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Prez. Roosevelt už Ekono
mine Demokratija

DARBAI
į IR DARBININKŲ ŽINIOS

Clevelande, po mėnesio 
lai'ko nedirbimo, vėl atsida-
rė Fisher Body dirbtuvė. 
Pradės dirbti naujų mode
liu automobiliams viršus.

Toje dirbtuvėje dirba per 
8,600 darbininkų.

Amerikos Darbo Federa- 
jos prezidentas Green skel
bia jog iš Federacijos iš
metama desėtkas unijų ku
rių vadai dirba su John L. 
Lewis už organizavimą in
dustrials darbininkų.

Taip tai Įvyko skilimas 
Darbo Federacijoje, kurios 
vadai tarp savęs nesusitai
kė.

Plieno išdirbystės prane
ša jog nuo Spalių 1 d. pa
kelia plieno kainas. Tiki
ma tas atsilieps ir Į darbi
ninkų. algas — darbininkai 
pareikalaus daugiau mokė
ti.

P r a ncuzijoje komunistų 
suagituoti darbininkai pra
dėjo streikus, reikalaudami 
socialistinės vyriausybės tei
kti pagalbą Ispanijos rau
doniesiems prieš tautinin
kus sukilėlius.

Išėmė 10 lavonų. Logan, 
W. Va. — Praeitą savaitę 
kasyklos sprogime užgriu
vo keliolika darbininkų — 
gelbėtojai išėmė 10 žuvu
sių darbininkų lavonų.

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo 3,500 darbininkų 
rūbų valymo Įstaigose, rei
kalauja 40 valandų darbo 
savaitės ir didesnių algų.

Meksikoje pasiryžę ap
šaukti streiką bulių imti- 
kai, reikalaudami geresnių 
sąlygų. Meksikoje madoje 
bulių imtynių sportas: vy
rai imasi-kaujasi su išla
vintais buliais.

PASKYRĖ $2,500,000 PASKATINIMUI PRI
VATINIŲ INDUSTRIJŲ IMTI Į DARBUS 

DAUGIAU DARBININKŲ
Washington, Rugsėjo 6. — Prezidentas Roosevelt, 

Darbo Dienos šventės proga, pasakė radio kalbą Į ša
lies gyventojus, kurioje pasireiškė už “tvarkingą eko
nominę demokratiją kurioje visi galėtų turėti naudos, 
kad tuo budu butų galima išvengti nesutikimų kurie 
kitas šalis privedė prie diktatūros’’.

Savo kalboje prezidentas 
palietė ūkių ir miestų gy
ventojų gelbėjimo klausi-
mus, ir išjudinimui priva
tinių industrijų kad jos 
galėtų paimti daugiau dar
bininkų iš bedarbių eilių, 
pareiškė jog paskiria dar 
$2,500,000 federalių pinigų 
kuriais bus palaikoma dar
bininkų samdymo biurai.

“Mes dėsim pastangas 
išsaugoti dirvą, išsaugoti 
vandenis ir išsaugoti gy
vastis”, pasakė preziden
tas. Jis paminėjo savo ap- 
važinėjimą 5,000 mylių va
karinių valstijų ploto, kur 
sausra nukankino ūkinin
kus, ir pasakė jog skubo- 
mis parūpins jiems darbų 
ir išdirbs ilgametį gelbė
jimo planą.

Paskiau, jis atsikreipė Į 
darbdavius, mažus ir dide
lius, kad naudotųsi federa- 
lės valdžios ir valstijų dar
bininkų samdymo patarna
vimu kaip tik apsireiškia 
didesnis reikalavimas dar
bininkų.

Raginimas privatinių in
dustrijų samdyti daugiau 
darbininkų, sako preziden-

tas, nereiškia kad bus su
mažinta viešų darbų vedi
mas po WPA ir PWA ir 
kitų valdžios įstaigų pro
gramų, iki visi darbinin
kai ras sau darbus priva
tinėse industrijose už at
sakantį užmokestį.

“Visi Amerikos darbi
ninkai, proto ir rankų, ir 
visi kiti mes kurie priklau
som nuo jų, žinom kad mu
sų svarbiausias reikalas 
yra susibudavoti tvarkią 
ekonominę demokratiją iš 
kurios visi galėtų turėti 
naudos ir kurioje visi ga
lėtume būti apsaugoti nuo 
tokios klaidingos ekonomi
nės krypties kuri buvo pri- 
vedus mus prie visuotino 
sugriuvimo briaunos septy
ni metai atgal”, kalbėjo 
Prez. Roosevelt.

Prezidentas nemato šioje 
šalyje klasių skirtumo ir 
pareiškė kad ne iš darbi
ninkų kaltės kyla suirutės 
bet iš priežasties “trumpa
regių” kurie nori atimti 
darbininkams teisę rūpin
tis ir kovoti už savo rei
kalus.

Ispanijoje
SAN SEBASTIAN, Rugs. 9 d. — Šio miesto gyventojai 

norėdami išgelbėti savo įstaigas nuo sunaikinimo sutiko pa
siduoti sukilėliams. Anarkistai ir komunistai norėdami vis
ką išgriauti spiriasi laikytis iki paskutines. Sukilėlių vado
vybė pareiškė paliks gyvus visus gyventojus išskyrus anar- 
kistus. Sukilėliai gali paimti miestą kada nori, bet nenori 
jį suardyti ir reikalauja miesto vadovybės leisti šaudyti rau- 
duonuosius kur tik juos pamatys.

Madridui, Ispanijos sostinei trūksta maisto, nes tautinin
kai valdo daugumą Ispanijos ūkių sričių. Gyventojai- rami
nami kasdien valdžios melagingomis žiniomis apie laimėji
mus ir nugalėjimą sukilėlių. Tikras žinias slepia.

PORTUGALIJOJ SU
LAIKĖ SUKILIMĄ
Lisbonas, ■ Portugalija. — 

Portugalijos radikalai ban
dė padaryti sukilimą ant 
kariškų laivų, bet juos ne
ilgai trukus šoviniai iš pa
kraščio nuramino ir visi 
sukilėliai suimti. Iš jų ke
li nušauti laike bombarda
vimo. Tyrinėjama ar tas 
sukilimas buvo plačiu ma
stu ar tik taip sau.

Madrido valdžia (raudo
nieji) kaltina Portugalijos 
valdžią (tautišką) gelbėji
me Ispanijos 'sukilėliams. 
Manoma kad Portugalijos 
raudonieji norėjo sukilti 
ir pagelbėti Ispanams, ku
riuos ten tautininkai muša. 
Ispanija ir Portugalija su
sieina rubežiais viena su 
kita.

PER ŠVENTES ŽUVO 
287 ŽMONĖS

Suv. Valstijose per tri
jų dienų Darbo Dienos 
šventes žuvo 287 žmonių.

Daugiausia užsimužė au
tomobilių nelaimėse — 244; 
20 žmonių prigėrė, 12 už
simušė lėktuvų nelaimėse, 
70 sutiko kitokias nelai
mingas mirtis.

Hitleris Reikalauja Kolonijų
Vokietijos Atimtos Kolonijos Sudarė 1,032,757, 

Ketvirtaines Mylias

ORE ŽUVO 186 ŽMONĖS
Pittsburghe nukritus ir 

užsidegus lėktuvui žuvo 10 
žmonių. Priskaitant kitas 
didesnes oro nelaimes, kur 
užsimušė praeitų 10 metų 
bėgyje po keletą žmonių 
vienu kartu, tokių žuvusių 
skaičius pasiekė 186 žrn.

PRANCŪZIJA GELBĖS 
SYRI.lAI

Paryžius. — Syrija da
bar yra po Prancūzijos 
Mandatu. Po 1939 metų 
ji atgaus savo nepriklau
somybę. Prancūzija ruo
šiasi Šyrijai pagelbėti ir 
palaikyti su ja draugin
gus ryšius.

AUSTRALIJA ĮSILEIS 
SVETIMŠALIUS

Australijoj depresija vi
siškai praėjo ir darbų yra 
tiek kad valdžia nutarė 
įsileisti kitų šalių ateivius 
darbo jieškoti.

PERSKRIDO ATLAN- 
TIKĄ Į ABU GALU

Rugsėjo 2 iš New Yor- 
ko išskrido du Amerikos 
lakūnai į Londoną. Jie 
buvo priversti nusileisti 
Valijoje, 175 mylios nuo 
Londono. Pritruko gaso- 
lino.

Jų skridimo tikslas buvo 
padaryti kelionę į abu ga
lu: iš Anglijos gryžti oru 
į Ameriką.

Beveik tuo pačiu laiku, 
iš Anglijos išskrido Ame
rikon Anglė lakūnė tur
tuolė moteris, 33 m. am
žiaus, kuri ir atskrido į 
Amerikos pakraštį, bet tu
rėjo prievarta leistis, savo 
lėktuvą sugadino, ir pati 
lengvai susižeidė.

Ji skaitoma pirmutinė 
viena moteris perskridus 
Atlantiką iš rytų į vaka
rus.

PASAULINĖ SPĖKOS 
KONFERENCIJA

Washington. — Čia pra
sidėjo pasaulio mokslinin
kų spėkos arba jiegos kon
ferencija. Joje dalyvauja 
ir du Lietuvos atstovai. 
Prof. Kolupaila ir Tnž. J. 
Čiurlys.

APSPITO ALCAZAR
Toledo, Rugs. 9 d. —Al

cazar tvirtovė, kurioj pri
silaiko apie 1,700 sukilėlių 
ir jų šeimų, raudonųjų ap- 
spista ir atakuojama, tik
slu ją paimti, kad sustip
rinus raudonųjų dvasią ki
tuose frontuose. Raudonio- 
li skaito Alcazaro mūšį la
bai svarbiu jų laimėjimui.

Raudonieji skelbė kad 
Alcazar jau paimtas, nes 
vienu laiku sukilėliai buvo 
paliovę šaudę iš tos tvir
tovės.

Siekia prie Madrido
Burgos, Rugs. 8. — Su

kilėliai paėmę Irimą pra
dėjo smarkų ataką paimti 
San Sebastian. Tą miestą 
gyventojai nori atiduoti 
tautininkams, bet anarkis- 
tai ir komunistai naikina 
ir degina viską, kad suki
lėliams atėjus liktų tik pli
ka žemė.

Tautininkai Rugs. 8 die
ną laimėjo svarbų muši 
prie Toledo, kur sukilėliai 
dideliame susirėmime per
kirto valdžios 7,000 karei
vių eiles ir išmušė 426 vy
rus. Tame plote sukilėliai 
prasimušė 10 mylių artyn 
Madrido.

Raudonųjų (valdžios) 
frontas nuolat traukiasi, o 
tautininkų 'plečiasi.

Tas nereiškia kad karas 
tuoj pasibaigs, tačiau kelių

pastarų dienų tautininkų 
laimėjimai prie Irimo ir 
Talavera de La Reina pie
tuose kainavo raudonųjų 
pusei apie 2,000 vyrų gy
vasčių.

Prie Talavera dabar at- 
sibuna smarkus mūšiai, 
kuriuose išstatyta didžiau
sios abiejų pusių kariume- 
nės.

SUŠAUDĖ 114 VIE- 
___ NUOLIŲ

Burgos, Rugsėjo 9 d. — 
Raudonųjų karo teismas 
be jokios priežasties su
šaudė 114 Augustinų vie
nuolių EI Escoriale, nežiū
rint Ispanijos prezidento 
pastangų juos išgelbėta

Šį savo žiaurų darbą 
raudonieji atliko nujausda
mi kad jiems gresia žlugi
mas, nes tautininkai tuoj 
juos apsups.

Šitas atsitikimas yra vėl 
įrodymas kad Ispanijos so
cialistų valdžia neturi jo
kio autoriteto, komunistai 
sauvaliauja visu žvėrišku
mu.

San Sebastiano ir Iruno 
apielinkėse raudonieji iš
žudė apie 600 'kunigų ir 
vienuolių.

JOHHNY GOODMAN 
LAIMĖJO GOLFE

Arcola, N. J. — Perei
tą savaitę pradėtas golfo 
turnamentas už Walker 
taurę baigėsi Rugs. 8 d. 
Laimėtoju išėjo Lietuvis iš 
Omaha, Nebraska, Johnny 
Goodman-Gudeliauskas.

Šiame turnamento lošė 
Anglijos ir Amerikos pro
fesionalai golfistai.

