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Audėjų Streikan Jau

TIKIMASI KAD TUOJ BUS SUPARALIŽIUO- 
TA VISA AUDIMO INDUSTRIJA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBO DIENA. Rugsė
jo 3 buvo Amerikos Darbo 
šventė. Ta šventė užtiko 
šios šalies darbininkus ko
vojančius už savo būvį ir 
už palaikymą laimėjimų ko
kius iki šiol įgijo.

Iki šiol per metus laiko 
į Amerikos Darbo Federa
ciją įstojo 2,000,000 naujų 
narių. Kaip kur iškovota 
didesnės algos, kaip kur su
trumpinta darbo valandos.

Visoje šalyje tuo tarpu 
eina įvairus streikai, kurių 
didžiausis vienos paskiros 
industrijos yra tai audėjų 
streikas.

Reikalauja šešių valandų 
darbo dienos. Angliakasių 
unijos prezidentas Lewis, 
savo atsišaukime į darbi
ninkus Darbo Dienoje, pa
reiškia kad dabartinės dar
bo aplinkybės reikalauja 
įvedimio penkių dienų dar
bo į savaitę, po šešias va
landas į dieną. Lewis sako 
kad darbas turi būti išda
lintas kuodidžiausiam skai
čiui darbininkų ir turi būti 
rūpinamasi įvedimu bedar
bės apdraudos.

Lorain, Ohio. — Natio
nal Tube Co. dirbtuvės 
pradėjo dirbti po trijų sa
vaičių pertraukos.

Plieno darbai pradeda pa
justi atgijimą, nes pradėjo 
gauti užsakymus iš valdžios 
kariško laivyno, taipgi už
sakoma įvairių sunkiųjų 
budavonių plieno dalių.

Pastarose poroje savaičių 
plieno darbai buvo nupuolę 
visai žemai ir veikė tik su 
19 nuoš. normalio.

American Steel & Wire 
Co. darbai Clevelande ren
giasi dirbti penkias dienas 
i savaitę.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, skelbia reikalingu
mą apšaukti komunistams 
karo. Komunistai naudoja 
“gengsterių metodus” ir po 
vadovyste Rusijos trečiojo 
internacionalo kėsinasi už
kariauti Amerikos Darbo 
Federaciją.’ Jie nusistat 
užgrobti federaciją savo 
kontrolėn kaipo svarbiausią 
priemonę pasaulinei revo
liucijai, sako Green.

Didins Fordo išdirbystę. 
Detroit. —: Fordo automo
bilių kompanija skelbia pa
skyrus $5,500,000 naujiems 
pagerinimams ir praplėti- 

. mui Dearborn išdirbystės.
Portland, Ore. — Colum

bia upės , žvejai ir žuvies 
apdirbėjai, . ŲOOO skaičiuje, 
buvo .sustreikavę, bet suti
kę priimti, naujas darbda
vių išiygąSj, vėl- visi gryžo 
prie savo darbų. - , ■
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PREZ. ROOSEVELT 
PASKYRĖ TAI

KINTOJUS

vėl

Į REIKS MAITINTI 23 
MILIJONUS

Washington. į— Valdžios 
nuskirti žmonės sužiūrėti 
bedarbių šelpimo reikalą sa
ko kad ateindnčią žiemą, 
apie Vasario mėnesį, busią 
net 23,000,000 bedarbių ir jų 

i šeimų kuriuos valdžia turės 
aprūpinti maistu. Jau ir 
šio 1934 meto bedarbių šel- 

i pimas valdžiai atsieis daug 
1 daugiau negu ^.933 metais.

Daug bedarbių atsiras iš 
vasaros sausros išdegintų 

■ ūkių, nes ten turės būti pa- 
I leista, darbininkai kurie ki-

65,000 ŽYDŲ APLEI
DO VOKIETIJA______

Berlinas. — Nazių spau-I 
da rašo kad nuo 1933 me
tais pradėto Žydų persekio
jimo, iš Vokietijos iškelia
vo Į kitas šalis 65,000 Žy
dų. Prancuzijon išėjo 21,- 
000; Palestinon, 10,000; Če- 
koslovakijon, 4,000; Lenki
jon, 8,000; Į kitas šalis po 
mažiau.

VIDURINĖS SROVES SEIMAS
Einant pageidavimais Detroite atsibuvusiu 

A. L. T. Sandaros ir A. Liet. Sąjungos seimų 
veikėjų, taipgi pasireiškimais daugelio kolo
nijų vidurinės srovės veikėjų, kurie visi numa
to reikalą veikėjams suvažiuoti ir apkalbėti 
opiausius musų gyvenimo klausimus, šiuomi Cle
veland© Lietuvių vidurinės srovės veikėjų komi
tetas, aptaręs galimybes, reikalą ir patogumą 
seimui Įvykti Clevelande, Ohio, skelbia ir kvie
čia vidurinės srovės veikėjus ir organizacijų at
stovus rengtis ir atvykti į seimą.

Seimo diena nustatyta sekmadienį, SPA
LIŲ 14, 1934 m. (ir galės būti posėdžiai 13 ir

SINCLAIR APLANKĖ 
PREZIDENTĄ

Hyde Park, N. Y. — Ka-tais atvejais buna laikomi 
lifornijos Demokratų par- per žiemą.
tijos nominuotas į guber-i Brangimas įkaisto daly- 

l natorius kandidatas, pasi- jęu padidina šelįpimo lėšas, 
.žymėjęs socialistų rašytojas; Dabartiniu Ihiku esama 
per apie 30 metų, Upton bedarbiu apie ą000,000, ku- 
Sinclair, apsilankė pas Pre- rje jš darbo gyvena.
zidentą Rooseveltą pasita
rimui apie šalies ir Kalifor
nijos vedimo reikalus. Sin-

Georgia ir Carolina valsti
jose audėjų streikų srityje 
Rugs. 6 d. ištiko smarkių su
sirėmimų prie dirbtuvių, ir 
paskiruose miestuose užmuš
ta apie 10 darbininkų, desėt- 
kai sužeista ir daugybė tapo 
areštuota.

0 0 0

Washington, Rugs. 5 d.—
Prezidentas Roosevelt šian-1 clair praleido pas preziden- 
dien ėmėsi žygio paskirti!tą dvi valandas laiko pasi- 
taikytoją užbaigimui ’tik ką j kalbėjimams, ir išėjo labai 
kilusio generalio streiko au- j patenkintas, nors neužsimi- 
dimo industrijoje. nė laikraštininkams apie ką

Jau iki šiolei- per pusan
trų metų fedeitalei valdžia 
visokiais budais gelbėjimas 
bedarbių, tiesioginai ir ne- 
tiesioginai, atsiėjo milžiniš
ką sumą, tris bilijonus do- 
larių.

HITLER SKIRIA SAVO 
ĮPĖDINIUS

Berlinas. — Hitler pradė
jo organizuoti stiprių vyrų 
būreli iš nazių partijos, ku
rie tiktų užimti šalies val
dymą atsitikime jeigu jis 
butų nužudytas ar numir
tų. Nes jeigu Hitleris bu
tų prašalintas iš kelio be 
jokios tvarkos, butų šalyje 
didelė suirutė.

Rugsėjo 4 ir 5 dienomis, Be kalbėjo.
kaip tik streikas prasidėjo, Nors toks pasitarimas ir 
daugelyje miestų kur ran- gerai, bet Sinclair dar neži- 
dasi audinyčios prasidėjo ir no ar bus išrinktas guber- 
riaušių, kuomet streikuo- natorium, o jau dirba kaip 
jantieji pradėjo trukdyti ei- išrinktas.
ti i darbą tiems kurie neno- Demokratai Kalifornijoje 
ri "streikuoti. i ruošiasi Sinclair sumušti ir

Pirmas dvi streiko die- j neduoti jam laimėti: jie agi- 
i • • * 1-fi /-I 4- t rn Tlnin a lrv»nnas, kaip surinktos žinios 

sako, streikavo mažiau pu
sė normalio skaičiaus audė
jų: iš 650,710 darbininkų 
antrą streiko dieną nedir
bo 256,680. Bet nėra abe
jonės kad kiekvieną sekan
čią dieną didesnės eilės au
dėjų .prisideda streikuoti.

Šalip pastangų sutaikyti, 
Prez. Roosevelt nemano da
ryti jokių federally žygių 
kištis į streiką.

Prie vatos audėjų prisi
deda vienur ir kitur šilko 
audėjai, didindami streike- 
rių eiles.

Streiko vadai pareiškė 
jog dės visas pastangas ne
prisileisti į streikerių tarpą 
komunistų kelti suirutes.

Streiko svarbiausia prie
žastis: gauti šešias valan
das į dieną darbo, dirbti po 
penkias dienas į savaitę už 
dabartines algas; nesiprie
šinti unijoms ir pripažinti 
unijų atstovus kaipo darbi
ninkų tarpininkus su darb
daviais.

Nors toks pasitarimas ir
VOKIETIJA NEMOKĖS
Washington. — Vokieti

ja pridavė notą Suv. Vals
tijų vyriausybei su pareiš
kimu kad nemokės Ameri
kai jokių mokesnių nusta
tytų Young ir Dawes pla
nais.

tuoja kad patys Demokra
tai balsuotų už Republiko- 
ną ir tokiu budu jų “nepra- Į 
šytas svečias” Sinclair bu
tų nustumtas į šalį ir dau
giau jiems nesimaišytų.

NUMAŽINS MUITĄ KA
NADOS DEGTINEI

Washington. — Suv. Val
stijos rengiasi padaryti pa
lengvinimus įvežimui Ka- 
dos degtinės. Iki šiol mui
to nuo galiono turėjo mo
kėti $5, dabar žada padary
ti tik $2.50.

AUKSAS PABRANGO
Žinovai sako kad prasi

dės pasaulinis piniginis ka
ras iš priežasties aukso kai
nos pakilimo. Anglija ty
čiomis piginanti savo pini
gus, tokiu budu norėdama 
atpigint savo išdirbinių kai
nas.

Apsivedė 7 broliai su 7 
seserimis. Washington. — 
Septyni broliai negrai ap
sivedė su septyniomis sese
rimis savo rasės.

Tautų Lyga turės posė
dį Genevoje Rugsėjo 8 d. 
aptarimui priėmimo ar ne 
Rusijos į Tautų Sąjungą. 
Vienos šalys nori kitos ne
nori įsileisti Rusiją į savo 
tarpą.

5 užmušta. Oregon, Mo. 
— Per smarkų lietų norė
damas nusileisti pasažieri- 
nis lėktuvas sudužo ir užsi
mušė penki žmonės.

250 MIRĖ LENKIJOJE
Varšava. — Mažame mie

stelyje Krzemieniec apsirei
škė dizinterijos liga, nuo 
kurios jau mirė 250 žmo
nių ir apie 1,500 susirgo.

NUŽUDĖ MEILUŽĮ
Morristown, Tenn. —Mo

kytoja, 29 m. mergina, at
silankius pas savo buvusį 
meilužį bankierių jo priva
tinėj raštinėj jį nušovė ir 
pati nusišovė.

‘ Rear-Admiral 
Richard E. Byrd

Dr. Thomas Č.
Poultcr

' Admirolas Byrd, tyrinėtojas pietinio žemgalio, šiose dienose buvo išgelbėtas nuo mir
ties apvienėjusioje srityje. Jisai buvo nukeliavęs už 123 mylių toliau nuo savo draugų 
ir. apsibuvęs puspenkto, mėnesio, tyrinėjimų vedimui. Kada atėjo laikas jo draugams 
pas jį važiuoti pasiimti, užėjo smarkios pūgos ir baisus šalčiai, iki 70 laipsnių žemiau 
zero. Traktoriaus pagalba jo draugai keliavo pas jį ir kelis sykius pūgų nugalėti tu
rėjo gryžti.: Pagaliau pasisekė jį pasiekti ir grąžinti i bendrą stovyklą. Jis rasta la- 

' . bai sunykęs ir sergąs.: ’Ten šiuo laiku viešpatauja ištisa naktis.

UŽSIMUŠĖ ŽYMUS 
LAKŪNAS

Cleveland, O. — Rugsėjo 
2 d. Clevelande Nacionalė- 
se orlaivių lenktynėse, ku
riose dalyvavo apie 100,000 
žmonių, užsimušė lakūnas 
Doug Davis. Jis užsimušė 
už keturių mylių toliau nuo 
susirinkusios minios, laike 
greitumo lenktynių. Davis 
nukrito su lėktuvu, nes ja
me kas staigiai sugedo, ir 
rado ji negyvą.

Davis turėjo kelis greitu
mo rekordus ir į šias lenk
tynes vykdamas padarė re
kordini skridimą skersai 
Amerikos kontinentą ir lai
mėjo vieną dovaną. Užsi
mušė gi dalyvaudamas len- 
ktynėje už kitą dovaną, ir 
jis buvo pirmutinis kai ne
laimė jį ištiko.

LAUKIA RIAUŠIŲ
Vienna. — Austrijos na- 

ziai vis gauna visokių kur
stymų iš Vokietijos nazių, 
ir todėl Austrija laukia su
mišimų, kurie gali bent ka
da atsitikti.

Policija sako susekus na- 
ziams įsakymą išliuosuoti 
iš kalėjimo vieną jų narį, 
suimtą laike Dollfuss’o nu
žudymo riaušių, o jeigu ne
pasiseks, susprogdinti dalį 
kalėjimo.

MILŽINIŠKAS SAN 
FRANCISCO 

TILTAS
Naujausias ir didžiausias 

! Amerikoje tiltas dabar sta- 
j tomas tarp San Francisco 
. ir Oakland, Kalifornijoje, 
per užlają arba jurų koją.

Tiltas bus 23,000 pėdų il
gio ;

Kaštuos $27,000,000;
Plieno tiltui sunaudos 6.7 

i vieno meto Amerikos išdir
binio; vielų kurios palaikys 
tiltą panaudos tiek kad už
tektų apsukti žemės skri
tulį tris kartus;

Konkreto sunaudos tiek 
kad užtektų išbudavoti di
deliam miestui namų;

Darbas tam tiltui sunau
dos 54,850,000 žmonių dar
bo valandų.

Tiltas bus baigtas Rugpj. 
mėnesį 1936 metais.

Sesijos bus laikomos Lietuvių salėje, 6835 
Superior avenue (U. S. Route 20, važiuojant iš 
rytų ir vakarų).

Spalių 14-ta seimui skiriama todėl kad pir
miau nuskirta diena pasirodė nepatogi del to 
kad dauguma kolonijų tą dieną rengia Vilniaus 
užgrobimo paminėjimus.)

Sąryšyje su seimu, bus surengta iškilmin
gas apsilankymas Cleveland© Lietuvių Kultūri
niame Darželyje, kur stovi Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklas, ir padėta prie paminklo vaini
kas. Prie paminklo bus pasakyta patriotinės 
kalbos.

Vakare, Lietuvių salėje bus prakalbos ir 
dainos, paminėjimui Vilniaus užgrobimo.

Delegatams bus kiek galint parūpinta apsi
stojimo vietos. Prašome seimo reikalais susi
rašyti su komisija.

CLEVELAND© LIETUVIŲ VIDURINĖS 
SROVĖS KOMITETAS:

Piirnininkas — Jonas Jarus
Vice pirm. — A. M. Praškevičius, 
Sekretorius — K. S. Karpius, 
Iždininkas — Jonas Brazauskas.

Susirašymui antrašas: 6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

60,000 LIETUVIŲ DALYVAVO JURŲ DIE
NOJE PRIE BALTIJOS KRANTO

vim pasiimdamas tris jaunas 
aukas.

Antra Diena
Didžiosios juros dienos iškil

mės prasidėjo Rugpjūčio 12 d. 
taip pat pamaldomis, kurias ce- 
lebravo Telšių Vyskupas Jus
tinas Staugaitis. šiose, iškil
mėse dalyvavo ir Lietuvos Pre
zidentas Smetona, ministerial, 
Klaipėdos Gubernatorius Nava
kas, Klaipėdos autonominė vy
riausybė ir kelios dešimtys tūk
stančių žmonių. Prezidentas ir 
gubernatorius šia proga pasa
kė ilgas kalbas, kuriose išdės
tė Baltijos juros reikalingumą 
Lietuvos valstybiniams reika
lams. Gubernatorius plačiau 
nušvietė ir Šreiberio direktori
jos atstatymo priežastį, pažy
mėdamas kad jokia jiega nei 
Klaipėdos kašto, nei Baltijos 
juros iš Lietuvių neatims, nes 
del jos kiekvienas Lietuvis ko
vos iki paskutinio kraujo lašo.

Prezidentas Smetona taip pat 
pareiškė kad įvairus Rytų er
dvės jieškotojai musų kovoje 
del Klaipėdos krašto neatbaido 
ir savo grasinimais neišgąs- 

kad del juros Į dins. Po visos eilės dar buvu- 
Musųjsių kalbų, įvyko didžiulis ka

uki- j riumenės ir visuomenės orga
nizacijų paradas, o paskui — 
žvejų burinių laivų paradas ir 
vandens sporto šventė.

