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Audėjų Streikas Gali 
Prasidėti Rugsėjo 4 d.

STREIKAN IŠEIS APIE 800,000 VATOS, ŠIL
KO, RAYON IR VILNOS AUDĖJU'

IR DARBININKŲ ŽINIOS
VALDŽIA BANDO 

TAIKYTI

Washington. — United 
Textile Workers, Amerikos 
audėjų unija, galutinai su
tvarkė planus generaliam 
audėjų streikui, kuris nu
skirta pradėti Rugsėjo 4 d. 
Skubiai dirbama sutvarkyti 
iššaukimą į streiką ir šilko, 
rayono ir vilnonių darbinin
kus.

Vatos audėjų streiko ko
mitetas pasitiki kad šilko, 
rayono ir vilnos audėjai iš
eis į streiką kartu su vatos 
audėjais.

Ruošiamas streikas palie
stų apie 800,000 darbininkų. 
Iš jų 460,000 dirba virš 1,000 
vajos audinyčiose. šilko, 
rayono ir vilnos audinyčio
se dirba" 300,000 darbinin
kų. Tose visose audinyčio
se turėtų sustoti dirbę de- 
sėtkai tūkstančių įvairių 
kitų darbininkų del streiko 
pačių paprastųjų darbinin
kų.

Nacionalė taikymo tary
ba pasikvietė audėjų unijos 
atstovus tartis apie streiko 
išvengimą.

SUTRUMPINA SIUVĖ
JAMS VALANDAS

Rugp. 28 d. NRA admi
nistratorius su Prez. Roo- 
seveltu priešakyje išleido 
patvarkymą vatinių rubsiu- 

, vykių darbininkams sutrum- 
I pinantį darbo valandas 10 
nuoš. paliekant dabartines 
algas.

Spėjama kad šitoks dar
bo valandų sutrumpinimas 
bus pravestas ir visose ki
tose industrijose.

14 užmušta. Campana, 
Argentina. — Gaisras ir 
ugnis sunaikino Amerikonų 
nuosavybėje esančią alie
jaus išdirby stę, padarant 
$18,150,000 nuostolių. To
je nelaimėje žuvo 14 darbi
ninkų. Spėjama kad dar
bininkas neapsižiurėjęs už
sidegė cigaretą uždraustoje 
srityje, iš ko kilo gaisras.

Clevelandą apleidžia Ea
ton Mfg. Co., automobilių 
reikmenų išdirbystė, kuriai 
normaliai dirbo 450 darbi
ninkų, ir išsikelia i Jackson, 
Mich.

4,100,000 gavo dirbti. Re- 
publikonai pradėjo atakuo
ti Roosevelto administraci
ją ir jo visą tvarką, saky
dami kad šalis brenda i sko
las ir kad nieko neatsiekta 
kas žadėta. Parodymui kad 
Republikonai skelbia netei
sybę, tapo suniukta davi
niai įrodanti jog j darbus 
paimta 4,100,000 darbinin
kų, kad darbininkų algos 
bendrai padidėjo $36,000,- 
000 ifį savaitę lyginant su 
Hoover’o laikais.

St. Louis, Mo. — Pasibai
gė streikas 300 makaronų 
išdirbystės darbininkų, ku
rie sustreikavo Liepos 16 d. 
reikalaudami didesnių algų 
ir unijos pripažinimo. Ve
dama derybos už tai.

New York. — Pasibaigė 
streikas 8,000 namų malia- 
votojų, kurie sustreikavo 5 
savaitės atgal, pačiame ma- 
Aavojimo laike. Streikeriai 
laimėjo užmokesnio $9 die
nai už 7 valandų darbą.

Clevelande tikima page
rėjimo darbų ir biznių po 
Darbo Dienos šventės. Tro- 
kų ir orlaivių išdirbystės 
gauna valdžios užsakymų, 
darbo bus keletui mėnesių. 
Taipgi gaus daug darbo gy
vulių skerdyklos, kurios ap
dirbs valdžios superkamus 
galvijus mėsai.

Clevelande jau duota įsa
kymas pradėti išdirbimą 
rūbų bedarbiams, pačių be
darbių jiegomis. Prie dar
bo bus paimta 285 siuvėjai, 
kuriems mokės po $12 į sa
vaitę, o norintis sau gauti 
rūbų iš tos siuvyklos galės 
padirbėti viršlaikį. Mėne
sio bėgyje bus padirbama 
iki 5,000 rūbų ir 7,800 porų 
kojinių.

Brazilijoje prasidėjo di
deli streikai už trumpesnes 
darbo valandas visose dar
bo šakose^

Taipgi siaučia streikai 
San Salvadore, kur supara- 
ližiuota ' susisiekimas, tele
fonas ir - telegrafas ir laik
raščių spausdinimas.

RUSAI KALTINA JAPO
NUS ŽIAURUME

Maskva. — Maskvos lai
kraščiai skelbia kad Rusai 
nelaisviai laikomi Manču- 
kuo kalėjime, žiauriai kan
kinami išgavimui prisipa
žinimų jiems daromų už
metimų, buk jie darę sabo
tažą ant Kinų Rytų gelžke- 

I lio sulyg įsakymo sovietų 
armijos viršininkų.

į Rusai sako kad Japonų 
žandarai prisidėjo prie Ru- 

I su darbininkų suareštavi- 
,mo. Japonų laikraščiai ra- 
jgina areštuoti kartu ir di
desnius Rusus Kinų Rytų 

, gelžkelio viršininkus.
Tas ne tik trukdo dery

boms nupirkimui Rusų da
lies prie to gelžkelio, ką Ja
ponija derasi, bet ir aštri
na Rusijos-Japonijos santi- 
kius. :

Rusija pasiuntė Japoni
jai aštrų protestą prieš so
vietų darbininkų areštavi
mą.

UŽDRAUDŽIA GINKLŲ 
PRISTATYMĄ

Geneva. — Aštuoniolika 
valstybių jau sutarė sulai- 

Į kyti karo kilimą neduodant 
savo šalyje gaminami} gin- 

j klų karingoms šalims. Ita- 
i lija, 18-ta iš svarbių amuni- 
Iciją išdirbančių ir ekspor
tuojančių šalių, pranešė T. 
Sąjungai kad uždraudė iš
vežti karo reikmenis į Bo
liviją ir Paragvajų, Pietų 
Amerikoje. Tos dvi valsty
bės kariauja jau du metai.

GEN. JOHNSON LIKO 
VADOVAUTI NRA

Washington. — Pastarų 
kelių dienų bėgyje įvyko 
aštrus susikirtimai NRA 
reikalais. Gen. H. Johnson, 
NRA vedėjas, rezignavo iš 
savo vietos po karštų gin
čų ir apleido konferenciją, 
bet Prez. Roosev.elto prašo
mas vėl sugryžo.

Ginčas kilo už NRA per
organizavimą sulyg plano 
kurį prezidentui patiekė D. 
Richberg, NRA patarėjas, 
ir Darbo Sekretorius Fran
ces Perkins.

Johnson taipgi gavo pa
didinimą užmokesčio už sa
vo darbą: alga pakelta nuo 
$6,000 iki $15,000 į metus.

WILL ROGERS KELIAU
JA APLINK ŽEMĘ

Amerikos juokdaris ir ra
šytojas Will Rogers per A- 
ziją if Europą keliauja ap
link žemę. Jis dabar randa
si Maskvoje, gal sustos ir 
Kaune. Butų gerai kad jį 
Lietuvoje gražiau priimtų 
negu apie septyni metai at
gal, kada jis skrisdamas iš 
į Maskvą priverstinai nusi
leidęs buvo areštuotas.

TIKRAS VOKIETIJOS 
KRIZIS

Hitlerizmas Vokietijoje, 
nežiūrint Hitlerio laimėji
mo prezidento rinkimų, ne
atneš tai šaliai gerovės. Nei 
kulkos, nei kiti dalykai ne
prives prie išrišimo neišri
šami} klausimų pinigų, kre
ditų, algų, kainų ir maisto.

Hitlerio laimėjimas lin
kimų tokiose aplinkybėse 
kokiose laimėta, yra nerei
kšmingas. Jis turėjo būti 
išrinktas, nes kito kandida
to nebuvo. Taigi svarba 
guli ne balsuose kuriuos jis 
gavo bet kurių jis negavo. 
Prieš jį balsavo 4,294,654 
žmonės, dviem milijonais 
daugiau negu Lapkričio m. 
1933 metais, kuomet Vokie
tija balsavo, už Hitlerį ir jo 
sumanymą atsimesti iš Tau
tų Sąjungos.

‘RAISTO’ AUTORIUS 
NOMINUOTAS GU

BERNATORIUM

tos partijos 
Sinclair skel- 
iks išrinktas 

i, “išgelbės” 
ėsdamas- val-

San Francisco. — Upton 
Sinclair, pragarsėjęs Ame
rikoje socialistas ir autorius 
knygos “The Jungle” (Rai
stas) , kandidatavo Demo
kratų partijos sąraše į Ka
lifornijos gubernatorius ir 
nominacijas ląimėjo žymiu 
balsų daugumu, toli palik
damas žymius 
kandidatus, 
bė jog jeigu 
gubernatorium 
Kaliforniją, įv 
stijoje suvalstj'binimo dau
gelio įmonių programą.

Žmonės nori ko nors ge
resnio, nori permainos, ir 
už jį balsavo, nes Sinclair 
geriausia pataikė į žmonių 
šių dienų troškimus.

Upton Sinclair pagarsėjo 
Amerikoje savo knyga “The 
Jungle” (Raistas), kurioje 
įpynęs Chicagos Lietuvių 
prastų skerdyklų darbinin
kų romansą į savo veikalą, 
iškėlė aikštėn baisybes ir 
skurdžias aplinkybes kokio
se tais laikais skerdyklose 
darbininkai dirbo. Knygo
je autorius vi$ur paduoda 
Lietuviškus vardus ir pa
vardes. Jis tada maišėsi 
tarp Lietuvių darbininkų, 
tyrinėjo jų visokį gyveni
mą, papročius, ir net vestu
ves, ir toje knygoje aprašo.

“Raistas” jos autorių iš
garsino po nakčiai. Net fe- 
deralė valdžia, kuri tada, 
prie Prez. Teodoro Roose
velto, svarstė apie pageri
nimą skerdyklų darbininkų 
darbo aplinkybių, paskubė
jo tą dalyką pertvarkyti.

Sinclair nuo to laiko su- 
socialistėjo, bet savo raš
tais padarė gana pinigų, 
kuriuos sunaudojo pastu- 
mėjimui savo idėjų ir kovų 
už žodžio laisvę.

Lapkričio 6 d. bus guber
natoriaus rinkimai. Upton 
Sinclair turės oponentą Re- 
publikoną.

VOKIEČIAI NORI PASI- 
VERŽTI SAAR SRITĮ 
Coblenz. Vokietija. —Čia 

Vokiečiai surengė “Saar 
dieną” su demonstracijo
mis. Atsilankė ir kalbėjo 
pats Hitler, kuris pasakė 
kad Sausio mėnesio visuo
tinam balsavime Vokiečiai 
laimės Saaro sritį ir tada 
Vokietija padarysianti tai
ką su Prancūzija.

Vokiečiai naudoja viso
kius budus agitacijai Saaro 
gyventojų už prisidėjimą 
prie Vokietijos. Po karo 
pralaimėjimo ta, sritis buvo 
nuo Vokietijos atimta.

ŪKININKAI GAUS BILI
JONĄ DOLARIŲ

Washington. — Iki pabai
gai 1935 metų Amerikos 
ūkininkai bus gavę iš val
džios suvirs bilijoną dola
rių pagalbos. Vatos, taba
ko, kviečių ir komų augin
tojai gaus $779,402,000. Iš 
tos sumos jau išmokėta iki 
dabar $282,882,519.

Toliau, gaus pagalbą gy
vulių, tabako augintojai.

KUR TA PREKYBA*

SU RUSIJA?

Washington. — Praslin
ko metas laiko nuo to kaip 
Su v. Valstijos suteikė So
vietų Rusijai pripažinimą 
už pažadėjimą didelės pre
kybos milijonų dolarių pel
nų ir Amerikai daug darbų, 
o kur tas viskas?

Tarp Amerikos ir Rusi
jos pradėta tarybos preky
bos reikalais, bet kur jos 
nuvesta niekas nežino.

Išsyk buvo derybos tarp 
Amerikos atstovo Maskvo
je, pagaliau tapo perkelta 
tas klausimas į Washingto- 
ną, bet nieko aiškaus nie
kas negirdi.

Kaip buvo išsireikšta lai
ke pripažinimo suteikimo, 
išrodė kad tuoj prasidės di
delis apsikeitimas Ameri
koje išdirbamų mašinų į 
Rusijos auksą, bet tuo at
žvilgiu dalykai taip stovi 
kaip stovėjo pernai. Tuo 
gi tarpu kitos šalys padidi
no savo prekybą su Rusija.

NORI $200 MĖNESIUI 
SENATVĖS PENSIJOS 
Kalifornijoje pradėta va

jus už pravėdintą Townsend 
siūlomos senatvės pensijos 
kiekvienam Amerikos pilie
čiui po $200 į mėnesį kaip 
tik žmogui sueis 60 metų 
amžiaus.

Tas judėjimas, prasidėjęs 
tolimuose vakaruose, smar
kiai plinta į rytus. Suma
nymas yra kad Kongresas 
pravestų įstatymą senatvės 
pensijos kožnam piliečiui 
kurio rekordas švarus nuo 
kriminališkų prasižengimų, 
sumoje $200 į mėnesį, su ta 
sąlyga kad visa suma butų 
praleista tą mėnesį kada 
gauta.

Sukėlimui pinigų pensi
joms siūloma uždėti taksus 
ant prekių.

JAPONIJA ATSISAKYS 
NUO LAIVŲ SUTARTIES

Tokio. — Japonija pasi
ryžus nesilaikyti daugiau 
nei Lendono nei Washing- 
tono karo laivynų sutarčių 
ir nuo Gruodžio 31 d. 1936 
metų elgsis kaip jai patiks 
tame klausime. Japonija 
nori turėti laivyną lygi} S. 
Valstijų ir Anglijos karo 
laivynams.

GELŽKELIAI NORI DAU
GIAU PELNŲ

Didieji šios šalies geižke- 
liai reikalauja tarpvalstiji- 
nės komercijos komisijos 
leisti jiems padidinti prekių 
pervežimo kainą kad į me
tus susidarytų $170,000,000 
ineigų daugiau. .

Pabėgo 11 kalinių. Chat
tanooga, Tenn. — Iš apskri
ties kalėjimo pabėgo 11 ka
linių, nuginkluodami ir už
rakindami sargus. Jie ne
užilgo vienas po kito pradė
ta sugauti.

Užmušta 1,000 Boliviečių. 
Paragvajaus karo viršeny
bė skelbia kad mūšyje su 
Bolivijos kariumene šiose 
dienose tapo išmušta 1,000 
Bolivijos kareivių.

Kaunas. — Gryžus iš Ame-1 
rikos Vilniui Vaduoti Sąjungos, 
delegacija — Kan. F. Kemė
šis, Agr. Vitkus ir P. Babic
kas — turėjo pasikalbėjimą su 
“Talkos” spaudos biuro redak
torium apie jų kelionę ir Ame
rikos Lietuvius. Delegac'jos 
pirmininkas pareiškė:

— Vilniaus vadavimo Lieja 
užsienio Lietuviuose labai j yva 
ir populiarj nuo pačių Vilniaus 
užgrobimo laikų. Pati Vi! ūui 
Vaduoti Sąjunga atsiradę dau
giausia iš noro ir iniciaLvos 
Amerikos (Lietuvių. Užsi.nio 
Lietuviuose Viniaus vada’ imc 
idėją labai išpopuliarizavo 1931 
metų pradžioje Amerikoje ap
silankęs V. V. S. pirminh kas I 
Prof. Mykolas Biržiška.

Nuvažiavę Amerikon radome i 
37 WS skyrius, kurie po tru-j 
putj veikė. Įdomu kad kai su-: 
sikurė Vilniaus Geležinis 1 on-į 
das, beveik visų tenykščių : ky- į 
rių akcija nukrypo to fondo į 
reikalams. Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacija pereitais me
tais buvo nutarus su visais sa
vo skyriais prisidėti prie VVS. 
Tačiau nutarimas liko labiau 
teoretinio pobūdžio, nes akcija 
tuo reikalu buvo neišplėsta.

Mums nuvažiavus, buvo du 
ypatingi rūpesčiai. Pirmiau
sia, į darbą reikėjo Įjudinti ka
talikų federaciją su visais jos 
skyriais, nes ši organizacija, 
daugiausia besiremdama kata
likiškomis parapijomis, turėjo 
daugiausia potencialės jiegos 
Vilniaus vadavimo darbe. .An
tra, tai buvo jaučiamas reika
las sukurti vieną ęentrą Vil
niaus vadavimo darbui m tisų 
išeivijoje. Tačiau tik nuva

VIDURINES SROVES SEIMAS
Seimas Šaukiamas Cleveland, Ohio, Spalių 14 d., 

Atsibus Bendros Iškilmės prie Dr. Jono 
Basanavičiaus Paminklo Lietuvių Darželyje

Kaip kuriuose laikraščiuose jau buvo minė
ta kad Clevelande Spalių 7 d. rengiama vidurinės 
srovės veikėjų konferencija arba seimas.

