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Ispanijos Raudonuosius Tik
ŽYDAI BIJO NAUJU 

NAZIŲ PUOLIMU
NORI ŠAUKTI TAI- 

KOS APTARIMĄ Maskvos Budeliai Džiau

Stebuklas Išgelbės
Berlinas. — Žydai pra

dėjo baimintis naujo nazių 
užsimojimo priėš juos. Ti
kima kad Hitleris Įsakys 
konfiskuoti Žydų valdomą 
nejudamą turtą. Sako, tą 
naziai gali pravesti parti
jos konvencijoje, kuri ne
užilgo Įvyks. '

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Plieno darbai vėl pakilo. 
Amerikos Plieno ir Gele
žies institutas skelbia jog 
pereitą savaitę plieno in
dustrija vėl pašoko 2.2 
punktais ir dirbo 72.2 nuo
šimčiais normalio. Metai 
atgal plieno darbai ėjo tik 
48.8 nuoš.

Plieno darbai šymet pa
kilo aukščiausia tos indus
trijos rekorduose, kaip ne
buvo nei 1929 metais, kuo
met skaitėsi didžiausi me
tai.

Birželio mėnesi šymet 
geležies ir plieno darbuo
se dirbo 451,000, arba 82,- 
000 daugiau negu 1929 me
tais. Mokestys tiems dar
bininkams pasiekė naują 
didumo rekordą iš 63 mi
lijonų dolarių, arba 20 mi
lijonų daugiau negu išmo-~ 
kėta tuo laiku 1935 m. Vi
są pirmą šių metų pusme
tį plieno darbininkams ir 
tarnautojams algų išmokė
ta 344 milijonai dolarių. c 
pernai tą pusmetį — 269 
milijonai, sako tas pats 
institutas.

Vasaros antroje pusėje 
žymiai sumažėjo automo
bilių gamyba, tačiau iš ki
tų šaltinių reikalavimas 
geležies ir plieno produk
tų palaiko tą 
veikmėje.

Žymiai pakilo 
mas mašininių 
kitas šalis.

industriją

reikalą vi 
Įrankių i

Pittsburgh, Pa. — Dole1' 
streiko buvo priversta vi
sai užsidaryti Standard 
Steel Spring Co., kuri tu?-- 
dvi dirbtuves netoli Pittz- 
burghos. Streikas palietė 
750 darbininkų.

Minneapolis. Minn. — 
Rugp. 21 d. sustreikavo 
šio miesto malūnų darbi
ninkai, sulaikydami visą 
tą industriją, kuri yra pa
matinė 'šio miesto gyveni
me. Streikas kilo grūdo 

ir
Streikas 1....

• elevatoriuose, sulaikė 
malimus.

San Francisco, Cal.
Sustreikavo 450 vyru 
moterų moteriškų skryhė 
lių dirbvklose, reikalauja 
daugiau mokesties ir pri
pažinimo unijos.

ir

Berlinas. — Trys šimtai 
angliakasių prie Eichenau, 

t Lenkų Aukštutinei Silezi
joj apšaukė bado streiką, 
pasilikdami kasyklose.

Vokietijos dvasi.škija iš
eina prieš Hitlerio pasikė
sinimą varžyti bažnyčias. 
Pirmas toks bandymas bu
vo daryta Rugp. 23 d. Tą 
dieną į bažnyčias privary
ta nazių šnipų.

San Sebas-
Guadarra-

SUKILĖLIAI JAU UŽVALDĖ KETURIAS 
PENKTADALIS ISPANIJOS

LISBON AS, Portugalija, Rugp. 26 d. — Ispanijos sukilėliai 
tautininkai praneša apie didžiausius savo laimėjimus prieš Mad
rido kairiųjų kariumenę daugelyje frontų. Irimo ir 
tian ruožte apsupo Irun miestą ir užėmė apielinkes.
ma kalnuose prie Madrido Gen. Molą pažengė pirmyn, užėmė Lo
zoyas, kur yra svarbiausi Madrido vandens rezervuarai. Užėmė 

4lio Tinto kasyklų sritį arti Huelva, suimdami 17,000 .angliaka
sių, kurie gelbėjo raudonuosius. Prie Atienza, sumušdami rau
donuosius, užmušė 700 kairiųjų kareivių.

Rugp. 24 d. sukilėlių lakūnai nuskridę į Madrido orlaivių 
stoties plotą, numetę dideles bombas susprogdino 18 valdžios ge
riausių kariškų lėktuvų, sunaikindami jų oro atsparą.

Sevilijoje Įsisteigė laikina Tautinė Ispanijos vyriausybė, jos 
prezidentu yra Gen. Cabanellas.

SUKILĖLIAI JAU TURI SAVO RANKOSE 665,000 KET- 
TAINIŲ MYLIŲ PLOTO ISPANIJOS IR KOLONIJŲ, RAUDO
NOJI MADRIDO VALDŽIA LIKO TIK SU 164,000 KETVIR
TAINIŲ MYLIŲ PLOTU, ARBA TIK PENKTA DALIMI.

GEN. FRANCO APIE ISPANU SUKILIMĄ
Seville, Sukilėlių Stovyk

la, Rugp. 26 d. — Laike šio 
Ispanų naminio karo, kas
dien žūsta po 1,000 žmo
nių, ir išviso užmuštų ir 
iš karo priežasties mirusių 
skaičius jau pasiekė ma
žiausia 30,000 žmonių, sako 
pietinės Ispanijos sukilėlių 
vadas Gen. Franco.

Iš tų žuvusių, 20,000 yra 
beginkliai piliečiai, nužu
dyti toliau už mūšių lini
jų-

Gen. Franco sako kad 
visoje Ispanijoje raudonie
ji išgriovė ir išdegino ne
mažiau tūkstantį bažnyčių.

Kaslink sukilėlių nuosto
lių, Gen. Franco sako tau
tininkų eilėse išmušta ne
daugiau 2,500 kareivių, o 
raudonųjų eilėse, valdžios 
pusėje išklota apie šešetas 
tūkstančių vyrų.

Generolas Franco, 43 m. 
amžiaus, neišmdo žudyto
ju, jis yra švelnaus budo 
ir malonios šypsenos, prie
lankių akių, ir viskas kas 
militariško apie jį vra tai 
jo greitas, vikrus judėji
mas. labai panašus i elek
trišką judrumą Mussolinio.

To amžiaus būdamas, jis 
yra jauniausias iš visų 
panijes sukilimo vadų, 
jis yra tikras jų visų 
das.

Gen. Franco sako 
tautininkams padarius
lėtą oro atakų ant Madri
do. raudonieji miesto gy
nėjai pradėjo nusigąsti ir 
keletas aukštų karininkų 
perėjo į jų eiles, o keli 
likę raudonųjų lėktuvais 
išskrido į Portugaliją.

Jis sako, negali tikrai 
pasakyt kada mes Madridą 
užimsim, bet sostinė teks 
mums jau trumpu laiku.

Iš pat pirmos dienos mu
sų apgulimo to miesto, 
raudonieji nelaimėjo nei 
vieno susikirtimo su mu
mis, nors jie begėdiškai 
meluoja ir giriasi.

Jų laimėjimai susidėjo iš 
žvėriško skerdimo begink
lių vyrų ir moterų, kurie pa veli j am jiems tai turė-l

Iš
liet 
va-

kad 
ke-

! neturi nieko bendro su ka 
riavimu.

Madrido vyriausybė pa 
pildė didžiausi prasižengi 
mą nuginkluodama pado 
rius piliečius ir apginlduo 
dama kriminalistus ir 
sokius niekšus, kurių 
bar pati valdžia bijo.

Raudonųjų komitetai 
vyravo Madride ir Barcelo- 
noj ir jie žudo žmones kaip 
tik jiems patinka.

Tų visų niekadėjų apgin
klavimas buvo mums ženk
las kad reikia imtis apsi
ginti ir apsivalyti nuo jų, 
kitaip Ispanija į tris mėne
sius butų buvus pamerkta 
musų pačių kraujuose.

Musų kova yra apsigy
nimo karas.

Madride dabar viršų tu
ri anarchistai, ne de! to 
kad jų daugiau, bet iš visu 
raudonųjų jie yra žiau
riausi. Socialistai yra tik 
riebių vietų jieškotojai, bet 
anarchistai tikrai yra 
sus žudeikos.

Gen. Franco tikrina 
šis naminis karas nėra 
šių kova ir nėra miltaris- 
ių pasikėsinimas užvaldyti 
ant visados. “Kariumenė 
tvarkys šalį tik iki įsistip
rins vyriausybė kuri turės 
kokį nors autoritetą, tada 
valdžia bus pavesta visuo
menei”. Jis sako stovi už 
socialį progresą, bet pro
greso negali būti kuomet 
nėra tvarkos, o tvarką tik 
kariumenė gali įvesti. Mes 
neišėjom sugriauti teisėtą 

neteisėtą

vi- 
da ••

įsi-

bai-

kla-

vyriausybe, 
gaują.

“Bažnyčią 
sini į tokią 

visose
Ispanijoje 90 nuo-

bet

pastaty- 
kokią ji

mes
vietą 

civilizuotoseužima 
šalyse.
šimčiai žmonių yra katali
kai, ir ar jie praktikuoja 
tikybą ar ne, jie mirdami 
šaukiasi kunigo. Daugybė 
iš raudonųjų vadų kurie 
degino bažnyčias ir šaudė 
kunigus ir vienuoles, prieš 
mirtį šaukėsi paskutinių 
sakramentu. Mes visada

JACK SHARKEY UŽ
DIRBO $34,086.45

New York. — Po kum
štynių, antrą dieną tapo 
išdalinta pinigą! gauti iš 
susirinkusių 27,380 žiūrė
tojų Sharkey-Louis kumš
tynių. Viso Įžangos sumo
kėta $159,982.26. Iš tos 
sumos negras Louis gavo 
$40,903.74; Sharkey gavo 
$34,086.45.

Milijonai Amerikos žmo
nių apie tokią sumą uždir
bti visą savo amžių negali 
svajoti, 
uždirbo . ____ _____ _

Žinoma, jis turi dalintis 
su savo manadžeriu ir ap
mokėti valdžiai didelį nuo
šimti taksų už tokias in- 
eigas.

New Yorko Times rašo 
kad Prezidentas Roosevelt 
svarsto apie sušaukimą di
džiųjų valstybių į pasauli
nės taikos apkalbėjimą, jei 
jis butų vėl išrinktas pre
zidentu.

Ton konferencijon sako 
butų kviečiami: Anglijos 
karalius Edvardas VIII, 
Rusijos Stalinas, Vokieti
jos Hitleris, Italijos Mus
solini, Prancūzijos prezi
dentą Lebrun, atstovai iš 
Japonijos, Kinijos ir kitų 
šalių, ir dalyvautų pats 
Rooseveltas.

Tuo 
mintis, 
reikalu

tarpu tai yra 
dar nieko tikro 
nedaroma.

tik 
tuo

NEIŠGĖRUS SU-

o Jack Sharkey 
i kelias minutas.

MIRĖ
TARTOS DEGTINĖ

Chicago. — Rug]). 22 d. 
Ona Račinienė (ji vadino
si Ona Cicėnas) susiginči
jo su trimis, vyrais kad ji 
į valandą laiko išgers pu
sę kvortos degtinės. Pra
dėjo gerti, išmaukė pusę 
bonkos, apsvaigo, sudribo 
ant grindų ir mirė pirm 
negu pagalba spėta sutei
kti. Ji buvo vienos karčia- 
mds tarnautoja. Buvo at
siskyrus nuo vyro, liko 1

New Yorke, vienas neg
ras buvo nušautas ir ke
turi sužeisti negrų džiaug
smingame sujudime kuo-1 metų kūdikis, 
met pereitą tsaįąitę negras 
Louis sumušė Jack Shar
key.

PAGIMDĖ ŠEŠIS
Mendon, Mo. — Viena 

ūkininkė žmona, 36 metų 
Perkūnas nutrenkė, ar-1 amžiaus, pagimdė vienu 

klvs atitrenkė. Covode, kartu šešis kūdikius, bet 
Pa. ■" ’ ‘ ‘
šukavo arklį, 
užėjo 
trenkė į tvartą ir ukinin- Į iš pirmiau, 
ką nutrenkė. Arklys su- ----------
mišęs nuo sąjūdžio ii1, per- GAUDO “JUODO LEGIO- 
kunijos, spyrė gulinčiam NO” NARIUS 
prie jo ant žemės šeiminin- Detroit. — Pradėjus ty- 
kui Į pilvą, ūkininkas atsi- rinėti “juodojo legiono” 
gaiveliojo ir spėjo išvesti veikimą, kuomet trys mo
savo kitus gyvulius iš žai- nėšiai atgal rasta sušaudy- 
bo uždegto tvarto. tas .vienas žmogus, iki šiol

_ (jau suimta 79 asmenys. Jie 
įtarti keliolikoje krimina- 
liškų prasižengimų, kame 
nukentėjo kiti žmonės nuo 

Madridas. — Ispanų ’kai-1 tų pasalingų fanatikų, 
rioji vyriausybė, gelbėda- --------------
ma savo padėtį, užėmė Į ANGLIJA BAIGĖ EGIP- 
savo rankas jau arti 600 TO VALDYMĄ 
visokių industrijų nuo na- Londonas. — Šiose die- 
minio karo prasidėjimo. nose Anglija ir Egiptas 

Paryžius. — Ispanams pasirašė naują draugingu- 
ju naminis karas vesti at- mo sutartį. Pasibaigė An- 
sieina po $130,000,000 į sa- ę;li.ios _ mihtanška okupaci- 
vaitę, nepriskaitaht milži Ja Egipto. Nuo dabar abi 
niškų nuostoliu del sustoji- valstybes . bus draugingos 
mo biznių ir industrijos. Pr bendrai gins savo reika-

Vcra Cruz, Meksika. — ^US’ 
Iš čia siunčiama 50,000 ka
riškų šautuvų Ispanijos 
valdžiai.

Paryžius 
riausybei i 
binėti ir 
kitų šalių laivų, Italija ir 
eitos šalys pradeda labiau 
užtikrinti nesikišimą į Is
panų karo reikalus.

Didžiosios valstybės ta- j ru dįenu potvyniuose Ku
riasi visiškai sulaikyti ve- L.^ioie žuvo anie 403 “ žimą karo ginklu ir reik- 4^?. X jS kitų 
menų į Ispaniją. Į ranįama. Sunaikinta

Juo tarpu Ispanija vis namu 
dar gauna karo amunici- c ________
jos, nors visos valstybės G e o 1 o gai apskaitliuoja 

PĮ,‘lstatą. kad šuv. Valstijos žemėje 
Sukilėliai susaude penkis L-urį gana anglies, geležies 

Prancūzus karius suimtus rudo * kalkk* a]u.
musiuose uz kairuosius, mino ir kitlf mineralų kad 

_ „ . jų užtuks toli už to perio-
.1 , baigė Gen. Francisco do kokiam dabar galima 
Franko. 1 planuoti.

atitrenkė.
Vienas ūkininkas Į iš jų penki gimė negyvi, 

Tuo laiku tik viena mergaitė gyva, 
perkūnija, žaibas] Ta šeima jau turi 10 vaikų 

iš pirmiau.

SMULKIOS ŽINIOS

Suvieny- 
Kanados 

eksportai 
14 nuoš.,

Pradėjus veikti 
tų Valstijų ir 
mainų sutarčiai,

— Ispanų vy- j Kanadą pakilo _ _ ___ ,
mtikus neužka- importai iš ten pakilo 23 
nekrėsti jurose nuoš. pusės metų bėgyje.

500 ŽUVO POTVI- 
N TUOSE

Seoul, Korėja-. — Pasta-

žmo- 
nesu- 
7,000

giasi Atliko Kruviną Darbą
Rusijos Komunistiškos Respublikos Steigėjai Ap

šaukti “Šunimis” ir kaip Šunes Sušaudyti
Maskva, Rugp. 25 d. — šiandien rytą tapo sušau

dyti šešiolika komunistų vadų, kurie buvo pripažinti 
kaltais pasikėsinime išversti Stalirib vyriausybę.

Sovietų vyriausias komitetas atsisakė sumažinti jų 
bausmes 
sustatyti

ir dovanoti gyvybę, bet įsakė kuogreičiausia 
juos prie sienos....

*
Norvegija. — Leonas Trockis, kuris gyvena 

čia ištrėmime, pareiškė jog jis yra gatavas stoti prieš 
bešališką Norvegijos teismą ir atsakyti į Maskvos carų 
įtarimus jo rengime suokalbio nužudyti diktatorių Sta
liną ir išversti sovietu vyriausybę. Trockis tikrina kad 
visi Maskvos teisme daryti jam užmetimai yra melagin
gi. Tame sovietų teisme kaip komunistų teismas taip 
ir suimtieji kaltininkai 
nėjo buk Trockis esąs 
prieš Maskvą vadas.

Trockis nesutinka
Stalino skerdikams ir jų “teismu 
si 
ir

Oslo,

be atodairos kaltino ir prirodi- 
pats didžiausias viso suokalbio

važiuoti j Maskvą ir pasivesti 
Jis žmogus jaučia- 

nekaltas, nieko bendro neturi su Rusijos dalykų eiga 
į tai visai nesikiša.