Juros diena buvo plačiai pa
minėta ir visoj Lietuvoje. Tam 
tikslui juros dienos komitetas 
buvo išleidęs keletą knygų, 
spauda parašė daug straipsnių. 
Be to, rišame krašte buvo su
rengta eilė mitingų, ir tt.

Po šios šventės, juros mintį 
beveik visi Lietuvos gyvento
jai tinkamai supranta.

Didžiosios Lietuvos organ!* 
zacijos kurios rengė šią šventę, 
mano ją paversti tradicina ir 
ateityje Lietuvos visuomenę 
daugiau sąmoninti Baltijos ju
ros reikšmingume Lietuvos val
stybei.— Tsb. „

Nežiūrint dar- 
pareigų, Į Klai- 
suvažiavo apie 
Nedidelis Klai-

Klaipėda. — Rugpjūčio 11-12 
dd. visoje Lietuvoje įvyko pir
mutinė jurų diena, šia šven
te Lietuvos visuomenė nepa
prastai domėjosi, nes suprato 
visokiariopą juros reikšmę Lie
tuvos valstybei, 
bymečio ir kitų 
pėdą tą dieną 
60,000 žmonių.
pėdos miestas buvo pripildytas 
juros ištroškusių Didžiosios 
Lietuvos gyventoj ų.

Klaipėdos miesto Lietuviai ir. 
Lietuviškumui prijaučianti gy
ventojai Didžiosios Lietuvos 
svečius priėmė su išskėstom 
rankom, atvira širdimi. Tik ar
šus Vokietininkai Lietuvių nie
kur neįsileido, jiems duris už
sklendė.

Juros diena prasidėjo gedu
lingomis pamaldomis už tuos 
kuriuos jura anksčiau ar vė.iau 
pas save priglaudė. Romos ka
talikams pamaldas laikė Kun. 
Jurkus, o evangelikams — Kun. 
Dagys. Jie abudu pasakė gra
žius pamokslus, pažymėti mi 
kad Baltija yra Lietuvių tau
tos jura, kad čia amžiais mūsų 
lietas kraujas,
žuvo milijonai žmonių, 
pareiga visų šių įvykių 
vaizdoje ryžtis būti ne tik mū
sų pajūrio bet ir tolimos juros 
valdovais, nes Lietuvių tauta 
dabar tik pajūrį valdo, o ne ju
rą, nes neturime savo tautinio 
laivyno.

Kalbas pasakė šaulių Sąjun
gos viršininkas Pulk. Leit. Kal- 
mantas, Klaipėdos įgulos virši
ninkas Pulk. Lanskoronskis ir 
kiti. Visi jie pabrėžė jog šian
dien Lietuvių tauta prisiekia 
kad Baltijos jura yra jos ir 
prie jos Lietuva plės savo 
lybę.

Prie uosto molo buvo 
šventintas kuklus kryžius, 
ris kiekvienam praeiviui 
mins jog čia žuvo jurų skautų 
laivas “Budys”, drauge su sa

kad
ifa-

pa- 
ku- 
pri-



D I R V A

PITTSBURGHO PADANGĖ TORONTO, ont. A KR O N
NEPRIIMA KUNIGO RE- 

I ; ZIGNACIJOS
Kun. Jaunos R. Cox, kuris 

pora metą atgal pragarsėjo kai
po bedarbių gelbėtojas ir va
das, nesenai tapo Pittsburgho 
mayoro McNair paskirtas už
imti miesto mokesčių aseso
riaus vietą. Bet už 10 dienų 
kunigas iš tos vietos sumanė 
rezignuoti. Mayoras atsisakė 
jo rezignaciją priimti, aiškin
damas kad nėra prieš, bažny
čios įstatymus kunigui turėti 
valdišką vietą, ir žadėjo net 
apsilankyti Romoje ir ištirti ar 
bažnyčia draudžia kunigui tu
rėti valdišką darbą. Mayoras 
McNair šiose dienose išvažia
vo į Europą pasivažinėti.

PHILADELPHIA, PA.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. PASTABOS u

PENKI UŽSIMUŠĖ
Per dvi šventas dienas tuto- 

mobilių nelaimėse Pittsburgho 
srityje užsimušė 5 asmenys ir 
virš 20 kitų sužeista.

ALAUS DAUG IŠGERIA
Pennsylvanijoje per metus 

alaus išgeriama tiek kad išei
na po 14 gorčių nuo galvos vi
siems šios valstijos gyvento
jams.

Imant kad daugybė, kaip tai 
vaikai ir šiaip suaugę, visai ne
geria alaus, tai tie kurie geria, 
tikrai išgeria labai daug.

Pennsylvania yra ketvirta 
valstija išeilės išgėrime dau
giausia alaus. Pirmą vietą už
ima Minnesota valstija, kur iš
eina po 15 gorčių nuo galvos 
per metus.

NESUSITAIKO NEI ŠELPI
MO REIKALE

Federalės valdžios bedarbių 
šelpimo administratorius Hop
kins susitaręs su Penn. valsti
jos gubernatorium šaukė pasi
tarimą apkalbėjimui Pennsyl- 
vanijos bedarbių šelpimo kri- 
zio. Tačiau Pennsylvanijos De
mokratų partijos vadai atsisa
kė toje konferencijoje daly
vauti.

Turbūt Demokratai bijo kad 
dabartinis gubernatorius nesu
rastų kokio gero budo iš krizio 
išėjimui ir kad tuomi jo var
das nepakiltų.

Net pats Pezidentas Roose
velt stengiasi nemaišyti politi
kos šelpimo darbe, tačiau ma
žesni Demokratai laikosi tuo at
žvilgiu labai siaurai.

Gubernatorius Pinchot gavo 
ultimatumą iš federalio šelpi
mo administratoriaus Hopkins, 
kuris pareiškia kad valdžia su
laikys valstijai duodamą pašal
pą jeigu pati valstija nepasirū
pins sukelti pinigų savo ribose 
valstijos bedarbių šelpimui.

šymet nuo Balandžio mėne
sio visą šelpimą valstijoje pa
dengė federalė valdžia, kas at
siėjo po $10,000,000 Į mėnesi. 
Iki galo šių metų reikės dar 
apie $50,000,000 bedarbių ap
rūpinimui maištu ir pastoge.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.

GERAI SEKASI. L. T. K. 
Šv. Marijos parapija Rugp. 18 
d. turėjo savo salės atidarymą, 
kame atsilankė daug žmonių ir 
visi dailiai linksminosi.

Lietuvių T. K. parapijos sa
lės atidarymas buvo tikrai ne
paprastas dalykas tiems kurie 
nuo pradžios su parapija dar
buojasi, nes užėmus šią para
piją Kun. J. J. Zittui, jis atra
do bažnytinį skiepą priverstą 
visokių griozdų. Nepagailėjęs 
dvidešimts penkių dolarių, nau
jas klebonas pasamdė žmogų ir 
skiepą išvalė, lubas ir sienas 
išbaltino, ir joje per ištisus be
veik metus buvo laikoma para
pijos mitingai, o šeštavakariais 
baliukai.

Bet laikui bėgant parapijo
nys nutarė ištaisyti skiepą taip 
puikiai kad atrodytų į gražią 
salę, ne skiepą, ir tą pasiryži
mą pravedė. Parapijonys pri
sidėjo su pagalba: K. Karpavi
čius nupirko grindims klevinių 
lentų, ir stojo į talką J. Janu
šauskas, J. Laurinaitis, A. Ri- 
dikauskas, J. Kisieliauskas, J. 
Daunoras, ir visi kartu su kle
bonu, pasiraitoję rankoves, su
šoko dirbti ir tuoj salės įren
gimas buvo baigtas. Darbą pa
baigus, tuoj salę išpuolė Lietu
vos ir Amerikos vėliavomis, už
kvietė parapijonis ir draugus į 
salės atidarymą, ir kiekvienas 
atsilankęs stebėjosiu tokiu gra
žiu, modernišku salės ištaisy
mu. Dabar L. T. K. B. turės 
puikią salę savo reikalams.

Dabar tuoj bus organizuoja
ma jaunimo ir suaugusių orga
nizacijos, nes turime vietą vi
sokiam veikimui.

Ši salė ir bažnyčia randasi 
po antrašu 331 Reed St.

Rugpjūčio 25 d. buvo sureng
ta salėje Lietuviškos vakaruš
kos, žmonių buvo gena dikčiai.

Rugsėjo 1 d. buvo surengtas 
balius, na o Rugsėjo 8 d. vėl 
bus didelis sujudimas, nes ren
giama milžiniškas bazaras, ku
ris bus trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais per visą mėnesį iki 
Spalių 6 d. Visi vietos ir apie- 
linkių Lietuviai prašomi atsi
lankyti ir susipažinti su visu 
parapijos veikimu ir jos nauju 
darbščiu klebonu.

KAPINIŲ REIKALE. Kle
bonas ir komitetas kreipiasi į 
visus parapijonis kurie turi pir
kę lotus Tautiškose Kapinėse, 
visi kurie turite lotų pirkimo 
kokius nors raštus atsikreipki
te kuogreičiausia i Tautiškų 
Kapinių centrą, 331 Reed St., 
Philadelphia, Pa., užsiregistruo
ti. Galite prisiųsti ir laiškais, 
pridėdami pilnas informacijas 
apie savo pirkimo dokumentus, 
pažymint loto numerį ir visus 
kitus dalykus ir kokios ypatos 
yra pasirašę ant jūsų dokumen
tų ar kvitų.

Prašoma šio reikalo netruk-

LANKĖSI TYSLIAVA
Šymet iš Suv. Valstijų atsi

lanko svečių į Toronto daugiau 
negu kitais metais.

Pora savaičių atgal lankėsi 
čia “Vienybės” redaktorius J. 
Tysliava su žiuklium iš Nia
gara Falls. Pamatė nekurtas 
svarbesnes vietas, atlankė pa
žystamus.

Tysliavos atsilankymas į To
ronto aiškus: įskiepyti Toron- 
tiečiams daugiau socialistiškos 
dvasios ir surasti daugiau sau 
rėmėjų prenumeratorių “Vie
nybei”. Kur tik susitiko Lie
tuvį vis siūlė ir gyrė savo re
daguojamą laikraštį. Labai tai
kėsi su kokių pažiūrų žmogum 
kalba, ir jis tokiu nudavė esąs.

Pabuvęs porą dieną, Tyslia
va apleido Toronto ir gryžo į 
Niagara Falls, žadėjo vėl su- 
gryžti į Toronto ilgesniam lai
kui, nes pasibaigė jo leidimas 
gyventi Suvienytose Valstijo
se. Dabar jis atvažiavo į Ka
nadą ir laukia kolei galės le- 
gališkai įvažiuoti į Suv. Vals
tijas.

Man labai yra nuostabu kad 
Toronto parapijonys pamylėjo 
socialistinį laikraštį “Vienybę” 
ir net- keli užsiprenumeravo. 
Argi jus nematėt kur paties 
Tysliavos rašytas straipsnis 
“Vienybėje” visokiais budais 
teršia tikybą ir kunigus? Iš 
to galima spręsti ant kiek pa
rapijonys susipažinę su musų 
spauda. Rutenietis.

DAYTON
VIEŠNIA Iš LIETUVOS
Paulina Giraitienė, iš Lietu

vos vykdama į Chicagą, susto
jo pas savo pažystamus -Moc
kevičius. Atlikus savo reikalus 
Chicago  j e, ji vėl gryš' atgal į 
Lietuvą. Jinai turi Kaune val
gyklą.

MISIJOS. Lietuvių šv. Kry
žiaus bažnyčioje, per ištisą sa
vaitę laike misijas Kun. J. Bru- 
žikas, S. J.

VAISTININKAI KOVOJA. 
Daytono vaistininkai pareikala
vo gydytojų kad jie patys ne- 
davinėtų ligoniams vaistų bet 
kad išrašinėtų receptus gauti 
vaistus vaistinėse. Tačiau gy
dytojai iš savo pusės pastatė 
vaistininkams reikalavimą kad 
vaistininkai patys nedavinėtų 
žmonėms vaistų ir nepardavi
nėtų patentuotų vaistų.

MIRTYS. Daytono Sveika
tos komisijonierius paskelbia 
kad mirčių nuo širdies ligų 
skaičius yra didžiausias negu 
kurių kitų paskirų ligų. Sako, 
jeigu žmonės pažintų hygienos 
taisykles ir jų prisilaikytų tai 
tokių mirčių pusė butų išven
gta.

BEDARBIAI. Daytone yra 
5,000 bedarbių po miesto pa

šalpa, ir jeigu padėtis su dar
bais nepasigerins tai skaitlinė 
bedarbių dar pasidaugins.

UŽSIDARĖ. Piqua, Ohio.— 
čia užsidarė Orr Felt and Blan
ket Co. dirbtuvė neribotam lai
kui. Keturi šimtai darbinin-

—----- ‘ 'i ,
IŠVAŽIAVO. Poni Kubilie

nė su sunais ir dukterimis iš
važiavo Chicagon aplankyti Pa
saulinę Parodą.

GARNYS. Alfonso žintelio 
žmoną atlankęs garnys apdo
vanojo palikdamas gražų sūnų.

GRYŽO Iš ILGOS KELIO
NĖS. A. Oleknavičius su savo 
šeima padaręs automobiliu ke
lionę apie 2,500 mailių, laimin
gai sugryžo namon. Jie aplan
kė Pasaulinę Parodą ir kitas 
įdomias vietas Chicago j e ir 
paskui per Wisconsin valstiją 
nuvažiavo į šiaurinę Michigan 
valstijos dalį, prie pat Kanados 
rubežiaus, netoli miestelio New
berry, Mich, čia apsistojo pas 
savo švogerius Joną ir Stasį 
Sarafinus.

Kartu važinėjo sūnūs Sta
sys ir duktė Bronė.

Oleknavičius pasakoja jogei 
buvo įdomu matyti Pasaulinę 
Parodą ir kitas įvairianybes di
delio miesto, bet miestų gyven
tojams, ypač čia gimusiam jau
nimui, butų svarbu matyti kaip 
gyvena naujakuriai ūkininkai 
šioje Michigan dalyje. Tada 
visai kitaip suprastų gyveni
mą ir žmonių skurdą.

Šioje Michigan dalyje kita
dos buvo vieni miškai, juos iš
kirtus, tas kelmynes agentai 
plačiai garsino po visą Ameri
ką kaipo “gerą, derlingą že
mę”, ir daugybė Lietuvių jas 
pirko, kiti įmokėdami paskuti
nius savo centus, visai tų “že
mių” nematę. Paėmė po 40 iki 
80 akrų žemės. Daugelis jų 
nuvykę ten gyventi, niekaip ne
galėjo atsigriebti, ir skurdo, į 
žemes įsikasę gyveno su dide
lėmis šeimomis. žemė, tiesa, 
ne visai prasta ir vietomis der
linga, bet jos apdirbimas buvo 
labai sunkus. Čia žiemos buna 
ilgos ir šaltos, ruduo anksty
vas, greit užpuola šalnos ir nu
šąlą auginami produktai. Ne
turtingi žmoneliai neturi gyvu
lių kiek reikiant ir padargų že
mei apdirbti, taigi ir mažai ką 
iš tų žemių gauna.

Dirba žmoneliai vasarą pus
nuogiai. Retai kas turi pasi
statęs lentų pastoges. Arti čia 
dirbtuvių jokių nėra, taigi nė
ra kur nei uždarbiauti. Yra 
kur ne kur lentpjūvės, bet jo
se priėmę dirbti visai mažai te
moka, taip kad ir prasčiausiam 
rubui nusipirkti neužtenka.

Taip skursdami žmoneliai po 
valiai gaminasi daugiau žemės, 
rauja, verčia kelmus. Gyveni- 

, mas toks vargingas kad žmo
nės nepanašus Į žmones. Pra
važiuosi šimtus mailių ir nema- 

' tysi niekur jokio vaisingo me- 
: džio nei gerų trobesių. Jeigu 
i kuris ir prasiaugino kokį gy- 
1 vulį tai turi pusdykiai parduo
ti, nes didmiesčiai toli.

Visas jų pelnas tai iš bulvių, 
[jeigu uždera, ir jomis jie mai
tinasi. šymet vėlyvas ir sau
sas pavasaris ir vasara trukdė 
augimui, o štai jau ateina ru
duo, pasideda šalnos, ir gali vis
ką sunaikinti.

Keliai ten, sako, geri, mat, 
valstija taiso ir prižiūri. Toje 
srityje yra daug mažų ežerų, 
kame randasi daug žuvies, to
dėl ten daugelis važiuoja vasa
roti. Kartu važiavęs sūnūs Sta
sys per porą valandų su meške
re viename ežere sugavo 40 
svarų įvairios žuvies.