Johnny Goodman pora 
metų atgal laimėjo Ame
rikos atvirame turnamen- 
te.

285 KOMPANIJŲ PELNAI 
PADIDĖJO

Surinktos žinios iš 285 
didžiausių Amerikos indus- 
trialių porporacijų ‘parode 
kad jos per pirmą šių metų 
pusmetį bendrai turėjo in- 
eigų 62.6 nuoš. daugiau ne
gu tuo pat laiku 1935 me
tais.

Bet paklausykit kokį bai
sų riksmą tos korporacijos 
kelia prieš Rooseveltą ir jo 
tvarką. Jos užmiršta kad 
Rooseveltas dalykų padėtį 
pagerino iki tiek kad jos 
galėjo turėti daug didesnes 
Ineigas ir išmokėjo dides
nius dividendus. Jos tik rė
kia kad ši valdžia ‘smaugia’

Nurnberg, Vokietija. — 
Rugsėjo 9 dieną prasidėju
sioje Hitlerio Nazių parti
jos metinėje konvencijoje, 
Vokietijos diktatorius Hit
ler paskelbė keturių metų 
programą, kuris apima ne- 
užsileistiną reikalavimą iš 
Vokietijos atimtų kolonijų 
atgavimo, tikslu padaryti 
Vokietiją ekonomiškai ne
priklausoma nuo viso pa
saulio.

Suvažiavime dalyvavo į 
800,000 Nazių. Hitleris sa
vo pareiškime siūlė vykdy
ti savo šalies ekonominį 
programą keliant visą in
dustriją ir ukininkystę.

Tam viskam atsiekti rei
kalinga tik musų energijos 
ir pasiryžimo, sako Hitler.

“Musų kolonijų sugrąži
nimo reikalavimas yra žy
miausia šio programo už
duotis. Mes turim pasi-

RUOŠIAMA PABAL
TIJO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJOS

Kaunas. — Šią vasarą Kau
ne, Rygoje ir Taline smarkiai 
ruoštasi trims Pabaltijo vals
tybių konferencijoms: Pabalti
jo ūkio konferencijai, Pabalti
jo valstybių vyriausybių eko
nominei konferencijai ir Pa
baltijo valstybių užsienių rei
kalų ministerių eilinei konfe
rencijai.

Paskutinė Pabaltijo ūkio 
konferencija Įvyko 1934 me
tais Taline, o sekanti konfe
rencija turi Įvykti Kaune 1937 
metais. Baltijos valstybių vy
riausybių ekonominei konfe
rencijai paruošiami darbai ir
gi jau pradėta. Paruošiamoji 
konferencija numatoma Rygo
je. Galimas dalykas kad ir 
pati konferencija įvyks taip 
pat Įvyks Rygoje.

Eilinė, penkta Pabaltijo val
stybių užsienių reikalų minis- 
terjjų konferencija įvyks pir
moje pusėje Gruodžio mene
sio. Skubesni ir svarbesni 
Pabaltijo valstybių reikalai 
bus apsvarstyti per Tautų Są
jungos pilnaties sesiją, kurioje 
susitiks Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos-užsienių reikalų minis
terial. Taigi per trumpą lai
ką Įvyks trys svarbios Balti
jos valstybių konferencijos.

Tsb.

gaminti sau žalios mede- 
gos šaltinius”, toliau rei
kalavo Hitleris.

Hitlerio p r o k lamaciją 
skaitė Bavarijos nazių va
das Adolf Wagner, kurio 
balsas ir nudavimai yra 
panašus į Hitlerio.

Tokiu budu Hitleris ir 
Vokiečiai griauna sau iš 
po kojų visas Versalio su
tarties kliūtis ir sie'kia jau 
j užjūrius atimti savo ko
lonijas kurias prarado po 
karo 1918 metais.

Lietuvoje Steigia Val
stybines Skaityklas

Kaunas., — Rugsėjo pradžio
je Lietuvoje bus paskelbta 
valstybinio viešųjų skaityklų, 
vaikų darželių ir aikštelių js- 
statymas, kuris pradės veikti 
nuo Rugsėjo 1 dienos. Įsta
tyme numatyta kad viešųjų 
skaityklų tikslas yra parūpin
ti visuomenei geros literatū
ros, plėsti visuomenėje knygų 
skaitymą ir rinkti kultūrinės 
vertės spausdinius Lietuviško
je ir kitose kalbose, šios skai
tyklos yra švietimo ministeri
jos žinioje. Skaityklas gali lai
kyti valstybė, savivaldybės ir 
privatiniai asmenys.

Vaikų darželiai bus prieš
mokyklinio amžiaus vaikams 
auklėti. Gi mokyklinio am
žiaus vaikams auklėti vasaros 
metu bus laikoma vaikų aikš
telės. Jos bus švietimo minis
terijos žinioje, bet gavus švie
timo ministerio leidimą, vaikų 
darželius ir aikšteles galės 
steigti ir savivaldybės bei tei
siniai ir privatiniai asmenys.

Tsb.

MADRIDE ŽUDYMAS 
TĘSIAMA

Madridas. — Kasdien po 
daugybė “fašistų” sušaudo
ma, visai nekaltų žmonių. 
Žudymo , darbą varo dvi 
gaujos, kurios pasivadino 
“visuomenės saugos” ir 
antra “liaudies fronto” ko
mitetai. Žudeikos elgiasi 
kaip kokie valdovai.

Valdžia ir čia nepajiegia 
nieko žudeikoms padaryti.

jas taksais

Kruvinas- Lietuvos kūno pjūvis—demarkacijos linija. Vaizde
lyje matyti Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija Linkmenuose. 
C ta matyti Lietuvių ir Lenkų sargybos bustynės. Lenkų sar- 
gybims daro kratą pas okupuotos Lietuvos gyventoją, gryž- 
tantį po lauko darbų į namus. Jo uitis* yra perkirstas demar
kacijos linijos. Tsb.

Amerikos Mokslininkas 
Lankosi Lietuvoje

Kaunas. — šymet Lietuvoje 
lankosi labai daug užsieniečių, 
kartais net ištisomis ekskursi
jomis. Nesenai Lietuvoje vie
šėjo gausi Prancūzų ekskursi
ja, lankėsi Latvijos šaulių va
dovybė ir Pabaltijo valstybių 
laikraštininkų ekskursija.

Be kitų žymių žmonių, Rug
pjūčio pabaigoje į Lietuvą at
vyko žymus Amerikos moks
lininkas Willy Kiel. Jis yra 
Amerikos folkloro instituto 
direktorius. Lietuvoje Willy 
Kiel studijuos Lietuvių tau
tos papročius, tautinius rubus, 
liaudies dainas, šokius ir kitą 
folklorinę medegą. Tsb.

MĘILĖS TRAGEDIJA
Kaunas. — Prieš trejetą sa

vaičių Aleksote, Grigonio na
muose, įvyko baisi tragedija: 
ryto meitą rasta kraujuose .pa
plūdę du jauni žmonės: Br. 
Grigonis, namų savininko sū
nūs, 19 metų amžiaus, ir Ma
rė Kavoliovaitė, 22 m. amžiaus.

Grigonis rasta lovoje, o Ka
voliovaitė begulinti ant grin
dų. šalia rasta revolveris, nuo 
kurio kulkos abu jauni žmo
nės žuvo. Spėjama kad Grigo
nis pirma nušovė Kavolįovai- 
tę, o paskui tuo pačiu revol
veriu pats nusišovė.

žudyn'ės priežastimi laikoma 
nelaiminga meilė: tėvai nelei
do jiedviem apsivesti. “S.“

ISPANIJOJE “ĮŠALO” PUSĖ 
MILIJONO LIETUVOS 

LITŲ
Kaunas. — Nors Lietuva su 

Ispanija neturėjo didesnių pre
kybinių santikių, tačiau kasmet 
Lietuviškos firmos ten parduo
davo celulozės maždaug 5 mi
lijonų litų sumai. Dabar Ispa
nijoje kilus vidaus karui, vie
tinės prekybinės firmos knrioš 
pirkdavo celulozę, liko skolin
gos Lietuvos firmoms pivę 
milijono litų. Už tas firmas 
yra garantavus Ispanijos vy
riausybė. Dabar Lietuvos pir
kliai daro žygių atgauti iš ten 
“įšalusius” savo pinigus.

Tsb.
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PITTSBURGH
Lėktuvo Nelaimėje Už

simušė 9 Žmonės
Rugsėjo 5 d. vakare, dide

lis lėktuvas, kuris vežiojo, pa- 
sažierius pavežioti oru, nukri
to netoli miesto lėktuvų sto
ties su dešimčia žmonių, ku
rių devyni, kartu ii- lėktuvo 
valdytojas, užsimušė. Išliko 
gyva tik viena moteriška, ku
ri tik susižeidė. Ji iššoko iš 
lėktuvo pirm lėktuvui užside
gant.

Manoma kad lėktuvui prirei
kus leistis, pilotas nuleido lėk
tuvą žemyn kaip reikia, tiktai 
toj vietoj pasitaikė būti stul
pas, j kurį pataikęs lėktuvas 
atsistojo nosim į žemę ir taip 
krito. Nukritęs tuoj ir užsi
degė. Viduje likusių žmonių 
nebuvo galima išgelbėt nei vie
no ir jie taip sudegė.

Ta mergina šokdama laukan 
iš lėktuvo ragino ir kitus šok
ti, bet, sako, visi kiti sėdėjo 
kaip pastirę ir nepasijudino iš 
vietos.

Toje vietoje gyvenąs ūkinin
kas su žmona pasakojo apie 
nelaimę taip. Jie pirmiausia 
girdėjo ore virš jų lėktuvą 
Skrendant, ir netrukus išgirdo 
jame sprogimą. Iš to, sako, 
suprato kad jau kas negero iš
tiko. Išbėgę laukan iš namo 
sako pamatė netoliese krūmas 
apšviestus ugnim. Lėktuvas 
jau buvo nukritęs ir degė. Pa
matė link jų bėgančią mote
rišką, kuri išgąsties perimta 
klykė. Ji buvo ta išsigelbė
jus mergina. Ji matė kaip 
lėktuvas su keleiviais užsidegė.

Vėliau subėgo ir daugiau 
žmonių į nelaimės vietą, bet 
niekas negalėjo jokios pagal
bos suteikti. Lėktuvas sude
gė, kartu ir jame buvę žmo
nės.

BEDARBIŲ EILĖS ŽYMIAI 
SUMAŽĖJO

Harrisburg, Pa. — Paskuti
nę savaitę Rugpjūčio mėnesio 
Pennsylvanijoje iš bedarbių ei
lių išsiėmė 24,422 asmenų, ku
rių duondaviai gavo savo re
guliarius darbus. Viso šiuo 
laiku šelpiamų bedarbių vals
tijoje liko 503,987.

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

■ (Per Gothenburgą, Švediją

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

Drottningholm Rugsėjo 26
Gnpsholih ........................ Spalių 1
Kungsholm . ...................... Spalių 21
Gripsholm ............................ Spalių 29

Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musą 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

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy j
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Šioje vaistinėje užlaikom vi

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, nėr-1 
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

VALDŽIA NUPIRKO 4J15 
AKRŲ ŽEMĖS

Fedęralė valdžia nupirko iš 
Central Pennsylvania Lumber 
Cq., iš Sheffield, 4415 akrų 
plotą miško. Už tą mišką už
mokėta $737,435. Miškas ran
dasi Warren ir McKenna ap
skrityse.

Kartu su šituo plotu, dabar 
Pennisylvanijoj . federalė val
džią turį apie 400.000 akrų že
mės plotų, kur arba užžėlę 
miškais arba bus užželdinta..

Valdžia dar pasiryžus nupir
kti daugiau Rennsylvanijos 
ploju iki susidarys apie 800,- 
000 akrų, užbaigimui Agrikul
tūros Department© užsibriez- 
tų planų.

Palanga. — šymet Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse įvyksta 
suvažiavimas Amerikos Legio
nierių, kurie dalyvavo didžia- 

I jame pasaulio kare. Tų legio- 
' nierių eilėse kovėsi nemažas 
skaičius Lietuvių. Suvažiavi
mas bus Clevelande.