Tokių melagysčių kokias skelbia Maskvos raudonu* 
teismas apie savo idėjos draugus, pasaulis dar nėrajų 

matęs nei girdėjęs.

MASKVOS KRUVINA KOMEDIJA
\ Maskvoje, sovietų proseku- 
torius Andrėj J. Višinsky per
kūnišku žiaurumu, nachališ- 
kiausiais žodžiais reikalavo so
vietų teismo nusmelkti mirti 
šešiolika pažymių Rusijos ko
munistiškos valstybės Įsteigė
jų, buvusių Lenino draugų.

štai maždaug kokius žodžius 
vartojo draugas Višinsky, rei
kalaudamas mirties bausmės 
Zinovjevui, Kamenevui ir ki
tiems su jais kaltinamiems:

“Šie pasiutę šunes turi būti 
sušaudyti!”

“Kiekvienas jų turi huti nu
žudyti !”

“Apgailėtinas ir begėdincas 
galas laukia šių žmonių!”

“Aš pridedu savo balsą prie 
milijonų sukilusių balsų daiho 
masių reikalanjančių mirties 
bausmės visiems šešiolikai nu
sikaltėlių!”

“Šie ardytojai yra niek ai, 
žemi, nupuolę, žiaurus, neia- 
kenčiami, supuvus gauja gal
važudiškų gaivalu.”

“Jie nėra nei tigrai nei liū
tai, bet pasiutę fašistiški .šu
nes, žmonijos išmatos, požemių 
pasaulio srutos, išdavikai ir 
banditai.”

Prosekutorius Višinsky rei
kalavo visus juos pastatyti 
prie sienos sušaudymui.

Mihail Tomsky, valstybinės 
spaustuvės vedėjas, Įveltas į 
šią konspiraciją, pats nusižu
dė.

VISI NUTEISTI SUŠAU
DYMUI

Rugpjūčio 24 d. iš 
pranešimai sako jog 
ka tų “šunų” tapo 
mirties hausme — 
mui.

Pranešimas sako 
patys prisipažino 
kad “nori numirti”.

Jiems mirties bausmė turi 
būti įvykdyta bent kada bėgy
je 72 valandų nuo nuospren
džio išnešimo. Jiems tėra vie
na viltis išlikti gyvais tik jei
gu komunistų partijos centra- 
linis ekzekutivis komitetas do- 
vanotų jiems bausmes.

ir vie- 
laikyti. 
metais, 
Lenino

Tačiau dabartinis 
diktatorius Stalinas

Trockis, kitas svar-

kad
Rusijos komunistii 
pritarėjų.
pranešimai skamba
tiesiog netikėtinai,

Maskvos 
visi 16- 
nuteisti 

sušaudy-

kad 
kaltais

jie
ir

Tačiau to tikėtis nėra ko, 
nes jie patys prašosi mirties, 
“nori mirti“....

BUVO LENINO DRAUGAI
Vyriausi šios bylos kaltinin

kai, Kamenev ir Zinovjev, bu
vo pirmutinio sovietų diktato
riaus Lenino draugai ir kartu 
su Leninu jie trys valdė Rusi-- 
ją, kuomet 1921 metais Leni
nas buvo paraližiuotas 
nas nepajiegė valdžios 

Leninui mirus 1924 
jiems buvo proga būti 
įpėdiniais, 
sovietų
Įsigavo į tą vietą ir jie buvo 
atstumti, 
bus sovietų respublikos kūrė
jas, ir kiti Lenino draugai bu
vo nepatenkinti. Jie reiškė 
savo skirtingas nuomones Del 
to Trockis turėjo išbėgti iš sa.- 
vo įsteigtos valstybės. Kiti li
ko namie, bet buvo persekio
jami ir diskredituojami, 
neįgautų 
eilėse sau

Maskvos 
keistai ir
kuomet sakoma jog Kamenev 
ir Zinovjev, laike tardymo, pa
sakę ilgas kalbas, kuriose vie
ni kįtus įtarę, išniekinę, o pa
tys save išvadinę “didžiausiais 
kaltininkais”, prašė teismo 
išnešti jiems mirties bausmę, 
jie esą “gatavi ir norį mirti”. 
Jiedu prisipažinę jog jie buvę 
du vyriausi vadai viso suo
kalbio, taręsi su fašistais nu
žudyti Staliną ir išversti, ko
munistišką tvarką. Jie smer
kę Trockį kaipo Rusijos nie
kingiausi ir pavojingiausį prie
šą.

Kamenev ir Zinovjev, 
darni savo taip galimas 
dinti laidotuvių kalbas, 
žinę jog mirties bausmė 
teisingai priklausanti ir
no jog jie “gavę teisingą tar
dymą”.

Kamenev, kuris yra Trockio 
švogeris, sakoma nustebino vi
sus pareikšdamas sekančiai: 

“Būti uždarytam kalėjime,
(Pabaiga ant 3-čio p.),

saky- 
pava- 
pripa- 
į iems



PITTSBURGH BALTIMORE, MD. •Jackson, Adv. N. Rastenis ir 
daug kitų. Visi gražiai links-

Didelis Piknikas
Visas Pittsburghas ir apie- 

linkės pasirengę dalyvauti di
deliame Pittsburgho Lietuvių 
piknike, kuris Įvyks šį sekma
dienį, Rugpjūčio 30 d. Šis 
piknikas svarbus tuo kad ren
giamas naudai Lietuvių Kam
bario Pittsburgho Universite
te. Tam tikslui dar reikalin
ga pinigų, ir Pittsburgho Lie
tuviai pasiryžę juos sukelti.

Piknikas atsibus žinomoje 
vietoje, Lietuvių Ūkio Klube. 
Plačiai paskliję tam piknikui 
tikietai bus kai kam didele 
nauda, nes bus duodama pui
kios dovanos.

Svečių į šį pikniką žada ap
silankyti net iš Clevelando ir 
kitų tolesnių miestų.

RIMŠA PAS MUS
Skulptorius Petras Rimša 

jau atvyko į Pittsburghą. čia 
trumpu laiku atsidarys jo me
no kurinių paroda Pittsburgho 
Universiteto patalpoj. Rep.

NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ 
DĖL JOS PASIŠALINIMO 
Washington, Pa. — Po 25 

metų gyvenimo poroje, ii' jau 
išauginus vaikus, William H. 
Sherwood priėjo prie tokio 
nesutikimo su savo žmona kad 
ji apleido namus ir jį ir ap
sigyveno kitur. Patyręs kur 
ji gyvena, vyras nuėjo ja ap
lankyti, ir kai ji sutiko su juo 
pasimatyti, bekalbėdamas jis 
išsitraukė revolverį ir ją vie
toje nušovė. Paskui, šokęs į, 
savo automobilį išvažiavo lin
kui Gretna, kur paleido šūvį 
sau į krutinę. Tačiau tik su
sižeidė, ir policija jį pasivijus 
suėmė.

SĖKMINGAS PIKNIKAS
Rugpjūčio 9 d. Arion Parke 

atsibuvo jubilejinis piknikas1 
paminėjimui 30 metų sukak
ties nuo susitvėrimo D. L. K. 
Mindaugo pašalpinės draugi
jos. Kadangi draugijoje pri
klauso vyrai ir moterys, ii' na
rių joje yra virš 500, tai sa- 
vaimi aišku kad jubilejiniame 
draugijos piknike publikos da
lyvavo daugiau negu narių 
skaičius siekia, kas reiškia kad 
piknikas pagal Baltimorės Lie
tuvių koloniją buvo gana di
delis.

Kas įdomiausia tai kad šia
me piknike prie darbo nesi
matė jokią vietą užimant vy
rą, visą pikniką kontroliavo 
vien moterys. Tik svečiai ir 
kostumeriai buvo maišyti.

Apie 5 vai. vakare, prasidė
jo programas, kalbos. Drau
gijos pirmininkas J. Aly ta per 
garsiakalbį sušaukė publiką 
arčiau estrados. Pirmiausia, 
orkestras sugrojo Lietuvos 
Himną. Po to pirmininkas 
trumpai priminė šio pikniko 
reikšmę ir tikslą ir pirmu kal
bėtoju pristatė Teisėją V. F. 
Laukaiti, kuris trumpais ruo
žais perbėgo Lietuvos istori
ją D. L. K. Mindaugo laikais. 
Kitas kalbėjo dentistas Levic
kas, po jo, Dr. Ed. Milinaus- 
kas. šis pasirodė turi ne tik 
kalbėtojo balsą bet ir takią, 
ir jis savo talentą panaudojo 
agitacijai už draugiją, kvies
damas visus būti jos nariais.

Negalima praleisti nepami
nėjus kad visi trys kalbėtojai 
yra čia gimę ii- augę, visi kal
bėjo Lietuviškai, nežiūrint kad 
jiems kai kurie Lietuviški že

minosi ir smagiai praleido lai
ką. Dekenis ir Weisengoffas 
yra plačiai žinomi Lietuviai. 
Jie moka gražiai svečius pa
vaišinti ir pamylėti. .Linkėti
na jiems gero pasisekimo.

LANKĖSI CLEVELANDIE- 
ČIAI. Rugp. 17 d. Baltimo- 
rėje lankėsi Clevelandiečiai, 
Julė ir Jurgis Salasevičiai ir 
p-lė Petronėlė Stankevičiūtė. 
Svečiai apžiurėjo Baltimorę, 
aplankė ir išgyrė Lietuviui sa
lę; lankėsi pas pp. Rastenius, 
Pastarnokus ir kitus pažysta
mus. Iš čia svečiai, pradėję 
iš Clevelando, viešėję Wilkes- 
Barre. Philadelphijoj, pro Bal
timorę nukeliavo į Washingto- 
ną, iš kur ir gryžo Clevelan
do linkui. Unijotas.

WATERBURY, CT.

RAPORTAS Iš “KONGRE
SO”. Rugp. 15 d. už Lake
wood ežero buvo surengta va
dinama vakarienė, Waterburio 
Lietuviškų draugijų vardu, 
kurioje buvo daryta praneši
mas iš atsibuvusio Glevelande 
“kongreso”. Publikos dalyva
vo nedaug, ir pranešimai buvo 
nekokie, taip kad ir publika 
jais nesiįdomavo. Delegatai ir 
jų rėmėjai kalbėjo tas pačias 
jau nudėvėtas jų pasakas. Ra
portus darė Lazdauskas ir Ta
nias Matas. Jie papasakojo 
jog visiems Lietuviams reikia 
daugiau kreipti atidos į Vil
nių. nors apie tai mažai tena- 
sakojo, o toliau sekė savo be
galinę dainą.

Waterburyje pastaru laiku

DIRVA

YOUNGSTOWN. O
RENGIA LIETUVIŲ DIE

NĄ. Rugsėjo 7 dieną, per 
Labor Day, Įvyks Youngstowno 
didelė Lietuvių Diena. Atsi
bus Peter Herman ukėje, 4 

i Mile Run Road, arba aiškiau 
pasakius bus toje pačioje vie
toje kur pereitą metą buvo 

■į Lietuvių Diena. Ta vieta la
bai patogi. Suvažiavimas pra
sidės 10 v. išryto. Kurie ne
turit savo automobilių nuva
žiavimui, kviečiami susirinkti 
pi'ie Lietuvių parapijos sales, 
iš ten trokai jus nuveš į p:k- 
niką. Prašom nesivėluoH, nes 
pirmutinis trokas išvažiuos 10 
vai. ryto, o paskutinis 2 vai. 
po pietų.

Kitos tautos pasiskiria sau 
dienas, kurias iškilmingai ap- 

• vaikščioja, taigi ir mes Lietu
viai privalom neatsilikti. Pra
šome visų moterų ir panelių 
apsirėdyti • tautiškais rubais ir 
kurie važiuosit savo automo
biliais pasirėdykit Lietuviško
mis ir Amerikoniškomis spal
vomis ir visi kartu važiuokit.

Nuvažiavus i tą farmą, bus 
visokių pasilinksminimų, «šsi- 
gėrimų, na ir bus duodama 
svarbi dovana, apie $150 ver
tės puikus elektriškas šaldy
tuvas. šokiams gros geras 
orkestras. Įžanga 25c.

širdingai kviečiami Youngs
towno ir aplinkin ių miesteli ų 
Lietuviai atsilankyti.

Už Rengimo Komitetą
M. Sabonis.

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

i - - • • i ■ ■ . ■lūs suėmė savininką ir patar-, 
nautojas. O kiek, manote, nu-' 
baudė? Ogi, tik vieniam mė
nesiui laiko atėmė leidimą!/'..

BEDARBIŲ DARBAI 
PENNSYLVANTJOJE

Harrisburg, Pa. — Apie vi
durį Rugpjūčio mėnesio, Penn- 
sylvanijoje prie 4074 valdiškų 
viešų darbų projektų dirbo 
249,277 buvę bedarbiai, ku
rie tą savaitę gavo užmokes
čio bendrai $3,713,185.

Tą savaitę įskaitant, viso 
Penn. valstijoje viešų darbų 
darbininkams nuo tų darbų 
prasidėjimo metas laiko atgal, 
išmokėta $135,389.050.

Jau užbaigta 1950 darbų 
projektai.

Iki Liepos 8 d., iš viešų dar
bų projektų atsistatydino 39,- 
294 darbininkai ir gryžo dirb
ti į privatines industrijas.

džiai ir nelengva ištarti; jie 
visi trys yra šios draugijos 
nariai. Po prakalbų, gausin- 

i gas buris svečių gražiai link- 
I sminosi iki vėlyvos nakties.

P. P. Jaras.

lankosi “Vienybės” atstovas iš 
Brooklyno N. Y., Juozas Ta
rnas, kuris renka tam laikraš
čiui prenumeratas ir tt.

NELAIMĖS SU AUTOMO
BILIAIS

Pittsburgho srityje, nuo šių 
metų pradžios, automobilių ne
laimėse jau žuvo 180 žmonių. 
Iš jų 79 pačiame mieste, 101 
apskrityje.

Tik praeitą sekmadienį tose 
nelaimėse miesto teritorijoje 
žuvo penki asmenys.

, į., Pennsylvanijos v a 1 s t i joje 
praeitą sekmadienį įvairiose 
nelaimėse žuvo 40 žmonių — 

’'b iš jų šeši prigėrė, apie 30 žu
vo automobilių nelaimėse, ki
ti sutiko kitokia* mirtį.

DAYTON
SMULKIOS ŽINIOS

Vyčių organizacijos seimas 
kitą vasarą bus laikomas Day- 
tone.

Vietos Vyčių 96 kuopos pik
nikas įvyks Rugpjūčio 30 d., 
Valley Parke.

Rugp. 20 d. mirė Elzbieta 
Gricienė, čia liko jos vyras, 
duktė ir sūnūs.

Velionės Gricienės laidotu-, 
vėse buvo atsilankę iš Pitts
burgho jos sesuo Pažeraus- 
kienė ir žinomas Lietuvių vei
kėjas P. Pivaronas su šeima.

Rugp. 23 d. mirė Jonas Ba
kaitis, paliko žmoną, dvi duk
teris, du sūnūs ir brolį, Tarną.

Velionis Bakaitis gyveno 
ukėje, buvo geras Lietuvis, ir

Už ROOSEVELTĄ PREZI
DENTU

Marylando Lietuviai uoliai 
stoja už Rooseveltą. Jau Lie
pos 10 d., buvo sukviesta šios 
valstijos Lietuvių žymesnybės 
ir sukulta Rinkiminis Komi
tetas.. Pirmininku to komite
to išrinkta A. Phillips-Pilipau- 
skas, raštininku, Jonas W. 
Krasauskas. Taip pat išrink
ta: Finansų komteto pirminin
ku Adv. Tarnas Grajauskas; 
publikacijos komiteto pirmin. 
Vaistininkas Juozas C. Kaluš- 
ka; kalbėtojų komiteto pirmi
ninku Adv. Nadas Rastenis; 
ir radio programų komiteto 
pirmininku E. J. Weisenge ri
fas. Kiti komiteto nariai: Dr. 
.1. G. Bebešiunas, Krisius Ra
dauskas, St. Yanušas. Charles 
Treppe, Jos. Kelly, .Ir.. Lelija 
Geležiutė, Marė Jurkšaitė, A. 
Palovis, Jonas Galinaitis, Ed. 
Mandravickas, Inž. A. G. Dem- 
binas, Juozas Skorka, Juozas 
Brazys, Martynas Šulcas, An
tanas Seneck, W. H. Kelley ir 
Kazys Sarpalius.

Iš tautinių grupių, Lietuviai 
čia pirmiausia pradėjo veikti. 
Sukurė visuomeninį komitetą 
ir nustatė plačius pagrindus 
agitacijos darbui. Susirinki
mai šio viso komiteto yra lai
komi Lietuvių Demokratu Klu
be, 816 W. Lombard st., kas 
trečiadienio vakaras.