Lietuvių šioje apielinkėje 
gyvena trys šeimos ir jos vi
sos prenumeruoja sau “Dirvą”. 
Jie labai mėgsta “Dirvą” skai
tyti ir seka įvairias žinias.

Stasys Sarafinas čia senai 
gyvena ir jau kiek prasisiekęs, 
turi daug gyvulių ir trobesius. |

ŽINIOS
RUGSĖJO 15 BUS PUIKUS 

PROGRAMAS
Rugsėjo 3 d. Klasčiaus salė

je, Maspethe, įvyko gražus J. 
Tarno vedamo Lietuvių radio 
dieninio programo koncertas. 
Buvo paruošta piknikas su žai
slais ir vakare koncertinis pro
gramas. Bet lietus sugadino. 
Įvyko tik dalis koncertinio pro
gramo, kurį puikiai išpildė p-lės 
Violos Tamkiutės vedamas vai
kučių choras. Didžiausį įspūdį 
vaikučiai padarė puikiai suloš- 
dami “Molio Uzboną” ir klasi
niu klumpakojo šokimu. Biz
nio atžvilgiu pramoga ne ge
riausia nusisekė, taigi šis pro
gramas atidėta iki šeštadienio 
vakaro, Rugsėjo 15 d., toj pa
čioj Klasčiaus salėj. Tada vėl 
bus visas programas pilnai iš- 
pidyta su dadėjimais ir bus 
smagus šokiai. Koresp.

GRAND STRYTO NAUJIENOS
Brooklyne ant Grand stryto 

depresijos metu yra labai daug 
tuščių krautuvių. Teko suži
noti kad tų tuščių krautuvių 
skaičius padaugės dar viena. 
SLA. atėmė už skolą “Vieny
bės” namą. Eina gandai kad 
naujasis savininkas, Susivieni
jimas, žada išardyti to namo 
frontą ir iš dviejų krautuvių 
padaryti tris, ir tuo padaugins 
Grand stryto tuščių krautuvių 
skaičių, bent iki geresnių laikų.

Namo frontą žada griauti, o 
užpakalis, pats jau griūva.

Antra vertus, gal tas trečias 
“štoras” “Vienybės” (dabar S. 
L. A. name) ir susigadys. Nuo 
laiko kai Grigaičio leitenantas 
Tysliava liko “Vienybės” re
daktorium, vietos socialistai 
žymiai sustiprėjo ir dabar jau 
gali įsisteigti patalpą. Tą tre
čią krautuvę SLA. name galės 
jiems išnuomoti labai lengva- 
mis sąlygomis, taip kaip išnuo
mavo “Vienybei”, žinoma, su

IŠ ARGENTINOS

dyti, nes kaip greit užsiregis
truosite taip greitai Tautiškų 
Kapinių centras galės pradėti 
savo darbą. Komitetas.

kų neteko darbų. “D.” Rep.

sąlyg kad . jie paklydusius san
dari ečius atitrauktų nuo tauti
ninkų ir prijungtų prie “demo
kratijos”. ' 1 Juozas.

STRIMAITIS IR GRIGAITIS

Strimaitis ilgoku straipsniu 
tilpusiu “Vienybėje” smarkiai 
kertasi su Grigaičiu. Atrodo 
kai katukas šuniukui į apikak- 
lę kimba. Bet tos jų imtynės 
yra tik žaislas. Strimaitis sy
kį krimstelėja Grigaičiui, o du 
sykiu kanda tautininkams. Jis 
smarkiau kąsti ir tik Grigaičiui 
nedrys. Tam yra rimta prie
žastis. Jis yra nelaimingos 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
sekretorius, sėdi bendrovės na
me ant 8-tos Avenue, naudoja 
jos šviesą, telefoną ir raštinę, 
tame ofise biskį agentauja, da
ro dokumentus, rašo raštus ir 
juos parduoda “Tėvynei”, ša
lę tų patogumų, ima dar $35 
savaitėje iš baigiančio nykti 
bendrovės turto. Jis turi gra
žų iš to pragyvenimą, už kurį 
jokio darbo neatlieka. Gyve
na kaip rojuje. Jei skaudžiau 
krimsteltu Grigaičiui tai galė
tų nepatikti keliems Grigaičio 
draugams bendrovės direkto
riams, kurie galėtų Strimaitį 
iš to “rojaus” išvyti. Taigi tas 
kibimasi Grigaičiui į apikaklę 
yra tik žaislas. K.

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės 
j jį. Antrašas:

209 Chapel Street
NI?W HAVEN, CONN.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra- ■ 
šydami Administracijos ji i 
prisiųsti nerašykit “nega- j 
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 . 
arba 10," arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit ' 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

RUMUS PAVERTĖ VIENUO
LYNU

Uniontown,. Pa. — Mirusio 
“anglies karaliaus” Thompsono 
dideli 52 kambarių rūmai tapo 
paversti i Graikų katalikų baž
nyčios vienuolyną. Tie namai 
kiniuose kitados ėjo didžiau
sios puotos, išdykavimai, dabar 
tapo ramiais pamaldžiais na
mais.

Rugsėjo 2 d. vienuolyno pa
šventinimo iškilmėse dalyvavo 
virš šimtas dvasiškių, daug vie
nuolių, ir apie pora desėtkų 
tūkstančių žmonių.

MIRĖ MARY MOONEY
San Francisco, Cal. — Rugs. 

3 d. mirė Mary Mooney, 85 m. 
amžiaus, motina Tamo Mooney, 
kuris nuo 1916 metų sėdi Ka
lifornijos kalėjime, apkaltintas 
žmogžudystėje.

i Ic-tina per visą šį laiką ko
vojo už paliuosavimą savo sū
naus, ir pernai net buvo apši
lai kius pas Prez. Rooseveltą 
prašyti įsikišti į tą reikalą ir 
paleisti jos sūnų į laisvę. Bet 
prezidentas negali kištis į val
stijų naminius .įstatymus, o 
gubernatoriai vis- atsisakė Moo
ney paleisti. U

Mooney buvo plieno budavo- 
tojų vadas.

REIKALAUJA PARDAVĖJŲ 
Pardavimui knygos “An Excur
sion to Lithuania.” Tai yra j 
nauja kelionių knyga, užgirta i 
B. K. Balučio, Lietuvos Minis- j 
terio. Nekurie mysų pardavė
jai užsidira net iki $50 į sa-' 
vaitę. Kreipkitės į: Hudson 
Bay Press, Dept. C-10, 
281 Madison Av. New York.

Reikalaukit dykai cirkulioro.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už oilną jų 
vertę už knygas rr prenu-. 
mėratą.

........................ ' 
“DIRVA”

G82Q Superior Ave; Cleveland.

MIRĖ SENAS GYVENTO
JAS. Mirtis šaukia vieną po 
kitam ankstyvus Lietuvius iš
eivius Argentinoj. Skirdamie
si su mumis, jie nusineša į ka
pus daug vertingų atsiminimų 
iš pirmutinių Lietuvių emigra- 

j ei jos Argentinon laikų, jų kul- 
Į turinės, politinės ir kitokios 
veiklos, štai Liepos 14 d. mi
rė vienas senas Argentinos iš
eivijos veteranas, Benediktas 
Maželis. Jis buvo dalyvis jau 
30 metų atgal viso to kas čia 
buvo daroma Lietuviško. Jis 
buvo nariu Argentinos Lietu
vių Susivienijimo, kuriam rodos 
šiais metais sueina 20 metų gy
vavimo. Maželis asmeniniai 
pažino žymius Argentinos išei
vius, Paugą, Vištalio šeimą ir 
kitus.

Maželio asmenį pakankamai 
parodo ir tas kad jis “Lavade- 
ro” fabrike išdirbo 24 metus 
be pertraukų ir buvo labai ger
biamas administracijos ir visų 
darbininkų, kas liudijo kad jį 
palydėti amžinon ramybėn su
sirinko visa fabriko valdžia, 
darbininkai, Susivienijimo na
riai ir jo pažystami seni Ame
rikonai. B. Maželis paliko di-1 
deliame nubudime žmoną ir ke
turis čia gimusius sūnūs, ku
rie visi gražiai Lietuviškai kal
ba ir yra geri Lietuviai.

Mirė eidamas 54 metus am
žiaus ir tapo palaidotas Liepos 
15 dieną.

LIETUVIŲ PILNA VISUR. 
Vargiai šiandien berasi Argen
tinoje vietele kur musų brolių 
nebūtų, štai ir tolimame Cor- 
rientes mieste mūsiškių gyve
nama. Čia Lietuvių kolonija 
labai mažutė, vos devyni asme
nys, veik visi, dirbantieji tažie- 
riuose arba prie porto. Yra 
vienas Lietuvis gyvenantis pa
siturinčiai, kuris turį taukų iš- 
dirbystę ir pusėtinai verčiasi.

Čia lanko ir “Argentinos 
žinios”. Visi Lietuviai sugy
veną- labai gražiai ir draugiš
kai, o apie bent kokias parti
jas nei girdėti nenori.

“A. Ž.”

Juokai iš Brooklyno 
Padanges

—Ponas Tysliava rašo “Vie
nybėje” kad “varlės prieš lie
tų taipgi šneka”. Reikia su
prasti kad tautininkai apie p. 
Tysliava šneką. Taigi, jeigu 
šneka, ir vis garsina, tai lietus 
tikrai bus.
• Nekurie New Yorko apielin- 
kės veikėjai kurie dirba tik sa
vo naudai visuomet (kiti juos 
vadina keturvėjininkais), kaip 
ir Tysliava, rimtai susirūpino 
tuomi kad iš visų šalių debesė
liai renkasi į Clevelando pa
dangę, ir galim užtikrinti kad 
ten bus tokio lietaus kuris nu
mazgos kaukes, kuriomis ke- 
turvėjininkai iki šiolei dangs
tėsi.

■V ▼ ▼

—“Vienybės” Tarkoje juok
darys rašo: “Aną metą Brook
lyno socialistų kuopa vienbal
siai nutarė ir įrašė į protokolą 
kad nėra Dievo”.

“Pereitą penktadienį Brook
lyno tautiškų veikėjų banketas 
nutarė kad ‘Vienybė’ socialis
tų laikraštis.”

Kuku!! 1
Kas daugiau ?
Mums atrodo kad eks-kuku j 

Brooklyno Pijušas neužilgo at-! 
gryš atgal į socialistų 19-tą I 
kuopą. P. J. P.!

“TĖVYNĖS” 29-me numery
je Bagočius t /ašo: “Yra neiš
mintinga saro politišką partiją 
palikti’ namie ' prisirašant į Su
sivienijimą.”

“Tėvynės” 30-me nr. p. Ge
gužis sako: “Jeigu Susivieniji
me neišnyks partijos tai bus 
blogai.”

Ne, ponai prezidentai! Ne 
partijose Susivienijimo gerovė 
gludi, bet priklauso nuo žmo
nių stovinčių prie organizaci
jos vairo. Ant kiek bus kom- 
petentiški ir sąžiningi Susivie
nijimo viršininkai ant tiek or
ganizacija bujos ir augs.

L. PRUSEIKA užsimanė su
žinoti kada užsibaigs Bagočiaus 
“medaus mėnuo”. Atrodo, po
nas Pruseika, kad tas “medaus 
mėnuo” tęsis visą terminą, nes 
Bagočius tik tuo tikslu ir j ieš
kojo prezidentystės kad turė
jus “good time”.

“TĖVYNĖS” 31-me nr. vie- 
I tinėse žiniose buvo pranešta 
kad “Tėvynės” redakcijoje ir 
administracijoje lankėsi socia
listų kunigas Valatka. Nieko 
stebėtino! Visi kunigai nors 
sykį į metus atlanko savo pa- 

| rapijonus. Gal ir buvo reika
linga Vinikui ir Vitaičiui egzor- 
tai del sustiprinimo ištvermės 
dirbti socialistų partijos nau
dai.

P. BUKŠNAITIS nesenai pa
skelbė “Vienybėje” kad “Vi- 
taitis ir Vinikas yra tautinin
kai”. Toks neapgalvotas Buk- 
šnaičio išsišokimas gali pakenk
ti tų ponų dvikedei karjerai.

“TĖVYNĖS” nr. 31-me Vi- 
taitis editoriale rašė: “Vargiai 
rastum Amerikoje toki Lietu
vį kuris nebūtų girdėjęs apie 
Bagočių”. Ir kur gi nebus gir
dėję! Juk knyga “Bagočiaus 
Išpažintis” ’ gana gerai išpla
tinta tarp Amerikos Lietuvių.

Brooklyno Jonas.

RAUDONIEJI BĖGA IŠ 
MASPETHO

Naujas Maspetho Lietuvių 
klebonas Kun. Balkunas yra di
delių ambicijų žmogus. Jis pa
siryžo pastatyti naują bažny
čią. Tam tikslui jam reikalin
ga kuo daugiausia parapijonų. 
Del to jis pasiryžo prirašyti i 
savo parapiją visus Maspetho 
Lietuvius, ir jam tas gerai se
kasi. Kad klebonas neprirašy
tų prie parapijos, Maspehto so
cialistai ir komunistai pradėjo 
bėgti į Williamsburga. Komu
nistai spiečiasi apie “Laisvę”, 
o socialistai apie “Vienybę”. 
Per praėjusias pora savaičių iš 
Maspetho nuo Kun. Balkono 
pabėgo apie 10 raudonųjų šei
mų. Juozas.
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ANTANAS SMETONA
Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

NAUJI DIDELI LIETUVIŲ ŽYGIAI 
PADANGĖJE

PAGERBIMAS KOMP.
A. S. POCIUI

LIETUVOS PREZIDENTO KILMĖ
A. Smetonos tėvai. Lietuvos Prezidento 

l Antano Smetonos šeimos tradicijos: nuolatinis 
' sunkus ūkininkų artojų darbas, ryžtinga ištver
mė kasdieninėje kovoje ne del gyvenimo ištąi- 

r kingumo, bet del patikrinimo sau ir vaikams dar 
Į bent vieneriems metams būtinų nors šiokiam- 
E tokiam pragyvenimui ' sąlygų. Tos tradicijos 
f siekė neatmenamų laikų — prosenelių kartų, ku- i 
irių gyslose irgi iš seniausių laikų tekėjo šimtą-' 
į procentinis Lietuviškas kraujas,, paveldėtas iš 
: senovės Lietuvos ištvermingų ir drąsių karių. 
Į Smetonai, Baltakiai, Kartūnai ir kitos panašios 
I pavardės — tai vis tos ūkininkų Lietuvių šei
mos kurių grynas sveikas kraujas maišėsi kol 
suteikė gyvybės busimam atgimusios Nepriklau
somos Lietuvos Vadui.

Antano Smetonos senelis Kazimieras pali
ko keturiems savo sunams vieną valaką žemės 
(apie 20 ha). Jam mirus, kiekvienam sunui te
ko ketvirta dalis — 5 ha. Gusta buvo pradžio-, 
je viena. Atsidalinę trys broliai ėmė statytis 
kiekvienas sau po gryčią, po sodybą. Antano 
Smetonos tėvas Jonas taip pat gavo ketvirtį. 
Jis jau buvo vedęs netolimo Kartanų sodžiaus 
mergaitę, Juliją Kartanaitę. Jos tėvai, kaip ir 
Smetonos, nebuvo turtingi ūkininkai. Jonui, kad 
ir neturtingam, bet sumaniam ir darbščiam uki- 
ninkaičiui, norėjo piršti vieno net labai turtingo 
ūkininko dukterį, tačiau Jonas nuo jos atsisakė. 
Priežastis: josios tėvas turėjo apielinkėje var
dą ne visai teisingo žmogaus. Teisingumas, mat, 
buvo Smetonų šeimoje, matyti, iš seno pamati
nė gyvenimo taisyklė. Jonas, paveldėjęs ją iš 
savo tėvelių, ir laikėsi jos visą savo gyvenimą.

Smetonai, kaip ir visi tų laikų Lietuvos ūki
ninkai, buvo baudžiauninkai. Jie tada priklau
sė savo apielinkės magnatams Taujėnų Kuni
gaikščiams Radvilams. Jiems turėjo dirbti dar
bus ir už tai iš dvaro gaudavo grudų ir dar kar
tais šio-to iš produktų. Jono daliai tekdavo iš 
dvaro vos trys gorčiai grudų mėnesiui. Savo 
žemelės nedaug. Reikėjo arba galutinai skur
sti, arba kuo kitu dar verstis. Kokiu nors ama
tu. Bet geresnio amato reikia išmokti, reikia 
turėti tam laisvo laiko, ko baudžiauninkai visai 
neturėjo. Be to, kad ir šiaip-taip per save pa- 
įsilavinus, su specialistais amatninkais, daugiau- 
Isia tada svetimtaučiais, varžytis nieku budu ne
galėtum. Prekybai vėl gi reikėjo lėšų, ir ji vi- 
|sa buvo žydų rankose. Jonas, apsidairęs po 
miškuotą savo apielinkę, prisižiūrėjęs Dievo do
vanoms, sugalvojo verstis bitininkavimu. Miš
kai aplink buvo dideli, pievos tarp jų gražios, 
trąšios, nepaprastai žiedingos. Nors į kiekvie
ną" medį statyk bičių inkilą. Na ir eme jis ver
stis tuose miškuose bitėmis. Tasai, grynai ūkiš
kas, Lietuviškas verslas jam sekėsi.