Daugelis kolonijų prašo kad šis seimas bu
tų nukeltas kitai savaitei, Spalių 14-tai, kadangi 
Spalių 7—8 dienomis visur rengiama Vilniaus pa
grobimo paminėjimai, todėl veikėjai negalės į sei
mą išvažiuoti.

Todėl seimo sumanytoja, Amerikos Lietu- . 
vių Sąjungos centro valdyba, susitarus su konfe
rencijos rengimo komisija Clevelande, mano kad , 
seimui tinkamiausias laikas bus savaitė vėliau. 
Spalių 14 dieną. Galutinai nustatytas seimo lai- * 
kas bus paskelbtas tautinėje spaudoje.

Seimu susižingeidavę visi vidurinės srovės 
veikėjai ir rengiasi atvykti delegatų iš daugelio 
kolonijų. Tas rodo didelį susirūpinimą tautiniais 
Amerikos Lietuvių reikalais ir užtikrina geras pa
geidaujamas pasekmes. Taigi, gerbiamieji, reng\ 
kites į seimą kiekvienas, iš didelės ar mažos ko
lonijos.

Kurių tik veikėjų bus gauta antrašai tiems 
dar bus pasiųsta ir paskiras kvietimas, bet visi 
prašomi remtis šiuo pranešimu. ■

Am. Liet.'Sąjungos centro valdybą^

HA SAKO VVS. ATSTO
VAI APIE AMERIKOS 

LIETUVIUS
žiavus tuojau paaiškėjo kad 
mums nebuvo jokios galimybės 
visus Amerikos Lietuvius tam 
darbui sujungti, nes federacija 
paskelbė savo sprendimą jog jie 
musų darbą rems tik ta sąly
ga kad visi katalikiškos visuo
menės darbai Vilniaus vadavi
mo reikalu eitų per federaciją 
ir jos skyrius. Tat musų bu
vo ir pasiryžta prisitaikinti 
šiam federacijos reikalavimui, 
patenkinant kartu, kiek gali
ma, ir kitų organizacijų bei 
srovių kvietimus.

Per visą savo kelionę aplan
kėme 51 Lietuvių koloniją ir 
pasakėme 135 prakalbas. Kai 
kur jų susirinkdavo paklausyti 
apie tūkstantis žmonių, o kai 
kur — tik keliasdešimt.

Susidomėjimas Vilniaus pro
blema musų išeivijoje dabarti- 
tiniu laiku yra dar gyvesnis 
negu seniau. Vilniaus Geleži
nis Fondas Amerikos Lietu
viuose turės neabejotinai dide
lio pasisekimo. Nors mes pa
tys prie progos savo kalbų ne- 
rinkom jokių aukų, bet pačių 
Amerikiečių Lietuvių organiza
cijos musų prakalbų proga uo
liai visur platino Vilniaus pa
sus ir ženklelius. Amerikiečius 
ypatingai imponavo žinia kad 
Lietuvoje 100,000 organizuoto 
įvairių srovių Lietuviško jau
nimo sudarė bendrą komitetą 
Vilniaus geležinio fondo akci
jai ir tą akciją skaito vienu di-< 
džiausiu savo .uždavinių. Taip 
pat Amerikoje labai žymu su
sidomėjimas Vilniaus geležiniu 
fondo “aukso knyga”. I

Musų išeivijos šiandieninę 
pažiūra Į Lietuvą daugumoje

(Pabaiga ant 5-to puslĄ
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PITTSBURGH© PADANGĖ
PITTSBURGH O TAUTININ

KŲ IR SANDARIEČIŲ 
ŽINIAI

Mes Pittsburbho Lietuviai 
tautininkai ir sandariečiai ne
buvom, nesam ii’ nebūsim atsi
likę nuo Amerikos Lietuvių vie
šojo gyvenimo eigos. Todėl 
musų priedermė yra sueiti ir 
pasitarti svarbiais bėgančiais 
klausimais.

Taigi šiuomi ir atsikreipiu Į 
Pittsburgho tautininkus ir san- 
darieėius kviesdamas sueiti ir 
pasitarti mums svarbiais reika
lais. Tas pasitarimas bus vie
šas, įvyks Rugsėjo-Sept. 6 d„ 
ketvirtadienio vakare, nuo 8 v. 
L. M. D. salėje.

Juozas Virbickas.

PIKNIKAS LIETUVIŲ KAM
BARIO NAUDAI

Jau turbut visiems Amerikos 
Lietuviams yra žinoma Pitts
burgho Lietuvių sumanymas 
įrengti Lietuviškai vieną kam
barį Pittsburgho Universitete. 
Tokius kambarius turės ir ki
tos tautos. Tame kambaryje 
užsilaikys ilgiems laikams Lie
tuvių tautos vardas.

Tam darbui atlikti tačiau 
dar reikia daugiau pinigų, to
dėl sukruskim. Kai visi stosim 
petis į petį tuoj darbas bus at
liktas. Paramą suteikti proga 
visiems prieinama, nes Pitts
burgho didesnės Lietuviškos 
draugijos rengia pikniką Lietu
vių Kambario Fondo naudai.

Piknikas Įvyks šį sekmarie- 
nį, Rugsėjo 2 d., Lietuvių Ukė- 
je (Baldwin Township, R 51)._

Visi esat kviečiami dalyvau
ti piknike, nes gerai prijau
timą parodžius galima bus pa
daryti šimtą-kitą dolarių pelno.

Nekurios draugijos paskirai 
jau yra parengusios po pikniką 
ar šiaip vakarą šiam, tikslui, 
bet ne visos turėjo geras pa
sekmes. Dabar gi susidėjo vi
sos išvien ir yra noras padary
ti didesnės naudos. Lietuviai 
visi prašomi neatsižiurėti į ki
tus bet patys eiti, remti, o ka
da atliksim savo užbrėžtą tik
slą, turės kuo pasigerėti musų 
vaikų vaikai.

Pikniko rengime dalyvauja 
šios draugijos: Lietuvių Ūkės 
Klubas, Liet. Piliečių Draugija, 
Liet. M. Draugija, Liet. Sūnų 
Draugija, S.L.A. 40-ta kuopa, 
ALTS, kuopų sąryšis, Moterų 
Siuvėjų Klubas, Moterų Kursų 
Klubas, Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Be abejo dar prisid 
tas ir gal 'dasidės daugiau.

Todėl, broliai Pittsburghie- 
čiai ir apielinkių Lietuviai, pa- 
švęskit tą vieną dieną Lietuvių 
Kambario įrengimo naudai, čia 
nėra kokios vienos partijos dar
bas bet visų Lietuvių, todėl vi
si ir privalote prisidėti, nežiū
rint kur kas priklausote.

Juozas Virbickas.

SUDEGĖ 15 ARKLIŲ
Rugp. 26 d. anksti rytą už

sidegus Ben K. Carr jodinėji
mo mokyklos arklių tvartui su
degė 15 geros veislės arklių ir 
kelioliko kitų arklių ištrukusių 
laike gaisro išlakstė po laukus.

KALINIŲ “STREIKAS”
Philadelphia, Pa. — Grater- 

ford valstijiniame kalėjime, po 
riaušių, kaliniai apšaukė savo 
rūšies “streiką”: 1,200 kalinių 
atsisakė dirbti, o kito skyriaus 
kalinių atsisakė dirbti ir val
gyti. Visi kaliniai prisilaikė 
ramiai ir klausė sargų, kurie 
paliepė jiems sueiti į savo ka
meras ir prisilaikyti visos tvar
kos.
• Septyniolika streiko vadų 
tapo nubausta.

Laike riaušių Rugp. 25 d. ta
me kalėjime padaryta nuosto
lių už $40,000.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖSE 
UŽMUŠTA 1,203

Per šių metų pirmus septy
nis mėnesius, nuo Sausio pra
džios iki Liepos pabaigos, Penn- 
sylvanijoje ant kelių automo
bilių nelaimėse užmušta 1,203 
žmonės, arba 20 nuoš. daugiau 
negu tuo pat laiku pernai. Su
žeista 28,687 žmonės, arba 24 
nuoš. daugiau negu pernai.

Automobiliais nuostolių ir pa
čių automobilių sudaužyta už 
$3,500,000, arba 33 nuoš. dau
giau negu per tą patį laiką 1933 
metais.

58,000 ŠEIMOS ŠELPIAMOS
Allegheny apskrities šelpi

mo įstaigos palaiko virš 58,000 
bedarbių šeimų, kurioms duoda 
tik reikalingiausius pragyveni
mui dalykus: maisto tik palai
kymui dusios ir kūno krūvoje, 
šiek tiek rūbų laikas nuo laiko, 
ir žiemos laike anglies kurui.

To viso priežastis bedarbė, 
nes Allegheny apskrityje ran
dasi didelė daugybė dirbtuvių 
kurios stovi uždarytos, neturi 
užsakymų, negali varyti darbų.

BENDRAI VISOJ VALSTIJOJ 
BIZNIAI PAKILO

Federalio Rezervo Bankas 
Philadelphijoje praneša kad šy- 
met Pennsylvanijoje per pirmus 
septynis mėnesius bizniai kilo 
aukštyn. Liepos mėnesį visoje 
valstijoje dirbo 790,000 darbi
ninkų įvairiose dirbtuvėse, kas 
reiškia 11 nuoš. daugiau negu 
tuo laiku 1933 m. Uždarbiai 
tų darbininkų buvo $14,600,000 
Į savaitę, arba 21 nuoš. daugiau 
negu pernai.

PAJIEŠKOMA
Valauskas Mykolas, iš Ru

sijos atvykęs prieš karą, visą 
laiką gyvenęs Mass. Valstijoje, 
1925 m. dirbęs Westboro State 
Hospital, iš ten persikėlęs į 
Chelsea, Mass.

Wesokis Petras, žuvo Elk
horn Piney Coal kasykloj, Elk
ridge, W. Va., žmona ir vaikai 
turi teisės prašyti atlyginimo, 
bet jų antrašai nežinomi.

Vyšniauskas (Venovski) Jo
nas. gyvenęs Pittsbugho apie- 
linkėje, mirė 1932 m. ir paliko 
turtą, žinantieji iš kur velio
nis buvo kilęs ir kokius įpėdi
nius paliko prašomi pranešti.

Palionis Kazys, kilęs iš Pane
vėžio apsk., Amerikon atvykęs 
1905 m., gyvenęs Brooklyne ir 
kitur. Senutė motina norėtų 
su juo susirašyti.

Jankauskas Izidorius, kilęs iš 
Raseinių aps.. Girkalnio par. ir 
vai.. Graužų k., gyvenęs Balti
more, Md., ir kitur.

Buividas, Beividas, Bayved, 
Juozas, gyvenęs Chicago j, Oma
ha, Wilkes Barre ir kitur, mi
ręs 1931 m., palikęs apie $2,000 
tinto. Broliai ir seserys (viena 
vardu Elzbieta) atsiliepkit.

Megelinskas Bernardas, kilęs 
iš Žiežmarių apielinkės, gyve
nęs Scranton, Pa.

Šarkis Petras, Lauryno sū
nūs, iš Vyžonių, Utenos apsk., 
vadinusis Arlov, gyvenęs Wor
cester, Mass., ir Boštone.

Jaudžemaitė Julijona, 1907 
m. išvykus iš Gargždų Į New 
Yorką, turėjusi seserį Oną.

Radžiūnas Vladas, iš Sarge
lių k., Raseinių ap., Amerikon 
atvykęs prieš karą.

Mackevičius Jonas, iš Bevir- 
šių k., Liubavo v., prieš karą 
gyvenęs Stileton, Kanadoj.

Plejeris Alfonsas, iš Salako 
ai’ Saločiu, Amerikon atvykęs 
1905 m.

Stumbrys Leonas, iš Vaitku- 
' nų k., Rozalimo v.. Panevėžio 
■ ap., apie 52 m, amžiaus, gyve
nęs Baltimorėje ir Philadelphi
joje.

Marei ulaitis Kazys (Charles 
May), gyvenęs Conn, valst.

Skukauskas Julijonas, Jono 
ii- Juozapatos Petraškevičiutės 
sūnūs, gyvenęs Bostone; apie 
67 metų amžiaus.

Dobilas Kazys, iš Marijam
polės ap., Amerikos armijos 
veteranas, neva miręs karo tar
nyboje.

Eikis-Vadapalas, Jonas, ne
va miręs Wilkes Barre, Pa., 
karo metu. Kilęs iš Bajoriš
kių k., Pabiržės vai.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji teiksis atsiliepti į: 
Consulate General of Lithuania 

11 Waverly Place East 
New York, N. Y.

IŠ ARGENTINOS
ŽUDOSI LIETUVAITĖS

Olivos miestelio sode Liepos 
4 d. vėl nusinuodijo 27 metų 
amžiaus Lietuvaitė, Stefanija 
Užumeckaitė. Ji buvo kilus iš 
Lygumų dvaro, Šiaulių apskr. 
Argentinoje pragyveno apie ke
turis metus. Tik kitą rytą po
licija atrado negyvą ją miešto 
sode, o šalę jos nuodų bonkutę. 
Reiškia žudėsi apgalvojus, pri
sirengus, ir nuvykus gana toli 
mib Palermos, kur jis buvo ap
sistojus pas Jonaičius ir sakė
si kad greit įvyksią jos vestu
vės.

Tik po dviejų dienų policija 
sugrąžino supjaustytą jos kūną 
jos giminiečiams, Stasei ir Ka
ziui Yvoškams, kurie savo lė
šomis ir palaidojo ją.

Tai jau ne pirma panaši gy
venimo auka musų nelaimingoj 
kolonijoj. Kyla tat klausimas 
kas vertė jauną, sveiką, rimtą 
merginą taip tragingai baigti 
savo gyvenimą? Ji visą laiką 
dirbo, gaudavo po 70 pesų mė
nesiui. Kas vertė daugelį jos 

; pirmtakunių taip pat nuodytis, 
išeiti iš proto, arija nusileisti į 

į gyvenimo dumblą pastojant Į 
I paleistuvių namus?
' Nėra abejonės kad moraliai 
supuvus rytojinių bolševikų ru- 

} j a, savo laisvos meilės ir palai- 
i do gyvenimo skelbimu, savo 
pornografiniais, žmonių nieki
nimo ir kas kilnu dergimo vai
dinimais scenoje, savo pasibai
sėtinais šlamštais, daug prie 
to prisidėjo. Prisidėjo krizės 
siaubas, ką išnaudodami ėmė 
bizniauti amžinu vakaruškų 
rengimu. Nueikit jus Į sekma
dieniais jų rengiamus “Lietu
viškus popiečius” — ten apart 
pašėlusio trypimo nieko geres
nio neduoda. Susirenka ten vi
sos gyvenimo atmatos, žulikai, 
aferistai ir mergaičių suvedžio
tojai. Gausiai platinamas ten 
“Rytojus”, niekinama padoru
mas. Daugelis musų mergai
čių čia atvyko ne mokslu, ne 
amatais šarvuotos, čia tarnys
tėse būdamos per savaitę užda
rytos ir nemokėdamos orien- 

| tuotis gyvenime, ne tik eina į 
visuomenės atmatų suėjimus, 
bet greit pasiduoda ir viršmi- 
nėtų “idėjų” įtakai.

Tekiuose suėjomuose, “po
piečiuose”, visuomet pilna “ka
valierių”, tų kavalierių kurie 
labai tankiai “veda”, kurie iš 
tokių vedybų pasidarė sau biz
nį. Jie ten ima pirštis Lietu
vaitėms, visko joms šie žuliky- 
stės amatninkai žada. Ir tar
naitės sutirpsta: sako, nusibo
do tarnauti. Vaikinas nieko, 
gražiai šoka, moka kalbėti, ge
rai apsirėdęs ir darbą turįs. 
Reikės tekėti už jo. . . .

Praeina keli “popiečiai” ir jau 
ima kalbėti apie vestuves. Tuo
jau “kavalierius” paima ir pa
segą pirm laiko. Mergaitę iki 
to įtraukia kad ji atiduoda žu- 
likui dažnai visus pinigus, ku
ris pagyvenęs su ja tol kol iš
viliojo pinigus, pameta ir pa
bėga. Vieną kartą suklupus, 
antrą kartą lengviau pasiduoda 
šiai bangai, ir taip ateina iki 
tragedijos. Kas nežino kiek 
Lietuvaičių jau amžinai dingo 
iš Argentinos kolonijos. Vie
nos nusižudė, o kitos kad ir dar 
gyvos, bet jau pražuvusios kai 
atsiduria paleistuvystės namuo
se, o trečios kankinasi beprot
namiuose. “A. ž.”

1S34 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu- į 
meratą.

“DIRVA” yra pigiausias dar-; 
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

TMD. SEKR. PAREI
GAS BAIGUS

—
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

pereitame seime negalint iš
rinkti draugijai sekretoriaus, aš 
apsiėmiau eiti sekretoriaus par
eigas, bet neilgiau vieną mėne
sį. Taigi su Liepos 31 d. užbai
giau šios švietimo draugijos 
sekretoriaus pareigas; Sekre
toriaus išrinkimas palikta cen
tro valdybai, kuri turėjo tai 
atlikti vieno mėnesio bėgyje, 
bet ar ji tokios akcijos ėmėsi 
iki šiol neteko girdėti.