Marylando Lietuviai gerai 
supranta kad visuomenei ge
resnio prezidento šiais rinki
mais negalima gauti už Prez. 
Rooseveltą. Todėl jie su pa
sišventimu ir stoja už Roose
veltą.

Visi yra kviečiami dalyvau
ti minėtame Lietuvių Demo
kratų klube trečiadienio vaka
rais ir prisidėti prie to svar
baus darbo.

NAUJA LIETUVIŲ UŽEL

NUKENTĖJO. Vienas vie
tos Lietuvis išsiėmė iš banko 
$7,000 ir manė važiuoti į Lie
tuvą, nes jau senas, čia netu
ri ką veikti, turi arti 70 metų 
amžiaus. Tačiau eidamas na
mon su tais pinigais juos Kaip 
tai prarado. Ar pametė ar 
kas ištraukė iš kišeriaus, ne
žinia. Buvo skelbiama vietos 
laikraščiuose ir skiriama do
vana už jų suradimą. Jis gy
veno gana prastai, taupydamas 
pinigus, ir pagaliau jų visų 
vienu kartu neteko.

Karščiai Waterburyje vis 
siaučia, nors kartais ir palyja.

Rinkoje ir krautuvėse čia 
matosi gražių daržovių, ku
ries užderėjo šymet apie mus' 
neblogai. Tiesa, kai kurie pa
sėliai ir pas mus nukentėjo 
ganėtinai. Kaip laikraščiai ra
šo apie kitas vietas kur saulė, 
viską išdegino, tai pas mus 
belieka tik tylėti ir džiaugtis 
tokios nelaimės neturėjus.

Waterburyje pastaru laiku 
žymiai pagerėjo darbai, ypač 
Ecovill dirbtuvėje, čia pradė
ta organizuoti unijos, į ku
rias rašosi darbininkai gana 
apsčiai, nes darbininkų sąlygos 
darbuose yra gana sunkios; 
unijų pagalba darbininkai tiki 
pagerint savo būvį.

“VIENYBĖS” PIKNIKAS.
Rup. 23 d. Union City, Conn., 
buvo “Vienybės” Auksinio Ju- 
bilejaus piknikas. Pavyko la
bai gražiai, publikos buvo at
silankę iš įvairių Amerikos 
dalių, dikčiai buvo iš Brook
lyno ir New Yorko apielinkės. 
Buvo ir pats “Vienybės” re
daktorius -J. Tysliava, buvo y- 
patingai daug ir Geležinio Vil
ko Draugijos narių, kurie su
dainavo kelias Lietuviškas dai
nas. Visa publika turėjo ge
ni laiką, išsiskirstė patenkin
ta. Lydietis.

jo visa šeima išauklėta Lietu
viškoje dvasioje.

Birželio 30 d. yra miręs M. 
K. Mockevičius. Tat trumpa
me laike SLA. 105-ta kuopa 
yra netekus trijų narių.

“D.” Rep.

G A. P. Weisengoffas ir J. 
Dekenis atidarė didelę ’'r puoš
nią užeigą po antrašu 1417 W. 
Baltimore St., Rugpjūčio 12.

I Tą vakarą į 'atidarymą svečių 
j atsilankė per 300, jų tarpe bu- 
! vo miesto mayoras Howard W. i

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 
senas “Dirvos” prenume
ratas. Kreipkitės į jį.

130 Congress ' Avenue 
Waterbury, Conn.

NE TURTAI BET 
DARBAS LAIMI!

Amerika yra vienintelė ša
lis kurioje (Texas valstijoje) 
yra helium dujų, saugių oru 
skraidantiems zepelinams (jos 
neužsidega). Valdžia iš 50,000 
akrų žemės tų dujų išėmė 57,- 
000,000 kub. pėdų. Dar heliu- 
mo likę 50 kartų tiek. Ame
rikai heliumo dujų 1.000 ku- 
biškų pėdų gauti kaštuoja 
$8.83. Kitur jis kaštuoja par
davimo kaina $43.00.

Ir Amerika negali išauginti 
zepelinų biznio! Tuo tarpu iš 
visur viską supirkę, Vokiečiai 
zepelinus geriausia operuoja.
DĖK PINIGUS 
Į TRIS VIETAS

Del ko žydai bizniuose sėk
mingi? Del to kad jų tiky
bos įstatymai, talmudas juos 
to moko. Štai kas jų talmu- 
de apie pinigus pasakyta. Su
skirstyk savo turtą į tris da
lis. Vieną trečdalį dėk į že
mę, namus gyventi, kitą į biz
nį. trečią į kišenių, kad visa
da turėtum.

Pagalvokit, ar negeri pata
rimai ?
VASAROTOJAI
PALANGOJE

šymet Lietuvos pajūrio re- 
zorte Palangoje lankosi vasa

rotojų daugiau negu jų kada 
nors ten buvo. Ne tik gyve
nami namai visi užpildyti, bet 
ir negyvenamųjų neišteko.
LIETUVOJE ŠEŠIOS 
AUKŠTOS MOKYKLOS

Lietuvoje įsteigta Veterina
rijos Akademija (gyvulių li
gų). Tai šešta aukštoji mo
kykla Lietuvoje. Yra: Vytau
to Universitetas, žemės Ūkio 
Akademija, Prekybos Institu
tas, Pedagoginis Institutas ir 
Kauno Muzikos Konservatori
ja. Tai šešios mokyklos ly
gios universitetams.

Tai pagal gyventojų skaičių 
(apie pustrečio milijono), labai 
daug mokyklų, daugiau negu 
kurioj kitoj valstybėj.
NORI DAUGĖTI

Sovietų Rusijos vyriausybė 
nusistačius savo gyventojų 
skaičių padauginti iki 300,000,- 
000. Suvaržo divorsus, mote
rų neleis dirbti, prižiūrės kū
dikius. Tikslas — išauginti 
didžiausią ir galingiausią val
stybę.
VISAIP BANDO

Waltham miestelyje (Mass, 
valstijoj) vienos alinės savi
ninkas įvedė nuogų merginti 
patarnavimą gėrikams. Bet 
neilgam. ... iki policija užpuo-

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

^VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 
“TAUTA”

ir laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko

Gripsholm ...................... Rugsėjo 5
Kungsholm ...................... Rugsėjo 10
Drcltningholm Rugsėjo 26
Gripsholm ........................ Spalių 1

Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir. visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. City

Ohio Lietuviai Farmeriai

Sekm. Rugsėjo-Sept. 6
PUIKIOS DOVANOS

P. STANIONIO FARMQJ K °h2°

t

2—Didžiausiai Lietuvių šei- 
— didelis Lietuviškas suris

- 4
i U

gaus po stiklą alaus ir sūrio.
pusei

7—Didžiausiai farmerių šeimai piknike—“Dirva” visam metui.
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PIKNIKAS
Dirvos’ Lietuviškų Radio programų naudai

Gerbiamieji: — Atsilankę į šį pikniką paremsit šio rudens Lietuviškų Radio programų teiki
mą visiems Lietuviams kuriuos tik Clevelando radio stotis pasiekia. Taipgi laimėsit sau kele
tą puikių dovanų palaikydami prie savęs numeriuotus pikniko tikietus. Važiuokit iš pat ryto.

1—Seniausiai vedusiu porai piknike — tuzinas šviežių kiaušinių, 
mai piknike — dvi gyvos vištos. 3—Iš toliausia atvažiavusiam
4— Jauniausiam kūdikiui piknike—tuzinas šviežių kiaušinių.
5— VIRVĖS TRAUKIMAS farmerių ir miestiečių — laimėjusieji
6— “Dirvos” dovana Farmerių porai už goriausi pašokimą Lietuviškos Polkos—“Dirva 
metų (vyrui ir moteriai).
EKSTRA DOVANA—Vienas paslaptingas asmuo piknike nešiosis su savim gražią dovana. Kas 
tik piknike dalyvaus, turi teisę jieškoti to asmens ir nužiūrėjus jį prieiti ir sakyti: “Tamsta 
turi tą slaptą dovaną”. Reikia parodyti savo pikniko įžangos tikiefą, ir jeigu pataikysit tą tik
rą dovanos nešiotoją, dovana jums bus atiduota.

Nuvažiavimas visai lengvas: Euclid Ave. i rytus iki Chardon Rd. (85), ir prava
žiavus Chardon miesteli, važiuot tiesiog iki Montville, ten bus iškabinta ženklai.

JONO APANAIČIO-ORKESTRAS. ĮŽANGA '**- EKSTRA DOVANA'PRIE ĮŽANGOS
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DIRVA

K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

SKANDINAVIJOJE
(Tęsinys iš pereito num.)

Tik- 
nesi- 
kilęs

Į GOTHENBURGĄ — ARTYN PRIE 
ATLANTIKO IR NAMŲ

RUGSĖJO 17. — Sudiev Stockholmas. 
rai galiu sakyt kad čia daugiau nebusiu, 
lankysiu.... Keista kad žmogus iš kur
ten visada širdis traukia, o svetimą kraštą, kad 
ir puikiausius jo miestus aplankius, kartą pa
mačius, daugiau nesvajoji sugryžti. Nebus jau 
man tokių reikalų kurie į Stockholmą trauktų, 
na o kitą kartą jei butų laimė į Lietuvą vykti, 
keliaučiau per kitas Europos šalis ir miestus, 
susipažinti su jais.

Rytas visai gražus, dangus giedras, oras 
šiltas. Į švedišką valgyklą šį rytą pusryčiauti 
nėjau, nors turėjau valandą laiko iki traukinio 
išėjimo, ir stotis čia pat skersai gatvę. Bijo
jau pavėluoti, nes tokiu patarnavimu valgyklo
je koks pas Švedus priprasta, nepasitikėjau lai
ku iš valgyklos ištrukti.

Pavalgyt pasiryžau traukinyje, nes ir Šve
dijoje yra restaurantai vagonai.

Traukinis išvyksta 8:45 vai. ryto. Gothen
burge busiu apie 3 vai. po pietų — kelionė trun
ka apie šešias valandas; traukinio kelias eina 
šiaurryčių į pietvakarius, išstrižai Švediją, 
nuo Baltijos atsiduria šiaurės juroje.

Liko jau tik pustrečios dienos iki sėsiu 
laivą ir plauksim New Yorko linkui, ši pusė 
dienos susiaikvos traukinyje.

Kaip minėjau kad Stockholme patėmijau 
labai didelius žmones, taigi sumaniau persitik- 
rint ar visoje Švedijoje yra didelių, ar tik šioje 
srityje, apie Stockholmą, jie veisiasi. Pirmiausia 
sumaniau tėmyti švedus kareivius ir karinin
kus, kurie paprastai atstovauja visą šalį, atvy
kę iš visų jos kampų. Ir tiesa, kareivių ir ka
rininkų prie labai aukštų matyt ir mažų, žemų 
vyrų, šiaip gi šešių ir pusės pėdų ir aukštes
nių švedų Stockholme yra paprastas reginys. 
Ir ištikro, nutolus nuo Baltijos pakraščio, toliau 
švedai jau matosi paprasto didumo žmonės, tik 
kur ne kur maišosi didesnis.

Dabar važiavau visai kita Švedijos dalimi. 
Ir čia matosi akmenynų uolos, pušynai, ežerai, 
ir gražių, didelių ūkių, kurie žemę dirba aplink 
tuos akmenų iškišulius. Aria švedai, kiek čia 
mačiau, tiktai arkliais — nei vieno traktoriaus 
niekur neužtėmijau. Arkliai matosi gražus, ne 
kaip daugumoje Lietuvoje ūkininkų didžiapil- 
viai kuinai.

šveduose paprotis važinėti į laidotuves sa
vo giminių pilnai pasirengus. Vyrai išsirengę 
juodais frakais, kietais marškiniais ir stačiomis 
apikaklėmis, skrybėles dėvi aukštas cilinderines, 
visai taip kaip turtuoliai eina į balių. Moterys 
apsirengę ne taip iškilmingai, tik juodomis suk
niomis, skrybėlėmis, ir vualiu apdengusios vei
dus. Vainikus į laidotuves vežasi traukiniu iš 
vieno miesto į kitą. Tokių į laidotuves ar iš lai
dotuvių važiuojančių mačiau kelias grupes; va
žiuoja visa šeima. Be abejo tai turtingesnieji, 
nes paprasti žmonės negalėtų tokių rūbų turėti.

Būdamas švedų sostinėje visai nemačiau to 
Lietuvoje matomo ir priprasto poniškumo: ran
kų bučiavimo su poniomis pasisveikinant ar at
sisveikinant. švedai bendrai išrodo daugiau sta
čiokiški, industrialiai žmonės, kaip Amerikonai. 
Europoje yra dar kelios kitos šalys kur prisilai- , 
ko rankų bučiavimo. ,

Pravažiavus pusiaukelį, pradėjo niauktis ir j 
lyti. Tai turbut bus pabaiga gražaus 
deninio oro.

Išlipus stotyje Gothenburge, lietus 
siliovęs.

Atsiradęs antrame didžiausiame

ir

šilto ru-

buvo pa

Švedijos 
mieste ir turėdamas dvi pilnas dienas liuoso lai
ko, nes laivas išplauks Rugsėjo 19 d. vakarop, 
rūpinausi kaip geriausia tą laiką sunaudoti ir 
kuodaugiau matyti visko kas galima matyti.

Užėjau į Švedų Amerikos Linijos raštinę— 
čia yra pats tos linijos centras ir visa vadovy
bė. Susiėjęs su jau anksčiau pažintais tos įs
taigos žmonėmis, pasiteiravau daugiau apie mie
stą ir kas jame ar apie jį galima butų pamaty
ti. Man pasakė kad poryt atvyksta apie 30 Lie
tuvių keleivių iš Klaipėdos, kurie tuo pačiu lai
vu kaip ir aš gryžta Amerikon. Taigi turėsiu 
sau draugi]. Dabar gi esu visai vienas vienati
nis Lietuvis Gothenburge, išskyrus gal kokį ne
tyčia kur užkliuvusį jurininką ar dirbtuvės dar
bininką. Susiėjus su savais žmonėmis, ir ke
lionė bus smagesnė, žinoma, jeigu jura bus ra
mi i£ laivo nęsups,

. -h-— 1 dBtiX___

Kairiųjų Kermošius
Tautininko Mintys apie

Rašo VYT. SIRVYDAS.

II.
“Kongreso” eiga ir rezoliu

cijos “Naujienų” nr. 149-154 
nesužavėjo, bet ar atspėsit ką 
sužavėjo? Nei daugiau nei 
mažiau kaip patį poną “Drau
go” redaktorių, kuris dar ne 
taip senai išdidžiai “Dirvos” 
redaktoriui pareiškė negalįs 
su Amerikos Lietuviais tauti
ninkais kooperuoti, nes šie buk 
garbiną Smetonos “diktatūrą”. 
Jis veik kartu su “Vilnimi” 

! suspėjo vieną “kongreso” re- 
i zoliucijų ne tik visoje pilnu
moje savo skaitytojams pa-

švedų Amerikos Linijos raštinėje gavau ir 
literatūros apie Gothenburgą ir jo apielinkes— 
literatūra Angliškoje kalboje. Iš to patyriau 
kad Gothenburgas turi apie 250,000 gyventojų, 
didžiausias Švedijos uostas kuris veikia žiemą 
ir vasarą. Miesto įsteigėjas buvęs karalius Gus
tavas Adolfas, protestantizmo vykdytojas Skan
dinavijoje. Eina padavimas bus kuomet vieną 
dieną Gustavas atsilankęs šiame plote, stovėda- į 
mas ant aukšto akmeninio kalno dairėsi, prie; 
jo kojų nusileido erelio vejamas balandis, jieš- \ 
kodamas pagalbos. Karalius palaikė tai už ge- tiekti, bet dar ir pareikšti \“su 
ra ženklą ir tuoj įsakė pradėti statydinti klony
je miestą. Miestas stovi prie upės Gota Alv, 
upė užimta laivais, o pats miestas išsiplėtęs pie
tinėje upės pusėje, šiaurinėje yra dirbtuvės.

Po praėjusio labai šilto pusdienio, oras stai
ga atsimainė, iš jurų putė vėjas, laikas nuo lai
ko lijo. Man pradėjo rūpėti kad tas vėjas pa
sibaigtų ir kai reikės išplaukti butų vėl gražu 
ir ramu.

Apžiurinėjau paties miesto ir jo artimų 
pakraščių. Rytoj rengiausi pavažiuoti toliau, 
nes man papasakojo kad kiek toliau nuo 
thenburgo randasi sena istoriška pilis, kurią 
ta pamatyti.

i kai kuriomis rezoliucijos da- 
! limis galima butu sutikti” 
1 (“Vilnis” nr. 149). Su tau
tininkais gerbiamas “Draugo” 
redaktorius negali kooperuoti, 
nes šie nenori eiti krikščio
nims į talką smurtų Lietuvoje 
organizuoti, bet su komunis
tais. kurie visas katalikų baž
nyčias uždarė ir kurie tikybą 
bei kunigus amžinai niekina, 
tai gerbiamas redaktorius ran
da reikalo bendrai rezoliucijas 
■kepti!