Nors medus ir buvo tada labai pigus, be
veik už dyką, vis dėlto Jonas netrukus tiek su
taupė iš to sau skatiko kad, piršdamasis Julijai 
(jis ėjo tada 25-tus metus), tų laikų papročiu 
įstengė sumokėti jos tėvams išpirkio 10 rublių 
auksu ir davė dar priedo geriausio liepinio me
daus gorčių. Tai buvo jau labai didelis išpir- 
kis. Įsistebėjo iš to net visa parapija. Ir pa
rapijos klebonas, apvesdinus jaunavedžius, pa
reiškęs :

“Na, na, Kartanaičios labai brangios esan
čios”. O Kartanaitės, be to, buvo merginos svei
kos, drūtos, na, ir nieko sau iš veido. Tat po 
tų vestuvių jų akcijos plačioj apielinkėj tikrai 
dar labiau pakilo.

Smetonai buvo ne tik žmonės teisingi: jie 
dar buvo protingi, darbštus, blaivus, nuoširdus, 
gailestingi, paslaugus ir dievobaimingi. Vyres
nieji vaikai jau iš senesnių laikų visi mokėję
skatyt ir netgi rašyti, na ir mėgo retą tuomet
vo kalba. Tais laikais po 'Lietuvos sodžius, vai-
vo kalba. Tais laikais po Liteuvos Sodžius vai
kščiodavo mokydami ūkininkų vaikus (tik už 
pramaitinimą ir šiokias-tokias aukas) Pranciš
konai vienuoliai. Jie mokė tiek paties rašto 
kiek ir katekizmų. Be to, mokydavo jie, tų lai
kų mada, tik Lenkiškai. Na, bet abėcėlė ir Lie
tuviams buvo ta pati — Lotyniškai. Tat, pra
mokę skaityti (kad ir nelabai ką tesuprasdami) 
Lenkiškai, Lietuviai paskaitydavo ir sau su
prantamai Lietuviškai. Jonas ir išmoko iš to
kių keliaujančių Pranciškonų. Mokydamasis vy
riausiai katekizmo, jis, beveik per save, išmo
ko ir pasiskaityti ir netgi žodį-kitą parašyti. Iš1 
tų laikų Smetonų namuose išsiliko ir speciali 
juodai nudažyta medžio lenta, su baltomiš lini
jomis, kurioje rašydavo iš kaulų ‘naminiu budu 
daroma kreida. Jonas buvo dar labai akylus ir 
gabus pasakomis, kuriomis, kaip ir pačiomis 
dainomis, ypač tada, visa Lietuva knibždėte 
knibždėjo. Pasakos, kaip ir dainos, buvo kuo ne 
vienintelis pasaulietiškas dvasios penas, atsto
jęs trūkstančią dar grožinę literatūrą.

Slapstymąsi nuo “vaisko”
Susilaukęs subrendimo metų, jau vedęs, Jo

nas turėjo dar didelio vargo su vadinamais re
krutais. Tada imdavo kariumenėn tą ką pasi
taikydavo sučiupti. Kareiviauti reikėdavo toli
muose kraštuose, Kaukaze ar kur kitur; karei
viaudavo po 20 metų ir daugiau. Retas kas iš 
tos kariumenės sugryždavo senatvėje mirti į sa
vo tėvynę. Aišku tat kad visi jauni, sveiki vy
rai, būdavo slapstydavosi nuo rekrutų ėmėjų, 
kaip nuo maro ar baisiausių plėšikų. Slapsty
tis reikėdavo kartais gana ilgai; po keletą me
tų, kol rekrutininkai užmiršdavo ar, moję ran
ka, nuvykdavo kur į kitas apielinkės mažiau 
apsukrių vyrukų medžioti. Jonui teko slapsty
tis nuo rekrutų ištisus trejus metus. Tiesa, pla
čiuose apielinkės miškuose pasislėpti būdavo ne 
taip jau sunku, vis dėlto buvo begalo varginga, 
ypač atėjus žiemos metui. Retkarčiais vogčio-
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mis gryžus namon, reikėjo su baime nuolat bu
dėti, baimingai laukiant kad išnetyčių medžio
tojai užklups. Iš tų laikų išsiliko Smetonų šei
moje vienas atsiminimas, gražiai apibudinąs Jo
no Smetonos dorovingumą. Būtent, kartą, taip 
besislapstant ir ilgesnį laiką negalint niekaip su 
namiškiais susisiekti maistu apsirūpinti, Jonas 
išbadėjęs prisiraškęs svetimame darže agurkų, 
paskui del to ilgai graužęsis kad svetimu geru 
sauvališkai pasinaudojęs.

Savarankiško gyvenimo pradžioje Jonui, ne
žiūrint jo darbštumo, sumanumo ir ištvermės, 
gana nesisekė. Didžiausias pagrindas ukiui ir 
pagalba darbams buvo arkliai. Pirmais kele- 
riais metais Jonas buvo jų perleidęs per rankas 
iki dvylikos — vis pirkdavęs, ir visi jie tai pa
stipdavę, tai jam juos pavogdavę. Ir jis vėl 
likdavęs be arklio. Vieną kartą nusipirkęs jis 
netolimame miestelyje palaikį kumelį už 5 rub
lius — toks dvėsena ji buvęs kad kelioliką kilo
metrų reikėję jį vesti ištisas dvi paras. Jonas 
šiaip-taip jį atvedęs, bet nauja nenumatyta bė
da: ateina kaž koks svetimas iš tolimesnės apie
linkės žmogus su kaimo seniūnu ir atima tą ar
klį. Pasirodo, arklio butą vogto. Pagailo se
niūnui nusiminusio niekuo nekalto Jono. Pasi
siūlė drauge su juo eiti pas tą' ūkininką iš ku
rio vogtas arklys buvo pirktas. Nėjo į jo ūkelį 
atsiimti sumokėtų penkių rublių. Ūkelis men
kas, trobos aptriušę, stogai kiauri, tvoros ne- 
bestačios, bet gulsčios ir tik tų likučiai; perka
ręs šuo vos kojas bepavelka mėšlinam purvinam 
kieme, kurio gale menkutis apšepęs vežimas ir 
jo ratai išlaužytais stipinais. O gryčioje di
džiausias skurdas: vaikai nuplyšę, išbalę. Se
niūnas liepia Jonui imtis atpildui vertingiausią 
rastą pirkioje turtą — senas duknapalaikes. 
Jonas, pats nedaug ką turtingesnis, tik kai del 
namų tvarkos rupestingesnis, švaresnis ir su- 
gabesnis, nors penki rubliai ir jam buvo dide
lis pinigas, pažiurėjo, mosterėjo ranka ir sako 
sepi unui:

“Einam, tegul jį Dievas; kur čia paskutinę 
šilumą iš tokių skurdžių imsiu. Ar aš dūšios 
neturiu. . . . ”

Taip ir gryžo Jonas namon, atsisakęs teisė
to atlyginimo; pagailo mat dar didesnio už sa
ve vargšo.

Lietuvoje, katalikuose, vargšą sušelpti, li
gonį aplankyti, numirėlį pašarvoti, palaidoti — 
tai pirmutiniai geri darbai. Jonas Smetona ir 
čia visą gyvenimą buvo pirmutinis: miršta kas 
vargingesnis, netur šeima nei grabui padaryti— 
žiūrėk Jonas jau dykai grabą iš savo lentų su
kala, gražiai nuoširdžiai apgieda, namiškius kaip 
moka apramina, paguodžia, į kapus palydi, dar 
ir duobę iškasą^ norėdamas duobkasių skatikus 
sutaupyti. Sakoma jis dykai padaręs per 90 
grabų.

Bet ir jo žmona, Julijona, busimo primuti- 
nio Lietuvos Prezidento motina, neatsiliko žmo
niškume nuo savo geraširdžio vyro. Antai -kar
tą, gilią žiemą, Jonas radęs miške, po medžiu 
sėdinčią ir baigiamą užpustyti sniegu, kuo ne į 
ragą užšalusią moterį ir dar su mažučiu kūdi
kiu ant rankų. Pasirodė, kūdikis buvo susirgęs 
rauplėmis. Motina nešus jį gal pas gydytoją, 
gal pas gimines. Atėjus vakarui, prašius kelių 
ar keliolikos pakelyje ūkininkų priimti ją su 
vaiku nakvynėn, bet visi, patyrę kuo kūdikis ser
gąs, uždarė jiem duris, bijodami užkrėsti save 
ir savo šeimas. Taip ir nutarus ji pernakvoti 
miške, pusnyne, kur ji nebūtų nei ryto sulau
kus. Jonas Smetona nepažiūrėjo į ligą, nepa
būgo pavojaus užsikrėsti; priešingai, juo labiau

Mes, Amerikos Lietuviai, su 
pasididžiavimu dažnai kalbame 
apie Darių ir Girėną. Jie A- 
merikos Lietuviai ir jų žygį 
aukomis rėmė patrijotiška A- 
merikos Lietuvių visuomenės 
dalis. Tad mums ypatingai ma
lonu pabrėžti kad du Amerikie
čiai 1933 m. perlėkė Atlantiko 
vandenyną ir tragiškai žuvo 
prie pat Lietuvos. Tas jų žygis 
giliai sujaudino musų tautą ir 
labai nustebino visą pasaulį, net 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
priešus. Tuo dviejų Amerikiečių 
žygiu galime ir turime didžiuo
tis. Tačiau mes turime geriau 
suprasti ir tinkamai įvertinti ir 
kitą Lietuvių lakūnų žygį, kuris 
įvykdyta 1934 metais. Am. Liet, 
spauda be ypatingo entuziazmo 
minėjo trijų Lietuvos lėktuvų 
skridimą aplink Europą. Pas
varstykime tą Įvykį.

Birž. 25 d. iš Kauno išskrido 
3 lėktuvai: karo aviacijos vir
šininkas pulk. Įeit. Gustaitis su 
žvalgu kap. Namiku, antru lėk
tuvu lakūnas kap. Liorentas su 
žvalgu Įeit. Marcinkum, trečiu 
Lietuvos aviacijos “triksų” čam- 
pijonas lak. Įeit. Mikėnas su me- 
kaniku Rimkevičium. Išlydėti 
susirinkusiai vyriausbei, karo 
vadovybei ir visuomenei pulk. 
Gustaitis pareiškė kad kitados 
galinga musų valstybė buvo 
kaimynų pasidalinta dėl to kad 
truko stiprios tautinės vienybės; 
dabar atgimusi Lietuva mažutė, 
apie kurią nedaug kas žino; dar 
yra tokių kurie net abejoja dėl 
musų ateities. “Mes tad ir 
skrendame savais lėktuvais, sa
vo rankomis pastatytais, paro
dyti, kad mes galime dirbti ir 
gyventi!”

Ministerio pirmininko pava
duotojas St. šilingas palinkėjo: 
“Skriskite pasaulio padangėmis, 
Lietuvos ereliai, skleiskite musų 
tautos vardą už Lietuvos hori
zonto, didinkite Lietuvių garbę 
tarp tautų ir kraštų”. Krašto 
apsaugos ministeris Gen. Šniuk
šta pasakė trumpai: “Skriskite 
laimingai, gryžkite garbingai!”

Ir tie trys lėktuvai išskrido: 
(1) pasisvečiuoti pas tų valsty
bių lakūnus, kurie pirma lan
kėsi Lietuvoje ir net kurie dar 
nesilankė, (2) sueiti į artimes
nius santykius su kitų valsty
bių aviacija ir, kas svarbiausia, 
(3) propaguoti Lietuvos vals
tybę ir 
tikslas 
antrasis 
naudos
Lietuviams pats svarbiausias. 
Bet argi musų mylima Tėvyne 
jau yra tiek pažengus priekin 
kad jau gali net pasigirti kai 
kuriais dalykais prieš kitas se
nas valstybes? Taip Lietuva 
gali girtis ir didžiuotis savo 
laimėjimais jauniausioje tekni- 
kos bei susisiekimo šakoje—avi
acijoje. Nesenai laisvę atga
vusi Lietuvių tauta davė pasau
liui ne tik Atlantiko nugalėto
jus Darių ir Girėną; ji davė ir 
pačių lėktuvų tobulintoji!: in
žinierius Dobkevičių ir Gustaitį. 
Pirmasis pagamino tris DOBI 
lėktuvo tipus ir, savo išradimo 
lėktuviu skrisdamas, 1926 m. 
užkliuvo už medžių ir žuvo. Abu 
baigė bene aukščiausią Europoj 
aviacijos inžinierių konstrukto
rių mokyklą Paryžiuj. Gustai
tis padirbo net šešių tipų lėktu
vus: sportinius, mokomuosius ir 
žvalgomuosius. Ligi šiol Lie-

Rugsėjo 6 d. Chicagos kata
likų veikėjai rengė Shoreland 
viešbutyje pagerbimą komp. A. 
S. Pociui, kurį Lietuvos vyriau
sybė nesenai apdovanojo Gedi
mino ordinu.

Banketo programe dalyvaus 
žymus vietos 
ir artistės ir 
choras.

Komp. A.
goję darbuojasi 
metų, keldamas 
auklėdamas Lietuvių 
tautinėje dvasioje.

Lietuviai artistai 
garsus Sasnausko

S. Pocius Chica- 
jau ilga eilė 
musų meną, 

jaunimą

jos aviaciją. Pirmasis 
siekta iš mandagumo, 
— valstybių tarpusavio 
sumetimais, trečiasis

(Gustai-
Lietuvių
Ir koki
Įkrautas 

svarus, 
190 my-

REIKIA 143,000 NAUJŲ 
NAMŲ, SAKO

Nacionalių Nejudamo Turto 
Tarybų suvažiavime Chicagoje 
šiose dienose iškėlė faktą apie 
gyvenamų namų padėtį. Pa
tiekta apskaitliavimai kad vi
soje šalyje butų būdavo jama 
apie 143,000 naujų gyvenamų 
namų, kas reprezentuotų apie 
$575,500,000 paskolų ant jų, 
jeigu butų galima gauti pasko
las. Tų paskolų negalima 
bar gauti todėl kad visoje 
lyje suiręs finansavimas.

SUGAVO DAUGIAU DILL1N- 
GER’O DRAUGŲ

Chicagoj, federalės valdžios 
agentai sugavo dar keletą as
menų turėjusių bendro su pra
garsėjusiu žmogžudžiu Dillin
ger, ir tarp tų suimtų sako tu
ri vieną kuris buvo “smegenys” 
viso tų žmogžudžių būrio. Prie 
to areštuota du daktarai chi
rurgai, kurie perdirbo Dillin- 
ger’o veidą kad jis išrūdytų ki
taip ir butų sunku pažinti.

Viso areštuota septyni asme
nys. Vienas jų yra advokatas, ■ 
kuris rūpindavosi Dillinger’o ir 
jo draugų bylų vedimu, gelbė
jimu išsisukti prieš įstatymus, 
ir kitokiuose reikaluose.

Chirurgas kuris perdirbo to 
žmogžudžio veidą, areštuotas 
prisipažino kad jis tą darbą at
liko ir todėl tapo apkaltintas 
konspiracijoje slėpti nuo val
džios Dillingeri.

Naujausi

TEATRAI

vaišinti ir apdovanoti
Visi kitataučiai ste-

da-
ša-

tuva lėktuvus pirkdavo Anglijoj, 
Italijoj, Čekoslovakijoj, Vokie
tijoj. Bet šymet Lietuvos karo 
aviacijon įvesta Gustaičio kon
strukcijos lėktuvai: tad mažiau 
pirks užsieniuose. Tai labai reik
šmingas įvykis. Lietuvos karo 
aviacijos dirbtuvės jau tiek pa
tobulintos, kad labai gerai pa
gamina lėktuvus, dargi pačių 
Lietuvių sukonsktruotus! Jų 
pagamintos lėktuvu dalys nieku 
nesiskiria nuo kitų kraštų se
nųjų dirbtuvių darbo, štai, kiek 
Lietuvių nužengta aviacijos pra
monėje !