Legionierių ' vadovybė per 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteriją kreipėsi į Draugiją 
Užsienio Lietuviams Remti 

■kad ji atsiųstų į Clevelandą 
vieną kubinę pėdą Lietuviš
kos žemės. Kaip pareiškė J. 
Vilkaitis, DŲLR atstovas, tos 
žemės tuo tarpu negalima pa
imti iš brangiausio Lietuvos 
Kalno — Gedimino pilies kal
no Vilniuje, tat nutarta jos 
paimti iš Palangos Birutės 
Kalno.

Palangos miesto burmistras 
V. Kraujalis suorganizavo tos 

į žemės paėmimą Rugpjūčio 20 
d. Organizuotai su savo vė
liavomis susirinko Palangos 
organizacijos, atėjo nemažas 
buris vasarotojui ir daug Pa
langiškių. Iškilmes pradėjo 
Burmistras Kraujalis. Ame
rikos Lietuvių atstovas Adv. 
Bagdžiunas, kuris 47 metus 
nebuvo Lietuvoje, Amerikie
čių vardu sveikino brolius ii 
seseris Lietuvius, džiaugėsi 
didele Lietuvos pažanga ir pa
aiškino kad Birutės kalno že
mė bus Clevelande supilta su 
kitųi tautų žemėmis į vieną 
kalvą, nuo kurios Amerikos le
gionieriai pasakys visam pa
sauliui kad jie visuomet buvos 
už amžiną žmonių taiką.

Dar kalbėjo J. Vilkaitis ir 
Elisonas, kuris priminė dide- 

I liūs Amerikos Lietuvių nuo

DAYTON
IŠKLAUSYKIME PRAŠYMO

Jau antru kaitų telpa Lie
tuviškuose laikraščiuose pra
šymas aukų įrengimui Lietu
viu Kultųrinio Darželio Cleve
lande. To darbo parėmimas 
yra šventa pareiga visų Ame
rikoje gyvenančių Lietuvių, ir 
visi privalome tam parodyti 
savo prijautimą. Tas Darželis 
tai amžinas paminklas musų 
tautai Amerikoje. Ypač Ohio 
valstijos Lietuviams reikalin
ga prisidėti prie to paminklo 
su aukomis. Tas Darželis yrą 
ne kurioje kitoje valstijoje, 
bet musų.

štai Daytonięčįąi siunčia sa
vo auką per “Tįirvą” po $1: 
Agota Kavaliauskienė ir J. A. 
Urbonas. Kas busite kiti ?

“D.” Rep.

BROOKLYN, N. Y.
REMKIME LIETUVIUS JAU-

N UOLIUS MENININKUS
Brooklyn© Lietuviai turime 

energingą menininkę p-lę Vio
letą Tamkiutę, kuri ne tik lai
kas nuo laiko palinksmina mu? 
koncertais ir dainomis, bet ir 
garbingai garsina musų vardą 
ir svetimtaučių tarpe.

Liepos mėnesį 1935 metais, 
New Yorke surengtame radio 
dainų konteste, p-lė Tamkiutę 
su buriu savo dainininkų lak 
mėjo pirmą dovaną ir gražiai 
Lietuvius pagarsino. Apart 
to, ji visur ir visuomet dar
buojasi su Lietuviais.

Rugsėjo 27 d., Brooklyn^, 
Labor Liceuni salėje, p-lė V. 
Tamkiutę rengia kostiuniuotą 
koncertą, kuriame apart jos 
dalyvaus Aldona Liutkiutė, K. 
Hoffmanas ir Albertas Tan
kus kaipo dainininkai. Taipgi 
dalyvaus visu mylimos gitaris- 
tės p-lės Aldona šervietaitė iy 
Ona Mažeikaitė ir garsi šoki
kė Flora Bovio.

Reikia pasakyti kad šis kon
certas bus tos rūšies pirniutį-l 
nis Brooklyne. Apart gražių 
dainų ir muzikos, susirinkusie
ji galės geai pasilinksminti ir 
pasišokti prie geros Joe Alleų 
orkestras. K. J. Paulauskas.

—
New Yorko ir New Jersey 

SLA. Kuopų 5-tas Apskritis 
rengia didelį išvažiavimą sek
madienį, Rugsėjo 13 d., Liber
ty Parke, Hillside. N. J. Pra
džia 1 vai. dieną. Įžanga ne
mokamai. Bus dainos, žaislai, 
šokiai, ir kalbės SŲA. sekreto
rius Dr. M. J. Vinikas.

PRANEŠKIT ADRE
SO pakęitimą

“Dirvos” skąitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto prą- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir | 
įrašę savo vardą ir pavar- 

' dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

J. A. URRQNAS
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

BIRUTĖS KALNO ŽEMĖS PĖDA IŠKILMIN
GAI PAIMTA IR IŠSIŲSTA į AMERIKĄ

pelnus atstatant nepriklauso
mą Lietuvą. Burmistras Krau
jalis perskaitė tam reikalui 
surašytą aktą. Vėliau, orkes
tras pagrojo Tautos Himną, 
Lietuviais Mes Esam Gimę, ir 
maršą.

Dėžę žemei į Ameriką vež
ti suprojektavo dailininkas A. 
Varnas. Dėžė papuošta gin
taru, iš kurio padarytas Klai
pėdos herbas, Gedimino pilies 
bokštas ii' Palangos kalno ko
plytėlė.

Nuo papėdės degančio au
kuro, kurio ugnį kursto vaidi
lutės, pirmas į tą dėžę žemes 
įpylė apskrities viršininkas J. 
Vaišnys, o paskiau organizaci
jų ir visuomenės atstovai, že
mę dėžėn supylus, ji buvo už
antspauduota.

Susirinkusieji pradėjo skirs
tytis, o Birutės kalno žemė 
plauks Amerikon skelbti taika 
ir žmonių sugyvenimą.

“LA.” Št. S.

YOUNGSTOWN. O
GRAŽIAI PAVYKO. Rugs- 

7 d. čia buvo surengta pikni
kas Lietuvių Šv. Pranciškaus 
parapijos naudai kur klebo- 
naujai nesenai iš Cleveland© 
atkeltas Kun. Petreikis.

Svečių daug buvo iš Cleve- 
lando ir iš kitų aplinkinių 
miestų. Programą išpildė pa
sižymėjęs Clevelando juokda
res, Grybų Kapitonas Petras 
Luiza, padainavo Alvina Lui- 
zienė, ir Clevelando Šv. Jurgio 
parapijos choro grupe. Daly
vavo ir abu Clevelando klebo
nai, Kun. Vilkutaitis ir Kun. 
Karužiškis. Matęs.

. . . dėl jūsų minčių suraminimo!
Jūs, kurie mylite ncapribotu lepumą gulėti lovoje 
su nepaprastai gera apysaka ir didžiai patenki
nančiu užsirūkymu . . . susidraugaukite šį vakarą 
su Lengvu Užsirūkymu . . . lengvu užsirūkymu iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako . . . I,tieky Strike! 
Jus paragausite augščiau-apkainuoto tabako puikų 
skoni . . . visus tuos puikius vidurinius lapus, 
Derliaus Grietinę. Jūs pažinsite rūkymo džiaugsmą 
su ta lauktina gerklės apsauga, suteikiama nuosavo 
Lucky s proceso. — ‘’It’s Toasted”. Lengvas Užsi
rūkymas jūsų minčių suraminimui! Lengvas 
Užsirūkymas dėl jūsų gerkles!

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS!
Virš 1,300,000 dovany išdalinta 

dėl "Sweepstakes’*

KOKS RAMINANTIS JAUSMAS! 
lengvas Užsirūkymas!

Uždaryki!. • duris ‘rūpesčiams ir jusi- 
krimtimams . ir afsipląškito iviešų 
Luckies psk eJį! Jūs neturite slegiančio 
jausmo „ ifuomot . jūs rūkote iki vėlos 
nakties- Langvjs UuirūĮcymas {šaltoka 
prii.-nnų skonį, ir Luckies yra Lengvas 

Užsirūkymas.

Tik pagalvokit! Virš 1,300.000 dova
nu jau yra išdalinta lame didžiuliame 
tautiniame eigarety lošime, jū-u Lucky 
Strike Sweepstakes Ar /ris jau išlo
jo!? Ar jus laimėjo! jūsų Luckies — 
plokščią 50 gardžiu Lucky Strike-* 
blokinę?

Ant radio yra perduodama muzika. 
Atsisukite “Your Uit Parade” - tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. Klnu- 
sy|cite, spręskite ir studijuokite melo
dijas — tuomet pabandę kilo jūsų Lucky 
Strike ‘‘Sweepstakes’*.

Ir jeigu jūs dar nerūkote Luckies, 
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi 
pabandykite juos. Gal būt jūs tuo ką 
nors netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
virŠingunią - Lengvą Užsirūkytu? iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

-lengvas užsirūkymas
$ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED"

Csęyctrtt isge. T*e Apertesa Tsbiae* Cocptzy

- PAJIESKQMI
Adomaitis Juųzas, s. Juozo, 

iš Alvito, Vilkaviškio' apskr., 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Adomaitienė Adelė, gyve
nanti New Yorke.

Aųgąitis Jopas, taip pat ži
nomas kaipo James Siebert, 
mirė ir paliko nemažą turtą. 
Jo įpėdiniai arba apie jį ką 
nors žinantieji prašomi atsi
kreipti Į Konsulatą.

Kačinskai, Juozas ir Augus
tas, iš Bagšių k., Alytaus ap., 
gyvenę New Yorko mieste.

Cisevičius (Cąsąvech) sūnūs 
Prano, gyvenęs Philadelphia.

Didžiulis Romualdas, s. Ka
zio, iš Jodinių dv., Kupiškio 
vai., Panevėžio aps., gyvenęs 
Norwood, Mass., vėliau New 
Haven, Conn.

Jankevičius Pov., gyvenęs 
Elizabeth port, N. J.

Karpavizius Kazys, iš Alvi
to. Vilkaviškio ap., gyv. Phi
ladelphia.

Įilysčiunas Antanas, gyve
nęs New Yorko apielinkėje.

Makula vi čius Jonas, gyve
nęs Eden, Md.

Milašauskas Tadas, iš Ne
makščių v., Raseinių ap., gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Miškinis, Mečislovas, s. An
driaus, iš Trakų vk., Balnin
kų vals., prieš karą gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Pajerskas Juozas, s. Kazio, 
gyvenęs Rochester, N. Y.

Petrikienė - Glužinskienė, ki
lus iš Viekšnių vai., Mažeikių 
ap., gyvenus Durham, Conn.

•Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji teiksis atsiliepti 
adresu:

Consulate General of 
Lithuania 

46 Fifth Avenue
New York City.

— —■ _/■■■ - ■ ' - —' -   ■ ■ ■ ,■ —————•

Trumpos Pastabos apio Viską
Rašo Jonas Valaitis

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

ŽMOGŲ SPALVOS yEIKIA
Chicagos Optometristų Aka

demijoje diskusuota klausimas 
kokią įtaką medicinos moksle 
ir gydyme turi šviesa. Pasi
rodo, violetinė spalva naikina 
galvos skaudėjimą, raudona— 
sukelia kraujo cirkuliaciją ir 
ji uždega; žalia gelbsti virš
kinti.

Šios naujos mokslo šakos 
tyrinėtojai sako kad krali- 
kams spalvos tiek veikia kad 
visai juos pakeičia.

Tuo tarpu mene, ypač futu
rizme. vyrauja raudona, juo
da, ruda spalvos, kurios, su
prantama, veikia į žmoniją. 
Reiškia, ir spalvos prisideda 
prie karų, nesantaikų.
RINKIMU ŽODYNAS. ...

Prieš sekančius prezidento 
rinkimus populiariausi žodžiai, 
kiek iš partijų vadų girdėti, 
bus: Amerikonizmas, indivi
dualizmas, kolektivizmas, ko
munizmas, diktatūra, demokra
tija. šie žodžiais už ir prieš 
skambės garsiausia.

Tie žodžiai ir Lietuvių spau
doje populiarus. . . .
DIDŽIAUSIAS
DEMOKRATAS

Viso pasaulio valdovų, šian
dien turime Britanijos valdy
toją, Karalių Edvardą VIII, 
demokratijos pavyzdžiu, nors 
jis nėra nei rinktas, nėra nei 
“darbininkas”, kaip kai kurie 
ji supranta. Tačiau, kada 
“darbininkų draugai” žudo sa
vo draugus, jis važinėja kaip 
paprastas turistas po pasaulį.