Senovės Graikai turėdavo 
patarlę, kuri sakė: “Nors ir 
dovanomis jie nešini, tačiau 

j Danajų aš bijau”. Patarlė ki
lo Trojos karų metu. Per de
šimtį metų susitelkusios Da
najų (senovės Graikų) karo 

ir ne
vienas Graikų gud- 

ir sako: padirbdinkime 
medinį žirgą, gražiai 

Bet, kadangi laivas iš- papuoškime. bet tuščiais vidu- 
6 valandą vakaro tai yra ■ vii- yriais. žirgą pastatykime ties

Go-
ver-

PRADŽIA DIDELĖS AUDROS
RUGSĖJO 18. Per naktį ir šiandien rytą 

siaučia smarki audra, tamsus juodi debesys ne-1 
. šami iš juros pusės, Ne kas birtų buvę keliauti 

jeigu laivas butų išplaukęs vakar ar šiandien: 
butume patekę į smarkią audrą. P

. mas, iš švedišku laikraščių šiek-tiek išskaičiau 
kad audra siaučia smarkiai, vėjas eina iki 75 ki- ruolis 
lometrų į valandą! Juroje jau nuskandinta ke-[ didelį 
lėtas žuvininkų laivų, 
plauks tik rytoj (
ties kad vėjas ir audra gali aprimti, praeiti, ir i Trojos pilies, vartais, į vidu- 
kelionė laivu gali 
pakils kas kito.

Iš savo turimos knygelės nurodančios įdo
mesnes Gothenburgo vietas, pradėjau lankyti 
viskas kas buvo reikalinga. Tik trukdė dažnas 
lietus.

Miesto parke, netoli operos teatro, užtikau 
vieną įdomų paminklą, kokį mačiau ir Stockhol- 
me prie muzejaus, bet ten neatkreipiau į jį ga
na dėmesio. Tas paminklas vaizduoja Vikingu 
Sagų vieną nuotikį-padavimą arba legendą. Ji 
labai paprasta, nes tas atsitinka tarp žmonių 
ir po šiai dienai, bet įdomi tuo kad parodo jog 
šimtai metų atgal žmonės taip elgdavosi.

Paminklas susideda iš pailgo keturkampo 
žmogaus aukštumo pedestalo, o ant viršaus to 
pedestalo du nuogi vyrai durklais rankose kau
jasi. šonuose to keturkampio pedestalo išrašy
ta runomis (senovišku Vikingų raštu, kuri sa
koma ir Lietuviai vartoję) visa ta legenda, kuri 
kartu ir atvaizduojama žmonių figūromis.

Pirmame paveiksle vaizduojama kaip į jau
nos vedusios Vikingų poros namą užeina nak
vynei svetimas nepažystamas vyras; šeiminin
kai jį gražiai priima ir pavaišina midum, kaip 
buvo pas vikingus priimta.

Antrame vaizde matyt kaip svečias, nuo mi
daus įsvaigęs, apkabina šeimininkę ir pradeda 
ją nepadoriai kibinti, paniekindamas savo šeimi
ninkų parodytą jam svetingumą. šeimininkė 
tame vaizde rodo svečiui savo nesutikimą, nes 
stumiasi nuo jo, savo ranką atrėmus jam į vei
dą. Jos vyras, pavydo apimtas ir pasipiktinęs, 
traukia iš už juostos savo durklą.

Trečiame paveiksle abu tie vyrai, visai nuo- 
stoja vienas prieš kitą į mirtiną kovą, durk- 
išsitraukę. Svečias rodo kad jo durklas la- 
aštrus. Iš šito vaizdo reikia persikelti į di-

Pusryčiauda- ■ spėkos ėmė Trojos pilį, i 
air wcVninioi] paŪlTlŪ T!---

Clevelando “Kongresą” 
tis pažiūri. Todėl čigoną sun
ku ir prigauti.

šito komunistų (socialistai 
čia buvo pakviesti tik dykai 
pabernauti) kermošiaus tikslu I jai” 
buvo ne “Lietuvos liaudžiai pa- į svyla, 
gelbėti”, nes Lietuvos liaudis 
pagalbos neprašė ir savo at
stovo “kongrese” neturėjo, bet 
visai kitkas. Tai — suduoti 
smūgis tautininkų ir kataliku 
vadams bei jų pasaulėžiūrai, 
ir, kaip jų priprasta, dolarių 
pasirinkti. Ylą iš maišo tuo
jau pasiskubino iškišti 
delegatų, S. Wernis, 
“Naujienose” (nr. 151) 
rai sako: “Mes turime 
piknikus visose kolonijose ir 
kuogreičiausia sukelti kokių 
dešimties tūkstančių dolarių 
fondą; taipgi stengtis kad 
draugystės, klubai prisidėtų; 
draugijas apdėti po $1 ar $5, 
o jei duosis apinasrį apmauti 
tai nesidrovės paimti ir po $10 
ar po 
viams 
tuose, 
pačią 
nis”. 
tas į 
nes dar su viena kolekta jau 
organizuojamas. Norima dar 
keli tūkstančiai dolarių išvilio
ti ir pridėti prie to 100 dar 
kiek tūkstančių 
kairiųjų fondais 
pildomą bedugnę 
rikos Lietuviams 
nei centu algų 
valandėle- sumažinę darbo va- ■ 
landų, nei per nago juodimą 
bešališko mokslo ai 
žmoniškumo suteikę.

Nors, kaip Adv. 
sakoma, ir pareiškęs

j Abiejų praktika ir tikslai vic-1 
nodi: atimti iš piliečio asmens,1 
sąžinės, tikybos, žodžio, spau-. 
dos, susirinkimų, šeimos ir ju
dėjimo laisvę. Kaip vilkas ne
gali būti avelėms tikras glo
bėjas, taip komunistai ir so
cialistai negali būti demokra- [ 
tijos mylėtojai, jos saugotojai 
ar atsteigėjai. Jie paruošia 
dirvą tik tokiai “demokrati- 

kurioje piliečiams ausys

MASKVOS KRUVI
NA KOMEDIJA

(Tęsinys nuo 1-mo p.) 
sėdėti ir per geležis žiūrėti į 
sovietų progresą, 
negu mirtis. Aš 
mirties!”

yra aršiau 
prašau sau

pasakęs

būti smagi, nors pradžioje, iki [ riuos sutalpinkime ginkluotų 
vyrų, o mes sulipkime atgal į 
laivus ir pasitraukkime, lyg 
karas mums butų jau tiek 
įgrisęs kad plaukiame namon.

Negudrus Trojėnai tokia do
vana pradžiugo. Dideliu var
gu įtarabanijo į savo pilį mil
žinišką medinį arklį ir pradė
jo gerti bei džiaugtis karo pa
baiga. Naktį, tačiau, žirgo 
viduriuose paslėpti Graikai ka
reiviai, patylomis išlipę, pilies 
vartus atidarė, ir suleido sa
vo draugus. Troja griuvo ir 
nuėjo pelenais.

Pirm negu priimti dovaną, 
reikia pažiūrėti kas ir kokiu 
tikslu ją teikia, čigonai gud
rus: kiekvienam arkliui į dan-

Leninas, Rusijos steigiamą
jį seimą išvaikęs, pareiškė: 
“Demokratija — viena iš 
žuazinės valdžios formų, 
remia visi tikrojo socializmo 
išdavikai”. Netikime kad mu- 

■ su komunistai jau Lenino ir 
jo minčių atsisakė, ir demo
kratiją ėmė mylėti”.

Tat “kongresas” smogė tuš
čiomis. Tautininkų ne tik ne- 
parbloškė, bet juos dar labiau 
sucementavo Tautinėje konfe
rencijoje Clevelande. Ameri
kos Lietuviai, susitelkę Susi
vienijime Lietuvių Amerikoje, 
pasekė ne kairiųjų pasaulėžiū
rą, bet tautininkų, net ‘kon
greso” pirmininkas Dr. Vitkus 
taip pasielgė. “Draugo” re
daktorių atėmus, nebuvo pri- 

, vilota nei katalikų. Tikimasi, ■ 
Į nepavyks nei dolarių vajus, 
piknikų pavidale, ar “draugi
jas ir klubus” apkraunant ir.o- 
kestimis. Su ąsočiu tol van
deniu neši kol ąsa nutruks. 
Amerikos Lietuviams jau pra
deda įkirėti tas nuolatinis au
kų elgetavimas. Kada tauti
ninkai ir katalikai rinko au
kas tai jos nors apčiuopiamų 
vaisių davė: Dr. šliupas savo 
kalbose pareiškė, jei ne. Ame
rikiečių aukos, Lietuvai* butų 
perpus sunkiau iš pasaulinio 

kilnaus ^aro laisva pakilti.
' O ką iš kairiųjų Lietuva ar 

1 jos liaudis, ar net patys Ame- 
Rastenis,. rjkos Lietuviai yra gavę ? Pli- 
jog pas- Į ka niekutį! Katalikai, kurie 

kutiniai keli įvykiai Lietuvojej sekmadien,iais kolektas sudeda, 
tik “vandens kongreso malū
nui davė”, tačiau, tautininkų 
nusistatymas sveikas 
kus. Komunistai ir 
tai nepriklausomos 
valstybės nenori ir 
1917 metų nei piršto 
krutinę padėti, 
kaip musų gadynės 
Italijoje, Rusijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijo
je ir Ispanijoje rodo, yra de
mokratijos duobkasiai. Jie pa
ruošia dirvą, ir ateina ar ko
munizmas ar fašizmas. O mu
sų tautinė spauda ir kalbėto
jai jau ne nuo šiandien Ame
rikos Lietuvius įtikino kad fa
šizmas ir komunizmas tai to 
paties pikto pinigo veidai.

vienas 
kuris 
atvi- 

rengti

$25. Pavieniams Lietu- 
užteks po 50c ar $1 me-

Įdomu kad tą patį, tą' 
dieną, pakartojo ir “Vii-j 
Reiškia, bendras fron- 

Amerikos Lietuvių kiše-

dolarių kurie 
jau į nepri- 
nuėjo, Ame- j 
darbininkams 
nepakėlę, nei

ir aiš- 
socialis- 

Lietuvos 
jai nuo 
nėra pa-

Socialistai, 
įvykiai

ATMINIMO GIESME DĖDEI ŠERNUI

nors gali pasižiūrėti į dailias 
bažnyčias, parapijines mokyk- 

bernaičiams 
ką kairieji

Nors moteris 
prie savo vyro 
neišvengta, 
šone tuoj gau- 
atsitiko: jame

gi. 
lūs 
bai 
džiąją figūrą stovinčią viršuje ant pedestalo:
tame vaizde tiedu vyrai, beveik pilno didumo, 
kaujasi visu vyrišku narsumu, 
bandė juos perskirti, priklaupus 
prašo vengti peštynių, tačiau jų 

Ketvirtame vaizde pedestalo 
ni liūdną reginį ir supranti kas
matosi tik viena ta moteriška, klūpanti ašarose, 
prie iš atskelto akmens gabalo į žemę įstatyto 
antkapio, kuriame išrašyta keli runiški žodžiai: 
reiškia, svečias jos vyrą nužudė ir pabėgo, ji 
gi palaidojus savo mylimąjį verkia prie jo ka
po....

Seka: Aplankymas Gothenburgo 
ir milžiniškos Bohus pilies prie

Kalbėti, ir kalbėti gerai, yra 
dalykai, ■.— Johnson,

Muzejaus
Kungalv.

du skirtingi

Parchment B.iwia t»e
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Amerikos Lietuvių švietėjui rašytojui Adomaičiui-Šernui 
atminti Amerikietė Lietuvė rašytoja žagariečių Aguona pa
rašė Atminimų Giesmę, kuriai muziką parašė žinomas Chi-, 
cagos Lietuvis kompozitorius P. V. Sarpalius. (žagariečk) 
Aguona yra autorė novelių “Kontrabandininkas”, “Kasos” 
ir daugelio kitų raštų.) Arėjas Vitkauskas.

Apie Trockį jis
“Trockis yra pats didžiau

sias priešas, dirbąs už karą 
prieš sovietų respubliką. Juo 

~ | greičiau jo ranka bus sulaiky-
iš~ bar-'ta tuo geriau.”

ja; Zinovjev, stodamas prieš tei- 
n sėjus, pasakęs: “Prieš jus sto

vi buvęs priešas ir išdavikas, 
pats didžiausias, pavojingiau
sias niekadėjas. Aš noriu kad 
mano pavyzdis butų pamoka 
kitiems kurie ir toliau skelbs 
trockizmą. Lai jie žino kad 
aš miriau apgailėdamas savo 
prasižengimų. Mano vardas 
nepateks į istoriją greta var
dų didžių žmonių su kuriais aš 
pirma dirbau. Jis nueis greta 
su Trockio vardu. Bet trokš
tu kad kur nors butų pasaky
ta jog Zinovjev paskutinę mi- 
nutą prieš savo mirtį apgaila
vo savo darbų, kad buvo prie
šas, bet dabar nėra priešu.” 

Kamenev pasakęs: 
“Komunistų partija ir Sta

linas asmeniškai buvo 
prastai geri mums, šis yra 
no trečias stojimas prieš 
vietų teismą. Du kartu 
miau, mano gyvastis buvo 
vanota. Jeigu • dabar bausmė 
bus aštri tai ji nebus ženklu 
brutališkumo; tai bus tik pa
rodymas jog yra galas tole
rantiškumui ir gerumui.”

Apie savo tris sūnus jisai 
pasakęs šitaip:

“Jie yra kariški lakūnai, b 
aš suteršiau jų vardus. Aš no
riu kad jie žinotų jog mano 
paskutinis noras yra kad jie 
kovotų ir mirtų, jeigu reika
linga, po Stalino vėliava.”

Abu jiedu sakoma išrodė 
labiau susijaudinę tuo faktu 
kad turėję ryšius su fašistais, 
negu kad jiems prieš akis sto
vi mirti. Kamenev pasakęs: 

“Aš turėjau aukštas vietas, 
o dabar esu čia. kalinys paso
dintas greta Vokiečių policijos 
agentų.”

Apie Trockį jis pareiškęs: 
“Butų ignoravimas mano 

paskutinės pareigos jeigu 
pasakyčiau 
didžiausias, pavojingiausias 
vietų unijos priešas. Jisai 
šia kelią per lavonus sovietų 
partijos ir valdžios vadų.

“Trockis, kuris dar tebelai
komas socialistu, tikrenybėje 
yra politiškas niekšas ir išda
vikas darbo klesos, kurio vi
sas tikslas yra asmeniška gar
bė ir galybė, 
per 32 metus 
pergerai”.

Jie ir kiti 
kad Trockio nėra tame pačia
me teisme su jais, nes ir jis 
galėtų būti tinkamai nubaus
tas.

Zinovjev ir Kamenev buvo 
du kartu iš Rusijos ištremti 
ir vėl grąžinti, po to kai pra
dėjo su Stalinu nesutikti, ir 
visą pereitą metą išsėdėjo ka
lėjime, kuomet 1935 metų pra
džioje buvo rasti kaltais daly
vavime suokalbyje, kuriame 
tapo nužudytas Sergej Kirovx 
Stalino padėjėjas.

nepa- 
m su
so

pir- 
do-

ne 
bet
1 ai-

visada, 
priklauso

Užeina audra, 
kapitonas, ku-
prisilaiko,. lai- 
namius pasie- į 
Lietuviai ne

las, mergaitėms ir 
kolegijas — o į 
gali parodyti?!

Ateitis, kaip 
kraštutinybėms 
viduriui,
vą pamėto, bet 
ris tiesaus kelio 
mingai sveikas 
kia. Amerikos
kairiųjų trukšmu savo visuo
meninio gyvenimo laivą vai- i 
ruoš, bet tvirta tautinės ir de
mokratinės idėjos linija, 
musų neapvylė praeityje, 
apvils ir ateityje.

Ji 
ne-

JUOZAS ADOMAITIS- 
ŠERNAS

Amerikos Lietuvių anksty
vesnių laikų rašytojas ir bu
vusios “Lietuvos” redaktorius 
Juozas Adomaitis-Šernas, ku
riam skiriama greta telpanti 
Atminimų Giesmė, mirė Chi- 
cagoje Rugpjūčio 5 d., 1922 
metais. 
Lietuvių 
kur jam 
las. Jis
tų amžiaus.

Palaidotas Chicagos 
Tautiškose Kapinėse, 
pastatyta ir pamink- 
mirė sulaukęs 70 me-

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą 

6820 Superior Ave. 
Cleveland.

jog Trockis
ne
yra
so-
tie-

Aš pažinau jį 
— aš žinau jį

sakę apgailaują

Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, lit

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.
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16 SUŠAUDYTA!
Despoto Maskvos caro Stalino kruvina ranka tik 

mostelėjo ir šešiolika įžymių Rusijos revoliucijos gal
vų nusviro, jų lavonai sudribo ant žemės — ir dabai' 
jau, kaip šunes, kur nors užkasti, ar sudeginti.

Maskvos kruvina komedija baigėsi. Tas smulkiau 
aprašoma ant 1-mo puslapio. Čia tik padarysime ke
letą pastabų.