Užbaigdamas šias svarbias 
pareigas, laikau sau butinu rei
kalu tarti kelis žodžius savo 
draugams ir visiems tiems ku
rie tik ko nors gelbėjo man ei
nant sekretoriaus pareigas. Pir
miausia tariu nuoširdų ačiū bu
vusiam pirmininkui K. S. Kar
piui ir iždininkui A. B. Stri
maičiui už nuoširdų kooperavi- 
su manim ir gelbėjimą man vi
suose darbuose, kurie tik buvo 
reikalingi kokios nors pagalbos 
iš centro valdybos narių.

Toliau reiškiu nuoširdžią pa
dėką draugijos nariams, veikė
jams ir visiems geros valios 
Lietuviams kurie tik kuo nors 
prisidėjote prie organizacijos 
gaivinimo ir gelbėjote man ei
nant sekretoriaus pareigas. Be 
jūsų, gerbiami nariai ir veikė
jai, pagalbos sunku man butų 
buvę sušaukti ir pereitas drau
gijos seimas, tačiau jūsų prisi
dėjimas ir kooperavimas su ma
nim tą darbą man palengvino: 
seimas įvyko ir padarė naudin
gus tarimus organizacijos atei
ties darbams. Ypatingai esu 
dėkingas nenuilstančiam veikė
jui F. Motuzui iš Detroit, Mich., 
už rūpinimąsi seimo rengimu 
ir buvusiam organizacijos sek
retoriui J. Sekini iš Hartfordo, 
už suteiktus man dokumentus 
organizacijos reikalais. Taip
gi negalima praleisti nepaminė
jus ir nepadėkojus SLA. sei
mo rengimo komisijai už sutei
kimą veltui salės TMD. seimui.

Toliau, tariu širdingą padėką 
laikraščiams už suteikimą vie
tos savo skiltyse mano raši
niams organizacijos reikalais, 
k. t. Tėvynei, Amerikos Lietu
viui, Dirvai, Keleiviui ir Vieny
bei. Tik su tų laikraščių pri
tarimu ir parama man pavyko 
sušaukti pereitas TMD. seimas.

Baigdamas, prašau visų TMD. 
narių ir veikėjų kurie, rėmėte 
mane ir kooperavote su manim 
laike mano sekretoriavimo, tą 
patį darykit ir toliau, išrinktam 
sekretoriui, nežiūrint kas juo- 
mi bus išrinktas, nes to reika
lauja organizacijos labas ir jos 
ateitis. Jeigu centro valdyba 
nedirbs ir laikys merdėjimo 
stadijoje, raginkite ją dirbti, 
nes pereitas seimas centro val
dybai suteikė pilną galią visuo
se darbuose ir ragino ją drau
giją pastatyt ant tvirto pagrin
do. M. L. Vasil.

Ir Bylos Ūkininkus 
Smaugia

Lietuvos ūkininkai per spau
dą šaukią kad krizė juos bai
gia smaugti. Tam visam ran
dama kas nors kitas apkaltinti. 
Bet tikrumoje ūkininkų didžiau
sias priešas yra ūkininkų tam
sumas. Ūkininkai bylinėjasi 
del ežios, del vištos ir del bo
tago. Del lito vertės kelia by
las, samdo advokatus ir bylinė
jasi net keletą metų. Ir tan
kiai tas litas priveda ūkininką 
prie praradimo ūkės iš varžy
tinių.

Keliama tokios bylos kurios 
tik bepročiui gali rodytis kad 
jos galima laimėti. O vienok 
tas bylas daugiausia pataria iš
kelti advokatai. Tai išnaudoji
mas'tamsaus žmogaus.

Visokios bylos už mažriiekius 
kaip * kuriuos ūkininkus palei
džia su tarba. P. Kriukelis.

BROOKLYNO ■ N. Y. IR N J. 
ŽINIOS

Iš TAUTININKŲ POSĖDŽIO
Jvykęs “Vienybės” salėj tau

tininkams su sandariečiais ben
drinti susirinkimas Rugp. 24 d. 
buvo apmiręs. Strimaitis. Tre
čiokas, Strumskis atrodė lyg 
nori viską jau mesti ir bėgti. 
Mat, pradėjo tautininkai viską 
kontroliuoti. J Clevelando ben
drą vidurinės srovės seimą pa
sireiškė visi nevažiuosią.

Ot vyrai nori bendrumo. 
Jiems ne bendrumas rūpėjo bet 
“Vienybei” tepalo gauti. .. .

“VIENYBĖS” PIKNIKAS
Rugp. 26 d., New Havene, 

Conn, Booklyno “Vienybei” su
rengta piknikas. žmonių bu
vo nedaug, tai ne kitais metais.

Kadangi po priedanga neva 
“taikos su tautininkais” obal- 
siu dabar vienybiečiai mėgina 
(ne nuoširdžiai, tik biznio ver
čiami!) eiti, keletas geros va
lios 'Lietuvių buvo pasidarbavę 
surengti autobusų važiavimui 
iš Brooklyno į New Haveną. 
Rengė net keturis. Bet išva
žiavo.... vienas. O jau keik
smų kiek prie busų buvo, del 
netikusios tvarkos, negali ne
tarti — Gaila “Vienybės” ! Ir 
ištikro ne rengimu pasirūpinę 
kalti. Ot, maišalienė ir tiek. 
Pasamdyti į Conn, valstiją va
žiuoti busai, neturėjo leidimų į 
tą valstiją važiuoti, ir nevažia
vo, liko važiuoti tik vienas.

Tokia misterija su busais 
“Vienybei” antrą kartą atsi
tiko.

KRIKŠTYNOS. Brooklyn.— 
Rugp. 26 d. pp. Juozų Augu
lių, 227 Leonard st., įvyko sū
naus krikštynos. Bažnytines 
apeigos atlikto Kar. Ang. baž
nyčioje. Kurnu buvo įžymus 
Newarko biznierius p. Samso
nas. Jaunas Lietuviukas pa
krikštytas gražiu Albino var
du.

NAUJAS GRABORIUS
Harrison, N. J. — šis mies

tas susilaukė naujo profesiona
lo, jauno, gabaus graboriaus 
Bernardo šukonies, 306 John 
St. Tel. Harrison 6-1693. Jau
nam profesionalui “Dirva” lin
ki geriausios kloties.

VEIKLUS LIETUVIS
Linden, N. J. — ši kolonija 

gražiai veikia. Iki šiol, tačiau, 
daugiausia viešame gyvenime 
tebuvo žinomas Jonas Liudvi-
naitis. Dabar Liudvinaičiui pa- Iš Newark, N. J.
dėti musu tautos labui padirbę-1----------------------------------------
ti pradėjo ir veiklus biznierius | “Dirva” dabar yra pigiausias 
Vincas Gudelis, 907 Woodlawn į darbininko liuoslaikio draugas, 
avė. Geros kloties. ' Platinkit ją tarp savo draugų.

RANGUS “DIRVOS” SKAITYTOJAI:

Įr Vėi ateina ruduo, ir neužilgo ateis žiema su ilgais ir nuobodžiais va
karais. Bet tie vakarai jums nebus nuobodus jeigu prilaikysite savo namuose 
“DIRVĄ”, kuri jus palinksmina ir patiekia įvairiausių gražių skaitymų, svar
bių žinių iš Amerikos, Lietuvos ir iš viso pasaulio.

Žiemos laiku “Dirva“’ vėl išeidinės didesnė — 8-nių puslapių, su dar dau
giau skaitymo ir naudingų raštų.

“Dirva” vėl rengia puikių istoriškų raštų, kurie visiems Lietuviams patin
ka, ir jums bus malonu tai skaityti. Laikykitės prie “Dirvos”!

Skaitykit “Dirvą” be pertraukos — atnaujinkit savo prenumeratą kada pa
sibaigia. Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoj, kuriems išrašėt “Dirvą”. 
“Dirva” Lietuvoje yra didžiausias svečias — galit įsivaizduoti kaip jie jos lau
kia, to laikraščio iš tolimos šalies, kur jus gyvenat ir darbuojatės. Už tris do- 
larius metuose, pralinksminsit visą savo kaimą!

Taipgi niekados nepamirškite kad “Dirvą” reikia platinti. Gaila net žiūrė
ti kiek dar yra Lietuvių, kurie neskaito jokio laikraščio. Pakalbinkit juos iš
sirašyti “Dirvą”, ji jiems tikrai patiks ir jie paliks jos skaitytojais.

DOVANAS už naujus skaitytojus “Dirva” duoda visados. Paveizdan, kurie 
prisiunčia naują metinę prenumeratą .$2.00 Amerikoj gyvenančio skaitytojo tie 
gaus DOVANŲ $2.00 vertės knygomis. Išrašant į Lietuvą, reikia mokėti $3.00 
gavimui $2.00 vertės knygų dovanų.

Atminkit visi ir visados šį pasakymą: “Dirva” yra pigiausias darbininko 
liuoslaikio draugas, kuomet kitokiems pasilinksminimams pinigų nėra.

Informacijų apie visokius dalykus klausiant, arba rašant laišką, ądresuokit:

D I R V A"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SUSIŽEIDĖ. Newark, N. J. 
■— Geras Lietuvis biznierius, 
p. Juodelis, ties Žiugždos ke
pykla tapo automobilio nelaimėj i 
trijų Italukų sužeistas ir gydo- , 
mas St. James ligoninėje. Lai; 
greit pasveiksta. P. Juodelis 
pertaiso savo namus puikiam 
restaurantui kampas Adams ir 
Elm sts.

SVEČIAI
Newark, N. J. — Iš Baltimo-. 

rėš lankėsi Povilas Mikučionis 
su žmona ir svečiavosi pas bro
lį Motiejų Mikužauską, alinės 
savininką Adams ir Elms sts. 
Svečiams pagerbti buvo banke- į 
tas, kuriame dalyvavo apie 100 į 
Newarkieciu ir apielinkės Lie- J 
tuvių. Tris dienas paviešėję, j 
Baltimoriečiai išvyko, Newar- 
kiečiais labai patenkinti.

VIEŠA PADĖKA
Norėčiau kiekvienam ypatiš-; 

kai padėkoti kurie mus ramino 
musų nelaimingame laike, ka
da aš su savo šuneliu buvome 
sunkiai sužeisti automobilio ne
laimėje. Bet kadangi to šiame 
laike negalima padaryti tai pra
šau visų priimti mano padėkos 
žodį nors per š'į laikraštį, kuins 
teikėsi duoti man šią vietelę.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
kurie prisiuntė man gėlių ir 
užuojautos laiškus mano nelai- 

i mingoj ligoj, kuri išlaikė ma- 
ne ligoninėje per septynias sa-l 

I vaites. Taipgi dėkoj u visiems 
kurie atlankė mane ligoninėje

į per ta laiką ir suteikė man su- 
' raminimo ir linkėjo greito pa- 
: sveikimo.

Dėkoju toms draugėms ku- 
; rios man surengė “Welcome 
; Home” priėmimą kada sugry- į 
I žau iš ligoninės, ir visiems da-' 
I lyvavusiems tame vakare.

Nors dar nesu pilnai sveika 
ir tik pagalba lazdų galiu biskį 

I paeiti, bet pasidavus Dievo va- į 
i liai tikiu su laiku vėl galėsiu Į 
j pilnai atsistoti ant savo kojų. Į 
| Del įsustipiĮėjimo, esam su; 
i sunum išvažiavę į Budd Lake, 
N. J., pas pp. Šidlauskus, ku- j 
rie Čia turi savo vasarnamį. 
prie ežero. Nors sūnelis mano ’ 
taipgi dar nėra pilnai sveikas. Į 
nes ant vienos kojos ne taip ge
rai paeina ir jo veidas dar bis
kį sutinęs, bet turim viltį kad 
su laiku viskas bus gerai.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
ju visiems už jūsų gerus linkė- 

: jimus.
Jieva Trečiokienė.

GRAŽUS PIKNIKAS
Linden, N. J. — Rugp. 26 d. 

šiame miestelyje, Budrevičiaus 
parke vietos Lietuvių Pašalpi- 
nis ir Politi '.as Klubas suren
gė gražų pikniką su programų, 
kaip virvės traukimas, kalbos 
ir tt. Pikniku vadovavo Jonas 
Liudvinaitis. Kalbėjo radio ve
dėjas, buvusios tautiškos “Vie
nybės” redaktorius Jonas Va
laitis, kuris ragino Lietuvius 
veikti tautos labui ir stiprinti 
tautiškas dr-jas, koks yra šis 
klubas. Klubas šiuo laiku pa
skelbęs narių vajų. Priima na
rius nemokamai iki galo šių me
tų. Proga nenariams tapti ge
ro klubo nariu! Virvę taukė 
Lindeniečiai su Brooklyniečiais. 
Brooklyno Lietuviai laimėjo.

AKRON *
IŠVAŽIUOJA. J. T. Terme- 

nas, veiklus Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo narys, išva
žiuoja į Nashville, Tenn., kur 
stoja į privatinę mokyklą tęsti 
savo mokslą. Jis Akrone bai
gė Howard Trade School, ir la
bai palinkęs prie laikraštinio 
ir spaustuvės darbo. Savo mo
kykloje jis buvo vienas iš pen
kių mokinių gavęs aukščiausi 
pagyrimą už mokymąsi.

Akrono L. Draugiškas Klu
bas linki jam geriausių pasek
mių jo tolimesniame mokyme
si. Koresp.

SMULKIOS ŽINELĖS
Tūlas laikas atgal labai su

sižeidė Martinas Poška. Gy
dosi namie. ,

Pas K. Baublius svešiuosna 
atsilankė 'Karolis Ramonas iš 
Conn, valstijos. Paviešėjęs iš
važiavo Į Clevelandą.

Susirgo S. Sasnauskas. Gy
dosi namuose.

Pp. Ramoškai svečiuose lan
kėsi Clevelande, paskui pas 
juos atvažiavo du jaunuoliai iš 
Clevelando, Banioniai, kurie 
čia viešėjo keletą dienų.

Kalnas.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiur,

130 CONGRESS AVE.
' WATERBURY, CONN.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave.
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Kan. Kemešio Pareiškimas NORMALUMAS
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REIKALU

(Tęsinys iš pereito nr.)

Kur mokyklos del kokių prie
žasčių negalima greitu laiku 
įkurti ten ją žymia dalimi ga
lėtų atstoti šeštadienių ar sek
madienių mokslas, arba yasari- 
nės mokyklos. Ir' tam darbui 
geriausia tiks seserys vienuo
lės, nes jos, kartu su Lietuviš
ku mokslu, galės tinkamai pri
rengti vaikus prie šv. Sakra
mentų.

Labai svarbus uždavinis kad 
ir mažučių Lietuviškų kolonijų 
vaikams butų pasiekiamas Lie
tuviškas mokslas, čia bus reL 
kalinga ir pačių tų kolonijų 
Lietuvių iniciativa, susitarimas, 
pasiaukojimas, o taip pat ir 
nuoširdi pagalba kaimynystėje 
esančių didesnių kolonijų. Juk 
stipresniojo pagalba 'silpnes
niam yra kilnus krikščioniškas 
darbas.

c) Amerikos Lietuvių spauda 
butų daug stipresnė ir įtakin
gesnė jeigu ji turėtų daugiau 
skaitytojų ir jeigu ją remtų 
raštais musų inteligentai ir

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus

Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60 
pusi. Kaina ............................. 5Qc

i profesionalai (žinoma, tam rei- 
i kalingas geras kalbos mokėji
mas; bet juk kiekvieno inteli
gento ar profesionalo ir yra 
ambicija gerai mokėti savo tė-1 
vų kalbą; tam daug padės įve
dimas Lietuvių kalbos į visas 
high schooles ir kolegijas kur 
tik didesni Lietuvių būreliai; 
mokosi).

Tačiau vien Amerikos Lietu
vių spauda nepalaikys pakan
kamai stiprių dvasios ryšių su 
Lietuva. Butų pageidautina 
kad kiekvienas sąmoningas A- 
merikos Lietuvis skaitytų vie- 
ną-kitą Amerikoje esantį Lie
tuvišką laikraštį ir bent vieną 
laikraštį ar žurnalą išsirašytų 
iš Lietuvos.

d) Lietuvybei išlaikyti labai 
daug padės čia Lietuviškos or
ganizacijos. Pradedant nuo vai
kų ir baigiant senaisiais, visi 
Amerikos Lietuviai turėtų su
siburti į Lietuviškas organiza
cijas, kaip materialiniais, susi- 
šelpimo reikalais, taip ir dvasi
niais: religijos, mokslo, meno, 
taip, pagaliau, ir profesiniais 
reikalais. Labai svarbu kad tų 
organizacijų veikime, jei ne vi
sada tai bent tam tikrais nu
statytais atvejais, butų varto
jama Lietuvių kalba. Tai bus 
dar viena gera proga vieniems 
išmokti praktiškai Lietuvių 
kalbą, kitiems — jos nepamir
šti.