Adriatiko juroje jis maudė

si su visais Dubrovnike ir žu
vavo su kitais žuvininkais.

Graikijoje autobusu su vi
sais važinėjo apielinkių apžiū
rėti. Delphuose, Britų monar- 
kas siurbtelėjo drauge su pa
prastais žmonėmis, Castilijos 
fontano vandens, kuris kada 
kitados inspiruodavo poetus ir 
kada Phytijos kunigai iš to 
fontano gerdavo prieš savo 
pamaldas.

Nežiūrint jo, atrodytų jog 
monarkams ateities nėra. Bet 
Edvardas VIII yra konstituci
nis monarchas, už savęs turįs 
politikos genijus kai]) Stanley 
Baldwin, Rapt. Anthony Eden 
ir Sir Samuel Ilcare, kurie ki
toje valstybėje gal butų ka
raliaus sušaudyti, arba jie bu
tų karalių šaudę.

Tautos vieningumas ir kon- 
struktivė dvasia tokius žmo
nes išauklėja. Iš jų mokyki
mės.
KARO LAIMĖTOJAMS 
VISKAS

Madridas savo aukso ir si
dabro $700,000,000 vertės turi 
paslėpęs požemyje giliai už 7 
pėdų storio geriausio plieno 
sienų, apteptų 200 pėdų ce
mentu. Tas požemis paskan
dintas vandenyje, ir tik ma
žais tuneliais, kuriuose kyšo 
kulkosvaidžių vamzdžiai, paky
lančiais tilteliais ir įvairiais 
užsidarymais, tegalima priei
ti. Per dvi minutas minutas 
tas viskas galima paskandinti.

Tačiau jei sukilėliai- Madri
dą paima, tie visi turtai per
eina laimėtojams.



K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

SKANDINAVIJOJE ,SB
Lietuvos Aido 3000 n r.

Valstybės Prezidentas Smetona apie Laikraštį, kurį Pats Įkūrė Vilniuje 
'Karo Dienose, 1917 Metais

(Tęsinys iš pereito num.)

* į ------------
U BOHUS PILYJE BESIŽVALGANT

Iš pilies aukštų sienų dairantis, buvo aiš
kiai matyt kad lėkštesnės vietos ir pats apie- 
linkės vandtenų plotas žymiai patvinęs, nuo 
praeitų poros dienų lietaus. Kadangi čia min
kštos žemės kaip ir nėra tai visas lietus nu
kritęs ant akmeninių krantų, subėgo Į tuos 
matomus slėnius, kurie išrodė lyg užtvinęs Ne
muno ir Vilijos plotas po Kaunu.

Nors nesu kareivis, tačiau besidairydamas 
po tos milžiniškos pilies apielinkes numačiau 
tą ko gal visai nesvarstė anų dienų kariaunin
kai kurie tą pili statė ir skaitė nepaimama, ir 
kurie ją paimti kėsinosi, o vėliau ir paėmė.

Pats tas pilies kalnas, aukšta apvali uola, 
buvo saugus ir per save tais laikais kada pa
prasti ginklai ir kariavimo Įnagiai vartota. Ne
reikėjo tokios pilies toje vietoje ir statyti, nes 
i tą salu'kę ir kalną priešams ir taip buvo sun
ku prieiti. Priešai, kurie ištolo į tą pili svai
dė vilyčias ir akmenis, turėjo tokias pat sau
gias užvejąs už kitų aplinkui esančių akmeni
nių kalnų, kad ir žemesnių už tą, ir pilies gy
nėjai negalėjo jiems nieko padaryti, jeigu ne
išėjo iš pilies Į mūšį žmogus prieš žmogų. Ka
da pradėta vartoti paraku šaunamos kanuolės, 
už tų aplinkinių kalnų pasistatę kanuoles prie
šai be didelio pavojaus sau pleškino Į pili iki 
ji pradėjo braškėti... . Tokiai milžiniškai ir 
stipriai piliai geriau tiko būti kur nors žemo
je vietoje ir prie pajūrio, kur butų galėjus 
ginti ar koki miestą ar svarbų juros pakraštį. 
Taigi, kada švedų karalius Karolis Gustavas 
atėjo prie Bohus pilies su kanuolėmis, jis be 
didelio vargo Norvegus nuveikė ir tą plotą že
mės pasijungė sau.

Kaip jau minėjau, šios pilies kalnas, gre
ta jo vandenys ir pilies padėtis visai primena 
Kauno žaliojo Kalno pradžią prieinančią prie 
Vilijos, tik Slabados (dabartinės Vilijampolės) 
vietoje čia stogso pliki neaukšti uolos-kalnai.

Pilyje išlandžiau visus urvus ir urvelius, 
išlaipiojau sienas ir bokštą kiek buvo galima 
užlipti. Viduryje pilis išrodo labai išardyta ir 
išgriuvus, matomai nuo jon kritusių šovinių.

Iš vaikštinėjau po pilį arti dvi valandas 
laiko ir niekas nepaklausė ko čia toks niekam 
nežinomas ir visai vienas žmogus landžioja.

Gryždamas nuo pilies kalno i pakalnę, čia 
prie plento esančioje grytelėje nusipirkau pi
lies atvaizdų parodančių kaip pilis išrodo da
bar ir kokia ji buvo kada joje švaistėsi išdidus 
kariauninkai, penki-šeši šimtai metų atgal. Iš 
atvaizdo ji priminė Gedimino pilį Vliniuje, ka
da ir ta buvo savo puošnume ir galybėje.

Toje bakūžėje pakalnėje pardavinėjama 
saldainiai, užkandžiai, atvaizdai, ir galima gau
ti informacijų. Ji įrengta pasitarnauti turis
tams.

Skirtumas tarp jau mano aprašytos Grips- 
holm pilies netoli Stockholm© ir šios Bohus 
pilies yra tas kad ši yra arba buvo daugiau 
kaip tvirtovė, joje karaliai negyveno, tik už
silaikė skirtas viršininkas ir tam tikras skai
čius kareivių. Gripsholm pilyje gi prisilaikė 
patys didieji valdovai karaliai.

Apie šeštą valandą vakaro, gryžtant, įli
pus į autobusą, pradėjo smarkiai lyti.

Švedijoje, kaip jau seniau minėjau, val
džia stengiasi aprūpinti darbu savo bedarbius, 
taigi jie dirba kelių taisyme ii- gerinime. Ke
lias tarp Gothenburgo ir Kungalv tiesinamas 
ir dedamas naujas platus, iš rausvų granito 
akmenų, kuris, nors nelabai sveikas automobi
lių gurnams, bet bus amžinas.

PASKUTINĖ NAKTIS
Gryžęs į viešbutį, tikėjausi rasti savo ben

drakeleivius Lietuvius, pribuvusius iš Klaipė
dos, kurie turės rytoj kartu su manim išva
žiuoti laivu Gripsholm į Ameriką. Bet man 
pasakė kad tie keleiviai neatvyko, del audros 
kuri siaučia ir Baltijos juroje: laivas negalėjo 
įvažiuoti į uostą, jie atvyks rytoj....

Tai mat kokie prietikiai jurų keliaunin
kams. Laimė mano kad pasirinkau išplaukti 
iš Klaipėdos savaitė anksčiau, nes ir aš bučiau 
patekęs į tą audrą. O Klaipėdiškis laivas nė
ra toks didelis.... Man apleidžiant Klaipėdą, 
tiesa, buvo vėjuotas oras ir tą laivą supo, ta
čiau tai dar buvo toli nuo tikros audros. Iki 
rytoj musų laivas apleis Gothenburgą, vis tu
rėjau viltį audra praeis ar kiek sumažės ir ne

teks jos paragauti.
Pargryžęs į miestą dar su šviesa, neturė

damas ką veikti, iš nuobodulio nuėjau į šve
dišką kino (filmų teatrą) pasėdėti. Mačiau 
Vokišką filmą, “Napoleono Sužiedotinė”, ir ro
dė filmas Belgijos karalienės Astridos, kuri 
buvo švedu karaliaus duktė, laidotuves, šve-1 
dai buvo labai sujaudinti tokia tragedija. Ji 
užsimušė važiuojant automobiliu su savo vyru, 
jis gi išliko gyvas, tik susižeidęs.

Vakarieniaudamas dar peržvelgiau vėliau
sias žinias apie tą audrą, ir kiek galėjau šve
diškai suprasti, patyriau kad audra siaučia la
bai plačiai: siekia Anglijos krantus, Bremeną, 
ir šiaurės ir Baltijos juras. Audra šlavė per 
Britu salas, Daniją, Norvegiją, ir pridarė dik- 
čiai nuostolių: nuskandino daug mažų preki
nių ir žuvininkų laivų.

Manau sau: tie keleiviai kurie išplaukė 
iš kitų Europos uostų, sakys kad tik anie van
denys blogi ir juose supa, o kurie atvažiuoja 
iš Klaipėdos, bandys prirodinėti kad tik Balti
ja audringa. .. .

Šiandien suėjo lygiai du mėnesiai kaip aš 
apleidau Clevelandą ir išvažiavau j New Yorką 
ir Washingtona.

Apsiskaičiavau kad man visa kelionė po 
Švediją ir Daniją, per 11 dienų, kaip tai: trau
kiniai, viešbučiai, valgis, pirkinėjimas dovanu, 
atvirukių ir ženklelių, kaštavo tik $70,— tai 
nei po $6.50 į dieną, kas, reikia sakyti, gana 
pigu, norint tiek daug pamatyti kiek aš ma
čiau.

DAUGIAU GOTHENBURGO. — 
PASITIKIMAS LIETUVIŲ

RUGSĖJO 19. Gothenburge. — Atsike
liu 7 vai. ryto, paskutinę dieną savo buvimo 
Gothenburge, ir pirmiausia rupi kaip yra su 
ta audra, ar ji paliovė. Išrodė vėjas lyg ma
žesnis, debesys aukščiau pakilę, ir dangus vie
tomis matosi tyras mėlynas, ir nelyja. Vėl 
raminu sava: gal iki pavakario visai apsira
mins. ...

Pradėjo rūpėti kaip yra su kitais Lietu
viais keleiviais kurie turi pribūti iš Klaipėdos. 
Nutariau juos pasitikti stotyje. Manau sau, 
tai bus rugonės ir tikrinimų, “Aš sakiau kad 
ta Baltija visada audringa....” O čia Balti
ja visai nekalta: audra prasidėjo kur nors 
Alaskoje apie šiaurinį polių, per Kanados tuš
tumas atslinko, perėjo skersai Atlantiką, jį 
dikčiai priblaškydama, ir per šiaurės ir Baltijos 
jurą slenka į rytus, kur ir gaus sau galą.

Patyriau kad traukinis su Lietuviais ke
leiviais iš Stockholmo ateis 2:30 vai. po pietų, 
taigi turiu kelias valandas laiko. Spėsiu ap
lankyti dar ką įdomaus pačiame Gothenburge. 
Po pusryčių, einu į Gothenburgo Meno Muzejų. 
Jis nuo viešbučio gana toli, naujoje miesto 
dalyje. Taigi, eidamas tenlinkui apsukau dar 
nebūtas miesto dalis ir užėjau ant aukščiausio 
kalno beveik pačiame vidurmiestyje, iš kur ma
tosi ir jura ir viso miesto plotas. Kalne esant, 
nebuvo galima ramiai pastovėti, nes siautė di
delis vėjas — reiškia, audra dar nepasibaigus.

Iš to kalno matėsi kad senasis Gothen- 
burgas statytas taip kaip ir visi senoviški mie
stai: apjuostas vandens perkasais-lankais, kad 
prie išstatytų pavandenyje namų priešai leng
vai negalėtų prieiti. Naujasis miestas prasi- 
plėtęs toli j pietus už tų vandens lankų.