Visi tie šešiolika, asmenų buvo garbingi vyrai, įkū
rėjai dabartinės galingos Sovietų Respublikos. Bet jie 
buvo apšaukti šunimis, niekšais, išdavikais ir kitokiais 
niekingiausiais vardais — tų kurie pačiupo sovietų val
džią į savo nagus ir bijojo kad anie, gyvi būdami, juos 
neišstumtų' — jei ne greituoju tai palengva.

Sušaudė ne kokius naujokus komunizme, bet senus 
savo draugus, su kuriais išvien dirbo išvertime impe
rialistinės carų valdžios, kuriems Rusijos reikalai rū
pėjo lygiai taip, o gal dar daugiau negu Stalinui.

Jeigu Leninas butų buvęs gyvas, ir jis butų buvęs 
prašalintas, ir gal but net sušaudytas, nes komunistų 
vadų, kaip ir visų kitų žmonių, geismas yra tik viešpa
tauti ir naudotis ir šalinti sau iš kelio tuos kurie jiems 
gali pakenkti. Jų kalbos apie darbininkų reikalus yra 
tik priemonė darbininkus prisivilioti sau į pagalbą kuo
met reikia ką nors nugalėti. Komunistų viešpatavimo 
laiku Rusijoje darbininkai buvo vergai, belaisviai, to
kiais ir pasiliko iki šiai dienai.

Stalinas ir jo kamarotai, prašalinę sau iš kelio tuos 
1 šešiolika asmenų, ypač tokius garsius vyrus kaip Ka

menevas ir Zinovjevas, garsius senos Rusijos revoliu- 
cijonierius, gal but tik pradėjo patys savo viešpatavimo 
galą.

Stalinas nepasielgė nei kiek kitaip negu padarė 
Vokietijoje Hitleris, negu Austrijoje Dollfusso nužu- 
dytojai, negu Japonijos militaristai, kurie troškdami į 
valdžios suolus atsisėsti pavartojo ginklą ir šalino sau 
iš kelio kitus. Vieni laimėjo, spėjo užimti vietas, kiti 
ne, bet bendrai tas įrodo kad geriausias būdas užsitik- 
rinimui sau valdovo vietos arba bandymui ją užgrobti 

' yra nužudymas kito kuris ją turi arba tinka ją užimti.

SEIMO KAŠTAI
Lietuvos valstybės biud

žete šymet yra numatyta 
'išlaidos ir naujajam sei
mui. Išviso šymet seimui 
paskirta 464,069 litai. Iš 
šios sumos seimo prezidiu
mui ir nariams atlyginti 
už posėdžius paskirta 300,- 
000 litų, — rašo Tsb.

ADV. BAGDŽIUNAS 
LIETUVOJE

Tsb. iš Kauno paneša 
kad Chicagos Lietuvių vei
kėjas, geras patriotas Ad
vokatas Jonas Bagdžiunas- 
Borden jau pasiekė Lietu
vą. Jis iš Lietuvos išva
žiavo visai jaunas, ir jau 
47 metai kaip jos nematęs. 
Tsb. sako, musų veikėjas 
nesitikėjo rasti tokios di
delės jaunos valstybės pa
žangos, kuri gali nustebin
ti ne tik Lietuvį, kuriam 
savo gimtinėj viskas bran
gu, bet ir svetimtautį.

skelbti, šešiolika įžymių revoliucijonierių, didelių so
vietų valstybės stulpų yra tik šiines, kurie tik ir reikė
ję sušaudyti....

Bet paskaitykit kaip jie šunų balsais, kaukia prieš 
Lietuvą! Maskvos carai prašalina sau iš kelio šešioli
ka savo draugų, su kuriais varžėsi už valdžią, tas visai 
gražu. Bet kada Lietuvos vyriausybei prisiėjo sušau
dyti keturis vyrukus kurie buvo parsidavę svetimai vals
tybei, už jos pinigus dirbo terorizavimui Lietuvos val
džios narių ir ruošė Lietuvoje suirutę ir valdžios su
griovimą, tie musų išgamos šlykščiausią neigia Lietu
vos vyriausybę, užtaria tuos išdavikus.

Jie, aišku, naudojasi musų darbininkų tamsumu ir 
nežine. Neišmanėlis Lietuvis darbininkas ir šiandien 
tiki kad jis yra komunistas ir kovotojas už darbininkų 
reikalus, kuomet jis yra tik šėrėjas musų dykaduonių 
komunistų padaužų. Tamsus Lietuvis, komunistų su
klaidintas^ tiki kad visai gerai padaryta sušaudant še
šiolika žymių komunizmo idėjos skleidėjų, o bloga jei
gu Lietuva nubaudė keturis savo parsidavėlius. Lietu
vos prasikaltėliai yra lygus svetimos šalies šnipams įsi- 
veržusiems suirutę kitoje šalyje daryti. Tuo gi tarpu 
Maskvos tragedija buvo tik nesusipratimas tarp tos i 
pačios idėjos draugų, kurie butų galėję susitaikyt jei
gu Stalinas nebūtų vienas visko apžiojęs, jeigu butų 
davęs vietas tiems seniems revoliucijonieriams, kurie 
savo sukurtoje valstybėje buvo palikti be vietų, ir į se
natvę turėjo ne tik vargti, badauti, bet ir kalėjimuose 
kankinami būti!

litinėse rietenose. Štai del ko poeto lyri- 
ka virto satyra.MAIRONIS

Lietuvos Laikų Poetas

50 Metų Jo Kūrybos Jubilejus
Šymet sukako 50 metų nuo didžiojo 

Lietuvos poeto Maironio kūrybos pradžios. 
Maironis tai Lietuvos tautinio atgimimo 
pranašas, kuris ano meto Lietuviuose ug
dė gimtojo krašto meilę, kėlė laisvės mintį.

Maironio poezija buvo ir yra Lietuvių 
jaunimo mėgiamiausia. Ji jaunimą žavi 
savo skambumu ir idėjomis. Nei vienas 
musų tautos poetas tiek nepriartėjo savo 
kūryba liaudin kiek Maironis. Tiek pat 
nei vieno poeto kūryboje nėra tiek tauti
nio žodžio meno elementų kaip Maironio 
kūryboje. Jo poezija artima Lietuvio dva
siai, del to ji nepaprastai pamėgta.

Maironio Lyrikos Motivai
Maironio lyrikos motivai nėra gausus: 

tėvynės meilė, gamta, praeities didybės ir 
vienas-kitas eilėraštis ataustas poeto išgy
venimais. Tačiau ryškiausias visos 
ronio kūrybos motivas — Lietuva.

Pasklydo giesmė po tą šąli toli, 
Kur Nemuno vandenys bėga;
Pažino tave, pamylė visi:
Ir rūmai ir sodžių sermėga.

Po Lietuvą pasklido giesmė, artima 
Lietuvio dvasiai, del to ją pamėgo visi: ir 
rūmai ir sodžiaus sermėga. Žmogus tada

Mai-

Maironio Poemos ir Dramos
JAUNOJI LIETUVA poemoje poetas 

vaizduoja ano meto buitį ir Lietuvių inte
ligentų veiklą del Lietuvybės. Šioje poe
moje poetas iškelia dvi ryškias mintis, ku
rios yra lyg tiltas Jaunojon Lietuvon: 
meilė ir darbas. Meile ir nuoširdžiu, ne 
savanaudišku darbu reikia grysti musų 
ateitis.

Kitoje poemoje, RASEINIŲ MAGDĖ, 
Maironis vaizduoja nutautusią, sulenkėju
sią Lietuvę bajoraitę. Tuo pačiu iškelia 
mintį apie Lietuvių perryškų pamėginu 
svetimybių, jieškojimą kitur gudrybių. Ir:

Dabar jų tėvynė — 
Ne musų tėvynė, 
Jų norai — ne musų sapnai. 
Prabočius pragėrė, 
Sau Magdę nustvėrę 
Endekų tikri avinai.

MUSŲ VARGAI poemoje vaizduoja- 
Lietuvių kultūrinės kovos Rusų prie-

Taigi, Lietuviai darbininkai; lai šis atsitikimas Ru- supranta lyriką kada ji artima jo sielos

Maskvos kruvinos tragedijos komiškumas štai ka
me: net pats didžiausias bailys nei kvailys neprisina- 
žysta prie kaltės, arba kuris priverčiamas prisipažinti, 
randa savo darbui pateisinimą, ir pasisako kad jis tą 
darė tam tikru tikslu ar savo idealo vedamas — kaip 
yra priprasta tarp revoliucijonierių, — o čia, šitie vi
si 16-ka asmenų, ypač Kamenevas ir Zinovjevas, kurie 
savo darbą varė (jeigu varė) tam tikrų siekių vedami, 
turėjo tam tikrus idealus, teisme gi jie, stoję prieš ko
munistus kaltintojus, patys save pripažysta kalčiausiais, 
vertais bausmės, ir tiesiog prašosi sau mirties; savo ki- 

. tus draugus, su kuriais išvien tą darbą varė, apšaukia 
niekšingiausiais gaivalais....

KAME ČIA DALYKAS?
Nagi ne kas kita kaip komunistų teismo vadų su

planuotas, iškalno parengtas teatro atvaidinimas. Nie
kas negali tikėti ir netikės kad tokie vyrai kaip Kame
nevas ir Zinovjevas, ėmęsi kokių žygių atsikratyti drau
go Stalino, pastatyti prieš teismą sakytųsi jog jie gai
lisi savo darbo, jog nori mirti, ir kad jų bendradar
biai yra didžiausi niekšai....

Tai sufabrikuoti, pačių komunistų vadų sudaryti 
ir spaudai paduoti melagingi neva kaltininkų aiškini
maisi ir prirodymai.... Teisybes tame nei žodelio.

BET, jeigu sovietų teismas išleistų į pasaulį tuos 
tikrus žodžius kokius teisme tie apkaltintieji kalbėjo, 
jų kalbos butų labai kenksmingos patiems Maskvos ca
rams: jie pasakė daug karčios teisybės, kuri sujaudin
tų širdis komunistinių idealistų visame pasaulyje ir net 
pačioje Rusijoje ir sukeltų protestus, reikalavimus kad 
juos paliuosuotų, paliktų gyvus, ar tam panašiai.

DABAR GI, kuomet iš sovietų teismo išeina tokie 
pasakiški padavimai buk tie vyrai patys save kaltais 
apšaukia, vieni kitus išduoda, ir prašo mirties, tada vi
sų komunistų mintys nusistatė prieš juos (kiti visi žmo- 

■ nes į jų reikalą nesikiš, jokių kitų draugų apkaltintie
ji neturi), ir kada juos, kaip šunis, sušaudo, lieka ra
mu, niekas jų nepagaili, nei burbt prieš jų žudytojus 
neprataria.. ..

Taigi, visa ta kruvina komedija tik tam ir paruoš
ta, tam sulošta, — kad komunistai visame pasaulyje ir 
pačioje Rusijoje palaikytų tuos žmones .vertais nieko 
daugiau kaip tik šuniškos mirties!

Niekur kitur pasaulyje taip nėra, tik Rusijoje: ir 
prieš metus laiko ten buvusiame teisme tas pats karto
josi: kaltininkai visi save įtardinėjo, draugus išdavė, ir 
prašėsi mirties....

Tik Jėzuitai prieš šimtus metų tokiais budais savo 
priešus prašalindavo, ir tik iš jų komunistai pasimoki
nę, jų pavyzdžius paėmę, taip savo idėjų priešus sker
džia! Jėzuitai sakydavo: “Dievo garbei....” Komu
nistai sako: “Darbininkų gerovei....”
Lietuvių akyse, pakartoja tą patį ką Maskvos carai no- 
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Musų Lietuviška raudonoji komunistiška spauda,, 
garbinami] sovietų skerdikų darbą pateisindama tamsių 
ri pasaulio darbininkams apie tuos nužudytus žmones

sijoje buna jums aiškiausia pamoka: komunistai vadai 
yra tik jūsų išnaudotojai, patys savo tarpe žudosi už 
valdymą ir jūsų mulkinimą ir išnaudojimą! Pamaty
tumėt kas Amerikoje tarp tų jūsų’ vadų dėtųsi jeigu 
čia nebūtų valdžios kuri jiems už sprandų čiuptų! Jie 
butų patys išsiskerdę vieni kitus — tokie Grigaičiai, 
Bimbos, Pruseikai už didžiausi “darbininkišką idealą” 
— jūsų kišeniuose esamus dolarilikus!

NIEKADOS Aš NEPAMIRŠIU....
Ar atsimeni, drauguži, . ,
Tuos gražius laikus
Kai svajonės gražios, mielos
Taip žavėjo mus?. ...

Kai kalbėjai kad mus meilė 
Niekuomet nežus
Ir kad mudviejų draugystė
Iki karsto bus?....

Aš džiaugiausi ir tikėjau ■<,.
Kad kalbi tikrai,
Bet dabar man paaiškėjo—
Tu man melavai....

Garbės prižadai pražuvo, 
Vylius buvo tai, A
Kitai kalbi gal tą patį, 
Kaip ir man kadai....

Niekados aš nepamiršiu
Tuos gražius laikus,
Bet ir niekada negryšiu, 
Tegul ^viskas žus!....

Ada Orintaitė.

GRAŽI, TĖVYNE. ..
Graži tu, Tėvyne, pavasario rytą,' 
Kai saulė nušviečia žaliuosius laukus, 
Kai vėjas klajūnas, palangėn atskridęs 
Bučiuoja pirmuosius darželio žiedus.
Graži tu, Tėvyne, kai žydi mus’ sodai 
Ir čiulba paukšteliai tarp lapų žalių, 
Kai broliai artojai, laukuosna išėję, 
Užtraukia dainelę, kaip tuomet ilgu.
Graži tu, Tėvyne, kai upės mus’ šnera
Ir pasakas seka bežadė naktis,
Kai sode krūmuos’ lakštutė pragysta, 
Kai žvaigždė pirmoji tamsoje nušvis.
Graži tu, tėvyne, pavasario rytą,
Kai saulė nušviečia žaliuosius laukus, 
Tau dainą dainuoju ir darbą aukoju, 
Te visad tavyje pavasaris bus.

“J.Dr.” ______ , J. čekauskas.

išgyvenimams. Ano meto Lietuviui, kuris 
vergavo svetimųjų priespaudoje, Maironio 
poezija buvo ir guodėja ir ugdytoja nau
jo gyvenimo vilčių.

Vienok tėvynė dar nepražuvus:
Užšvis jos vėliai garbė spindėjus,
Praužš ta audra kaip nebuvus, 
Pakils saulutė mums patekėjus.

Šie poeto pranašingi žodžiai ilgus am
žius vergavusiam Lietuviui, jau nustoju
siam tikėti Lietuvos prisikėlimu, tiesė ke
lią ateitin, brandino jam mintį apie Lie
tuvos laisvę, kada: atsibus tėvynės sūnus 
didžią praeitį atminę, pagimdys vargai 
galiūnus....

Kas nežino Maironio eilėraščių, kurie 
augte augę mumyse: Vilniaus jaunimo gie
smė ?

Poetas apdainuodamas Lietuvos pra
eitį, jos nelaisvės metus ir pranašaudamas 
laisvę, į gyvenimą žiurėjo giedriai, 
pastebėdavo kad ir anuo metu radosi 
vykėlių, kuriuos poetas plaka aštria 
tyra:

Metais iš grašių sermėgio nutukęs, 
Gėdysis vargšo namų,
Pilvą išpūtęs, sigarą užrukęs, 
Juoksis iš savo sapnų.

Tai egoisto inteligento, greit spėjusio 
užmiršti gimtąją pastogę, budingas atvai
zdavimas. Maironiui egoizmas, savanau
diškumas buvo svetimi; jie žalingi kiek
vienai tautai.. Del to poetas ir plakė vi
sokius savanaudžius.

Ypač poetas nesigaili karčių žodžių 
įvairiems agitatoriams, kurie kaip papra
stai, nieko nekuria, tik ardo:

Apsaugok nuo skystapročių,
Kurie1 raidžių bent kiek palaižę, 
Jau besiskaito tarp galvočių....

Poeto pranašauta Lietuvos laisvė iš
aušo jam dar pačiam esant gyvųjų tarpe. 
Tauta po ilgų priespaudos metų, atsikvė
pus po nepriklausomybės paskelbimo, tuoj 
pasišovė visokioms užmačioms. Anksčiau 
poetas lyriškomis dainomis kalbėjo, tačiau 
dabar, laisvės pirmomis dienomis, prabilo 
ironija: •

Ministerijų pritvėrę
Joms nesigailime kasos:

‘Nors skolose pasinėrę, ’ ’ ’
Siausti turime drąsos. ...

Poetas šiais žodžiais nereiškia pasi
piktinimą ministerijoms, bet tuo “siauti
mu”,' kuris dažnai be savo saiko, ruošiant 
arbatėles bei baliukus. Laisvę ■ atgavus, 
del kurios tiek daug teko kovoti, staiga 
pasineriama asmeniniuose reikaluose, po-

m a 
spaudoje, partijų intrigos, didysis 'karas, 
Vokiečių okupacija, kovos su bolševikais, 
ir Lietuvos nepriklausomybės laimėjimas.