Minėti trys lėktuvai, apskridę 
Europą, yra Lietuvio 
čio) sukonstruoti ir 
rankomis pagaminti! 
geri! Tai ANBO IV: 
lėktuvas sveria 1945 
greičiausiai gali skristi
lių per valandą; turi Anglišką 
motorą 580 arklių jiegų; pro
peleris apsisuka 2300 kartų per 
minutą. Taigi, šis lėktuvas 
greitesnis už Dariaus-Girėno 
LITUANIKĄ, kuri buvo žymiai 
sunkesnė.

Tie 3 lietuviški lėktuvai ap
lankė Švedijos, Danijos, Holan- 
dijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Austrijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos so
stines ir dar Rusijos miestus 
Kijevą ir Maskvą. Be to, lan
kėsi Prancūzų mieste Margelėje, 
Italų Udine. Ta kelionė siekia 
6300 mylių. Minėtose sostinėse 
ir miestuose Lietuvos lakūnai 
buvo iškilmingai aukštų valdovų 
ir musų pasiuntinių bei konsulų 
svetimų lakūnų ir visuomenės 
sutikti, 
ordinais.
bejosi jaunos Lietuvos lakūnais, 
Lietuviškos gamybos lėktuvais 
h' pačiu konstruktorium.

Skrido tik trys pilotai; jei 
kuris iš jų butų susirgęs ar ko
kiai nelaimei ištikus, nebūtų 
buvę pavaduotojo, bet jokios 
nelaimės neįvyko. Tie Lietuviš
ki lėktuvai parodė savo kokybę: 
labai greiti ir ištvermingi, nes 
paimti iš Lietuvos aviacijos ir 
nepritaikinti tolimam skridimui. 
Lietuviai pirmą kartą lankėsi 
tolimose valstybėse; kitų kraš
tų (net Amerikos) lakūnai daž
nai nuskrenda toliau iš savo 
krašto pasirodyti. Tad skridi
mo tikslas pasiektas: Lietuvių 
lakūnai ne tik pasirodė ir ap
silankė didžiose Europos valsty
bėse, bet ir parodė savo išradi
mo bei darbo lėktuvus, kuris 
puikiai išbandyti tolimu skridi
mu, dargi keliais atvejais skren
dant per juras. Tai yra didelis 
ir begalo svarbus garbingas žy
gis ir kartu reikšmingas Lietu
vių laimėjimas aviacijos srityj. 
Lietuvių lakūnai pasiekė gar
bingos aukštybės: 1933 m. Da
rius ir Girėnas, o 1934 m. Gus
taičio lėktuvų

Džiaukimės 
savo ereliais! 
kim šių metų
mėjimą. Ta proga siųskim Lie
tuvos karo aviacijai sveikinimus 
ir nuoširdžius linkėjimus. Tegu 
ji stiprėja, tobulėja ir garsėja 
laimėjimais! P. Jurgėla.

PERŠIRDĘS ŪKININKAS NU
ŽUDĖ PENKIS ŽMONES 
Fulton, Ill. — Tūlas Fred 

Blink, 45 m. amžiaus ūkinin
kas, kuris su kitu pusininku 
užlaikė ūki, susiginčijęs su tuo 
pusininku už seną skolą, pasa
kė jam kad “taip viskas nepra
eis”. Jis tą dieną gerai prisi
gėrė ir paskui pradėjo ginčus 
su savo pusininku. Netrukus 
jis savo pusininką nušovė ir 
pradėjo šaudyt kitus namiškius 
kurie ką jam sakė, arba paskiau 
bandė pabėgti nuo jo h' slėp
tis.

Nepertoli važiavęs pro šalį 
tiltu policijantas Frank Kustes 
išgirdęs šaudymą artinosi pa
žiūrėti kame dalykas. Matyda
mas šoviką su šautuvu rankoje 
liepė jam šautuvą mesti, bet 
žmogžudis to nedarė. Tada po
licijantas paleido dvi kulkas 
Blink’ui Į kojas ir sužeidė. Su
žeistas, jis norėjo nusišauti ir 
šuviu susižeidė sau galvą, 
licijantas jį vėliau nuvežė 
goninę skersai Mississippi 
Clinton, Iowa, mieste.

Po- 
į li- 
upės

trej ūkė.
ir didžiuokimės 

Tinkamai įvertin- 
Liet. lakūnų lai-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

/7\ Mes turim puikų Me-
todą nuo Reumatiz- 

EA' mo> kurj noriai pa
x' X S? JSr? siusime kožnam šio 

v A ' laikraščio skaitytojui 
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- 

Metodą, kuris pagelbč- 

pasiųsim jums PILNA

Kūmučių Rojus
Keturiu veiksnių tragi-koniedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyru ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ............................ 50c

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

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50e

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

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

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyveninio. 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 pusk; 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 veiksnių; 19 puslapių, 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

•1ST 3 CENTAI ^2
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
Įdėkite 3c pašto ženklelį.

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai
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 vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams Į Lietuvą “Dirvą”.

rB A/VEDŲ

Libija

Iš Gothenburgo Į Stockho’.mą ke
lione elektriniais traukiniais ima 4 
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.

Išplaukia iš New Yorko

pagailo jam kūdikio ir vargšės moters. Jis ma
tė jo pagalbos reikalaujančias, bet jau nei .pra
šyti nedrystančias, žmogystas. Ir jis įsisodino 
Į savo šlajutes moterį su rauplėmis sergančiu 
kūdikiu ir atvežė tiesiog į savo namus, kur bu
vo jo mylima, dar jauna žmona, ir taip pat dar 
maži sveiki vaikeliai. ’

Nepabūgo rauplių Jonas, bet nepabijojo jų ir 
jo žmona, taip pat labiau už viską mylinti savo 
vaikučius. Ir štai, neturėdami ir nežinodami

jokių apsisaugojimo priemonių, jiedu apnakvy- 
dina pas save tą šiurpulingą miško radini, ne tik 
tai nakčiai, bet ir pasilaiko pas save ilgesniam 
laikui, iki išgis (ai' numirs) ligonis. Ir kas? 
Mergaitė, atšildyta Smetonos ir jų prižiūrėta, 
pasveikta, tačiau pati gailiaširdė Julija ir viena 
jos dukrytė užsikrečia rauplėmis ir suserga. 
Laimei, silpnai. Matyti, Apvaizda norėjo tuo 
atsilyginti už pasiaukojimą Dievo meilės ir žmo
niškumo delei. (Bus daugiau)

Kungsholm .......... Sept. 12
Drottningholm . . Rugsėjo 25
Gripsholm .............. Spalių 3
Kungsholm.......... Spalių 25

Kreipkitės

SWEDISH
21 State SL

j vietini agentą arba

AMERICAN LINE
New York, N. Y.



ANTANUI SMETONAI 60 METU

Visa Lietuva šiose dieno
se iškilmingai mini Lietu
vos Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos 60 metų 
amžiaus sukaktuves.

“Dirva” šiame numeryje 
pradedant, talpins ilgą ap
rašymą Antano Smetonos 
gyvenimo. Aprašymas pra
sideda su pažymėjimu apie 
jo tėvus ir jų ankstyvas gy
venimo dienas dar kaipo 
baudžiauninkų.

Antanas Smetona gimė 
1874 metais, taigi prieš 20 
metų pirm to Lietuvoje bu
vo pilna baudžiava., ir jo tė
vai turėjo eiti 'baudžiavą, 
kaip ėjo daugelis Lietuvos 
gyventojų.

Antanas Smetona, kaip 
žinome, buvo pirmutinis 
Lietuvos Re'spublikos prezi
dentas, ir dabar yra prezi
dentu jau tuoj bus aštuoni 
metai. Tarp jo pirmutinio 
prezidentavimo, iki Gruo
džio 17, 1926 metų, kuomet 
jis užėmė prezidento parei
gas, prezidentais buvo kiti.

Nuo 1926 metų, ačiū Sme
tonos rimtam šalies reikalų 
vedimui, Lietuva nepanešė 
nei tokių baisių krizių kaip 
kitos šalys, nei suiručių, 
nors suiručių buvo bandyta 
sukelti. Šalies ūkis dikčiai 
susitvarkė, pakilo, ir jeigu 
ne krizis ir bedarbė kitose 
šalyse, Lietuva butų turėjus 
kur padėti savo ūkių pro
duktus, ir šalis butų dar 
aukščiau pakilus.

Kitos kaimyniškos šalys 
šiandien žiuri į Lietuvą ir 
su pavydu sako: “Laiminga 
yra Lietuva kad turi Sme
toną prezidentu.”

Bet Antanas. Smetona už
sitarnauja Lietuvių tautos 
pagarbos ne tik kaipo pre
zidentas, bet ir kaipo visuo
menės veikėjas ir rašyto
jas. Jeigu ne prezidentavi
mo pareigos, jis butų dar 
daugiau pasižymėjęs rašy
mo dirvoje ir šiuo metu, su
ėjus jo 60 metų gyvenimo 
sukaktuvėms, Lietuvių tau
ta vistiek butų minėjus jo 
darbus.

Sveikiname Antaną Sme
toną ir kaipo musų bran
gios Tėvynės reikalų vedė
ją, musų Tautos Vadą, ir 
kaipo plunksnos darbuoto
ją, kuria jis gausiai prisi
dėjo prie musų tautos atbu- 
dinimo ir išsiliuosavimo!

Nenori “Bendro Rronto”
Amerikos socialistų par

tijos sekretorius atsakė ko
munistų partijos užkvieti- 
mą dėtis Į “bendrą frontą”.

Komunistai ir socialistai 
yra vienas ir tas pats pa
daras kaslink revoliucijų 
ir kapitalizmo, jų abiejų vė
liava yra raudona ir Gegu
žės 1-ma yra jų šventė, tik 
vieni ir kiti norėdami iš 
darbininkų misti, vieni ki
tiems užvydėdami pirmeny
bės, nesusitaiko.

Katrė Didžioji, buvus Ru
sijos carienė, kuri suplėšė 
Lietu vos-Lenki j os respubli
ką ir pasidalino su Autrija 
ir Vokietija, be abejo apsi
vertė savo grabe ant kito 
šono iš piktumo kam Stali
nas, dabartinis Rusijos ca
ras, taip išdidžiai priima 
Lietuvos atstovus Maskvo
je, ir pripažysta Lietuvą 
lygią Rusijai. 1

“Lenkai Vilniaus
Niekados Neatiduos”

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Vilniaus radiofonas 

smarkiai pakalbėjo Lietu
vos-Lenkijos santikių rei
kalu. ’Per visą ‘audiciją’ 
kalbėtojo tonas buvo ne
įprastas kelių paskutinių 
mėnesių tonui, ištisai Lietu
va buvo bauginama, neven
giant šiurkščių grasinimų ir 
arogantiškų plūdimo žo
džių.

.... Bekas Lietuvos-Len- 
bijos dabartiniams santi- 
kiams nerandąs kito vardo 
kaip ‘barbariški santikiai’. 
o kad jie esą tokie tai nie
kas nesą kaltas kaip pati 
Lietuva.

“....‘Ar Lietuvai per 14 
metų dar nenubodo ta ne
sąmonė — Vilniaus ilge
sys?’ Čia pat kalbėtojas 
užtikrina kad Lenkija nie
kuomet nemananti Lietuvai 
atiduoti Vilnių”.

Kitame “L. A.” numeryje 
vėl pažymima Lenkų spau
dos pareiškimai sekanti:

“....Kiekvienas Lenkas 
puikiai žino.... kad Vil
niaus kraštas yra Lenkiš
kas kraštas ir kad istorijo
je dar nebuvo atsitikimo 
kad kuri tauta savo noru 
atsižadėtų savo žemės. . . . ”

Šitą privalo pasiskaityti platinta 97,898,894 kopijos.

LIAUDIES DAINA
Šią naktelę per naktelę dvarelis dūzgėjo, 
O čia butą didžių ponų, išvežta dukrelė. 
Ir išeina motinėlė iš aukšto svirnelio, 
Išėjo iš svirnelio, neranda dukrelės. 
Ir neranda dukružėlės, savo lelijėlės! 
Kelkit, kelkit sunužėliai, balnokit žirgelius, 
Pabalnoję žirgužėlius, vykitės seselę. 
Kur seselės nuvažiuota, rūtelės barstytos, 
Šalia kelio vieškelėlio ugnelė kuryta; 
Pas tą ugnį-ugnužėlę jaunimėlio šokta. 
Jokim, jokim, brolužėliai, ik žaliai girelei, 
Kaip prijojom žalią girią, žirgeliai ganyti. 
Jokim, jokim, brolužėliai, ik srovės upelio. 
Kaip prijojom srovę upės, žirgeliai girdyti. 
Jokim, jokim, brolužėliai, ik margam 

dvareliui:
Kaip prijojom margą dvarą, čia radom 

seselę.
Taip ji gražiai parėdyta, už stalo sodinta. 
Gryžki, gryžki, sesužėle, grąžina močiutė. 
Jau netiesa, brolužėliai, netikri žodeliai, 
Vakar buvau su vainiku ir su kaspinėliais, 
O jau šiandien, brolužėliai, su šilko 

gobtum.
Sudiev, sudiev, sesužėle, balta lelijėle, 
Mes parnešim motinėlei didžią naujienėlę.

PAVASARIUI ŠVINTANT
Mielas pavasarėlis pas mus atėjo, 
Pirmieji paukščiai parskrist pradėjo, 
Vyturiai, pempės, o vėliau gandras, 
Žąsys ir gervės vėl pas mus randas.

Garnys ant lizdo dantis kalena, 
O pempės skraido, kiaušinius deda; 
Žąsys ir gervės guštas tik suka, 
Viskas išnaujo gyvumu šoka.

Laukai pilkuoja, upeliai ištvino, 
Ledus vaga neša it laisvę pažino.
Ledų storų klodų sulaužė grandinę, 
Upeliai didžiuojas kad smarkiai pakilę.

Pirmosios gėlės žydėti pradėjo, 
Pilki dirvonai tuojau pagražėjo. 
Upės atslūgo, pasiliovė kriokti. 
Karklai ir krūmai ėmė tuojau sprogti.

J. Almonaitis.

tie musų lengvatikiai kurie 
nuo pereitos žiemos kaklus 
ištiesę laukė žinių apie Len
kų nusileidimą ir “susitai
kymą” su Lietuva.

Kaip Čekai Įvertina 
Lietuvos Prezidentą

Rugpjūčio 8 d., per Čeko- 
slovakų sostinės Prahos ra
diofoną, Čekoslovakų laik
raštininkas ir rašytojas, ge
ras Lietuvių draugas, Jaro
slav Vozka, davė ilgą pa
skaitą sąryšyje su Lietuvos 
Respublikos Prezidento A. 
Smetonos 60 metų amžiaus 
sukaktuvėmis. Tarp kitko 
jis pareiškė, paduodant tik 
svarbias jo kalbos ištrau
kas, kad:

“Antano Smetonos var
das aukso raidėmis Įrašytas 
į Lietuvių tautos istoriją.

“Tikra laimė Lietuvai te
ko kad neramiais pokari
niais laikais jos kilimui va
dovavo ir tebevadovauja 
toks nusipelnęs valstybės 
vyras, kuris padarė Lietu
vą geriausia sustiprinta 
Baltijos valstybe.”

Biblijos Kinijoje. Bėgy
je 1933 metų trys draugijos 
užsiimančios platinimu bib
liją tarp pagoniškų tautų, 
Kinijoje išplatino 16 milijo
nų biblijų.

Kinijoje biblijos platina
mos jau per 119 metu ir iš

Tysliava Kanadoj
Iš Kanados ateina žinių 

kad “Vienybės” redaktorius 
Tysliava, žinomas socialistų 
garbintojas, slampinėja Ka
nados pusėje, laukdamas 
vėl progos gryžti į Brook- 
lyną. Kadangi jis Kanado
je renka “Vienybei” prenu
meratas, iš to aišku kad 
“Vienybės” leidėjai jo ne
išsižadėjo, ir jeigu gaus jam 
leidimą gryžti Į Su v. Vals
tijas, Tysliava vėl redaguos 
“Vienybę”.

Kadangi dabar “Vienybė” 
be Tysliavos apsieina, ir 
pigiau kaštuoja, nesupran
tama kam “Vienybės” lei
dėjams jis reikalingas: ne 
bent ardymui vidurinės sro
vės, ir gabiai pataika,vimui 
socialistams. Ir jeigu taip, 
tai yra kur nors kas nors 
kas verčia “Vienybę” laiky
ti savo pastogėje tą vyru
ką, kuris, kaipo nežinantis 
Amerikos Lietuvių gyveni
mo, labai tinkamai pasitar
nauja jų tikslams.

Tysliavos viltis atgal į S. 
V. dasigauti yra bene apsi- 
vedant su ta panele kurią 
jis Philadelphijoje mergi
nos!. Tada jo buvimas šio
je šalyje butų užtikrintas.