šis Muzejus taip pat didelis ir įdomus, bet 
jame, kaipo meno muzejdje, matėsi puikių pie
šinių ir skulptūros padarų, kokių gali matyti 
visuose meno muzejuose. Keista kad pats mu
zejus, kaip ir kiti valstybiniai pastatai ir dau
guma naujų didžiųjų namų šiame mieste da
ryta iš geltonų plytų, nors rodos iš akmenų bu
tų daug pigiau padaryti: juk akmenys čia pat 
po kojų, ir visos apielinkės tik akmenų kalnai, 
imk juos skaldyt ir statyk namus. Betgi, pa
čiame muzejuje, didžiojoje salėje, mačiau sto
vint vieną padarą iš tos medegos kuri persta
ta visą šio Švedijos pakraščio sudėtį — salėje 
stovi viena labai didelė merga, nuoga, nukalta 
iš to paprasto akmens granito, ant kurio vi
sas miestas stovi. Ta stovyla, daryta daug di
desnė negu kitos stovylos, daryta stilium kuris 
vaizdavo daugiau akmens masivumą, ne srnulk- • 
cų-graždarbį meną, todėl ta stovyla ir buvo 
įdomesnė už kitas visas stovylas, kurių tėti 
buvo daug ir visokių žmogysčių įvairiose pa
dėtyse, nukaltų iš gražaus balto marmuro.

Perėjęs muzejų ir apžiūrėjęs jo visas įdo-

“Dirvos” redakcija praeitą 
savaitę gavo “Lietuvos Aido” 
numerį 3000. Reiškia, tiek 
jau to laikraščio numerių iš
ėjo nuo pradėjimo jį leisti.

Kas yra “Lietuvos Aidas”? 
Tai dabartinės Lietuvos vy
riausybės organas, dienraštis, 
išeinantis Kaune. “Dirvos” 
skaitytojai kurie skaito žinias 
iš Lietuvos, po kuriomis padė
ta dvi raidės, “L. A.”, privalo 
žinoti kad tos žinios paimtos 
iš ‘'Lietuvos Aido”. Jose aiš
kiai, bešališkai rimtai paduo
dama šių dienų Lietuvos gy
venimo eiga, musų tautos ki
limas ir laimėjimai. “Lietu
vos Aidas” neužsiima ginčais 
su kitų srovių Lietuvos laik
raščiais, tik paduoda tai kas 
objektinga, kas dirbama ir 
nudirbama krašto gerovei, vi
sų Lietuvos žmonių naudai.

“Lietuvos Aidos” įsteigėjas 
buvo dabartinis Lietuvos Val
stybės Prezidentas A. Smeto

na. Smetona iš anktyvų lai
kų jau buvo musų tautos dar
buotojas ir literatas.

Dabartinis vyriausias “Lie
tuvos Aido” redaktorius Vy
tautas Alantas štai kaip ap
rašo “Lietuvos Aido” atsira
dimą. Būdamas šią vasarą 
Palangoje, kur vasarojo ir J. 
E. Prezidentas Smetona, p. 
Alantas atsilankęs pas p. Sme
toną, gavo šitokį paaiškinimą:

— “Lietuvos Aidas” buvo įs
teigtas Vilniuje Vokiečių oku
pacijos metu. Jau vien iš to 
galima spręsti kokios buvo 
darbo sąlygos. Lietuviškų lai
kraščių tada nebuvo, išskyrus 
Vokiečių okupacinės valdžios 
organų leidžiamą “Dabartį”, 
kuri tiek buvo Lietuviška kad 
buvo spausdinama Lietuvių 
kalba. Kilus sumanymui iš
leisti savą laikraštį, Vokiečiai 
ilgai nenorėjo leisti, siūlydami 
pasitenkinti “Dabartimi”. O 
atsižvelgiant į musų kulturi-

nius ir ypač bręstančius vals
tybinės minties reikalavimus 
turėti Lietuvišką laikraštį bu
vo gyvas reikalas. Į karo pa
baigą, kai tarp Lietuvių ir 
Vokiečių ėmė megstis politi
niai santikiai, Vokiečiai pasi
darė nuolaidesni ir, pagaliau, 
laikraščiui leisti leidimą davė. 
Bet iš to dar neseka kad Re
dakcijos darbas butų buvęs 
lengvas, kad Vokiečiai nebūtų 
darę Įtakos j laikraščio link
mės nustatymą. Kaip Vokie
čių organai sekė kas rašoma 
“Lietuvos Aide” galima spręs
ti iš to kad visas jo turinys 
būdavo išverčiamas Vokiškai.

Redakcijos reikalus daugiau
sia vedė Petras Klimas. Vė
liau į redakcinį darbą buvo 
įtraukti J. Tumas ir Noreika, 
kuris į pabaigą buvo redakto
rius. Artimas bendradarbis 
buvo ir Dr. šaulys. Išpradžios 
man pačiam tekdavo daug ra
šyti, paskum del laiko stokos

mybes, ėjau papietauti ir norėjau patekti į 
gelžkelio stotį laiku pasitikti savo Lietuvių.

Ineinant į muzejų pradėjo lyti, ir kada iš
ėjau, smarkiai kaip iš viedro lijo. Stoviu di
deliame portike, iš kurio matyt visas miestas, 
nes muzejus išstatytas aukštokoje miesto da
lyje, ir laukiu kada nustos lyti. Bet lyti nesi
liauja. Dar kartą gryžtu j muzejų ir vėl ap
žiūriu įdomesnius padarus ir piešinius.

Vėliau išėjus, vistiek lijo, bet kadangi bu
vo laikas eiti į stotį, bandžiau nors per lietų 
eiti. Toje vietoje nebuvo kaip nei pasišaukti 
taksi nei kaip susikalbėti. Daėjęs iki tramva
jaus, įšokau ir nuvažiavau iki vidurmiesčio. 
Važiuojant, lyti apmažėjo, išlipau iš tramva
jaus, kuris sukosi į kitą pusę, ir į stotį ėjau 
pėkščias, nes buvo jau netoli. Ir čia patyriau 
tą ką patyriau Stockholme: Švedijoje yra uba
gų, kurie vieni ką nors pardavinėja, o kiti su
sitinka gatvėje ir tiesiog prašo pinigų, net 
bando kalbinti keliomis kalbomis kada patiria

jog švediškai nesukalbi; matyt profesionalai.
Stotyje šiek-tiek užkandau, ir tuoj atėjo 

traukinis. Pasitikau visą būrį Lietuvių. Iš 
stoties į viešbutį vežė visus vienu dideliu au
tobusu. Atvažiavo Prof. Kan. F. Kemėšis, K. 
Augustinas, “Naujienų” red., P. Pivaronas ir 
keliolika kitų. Važiuojant iš stoties vėl ėmė 
lyti. Dargana ir vėjas siautė. Viešbutin at
vežę dar davė pietų, bet kad jau buvo vėlai po 
pietų, taigi ilgai nelaukus, susodino atgal į tą 
patį autobusą ir vežė į laivą. Prieš važiuojant 
į laivą, dar visus kaitų pervežė per miestą, 
aprodymui Gothenburgo įdomybių, ir tada nu
dundėjo prie laivo. Suėjom į laivą, susiradom 
savo kambarius, ir vėl išlipę ant denio laukėm 
laivo išėjimo, šeštą valandą vakaro, lynojant 
ir vėjui siaučiant, švedams dainuojant atsisvei
kinimo dainas savo išlydimiems draugams ir 
giminėms, Gripsholm pradėjo trauktis Į jurą.

Sudiev Gothenburg!
Seka:. Išvažiavimas tiesiog į Audrą.

effective

Kainos už pasikalbėjimą Ohio valstijoje sumažintos kur die
ninė stotis-Į-stotį kaina viršija $1.00,

Kainos už pasikalbėjimą į kitas valstijas sumažintos jeigu pa
prasta dieninė stotis-į-stotį kaina viršija $1.10.

nuo veiklesnio bendradarbiavi
mo reikėjo atsisakyti. Nuola
tinių bendradarbių provincijo
je neturėjome. Apie provinci
jos gyvenimą parašydavo at
sitiktini korespondentai. Pa- 

' galiau, ir jie daug po parašy
ti negalėdavo, nes Vokiečių 
cenzūra nepraleisdavo. Laik
raščio kalbos daugiausia žiū
rėdavau aš pats ir Klimas.

— Ar Vilniškis “Lietuvos 
Aidas” buvo labai išsiplatinęs?

— “Lietuvos Aidas” anais 
laikais buvo didžiausias Lie
tuvių laikraštis, daug plačiau 
skaitomas kad ir už tą pačią 
“Dabartį”. Musų skaitytoju 
auditorija buvo labai įvairi: 
skaitė kaimas ir miestas. Kiek 
atsimenu, Vilniškio “Lietuvos 
Aido” tiražas siekė 14,000.

Baigdamas, sukaktuvinio nu
merio proga, Valstybės Prezi
dentas palinkėjo “Lietuvos Ai
dui” kogeriausios kloties, — 
baigia Vyt. Alantas.

“LIETUVOS AIDO” '• 
REDAKTORIAI

“Lietuvos Aidas”, dienraštis, 
Kaune pradėjo vėl eiti 1928 
metais, iki to valdžios organu 
buvo “Lietuva”.

Dabartiniai “Lietuvos Aido” 
: redaktoriai yra: jau minėtas 
vyriausias redaktorius Vytau
tas Alantas, vyriausio redak
toriaus pavaduotojas ir sekre
torius S. Aleksandravičius, ir 
redaktoriai: A. Gricius, V. Ke
mešys, A. Nezabitauskas, St. 
Povilavičius, A. Dėdelė.

1928 metais Liepos 1 d. ak
cinė Pažangos Bendrovė per
ėmė į savo rankas leisti. “Lie- 

■ tuvos Aidą”, ši bendrovė bu
vo įsteigta 1828 m. Kovo 21 
d.; jos tikslas —- leisti, spaus
dinti ir platinti knygas, bro
šiūras, laikraščius ir dirbti 
kitokius spaudos darbus. Ji 
stengiasi ugdyti ir tobulinti 
tautiškąją spaudą. '

; Nuo 1935 metų Spalių 29 
d. ‘■'Lietuvos Aidas” leidžia
mas du syk per dieną, rytais 
ir po pietų.

Iki 1932. metų Gruodžio 22 
d. vyriausiu “Lietuvos Aido” 
redaktorium buvo V. Gustai
nis, po jo, J. D. Blynas. Nuo 
Kovo 1 d. 1933 m. iki Lapkri
čio 1 d. 1934 m. vyriausiu re
daktorium buvo Ignas’ šeinius. 
Nuo 1934 metų Lapkričio 15 
d. vyriausiu redaktorium yra 
rašytojas Vytautas Alantas - 
Jakševičius. Faktinuoju ryti
nės “Liet. Aido” laidos redak
torium yra Augustinas Gri
cius.

Pažangos valdybos pirminin
kas yra M. Kavolis.

Be “Lietuvos Aido”, Pažan
gos bendrovė dar leidžia ir mė
nesinį kultūros žurnalą “Vai
rą”, kurį redaguoja Prof. Iz. 
Tamošaitis.

1934 metų vasarą Pažangos 
bendrovė Kaune, Laisvės Alė
joje nr. 29, pasistatydino gra
žius, stilingus ramus, kuriuo
se telpa “Lietuvos Aido” re
dakcija ir administracija, ‘Mu
sų Krašto’, “Vairo”, ‘Jauno
sios Kartos”, “Tautos Moks
lo” redakcijos bei administra- 
lijos ir daugelis musų tautiš
kų organizacijų. Tokiu bildu 
Pažangos bendrovės rūmai ga
lima laikyti visos Lietuvių 
tautiškosios spaudos centru.

šias informacijas gauname 
iš “Lietuvos Aido” nr. 3000.

ILGIAUSIŲ METŲ “LIE
TUVOS AIDUI” IR JO DARB
ŠTIEMS VADAMS!

K. S. Karpius.

Abiem 
nomis, 
sumažinimu.

atvejais asmens-į-asmenį ir stotis-Į-stotĮ kainos — die- 
naktimis ir sekmadieniais — paliečiama šituo, kainų

Taipgi, po šešitt minutų kalbėjimosi asmens-Į-asmeni pasikal
bėjimo į daugumą punktų, už sekančias minutas reikia mokė
ti sumažintą stotis-Į-stotj kainą.

šis yra vienas iš daugelio tolimo pasikalbėjimo kainų sumaži
nimas kuris sutaupė pinigų Ohio telefonų naudotojams bėgy
je pastaro dešimtmečio.

The Ohio Bell Telephone Co

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas^ 
platinkit ją tarp savo draugu.

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699



Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

LIETUVOS LAIVYNAS VEIKIA

Lietuvos prekybinis lai
vynas, susidedąs iš šešių 
nedidelių laivų, išdidžiai 
plauko Baltijos jura, iš ku
rios pasiekia ir. kitas kai
myniškas juras. Apie tai 
įdomiai rašo Tsb. (žiūrėk 
5-tą pusi.).