Maironio dramos, “Kęstučio Mirtis”, j 
“Vytautas Didysis”, yra istorinės. Jose 
vaizduojama ne tik šiedu Lietuvos istori
jos milžinai, bet ir ano meto gyvenimo 
daugiausia politinis veidas.

Poemos ir dramos yra rimti Mairo
nio kuriniai, tačiau jo vardą iškėlė jo poe
zija, kuri ir šiandien nenustojus gaivu- Į 
mo. Jo dainos skamba Lietuvos laukuose 
tarsi tapusios liaudies nuosavybe.

1GO. į

Tsb.

DILGĖLĖ

Jis 
ne
są-

Lietuvoje yra toks augalas vadinamas 
dilgėle. Šis pavadinimas aiškiai matosi 
sudėtas iš dviejų žodžių: dil ir gėlė. Dil 
vadinasi todėl kad ji savo lapeliais bei ko
teliu duria, dilgina, o gėlė tai aiškiai, gė
lių giminės, nes beveik visos dilgėlės žydi.

Šito augalo yra keletas rūšių: smul
kesnėje vadinama “piktadilgė”, ir stam
besnėje taip sau kaip minėjau aukščiau. 
Jos gražiai žydi vasarą, baltai ir geltonai. 
Veisiasi jos iš sėklų, bet daugiausia tai iš 
šaknų, kurios jokių šalčių nebijo.

Auga ji, kaip nepakenčiamas augalas, 
patvoriuose ir apleistose vietose, miestuo
se ir kaimuose.

Gal klausit kodėl aš apie jas rašau? 
Ogi dėlto kad jus neužmirštumet Lietuvos 
dilgėlių, nes Amerikos miestuose jų nėra.

Tikrai žinau kad ten ir už pinigus jų 
negausi. Ukėse gal ir radasi kokios pa
našios, tačiau musų Lietuviška dilgėlė 
daug gražesnė.

Amerikos Lietuviai, kurie išvykę iš 
Lietuvos, gerai atsiminsite dilgėles, nes 
maži būdami jose ne kartą basi įbridę su- 
sidilginot kojas ar rankas. O kada kuom 
prasikalsdavot, jūsų mamos tikriausia ne 
kartą su dilgėle apmušė per sėdynę....

Prašom reikalauti, mes prisiųsim dil- . 
gėlių sėklų.

Vikt. Tatarėlis.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Karalienes Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave, M ( Cleveland, 0,
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Anglas Gen. Burt 
apie Lietuvą

KAIP SUSITARTA PREKIAU
TI SU VOKIETIJA VIETINES ŽINIOS

Apsilankęs vėl Lietuvoje, po Keliolikos Metų 
Džiaugiasi Krašto Visapuse Pažanga

Kaunas. — Tūlą laiką viešė
jęs Lietuvoje Anglijos Gene
rolas Burt, prieš atsisveikin
damas su Lietuva, Rugp. 4 d. 
spaudos atstovams pareiškė:

“Per jus norėjau padėkoti 
visiems Lietuviams, kurie taip 
nuoširdžiai mane Lietuvoje 
priėmė. Aš čia Lietuvoje jau
čiausi tartum savas žmogus, 
kaip Lietuvis. Tikiu kad tas 
buvo daroma ne man asmeniš
kai, bet kaip Anglui, kaip An
glų tautos svdčiui.

‘’Lietuvių tautai aš jaučiu 
didelių simpatijų ne nuo šian
dien. Aš ją pažinau tais lai
kais kai jai buvo sunku ir nuo 
tada jai mano simpatijos, ma
no gilus, nuoširdus jausmas.

“Lietuva jau ne ta 1919 me
tų Lietuva, šiandien aš ma
tau didelę pažangą. Esu ka
rys, ne diplomatas, tai kalbu 
nuoširdžiai. Ta pažanga pa
daryta palyginti per trumpą 
laiką, ištikro nepaprastai di
delė. Aš ją mačiau ir kaime 
ir itin mieste. Viešėdamas 
Lietuvoje aš pajutau Lietuvių 
tautos pulsą, supratau jos sie
kius ir troškimus.

“Aš, kaip karys, itin domė
jausi Lietuvos kariumene. Lie
tuvos pono krašto apsaugos 
ministerio dėka aš gerai ją 
pažinau. Mane džiugina Lietu
vos kariumenės modernišku- 
mas, jos puikus sutvarkymas. 
Pas mus Anglijoje nėra dide
lio skirtumo tarp eilinio kario 
ir jo vado-karininko. Tą pati 
aš mačiau ir Lietuvos kariu- 
menėje ir tas mane džiugina.

“Buvau Klaipėdoje, mačiau 
uostą. Uosto pažanga ištikro 
mane nustebino: per tokį 
trumpą laiką puikių rezultatų 
pasiekta. Tatai rodo kad 
tuviai savo jurą myli, 
brangina.

“Visur matau pažangą, 
pamenu,
šiandien stovi Vytauto Didžio
jo muzejus, tada butą nešva
rios rinkos, Šiandien čia ka
ro muzejus, kurį aplankęs jau
ti tautos istoriją, jojs troški
mus, pažysti jos kovas už lai
svę. Tamstų Karo Muzejaus 
ceremonijos plačiai žinomos ir 
Vakarų Europoje. Jos ir 
padarė dideli Įspūdi, 
kiekvienam nors kartą jas 
čiusiam.

“Mėgstu anksti keltis, 
tais pro langą aš sekiau
vėje einančius į darbą darbi
ninkus. Jų eisena, tiesi lai
kysena ir žvalumas man paro
dė kad Lietuvis darbą myli, 
neskaito to darbo kokia našta, 
sunkenybe. Visa
atrodo smulkmena, bet vis dėl
to tai didelis Lietuvio privalu
mas, malonus budo bruožas.

“šiandien Kaunas atrodo ger 
rai. Tai ne tas 1919 metų 
nuskurdęs, nešvarus miestu
kas. šiandien Kaunas kitoks. 
Gerai tvarkomos gatvės, kas
met Kaunas gražėja, didmies- 
tėja. šiandien Kaune yra ne
maža ir padorių krautuvių. 
Aplakiau vieną barą. Jo su
tvarkymas, švara man labai 
patiko. Jei tokis bariukas bu
tų Londone, jis nuolat butų 
pilnas žmonių.

“Viešėjimo metu turėjau 
progos pažinti ir Lietuvos or
ganizacijas. Lietuvos skautus 
pažystu iš 1923 metų. Teko 
susitikti su šauliais, būti jų 
svečiu, išgirsti Lietuviškų dai
nų. Nors Lietuvio daina liūd
noka, bet graži, melodinga.

“Būdamas Palangoje buvau 
priimtas pono Valstybės Pre
zidento Antano Smetonos. Lie
tuvos kultūrinis ir materiali
nis kilimas — šio aukšto Lie
tuvių tautos žmogaus nuopel
nas. Prezidentas itin domisi 
kaimu, o kultūrinių ir mate
rialiniu gerbūviu. Didžiojo ka-

ir nepaprastai 
Visa ta Lie- 

be abejo, ne 
paramos. Tat 

priklauso 
ir jo

ro nualinta, išvarginta Lietu
va iš nieko atsistatė, iš nieko 
viskas kurta 
daug padaryta, 
tuvos pažanga, 
be vyriausybės
tautos dėkingumas 
Valstybės Prezidentui 
vyriausybei.

“T Lietuvą atvykau atnau
jinti ryšių su pažystamais, 
pamatyti Lietuvos pažangą, 
žia turiu keletą senų pažysta
mų, draugų, kurių tarpe Gene
rolas Nagevičius ir kiti. Esu 
visiems dėkingas už parodytą 
nuoširdumą, už vaišingumą.”

Gen. Burt, baigdamas apie 
porą valandų užtrukusi pasi
kalbėjimą su Lietuvos laikraš
tininkais, baigė linkėjimu: Ra
mybės, palaimos ir gerovės 
Lietuvai. Iš Lietuvos išvyks
ta pilnas naujų Įspūdžių, ma
loniai jį nuteikusių. Tikisi dar 
kada nors Lietuvą vėl aplan
kyti. “L.A.”

1919 metais,

Lie
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man 
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Ry 
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LIETUVOS PREKIŲ EKS
PORTAS SIEKS 30 MIL.

LITŲ PER
Kaunas, Rugp.

— Ryšium su

METUS

pa- 
su- 
at- 
su

7 d. (Elta). 
Rugpjūčio 5 

dieną Berlyne įvykusiu preky
bos susitarimo pasirašymu 
pildomai patirta kad tas 
sitarimas susideda iš šių 
skirų Lietuvos susitarimų 
Vokietija:

1. Susitarimas del abipusės 
prekių apivartos (arba vadina
mos didžiosios prekybos) ;

2. Susitarimas del piniginio 
atsiskaitymo už prekes iš di
džiosios prekybos, sudarytas 
clearing principu;

3. Veterinarinis

Susitarimas del

susitari-

mažojo

apivar- 
litų.

litų. Toliau eina raguo- 
arkliai ir veršiai. Paskui 
pieno gaminiai, kaip svie- 
(6 milijonai. litų).

ILGAKASĖ LIETU- 
TUVAITĖ

Gudupių kaimo, Liudvinavo 
valsčiaus, Marijampolės apsk., 
pilietė Zuzana Bračinskaitė tu
ri bene ilgiausius plaukus iš 
visų Lietuvaičių. Ji yra vi
dutinio ūgio, gražaus sudėji
mo, švelnaus budo, kukli, man
dagi ir simpatiška. Jos plau
kų ilgis virš pusantro metro. 
Jos plauki) kasos — dvi di
džiausios pynės. Išpynus sa
vo kasas, jei visą save plau
kais apsiaučia tai rūbų nei 
balėlio nebūna matyt.

Programas Pasaulių 
Gatvėse Pavyko 

Gerai

ga-

VISOKIOS ŽINIOS
savo

ir 
viešėjo pus 
draugus, p.

“Dirvos” Lietuviškas 
gramas Pasaulio Gatvėse 
velando Didžiųjų Ežerų Paro
doje praeiti) šeštadienį sutrau
kė daug Lietuvių vietinių, ir 
iš aplinkinių miestų: matėsi 
būriai Lietuvių iš Detroito, 
Akrono, Springfieldo, 
burgho ir kitur.

Proramo žiūrėtojus 
tūkstantinės minios 
tautų lankytojų.

Lietuviškas programas bu
vo išpildomas trimis atvejais, 
didelėje platformoje 7 
Gatvių centre-aikštėje. 
vių jaunimo Birutės 
grupė suėjo į Pasaulio 
skyrių nešini Amerikos 

vėliavukė'mis, visi 
tautiškais rubais, kas 

patraukė šimtų žmonių 
Kuomet Lietuvių gru-

pro- 
Cle-

Pilts-

sudarė 
visokių

Pasaulio
Lietu- 
šokikų 

i Gatvių 
; ir Lie- 

pasi-

šaligatvio po dideliu užtiesalu 
stalukai svečiams susėsti, ir 
čia galima išsigerti visokių 
gėrimų, ir užsikąsti.

Paroda dar tęsis apie 40 die-, 
nų, taigi norintieji turi progą 
ją pamatyti ir aplankyti Pa- j 
saulių Gatves, kas tikrai nau
jenybė, nes tame skyriuje, di
deliame plote, išstatyta Įvai
rių tautų tipiški namai, pilys, 
krautuvės ir pasilinksminimo 
vietos. Ten parsiduoda prekes 
iš viso pasaulio kraštų, ir be 
paliovos skamba visokių tau
tų dainos ir muzika.

Reporteris.

Pažangus Miestelis
Gelvonai, Ukmergės apsk. — 

Vietos šaulių būrio rūpesčiu ir 
darbu prie pat miestelio įtai
syta graži aikšte, sporto sta
dionas, 
gražiai 
vartai 
dalo, 
“Dariaus-Girėno ! 
tė”. ir prieraščiu 
Kūne Sveika Dvasia”.

Šiaip miestelis gražiai atro
do, yra gerų veikėjų, kurie 
supranta visuomeninį bei kū
rybinį darbą ir nesigaili jiegų.

Darius ir Girėnas, tie musų 
drąsus lakūnai, kurie nugalė
jo Atlantiką, čia visų širdyse 
gyvi; dainose visur dainuoja
ma apie jų garbingą žygį

Antro skridimo lakūnas Vai
tkus kažin kodėl mažiau ir re
čiau kur minimas.

Vikt. Tatarėlis.

Pastatyta paviljonas, 
aptverta, ir išrengta 

Gedimino stulpu pavi- 
su parašu-pavadinitnu: 

Sporto Aikš- 
i: “Sveikame

, se
ki tn-

ga- 
svie- 

išdalies 
suda-

Skelbimai '‘Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

GAVO
tus per “Dirvą 

ypatos:
Diglienė 
Barkauskienė 
Remeika 
Motei tinas

gali-

mas.
4. 

pasienio susisiekimo.
Didžiosios prekybos

tą sudaro 60 milijonų 
Lietuvos produktams tenka 30 
milijonų litų, žymiausias po
zicijas Lietuvos išvežime Į 
Vokietiją sudaro gyvuliai, iš 
kurių kiaulėms tenka 8 milijo
nai 
čiai. 
eina 
stas

Be to, susitarta del išveži
mo paukščių, kurių žymią po
ziciją užima žąsys (1 mil. li
tų). kiaušinių (1,300,000 lt.) 
ir žarnų.

Kitų gaminių į Vokietiją 
susitarta išvežti: javų, ankš
tinių javų ir sėklų, išviso už 
4 milijonus litų; linų, už apie 
1,500,000 lt.; miško — už 3 
mil. litų, ir obuolių, vėžių 
rių, ašutų, žalių odų ir 
kių žemės ūkio gaminių.

Svarbesniems Lietuvos 
miniams, kaip kiaulėms, 
stui, kiaušiniams ir 
raguočiams išvežti yra
ryta komercinės sutartys tarp 
“Pienocentro” ir “Maisto” iš 
Lietuvos pusės, ir atitinkamų 
Vokietijos centralinių įstaigų 
iš antros pusės.

Palyginus su kitais kraštais, 
žemės ūkio gaminių kainos Vo 
kietijoje yra aukštesnės, del 
to Lietuvos iždo primokėjimai, 
palaikant eksportą, sumažės.

Kadangi bus atsiskaitoma 
ne grynais pinigais, o prekė
mis, tat suprantama kad to
kiai pat sumai Lietuva turės 
nusipirkti Vokietijos gaminių. 

Padarius veterinarinę sutar
tį, tikima daug Lietuvos kiau
lių ras rinką ir Čekoslovakijo
je ir Australijoje. “L.A.”

Ona Kazlauskienė su 
duktere ir broliu Andrium Ra
geliu atostogas praleido Chi- 
cagoje. Aplankė Dariaus 
Girėno paminklą 
savo gimines ir
Veroniką Balsienę, ir A. Bart
kų.

Akrone pas Antaną ir Pet
rą Siderius lankėsi p. šarpa- 
lienė iš Detroito, čia paviešė
jus, visi kartu aplankė savo 
gimines šarpalius gyvenančius 
palei Yorksville, Ohio, ukėje. 
Taipgi> pas A. Siderį viešėjo 
Juozas Ivanauskas iš Chicagos. 
Jam Akronas labai patiko.

Pas savo motiną, p. Bart
kienę buvo atsilankius p. Blaš- 
kevičienė iš Clevelando, žmo
na žinomo biznieriaus ir vei
kėjo Juozo Blaškevičiaus.

Pas A. Savokiną lankėsi jo 
seserys ir švogeriai iš Penn- 
sylvanijos.

Akrono Universiteto studen
tė p-lė Bronė Baltrunaitė Bau- 
bliutė atostogas praleido pasi- 
važinėdnma New Yorko valsti
joje, Atlantic City, ir Washin
gtone. Kelionę turėjo gerą, 
laimingai gryžo pas savo tėve
lius.

Susirgo p. J. Glinskienė, gy
dosi miesto ligoninėje.

P. Jonuškienė atostogas pra
leido Detroite. Atlankė savo 
gimines ir draugus.

Kalnas.

STONIS

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

ir Vaikams.
Geras Patarnavimas.
1309 ADDISON RD.
Prie Superior avė.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

siųs- 
šios

$5.00 
810.00 
812.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$15.00

Marė 
Katrė 
Jonas 
Jonas
Pranas Vaičkus 
Matilda G uogienė 
Ona Latukienė

Kreipkitės vėi:
“Dirvos” Agentūra

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland. Ohio.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

VAISTINE

6824 Superior Ave.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

vi-

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikom

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. '8533
Aptieks atdara 7 dienas savaitėje

ir visokių ki-

tuvos 
rėdę 
tuoj 
atidą, 
pė susirinko ant platformos ir 
prasidėjo programas, visa di
delė aikštė užsipildė tūkstan
čiais įvairių tautų žmonių.