Bet kadangi, kaip žinan
tieji sako, jis jau ir Kana
doje gražiai flirtuoja su sa
vo naujai pažintomis, duok 
die kad jis ten įsiflirtavęs 
ir pasiliktų....

(Tęsinys iš pereito num.)

Rusijos Jaunimas Linksta 
prie Manierų

Tarp sovietų jaunuolių 
Rusijoje pradėjo plisti agi
tacija už gražesnių rūbų 
dėvėjimą ir mandagumą sa
vo tarpe ir su žmonėmis.

Tą sumanymą iškėlę jau
nuoliai sako kad prastų rū
bų dėvėjimas ir šiurkšti, ne
graži kalba nėra būtina da
lis proletariate idėjų.

PIRMAS BRAVORAS 
LIETUVOJE

šešiolikto šimtmečio pirmoje 
pusėje garsus Lietuvos didikas 
Beinartas Trakti apskrityje, 
Paparčių miestelyje, pastatė 
didžiulį Domininkonams vie
nuolyną. šis vienuolynas ma
tė visokių audrų, tačiau jo nie
kas neįstengė nugalėti. Jis 
plėtėsi, nes Lenkinimo politika, 
žymių dvasiškių tvirtinimu 
jam buvo svetima. Del to vie
tiniai gyventojai Dominikonus 
palaikė. Per trumpą laiką Pa
parčių vienuoliai pastatė kitą 
vienuolyną žąsliuosė, vėliau ir 
kitur.

Vienuoliai vertėsi žemdirby
ste, knygų perrašinėjimu, ta
čiau nevengė nei kitokių paja
mų šaltinių. Jų vienuolyne bu
vo įsteigtas vienintelis tuomet 
Lietuvoje bravoras. Vienuoliai 
išdirbo geros rūšies spiritą, ki
tus gėrimus, parduodavo juos 
valdžiai, ir iš žydų tuo budu 
atėmė pelno šaltinį. Negana 
to, Domininkonai visame Tra
kijos krašte buvo įsteigę kar- 
čiamas ir patys pardavinėdavo 
svaiginančius gėrimus. Del to 
ant jų pyko žydai, kurie iš to 
krašto beveik visi turėjo krau
stytis.

Tose karčiamose gėręs deg
tinę Rusų poetas Lermontovas, 
Prancūzų rašytojas Balzakas, 
ir net Napoleonas.

šitą Domininkonų vienuoly
ną įsakė sunaikinti garsus Lie
tuvių korikas Muravjovas. Ir 
kaip bažnyčios niekas nenorėjo 
griauti, ją nupirko žydas už 
300 rublių, ir su visu vienuoly
nu sugriovė.

Dabar vienuolyno bažnyčią 
sumanė atstatyti žinomas Pa
parčių klebonas Kun. Jurkū
nas. Pamatai jai jau padėti ir 
istoriška vieta atgaus sau pri
deramą pagarbą.—Tsb.

XIII.
Nuo dabar jis buvo pasiryžęs atsisa

kyti nuo savo laikinų dvejojimų ir sekti 
tiktai savo palinkimais. Pagaliau, juk 
Betsaida ir Keriotas buvo toli viens nuo 
kito, skirtinguose krašto galuose. Kartą 
Marija išeis iš Galilėjos, jos praeitis bus 
palaidota, visų užmiršta. Tokiu budu jo 
nusiminimą pakeitė viltis. Jų pasikal
bėjimai ir vėl prasidėjo išnaujo. Ir vis, 
nežiūrint visų pastangų, jis negalėjo atsta
tyti to artimumo kurs buvo tarp jų seniau. 
Jis jautė kad čia jau jo paties kaltė ir ti
kėjosi laiką viską atitaisysiant. Tuo tar
pu gi jis išlengvo gryžo į savo svajonių 
rojų.

Judas ir namie buvo pripratęs prie 
moterų. Jo motina dar buvo jauna, jis tu
rėjo tris seseris. Net dar prieš aną nuo- 
tikį su Rachele pas juos gyveno per ilgą 
laiką našlaitė pusseserė, kuri ne kartą mei
lini i ji pažiūrėdavo, tik jis nenorėdavo jos 
pastebėti. Visiems gyvenant viename kam
baryje, jų tarpe nebuvo jokių kūno paslap
čių, ir jis žinojo jas taip gerai kaip ir sa
ve. Bet dabar, pirmu kartu, moteris buvo 
jam kaž kokia paslaptis-šventovė, slėpus 
savyje aukščiausią ir pageidaujamą lai
mę. Jis gėdijosi tų savo jausmų, bet ne
galėjo jų pakeisti, negalėjo nusikratyti jų. 
Net ir silpnutis prakaito kvapas, ko jis ki
tuose nepakęsdavo, buvo malonus, jai ar
čiau prie jo priėjus. Jo akys dažnai bėgi
nėjo jos kūno linijomis, pridengtomis pa
doriais rubais, tarytum norėdamos pra
siveržti pro juos. Marijai pažvelgus į jį, 
jis visas nurausdavo, lyg iš gėdos. Dabar 
įvairios jo paties kūno apraiškos, kurių 
reikšmės jis seniau nežinojo, buvo jam ai
škios.

Jis žinojo visas savo mintis ir geis
mus. Bet iki šiol jis vis bijojo išsitarti. 
Apie vedybas nebuvo galima ir manyti, iki 
nebus baigtas jų pradėtas darbas, iki Mo
kytojas pareikš save ir pasieks pergalę. 
Kartais, besėdint su Marija prietemoje, pa
gaudavo jį ir kitokios mintys, bet jis vei
kiai nublokšdavo jas šalin. Ji neprivalo 
del jo ir per jį ir vėl nupulti žemyn, nors 
jis ir galėtų ją įveikti. Su kita motere, 
jam atrodė, jis tiek nesidrovėtų, bet kitos 
moters jis ir nepageidavo.

Vieną naktį, išgulėjus per kelias va
landas nesumerkiant«akių, jo aistros pasi
darė nepakenčiamos. Pakilęs nuo guolio, 
jis atsargiai ir tylomis išėjo, pro miegan
čius savo draugus, į kitą kambarį, kur mie
gojo moterys. Marija gulėjo kertėje pati 
viena, nuošaliau nuo kitų. Naktis buvo 
karšta ir tvanki, jos kūną dengė tiktai plo
nas audeklas ir aiškiai buvo matomas. 
Mėnulio šviesoje galėjai gėrėtis jos baltais 
dailiais pečiais ir krutinę. Veidas buvo 
nukreiptas į šalį ir dešinysis skruostas pa
remtas ant delno; krutinę kilnojo ramus 
miego alsavimas. Reginys buvo taip tyras 
ir taip nekaltas kad Judas nejautė jokios 
nepadorios pagundos. Jis pasiryžo susi
valdyti iki jj priklausys jam teisėtai sulyg 
Mozės ir Izraelio įstatymais. Pasilenkęs 
prie jos, jis pabučiavo jos kaktą. Ji krūp
telėjo per miegus ir pratarė,' sapnuodama, 
“Mokytojau!” Jos veidu perbėgo meili 
šypsena.

Judas dabar jau aiškiai žinojo ko no- 
rys. Ir vis tik nedryso kalbėti savo reika
lu su Marija. Šitai atrodė jam ir nenatū
ralu ir nepadoru. Keriote jaunikaitis, nu
sitaręs vesti merginą, eidavo pas jos tėvus 
ir susitardavo su jais del vedybų ir del 
jaunosios, dalies. Dažnai pats jaunikis ir 
nedalyvaudavo tose piršlybose, palikda
mas visa savo tėvams atlikti. Taigi atvi
rai ir stačiai kalbėti apie tai su mylimu as
meniu atrodė nepadoru, ir vis tik nežinojo 
kas galėtų būti jam šitame reikale tarpi
ninku. Dar daugiau, jis manė kad nepri- 
dera kalbėti apie tai pirm negu bus baig
ta jų visų didžioji Pareiga. Visa ką jis

galėjo daryti tai tik kalbėti su ja apie sa
vo tėvus, apie savo gimtinį kaimą ir apie 
savo busimą paveldybą.

“Turint galvoje visa ką ketini pavel- 
dyti, privalėtum, rodos, vesti žmoną”, ji 
pastebėjo jam.

Judas ilgai žiurėjo į jos akis. Jis bu
vo beatsakąs jai, kai pasigirdo šiurkštus 
Andriaus balsas:.

“Taip ir turėtų būti, mano jaunas 
drauge. Žmogus neprivalo vienas gyven
ti, ne taip jis ir sutvertas. Dievas sutvėrė 
vyrą ir moterį. Vienas be kito nėra tobu
li nei baigti. Tik vedęs žmoną tegali pa
siekti visiško tobulumo. Antra puse ver
tus ir sveikatai reikalinga kartu gyventi.”

“O vis tik pats nei iš šio nei iš to pasi
darei netobulas”, juokaudamas pastebėjo 
iš vieno su juo kaimo atėjęs Jokūbas. “Aš 
iš dabar dar girdžiu tavo Rebekos balsą.”

Visi gardžiai nusikvatojo. Matyt, Re
bekos budo savybės buvo gerai žinomos.

“Jei aš ir palikau ją tai tik trumpam 
laikui, iki šis darbas bus baigtas”, atsikir
to Andrius, užsigavęs. “Kaip ten nebūtų, 
aš jau pasirūpinau savo Sutvertojo povizą 
pakartoti, vadinasi kiek tai liečia naują 
gentkartę mano pareiga atlikta.” Pasi
lenkęs prie Judo, jis pašnabždėjo jam į au
sį: “Aš turiu dukterį, brolau, gražuolė lyg 
žemčiūgas! Jei kada ir vėl nueisime į Ka- 
pernaumą, būtinai parodysiu ją tau.”

Judas mandagiai padėkojo jam, bet 
pirmutine proga pasitraukė į šalį, pykda
mas kam jie įsikišo į jo kalbą su Marija.

“Aną dieną klausei manęs del ko ne
vedu žmonos”, jis pradėjo, ir širdis ėmė 
plakti smarkiau, prisėdus prie Marijos 
prietemoje. “O kaip gi su tavim? Del ko 
tu ne išeini už vyro?”

“Aš?” prabilo ji. “O, aš niekados ne
ištekėsiu.”

Judas buvo beprasižiojąs paklausti ko
dėl, bet pabūgo užgauti jos jausmus. Ma
tyt, ji turėjo svarbią priežastį, del kurios 
skaitė save netinkama vedyboms. Jis no
rėtų paaiškinti jai savo jausmus ir savo 
pažiūras šituo klausimu, bet nedryso. Dar 
neatėjo tinkamas laikas. Jis ir vėl laukė 
to didelio įvykio kurs atriš jo rankas.

Vieno penktadienio vakare, po vaka
rienės, jis sėdėjo greta Marijos ir klausėsi 
Mokytojo žodžių apie Dievo Karalystę. Ji 
pasilenkė prie jo ir tyliai paklausė:

“Kada, kada gi visa tai ateis?”
“Rabinai sako kad Išvadavimas turės 

ateiti Pasovero metu”, atsakė Judas.
Šio Pasovero?” ji paklausė, susido

mėjus.
“Kas žino?”’ šis atsakė. “Reikia tu

rėti viltį. Man ta diena bus laimingiau
sia !”

Pažiurėjo į ją, tarytum norėdamas 
kad ji iš jo akių išskaitytų šitų žodžių pra
smę.

“Ir man taipgi”, ji pridėjo.
Visą tą naktį Judas nesumerkė akių 

ir stengėsi atspėti ar ji suprato ką jis no
rėjo jai pasakyti. Bet ryt dieną jis suži
nojo kad ji neatspėjo.

(Bus daugiau)

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra Įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsjt su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
»i i !■ ■■■ m n ■ 11 ■ u 1111 ii t iii i iii i iii............... . Him 11 i ■   i !■ ii n iTTrmrr

LIETI V O S
- ŽEMLAPIAI

30c
Reikalaukit “Dirvoje”
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VĖL AUDROS NUOS
TOLIAI ŠIAURĖS 

LIETUVOJE
Kaunas. — Dar nespėjo Lie

tuvos šiaurės ūkininkai atsi
gauti po Liepos 1 dieną buvu
sios didžiulės audros, kaip Rug
pjūčio 12 d. šiaurės Lietuvą vėl 
ištiko didžiulė nelaimė.. Apie 1 
vai. įjo pietų kilus audra pra
dėjo taškytis ledais, kurių pa
sitaikė 
durno., 
svalio, 
čius.

Vaizdas buvo baisus: visi pa
sėliai kurie buvo nupjauti ir 
kurie dar stovėjo ant laukų, 
daržai, sodai, sunaikinti, 
gybė užmušta 
venamų namų 
ti, nukentėjo 
stogai. Daug

Klumpe Užmušė Moterį
Lauksodis (Žarėnų v.).—Rug

pjūčio 4 d. Lauksodžio bažnyt
kaimyje Stasė Česnauskienė, 60 
m. amž., klumpe užmušė Veroni
ką Jucienę, apie 70 m.

česnauškienė aiškinasi palei
dusi klumpę i susipešusių vyrų 
buri ir j Jucienę pataikiusi ne
tyčia. “L. U.”

^VĮETiNĖS ŽiNiOS 5

net vištos kiaušinio di- 
Ledai lietė Saločių, Pa- 
Vaškų, Joniškėlio vals-

gel- 
lan- 
tiek 
net 
ku- 

buvo 
Po 

kal-

sričių ukinin- 
kreipėsi į tam 
prašydami pa- 
ukininkų atsi- 

padėtyje.
metais

Dau- 
paukščių. Gy- 
langai išdaužy- 

čerpėmis dengti 
sužalota žmonių,

kurie norėjo audros metu 
bėti gyvulius ar apsaugoti 
gus. Audros metu ledų 
prikrito kad jie išstovėjo 
visą rytojaus dieną. Kai 
riuose valsčiuose žemė 
balta kaip žiemos metu, 
pastogėmis stovėjo ledų
niukai, kurie subaigė tirpti už 
poros dienų.

Nukentėjusių 
kai su ašaromis 
tikras įstaigas 
galbos. šimtai
dūrė apverktinoje 

Kaip matome, šiais 
visą šiaurės Lietuvą ištiko di
delės audros, kurios padarė ne 
mažesnius nuostolius negu 1928 
metais buvęs tam pačiam kraš
te nederlius. Lietuvos valdžia 
ir savivaldybės bei vietos gy
ventojai gelbsti nukentėjusius 
javais ir pinigais. Pietų Lie
tuvos ūkininkai taip pat atiko-

Po A. L. R.-K. Federa
cijos Seimo

Seimas Clevelande praėjo su 
pusėtinu trukšmu. Atstovų su
važiavo iš visų Lietuvių koloni
jų, 77-ni; su vargoninkais, ku
rie irgi laikė savo atskirą sei
mą, viso atstovų buvo 95. Jų 
tarpe dalyvavo kompozitorius 
J. Žilevičius ir Prof. A. Pocius.

Pirmą dieną seimo, ryte lai
ke pamaldų šv. Jurgio bažny
čioje, kur mišias laikė vietos 
Vysk. Schrembs, Lietuvių var- 
goninkų grupė tikrai žavėtinai 
sugiedojo. Tą pačią dieną po 
pietų visi svečiai ir delegatai 
aplankė Lietuvių Kulturinį Dar
želį, kur pasakyta jausmingos 
kalbos ir prie Dr. Jono Basana
vičiaus paminklo padėta vaini
kas.

Sesijoms prasidėjus, nerei
kėjo rinkti nei prezidiumo nei 
jokių komisijų, matyt viskas 
iškalno buvo sudaryta. Patiek
ta keletas gerų referatų, kaip 
pav. Dr. Rakausko jaunimo ir 
tautybės klausimais; Kun. Si
monaičio mokyklų klausimu ir 
tt. Tai vis tik mintys. Ar yra 
pasiryžimo pas musų vadus tai 
vykdyti? Tuose referatuose bu
vo pataikyta nekuriems musų 
visuomenės vadams į opiausią 
vietą už ištautinimą musų jau- 
menės. Vienas vietinis profe
sionalas visu smarkumu šoko 
tuos užkliudytus vadus ginti 
metė kaltę ant jų sekėjų, buk 
jie nemokėdami savo vadų tin
kamai pagerbti juos įžeidžia ir 
patys skaidosi į atskiras gru
pes. Bet kas tame kaltas jei
gu ne pats vadas už suskaldy
mą savo sekėjų?