Savaime suprantama kad 
musų čia Lietuviškos organiza
cijos nei sąvo tiksluose, nei vei
kime negalės turėti nieko prie
šingo Amerikos idealams, jos

Lietuvos valdiškų tarnautoj
tarpe viešpatauja didelis nenor
malumas, o tas nenormalumas 
netaisomas, nes jis prieš aukš
tesnėj ą valdžią yra užmaskuo
jamas. Teko man susidurti su 
gelžkeliečiais įvairiuose jų ben
druose veiksniuose. Pas gelž- 
keliečius būdamas jautiesi lyg 
butum Maskvoje. Kalbos dai 
kai kada esti m Lietuviškos, 
bet dainos tai jau visos Rusiš
kos.

žemesnieji tarnautojai save 
pokiliuose vartoja namie dary
tą degtinę. Gelžkeliečių tarpe 
labai yra išsiplatinus girtuok
lystė ir visoki kiti su tuo einan
ti negerumai.

Tas viskas dedasi del to kad 
žemesnieji gelžkelio tarnauto
jai labai mažai darbo turi.

Dauguma tarnautoj ų turi 
nuosavus ukius, kur jie beveik 
kas mėnuo atvažiuoja ir pra
būva po keletą dienų. Be to 
dar, žemesnieji tarnautojai ne 
atostogų laike važinėja į Kau
ną, į Klaipėdą ir kitur, nes ke
lionė nekaštuoja.

Algas jie gauna šiokią dieną 
stotyse. Algų gauti darbinin
kai susirenka į stotį nuo ryto, 
o algą gauna tada kada trauki
nis ateina. Gavę algą, eina Į 
bufetą ir ten girtuokliauja, į

Kompozitorius Antanas Vanagaitis, Lietuvių Sim
fonijos Koncerto Surengejas Pasaulinėj Parodoj

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir . 
moterų. 67 pusi.............................50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikierii; 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ..".. 50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų,' 6 atidengimų. 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų. 
63 pusi, knygele. Kaina ....50c 

AMERIKA PIRTYJE — komedija 3 
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 moterys......................... 25c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ................ 50c

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ 
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys....... 15c

AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5 
vyrai, 4 moterys. ........ ....... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai, 
1 moteris...................................... 15c

PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 46 pusi.; vaidina _9 
vyrai, 6 moterys....................  25c

SALIAMONO SAPNAS — drama 1 
akte; 22 p.; veikia 5 vyrai .. 10c 

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — 
komedija 2 veiksmų; 19 puslapių, 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c 

PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v. 
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir, 3 mo
terys............................................... 20c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktų komedija is Amerikiečių 

a> prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . . . 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................... 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemes Rojus
, 3 veiksmų komedija iš Amerikie

čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ii
4 moterys ................................. 50c

S strisssya, 8 vjššd .... 
“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko

medija. Lošia 2 vyrai ....... 15c
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 

6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ...........   25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c 

UŽKEIKTA MERGELĖ —- 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m....... 15c

* REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

konstitucijai ar įstatymams. 
Amerikos Lietuviai turės išlai
kyti ištikimybę Amerikai iki 
paskutinės raidės. Reikia, ta- 
5au, čia pabrėžti kad savo tėvu 
kalbos mokėjimas, religijos bei 
papročiu išlaikymas anaiptol 
negali priešintis nei Amerikos 
dealams, nei jos konstitucijai 
ar įstatymams. Amerikos šalis 
no ir yra kilni ir visiems ki

tiems kraštams gali būti pavyz
džiu jog tiems dalykams yra 
užtikrinta pilna laisvė.

e) Nuolatiniai ryšiai su Lie
tuva bus butini išlaikymui A- 
merikoje Lietuvybės, čia in- 
eis ir Lietuvos laikraščių bei 
sumalu prenumeravimas, 'ir in- 
formavimasis laiškais — ne tik 
giminėms, bet ir visai nepažys
tamiems: vaikų — vaikams; 
moksleivių — moksleiviams, ir 

. p. To darbo turėtų imtis ku- 
i rimta Lietuvių įmonė. Dar

ias be abejo butų ir pelningas 
r idėjiniai begaliniai naudin
gas, nes patiektų musų išei
viams gražiausius musų tauti- 
lės kūrybos žiedus. Drauge su 
tuo, Amerikos jaunimas prieitų 
ori e pirmųjų ir geriausių šalti
nių išmokti tinkamai Lietuvių 
kalbos.

Tam daug padės ir dažni lan
kymai Lietuvos, ypatingai jau
nosios Lietuvių kartos. Ypač 
svarbu bus besiruošiantiems į 
nrofesinį darbą, arba jau pra
jojusiems tą darbą dirbti. Pa
buvoję Lietuvoje ilgesnį laiką, 
jie geriau pažintų savo tėvų 
žemę, pakvėpuotų jos dvasia, 
pramoktų geriau jos kalbos. 
Gryžę į Ameriką jie butų gy- 
vas ryšys tarp senosios ir jau
nosios Lietuvių _ tėvynės. Lie
tuvos visuomenė be abejo su
pras tuo atžvilgiu savo parei
gas: priims svečius iš Ameri
kos su ištiestom rankom ir su-

I teiks įvairios galimos ir reika- 
ingos pagalbos. Apskritai, rei
kia pasakyti kad dabar Lietu- 
voje geriau suprantama ir la
biau atjaučiama Lietuvos vi
suomenės pareigos savo brolių 
išeivių linkui ir rimtai ruošia-

Not Just Another 
PilITo Deaden Pain

But a wonderful modern medi
cine which acts upon the conditions 
which CAUSE the pain. Take them 
regularly and you should suffer less 
and less each month. PERSISTENT 
USE BRINGS PERMANENT RE
LIEF. Sold at all good drug stores; 
Small size 50fL

LYDIA E. PINKHAM'S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

darbą nebeina, nes sykiu su jais 
geria seniūnai, kelio meistras 
ir vyresnysis darbininkas, ži
noma, prastieji darbininkai ar 
žemesnieji tarnautojai ponams 
l’undija.

Buvo pradėję nedirbti prisi- 
mesdami “ligoniais”, bet val
džia susekė ir jau stropiau “li
gonius” žiuri.

žinoma, su laiku ir šiuos ne
normalumus suseks. M.

• i 
i

Chicagoje, Ford-Lansing Ai- 
porte, sekmadienį, Rugpjūčio 
26 d., socialistų “antro skridi
mo” šoferiai rengė išleistuves 
lakūnui Vaitkui (tik nežinia 
kur). Visi žingeiduoliai susi
rinko į aerodromą, ir laukė at
skrendant, kaip buvo sakyta, 
“baltos gulbės”, kuri turės nu
galėti klastingą Atlantiko van
denyną. Ilgai belaukiant, štai 
padangėje pasirodo kokis tai 
pabūklas.

Kada laukusieji pastebėjo tą 
pabūklą atskrendant, kapelija 
pradėjo špeliuoti ir draugas 
Grigaitis visomis keturiomis 
bėgo pirmutinis pasveikinti tą 
laukiamą svetį. Ore pasitikti 
tą “baltą gulbę” pasikėlė net 
keli lėktuvai.

Nusileidus “baltai gulbei”, vi
siems pribėgus išreikšti lakūnui 
savo socialistiškas simpatijas, 
pasirodo kad čia atskridęs Ja- 
mes-Janušauskas su skolintu 
lėktuvu. Draugo Grigaičio vei
das pasidarė kai to Turko ku
ris gyveno 160 metų.... Visi 
jautėsi kaip karštą bulvę pra
riję, sunkiai alsavo, tarytum 
oro slėgimas visas socialistų 
ambicijas paskandino....

Kada pasirodė kad tas buvęs 
pirmesnis “Naujienų”-, “didvy
ris” atskrido nekviestas ir tu
rėjo garbės būti priimtas taip 
garbingai kaip Hitleris Berli- 
ne, visa minia ir patys vadai 
labai sumišo. Čia buvo garse- 
kalbių ii- kamera suko judamas 
filmas, kada socialistų "genero
lui” Grigaičiui reikėjo paklaus
ti savo buvusio “didvyro”: Ko
kių gi velnių tu čia atlėkei?!

Draugas Grigaitis pamatė 
kad jo garbingas “didvyris” net 
skaitytis su juo nenori. Gri-

II” GAVO 
UŽDEGIMĄ

gaitis pradėjo jieškoti aerodro
mo viršininko ir prašyti kad 
tas malonėtų pakviesti, po gar
bingo priėmimo, lakūną James 
apleisti aerodromą.

Publika pamačius kad ne tas 
paukštelis atskrido kurio tikė
josi, pradėjo dairytis į padan
ges ar kartais- lakūnas Vaitkus 
nekabo debesuose. Bet nieko 
nesimatė. Tik staiga “atėjo ži
nia” kad “Lituanica II” pakilo 
į “didelį žygį” iš Milwaukee, 
Wis., ir vargais-negalais pasie
kus Kenosha, Wis., turėjus vėl 
nusileisti.... Taip sakant, bu
vo priversta nusileisti, kadan
gi motoras “Įkaitęs” po ilgos, 
nuovargios 35 mylių kelionės.

Na ir tuoj socialistai trečią 
“smutką” apturėjo kada Vait
kus į sutiktuves kitu, samdytu 
lėktuvu atbirbėjo. Socialistų 
upas buvo toks kad galėjai jų 
mėsas pjaustyti ir kraujas bu
tų nebėgęs.... Publika tikrai 
“pamatė” Leit. Vaitkų “skrai
dant su Lituanica ir darant 
akrobatiškus triukus”....

Taigi, socialistų “antras skri
dimas” labai “sėkmingas”.

Kada “skrido” James, jam 
turėjo pasamdyti šoferį parve
žimui “Lituanicos” iš Kalifor
nijos. Vaitkui turėjo samdyti 
šoferį ir mokėti apie $300 kad 
jį nuvežtų į aviacijos dienas su
rengtas rytinėse valstijose.

Dabar, kada jau išgyrė, iš
garsino naujo lėktuvo "stiprų, 
naują” motorą, pasirodė kad 
tas naujas-galingas motoras 
gavo “vidurių uždegimą” ir ne- 
pajiegė atskristi iš Milwaukee 
į Chicagą....

Blogi “znokai”’, draugučiai.
Gal bus geriau jeigu socia

listai už tuos surinktus pinigus

Amerikos Lietuvių mylimas 
ir populiariškas kompozitorius 
Antanas Vanagaitis, “Margu
čio” leidėjas, kurio pastangomis 
ir pasišventimu buvo surengtas 
Lietuvių Simfoninis koncertas 
Rugp. 19 d., Swift Bridge of 
Service aikštėje, Pasaulinėje 
Parodoje, Chicagoje.

Lietuvių kompozitorių sim
foniniai kuriniai pirmą kartą 
Amerikoje girdėti tūkstančių 
Lietuvių ir kitų tautų žmonių 
pačioje Pasaulinėje Parodoje, ir 
daugybės plačioje Amerikoje

per radio, ačiū gerb. Vanagai
čio pasiaukavimui. Jis suma
nė ir pasiuntė į Kauną savo 
draugą, žinomą dainininką ar
tistą Juozą Olšauską, parvežti 
Lietuvos kompozitorių simfoni
jas kuomet buvo padaręs su
tartį su Chicagos Simfonijos 
orkestrų tuos Lietuviškus kuri
nius sugroti.

Ta Olšausko skubi kelionė į 
Kauną “Margučiui” atsiėjo ne
mažai pinigų, bet tas parodo 
Vanagaičio pasišventimą dirbti 
musų tautai ir kelti jos vardą.

masi tas pareigas tinkamai at
likti.

5. Baigiamasai žodis. Sun
ki buvo musų tautos praeitis. 
Kaimynai pavydėjo mums tik
rojo Kristaus mokslo: vieni ne
šė jį su ugnimi ir kardu, kiti 
padavė jį mums apvilktą sveti
mais blizgučiais. Vėlokai ir ne
tinkamų rankų priėmę krikš
čionišką civilizaciją, gavome su 
ja savo dvasiai ir geroką nuo
dų dožą, kuri ištisiems amžiams 
užmigdė musų tautinę sąmonę. 
Politinė ekspansija viduramžy
je, pądarius Lietuvą trumpam 
laikui didžiule Europos imperi
ja, musų perdaug nedžiugino. 
Ji buvo priešinga musų tautos, 
musų liaudies dvasiai, kurioje 
vyrauja ramumas ir teisingu
mas. Tik po ištisų šimtmečių 
letargo atbudo musų tauta 
naujam gyvenimui, naujai kū
rybai.

Lietuvių tauta dar nėra ta
rus pasauliui savo’ žodžio. Tik 
jaunosios Lietuvių kartos, iš
augusios jau laisvoje Lietuvoje, 
galės tą žodį tarti. Dar visai 
nesenai prasidėjo musų tautinė 
kūryba religijos, mokslo, meno, 
ekonomijos srityje.

Ar Amerikos jaunieji Lietu
viai panorės toje kūryboje da
lyvauti? Ar jie, pritapę prie 
taip aukštos Dėdės Šamo žemės 
kultūros, negalės įnešti į mu
sų tautinį kūrybiškumą savo 
svarbių ir rimti] pataisų ir 
priedų? Ar musų išeivijoje 
negalės gimti talentų ir genijų?

O, taip! šimtą sykių taip!
Kaip niekingai atrodo visi 

mirties pranašai tai tautai ku
ri atgimę pilna troškimo gyven
ti kurti. Juk tautos yra ne
mirtingos, jeigu tik jos pačios 
nori gyventi. Juk ne Dievas 
siunčia tautoms mirtį. Tik jos 
pačios, kartais per savo žioplu
mą, sau mirtį atsikviečia.

Kai kurių musų brolių, dva
sios silpnuolių, kviečiama tau
tinės mirties šmėkla jau pasi
vaidino musų gyvenimo akyra- 
tyje.

Nuo musų, gyvųjų Lietuvių, 
pareina kad ta šmėkla daugiau 
nebepasirodytų.

Kan. F. Kemėšis.
New Yorkas,
1934 m. Liepos 20 d. ”

APSAUGOS LIETUVOS DARBININKU 
SVEIKATĄ

Kaunas. — Ikišiol Lietuvos 
pramonės darbininkai specia
liais įstatymais buvo mažiau
sia globojami. Matydami šį 
trukumą, Lietuvos darbininkų 
vargus, Lietuvos valdžia ėmėsi 
juos šalinti. Nesenai vidaus 
reikalų ministerija paruošė pra
monės darbininkų samdos įsta
tymo pakeitimą. Tame įstaty
mo pakeitime daugiausia dėme
sį kreipiama į darbininkų me- 
deginės būklės pagerinimą. Da
bar ta pati ministerija paruo
šė taisykles Lietuvos darbinin
kų sveikatai bei gyvybei apsau
goti.

šiose taisyklėse yra numaty- j 
ta kokios turi būti darbo sąly- j 
gos pramonės įmonėse, kad dar- [ 
bininkai nenukęstų nei sanita
rijos, nei higienos atžvilgiu. 
Tarp kitko pasakyta kad užda
rose įmonių patalpose kiekvie
nam dirbančiam turi išeiti nors 
po 10 kubinių metrų oro ir nors 
po du kvadratiniu metru grin
dų. Tos patalpos kuriose yra 
kenksmingų dulkių, dujų ar ga
ru, minimos normos turi būti 
dar daugiau padidintos. Be to, j 
patalpos turi būti dar taip j 
įrengtos kad gaisro pavojaus ' 
atsitikimu visi darbininkai ga
lėtų laisvai ir kuogreičiauia iš 
įmonės pasįšalint.

bininkams kuriems prie darbo 
gręsia pavojus susižeisti akis 
nuo garų, skysčių, skeveldrų ir 
tt., turi būti duodama apsau
gos akiniai arba kaukės. Taip 
pat turi būti duodama chalatai, 
žiurstai, specialus rubai, jeigu 
jie reikalingi esti tam tikromis 
atliekamo darbo sąlygomis.

Be visų tų būtinumų taisyk
lėse dar numatyta kad didesnė
se įmonėse turi būti įrengta pa
talpos su stalais ir suolais val
gyklai, o reikalui esant ir kar
što vandens, čia pat turi būti 
priemonių pasišildyti valgiui, 
pakankamai praustuvų su mui
lu ir rankšluosčiais bei spinte
lių rūbams ir maistui susidėti. 
Kiekvienoje įmonėje kur yra 
pavojus susižeisti turi būti 
spintelės su vaistais pirmuti
nei pagalbai ir tvarstomoji me- 
dega.

šios taisyklės bus jau netru
kus pradėta įgyvendinti. Nau
jai steigiamose pramonės įmo
nėse jos bus iškarto reikalauja
mos visos vykdyti, gi dabar 
veikiančiose jos bus vykdomos 
palaipsniui.

Iki šiol įmonėse to visko be
veik nebuvo. Darbininkams bū
davo sunkios darbo sąlygos, o 
iš jų nemažai reikalaujama.

nupirks dvi laivakortes, 
nui ir jo lėktuvui, tada tikrai 
pasiektų Lietuvą. Tas butų 
saugu ir užtikrinta. Dabar gi 
leisti vyruką tokion pavojingon 
kelionėn, tokiu vėlyvu laiku, ir 
su abejotinomis jo kvalifikaci
jomis tam darbui, tai yra tik
ras rengimas žmogžudystės, už 
ką visai bereikalingai socialis
tai pernai kaltino pirmutinio 
skridimo komitetą, rengdami 
dirvą savo pasipinigavimui.