Programas prasidėjo apie 
6:45 vai, vakare ir tęsėsi apie 
pusę valandos laiko. Birutie- 
tės pašoko: Noriu Miego. Suk
tini, grojo Alfonsas Krakaus- 
kas ir Petras Slauta.

Petras Luiza buvo vedėįas- 
pranešėjas. Toliau, dvi Biru- 
tietės, Helena Butkus ir Lu
cille Ziburkaitė pašoko specia
li klasišką šokį, pritaikytą ži
nomai muzikai, “O Tai Tu 
Mano Turi But”.

Toliau, “Dirvos” redaktorius 
padarė trumpą pranešimą apie 
Lietuvą ir Lietuvius: paminė
jo kokia yra Lietuvos vėlia
va, kokia didumo Lietuva, jos 
gyventojų skaičius, ir kur Lie
tuvą surasti Europos žemėla
pyje. Kadangi Lietuvai labai 
drauginga Švedija, Karpius 
pasakė (Angliškai) : “Suradi
mui Lietuvos Europoje, paėmę 
žemėlapį pirmiausia suraskit 
Baltijos jurą, ir skersai tą ju
rą nuo Švedijos užt’ksit Lie
tuvą”. Reiškia, neminėjo tu 
kaimynių šalių nrie kurių Lie
tuva prieina, bet kurios Lietu
vai nedraugingos ir net pražū
ties jai trokšta. Na o Švedi
ja kaipo šalis yra labai gerai 
Amerikoje žinoma. Toliau, pa
sakė kiek Lietuvių vra Ame
rikoje, kada jie pradėjo atsi
rasti Ohio valstijoje, kiek jų 
gyvena Ohio valstijoje ir Cle
velande.

ši programo dalis baigta su 
Khimpakoju, kuri Birutietės 
pašoko taip kaip jį Kaune šo
ko Lietuvos Skautės 
vasarą, ką “Dirvos” 
rius. matė ir parvežė 
landą.

Birutietes mokina 
vauja Ona Karpienė.

Antra programo dalis buvo 
8:30 vai. vakare, kuomet Bro
nė Rasiliutė, kontralto, padai
navo porą tipiškų Lietuviškų 
dainų. Trečiu atveju. 9:30 v., 
dainavo musų baritonas Nor
bertas Skirbantas, ir užbaigė 
abudu su p-le Rasiliutė sudai
nuodami “Bernužėli, Nesvo- 
liok”.

GERĖJASI LIETUVIŲ 
NAMELIAIS

Pasaulių Gatvėse randasi 
statyti du Lietuviški namai, 
kuriuose Lietuviai daro biznį 
ir kartu garsina musų tautą.

Iš kur tik atvažiuoja Lietu
viai, taipgi ir vietiniai, kiek
vienas pirmiausia nori pama
tyti tuos Lietuviškus namus.

Viename jų, kurį užlaiko K. 
Obelienis, yra užkandžių, sal
džių gėrimų ir kavos. Antra
me, didesniame, kurį užlaiko 
Juozas Blaškevičius ir Jonas 
Brazauskas, viduje yra įvairių 
dalykų iš Lietuvos, lauke ant

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS NARIAMS

šiuomi prašomi visi Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos nariai 
įsitėmyti apie pakeitimą šios { 
draugijos susirinkimų laikymo 
dienos. Vietoje pehktadienio, 
Kudirkinės mėnesiniai susirin-. 
kimai bus laikomi ketvirtadie
nio vakarais.

Sekantis susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienio vaka
re, Rugsėjo-Sept. 3 d., Lietu
vių salėje. Valdyba.

Ruošiamasi Minėti'
Spalių 9-ta

Rugp. 23 d. Stonio valgyk
loje buvo susiėję keletas vie
tos veikėjų aptarimui suruoši
mo Spalių 9-tos paminėjimo, 
kaipo laikinis Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius Clevelande. 
To skyriaus laikinas komite
tas susidarė laike V. Uždavi- ’ 
nio apsilankymo Clevelande.

Prašoma draugijų išrinkti 
po porą atstovi! į tą komitetą., 

Šymet Vilniaus užgrobimo 
paminėjimas numatyta minėti 
sekmadienį, Spalių 4, kadangi 
9-ta išpuola šiokią dieną. į

Pelnas bus skiriamas Vil
niaus reikalams ir Clevelando 
Lietuvių Darželiui.

Laikinas skyriaus komite
tas susidarė iš šių: Pirminin- ■ 
kas Alekas Banys: vice-pirm. 
F. Saukevičius; sekr. K. S. Į 
Karpius; ižd. P. P. Muliolis.

Programas numatoma suda
ryti iš trumpi) kalbų, dainų ir 
šiaip paįvairinimų.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

pereitą 
rečlakto- 
į dėvė

ir vado-

iš

PADĖKA
Onos Pečkaitienės sodelyje' 

rengto vakarėlio komisija ta
ria padėkos žodį visiems kuomi 
nors prisidėjusiems darbu ar 
dovanomis parėmimui Jono T. 
De Righter rinkimų vajaus.

Kortuotojams dovanas da
vė šie biznieriai: Samas, Wil- 
kelis ir česna. 
Praškevičienė, 
Kazlauskienė, 
sos 5 svarus ; 
Žukauskas, K. 
zinų bandukių, Juozas White 
dvi kvortas degtinės. F. 
lauskas kvoterį alaus.

Kadangi išrodė į lietų 
daug žmonių neatėjo, bet 
rie atėjo smagiai praleido 
karą. Visgi padaryta gražaus 
pelno parėmimui Lietuvio kan
didato Jono T. DeRighter į 
Ohio Valstijos Atstovų Butą. 
Jonas DeRighter pasekmingai 
ištarnavo vieną terminą ir da-' 
bar kandidatuoja antram ter-' 
minui. Mes visi turim jį pa
remti, nes jo ypatoje ir Lie-1 
tuvių vardas bus tarp visų ki- ■ 
tų tautų. Komisija.

Taipgi ponios
Muliolienė ir

Užkandžiui mė- 
aukavo Antanas 
Obelienis 15 tu-

Tu-

tai 
ku- 
va-

RIMŠA PITTSBURGHE
Skulptorius Petras Rimša, 

praleidęs keletą savaičių Det
roite po savo parodos, šiose 
dienose išvyko j Pittsburgh,*). 
Pakeliui sustojo ir kelias die
nas praleido Clevelande. Ap
lankė Meno Muzejų, Clevelan
do Parodą ir nusifotografavo 
Lietuvių Darželyje. Darželiu 
ponas Rimša nepaprastai ge
re jasi.

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534 ERIE
JUNE 13fh TO SEPTEMBER 7th %-*- 

Finest Bathing Beach in the World . ..
Largest Hotels on the Great Lakes . . .

1OOO outside rooms at reasonable rates 4 
... Fishing . .. Golf... Tennis .. . Dane- \A\"J 
ing . .. and all recreational attractions
... Appetizing Meals ... Ample Garages V\\ 
.. . Free Parking Space . . . Ideal for a y 
day, a week-end or your entire vacation.

SEND FOR FOLDER
Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; 
or by auto, Ohio Route 2, U. S. 6, or by steamer.
CEDAR PO I NT-ON - LAKE ERIE 

OWNED Aho OPERATED UY
The C. A. Boeck ling Co., Sandusky, Q.

HEmotUoT PFUU7/P GAS°UNE
MATCHED A PENNZOIL PRODUCT

THE COLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, OHIO

TRANSPORTACIJA
VISADA YRA 

PARODOJE 
CLEVELANDE

Clevclandiečiai Mato ir 
V.VŽNĖJA parade 
Modernines Transportacijos 
Kasdien visą metų. 
Priešakyje visų yra 
Bebėgis Tramvajus — 
Moksliškai Apšviestas, 
Šildomas ir Vėdinamas. 
Paskui juos seka 
Greiti Motoriniai kočai— 
Paskutinis žodis 
Patogumo ir Saugumo. 
Tuoj po jų Seka 
Didieji Gatvėkariai, 
Kelių žinovų skaitomi 
Kaipo Greičiausi ir 
Puikiausi Visoje šalyje. 
Kada Vėl nuvyksit 
i Ekspoziciją pamatykit 
‘ The Parade cf The Years”, 
Perstatymą kuris gyvai 
Atvaizdina kaip toli mes 
Nuėjom moderniškoje 

transportacijoje 
Visai Trumpu laiku. 
Tada Įsigyk sau 
Savaitinį Pass—matysi kaip 
Toli gali nukeliauti 
Moderniška gatvine 
Transportacija už tiek bi“ki.

T- ▼ ▼

Kam važiuoti per “Expo” 
trafiką?

Galit išvengt susigrūdimo, 
Nuvažiuot ten greičiau 
Gatvekariu ar bosu. 

'V v v

Garsus Vardai Atėjo 
i Meno Mnžcjų

Piešiniai Rubens, Titian, EI 
Greco, Millet, Corot, Gau
guin, Renoir, Belllows, Sar
gent, Whistler, Raphael — 
vardai kurie sukelia pagar
bą tikrų meno mylėtojų — 
yra tarp žymių piešėjų pa
veikslų išstatytų 20-se Su
kaktuvėse Clevelando Muze- 
juje. Daugybė šių garsiųjų 
piešinių pirmiau nebuvo iš
statyti Amerikoje viešai, ir 
gal but nebus daugiau iš
statyta tokia puiki kolekci
ja kaip ši. Muzejų galima 
lengvai pasiekt Euclid Ave
nue gatvekariu arba Hough 
Avenue bebėgiu tramvajum.

Prielankumo 
Kampelis 
(iškirpta iš

Cleveland Plain Dealer)

“Merginos skrybėle vėjas iš
nešė iš automobilio ir nune
šė į kelią einančio gatveka- 
rio. Motormanas sulaikė ka
rą, išlipo ir išvadavo skry
bėlę iš po ratų. Jo numeris 
yra 2-231 jr karo numeris 
4093.”



b DIRVA
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais ? Editor—Peter Skukas

Piknikas Radio Naudai VEL STAMBI AUKA
DARŽELIUI

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0,

UNCENSORED
SIDE GLANCES

Paskaitykit skelbimą antra- rint 
me puslapyje — tėmykit pra
nešimą apie didelį pikniką; ku
rį rengia Ohio Lietuviai far- 
meriai “Dirvos” radio progra
mų naudai. Ateina ruduo, ir 
vėl reikia rūpintis pradėti 
duoti Lietuviškus radio pro- 
gramus. Visas pikniko pelnas 
eis tiems radio 
palaikyti.

Pikniko vieta 
surasti, nors kiek
išvažiavus pasivažinėti ir

programams

yra lengva
toloka. Bet

no-

linksmai laiką praleisti 
su Lietuviais ūkininkais, ta 
kelionė tik menkniekis.

Prie to, piknikas bus sekma
dienį, Rugsėjo 6 d., o ant ry
tojaus šventa, taigi bus laiko 
pasilsėti. Tėmykit skelbime 
kokios dovanos atsilankiusius 
laukia. Dovanas skiria fer
meriai ir “Dirva”.

Piknike žada dalyvauti Lie
tuviai iš Youngstowno, Akro- 
no ir kitų tos apielinkės mie
stų ir ūkių.

Automobilistams 
Žinotina

Nuo Spalių (October) 
Ohio valstijoje įvedama ; 
mobilių važinėtojams ir 
ninkams reikalavimas 
valstijos leidimas, 
mas kaštuos 40c. 
pradės išduoti nuo 
dienos.

Ohio valstijoje ___ „____
ta apie 2,800,000 automobilių 
savininkų.

Už tam tikrus nusižengimus 
važinėtojai galės ir netekti sa
vo leidimų, tokių bildu nustos 
teisės automobilį valdyti.

DYKAI PIKNIKAS 
VISIEMS!

Lietuvių Kultūrinio Darže
lio išgražinimui aukų pradeda
ma daugiau gauti iš kitų ko
lonijų nuo patriotingų Lietu
vių, ir gauta stambi auka nuo 
vietinės Moterų Sąjungos 36- 
tos kuopos.

štai praeitos savaitės aukos: 
Per P. P. Muliolį pridavė 
Moterų Sąjungos 36-ta 

kuopa $50.00
V. Frankaitienė 1.00
J. Laučiškis, Brooklyn, ,

N. Y. prisiuntė 2.00
Juzė Polterienė surinko:

H. Pack
Mike Kadžius
A. Kudžius, Detroit

BY K. J. M.?

COUNTED COMMENTS

was a magicians act, of which I 
won’t go into detail. Anyway one 
of the girls in the act proved to be 
Lithuanian. A right pert Lithuan
ian too, named Petronelle Kirdulis, 
hailing from Chicago. Rather coin- 
cidenal, eh what ?

Knowsy Knoos
BY SUPER SNOOPER

82.00
1.00
1.00

are baseball fans, 
thrill they receive 
on the home-town 
a record . . . .

The only description of 
kind of a 
large band 
march, all 
good baton

. . it’s the 
get when a 
your favorite

effect the

Ha

1 d. 
auto- 
savi- 

išsiimti 
Tas leidi- 

Leidimus 
Rugsėjo 10

su registru o-

GILIUKIS — Už TRIJŲ 
MINUTŲ NEGILIUKIS

Praėjusį penktadienį 
čių Klubo “Fish Fry” 
vakare buvo, 
gas numeris 
la Leski, nuo 
$2.50 sumai, 
liepė į tris minutas sulyg esa
mos tvarkos, ir tie $2.50 liko 
sekančiam penktadieniui. "" 
gi šį penktadienį, Rugp. 28 d..! 
bus jau $5.00 suma. Jeigu iš
traukto numerio savininkas 
nesiras 10:03 vai. vakaro tai 
tie $5.00 liks sakančiam penk
tadieniui. Atsilankykit į Lie
tuvių Piliečių Klubo vakaruš
kas penktadienio vakarais, jus 
laukia ir smągus laikas ir pi- 
nigiška dovana. Valdyba.

Pilic- 
ir šokių 

ištraukta laimin- 
159, vardu Stel- 
6818 Zoeter av., 

Bet ji neatsi-

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Buto didelis piknikas rengia
mas sekmadienį, Rugpjūčio 30 
d., Mačiutos farmoje. Jžanga 
bus visiems nemokamai. Pa
sirūpinkit pas biznierius pik
niko tikietų, nes piknike bus 
išdalinta aštuonios dovanos — 
dovanas gaus kurie tikietus 
turės ir dalyvaus piknike.

Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis 
iki vėlumai.

PASTABA: Visi kurie va
žiuos į šį pikniką be automobi
lių, bus dykai nuvežti nuo Euc
lid Avenue gatvekario iki vie
tai. Išlipę prie Green road pa
laukit troko, jeigu tuo tarpu jo 
nebus. Tik nevėluokit, nes vė
liau po pietų trokas nevažinės.

Per “Dirva”
Moterų Atjautos Klubas

iš Corlett $5.00
J. P. Rakauskas 1.00
Grasilda Želvienė 1.00

Barbora Yatskienė surinko:
Jieva Stagniunienė 1.00
Ona Blažiunienė 1.00
M. Steponavičius .50
Elz. Čergelienė .25
Ona Karaliūtė, Chardon,

Ohio ’ .25

THOSE who 
realize t.he 
when a player 

team establishes
football lovers, too, have experienc
ed the thrill of their school or col
lege team excelling. Perhaps in 
your past or in your future, you too 
have or will receive “that certain 
feeling”, 
it is . . 
thrill you 
strikes up
musicians in step, with a 
twirler, leading.

That’s precisely the 
Dirva Program had on all Lithuan
ians at the Great Lakes Exposition, 
Saturday, August 22nd. Picture 
yourself mingling with hundreds of 
people of every nationality . . 
amid a bizzare of colors and cos
tumes. In the distance you see a 
large crowd in rather a hushed, 
waiting, and expectant tenseness. 
Suddenly as you approach closer, 
the lights are flashed on, you find
ing yourself trying to squeeze a 
peek at the center of attraction — 
The International Circle in this in
stance.

Being an excellent snooper you 
manage to get a pretty fair posi-

MARY! —
Undoubtedly all ye movie-goers 

have heard of pictures such as: 
‘The Ghost Walks’, ’Walking Dead’, 
etc., that's the exact impression I 
received when I spotted Mary Kast, 
of Akron among the crowd watch
ing the performance. Not implying 
that she looks like a ghost or in 
the least bit dead, but the startle or 
J°lt .... seeing someone you 
haven’t heard of for such a length 
of time. My, but that year has 
added much beauty to this gal. and 
in addition to this she’s “went and 
got” herself a dandy new car. 
Letsee — goodlooking, has a car, 
a job, and can cook, — not handing 
out addresses tho, boys.

MEET THE REST —
Mr. P. W. Urban, the contributor 

of many interesting articles to this 
section was also on hand for the 
performance, 
with him — 
Antoinette, 
would mind a
either of them as his girl friend, 
on account of becose they’re “ 
Kute.” Shame on you, P. W., 
ing out on us like that.