P-i K. Račkienė atsakė musų 
kalbėtojui į jo daromus užme
timus Lietuviams darbo žmo- 

liko tik viena jaunamartė. Su- i neliams, pareikšdama kad mu- 
’ ’ i geri; prigim- 

yra pas visas tautas, 
pas Lietuvius, bet ne 

Kaslink musų vadų 
ir nesuteikimo jiems 
pagarbos tik menk-

Kazių
Rug- 

įvyko

Nusišovė 11 Metų 
Mergaitė

Marijampolės apskr.
vaisė., Valaitiškių kaime 
pjučio 9 d. apie 18 vai.
keistas jaunos mergaitės—Gri- 
galavičaitės, teturinčios vos U 
metų amžiaus, nusižudymas. Tą 
vakarą parašė atsisveikinimo 
laišką tėveliams, namiškiams ir 
savo Tėvynei, pasiėmusi tėvo 
revolverį, nuėjo į kluoną ir mir
tinai persišovė sau galvą, ši ne
laimė apylinkės gyventojus la
bai sujaudino, nes ta mergytė 
buvusi protinga ir visu mylima. 
Nusižudymo priežastis dar neiš
aiškinta, o atsisveikinimo laiš
ke ji taip pat nerašė, Jeodėl taip 
padarė. “L. U.”

Žiauri žmogžudyste 
■Nemajūnai, 

taus aps. 
Slabados 
mergina, 
savaitėms
ma išvažiavo j turgų, o namie

žagariu k., Aly- 
— Į žagariu km. iš 
km. atitekėjo viena

Praėjus keturioms 
po vestuvių, visa šei-

javus savo broliams šiaurė.
Lietuvoje.—Tsb.

lllkV V 1 vila J
gryžę iš turgaus namiškiai ir Į 
neradę jaunosios Šeimininkės, 
pradėjo jos jieškoti. Kiek pa- 
jieškoję rado ją prude prigėru
sią. Prie skenduolės kaklo bu
vo pririštas maišas su akme
nim. Apžiūrėjęs skenduolę, gy
dytojas pripažino kad ji pirma 
buvo pasmaugta, o paskui Įmes
ta Į vandenį. Kas padarė.tokį 
baisų darbą — nežinoma.

nors su pradinės mokyklos suo
lais, -— kiekvienoje didesnėje 
kolonijoje šiandien rasit ne po 
vieną ir aukštąsias mokyklas 
baigusių moterų ir mergaičių, 
tik reikia duoti joms darbo.

Tarp kitko moterys išnešė 
rezoliuciją prieš katalikių Lie
tuvaičių dalyvavimą “gražuolių 
kontestuose”. Tas man įdomu 
ir keista, nes atidžiai studija
vus nesuradau nieko kenksmin
go tokiame dalyvavime kad net 
reiktų išnešti rezoliuciją tokia
me seime kaip A. L. R.-K. Fe
deracijos. Jeigu Visagalis ku
rią ypatą apdovanojo grože tai 
kodėl negalima pasididžiuoti ir 
nedalyvauti “gražuolių kontes
tuose” ?

Muzikalis programas Rugp. 
21 d. vakare bendrai nusisekė 
gerai, jame buvo sutraukta ga
besnės jiegos Clevelando, Chi- 
cagos ir kitur.

Vakarienė Statler hotelyje 
Rugp. 22 d. nepilnai pavyko, 
nes tedalyvavo apie šimtas ypa
tų, kuomet vienų delegatų buvo 
95, o kur svečiai ir vietiniai 
veikėjai? Tame bene bus kal
tė perdaug savotiško šeiminin
kavimo seimo rengimo komisi
jos.

Delegatams ir svečiams del 
pietų irgi buvo neparankumų, 
bet rengimo komisija tą galėjo 
numatyti išanksto. Buvo gir
dėti iš rengimo komisijos pasi
teisinimų kad del bažnytinėje 
salėje laikom ų sesijų nebuvo 
galima ten svečiams surengti 
valgių. Kodėl nerengė seimo 
Lietuvių salėje, kuri visai pa
šonėje randasi, juk ten turi vi
sus parankamus.

Paskutinės dienos posėdis 
buvo pašvęstas Vilniaus vada
vimo reikalu komiteto įsteigi
mui. Nieko svarbaus nenuvei
kta, tik nekurtos rezoliucijos 
pakartota kurios buvo priim
tos pirmiau. Posėdžio tikslas— 
pasidalinti mintimis bei duoti 
patarimus kaip geriau sutvar
kyti Vilniui Vaduoti komitetas. 
Vietinis drukorius Šūkis prieši
nosi kiek galint tiems patari
mams, pagaliau pasakė “To 
heli 
tys 
šiai

Duokit Išegzaminuoti Mo
kyklų Vaikų Akis

MISS VIRGINIA WING 
Executive Secretary, Sight Saving 

Council of Cleveland

ANTm7VAS SPECIALIS PARD™I;
ANGLINIU ŠILDYTOJU IR PEČIU 

Pasiruoškit Dabar Šaltam Orui 
RYTOJ Ules iSSTatnm J

Circulating Heaters ir Pečiu ' V a'1111111 piln4 Pasirinkimą 
na ar daugiau kambariu pirkit šikl'vt US apšildyt vie‘ 
pinigus. Mes galim pristatv i b ’ ‘ dabar ir ^upykit 
vėlesnio laiko jūsų pirkinį. ** aiba paIaikysim iki 

PAMATYKIT MUSŲ PJLNa RSTATVArA 
radio, skalbtuvv ir elS^k™1aXAXV-

Mes Priimam kaipo Užmokesti Lietuviu
Arti East ‘’ym"

Atdara

Krichman-Perusek Furniture Co
15436 WATERLOO RD
Pi aneįkit telefonu: KE„m(J,.e 0164.

pinigus.

Vakarais.

IR KITIEMS KAS
SUNKIAIS

cento, mė-
Reiškia nei

BEDARBIAMS 
NORI TAUPYTI ŠIAIS 

LAIKAIS
Kaip gyventi gerai be 

nesiūs, metus ir kitus, 
už centą nieko nepirkti
lyginai be cento. Kas nori tą su
taupyti ką jis pragyvenimui pralei
džia, gaus visas pilnas žinias 
sdamas man vieną dolarį del pašto
ir spaudos išlaidų. Tai nėra jokis 
formulas, bet teisybė, nes taip gy
venu. J. K. M.
9607 S. San Pedro St.

Los Angeles, Calif.

prisių-

Lietuviai Aplanke 
Gdynia

Rugpjūčio mėnesį grupė Lie
tuvos biznio žmonių atstovau
jančių įvairius biznio ratelius, 
aplankė Grynia uostą, susipa
žinimui su pačiu uostu ir jo 
visais įrengimais.

Svečiai 
su uosto 
apžiurėjo 
stotes ir

156th St. 
į namus. <Visi tėvai yra raginami nuvesti 

savo vaikus pas akių specialistą iš- 
egzavinavimui akių pirm negu jie 
pradės lankyti mokyklas. Tokį pra
nešimą išleido naujai suorganizuota 
Akių Prižiūrėjimo Taryba Cleve
lande.

Pasiimdami obalsį rūpinimosi kad 
mokyklų vaikai turėtų gerą regėij- 
mą, “Geros Akys”, taryba atkreipia 
atidą į pareiškimą D-ro Howard H. 
Shiras, ekiu specialisto Clevelando 
mokykloms, kad 85 nuošimčiai vai
kų mokyklose turi keblumų su mo
kymusi tik del to kad jų akys nėra 
pilnai geros. Miss Virginia Wing, 
ekzekutivis sekretorius, taipgi pri- 
rodo kad 20 nuoš. nelaimingų mir
čių šioje šalyje yra iš priežasties 
silpno regėjimo.

Geriausias būdas apsaugoti vaikų 
akis ir nesugadinti jų regėjimą yra 
tinkamai išegzaminuoti akis ir pri
taikyti akinius ir pritaikyti tinka
mą šviesą kuomet mokinis turi at
likti savo užduotis. Taryba reko
menduoja turėti 100-watt lempą na
muose kur vaikas darbuojasi prie 
knygų arba rašymo. Paklausykit 
apie tai kitą savaitę platesnius pra
nešimus per radio.

sų žmonės labai 
ties ydų 
taipgi ir 
daugiau, 
įžeidimo 
tinkamos 
niekis: juo žmogus aukštesnio 
mokslo juo jisai labiau pažys
ta idėjos didumą ir svarbumą, 
ir tų mažų įžeidimų visai ne
jaučia ir nenukenčia del nesu
teiktos jiems pagarbos.

Atskiri Pcsėdžiai Moterų 
ir Vyrų

K. Račkienė referuoja jauni-, 
mo klausimu, daugiausia taiko j saulinę Parodą. _ 
į motinas, įrodinėjant kad nuo I A. M. Praškevičius su seimą 
jų daugiausia priklauso ištautė- i Per šventes išvažiavo į Niaga- 
jimo sulaikymas. Referatas ge- ra Falls, N. Y.
rai suformuotas, aiškus, ir kaip ( Biznierius J. Blaške vičius su 
tik atitinka šių dienų padėčiai.' savo šeima per šventes lankėsi
. Iš Moterų Sąjungos centro i Bridgeville, Pa., pas savo gi- 

narės kyla pasiūlymas rašinėti j minęs ir draugus.
jaunuoles prie organizacijų beit Viktoras Zolteris _s.u šeima ir 
Moterų Sąjungos, sulaikymui J- Karpavičius lankėsi Detroite, 
nuo ištautėjimo. J3, štaupienė Clevelande lankėsi per šven- 
atsako šiaip: Pirma išvalykite tęs Juozas Mickus iš Detroito. 
■■ ■ ... ____ " >
tiškas peštynes, kurių delei ir Kazakevičių, ir aplankė šiaip 
pats organizacijos principas pa- \ pažystamus, atsilankė 

padarykite jį vos” redakcijoje.
' ' Pas J. Naruševičių Clevelan

de atsilankė jo pusbrolis Kazys 
Naruševičius su šeima iš Det
roito. Jiems Clevelandas labai

pagaliau pasakė 
su jų patarimais, mes pa- 
susitvarkysim”. Darbo vai- 
aiškųs po tokio išsitarimo.

Delegate.

LANKOSI CHICAGOJE.
Drasutis su žmona, sunum 
nu ir p-le Stella Mikėnaite

i važiavo automobiliu į Chicagą
i aplankyti Pasaulinę Parodą.

A. B. Barto su vaikais lan
kėsi Chicagoje pamatyti Pa-

M.
Jo- 
iš-

Clevelande lankėsi per šven-

konferenciją iš Moterų Sąjungos centro ypa- čia viešėjo pas gimines, Andriųturėjo 
direktorium ir paskui 
visus Įrengimus, pri- 

viską kitą.

“Dir-

and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue 

—DINE and DANCE—

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

Visi užkviečiami atsilankyti.

VIC ANDERSON F. MARČIULAITIS JOHN

THE ZONE LAUNDRY CO

ir

naudojamas, o
pavyzdingu, tik tuomet galėsi
me rašinėti musų jaunuoles ir 
tikėtis iš musų darbo gerų vai
sių.

Buvo paaiškinta iš Moterų j patiko, 
j Sąjungos centro buk nėra są- 
jungiečių kurios butų tinka
mos užimti tos organizacijos i 
centre vietą.

Brangiosios! Jeigu jau ne
reikalaujama ypatos, kaip kad; 
ikšiolei, kuri butų susipažinus i

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

MOKYKLOS DIENOS!
JAU ČIA PAT

Aprengkit savo Vaikus ir Taupykit Pinigus!
Vaiku ‘
Vaikų
Vaikų
Vaiku
Vaiku

S 1.00

Mes atvažiuojame Į namus ir paimame iš visų miesto da
lių ir sugrąžiname skalbinius greitu laiku, šlapi skalbiniai 
grąžinami į 24 valandas. Kainos yra labai prieinamos. 
Atliekama visokios rūšies 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

trumpos iki kiti keelnaitės 
Broadcloth Marškiniai .... 
Užsimaunami Svettriai ................................ SI.00
gražios Golf kojinės ........................................ 20c
2 šmotu Pajamos ........................................ SI.00

SKRYBĖLĖS VYRAMS IR VAIKINAMS

Naujos Rudenines Spalvos

_ THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
Lithuanian Funeral Home R

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
kambarius leidžiame dykai. H

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t =
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
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. E

S HEnderson 9292 f = 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
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WILKELIS FUNERAL HOME |
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 5 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems R 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. —

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ~ 
derniškas. "

APSIVEDĖ. Rugsėjo 1 d. 
suėjo į šeimyninį gyvenimą 
jaunuoliai Tamas Lasevičius iš 
Dubois, Pa., su vietos Lietu
vaite p-le Terese Kundrotaite, 
šliubą davė naujos parapijos 
bažnyčioje klebonas Kun. A. 
Karužiškis. Laike šliubo per 
mišias bažnyčioje vargonais 
grojo p-lė Regina Greičiūtė, o 
giedojo solo artistė Stasė Grei- 
čienė, smuiku akomapanuojant
V. Greičiui. Tas viskas darė 
labai gražų įspūdį.

Vestuvių pokilis atsibuvo tos 
pačios parapijos salėje, kur da
lyvavo gražus skaičius žmonių, 
suvirs pora šimtų. Daugiausia 
buvo vietinių giminių ,ir drau
gų jaunavedžių, taip pat buvo 
atsilankiusių giminių iš kitų 
miestų, šokiams grojo orkes
tras iš Dubois, Pa.: M. Miknis,
W. Valionis, E. Valionis, S. Ko- 
valik.

Iš vietinių profesionalų ves
tuvėse dalyvavo Kun. A. Ka
ružiškis, Kun. M. Kuliavas, pp. 
Greičiai, D. C. Jakubauskienė 
ir kiti.

Jaunosios tėvai pp. Kundro
tai yra plačiai žinomi darbuo
tojai Clevelando Lietuvių tar
pe, ir savo dukrelę išauklėjo 
Lietuviškoje dvasioje. Jie net 
leido Teresę 1932 m. vasarą ap
silankyti Lietuvoje, kad galėtų 
susipažinti su savo tėvų gim
tiniu kraštu. Ji ten praleido 
keletą mėnesių laiko, aplankė 
tėvo ir motinos gimines, ir gy
vendama tarp Lietuvių daug 
įgijo Lietuvystės ir prisirišimo 
prie Lietuvos. • Gryždama at
gal į Ameriką, aplankė Angli
ją, Londoną, Paryžių ir kitus 
žymius miestus.

P-lė Kundrotaitė, kaipo gera 
Lietuvaitė, pamilo ir savo gy
venimo draugą, taip pat inteli
gentiškos šeimos Lietuvį jau
nuolį.

Po vestuvių, visi gerame upe 
skirstėsi namon. Ant rytojaus 
dar jaunosios tėvų namuose da
lyvavo gražus svečių ir gimi
nių būrelis ir visi baigė vestu
ves.

Jaunavedžiai Rugsėjo 5 d. 
išvažiavo porai savaičių pasi
važinėti, mano aplankyti Wa- 
shingtoną, Philadelphiją, At
lantic ' City, New Yorką, Mon
treal. Buffalo.

Linkėtina jaunai porelei džiau
gsmingai praleisti linksmą ke
lionę, taipgi linkėtina laimės jų 
šeimyniniam gyvenime. Rep.

KORTAVIMO VAKARĖLIS. 
Rugsėjo 12 d., Žilinskų namuo
se (9411 Adams avė.) bus lei
džiamas išlaimėjimui užtiesa
las, už kurį buvo pardavinėja
mi tikietai del kieliko, naudai 
Kun. J. F. Andžiulaičio. Bus1 
smagus kortavimas su dovano
mis kiekvienam stalui, ir už
kandžiai. Įžanga 25c. Prašo
me visus atsilankyti. Kom. i

STUDIJOS LEMPA yra naujas išradi
mas parupinimui atsakančios šviesos ir 
išvengimui didėjimo akių negerumo tarp 
studentų visokio amžiaus.
Studijos Lempa 1

—duoda 3 iki 5 sykių daugiau šviesos 
negu paprasta stalinė lempa;

—duoda šviesą patogią akims;
—kainuoja tik tiek kiek pora avalinės:
—kainuoja tik 1 centą naudoti 2*4 vai. 

Naudojant Studijos Lempą apsaugosit ir 
sutaupysit akių šviesą; bus lengviau stu
dijuoti ir mažesnis įtempimas smegenų ir 
nervų; studentui bus daug geriau prasi
valyti pirmyn; ir apsaugos vaikų ir mer
gaičių akis nuo susilpnėjimo visam jų gy
venimui. 1 V ąį’g
Tėvams ir motinoms—norintiems kad jų 
vaikams sektųsi mokyklos darbe, jų ko
legijos darbe, ir gyvenimo darbe—sakom:

Kiekvienas vaikas ir 
mergaitė, mokykloje 
ar kolegijoje, privalo 
būti aprūpinti šitokia 
nauja Studijos Lem
pa skaitymui, rašy
mui ir skaičiavimui. 
Jiems reikia tokios 
naujos Studijos Lem
pos apsaugai akių, 
taip lygiai kaip rei
kia avalų jų kojoms.