Kada šeši laivai išėjo Į 
jurą, tas aišku kad jų ne
užteks — jų atsiras dau
giau.

Lietuviško prekybinio 
laivyno. įsigijimas yra nuo
pelnas Maisto Bendrovės, 
apie kurios didelius nub- 
veikius Lietuvos mėsos ir 
gyvulių eksporto srityje 
“Dirvoje’’ nuolat aprašo
ma.

Laikas ir reikalas pa
gimdo viską.

Tuoj po didžiojo karo, 
Amerikos Lietuviai, orga
nizuodami įvairias bendro
ves Lietuvai gelbėti, kėši-, 
nosi suorganizuoti ir Lie
tuvišką laivyną. Matydami 
kitų šalių didžius jura lai
vus kursuojant, mūsiškiai 
veikėjai apsigalvojo kad i1' 
Lietuvai reikia laivyno. Ir 
rinko tam pinigus.

Kaip kitais atvejais mu
sų veikėjai į Lietuvos rei
kalus žiurėjo iš viršaus, 
taip ir laivyno reikalu kly
do. . - , . ■

Tik pažvelgkim 15 metų 
atgal — tada Lietuva dar 
neturėjo ką išvežti. Jei ir 
nupirkti, laivai butų surū
diję iki dabar.

Tačiau Lietuva kilo iš 
apačios: pirmiausia atsisto
jo pati ant tvirtų kojų, su
sitvarkė tikins,’pradėjo au
ginti gyvulius ir visokius 
kitokius produktus, susira
do užrubežiuose tam rin
kas — ir kada išvežimai 
pasiekė milžiniškų normų, 
tuoj atsirado ir savas lai
vynas.

Lai Lietuvos vėliava ple
vėsuoja po visas juras!

kad ir jiems butų duota jų 
uždirbtos duonos. Stalino 
klikai jie buvo nekenčia
mi, nes jie turėjo žmonė
se užuojautą ir draugus ir 
Stalinui rodėsi kad jie ka
da nors gali jį pastumti iš 
valdžios.

Pasodinęs juos kalėjime, 
sugalvojęs geras šuniškas 
pasakas apie juos, ir su
laukęs geros progos kada 
kitur kilęs sujudimas nu
kreipė į save pasaulio ir 
Rusijos mužikų akis, Sta
linas įsakė juos nuteisti ir 
sušaudyti.

Stalinas yra visas sovie
tų diktatorius ir be jo 
kymo niekas Rusijoje 
nugalabijamas.

isa-
ne-

GRIGAIČIO BĖDOS
Socialistų panos Grigai

čio bėdos su antru skridi
mu dar nepasibaigė.

Štai “Draugas” praneša 
kad Shell Petroleum gazo
lino kompanija “patraukė* 
į teismą transatlantinio 
skridimo vadus — P. Gri
gaitį, Kartaną ir Vaivadą 
del neatmokėtos $301.80 
bilos už gazoliną Vaitkaus 
skridimui”.

Štai tau, Pijušai, naujie
na belaukiant metinių iš
skridimo sukaktuvių.

Vaitkui gryžus, jis mato
mai pasidalino su juo už 
sumuštą “baltą gulbę” Lie
tuvoje gautus $15,000 ir 
manė kad viskas baigta.

Patartina senukui reng
ti metinį skridimo “biliju- 
šą”, atsiras pinigų.

RUOŠIASI 1910 METAMS

I
 Washingtone šiose die

nose tapo sudaryta Dar- 
: bininkų Ne-Partinė Lyga, 
kuri bus pastovi organiza
cija, ant kurios turės yem- 

Y tis 1940 metais Amerikos 
™ darbininkų partija, “jeigu 

bus reikalas”.
Dabar ši Lyga pažadėjo 

į savo paramą Prez. Roose- 
j šio rudens rinki-

MELUOJA APIE
ISPANIJĄ

Musų raudonoji spauda,' veltui 
kaip ir viso pasaulio ka- muose, o ateityje gal bus
munistų laikraščiai, savo 
pranešimuose apie Ispani
jos naminio karo eigą me
luoja kiek galėdami.

Jeigu raudonieji kur lai
mi atstumdami tautininkus 
tai jie rėkia buk jau karas 
laimimas. Jeigu per ke
lias dienas raudonieji mu
šami, jie tą visai užtyli.

Užtyli žudymą nekaltų 
žmonių, arba jeigu kur ką 
apie tai pamini tai įrody- 
rami jog sušaudyta kokie 
nors išdavikai.

Tuo tarpu jie renka iš 
tamsių darbininkų pinigus 
neva Ispanijos revoliucijai 
remti.

Tie kurie aukaujat, pir
miau paklauskit kur jūsų 
laikraščių vadai ir agitato
riai padėjo pirmiau iš jū
sų surinktas aukas. Ar 
matėt kada jų atskaitas?

paversta į pastovią darbi
ninkų liberalę partiją, ku
ri imsis vadovauti šalies 
politikoje 1940 metais.

Šios Lygos pirmininku 
išrinktas angliakasių uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvydas.

lins jaunesnius. Sovietų 
vyriausybė išleido įsakymą 
imti į kariumenę tarnybai 
vyras nuo 19 metų amž. 
Iki šiol imdavo tik suėjus 
21 metams.

Rusija iki šiol kariume- 
nės turėjo 1,300,000, dabar 
pastovi kariumenė susidės 
iš 1,600,000.

Transatlantiko pasažieri- 
riniai laivai praplaukdami 
pro Azores salas paleidžia 
toms saloms atvežtą paštą 
bačkose ant vandens, pas
kui žuvininkai bačkas su
gauna ir atveža j paštą.

i]Į AMERIKOS TEATRĄ ir 
sceną jau ne vienas Lietuvis 
ar Lietuvaitė yra įsispraudę, 
bet tik labai retą mes pažys
tame. Skristeri kaip meteo
ras ir dingsta. Pavyzdžiui, 
kur šiandien ir ką p-lė Elena 
Braduniutė (Brown) veikia? 
Keletas metų atgal ji buvo 
vyriausia šokikė New Yorko 
ir Londono scenoje.

Kur ta Lietuvaitė ką “Alice 
Blue Gown” veikale sėkmingai 
vaidino? Ką šiandien veikia 
p-lė Betty Dumbris, kuri su 
Eddie Cantor “Whoopee” vei
kale puikiai pasižymėjo?

Butų Įdomu ir p-lės Drau- 
geliutės tolimesni gyvenimą 
žinoti? Ji, jei kas dar prisi
mena, nuoga šampane maudė
si Earl Carroll surengtame 
bankete ir del jos šis daug bė
dų turėjo.

žodžiu, Lietuvių 
rikos scenoje dar 
sapusiai neaprašė, 
vo rašytojo laukia.

rolę Ame- 
niekas vi- 

dar saJi

flSAVO RAŠYTOJO 
ir Amerikos Lietuvių 
turos istorija. Musų

K

SKAITYMAI
VELIUONIEČIŲ RUGIAPJŪTĖS 

PAPROČIAI

i

IR LENINO SENUKĖ 
“PASMERKĖ”....

Maskvos budelių kruvina 
komedija dar nepasibaigė.

Kada andai buvo sušau
dyti Lenino draugai, laik
raščiai plačiai rašė jog Le
ninio našlė, 70 metų senu
kė, ant kelių puolus prieš 
carą Staliną, prašė pasi
gailėjimo tiems vyrams ku
rie su Leninu įsteigė so
vietų sąjungą.

Tas labai nepatiko riez- 
nikui Stalinui ir jis pasi
rūpino padaryti kad ir ta 
senukė “pasmerktų” tuos 
paskerstus komunistus. Ir 
štai sovietų spauda patal
pina neva tos senukės pa
reiškimą, kuriame ir ji iš
vadina tuos nužudytus vy
lus “šunimis” ir vertais 
tokios mirties....

Jeigu Stalinai apsidirbo 
su 16-ka, ir jeigu tūkstan
čius gerų -komunistų išme
tė iš 'partijos, ką jam ta 
sena boba reiškia: pasiun
tė pas ją. pora, budelių su 
gatavai parašytu “šuniš
ku” raštu, pakišo jai po 
nosia ir ginklais grasinda
mi įsakė pasirašyti....

Viena ką Lietuviai dar
bininkai turi žinoti iš tos 
Maskvos kruvinos komedi
jos: Kamenevas, Zinovie
vas nei kiti iš tų sušaudy
tų komunistų nebuvo išsi
žadėję komunizmo idėjų, 
jie komunistais ir mirė. 
Stalinas juos nužudė ne už 
“išdavystes” ir nesugavęs 
juos kylant prieš sovietų 
valdžią. Jie tik reikalavo 
sau užtarnautos lygybės—

UŽTEKS, MERGELE!
Pavasarėlį
Dainas dainuočiau, 
Gal gegutėlę
Sau paviliočiau....

Pei1 vasarėlę
Laukelį arčiau. 
Jei mergužėlę 
Gražią išarčiau.

O rudenėlį /
Aš bulves kasčiau,
Jeigu mergelę
Dirvoje rasčiau. ...

Vai prakalbėki,
Graži mergele,
Man pažadėki
Baltą rankelę!

Mielas berneli,
Gali palaukti, 
Leisk pas tėvelį 
Jaunai paaugti!

Dar žiemužėlę
Drobeles ausiu,
Pavasarėlį
Piršlelių lauksiu....

Užteks, mergele,
Linelius rovei,
Audei drobelę, 
Kraitelį krovei!

Vikt. Tatarelis.

laukia 
litera- 
broliai 

Lietuvoje jau gana nuodugniai
savo rašytojus ir jų darbus 
aprašė ir Įvertino. Lietuvių 
literatūros vadovėlių jau yra, 
ir jie mokyklose vartojami.

Nuo 1868 metų, kada, sa
koma, Lietuvių ateivybė Ame
rikon prasidėjo, iki šių dienų 
mes turėjome nemaža darbi
ninkų literatūroje. Prisimin
kime tik mums labiau pažys
tamus: Nagornoskį, Serna, V. 
Stagarą, Br. Vargšą, Seną 
Vincą, Julių Baniui], Karolį 
Vairą, Pr. Bajorą, S. E. Vi- 
taitį, K. S. Karpių, Macį Kėk
štą. Ant. Tūlį, J. O. Sirvydą, 
M. Paltanavičių, V. S. Joku- 
byną, Kl. Jurgelionį, Dr. A. J. 
Karalių, Dr. Graičuną, V. J. 
Budriką, P. Norkų ir keletą 
kitų. Vieni jų kure dramati
nius veikalus, kiti poeziją, tre
ti apysakas, kiti laikraščius 
redagavo ar darė vertimus iš 
kitų veikalų.

žmogus kuris musų 
tų biografijas ir jų 
įvertinimą parašytų, 
darbą už kurį musų ir
vos visuomenė butų dėkinga.

Antanas Tulys buvo žadė
jęs “Vienybės” jubilejiniam 
numeriui straipsnį šiuo klau
simu, kas rodo jog jis ta link
me rūpinasi. Tačiau, straips
nis tebelaukia šviesos.

•litera- 
dąrbų 

atliktų 
Lietu-

BĖGA DIENOS
Bėga dienos tos saulėtos, 
Pilnos laimės ir vilties, 
Bėga, skrieja numylėtos ’ 
Pasitikt žiaurios mirties.

Bet jos bėga ir paskęsta
Ten auksotoj praeityj, 
O mirtis į mane plasta 
Šit miglotoj ateityj.

E, tos linksmos, jaunos dienos,
Jos mirties jau nematys, 
Nuplasnos tolin sau vienos 
Ir per amžius sau skraidys.

Jonas Morkūnas.

^LIETUVOS kariumenėjc ir 
organizuotoje atsargoje esama 
70,000 vyrų. Taip New York 
Sunday News- įdėtas Europos 
žemėlapis rodo. Tas laikraš
tis turi apie 2,700,000 skaity
tojų. Toliau jis sako, Latvi
jos kariumenė su atsarga tu
rinti 210,000 vyrų, o Estijos 
— 100,000. Kokiais daviniais 
ar šaltiniais .laikraštis šitą 
statistiką remia nepasako, bet 
pasirodo kad Pabaltijo Sąjun
ga savo laisvei ginti galėtų 
tuojau pastatyti 380,000 vy
rų. čia neįskaityta Lietuvos 
šauliai, kurie yra sumilitarj- 
zuota organizacija.