Nors tuo laiku kada Vaitkus 
atskrido kitu lėktuvu, jie tik
rino kad “Lituanica” “Įkaito”, 
tačiau po visko pats Vaitkus 
paskelbė spaudoje kad jis visai 
tuo lėktuvu neskrido, nes jis 
neužbaigtas dirbdinti. Toks 
publikos apgaudinėjimas neil
gai galės tęstis. Rep.

Į 
laku- j Pivaronai, su kuriais teko ma

loniai pasikalbėti.
Jaunai Olgai linkėtina lai

mingų jaunų dienų po 17-kds 
metų gimimo sukaktuvių.

Rep.

MARQUETTE PARKAS
SLA. 322 kuopos susirinki

mas įvyko Rupg. 25 d. pp. Pa
lakų namuose. Trumpai apkal
bėta bėganti kuopos reikalai.

Po susirinkimo paaiškėjo 
kad šios kuopos jaunos narės, 
p-lės Olgos Palakaitės, esanti
gimimo diena, taigi kuopos na
rės suteikė Olgai gėlių bukietą. 
Kiek vėliau pasirodė, pp. Palu
kai turi prirengę skanių valgių. 
Taigi visi dalyviai tą vakarą 
linksminosi iki vėlumai. Sve
čių buvo net iš Pittsburgho pp.

žiemos metu pramones įmo- Dabar tam tikros Lietuvos įs-
nių patalpos turi būti gerai 
šildomos ir vėdinamos. Be ki
ta ko turi būti naudojama vi-
sos priemonės kad garo katilai 
ir mašinos nesudarytų darbi
ninkams jokio pavojaus. Dar-

taigos yra labai susirūpinusios 
Lietuvos darbininkų medegine 
ir dvasine būkle. Daroma vi
sos pastangos užtikrinti Lietu
vos darbininkams geresnį ryto
jų.—Tsb.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puikų Me

todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šia 
laikraščio skaitytojus 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mes noriai pasiusim jums PILNA 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą _ vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo varda ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Hl.

STREIKAS TĘSIASI. Au
tobusų valdytojų streikas tę
siasi su žiaurumais: daužoma 
autobusų langai, mėtoma dvo
kiančios bombos ir sužeidžiama 
žmonių.

MOKYTOJOS GAVO ALGAS
Šios savaitės pradžioje pra

dėta išmokėti užvilktas algas 
18,000 Chicagos mokytojų ir 
kitų civilės tarnybos miesto 
tarnautojų, sumoje $22,365,000. 
Miestas gavo paskolą iš Finan
sinės Rekonstrukcijos Korpo- 

' racijos. Algos buvo užvilktos 
nuo pereitos žiemos ir pavasa
rio.

3 CENTAI
Rašydami “Diiwos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

Iš Gothenburgo į Sto'ckholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 9 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

ętU<-.OTHEN0URC4j^

V£DŲ 
^Amerikos 

Linija

Išplaukia iš New Yorko

Gripsholm
Kungsholm
Drottningholm
Gripsholm . . .

Rugsėjo 6 
. . . Sept. 12 
. .Rugsėjo 25 
. .. . Spalių 3

Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. New York, N. Y.
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“ANTRO SKRIDIMO“ KOMEDIJOS valstybių stovi pirmoje ei-

Ir “Lietuvių Tribūnos” ir 
“Vilnies” reporteriai pra
neša tikrai keistas žinias 
apie Chicagos socialistų ko
mediją su jų “antru skridi
mu”. “L. T.” reporterio pa
davimas telpa ant 3-čio pus
lapio. “Vilnis” Rugp. 29 d. 
štai ką rašo:

“Nuo pat pradžios orga
nizavimo ‘Lituanicos I’ skri
dimo, monyta Lietuviška 
publika, bet jau dabar pri
eita liepto galas, jau taip 
atvirai pradėta meluoti ir 
dumti svietui akis kad net 
šlykštu darosi iš šalies žiū
rint.

“Rugp. 26, Ford Lansing 
airporte surengta F. Vait
kui kokia tai atsisveikini
mo diena. Garsinta kad net 
atlėks ‘Lituanica II’ ir Lie-' 
tuviai privalą būti čia kad 
atsisveikinti su Vaitkum ir 
‘Lituanica II’.

“ALTASS valdyba ir ren
gėjai tos ‘atsisveikinimo 
dienos’ žinojo kad ‘Lituani
ca II’ nėra prirengta skri
dimui. Jie žinojo kad jinai 
išardytą, dar nepanaši i or
laivį, tik krūva grozdų ir 
kad ji šią vasarą neskris, 
arba geriau sakyti, jie ži
no kad visai neskris per 
Atlantiką, bet ‘Naujienos’ 
naudoja šį skridimą kaipo 
priemonę savo įstaigos nau
dai ir savo politikos paplė-

socialistų neužpilamus 1 
nius.

“Antram skridimui”
rinkta jau arti $25,000.

Ko Lozoraitis Lankėsi 
Maskvoje

Talka spaudos biuras iš 
Kauno praneša:

Nesenai SSSR drauge su 
Prancūzija iškėlė vadinamo 
Rytų Lokarno pakto klau
simą. Norėdama su kiek
viena valstybe pirmiausia 
šį paktą atskirai apsvarsty
ti, Sovietų Rusija ir kvie
čiasi Maskvon į Rytų Lo
karno ineinančių valstybių 
atstovus.

Pirmiausia buvo pasikvie
stas Estų užsienių reikalų 
ministeris, o Rugpjūčio 1-4 
Maskvoje viešėjo Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
Lozoraitis. Jis su Sovietų 
Rusijos vadovaujančiais as
menimis svarstė Rytų Lo
karno paktą ir pažymėjo 
kuo Lietuva galėtų prie jo 
įgyvendinimo prisidėti. Lo
zoraičio ir Sovietų Rusijos 
atstovų pasikalbėjimas abi 
šalis patenkino. Tai rodo 
ir tas nuoširdumas kurį So
vietai Lietuvai rodė Mas
kvoje ir Leningrade.

Buvo pažymėta kad Lie
tuva kovojančių už taiką

—- Įėję. Lozoraičio kelionė į 
iše- Maskvą padarė didelio įs

pūdžio Vokietijoje ir Len- 
su- kijoje. Mat, Rytų Lokarno 

paktas užkirstų kelią Vo
kiečių veržimuisi į Rytus ir 
apsaugotų Baltijos valsty
bių neliečiamumą.

Ypač Lenkams labai ne
patiko komisaro Litvinovo 

Į išsireiškimas, nes Litvino- 
!vas dar kartą pasakė jog 
: Vilnius buvo pripažintas 
Lietuvai.

Neteisingi Gandai 
apie Taikymąsi su LenkaisI

“Lietuvos Aidas” Rugp. 
2 d. patalpino “Eltos” pra
nešimą, kuris priveda kaip 
visokį gandai apie Lietuvos 
susitaikymą su Lenkija, ku
riuos platina Lenkai ir Vo
kiečiai, yra netikri.

Pranešime sakoma kad 
iki šiol, be bendrų geros va
lios patikinimų, iš Lenkų jo
kių svarstytinų sugestijų 
Lietuvių-Lenkų ginčui iš 
ėmės spręsti nėra gauta. 
Nei Prystoro, nei Muehl- 
steino, nei kitų Lenkų ke
lionės į Lietuvą nesudarė 
jokio naujo elemento kuris 
leistų galvoti kad Lietuvos 
pozicija opiausiame Lietu
vai Vilniaus reikale butų 
pradėta Lenkijoje supra
sti.

timui.
“ ‘Naujienų’ žmogus Kl. 

Jurgelionis, pirmininkauda
mas ‘atsisveikinimo dieno
je’, darė prigavingus ir mo- 
nijančius pranešimus kad 
‘Lituanica II’ tikrai atskris, 
kad ji jau pakilo iš Kohler, 
Wis., kad jis jau gavo pra
nešimą jog ji greitai čia 
pribus. Pribuvus Vaitkui 
be ‘Lituanicos II’, taipgi da
rė pranešimus kad jis jau 
buvo pakilęs iš Kohler, ir 
tik pasiekęs Kenosha, Wis., 
nusileido, nes girdi toliau 
negalėjęs skristi, girdi, ‘už- 
šilęs’ motoras.

“Dabar, kada apgauti pu
blika nepavyko ir kada jie 
likosi numaskuoti, tai jau 
patys pasisako kad ‘Litua
nica II’ visai nebuvo iš Koh
ler, Wis., pakelta.”

LIAUDIES DAINA

Ir ištikro, po to “kermo
šiaus” “Naujienose” Grigai
tis kad suka, kad tepa, aiš
kina, ir priveda kad ištikro 
jie žinojo jog tas lėktuvas 
negalėjo skristi, nes “lakū
nas nesijautė turįs teisę 
statyti pavojun visuomenės 
pinigais nupirktą turtą”.

Jeigu taip tai kaip tuo 
lėktuvu Vaitkus skris per 
Atlantiką ir kada gi paga
liau jis skris, atsilyginimui 
visuomenei tuo ką žadėjo,

Ir užgėrė kazokėliai jaunąją mergelę, 
Ir užgėrė kazokėliai baltą lelijėlę. 
Negerk, negerk, mergužėle, iš kazokų 

rankų,
Išves tave kazokėliai i svetimą šalį. 
Nuves tave kazokėliai Į svečių šalelę, 
O tu tenai nemokėsi su jaisiais kalbėti, 
O tu tenai nemokėsi su jais vaikščioti, 
O tu tenai nemokėsi kaip kojų kilnoti. 
O tu tenai nemokėsi anksti rytą kelti, 
O tu tenai nežinosi kaip dureles verti. 
O tu tenai nemokėsi kaip galvą šukuoti, 
O tu tenai nežinosi kaip burnelę prausti. 
Kazokėlių balti stalai, krėslai maliavoti, 
Aukso kruzų pristatyta, vyno pripilstyta. 
Davinėjo kazokėliai Į baltas rankeles, 
Davinėjo žalio vyno i baltas rankeles. 
Nepriėmė žalio vyno i baltas rankeles, 
Ir išbėgo mergužėlė i savo šalelę.
Ir pavijo kazokėliai žalioje lankelėj, 
Ir grąžino mergužėlę Į savo šalelę. 
Aš negryšiu, kazokėliai, Į jūsų šalelę, 
Paviliojo! mane jauną nuo motinėlės.

TAU
kuomet visur ir visokiais 
budais kaulijo iš žmonių 
pinigus?

Rugpjūčio pabaigoj turė
jo išskristi, o štai jau Rug
sėjis, o dar lėktuvo “člun- 
kai”, kaip pats Vaitkus po 
to “kermošiaus” rašo, tebe
są išmėtyti nuo Atlantiko 
iki Pacifiko....

Nejaugi šis socialistų sky- 
mas baigsis didžiausiu jų 
visų laikų musų žmonelių 
akių apmuilinimu?

Jie prisiviliojo ne tik pa
čios Amerikos trumpa re
gius žmonelius, bet ir Lie
tuvos “išmintingus” aviaci
jos klubo ir kitus gerašir- j 
džius žmones, kurie ir dau-1 
giau žada atsiųsti pinigų į *

Aš visas gražiausias gėles
Iš širdies savo nuskinsiu,
Ir vainiką iš tų gėlių
Tau, mergyte, aš stipinsiu.

Aš turiu poeto sielą, '
Ir dainų posmus nuaustus;
Turiu liūdesio ir skausmo
Ir kančių jausmus palaužtus. . . .

Ir kaip visus juos suėmęs
Iš gelmių sielos išrausiu,
Tai gražiausią meilės dainą
Tau stipinsiu ir suausiu....

Ir tada paėmęs kankles 
Atsisėsiu tau prie kojų, 
Ir tą dainą išdainuosiu < 
Su sielos jausmu šventuoju.

Ir dainuosiu kaip senovėj 
Dainius Maigis kad dainavo, 
Ir užbursiu tavo sielą 
Jausminga dainuže savo!

Jonas Morkūnas.

APSIDAIRIUS
■ 1 ■ ‘ -

Rašo Vyt. Sirvydas. 
i . ;

JEIGU SUBRUSTUME 
DEL KULTŪROS

Vienu stebčtiniausių Lie
tuvių gyvenimo apsireiški
mu, taip čia Amerikoje, taip 
Lietuvoje, yra didelis ir daž
nas kalbėjimas apie kultū
rą, bet labai mažas ir retas 
darbas jos siekti ar ją stip
rinti. Musų broliai Latviai 
daro kitaip. Todėl pas juos 
ir daugiau rašytojų, artis
tų, dainininkų, tapytojų, is
torikų, ir tt. Latvių tauto
je yra daug žmonių kurie 
šiais kultūros reikalais rū
pinasi ir todėl įstengia kul
tūros darbininkus išmai
tinti ir paskatinti toliau dir
bti.

Nėra abejonės, laikui bė
gant, ir pas mus bus Lat
viai ne tik pasivyta bet ir 
pralenkta, tačiau dalykai 
greičiau pasivystytų jei mes 
įkurtame Lietuvoje tokį 
Kultūros fondą apie kurį 
daug kalbėta, bet kurio dar 
neparuošta, kokį Latvių mi- 
nisterių kabinetas patvirti
no Liepos 24 dieną, ir kurį 
“Jaunakas Zinas” dienraš
tis aprašo. Latvių vyriau
sybė nutarė paimti po tris 
nuošimčius nuo kiekvienos 
parduotos, degtinės bonkos 
ir pinigus dėti į Kultūros 
fondą, kurio galva bus mi
nisteris pirmininkas, bet 
kurį tikrenybėje valdys ta
ryba 12-14 žmonių, tarp jų 
švietimo ministeris, Latvi
jos universiteto pirminin
kas, ir kiti.

Fondo tikslas bus spaus
dinti didelius kulturinius 
veikalus, kurie pavieniams 
leidėjams neįkandami, rū
pintis tautos paminklais, 
leisti į aukštesnį mokslą pa
sižymėjusius Latvių jau
nuolius, spausdinti Latvių 
rašytojų, kompozitorių ir 
dailininkų darbus bei kuri
nius. Tokiu budu, kiekvie
nas Latvis, kuris tik iškels 
ir išmauks stiklelį degtinės, 
nejučiomis padės centą-kitą 
kultūros reikalams.

Puiki idėja, ypatingai pa
sekti musų broliams Lietu
viams, kurie kai kada stik
lelių kilnojimu gerai pasi
žymi! Tokį fondą turėda
mi galėtume išleisti visus 
musų istorijos šaltinius ku
rie šiandien guli išsklaisty
ti tai Vatikano palėpėse, tai 
Petrapilio arkivuose, tai Ka
raliaučiaus unive r s i t e t o 
knygyne, tai Krokuvos už- 
kampėse. Galėtume apsau
goti ir ištirti tokius senovės 
paminklus kaip Birutes kal
ną Palangoje, Apuolės pilį 
Žemaitijoje, arba musų ku
nigaikščių gimtavietę Ve
liuoną. Galėtume išleisti 
daugiau musų kompozitorių 
dainų, daugiau dailininkų 
paveikslų, daugiau musų 
rašytojų veikalų, kad liau
dyje augtų ir gilintųsi mu
sų tautinės ir savistovės 
kultūros pajautimas. Pasi
nėrę kovose del Vilniaus ir 
Klaipėdos, gudriai padary
tume jei pašvęstume trupu
tį energijos ir tautinės kul- 
tiros reikalams.

Kiek Žydų Vokiečiai Išvijo
Berline suskaičiuota kiek 

Žydų prasišalino iš Vokie
tijos, nazių politikos dėka. 
Sako, išbėgo ar išvažiavo 
70,000 Žydų. Bet daug dar 
ir liko, nes 1925 metais su
rinktomis žiniomis Vokieti
joje viso Žydų butą 564,000.

Žydų atstovai Genevoje 
nutarė laikyti visasvietinę 
Žydų konvenciją Rugpjūčio 
mėnesį 1935 m.

(Tęsinys iš pereito num,)

Kartais arpininkas ateidavo su arpa, 
ar kanklininkas su kanklėmis; keista kad 
muzika nedarė į Mokytoją jokio įspūdžio, 
ir jis niekur nemini jos savo prilyginimuo
se ir kalbose. Bet ji veikė Judą ypatingu 
budu. Jį apimdavo kaž kokia neaiški ir 
nesuprantama melankolija. Jo siela buvo 
pilna didelio ilgesio, jo visa esybė geidė 
draugiškumo. Kartą jis paėmė ir paspau
dė Magdalos Marijos ranką. Ji švelniai 
atitraukė savo ranką iš jo, ir jam dar 
liūdniau pasidarė.

Ir vis tik kas dieną jis laukė tos va
landos kada galės būti kartu su ja ir šalę 
jos. Teisybė, jie tesikalbėdavo visados tuo 
pačiu klausimu, kurs, kaip Judas neramiai 
pastebėjo, nelabai jį ir tebedomino. Ir nei 
vienas kitų mokinių neklausydavo jos to
kia neribota kantrybe ir susidomėjimu; 
prd" inc hijlcoa loil-č iaivi covnlicVn 
kinimo; būti jos draugijoje, sėdėti šalę jos 
buvo didžiausia laimė. Ji liuoba giriasi

manęs vieno priklausytų, aš niekados ne- 
įsileisčiau musų tarpan tokios moteriškės.”