He had two girls 
his sisters, Elsie and

Idon’t imagine he 
great deal introducing

KNOCK KNOCK — Come in. 
ha ha, you thought it was going 
ha ha, you thought it was going 
to be another one of those Knock 
Knocks, but I fooled ya. It’s 
only the beginning of another is
sue of the Knowsey Knoos. 
have I got plenty to 
so I better stop this 
and get right down to 

WHAT A BREAK! — 
pal has been raving 
friends during the past week, 
guess about what. Nope, he 
going to get married — yet. 
seems that his girl friend Irene, 
his one and only, is going to New 
York for a few weeks vacation. 
Of course most people would prob
ably be remorsed if their best friend 
was to leave town, but not Chick. 
He’s happy; icause at last he’ll have 
a chance to step out a bit and let 
himself go for a change. But don’t 
won-y Irene, I’ll keep my good eye 
on him.

of moviedom fame. Just talk like 
him; walk like him; act like him 
and you’re all set. Yessir, here’s 
one gal that has really gone ga-ga 
over a movie screen star. Why 
she’s seen every picture that this 
handsome sissy has put out during 
his entire career and is anxiously 
awaiting for the opportunity to once 
again sit■ in some comfortably air- 
conditioned theater and just let her 
heart go pitter pat.

And 
write about, 
silly chatter 
business.

Chick Pros- 
to all his 

but 
isn't

It

FREE! FREE! — It seems that 
during the hot spell of last week 
everyone was groaning and com
plaining about the uncomfortable 
nights they have spent in bed. 
Well, here’s1 a first class night cool
er that I offer all my readers free 
of charge. Take one large bed 
::heet and thoroughly moisten it 
with cold water, 
sheet from the 
side of your bed. 
tion behind this
fan. Then lie down, pull the cov
ers over your head and be careful 
that you don’t freeze to death. 
You’re welcome. ”•

FAMILIAR SIGHTS ABOUT TOWN

Suspend this wet 
ceiling along one 

Then put in mo- 
sheet an rdinary

PASEKMINGI PIKNIKAI
Dvi vietos Lietuvių moterų 

organizacijos rengė piknikus 
pelną skirdamos Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui.

Rugp. 2 d. Moterų Atjautos 
Klubas, iš Corlett, turėjo sma
gų pikniką, iš kurio pelno $5 
davė Darželiui.

Rugp. 23 d. Moterų Sąjun
gos 36-ta kuopa turėjo savo 
pikniką naujos parapijos dar- 

pa- 
pa-

Svečiai Clevelande
Iš Detroito lankėsi Cleve

lando Parodoje V. Dermeitis, 
Aido choro vadas, p-lė U. Ras- 

Tai-1 k0> g. Raško ir A. Wesley.
Iš Dubois, Pa.. — Jonas P. 

Rakauskas, seniau buvęs Cle- 
velandietis, dabar policijantas 
Dubois mieste. Čia viešėjo pas 
savo gimines ir draugus Sau- 
kevičius ir kitus. Apsilankęs 
Lietuvių Darželyje juomi la
bai gėrėjosi. Paaukavo $1.00 
Darželio reikalams.

Jonas Petrauskas iš Spring
field, O., atvyko apsilankyti 
Clevelande, parodoje, 
vių Darželyje.

Visi šie svečiai 
“Dirvos” redakcijoje.

ir Lietu-

apsilankė

Kitur

že ir visą pikniko pelną 
aukavo Darželiui. Puikus 
sižymėjimas tų moterėlių!

Jos dėkoja visai publikai 
atsilankymą Į tą pikniką 
gausų parėmimą.

UŽ
ir

LAIVŲ VARDAI
Jeigu jums prie pilietybės 

popierų gavimo reikalinga su
žinoti vardas laivo kuriuo įva
žiavo! į Ameriką, arba diena 
atvažiavimo, tame jums pasi
tarnaus “Dirvos” agentūra — 
kreipkitės.

Lietuvių salėje pirmadienio 
vakarais buna pilietybės pa
mokos. Tapkit Amerikos pi
liečiais, jums bus reikalinga ir 
senatvės 
togumai, 
piliečiai

Clevelandiečiai
Studentė Albina Yuciutė iš

važiavo į Chicagą ir Living
ston, Ill., aplankyti savo gi
mines Karinauskus ir paviešė
ti iki prasidės mokyklos.

Linkėtina p-lei Albinai isi- 
tėmyti kitų kolonijų Lietuvių 
gyvenimą ir veikimą Lietuvių 
tautos labui, ir sugryžus pa
dėti darbuotis nors maža da
lele savo tautai. A. Banys.

Aldona Wilkeliene gryžo iš 
New Jersey valstijos, kur su 
savo dukrele ir motina pralei
do septynias savaites pas savo 
vyro seserį.

P. J. žuris su žmona lankė
si Tabor Farmoje, Michigan 
valstijoje.

Jonas Jarus su šeima 
porai dienų Pittsburghe.

buvo

pensija ir kitoki pa- 
kokius tik Amerikos 

gali gauti.

U Ž K V I E T I M A S
Vincas ir Ona Nerevičiai 

6023 Superior Avenue
užkviečia visus savo drau
gus ir pažystamus į atida
rymą savo papildytos Lie
tuviškos Užeigos — dabar 
joje parsiduoda alus, degti
nė, vynas ir tt.

Bus Skani vakarienė
šeštadienį, pradžia 7 v.

RUGP.-AUGUST 29
Atsilanky'kit visi!

SALASEYIČIAI SUGRYŽO
Praleidę virš porą savaičių 

kelionėje po rytines valstijas, 
Jurgis ir Julė Salasevičiai ir 
Petronėlė Stankevičiūtė gryžo 
į nam.us patenkinti. Visa ke
lionę atliko automobiliu, 
mas jų apsistojimas. 
Wilkes-Barre, Pa.

Pir- 
buvo 

Ten tarp 
kitų viešėjo pas Jurgį Vashnį, 
viešbučio savininką, kuris juos 
labai gražiai priėmė ir pavai
šino, už ką jam ištaria ačiū 
per “Dirvą-. Ponas Vashnis 
yra pasekmingas biznierius,. 
Lietuviškų kultūriškų reikalų 
rėmėjas. Jis išsirašė sau 
“Dirvą”.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams i Lietuvą.
'HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn;^ 
Į I. SAMAS JE WEERY Į 

6704 Superior Avenue =
Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- s 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, = 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
tajsyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 
akinių. Viskas žemomis kainomis. E 

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI | 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. E

EjiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiB  
F

AUKAUKIT DAUGIAU!
Gerbiami Clevelando ir kai- tion and lookine’ over ihe hun(1’’eds 

myniniu miestu Lietuviai! Ku- ,n atttandanf,e- Y°u readl|v recognize 
rie tik “turit laiko, nuvažiuokit people in every walk of ,ilfe- The 
ar nueikit i Clevelando Lietu- announcere figete the microphone— 
vių Darželį' (East Boulevard, everyone Klanc,n^ in his direction, 

~ ~ \ ! as he announces the celebration of
lla | LITHUANIAN DAY. A sensanation 

is felt that just can’t be explained. 
A sensation that cannot be gained 
very often due to the fact that it. is 

f]u_ difficult to have an arrangement 
j of this sort. A Lithuanian program 
viewed by hundreds of foreigners.

Believe you me it was indeed an 
impressive sight to see our own 
troupe of singers and dancers, in 
costumes appropriate for the oc
casion. Believe you me again, each 
and every individual participating 
in the affair gave their best, feeling 

applause 
appreciative au-

tarp Superior ir St. Clair av 
ir pamatysit koks jis puošnus j 
ir didingas, ir kaip visai arti 
pabaigos. Jis tuoj bus pabai
gtas, tuoj bus sudėta jame po
žeminės gėlynų laistymo 
dos, ir prasidės sodinimas gė
lynų ir medžių.

Tiems gėlynams ir medžiams 
ir kalno viršūnėje statomam 
Birutos Fontanui dar trūksta 
pinigų.

Kurie aukavot, dar kaitą1 
įleiskit ranką į savo kišenių, 
gal rasit liuosą dolarį ar porą. 
Jus aukotojai, taip pat turit gratified by the splendid 
pilną teisę paraginti savo kai- > given them by an 
mynus ir gimines prisidėti su dience. 
auka Darželio baigimui.

Musų Darželis bus puikiau
sias už visų — padėkit jį to
kiu įrengti greitu laiku.

Darželio atidarymas nusta
tyta sekmadienį, Rugsėjo 20. 
Rengkitės patys dalyvauti 
pakvieskit savo gimines 
draugus iš kitų miestų daly-i . ,
bus1' neuži^tina“” Amerikos would have really acclaimed them 
Lietuvių istorijoje diena — tai as GREAT. after s,eeins ,and hear- 
bus didžiausias paminklas Lie- iing: their dramatlcal smgmg at the 
tuvai UŽ jos rubežių — ir di- Great Lakes Expos.t.on, After all 
džiausiąs Lietuviškas pamink- these two are not amateur singers. 
i__ ______ i_________:__ In other words neither of them have

I gone “high hat”, forgetting Lith
uanian endeavors.

B AND N — 
It is my opinion

Lithuanians should 
bit proud of two of their singers.
1 have reference to none other than 

Y Į Bernice Russell and Norbert Skir- 
jr i bant. Both have always perform- 

t ed amiably and willingly at affairs 
tidarymo iškil'mė'se.“Tai' 

neužmirština

that Cleveland 
be just a wee

Kinda
hold-

more
serv-

IN ONE BREATH —
Mrs. J. Brazauskas lost 

than 15 pounds, hustling around 
ing th,e crowds at their villiage,
while Ann Pongonis, assistant seems 
to have gained weight, whilst doing 
just as much hustlig.

Florence Alekna, looking like an 
ad for Lemonade or Iced Tea, with 
beads of 
after the

Johnny 
comfort”
him nonchalantly playig cards !n 
his birthday shirt the other nite.

“Welcome Back”, — Super Snoop- 
I’ve actually missed 

Once 
read- 

Get

perspiration, just dripping, 
dances.

Zilen believes in “solid
these hot days. Caught

er, of Akron, 
your writting all tese month, 
again, “Welcome”, now the 
ers can appreciate my efforts, 
it?

When one Tony celebrates 
birthday, it’s just a party,
lawdy when two Tonys celebrate 
birthdays', both on the same day, 
it’s something else again. 
Tonys? 
Levickas, 
neighbors 
honor at 
wasn’t

h is
But

a

Which 
Tony Svetkauskas and T.

And you can ask the 
if the party held in their 
the Citavicius’ homestead 

rip-snorter. Yea man.

VACATIONS HERE 
Yankauskas of Roscoe, 

a lovely vacation here 
visiting her sons
She took in the glory

Pa., 
in 

and

RUNS IN THE FAMILY???— Say 
Miss Jenny Gariones, what did you 
do to that young chap Stevie, who 
is visiting at the home of Whitey- 
Termenas ? It seems that right af
ter that little swimming party last 
Saturday night the lad has been 
wandering around as if he was half 
cracked. Now most any time that 
you see him you can hear him mum
bling to himself, “What a gal. Boy, 
she’s okay. Doggone I wisht I 
lived in Akron. Mmm Mmm, tttt, 
gee some babe.” By the way Ber
tha you better be careful for soon 
your 
give 
tion.

AL JOCIS all burned up because 
Tony Waller just got himself a 
new Ford V-8 exactly like his. 
PETE YENICKY all dressed up on 
Monday evening ready to take in 
his weekly “Monday Mooching” at 
the Summit Beach Dance hall. HANK 
HOLLISH walking around with a 
grin and bear it expression al] over 
his face.

•‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas4 
platinkit ją tarp savo draugu.

little sister will grow up and 
you some first class competi-

EUREKA! EUREKA!
KNOCK KNOCK.
Who’s there?
KARPIUS.
Karpius who ?
Karpius einas, gerai?

AH! MY LOVE — If anyone wishes 
to make a hit with Wand Slevenski 
here’s all you have to do. Just 
comb your hair like Robert Taylor,

i 
ž

I—h

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

įJ

DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsirū
pindami savo namo aptaisynrti išlauko. Kam aikšot pi
nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir
tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 
stovės. Darbas ir medega garantuota.

Duodu lengvais išsimokėjimais.
The Home Owners Service Company

HEnderson 3842 7313 Myron Ave.
Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas

I

las pasaulyje kaipo paskiras | 
paminklinis padaras. Tokio di
dumo paminklo nėra net pa
čioje Lietuvoje. Gal kada bus, 
bet ikšiol dar nėra.

Tą tikrinu, nes pats važinė
damas 
Kaune 
mu ir

Pats 
žemės 
Karo 
stovi 
tarp 
čiaus, 
lando 
bei Maironio, 
bus išstatyti Darželyje.

Aukas Darželiui galima pri
duoti Iždininkui (P. P. Mulio- 
lis,- 6606 Superior ave.) arba 
Sekretoriui.

K. S. Karpius, 
Liet. Kult. Darželio

6820 Superior 
Cleveland,

Lietuvoje ir buvodamas 
nieko panašaus didu- 

puikumu nemačiau.
Lietuvių Darželis savo 
plotu prilygsta Kauno 

Muzejaus sodeliui, kur 
keli paskiri paminklai, 

jų Dr. Jono Basanavi- 
kuri jau turime Cleve- 
Darželyje, ir Kudirkos 

kurie neužilgo

WHAT DA YA KNOW —
Whilst watching the dancers, do 

their stuff, my attention was at
tracted to he barker and two fair 
damsels directly behind who stood 
up and applauded lustily for the 
childrens efforts. Of course that 
was to attract the peoples atten
tion, so when the dancing was con
cluded they all flocked over to see 
what they were selling. Well it

Mrs.
spent
Cleveland, 
daughters.
of the Expo, at the same time. Her 
vacation was Limited to one week, 
but it was so enjoyable, she added 
an extra week for good measure.

CELEBRATES BIRTHDAY
Mrs. Anna Myhling celebrated her 

thirtieth birthday, amid a whirl of 
glamour and pleasure, on Tuesday, 
August 25th. “Ilgiausiu metu!”

į Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas j;

Galutinis Išpardavimas
VYRIŠKŲ VASARINIŲ REIKMENŲ

Sekr. I 
ave. 
Ohio.

Lietuvių Mažų Namų Savi
ninkų organizacija rengia sa
vo dideli pikniką šį sekmadie
ni, Rugpjučio-Aug. 30 d., Mar- 
tinkaus farmoj, šalę Chagrin 
Falls. Piknike bus įvairių do
vanų, bus gera muzika, ska
naus alaus ir užkandžių.

įžanga tik 15c ypatai.
Kaip nuvažiuoti:

Iš Clevelando važiuokit Kins
man Rd. Route 422. Prava
žiavę Chagrin Falls, už 4 mai
lių, bus pirmas skersinis ke
lias, juo sukit po dešinei, į 
kelią 382. Pavažiavę 1 mailę 
į kalną rasit pikniko vietą.

Kurie neturi automobilių, 
bus nuvežti nuo Lietuvių salės 
specialiu troku, į abu galu už 
25c. Trokas išeis 11 vai. ry
to. Nępavėlųokit, Komis,

JIEŠKOMA Kazė-Ona Sede- 
kerskienė, seniau Antano Se- 
dukerskio žmona, gyvenanti 
Clevelande. Kreiptis j Adv. 
C. R. Jurgėlą 359 Union av., 
Brooklyn, N. Y., arba į “Dir
vos” administraciją.

ANNUAL PICNIC
Beginning at 10 a.m. Sunday, 

August 30th, the Lithuanian Chamber 
of Commerce will hold a picnic at 
Machuta's farm, on Green Rd. 
admission is absolutely 
free transportation from 
to the picnic grounds, 
to this there will be
Free Gate Prizes, donated by civic 
minded members'.

The 
free, plus 

Euclid Ave 
In addition 
awarded 8
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š (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų į 
E kambarius leidžiame dykai. B
EE L ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai iigo- z
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- Į
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę
į Lithuanian Funeral Home =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 1

| REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
;! Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5 
■J tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- •!

sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi.?- 5
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). I;

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate !•
ir Apdraudos Agentūra S

P. P. M UEIOLIS j
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 s

Vyrams
Polo

Celenaze 
Rayon ir 
Mėgsti

Vyrams ir Vaikinams
Šiaudinės Skrybėlės
Iki 

jų 
turim

VIENAS RINKINIS
skalbiant u Kaklaraiščių

VYRIŠKOS GRAŽIOS
Kojinės 15c- 7 pr.

VASARINĖS Kepurės
Krautuvės atdara

9c'

ir Vaikinams
Marškiniai

79c
2 už $1.50

Kelnės

uz $1 
19c

SKALBIAMOS 
Sanforizuotos ir 
išanksto sutrauktos

GRYNOS VILNOS 
Maudymosi kelnės

kas vakaras iki 8 valandos

THE KRAMER & REICH CO
7002 Suoerior Axe.

SI.39 
ir 

$1.89
97c

Kamoas Giddinsrs Rd,

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

jwiLKELIS^
j Licensed Funeral Director
: 6522 Superior Avenue
; NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
I Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
■ musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus,
! be atsižvelgimo į kaštus.
; Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
Į moderniškas. /
: HEnderson 9292 ~~~ ~~ j

■ ' - • k . . .