Rugiapjūtė yra vienas iš didžiausių 
vasaros darbų kaime. Ne veltui yra sako
ma, “Sušilęs lyg rugius pjovęs”. Kaip su 
kiekvienu didesniu darbu taip ir su rugia
pjūte, Lietuvos kaime yra rišama tam tik
ri prietarai bei papročiai. Tikiuosi skai
tytojams bus įdomu žinoti kokius mes, Ve- 
liuoniečiai, turime prietarus bei papročius 
sisijusius su rugiapjūte.

Dagumos musų ūkininkų tarpe yra 
tvirtai nusistovėjus nuomonė kad jeigu 
Vasario mėnuo šaltas tai rugiapjūtė bū
nanti karšta.

Kiekvieną didesnį darbą, tuo labiau 
rugius pjauti, ūkininkai stengiasi pradėti 
savaitės pabaigoje — šeštadienį tada, esą, 
darbas gerai sekasi ir greit nudirbamas.

Kai kurie ūkininkai rugius vengia 
pjauti penktadienį, esą iš penktadienio 
pjautų rugių būnanti juoda (tamsi) duo
na.

Jaunuoliui rugių kirtikui yra labai 
nemalonus dalykas likti “boba’. “Boba” 
lieka tas vaikinas kuris, baigiant rugius 
pjauti, paskiau nukerta paskutinę rugių 
pradalgę. Todėl, varant paskutines ru
gių pradalges, kiekvienas lenktyniuoja, 
stengiasi nepasilikti paskutiniu ir nelikti 
“boba”.

Kiekvienai mergelei ragių griebikei 
yra didelė negarbė ir nemalonumas pjau- 
jant rugius gauti “benkartą”. “Benkar- 
tu” vadinamas mažas rugių pėdelis, kuris 
surišamas pritrukus šiaudų, pjaunant pas
kutinę ragių pradalgę.

“Jau ji su benkartu ateina”, sakoma 
ant tokios griebikės. Jei kuriai merginai 
laike rugiapjūtės buvo nelaimė gauti “ben
kartą”, tai manoma jog tikrai tais metais 
ji “susigaus” povainikį kūdikį. O kuri gi 
mergelė tokios “laimės’’ norėtų?!

Nupjauti rugiai į rikes (gubas) yra 
statomi poromis po dvylika, keturiolika 
arba šešiolika pėdų į vieną rikę. Jeigu 
baigiant rugius statinėti, vienas rugių pė
das lieka be poros, tai sakoma jog tų ru
gių savininko sūnūs tais metais dar ne
apsives; duktė neištekės. Bet jeigu ru
gių pėdai išeina poromis tai reiškia neto
limas vestuves.

Pabaigus rugius arba kviečius pjauti, 
griebikės iš javų varpų supina vainiką, 
kurį parnešusios su tam tikromis dainomis 
ir apeigomis uždeda namų šeimininkei ant 
galvos. Vėliau šis vainikas gryčioj paka
binamas pagarbioj vietoj ir čia laikomas 
iki sekančių metų žiemkenčių pjūčiai. Jei
gu vainikas kur nors nusimeta nesulaukęs 
sekančių metų žiemkenčių pjūties tai su
doroti rugiai ar kviečiai neturį skalsos, 
greit pasibaigianti duona ir miltai.

Kad pelės nekapotu suvežtų javų, kai 
kurie ūkininkai, veždami iš lauko pirmąjį 
javų vežimą kartu su juo iš to paties lau
ko parveža ir akmenį, jį pirmiausia įme
ta į šalinę (prėslą), nes esą pelės pirmiau
sia mėginančios graužti įmestą akmenį. 
Kadangi akmuo kietas, tai pelės pamėgi
nusios ir atšipusios dantis vėliau nekapo- 
jančios javų.

Kai kurie ūkininkai, baigdami iš lau
ko vežti žiemkenčius javus, lauke palieka 
po vieną šių javų gubą — “apgauna pe
les”. Mat, pelės lauke matydamos dar vie
ną rikę, nebėga į klojimą ir ten nekapoja 
sugrautų javų. (M.R.) J. Bakanas.

ir pilvo išpūtimui šalinti. ,
Stipriu ramunėlių viralu kai kas plau

kus. plauja, nuo ko jie per kurį laiką pa
sidaro šviesiai geltoni.

Ramuėlius reikia laikyti sausoje vieto
je, gerai užvožtus dėžutėje.

SAVŲ ŽMONIŲ ŽUDYMAS 
SENOVĖJE

Senovės Graikų mokslininkas Sokra
tas, gyvenęs virš 300 metų prieš Kristų, 
turėjo numirti kalėjime pats išgerdamas 
nuodų, del to kad jo mokymai nepatiko 
tiems kurie tada valdė. Sokratas tada bu
vo 70 metų amžiaus. Mirtį jis priėmė ra
miai, nesijaudindamas. Kuomet kalėjime 
jį aplankė jo draugai ir verkė kad jam 
reikės mirti, Sokratas jiems pasakė, “Ka
me dalykas, ko jus verkiat? Juk žmogus 
privalo numirti ramybėje”.

Pas jį laike jo mirties buvo įleisti jo 
draugai Crito, Plato ir ApoIIodorus. Jo 
mirtį aprašė filosofas Plato.

Kuomet atėjo nuskirta mirties diena, 
Sokratas pašaukė kalėjimo užvaizdą ir 
pareikalavo atnešti jam nuodus. Jo drau
gai sako, “Palauk, neskubėk, saulė dar 
nesileidžia, tu turi ■ iki saulėleidžio teisę 
būti gyvas.” Sokratas atsakė: “Kiti gal 
manė ką pelnyti atidėliodami mirtį, aš gi 
manau darau gerai pasielgdamas šitais, 
nes aš nieko nelaimėsiu atidėliodamas iš
gėrimą nuodų vėliau. Netrukdykit man.”

Kuomet jam atnešė nuodus ir Sokra
tas juos išgėrė, jis vaikščiojo po kambarį 
iki jo kojos pradėjo nutirpti. Tada jis at
sigulė ant suolo. Už valandėlės palietęs 
savo kojas patyrė kad jos jau negyvos.

“Kada nuodai daeis i širdį”, tarė jis, 
“tada jau bus galas”. Prieš pat mirtį dar 
atsiminė apie savo skolą — jis buvo sko
lingas savo kaimynui už gaidį. Paprašė 
Crito atlyginti tą skolą. Crito sutiko tą 
padaryti ir dar paklausė: “Ar dar ką no
rėsi kad atliktume?” Sokratas jau buvo 
negyvas.

Sokrato mirimo metai žymima 339 
metais prieš Kristų.

Kulkos greitumas. Iš kariško šautu
vo iššauta kulka pirmą sekundę lekia, 1 
kilometro greitumu, paskiau jos greitu
mas mažėja. Jei kulka lėktų visą laiką 
vienodu greitumu tai aplink žemę ji ga
lėtų aplėkti per 11 valandų, o iki mėnulio 
nulėktų per 4 dienas ir 4 valandas.

Jau vėl Turime!

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
'Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuųtimu $1.00.

RAMUNĖLIAI
Rąmunėliai yra visiems mums žino

mų ramunėlių žiedai. Jie geltoni su bal
tais lapeliais, malonaus kvapo. Ramunė
lių galvutės turi būti nepajuodusios, b,e 
pelėsių kvapo, be stiebelių ir švariai su
rinktos. ’ Ramunėlių žiedai labai plačiai 
vartojami arbatos pavidalu įvairiems rei
kalams, pavyzdžiui: gerklei skalauti, traš- 
kanojančįoms akims plauti, fliusui šalinti, 
ir kt. Kai kas geria, ramunėlių arbatą 
kietiems viduriams sutvarkyti, diegliams

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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. Cleveland, Ot



PO LIETUVOS VĖLIAVA 
PLAUKIOJA 6 LAIVAI

VIETINES ŽINIOS Jį
AUKOS DARŽELIUI

Kaunas. — Lietuvos tauti
nio prekybos laivyno kūrimo
si istorija siekia jau tų laikų 
kai Lietuvių tauta neturėjo 
savojo uosto, Klaipėdos. Jau 
1922 metais buvo Įsigyta du 
buriniai laivai, “Jūratė” ir 
“Kastytis”, kurie po dviejų 
metų tragingai nuskendo Bal
tijos juroje. 1924 metais ir 
kiek vėliau iš Vokiečių buvo 
pusiau nupirkta trys laivai— 
“Lydys”, “Klaipėda” ir “Pa
langa”. Tačiau po kurio lai
ko jie slaptai iš Klaipėdos uo
sto pabėgo. Ir dabar “Lydys” 
ir “Palanga” su kontrabandi
niu spiritu dar plaukioja Bal
tijos juroj, o “Klaipėda” Ham
burgo uoste parduota laužui.

Po šitų visų nepasisekimų 
Lietuvos tautinio prekybos lai
vyno steigimu ilgesni laiką ne
buvo parodyta didesnio susi
rūpinimo.

Tik štai, pagaliau, šiais me
tais Lietuvos tautiniam 
kybos laivynui labai 
pradžią padarė akcinė 
vė “Maistas”, iškarto 
dama net tris laivus 
“Maistas”, “Barfrost”, 
frost”.

“Maistas” yra yra 6-11 brut- 
to reg. tonų talpos. Tai pir
mutinis Lietuvos tautinio pre
kybos laivyno laivas, šio lai
vo įguloje yra 14 vyrų ir jie 
visi yra Lietuviai. Laivui va
dovauja tolimo plaukiojimo 
kapitonas Krikštopaitis. Pir
mutiniu karininku šiame laive 
yra jurų kapitonas Daugėla, 
antruoju, prekybos laivyno ka
rininkas šimkevičius. Įgulos 
narių tarpe yra patyrusių ju
rininkų, po keliolika 
plaukiojusių Angių ir 
prekybos laivais. Del 
dabar pirmutinis tikrai
viskas laivas savo uždavinius 
atlieka nei kiek ne . blogiau 
kaip kitų senų jūriniu tautų 
toki patys laivai. - ‘Maistas” 
plaukioja po Baltijos ir šiau
rės juras, užsuka į Danzigą. 
Antverpeną, Rotterdamą, Gdy
nę ir retkarčiais į Londoną.

Be baimės, be avarijų “Mai
stas” skrodžia Baltijos ir 
Šiaurės juru bangas. Nors po 
Lietuvos vėliava jis plaukioja, 
ir dar ne taip senai, “Maistas” 
jau yra patyręs ir didelių au
dru, ypač pirmutinės kelionės 
po Lietuvos vėliava metu, 
Šiaurės juroje. Ikšiol viskis
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Akims Reikalinga Dau
giau Šviesos

VAIZDAS Iš GREAT LAKES EXPOSITION

Yra keletas paprastų 
kuriais galima išbandyti savo 
namuose ar turit • užtektinai 
šviesos. Šiuos budus skelbia 
Clevelando Matymo Saugojimo 
Taryba, kuri rūpinasi saugoji
mu žmonių regėjimo.

Pirmas, tai telefono knygos 
skaitymas. Atsisėsk Į savo 
mėgiamą kėdę. Jeigu negali 
perskaityti knygoje vardų be 
pritraukimo knygos arti prie 
akių, turi įsidėti didesnę lem-

Didesnė elektros lempa

kad I 
kiek 

ne blogesni jurininkai kaip ir 
žmonės tų tautų kurios savo 
laivynus jau turi ilgus šimt
mečius.

Kiti du “Maisto” bendrovės 
nupirkti 
pritaikinti bekonų, 
kitų įvairių gaminių 
m ui. 
frost”, 
vegijos 
čių dar 
vardais 
jau artimiausiu laiku jų vardai 
bus pakeisti Lietuviškais. Su 
laivų vardais ir jų kapitonai 
bus pakeisti Lietuviais. Gi vi
sa kita šių laivei įgula jau ir 
dabar yra grynai Lietuviška.

“Barfrost” laive pirmuoju 
karininku yra jurų kapitonas 
Marcinkus, antruoju — 
ninkas Kaminskas.