Judas nukaito. Jis murmtelėjo:
“Tai Simonas manai....”
“Ne ką aš manau bet ką mes visi-ma- 

tome”, atkirto Simonas. “Klausyk, jauni
kaiti! Ir aš buvau jaunas, tat tavęs ir ne
kaltinu. Bet čia nei vieta ir nei laikas to
kiems dalykams.”

Jaunesnysis pasistiebė ir atsakė:
“Čia nėra nieko tokio del ko turėčiau 

gėdytis. Musų tarpe neatsitiko nieko ką 
tu drystum nužvelgti. Aš prisiekiu paties 
Mokytojo galva! Aš tik tikiuosi kad Mag- 
dalos Marija sutiks kada nors būti mano 
žmona.”

Simonas žiurėjo į jį, netikėdamas:
“Ką? Moteris gyvenus taip kaip ji 

gyveno — ir tavo žmona?!”
“Argi musų Mokytojas nesako kad 

nėra tokios nuodėmės kurios atgaila ne-
net jos balsas teikė jam savotiško pasiten- galėtų nuplauti?” paklausė Judas.

“Teisybe, jis taip sakė”, sutiko antra
sis. “Bet koks padorus vyras imtų sau už. .. . , _ . _ . . oxo-. liūno pciViVl LIO VVlllO 1111LU. OClll U44

Patie^e Jam jo mėgiamo valgio, žmoną paleistuvystėje gyvenusią moterį?
ti Mokytojo guolį, ar kai jai pirmai vyko Atgaila ir nuodėmių atleidimas yra vienas
atnešti vandens ir nuplauti jo kojas, ar 
kaip ji patiekė jam jo mėgiamo vallgio. 
Judas, besiklausydamas, dėkodavo dangui 
už bendrą entuziazmą ir už didelį dvasinį 
pasitenkinimą jos draugijoje.

Nebe paslaptis jam buvo kad jis buvo 
įsimylėjęs. Kas naktis jis kartodavo sau 
Giesmių Giesmę, kurią išmoko atmintinai 
kiekvieną jos posakį taikydamas sau. 7 
vis tiktai jam atrodė dideliu nusikaltimu 
net galvoti apie savo geidulių patenkinimą 
dabar, kol viskas buvo taip kaip buvo. Juk. 
ir Mokytojas nežiūrėjo ypatingu palanku
mu į vedybas. Bet kaip ten nebūtų, butų 
nusikaltimas palikti jį dabar, nebaigusį sa
vo darbo, neatstačiusį savo garbės ir ka
ralystės Jeruzaleme. Po to jau, taip Ju
das tikėjosi, ateis ir jam laimė. Jis vaiz
davosi savo tėvų džiatigsmą kai jis parsi
ves namon, jų senam amžiui paguosti, dai
lią nuotaką; vaizdavosi Kerioto gatves, kai 
jomis eis vedybų procesija, su džiaugs
mais ir dainomis ir kai jiedu žengs, viens 
šalę kito, po vedybų baldachimo. Jis, ro
dos, ir matė veidą savo pusseserės Rache
lės, kurios jausmus dabar jis jau gerai su
prato ir kurios jam buvo tikrai gaila. Tik
rai, jis sau galvojo, ji jau turėjo užmiršti 
jį ir gal jau ištekėjo už kokio jauniklio sa
vo kaime. Nusišypsojęs, jis prisiminė tą 
dieną kuomet ji lyg ir netyčiomis bandė

dalykas, o moterystė visai kitas dalykas. 
Tu juk užterštam tyrą Izraelio veislę!” 
Padėjęs ranką ant jauno vyro peties, ma
loniai tęsė: “Atleisk man, brolau, jei netei
singai įtariau tave, ar jei užgavau savo žo
džiais; žinai, aš prasčiokas žvejys, tiesiai 
sakąs kas mintin užeina. Bet vistiek mesk 
į šalį tą savo užmanymą; jau geriau ką aš 

Ir buvau įtaręs, ne kaip moterystė. Aš esu 
vyresnis už tave ir turiu teisę taip kalbė
ti. Ir tavo tėvas tą patį pasakytų jei čia 
butų.”

Paspaudęs Judo petį, Simonas nuėjo 
vidun. Judas pasiliko kieme, pats vienas 
su žvaigždėmis ir su savo mintimis ir nė
jo vidun iki visi sugulė.

Rytojaus dieną jis negalėjo nusikraty
ti vakarykščio pasikalbėjimo įspūdžio, Si
monas turėjo tiesą, viena puse vertus. Ar 
tikrai jis drystų parsivesti į savo tėvų na
mus tokią moterį ir pavesti jai savo lovos 
dalį? Jis galėjo atsivaizduoti ką pasaky
tų jo gimdytojai, sužinoję apie Marijos 
praeities’ gyvenimą. Ar jis galėtų atvesti 
ją į savo motinos glėbį ir įvesdinti ją į sa
vo šeimą, kaipo seserį?

“Ir jie parodys paklodę miesto seniū
nams”, kaž kaip suėmė jį už gerklės, pri
siminus šį posakį iš raštų.

Jis darė visa ką galėjo tikslu užmirš
ti Mariją. Jo kasdieniniams pasikalbėji-

. Jis dabar vengėjį sugundyti, o paskui pamąstė apie pana-, niams su Marija galas. Jis dabar vengė 
šų dalyką visai kitokiose apistovose, su ki-.jos draugijos ir apsikeisdavo tik vienu-ki

tu žodžiu, kai to būtinai reikėjo. Visomis 
jiegomis jis rūpinosi tarnauti Mokytojui, 
kreipti visą savo dėmesį į jo mokslą ir ne
prisileisti galvon jokių kitų minčių. Bet

tu asmeniu. Jo dienos bėgo, svajonių gla
monėjamos.

XII.
Vieną vakarą Judas išėjo iš namų į t°s kitos mintys grūdosi galvon ir nedavė

kiemą, tikėdamasis kad ir Marija, kaip bu
vo pratus, taipgi išeis. Jis išgirdo sunkius 
žingsnius. Atsigryžęs, pamatė Simoną, 
kurs pažvelgė į jį rūsčiai ir šaltai.

“Norėčiau pasikalbėti su tavim, mano 
jaunas drauge”, pratarė Simonas.

Nebuvo kur pasprukti. Judas tik ti
kėjosi kad pasikalbėjimas bus trumpas.

“Gerai”, atsakė, “klausau”.
Simonas nusijuokė, tartimi 

mas jo jausmus.
“Aš žinau ko tu čia lauki”, 

“Ar nemanai kad jau mums to 
kanka?”

“Ko pakanka?” nustebo Judas.
“Na jau, nenusiduok nesuprantąs ma

nęs”, šiurkščiai atšovė Simonas. “Mes vi
si žinom ko pats vakarais tyliai išslenki į 
kiemą ir žinome su kuo čia susitinki. To
kio dalyko mes čia negalime pakęsti. Mes 
turime kitiems duoti gero' elgesio pavyzdį, 
o žiūrėk kas musų pačių tarpe dedasi. Mo
kytojas visas savo mintis yra nukreipęs į 
Dangų, tas jis ir nemato tų dalykų. T„1 
gi man, kaipo vyriausiam, tenka pasirupin- į 
,ti kad musų būrelyje butų švara. Jei nuo j
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jam ramybės. Jis išbėgdavo po vakarie
nės ir be jokio tikslo bėgiodavo kaip be
protis, ir klaidžiodavo po laukus iki išauš
tant. Griebėsi rankų darbo, kad sunaudo
ti jame visas savo jiegas. Bet ir tai buvo 
veltui. Jo vaizduotė buvo stipresnė už jo 
valią. Jam atrodė kad jis galėtų įveikti 
save jei jo energija kur kiton linkmėn išsi
veržtų.

Kartą, apsilankius Gadaroje, jis ban
dė pasukti ton linkmėn. Tai buvo Graikų 
Dekapolio miestas, pastatytas Atėnų pa
vyzdžiu miniaturoje, kur nuodėmė siautė 
gatvėje ir kur visas gyvenimas rodos tik 
ir tvanksėjo kimo malonėms. Surišęs sa
vo pinigus piniginėje, jis nuėjo prie turga
vietės portikų, vakaro sulaukęs, pasiryžęs 
nusikratyti jo kūną ir sielą apėmusio ne-, 
labumo. Bet, priėjus vietos, jį sukratė 
šiurpuliai del šito pasiryžimo patenkinti 
kųno. pagundas,'ir,1 pamatęs kas dėjosi poi> 
tiku viduje, leidėsi bėgti namon, susigėdęs. 
Tebuvo jam viena moteris kuri traukė jį
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pa-

(Bus daugiau)

3160

niiiiiiiuii

i
: Palai
: musų i 
: lygus,

j Patai 
į derniik

Linini



Ką Padare Audra Šiau-

Audros 
nuostoliai

I galutinai 
do taip:

| Joniškio valsčiuje audra pa
lietė 580 ha plotą.

| 52 ūkininkai.
trobesių.

Papilės vaisė, audra palietė 
1314 ha plotą, nukentėjo 278 
ūkininkai, nugriauta 14 darži
nių. Nuostoliai 273,465 lt. 
tas, nukentėjo 101 ūkininkas, 
apgadinta 19 trobesių.

Kruopių vai. — 248 ha plo
tas, nukentėjo 31 ūkininkas, 

Skaistgirio vai. — 255 ha 
plotas, nukentėjo 28 ūkininkai; 
nustolių — 53,556 lt.

Meškuičių vai. — 64 ha plo
tas, nukentėjo 
nuostolių 7,232 lt.

Išviso Šiaulių apskrityje au
dra palietė 3010 ha plotą, nu
kentėjo 504 ūkininkai, 
nuostolių suma siekia 
lt.

padaryti ūkininkams 
Liepos 3 ir 5 d. jau 
apskaitliuoti ir atro-

Nuftentėjo
Sugriauta 10 

Nuostoliai 170,600 1.

14 ūkininkų.

bendra 
714,381 
“L.U.”

Statys Zarasų-Skapiškio 
Geležinkeli

Didelis vargas Zarasų krašto 
gyventojams dabar yra kai jie 
neturi savo geležinkelio kuris 
juos jungtų su didesniais Lie
tuvos centrais. Nežiūrint kad 
čia yra geri keliai, tačiau gele
žinkelis yra būtinas, nes tai pa
kelia šio krašto prekybini ir 
ekonomini gyvenimą.

Nesenai pas Lietuvos miniš- 
terį pirmininką TubelĮ lankėsi 
Zarasų krašto visuomenės at
stovai, kurie išdėstų būtinumą 
Zarasų - Skapiškio geležinkelio. 
Jie kartu nurodė kad Zarasų 
miesto gyventojai patys savo 

[lėšomis pasižada pastatyti mo
dernišką geležinkelio stotį. Ki
tų valsčių gyventojai pasižada 
patys atlikti kelio supilimo dar- i

Sore Museles 
Stifl joints, inflammation. 
Neuralgia and Sprains— 
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by 
“R. R. R.” Used for 
90 years to stimulate 
(focal circulation, to give
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

Radway’s Ready Relief

for Fatigue 
caused by constipation, use

RADWAY PILLS
die vegetable laxative, to 
cleanse intestinal tract of

impurities. Your poison free blood will 
give you new “Pep.”

Send Postcard for FREE SAMPLE to 
RADWAY & CO., Inc. (Kst. 1847) 

208 Centre St., New York City

[VIETINES ŽINiOS

1881

ten

75c
Dalinam apmokėjimui už naujus Rakandus

Krichman-Perusek Furniture Co

Lietu- se-

Klaipėdos krašte šienas

GAVO

BUILDER 

PROSPECT

koja. 
greito i

6820 Superior Ave. 
Cleveland. Ohio.

pusi.)
Iš vienos 
į Lietuvą

vai- 
die-

susto- 
žino-

Visokių pavyzdžių — visokių spalvų
Vyrams — ir Vaikinams

Specialės kainos — tiktai po

DAR- 
mene-1 
Lietu-

nariai malonėsite dalyvau- 
Taip pat kviečiami prisi- 
ir nenariai kurie tik turi 
nejudamą turtą. Mes mo- 
taksus, nuo musų turėtų

susirašyti.
Juozas Uloza 

Reyburn road
Cleveland, Ohio

šių lengva- 
bi j o

Prusi- 
gyven- 

ateinančią
To krašto 

neturės kuo

ELECTRIC RATES IN CUVEIAMD 
ARE THE tOWEST IN HISTORY

S EXCHANGE. BUILDING • 18TH FLOOR 

NEAR ONTARIO • A BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

Elektriškas Roaster buna demonstruojamas šiokiomis 
dienomis, nuo 9 iki 5, The Electric League Exhibite. 
Bia jys pamatysit kaip jis kepa, apkepina, pagamina 
visai pilnus pietus—geresnį valgį su mažiau darbo. 

Inčjimas nemokamai. Nieko nesiūloma pirkti.

PARENGKIT SAVO VAIKUS MOKYKLAI
KELINXS $1.00 MARŠKINIAI 69c KEPURĖS 50c

dažnai buna 
va kodėl Lie
jos visuome- 
didžiųjų Vil-

pieno, rie-

PAJIEŠKAU Juozą ir Jurgį 
Palionius, paeina iš Jezno pa
rapijos, Alytaus apsk. Pirmiau 
gyveno Detroit, Mich. Norė
čiau

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road 

itiiiiiiiiiiiiiiiiMiHi jiiiinniiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniimr

DIRVA

bus, suvežti tiltams ir stotims 
medegą ir apmokėti žemių sa
vininkams už nusavintą gele
žinkelio visam ruožtui žemę.

Lietuvos vyriausybė pažadė
jo geležinkelio statybą remti 
ir turinėjimo darbus dar šymet 
padaryti. Numatoma kad ge
ležinkelio statymo darbuosna 
bus įtraukta ir Lietuvos ka- 
riumenės geležinkelių batalio
nas. Taip pat numatoma kad 
geležinkelio statyba bus baigta 
ateinančiais metais ir tais pa
čiais metais jau vaikščios trau
kiniai.—Tsb.

’ Sušvelnino Mažąjį Susi- 
' kimą, bet Bijo Lietu

viško Šieno
Kaunas. — Be visų Vokieti- 

, jos varžymų Lietuvos eksporto 
ir tranzito, Vokiečiai taip pat 
buvo suvaržę ir vadinamą ma
žąjį pasienio susisiekimą. Tuo 
susisiekimu naudojosi Lietuvos 
ir Vokietijos pasienio gyvento
jai, kurie čia, daugiausia Prūsų 
Lietuviai, parsigabendavo, dau
giausia iš Klaipėdos krašto, 
sau Įvairių smulkių maisto ir 
gyvuliams pašaro produktų.

Del to susisiekimo suvaržymo 
pradėjo bruzdėti patys Vokieti
jos pasienio gyventojai. Nuo 
Rugpjūčio 1 dienos Vokiečiai 
to mažo pasienio susisiekimo 

j tvarką pakeitė. Nuo tos die
nos Vokietijos pasienio gyven- 

j tojai, kurie turi produktams 
įsigabenti korteles, galės Įsiga- 

Įbenti be muito' ir rinkliavos 
vienai savaitei mažus kiekius 
vaistų, bulvių, daržovių, mėsos, 
paukštienos, žuvų, 
balų ir medaus.

Tačiau nežiūrint 
1 tų, Vokiečiai labai 
visko šieno. Mat, 
per kaitras išdegė Rytų 
jos pievos, 
tojai 
žiemą šerti savo galvijų. Tuo 
tarpu 
buvo labai geras ir ūkininkai 
jo turi daug. Del to iš Rytų 
Prūsų ūkininkai atvažiuodavo į 
Klaipėdos kraštą ir čia sau pi
giai pirkdavosi šieno. Kartais 
per vieną dieną iš Klaipėdos 
krašto jie išsiveždavo per Til
žės tiltą net po 500 vežimų. 
Tačiau Vokiečių valdžia ir šie
no įvežimą Ryti] Prūsijos gy
ventojams uždraudė.—Tsb.

and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue

—DINE and DANCE—

(šokiai buna ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir 
sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras)
ALUS — DEGTINĖ — SKANUS VALGIAI

Visi užkviečiami atsilankyti.
VIC ANDERSON F. MARČIULAITIS JOHN PECULAITIS

THE ZONE LAUNDRY CO.
Mes atvažiuojame į namus ir paimame iš visų miesto da
lių ir sugrąžiname skalbinius greitu laiku, šlapi skalbiniai 
grąžinami j 24 valandas. Kainos yra labai prieinamos. 
Atliekama visokios nusies skalbimas, ir gatavai užbaigtas. 
Susiuvame knypkius, užlopome skyles, užsiuvame kojines, 
be ekstra užmokesnio. Marškinius užbaigiame rankom.

Kreipkitės į mus geram ir greitam darbui.

THE ZONE LAUNDRY CO.
3160 W. 33rd St. SHadyside 3270
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WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
: NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
: Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ;
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ;
■ lygus, be tsižvelgimo į kaštus. -
j Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
: derniškas. E

HEnderson 9292 =
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KĄ SAKO V.V.S. AT- STUMDYMAS IR BA-
STOVAI APIE AME
RIKOS LIETUVIUS

RIMAS VAIKO DEL 
MOKSLO NĖRA 

NAUDINGA
Tankiai pasitaiko tokių 

kūčių kurie nuo pat pirmos 
nos savo pradėjimo mokyklą 
lankyti kyla ir kyla aukštyn iki 
pasiekia aukštesnę mokyklą, o 
tada vėl pradeda pulti žemyn. 
Tokių pasitaiko daug. Bet jei
gu tokių vaikų atsiranda jūsų 
šeimoje tai nereikia nusiminti, 
bet apsigalvojus reikia pradėti 
viską išnaujo.