Ateikit pamatyt naujas 
STUDY LAMPS išstaty- 
tase Electrical League 
Exhibit. Gausit visas in
formacijas ten apie jas.

SILPNOS AKYS
Dvidešimts iš 100 vaikų 
ir mergaičių žemiau 20 
metų amžiaus turi silp
nas akis.

Ketruiasdešimt iš 100 ko
legijos studentų baigdami 
mokslą turi silpnas akis, 
šešiasdešimt iš 100 kurie 
moksle pasilikę turi silp
nas akis.
Silpno regėjimo žmonių 
dauginasi.

Study Lamp gelbsti akim, 

ir gelbsti mokiniuiTHE ELECTRICAL LEAGUE
Inciga Dykai Nieko Neparduoda Atdara 9 iki 5
Builders Exchange Bldg. 18 Aukt. Prospect ir Ontario
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Editor—Peter Skukas

VISI VIETINIAI IR KAIMYNAI DALYVAU-Į Jono T. DeRighter Pa- 
KIT “DIRVOS” PIKNIKE! rėmimui Vakaras

ir visų 
piknikas

Plačiai garsinamas 
laukiamas “Dirvos” 
jau atėjo: jis įvyks šį sekma
dienį, Rugsėjo-Sept. 9 d., pla
čiai žinojome vietoje, — naujos 

18Q22 Neit 
Shore Blvd, 
pravažiavus

parapijos sodne, 
Road (tarp Lake 
ir St. Clair ave., 
Euclid Beach).

Pikniko pradžia 
pietų (jeigu lytų,
bus viduje). Įžanga 25c.

Piknike bus šios ypatybės:
... 1.

vaitės
2.
3.

1 val. po 
viskas atsi-

Dalyvaus Akrono Lietu- 
gražuolės.
Bus dovanos vaikams.
Visos Lietuvaitės kurios

tik dėvės tautiškus rublis bus 
Įleistos nemokamai.

4. Bus dovanos kortų lošė
jams.

5. Didelė dovana laimėjimui 
prie Įžangos tikieto.

5. Gražuolių perstatymas ir 
■ Lietuvaičių tautiškuose rubuo-

se paradas bei rinkimas gra
žiausio tautiško kostiumo (ir 
dovanos skyrimas už tai (do
vana bus gintaro karoliai).

7. Kalbos įžymių apskrities 
ir valstijos Demokratų kandi
datų (kalbės Boyle, Sulzmann, 
DeRighter, Lybarger, Busher, 
Sweeney ir kiti.)

8. Dykai įžanga senuoliams 
(šie prašomi pasistengti įsigy
ti Įžangos tikietus iškalno, atsi
lankant i “Dirvos” 
t raciją.)

Šokiams gros Jono 
orkestras.

Svečių atvažiuos iš 
linkinių miestų.

. Iš kitų miestų automobiliais 
važiuojant, važiuoti reikia į ry
tinį miesto kraštą (East Side) 
ir važiuoti iki Lake Shore Blvd. 
Tada, važiuojant į rytus, da- 
važiavus Neff Road, sukti po 
dešinei.

adminis-

Apanaičio

kelių ap-

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 5-TO PUSL. ‘

Lankėsi Imtikas Karolis 
Požėla

Sugryžęs iš Europos Karolis 
Požėla, kur pragarsėjo imtynė
mis nugalėdamas daugelio tau- 

- tų čampionus, šiomis dienomis 
lankėsi1 Clevelande imtynių ren
gimo reikalais, ir šiuomi duoda 
gerus linkėjimus visiems savo 
pažystamiems ir draugams 
mėjams Clevelande. Požėla 
da apsigyventi Clevelande 
rengti imtynes kurioje nors 
džiųjų miesto salių.

Požėla išbuvo Europoje apie 
porą metų ir iš jo veikimo tenai 
buvo “Dirvoje” rašyta. Jisai 
plačiai papasakojo apie Angli
joje gyvenančius Lietuvius, jų

ža-
ir

di

gražų sugyvenimą, draugingu
mą. Pasakojo kad Anglijoj gi
mę ir augę Lietuviai gražiai 
kalba Lietuviškai ir remia sa
vus Lietuviškus reikalus. Sa
ko, tas turėtų būti pavyzdžiu ir 
Amerikoje gimusiems ir augu- 
siems Lietuviams.

Požėla taipgi siunčia per “Dir
vą” pasveikinimus visiems savo 
geriems draugams Lietuviams 
Anglijoje, su kuriais jis taip 
gerus laikus turėjo.

Apie tolimesni Karolio Požė
los veikimą bus pranešta kita
me numeryje. Jonas Jarus.

KLIERIKUI Broniui Baldi
šiui pagerbti rengiama kortavi- 
mo vakarėlis ketvirtadieni, 13 
d. Rugsėjo, nuo 7:30 vai., nau
jos parapijos salėje. Įžanga 
35c ypatai.

Youth’s Forum
AMONGST OUR

LITHUANIANS
EDITOR’S NOTE: Announce

ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia Lietuvių salėje smagias 
vakaruškas šeštadienio vakare, 
Rugsėjo 15 dieną. Pradžia bus 
8 valandą. Bus gera muzika, 
šokiai, kortavimas ir visokis ki- 
tokis draugiškas pasilinksmini
mas, su užkandžiais ir išsigėri- 
mis.

Gerbiami Lietuviai ir Lietu
vės, seni ir jauni 1 Nuo musų is going to walk off with all honors, 
kandidato laimėjimo rinkimų į j as the biggest and best ever held. 
Ohio Valstijos Seimą priklau- I Attractions, including dancing, races 
sys visų Ohio Lietuvių garbė,: and other novelties will hold the 
todėl prašome visus atsilankyti ' crowd in full sway the whole day.
į Šį vakarą, paaukauti savo 25c į Akron’s beauties, Miss Lithuania 
ar daugiau paramai vajaus Jo-I of Ohio, will be there with the two 
no T. DeRighter. ' Į runner-ups together with many other

Jis laimėjo nominacijas, bet I Akron Lithuanians.
išrinkimas jo priklausys nuo to : DIRVA invites everyone to share 
kaip mes prisidėsim prie išgar- in the biggest picnic of the season, 
sinimo jo vardo Cuyahoga ap-i 
skrityje. Rinkimai bus Lapkri
čio 6 d., todėl dabar pats lai
kas kelti fondą jo vajui ir. dirb
ti su dar didesniu pasiryžimu 
negu iki šiol dirbome.

Taipgi yra pageidaujama kad 
Clevelando moterų draugijos 
parengtų tam tikslui kokį va
karą, kožna grupė paskirai arba 
susidėjusios į krūvą. Pinigu 
reikės, todėl pageidaujama kad 
visi kuo kas gali prisidėtų.

Vajaus Komisija.

APSIVEDĖ. Rugsėjo 1 d. 
apsivedė Juozas Lapinskas su 
Ona čižauskaite, ir Vladas Kir
kilas su Uršule Augustaite.

PASVEIKO. Salomėja 
bauskaitė turėjo operaciją 
appendicitis Rugp. 1 d., ir 
Rugp. 15 d. jautės pilnai 
rai ir gryžo prie savo darbo. 
Dėkojam visiems kurie aplankė.

ll u- 
nuo 
jau 
Re

Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland. O.

or pilone yours in.

DIRVA’S PICNIC
Sunday, September 9.

Another picnic, best of the season, 
comes around againi.

DIRVA’S annual picnic this year

The scene of the picnic will be 
at the new Parish hall and grounds 
of Our Lady of Perpetual Help, lo
cated on Neff Road, near Lake Shore 
Boulevard, in the eastern part of 
the city.

will Ibe held at the 
Betty Lucas, 9411

avenue
proceeds 
the purchase 

Angelaitis

of which shall go 
of a chalice for 
newly ordained

CARD SOCIAL 
Proceeds to go to new priest.

A card social 
home of Miss 
Adams

The 
toward 
Father
assistant at St. George’s Church, of 
Cleveland. x

AU are invited to take part in this 
party Wednesday, September 12th.

LIETUVIŲ UŽEIGA 
Antanas Dabulis ir 

Metiejus čepaliauskas 
atidarė alinę; skanus alus 5c 

Tai pir-
Dėkojam visiems kurie aplanke atidarė alinę; skani 
ją laike ligos ir atnešė gėlių.J už 12 uncijų stiklą.
Ligoninės vedėjas Dr. Hanson miltine užeiga kurioj užganė- 
sako pirmą kartę matas savo dina troškulį pilniausia. Atsi- 
ligoninėje tiek daug gėlių, kas lankiusieji busit patenkinti ma- 
parodo užuojautą musų dukre- loniu patarnavimu. (38) 
Jei jos ir musų gerų draugų, j 577 EAST 140 ST.

'Adomas ir Marijona Dubauskai. | kampas Thames Ave.

UNTVERSITY OF * 
NOTRE DAME

By Adelaide Miliauskas.

It the largest Catholic 
the United States, 

in 1842, chartered 2 
the state of Indiana, 
was inspired by the 

of the Reverend

is one of 
universities in 
Being founded 
years later by 
The foundation
missionary zeal 
Edward Frederick Sorin, C.S.C, and 
six brothers of the French religious 
community known as the congrega
tion of the Holy Cross, who came to 
this country in response to an appeal 
made to the congregation, by Bishop 
Haillandiere, of Vincennes, to assist 
in developing his diocese. While 
visiting this famous Catholic Uni
versity one cannot hesitate and des
scribe the famous Sacred Heart church. 
The Sacred Heart Church took 
most 25 years in building and 
equal time in its art, many of 
features coming from Europe.

Luigi Gregori, famous Roman 
ist, spent 17 years 1874-91 on
campus, commissioned by the Holy 
Father, painted the ceilings of the 
Church and the 14 lovely stations of 
the Cross. The 12th and 13th sta
tions were exhibited at the Chicago 
World’s Fair, in 1893. The stained 
glass windows were designed by the 
greatest artists' of France in this 
field at the time and 
the Carmelite Nuns 
France, 
tion of

There 
taining
small ones, 
dows are those at the end of the 
transept; above the east door is the 
descent of the Holy Ghost. Oppo
site, the death of the Blessed Virgin. 
All the Apostles except St. Thomas 
Didintus present. The main Altar 
was done by the Ateliers of Froc, 
Robert, Paris, and lent to the Cen
tennial Exposition in Philadelphia in 
1873. It was originally in the Church 
of St. Etienne at Beauvais. Its 
carvings represent carefully the story 
of the 21st chapter of the Apo
calypse. It has many special indul
gences attached, being enriched par
ticularly with the indulgences of the

al- 
an 
its

art- 
the

birthplace of 
Holy Cross.
are 42 large
114 life-sized

The most

were made by 
of Le Mansk, 
the congrega-

windows con- 
pictures, 106 
beautiful win-

altar of the church of Saints Cos- 
mas and Damian in Rome. The altar 
in the rear chapel was carved by 
Bernin 1598-1680, three centuries 
ago. Father Sorin purchased it in 
Rome. It is the only example of 
Bernini’s work in this country. In
cluded in this altar is a piece of the 
wooden table which St. Peter used 
as a portable altar. In the niche 
above the Bernini altar stands a 
beautiful statue of the Blessed Vir
gin. There are innumerable relics 
and paintings of significance and 
interest which time and space do not 
permit you to enjoy in detail here.

One interesting piece is the copy 
painted on cedar of the miraculous 
Madonna of Czestochowa, hanging 
in the third apsidal chapel on the 
left of the main altar. The original 
is said to have been painted by St. 
Luke from life, on the top of a cedar 
table made by St. Joseph, assisted 
by Our Saviour, then a boy.

One must not overlook Gregori’s 
dome fresco, which is a group of 
figures on the interior of the huge 
golden dome representing religion, 
philosophy, poetry, law and science. 
The famous chapel in Dillon Hall, 
notable in it are the stations of the 
Cross, handcarved out of wood by 
the people of Oberammergau. Then 
the great organ contains an account 
of its maker, states more than 2000 
pipes. In the tower of the church 
is a huge bell weighing more than 7 
tons and a chime of 23 bells. When 
you leave this beautiful church you 
quickly come upon a wooded retreat, 
the center of which, rising high into 
the surrounding trees, is a full sized 
replica of the grotto at Lourdes. 
Here traditionally is one of the 
favorite spots of student religious 
devotion. Each evening during the 
month of May students gather volun
tarily at the grotto to sing hymns 
of the 
is one 
Notre 
one of
visitors from all over the world.

From the side of St. Mary’s lake 
you get a clear view of all the re
ligious houses connected with this 
Beautiful Catholic University. After 
viewing all those beautiful large 
cypress trees no wonder Joyce Kil
mer got that wonderful inspiration 
and wrote that famous song ‘“Trees.”

Blessed Virgin. This grotto 
of the happiest memories of 
Dame men everywhere and 
the spots most visited by the
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NEPAPRASTAS “DIRVOS”

Rugs.-Sept. 9
Naujos Par. Sode

I 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

STRAY SHOOTS
by P. Oli Tician

Ohio’s politickeer Black, senate 
aspirant, has for his slogan: Vote 
for Black and get out of Red.

Could white do any better?
o o o

At political barker’s meeting one 
gent said that he had been down 
to Columbus many times and was 
well acquainted with the town. He 
also said he had many relatives down 
there. What qualifications? Would 
the voters continue in supporting 
him and his family?

o o o
Trouble is brewing over the Nat’l. 

Rubber Code.
Are the companies 
the code ? '

o o
Auto radio store 

red tape is 
color tape 
his money

What’s the matter?
trying to stretch

o
has sign that no
No matter what> used.

is used the voter gets 
short-circuited anyway.

o 
street 
faces in horse trough at

o o
workers-politiciansColored 

wash their 
Woodland avenue. Probably as elean 
as water direct from the lake. They 
have horse sense, we say.

Just Crib 
Ad Lib
By V. J. B.

The modern bride is one who be
lieves in going places and undoing 
things.

Much better than looking at the 
world thru rose-colored glasses is 
looking at the world thru foam-cov
ered steins.

Newlyweds sometimes return from 
the honeymoon looking happy...........
but more often looking tired.

The on
Publii

Ohio

In the
Canada
Lithuani

6820 S

No. 3/

D J
IR DA

One must not forget what made 
Notre Dame famous is to visit the 
famous stadium and the Knute Rock- 
ne memorial. We shall always cher
ish his memory. He being onq of 
the best football coaches that ever 
lived. And the trophy room. Cups, 
plaques and banners commemorate 
historical and recent victories of the 
various athletic teams of the school.

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.

Do right and fear no man; don’t 
write, and fear no woman.

If ignorance iš bliss there should 
be more happiness in the world.

.Silence 
think up

is golden—when you can’t 
a satisfactory answer.

Misery may love company but 
some company is sure misery.

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

MES MOKINAM
Designavimę, 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

NAMŲ 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-R

DOVANOS

Už Gražiausį Lietuvišką Kostiumą

Visos Lietuvaitės kurios j šį pikniką 
atsilankys pasirėdžiusios Lietuviškais tau
tiškais rubais, įžanga į 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, rengkitės į šį pikniką ir pąsistengkite 
pasipuošti.

Pradžia 1 vai. po pietų

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 į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

PARSIDUODA BEER PARLOR
Randasi geroje vietoj, 8017 Wade 

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

•M-:-

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
KAMPINIS NAMAS PARDAVIMUI

Geras bizniškas investmentas, ne
toli Base Bali Parko. Kampas Lin
wood ir E. 70 Street. Kreipkitės 
tuoj. ENdicott 1082. (36)

Cafe ir Restaurantas
Senai žinomas Clevelandietis

A. Wirbickas

ĮŽANGA 25c Jono Apanaičio Orkestras
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užlaiko gražią užeigą
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

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

AUI

Woon 
pakilo 1 
kuojane 
kad vie 
gė sub 
Providi 
rių pra 
pagalb 
tuvių 
darom

Riai 
4,000 
jų.

Aut 
vauja 
pasini 

And 
ko jog 
priimt 
lygas 

Šio 
jau api 

Amer 
cija pas 
nansinii

Streii 
džios k 
kariume 
kos stre 
tinė poli 
laiko di: 

Clevel 
kuoti ai 
dejų ui 
jautiems 

Riaušė 
detalė ti 
dėjo smi 
ko baigi)

Steubei 
į streiką 
reikalaud 
imti į da 
kai, kurii

i užmu 
sprogus 
dirbimo ( 
ia septyn

branto 
v(aa ir 
ūkelio 
dartainki 
MĄiut 
Raitos 
M rieto: 
du komi 
unijose.

Prekir 
mas per 
d. pa'did 
kas reif 
raą gelž 
vai t p bu 
780 vagi 
gu kur 
šiais me 
goriais d 
čią savai

Wheeli 
gelžkelio 
jai pradi 
kias dien

Ciisfiel 
dirbę api 
bėjai kut 
visiems t 
mokestis 

: nuo galio 
“T-l,