Kaip tėvai taip ir gerai pa
tyrę mokytojai sako kad vai
kai iki pereina pradines ir auk
štesnes mokyklas, tame laiko
tarpyje tankiai labai pasikeičia: 
vieni pradeda daugiau protau- augusių Lietuvių "tj - • •

(Tąsa nuo 1-mo 
yra gana teigiama, 
pusės atsilankantieji 
dabar parsiveža gana teigiamų
ir optimistinių įspūdžių, iš' an
tros pusės, žymiai pablogėjus 
ir pasunkėjus būklė pačioje 
Amerikoje musų išeivius vis 
palankiau nuteikia Lietuvai. 
Labai didelis procentas jų gry- 
žtų į Lietuvą jei tik sugebėtų i 
įmanomai likviduoti savo rei- j 
kalus.

Sutikom nemaža jaunų 
gimusių ir augusių Lietuvių. ’ti> 0 įjti apsistoja ir kartais 
kurie pareiškė noro apsigyven-1 apsistoja del tam tikrų prie- 
ti Lietuvoje ir čir dirbti. Rei-! žasči«- Vaikams augant, sykiu . . . ■ . . . , ... gamta teikia ir jiems žadėtus
kia pasakyti kad Amerikoje taientus. Bet tie talentai pas 
daugiau negu kitame krašte pa- vienus pasirodo anksčiau, pas 
sireiškia inteligentų perteklius.
Mes sutikom visą eilę Lietuvių 
išėjusių aukštuosius 
ir negalinčių gauti užsiėmimo. 
Labai žymus tautinis atgimi
mas yra jaunosios Amerikos 
Lietuvių kartos. Pačios musų 
valstybės gražus išsilaikymas 
neblogas pasigarsėjimas pasau
lio spaudoje, Šarkio, Goodmano 
ir kitų laimėjimai sporte, Da
riaus ir Girėno žygis užkaria
vo viso pasaulio simpatijas Lie
tuvai, padarė tai kad šiandien 
Lietuvis jaunuolis nesigėdi sa
vo Lietuviškos kilmės bet jau 
nori ja didžiuotis. Jaunoji kar
ta norętų gerai išmokti Lietu
viškai ir sekti Lietuvių gyve
nimą, tačiau tas 
virš jų jiegų. Ir 
tuvos valstybė ir 
nė, greta savo 
niaus ir Klaipėdos uždavinių, 
turės imti dar vieną nemažes
nės svarbos pareigą, padėti tuo 
kuo gali kad trečdalis musų 
tautos išliktų gyva ir savo 
najai tėvynei ištikima.

Baigdamas pasikabėjimą, 
legacijos pirmininkas Prof. 
Kemėšis dar 
sišką Amerikos Lietuvių pasi
žymėjimą moksle, mene, ir ki
tus jų gabumus.—Tsb.

kitus vėliau. Mes kaip kada 
matome kad mažo amžiaus vai
kas atsižymi kuo tokiu nepa- 

mokslus,' prastu. Mums pasirodo kad tai 
perdidelės užduotys atlikti to
kiame amžiuje tokiam vaikui, 
todėl esti aišku kad tokia do
vana yra nuo gamtos. Bet pa
sitaiko kad vėliau toks vaikas 
savo gabumuose vėl atpuola.

Tie talentai, tos gamtos do
vanos, ateina ir praeina. Kaip 
mes turime ištiestas rankas jas 
priimti taip turime turėti liue
sas rankas jas paleisti. Mes 
visus tuos talentus išnaudojam. 
bet negalim tikėtis kad jie pa
siliktų pas vaikus amžinai.

Sakysim Jurgutis būdamas 
astuonių metų amžiaus pradėjo 
rašyti pasakas jr trumpas is
torijas ir jam tas labai sekėsi. 
Kaimynai sakydavo kad gam
ta jį apteikė tokia dovana. 
Jurgučio tėvai jį gyrė, nuėjo 
jis į mokyklą, mokytoja jį auk
štino. visur jį perstatė ir gyrė. 
Jurgutis gauna dovanas keliuo
se rašymo kontestuose. Motina 
kalba kad Jurgutis apsigymęs 
rašytojo talentu.

Su laiku Jurgutis pasiekia 
aukštesnę mokyklą ir pameta 
savo energiją rašybai, nebeno
ri pasakaičių rašyti, nenori sa
vo užduotų lekcijų mokytis, ir 
taip jis pradeda moksle pulti 
žemyn. Motina susirūpina, sa- 

de-į ko reikia kas nors daryti, ma- 
p j no Jurgutis turi dirbti sunkiau, 

. . ‘ mokytojos turi ką nors del to
pareiškė visapu-1 lapyti, jos turi savo rankose 

talentingą vaiką, ir jeigu jos
I butų jį tinkamai prižiūrėję jis 
butų tikrai vystęsi savo gabu
muose.

čia ir yra klausimas del ko 
Jurgutis pirmiau galėjo viską 

! rašyti ir viską žinojo, o dabar 
I nupuolė visame moksle. Bari
mas Jurgučio ir barimas mo
kytojų nieko negelbsti, dar blo- 

, siųs- giau padaro.
1 Duok tokiam vaikui ramy
bę, palauk tegul jo smegenys 
pasilsi, palauk ir laikyk atda
ras rankas iki pamatysi vėl 
šviesą jo priešakyje. Patarti
na tik pasitarti su savo šeimos 
gydytoju, gal vaikui kenkia ko
kia nesveikata. Tas turi dide
lę kliūtį moksle. Taipgi nueik 
pas mokytojas, pasitark, žiūrėk 
ką jos visos į tai atsakys. Per 
kokį laikotarpį tėmyk vaiko 
permainą jo augime. Talentui 

! neprivalome pasitikėti, bet tu- 
O rime jį išvystyti kada jis pasi- 

■rodo vaikuose. Jonas Jarus.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland,

tus per “Dirvą” 
ypatos:

šios

Petras čiapas Lt. 30
Teodora Kazlauskienė 60
Aug. Stravinskas 30i
Juozas G. Kazlauskas 60
Jurgis čučulka 60!
Mikalina Bieliauskienė 60
Agota Vaškevičienė

Kreipkitės vėl:
30

DABAR JAU TAM LAIKS!
Įsigykit sau Naują

šį (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų : 
= kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- i
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. :
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ė
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SVEČIAI. Pereitą savaitę, 
Liet. R.-K. Federacijos seimo 
proga, “Dirvos” redakciją ap
lanke keletas žymesnių Ameri
kos katalikų veikėjų, tarp jų 
SLRKA, centro sekretorius J. 
B. šaliunas, kuris įsigijo sau 
knygą “Merunas”. Taipgi at- 

daini-
knygą_ “Merunas”. 
silankė muzikas Niekus, 
ninkas Sabonis ir kiti.

Iš Chicagos gryždami 
jo “Dirvos” redakcijoje 
mas Pittsburgho veikėjas Pet
ras Pivaronas su žmona, šeima 
ir p. Jenusevičiene. Jie važinė
jo virš trejetą savaičių laiko, 
apsilankė Daytone, Chicagoj ir 
Detroite. Dalyvavo Pasaulinė
je Parodoje “Margučio” suren
gtame Lietuvių Simfonijos kon
certe. Sako kad koncertas bu
vo nuostabiai puikus ir džiau
giasi kad pasitaikė tuo laiku 
ten būti.

Jurgis Lapinskas, iš Worces
ter, Mass., buvo apsilankęs pa
sipažinti su Clevelandu, aplan
kė “Dirvą”, kurią jis mėgsta 
skaityti ir platinti.

Pas Adv. P. V. česnulį lan
kėsi jo sesuo Ona Matuza iš 
Trenton, N. J., ir jos sūnūs su 
žmona ir šeima. Paviešėję čia 
tūlą laiką gryžo atgal.

NAMŲ SAVININKAIS
Namų Savininkų sąjungos 

susirinkimas įvyks šio penkta
dienio vakare, Rugpjūčio 31 d. 
Visi 
ti. 
dėti 
kokį 
kam 
priklausyti miesto valdyba ir 
jų algos, o ypatingai nauji už
manymai uždėti miesto nuosa
vybių savininkams naujų mili
jonų paskolų ir padidinimo tak
sų, nors ir taip jau negalim 
išsimokėti mokesčių.

Mes prarandame savo namus 
tik todėl kad esam neorgani
zuoti ir negalim užsimokėti sa
vo mokesčių.

Gerbiamieji, jeigu jums ne
patinka dabartinis namų savi
ninkų organizacijos programas 
ir del to pasiteisinat savo ne
prigulė j imą, bet atminkit kad 
gal del to dalykai taip eina kad 
jūsų nėra su mumis. Taigi at
eikit, prisirašykit, dirbsim visi 
kartu ir visų bendrai gerovei.

K. štaupas, pirm.

PENN SQUARE TEATRAS
Ant Euclid ir East 55th bu-1 

vęs Penn Square Teatras, po 
tūlo laiko, neveikimo, vėl tapo I 
atidarytas. Dabar rodoma tik 
svarbus paveikslai, kaip tai iš 
Rusijos, Vokietijos, Vengrijos, 
Anglijos ir kitų šalių. Cleve
lande nėra kito tokio teatro. 
Daug kas bandė rodyti šiame 
mieste filmas iš kitų šalių, bet į 
nepajiegė, nes buvo perbrangu. • 
Bet šiame teatre jos rodomos 
visai prieinamai, tik už 20 cen
tų, priskaitant ir taksus, taigi 
kiekvienas gali atsilankyti.

Rodymas prasideda kas va
karas nuo 6:30, sekmadieniais 
nuo 1:30 po pietų, šią savaitę 
rodoma filmą iš Rusijos, o ki
tą savaitę bus parodyta Mek
sikoj gaminta filmą. Prie jų 
buna Angliški paaiškinimai.

WARNER BROTHERS 
TEATRAI

Pereitą savaitę buvo praneš- Į 
ta kad Warner Brothers intere
sai paėmė Į savo globą Allen 
Teatrą. Bet pasirodė kad de
rybos nepasiekė tikslo ii- viskas 
nutruko. Warner Brothers da
bar operuoja tik Lake, Hippo
drome, Variety ir Uptown teat
rus, nieko daugiau. Visuose 
juose duodama įdomus progra
mai ir nuolatos parodoma nau
jausi pasauliniai atsitikimai.

Visuose tuose teatruose rasit 
mandagi] patarnavimą ir kainos 
yra visai prieinamos.

SERGA. Šiomis dienomis Į 
randasi Lakeside ligoninėj Ona, 
Rubienė, iš Middlefield, Ohio. Į 
Pora savaičių atgal ji buvo 
sunkiai sužeista automobilio, 
nelaimėje, sulaužyta jai 
Linkini poniai Rubienei 
ir gero pasveikimo.

CORLETT MOTERYS 
BUOJASI. Prieš kelis 
sius šioje miesto dalyje 
vių kolonijoje moterys suorga-! 
nizavo Corlett Moterų Klubą ' 
kurio tikslas yra sušelpti na-j 
res ligoje ir pagelbėti namų 
darbuose.

Tas klubas turėjo pikniką' 
Rugpjūčio 5 d., padarė gražaus ! 
pelno.

Klubo valdyba: pirmininkė 
Adelė Armulevičienė, sekretorė 
Julė Baltakienė, iždininkė Ele- j 
na Augustinienė. i

PAGERBIMO VAKARIENĖ
Užsibaigus L. K. Federacijos 

seimui, Rugp. 23 d. tapo su
rengta garbės vakarienė muzi
kui Antanui Pociui, pasidarba
vimu vietos muziko Vinco Grei
čiaus ir jo žmonos. Vakarienė 
įvyko pp. Deru namuose, šeimi
ninkaujant poniai Derienei.

Puotoje dalyvavo išimtinai 
muzikos mylėtojai, visi Chica- 
gos vargoninkai kurie tik sei
me dalyvavo, ir laike vakarie
nės kiekvienas pasakė po gra
žią kalbelę, sudedant linkėjimus 
garbės svečiui muzikui A. Po
ciui, kuris per 20 metų pasek
mingai veda Beethoveno kon
servatoriją Chicagoje ir nese
nai tapo Lietuvos valdžios ap
dovanotas Gedimino ordenu. 
Taip pat linkėjimus teikė ir pp. 
Greičių šeimai, ypatingai jau
nam jų sunui smuikininkui 
Vincukui. Svečiai neužmiršo pa
žymėti kad muzikas V. Greičius 
taip pat jau suvirš 20 metų 
kaip darbuojasi muzikos srity
je Clevelande.

Užsibaigus kalboms, buvo iri 
muzikalis programas, kurį atli- [ 
ko svečiai ir vietiniai dalyva
vusieji vakarienėje.

Vakarienėj dalyvavo šie as
menys : garbės svečias A. Po-j 
cius, vargoningai Sabonis, Ku

dirka, Brazaitis. Kulis, Gaubis, 
Mandeika, Jonušauskas, Dauk- 
šys — visi Chicagiečiai. Vieti
niai dalyvavo: Julius Krasnic- 
kas, J. Sadauskas, Greičiai ir 
štaupai. K. štaupas.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.
K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

7Cp UZ DOLAR1
I v U ant Lietuvių Banko depozitų

Lietuvių Banko Knygelės (Pass Books) priimamos 
mainais musų krautuvėje ant geriausios vertės namams 
Rakandų, Patiesalų, Apex skalbiamų, prosijamų, valomų 
mašinų bei šildytuvų. Užlaikome pilniausį rinkini geriau
sių PHILCO RADIO SETŲ. Už savo banko knygeles čia 
gausite daugiausia negu kitur kur — atneškite jas pas 
mus, mes jas priimsime kaipo mokesti čia perkant sau 
namams rakandus.

15436 WATERLOO RD. Netoli E. 156th St.
Praneškit telefonu: KEnmore 0164, mes pribusim i namus.

ELECTRIC ROASTER Sako: 
“Virkit Vešių, Lengvu Budu’

.Jus galit attikti visą kepimą ir apkepinigą maisto 
šeimos nuo keturių iki šešių asmenų Elektriškame 
Roaster ... ir atliksit lengviau, su geresnėmis pa
sekmėmis, ir virtuvė bus vėsesnė, malonesnė, taipgi. 
Elektric Roaster prilaiko šilumą savyje, leidžia ją 
kur reikia, ir virtuvė neturi progos įkaisti.
Tame Electric Roaster galit kepti duoną, biskvitus, 
pajus, keiksus . . . galit apkepint visokią mėsą . . . 
turi talpos del 6 svarų vištos arba 10 svarų kumpio 
. . . arba jame galit išvirti pilnus pietus del šešių as
menų, kaip tai mėsą, daržoves, ir net pudingą, tuo 
pačiu laiku, tik už keletą centų.

ELECTRIC ROASTER DEMONSTRACIJA
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6 DIRVA'1

KAS GIRDĖT CLEVEUfflDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Pirmą Kartą Clevelande
Daug buvau girdėjęs ir skai

tęs apie Clevelando miestą ir 
Lietuvių veikimą, bet nebuvau 
apsilankęs ir matęs. Pagaliau 
pasitaikė proga papulti j Cle- 
velandą ir susipažinti su vis
kuo tuo apie ką iš anksčiau ži
nojau.

Nedaug ką Cevelande turėjau 
pažystamų iš Lietuvių, bet at
vykus tuoj papuoliau tarp pa
žystamų ir svetingų tautiečių, 
pp. Štaupų ir Kundrotų, kurie 
mane svetingai sutiko ir vaiši
no kiekvienam apsilankyme.

Toliau, teko susipažinti su 
visa eile kitų Cleveland© Lietu
vių veikėjų. Patyriau kad čia 
Lietuviai veikėjai turi daug 
Lietuviškos dvasios ir energi
jos darbuotis ir palaikyti Lie
tuvių išeivijoje Lietuvybę. Tik 
gal kiek permažai yra vienybes 
veikimui. Diena po dienai lan
kant žymesnes vietas, kaip Kul
tūrinį Darželi ir tt., susipažinau 
ii- su daugiau žmonių. Teko 
pastebėti kad “Dirva” randasi 
beveik kiekvieno Lietuvio na
muose ir yra skaitoma. Ir pa
tartina visiems ją skaityti, nes 
yra vietinis laikraštis, teikia vi
sokias vietos naujausias ir įdo
miausias žinias, o ypatingai 
kaipo nepartinis ir nepriešin- 
gas tikybai laikraštis, turėtų 
būti kiekvieno mėgiamiausias 
skaityti. “Dirva” vien' neša 
Amerikos Lietuviams Lietuvy
bės dvasią.

Patyręs kaip vietos Lietuviai 
atsidavusiai “Dirvą” remia ir 
skaito, stengiausi aplankyti ir 
pasipažinti su “Dirvos” štabu. 
Apsilankius, tuoj teko pasipa
žinti su gerb. K. S. Karpium, 
pačiu “Dirvos” redaktorium, su 
kuriuo netrumpą laikotarpį te
ko plačiai pasikalbėti.

Privalo džiaugtis Clevelando 
Lietuviai turėdami savo tarpe 
patriotiška žmogų, kuris kelia 
Lietuvybės švyturį Amerikos 
Lietuvių tarpe. Linkėtina p. 
Karpiui ir toliau geriausios dar
buotės leidžiant Lietuviška pa
triotišką laikraštį “Dirva”.

J. Krauss.

Orlaivių Paroda
Visos Lietuviškos draugijos 

kurios turi maršavimo vėliavas 
užkviečiamos dalyvauti Plain 
Dealer Court of Flags Pageante 
penkatdienio vakare Airporte, 
kas tikima bus vienas iš vaiz
dingiausių ir didžiausių judėji
mų spalvų ir muzikos, ko Cleve- 
landas jau nematė ilgą laiką.

Visos Didžiojo Clevelando or
ganizacijos kurios turi savo Į 
vėliavas prašomos atsiųsti sa
vo vėliavą su jos nešėjais ir 
palydovais, kurie susideda iš 
dviejų nešėjų ir dviejų palydo
vų. Vienas turi nešti Ameri
kos vėliavą, kitas organizaci
jos vėliavą.

šis spektaklis perstatys šim
tus tokių grupių iš keturių as
menų, milžiniškame pusratyje 
priešakyje svečių sėdynių Air
ports atidarymo vakarą prieš 
pradėjimą Nacionalių Oro Len
ktynių. Priešakyje to pusra
čio įrengta trys estrados, ant 
kurių bus visokį šokikai, akro
batai ir kitokį įvairumai.

Kurios organizacijos nori da
lyvauti privalo tuoj kreiptis į 
John A. Crawford, 508 Termi
nal Tower, kaip anksčiausia ga
lima sutvakymui savo atstovų.

BITS DAUG SVEČIŲ. “Dir
vos” piknike, kuris rengiamas 
sekmadienį, Rugsėjo 9 d., bus 
svečių iš artimų ir tolimų Ohio 
miestų. Rengiasi atvažiuoti iš 
Akrono, Youngstowno, Loraino 
ir kitur.

šiame piknike dalyvaus Ak
rono Lietuvaitės gražuolės ir 
bus kitokių margumynų.

Plačiau rasite skelbime.

LIETUVIŲ SALĖS pagraži
nimo naudai rengiamas vakaras 
perkeltas kitai dienai ir atsi
bus sekmadienį, Spalių-Oct. 7 
d., Lietuvių salėje. Salės val
dyba rengia gražų programą ir 
smagius šokius visiems, už po- 
puliarišką įžangą.

APSIVEDA. Rugsėjo 1 d., 
apsiveda plačiai žinovų veikėjų! 
p. F. Kundrotų duktė Teresė su 
Lietuviu vaikinu, Tarnu Lasevi- 
čium. šliubas bus naujos pa
rapijos bažnyčioje, 9:30 vai. ry
to, prie Kun. A. Karužiškio.

Jaunavedžių iškilmingose pa
maldose giedos Clevelando vei
kėja artistė Stasė Greičienė.

Vestuvių puota taippat_ atsi- 
vus naujos parapijos salėj e.

Džiaugiasi pati Teresė ir jos 
tėveliai kad jų dukrelės gyve
nimo draugas yra Lietuvis vai
kinas. Gražus Teresės pavyz- 
dis lai buna ir kitoms Cleve
lando Lietuvaitėms. Linkėtina 
laimingo žingsnio Į jauną šei
myninį gyvenimą. Rep.

SUGRYŽO. J. Faveloms su 
žmona, iš Shaker Heights, ir 
Adelaide Miliauskaitė ir poni J. 
Mulionienė su dukrele Darata, 
sugryžo iš ilgos kelionės auto
mobiliu. Aplankė Chicagoj sa-

| vo draugus ir gimines, apsilan
kė pas gerb. A. Vanagaitį, ma
tė Pasaulinę Parodą. Turėjo 
tikrai gerus laikus visoje ke
lionėje,* ypatingai buvo sugavė
ti apsilankymu garsiame Notre 
Dame Universitete, So. Bend. 
Ind.

Sugryžę, visi išreiškia savo 
padėką Chicagiečiams, kurie 
juos taip gražiai priėmė ir vai
šino: pp. M. Vitkams, Stasiui 
Balžeikai, pp. J. Dorinams.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 5-TO PUSL.

Editor—Peter Skukas

ELENA PEfKAITIS išvažia
vo savaitei laiko į Detroitą at
lankyti gimines ir šiaip pavie
šėti.

SUGRYŽO po poros savaičių 
pasivažinėjimo pp. ’ Salasevi- 
čiai. Apsilankė Wisconsine, Chi- 
ragoje, Pasaulinėje parodoje ir 
“Margučio” redakcijoje ir ki
tur. Kelione turėjo smagią. Su- 
jais važinėjo ir p-lė Stankevi- 
či utė.

AČIŪ. Visiems Bendro Cho
ro dainininkams ir daininin
kėms tariu širdingą ačiū už da
lyvavimą Federacijos seimo 
koncerto programe. Nors tai 
permažas atlyginimas už taip 
didelį patarnavimą, bet, kol kas, 
kitokio užmokesčio negaliu. Gal 
karia vėliau atsilyginsiu geriau.

Prie progos, kviečiu visus 
dainininkus prisidėti prie Šv. 
Jurgio bažnytinio choro, kuris 
dabar organizuojasi. Pamokos 
atsibuna penktadieniais 7:30 v. 
vak. šv. Jurgio par. salėje.

šitą penktadienį ateikite visi 
senieji ir nauji nariai, nes bus 
renkama choro valdyba ir apkal
bama tolimesnis veikimas.

Vincas Greičius.

Youth’s Forum
AMONGST OUR

LITHUANIANS
MISS GOES TO NEW YORK
Miss Ann Skuns, widely known 

girl, goes to the Empire city to at
tend a school interested in further
ing Catholic Action amongst lay 
people. Miss Skuns is president of 
the Girls Sodalist Union of Cleve
land entailing nearly every parish 
in this city, 

o o o
BOUND FOR DETROIT •

Laobr Day week-end spells an en- 
1 joyable jaunt to Detroit for a group 
| of Clevelanders. Party is composed 
| of Mr. George Lucas, boxing fighter 
I of Cleveland; Miss Betty Lucas, his 
I sister; Miss Evelyn Vitas, pretty 
cashier and dance hoofer; Miss Con- 

i nie Salkes and Miss Millie Animates, 
I of Parma, suburb of this city, 

o o o
; PRIEST AND FRIENDS MOTOR 

EAST
Father Karuziskis, Pastor of the 

church of Our Lady of Perpetual 
Help, of Cleveland, and his friends: 
Mr. Bernard Bartis, future semin
arian; and Mr. Joe Maxes, all of 
Cleveland, are motoring to Boston, 
Pennsylvania and other points East. 
They left last Sunday afternoon, 

o o o 
VISITING

The affable Mr. Mathew Petraitis, 
of Dallas, Pa. and former Cincinnati 
U. student of engineering, is visiting 
at the home of Mr. Felix Zuris, 7502 
Decker Avenue, of Cleveland. Mr. 
Petraitis intends to go on to the 
World’s Fair at Chicago, 

ooo
TO DETROIT

Miss Helen Peckaitis, C028 Super
ior Avenue, Cleveland, left for a 
trip to Detroit. She will be away 
for a week. 

■ o o o
. VISITING CHICAGO

Gone for a week’s trip to Chicago 
are Mrs. Helen Jarus, of 8813 Em
pire, Avenue., and her nephew, Al
bert Jarus, both of Cleveland, 

o o o
OUR LITTLE MISS RISES

Little Miss Irene Luiza, young 
daughter of some seven years of Mrs. 
A. Luiza goes to New York with 
her mother representing the DeLores 
Dancing Academy in Cleveland. Irene 
is a talented dancer having giver, 
several of her dance interpretations 
on the stage at the Lithuanian Hall 
here.

Phone: ENdicott 4486

EDITOR’S, NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in.

RETURNED
Mr. and Mrs Salasevice, 17406 

East Park Drive, Cleveland, have 
returned from their motor trip to 
Chicago and Kenosha, Wisconsin.

ooo
RETURNS AFTER THREE YEARS

After spending three thrilling years 
with the U. S. Coast Guard Service, 
Mr. Joe Nevulis, of Cleveland, re
turns to his home at 1166 E. 72nd 

.Street, He spent most of his time 
on the Eastern Waters before his 
honorable discharge. Mr. Nevulis 
can spin a yarn of sea thrillers to 
his" audience including a shipwreck 
in which he nearly lost his life. 
And yet he plans to re-enlist, if he 
finds the sod too tame.

ooo
HOME FROM CANADA

Mr. P. J. Zuris, of North Olmsted 
Ohio, returned recently with his 
family from the magnificent sum
mer relaxing spot—Georgian Bay, 
Canada, 

ooo
THE END OF A PERFECT VISIT

Mr. and Mrs. J. Pavelonis of 
Shaker Heights, Adelaidę^ Miliaus
kas and Mrs. J. Muliolis with daugh
ter Dorothea returned from an ex
tended motor trip. They visited 
friends and relatives, the well known 
composer Vanagaitis, the World’s 
Fair, and they had a wonderful time. 
Above all they cannot forget the 
visit they had at the University of 
Notre Dame.

They want to express their thanks 
to Mr. and Mrs. M. Vitkiene, Mr. 
Stanley Balzeika, Mr. and Mrs. J. 
Dorin for the great hospitality that 
was shown them while in Chicago.

ooo
VISITORS FROM DAYTON

After a stay of one week at the 
home of Mr. and Mrs. John Tulaus- 
kas, Cleo and Dorethy Arzolaites 
have returned to their home in Day- 
ton, Ohio.

A DASHING LITHUANIAN
Mr. A (Andy) Zizis, Toronto, Can. 

high school boy wins the 100-yard 
sprinting event at Hamilton recently. 
On September 28th this athletic Lith
uanian lad will go to Australia to 
represent Canada in an Athletic 
meet. He is the first Lithuanian in 
Canada to be so honored.

NEPAPRASTAS “DIRVOS”

Naujos Par. Sode
1 8022 Neff Road Prie Lake Shore Blvd.

“MISS LITHUANIA OF OHIO” IR KITOS DVI AKRONO LIETU
VAITĖS GRAŽUOLĖS, KURIOS DALYVAUS “DIRVOS” 

PIKNIKE RUGSĖJO-SEPT. 9 D. CLEVELANDE

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

i 
BRITHDAY PARTY

■’ A large gathering of friends cele- 
[ brated the Sweet-Seventeen birthday 
I party of Millie Keever, of Cleveland 
1 last Saturday. Miss Keever and 
her two other sisters are active mem
bers of the K. of L. ,

PICNIC
The Cleveland Lithuanian Cultural 

Society of which the very capable 
Miss Adel Rakauskas is president, 
held an outing for the club members 
and friends at Mekaras Farm out 
Solon, Ohio, way. Dancing, dinner 
and other attractions held the crowd 
interested last Sunday. Many mem
bers rode out on a specially hired 
truck, meeting in front of the Lith
uanian Hall.

MEN HOLD PICNIC
Saint Kazimer’s Society, one of 

the oldest benefit societies of Cleve
land, some forty years in existance, 
held a successful picnic out on the 
Parish grounds of Our Lady of Per
petual Help last Sunday. Many fine 
young people accompanying their 
dads and friends were present and 
enjoyed the dancing and shuper-sway- 
ing.

A.L.R.K. FEDERATION CONGRESS
St. George’s Parish played host to 

the delegates of the American Lith
uanian Roman Catholic Federation 
Congress held here in Cleveland last 
week. This federation is composed 
of many societies and clubs whose 
purpose is to propagate Catholic Ac
tion and Catholic ideals. Simul
taneously a group of Lithuanian or
ganists met with the congress and 
greatly aided the convention by in
tervention with very fine musical 
talent.

A large banquet, was given at 
Hotel Statler commemorating the 
finis of a successful congress.

AKRON BOY LEAVES FOR 
SCHOOL

Mr. J. T. Termenas, commonly cal
led “Whitey,” a member of the Lith
uanian Social Club, is leaving for 
Nashville, Tenn., where he will attend 
a private school. He is a graduate 
of Hower Trade School, and he is 
greatly interested in newspaper 
work, and printing. In his graduat
ing class he was one of the five in
dividuals to receive highest praise in 
scholarship and in his chosen field

His greatest hobby is helping the 
club in all forms of publicity. A 
great actor, and a great sport

Wc, the Lithuanian Social Club, 
wish him a sincere and hearty suc
cess.

Lithuanian Social Club

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438—-----

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

MARRIAGES

KUNDROT—LaSAVAGE
Miss Theresa Kunrot, 1035 East 

140 Street, Cleveland, and Mr Thom
as LaSavage, formerly of DuBois, 
Pa. now living in Cleveland will be 
united in marriage September 1st 
at the church of Our Lady of Per
petual Help. Both are Lithuanians.

Miss Kundrot is a graduate of 
Notre Dame Academy and Mr. La- 
Savage is a graduate of a Philadel
phia college. Mr. LaSavage is Presi
dent of the T. F. LaSavage Manu
facturing Chemists, of drugs and 
cosmetics.

AUGUSTAITIS—KERKEL
Saturday September 1st at St. 

George’s Church Miss Ursula Au- 
gustaitis and Mr. Walter Kerkel, 
will take upon themselves the Holy 
Bonds of Matrimony with Father 
Vilkutaitis officiating. The couple 
are long time Clevelanders and 
Miss Augustaitis was formerly presi
dent of the girls Sodality of the. 
above church. Reception -will be at 
the bride’s home.

---------------- j
LAZICKAS—EVANAUSKAS

Miss Helen Lazickas will marry 
Evanauskas this week-end. at St. 
John’s Cathedral. Both are of Cleve
land. Due to the recent death of the 
bride’s mother the ceremony will be 
simple and solemn.

KAZLAUCKAS—LOESCHER
At St. George’s Church Saturday 

September 1st, Miss Mildred Kaz- 
lauckas, 13804 Wanda Avenue, will 
be united in marriage to Mr. Rudolph 
Loescher, 3556 W. 46th Street. Both 
are of Cleveland.

CYZNAUSKAS—LAPINSKAS
Miss Anna Cyznauskas and Mr. 

Joe Lapinskas, of Cleveland, will be. 
married this coming Saturday at 
St. George’s Church. Reception for 
relatives and friends will take place 
at home.

MOKYKITĖS AMATO
Galimybe daryti sau paskirai 
pragyvenimą yra geriausias ap
sigynimas nuo vargo. IŠMOK 
DABAR ir apsisaugok ateičiai. 
Reikalaukit dykai knygelės.

MES MOKINAM
Designavimo, fasonų piešimo, 
pavyzdžių išdirbinio, kirpimo, 
power machine operating, etc. 
DIENINĖS ir VAKARINĖS 
klesos. Prisirašykit dabar.

PROGRESSIVE
DRESSMAKING SCHOOL

Ohio’s žymiausia Madų Moky..
Ohio’s Foremost Fashion School

406 Euclid Ave. cor. E. 4th
MAin 6572

MAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

.'engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-1?

DOVANOS

Už Gražiausj Lietuvišką Kostiumą

Visos Lietuvaitės kurios j šį pikniką 
atsilankys pasirėdžiusios Lietuviškais tau
tiškais rubais, įžanga j pikniką gaus DY
KAI.

Nemokama įžanga bus lygiai visoms— 
vietinėms ir iš kitų miestų atvažiavusioms 
Lietuvaitėms.

Už gražiausi tautišką kostiumą bus 
duodama puiki dovana. Taigi, Lietuvai
tės, rengiatės į šį pikniką ir pasistengkite 
pasipuošti.

DOVANOS

Tiems kurie norės pasikortuoti

šiame piknike taipgi bus užsiėmimo 
ir tiems kurie norės pasikortuoti. Bus 
duodama dovanos kiekvienam stalui lošė
jams “pinaklio”, “bunko” ir tt,

Taipgi, visi “Dirvos” Naujų Metų Se
nuoliai, kurie tą vakarą buvo pagerbti, į 
šį pikniką gaus dykai įžangą.

Senesniems Lietuivams, vyrams ir 
moterims, bus kuo užsiimti, praleisti lai
kas. Mae Kast (Krikštukaitė) Biruta Garionis Eva Kazlauskas

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage 

Kreipkitės

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Parsiduoda Pavienis 
Namas

Gerame Stovyje Moderniškaj 
Priimsiu kaipo dalį įmokė- 
jimo Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Banko knygelę.

Kreipkitės tuojau
J. PERUSEK 

15428 Waterloo Rd.
Telef. KEnmore 0164

PARSIDUODA BEER PARLOR
Randasi geroje vietoj, 8017 Wade 

Park Ave. Alaus laisnos ir škoių 
permitas prie visko. Kreipkitės tuo
jau. ' (36)

KAMPINIS NAMAS PARDAVIMUI
Geras bizniškas investmentas, ne

toli Base Bali Parko. Kampas Lin
wood ir E. 70 Street. Kreipkitės 
tuoj. ENdicott 1082. (36)

Pradžia 1 vai. po pietų ĮŽANGA 25c Jono Apanaičio Orkestras

Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

Alinę ir Valgyklą
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.