“Rimforst” pirmuoju 
ninku plaukioja jurų kapito
nas Babarskis, o antruoju — 
Burbulis. šiaip eilinių įgulos 
narių tarpe yra buvusių juri
ninkų ir yra naujai į jurą be
žengiančių. Tačiau ir čia dar
bas eina sklandžiai ir šiems 
laivams gana gerai sekasi.

“Rimfrost” ir “Barfrost” 
taip pat plaukioja po Baltijos 
ir šiaurės juras, užsukdami į 
įvairius uostus.

šie trys laivai tai pagrindi
nė Lietuvos tautinio prekybos 
laivyno užuomazga, iš kurios 
turės .išsivystyti didelis ir ga
lingas Lietuvos prekybos 
vynas.

Po Lietuvos vėliava plaukio
ja ir daugiau prekybinių laivų, 
tačiau juos priskaityti prie ti
kro tautinio Lietuvos preky- 

• ne
galima, nes juose dar toli gra
žu ne Lietuviška dvasia. Jų 
įgulos sąstate tėra tik vienas 
Lietuvis. Tai pirmasis kari
ninkas jurų kapitonas Domei
ka. šie laivai priklauso Klai
pėdiškėms Vokiečių laivinin
kystės bendrovėms.

Artimiausiu laiku “Maisto” j 
bendrovė yra nusistačius įsi
gyti dar keturis prekybinius 
laivus, šiuo budu, ši bendro
vė jau netrukus turės septy
nis laivus savo nuosavybėje. 
Drauge su 
kų bendrovių 
dešimts laivų 
bu ple-vėsuos 
vos vėliava.

Lietuvos tautinio prekybos 
laivyno didinimo reikalai rupi 
ne tik atskiroms komercinėms 
bendrovėms bet ir visai visuo
menei. Del to pastaru metu 
Lietuvoje šis klausimas yra 
gana plačiai iškeltas ir nagri
nėjamas. Jį tinkamai išspren
dus, bus imamasi rimtų žygių 
plėsti ir didinti Lietuvos tau
tinį prekybos laivyną. Tsg.

eina laimingai ir tai rodo 
Lietuvių tauta yra nei

laivai taip pat yra 
sviesto ir 

vėžio j i- 
Tai “Rimfrost” ir “Bar- 

Jie yra pirkti iš Nor- 
> ir del Įvairių priežas- 

ir ikšiol Lietuviškais 
nepavadinti. Tačiau

ir bos laivyno tuo tarpu dar

*2* *£•*£• •£****•£« *******

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telcf. HEnderson 5699

kari-

lai-

savo
tais trimis Vokiš

ku va is jau bus 
ant kurių stie- 
trispalvė Lietu-

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

Nuo 1895 J 
r FINANSŲ TARNYBOJ 
K CLEVELANDO j 
aFIRMOMS ir namams S

Cleveland Gust
MEMBER federal- reserve system . 

Branch Banks Throughout Greater Cleveland

Per “Dirvą”: 
Doru. Krakauskas 
Alf. Krakauskas 
S. Laugmanas 
Julė Laugmanienė 
S. B. Laugeman 
Ed. Juknevičius 
V. čerkas

Per P. Dauparą: 
Ona Ramanauskienė

Per P. P. Muliolį: 
Anna židžiunas 
Marė Andziulaitis
S. Zurlis, Linden, N. J.
K. Zabickas

(iš So. Boston. Mass.)
Daugiau ir daugiau Lietu

vių prisideda prie Darželio pa
rėmimo iš kitų miestų.

Prašomi ir kiti prisidėti, o 
Clevelandiečiai raginami neuž
sileisti.

Aukas 
prisiųsti 
dininkui 
Superior 
riui, K. 
perior

$2.C0 
1.00 
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

galima priduoti arba 
Darželio Sąjungos iž- 
P. P. Mulioliui, 6606 
Avė., arba sekreto- 

S. Karpiui, 6820 Su
ave., Cleveland, O.

DU LIETUVOS STUDENTAI 
KELIAUTOJAI '
CLEVELANDE

Rugsėjo 9 d. į Clevelandą 
pribuvo du Lietuvos keliauto
jai studentai, Vladas Verba vi
rius ir Stepas Juodvalkis, apie 
kurių atvykimą i Ameriką jau 
buvo rašyta “Dirvoje” pereitą 
žiemą. Jie mano apsibūti Clc- 
velande ilgesni laiką. Kitame 
numeryje parašysime apie juos 
plačiau.

SUSIŽEIDĖ VALAŠIMAS
“Sandara” rašo kad Anta

nas Valašimas gryždamas iš 
Clevelando Į Chicagą kelyje 
automobiliu susimušė su kitu 
automobiliu. Jis išliko gyvas, 
bet susilaužė vieną koją.

A. Valašimas buvo atstovas 
mekanikas vienos Chicagos di
džiųjų mašinų kompanijos, ku
ri išdirba automobilių viršų 
dirbtuvėms presus. Clevelande 
jis lankėsi sudėjimui ir sutai- 
symui presų Fisher Body Co. 
dirbtuvėje.

Pereitą metą jis tais pat 
reikalais lankėsi net Londone. 
Taigi užima gana žymią vie
tą. Linkėtina greito pasvei- Į 
kimo.

CLEVELANDIEČIAI
SVETUR

Per šventes, Clevelandiečiai 
buvo apsilankę net ir tolimuo- 

1 se miestuose, su reikalais ir 
šiaip sau paviešėti.

A. M. Praškevičius buvo iš
važiavęs Į Pennsylvania par
sivežti savo dukrelę, kuri ten 
atostogavo.

J. Verbyla išvežė savo gimi
naitę Į Wilkes-Barre, kuri čia 
atostogavo.

J. V. Mitchell ir St. Vilčin
skas buvo išvažiavę į Balti- 
morę ir Washingtona. Balti- 
morėje aplankė pp. Rastenius 
ir matėsi su kitais tos koloni
jos Lietuviais veikėjais.

J. Vilčinskas taipgi buvo iš
važiavęs i Penn. 
kėši Scrar.tone.

Albina Paulienė 
cor.sin valstijoje, 
iš ten aplankys 
Minn.

Daugiau Glevelandiečių buvo 
per šventes išvažiavę, tik vi
sų negalėjom sužinoti.

valstiją, lan-

lankosi Wis- 
Rhinelande, 

Minneapolis,

SUSIRINKIMAS
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 

36 kuopos susirinkimas atsibus 
sekmadieni, Rųgsi 13 d., nau
jos parapijos salėje, paprastu 
laiku. Valdyba.

REIKALAUJ A D A UGI AU 
PINIGŲ MOKYKLOMS

Clevelando mokyklų taryba 
pasiryžus reikalauti 1937 me
tams mokyklų vedimo reika
lams visu 
daugiau. ] 
nustatyta :

Mokyklų 
klausimas 
čiams

i milijonu dolarių 
Naujasis biudžetas 
$19,176,930.

reikalams pinigų 
bus paduota pilie- 

nubalsuoti Lapkričio 3.

Iš PILIEČIŲ KLUBO 
VAKARUŠKŲ

Praeitą penktadienį, vakare,! 
Piliečių Klubo vakaruškose, 
buvo, kaip jau yra Įvesta, lai
mėjimas $2.50, kuriame lai
mingas numeris buvo 21. var
du Vinco Debesio, bet nelai
mingas Debesys neatsiliepė, v ir 
po - triju$ rninutų po 10 ' valan
doj'į ta''stima liko šiam penkta
dieniui. Dabar klausimas kam 
teks $5.00. Traukimas bus 
lygiai 10 valandą vakare. Lai
mėtojas privalo atsiliepti į 3 

i minu'tas laiko pinigus pasiim- 
1 ti. Valdyba, i

! pą- 
tuoj pagelbės išskaityti smul
kias raides.

Taipgi, prie didesnės šviesos 
galėsi lengvai siūti kad ir tam
sius audinius. Žmonių maty
mo saugotojai skelbia kad prie 
menkos šviesos žmogus turi 
labai įtempti akis, o tas ken- 

Į kia joms ir gadina jas.
Antras bandymas yra žiūrė

ti ar lempa neduoda perdaug 
tiesioginio žėrėjimo; tas gali
ma patirti žiūrint į lempos ap-_ 

j šviečiamą daiktą, šiame atsi
tikime reikalinga atminti kad 
kiekviena lempa turi būti ap
dengta. Tačiau, net ir su ap
dengta lempa reikia žiūrėti 
kad nebūtų žėrėjimo. šviesa 
neturi kristi tiesiog ant skai
tomos knygos arba ant dirba-' 
mo dalyko. Pasidėjus mažiu
ką kišeninį veidrodėlį ant skai
tomo puslapio reikia tėmyti ar 
veidrodėlyje matosi elektros 
lempa. Jeigu matosi, reikia 
kitaip atsisėsti, ar lempą pa
stumti, ar knygą perkreipti. 
Nėra būtino reikalo kad švie
sa ant knygos pultų per kairį 
petį, kaip iki šiol manyta.

Svarbiausias dalykas tai tu
rėti užtektinai šviesos ir kad 
šviesa nepulti] tiesiog ir nesu
darytų žėrėjimo.

VAKARINĖS IR DIENINĖS 
MOKYKLOS SUAUGUSIEMS

Jau tuoj atsidarys ir vaka
rinės bei dieninės mokyklos 
suaugusiems kurie nori moky
tis Angliškos kalbos ir viso
kių amatų.

Rugsėjo 14 d. atsidaro dvi 
mokyklos, kitos visos atsidarys 
Spalių 5 dieną.

Platesnių informacijų anie 
mokyklas klauskit asmeniškai 
“Dirvos” administracijoje.

LAIMĖTOJAI “DIRVOS” 
PIKNIKE

Praeitą sekmadienį “Dirvos” 
piknike Štanionio farmoje lai
mėjo dovanas sekančiai:

1. Seniausia vedusių pora 
piknike buvo patys Petras ir 
Uršulė Stanioniai, vedę jau 34 
metai.

2. Didžiausia šeima pikni
ke — Antano Zorubo iš Cle
velando.

3. Jauniausias pikniko da
lyvis — Camille Apanaitytė, 
3ĮL metų amžiaus, 
lando.

5. Iš toliausia

iš Cleve-

atvažiavus 
į pikniką buvo p-lė Marė Bal
čiūtė iš Pittsburgho. Ji paei
na iš Scranton, Pa.

6. Slaptą dovaną — rašo
mą plunksną, surado J. Kara
lius, farm: ris.

7. Įžangos dovaną laimėjo 
Stella jaworskiene.

SVEČIAI CLEVELANDE
Iš Pennsylvanijos lankėsi 

Clevelande Š. Laugmanas iš 
Pittsburgho, Julė Laugmanie
nė iš Carnegie ir S. B. Lauge
man su žmor.a iš Carnegie.

Jie visi aplankė Clevelando 
Parodą, Lietuvių Darželį, ir 
atsilankę “Dirvos” redakcijon 
visi paaukavo Darželiui po $1. 
Jiems Lietuviu Darželis labai 
patiko. S. Laugmanas yra 
“Dirvos” skaitytojas.

Clevelande jie viešėjo pas J. 
Jokubauskus, 6515 Wade Park 
avė.

Iš Detroito lankėsi Jonas 
Jurkūnas ir Pranas Metkevi- 
čius. Apžiurėjo Lietuvių Dar
želi ir kitas vietas._

P-lė Marė Balčiūtė iš Pitts- 
buigho, buvo atvažiavus porai 
dienų, praleisti šventes Cleve
lande.

PARSIDUODA NAMAS
Cornelia Ave. arti E. 79tb ir 

Superior, 2 šeimų, specialiai 
pigi kaina. Kreipkitės i sa
vininką HEnderson 7067 po 
7 vai. vakare.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

FASAUL1O GATVĖSE CLEVELANDO DIDŽIŲJŲ EŽERŲ PARODOJE dalyvauja 35 tautos, ku
rios turi įrengusios savo įvairius tautinius namus. Vedėjas John H. Gourley, stovintis viduryje, 
moka tik viena kalbii, bet ji£ gražiai susitaiko su visais savo žmonėmis šiame vaizdelyje ma
tyti Gourley kalbantis su keleto kitų tautų namų vedėjais. Pasaulio Gatvėse yra ne tik įvairų 
tautų namai, bet juose yra išstatyta parodai ir pardavimui įvairi ausiu prekių iš visų pasaulio da
lių. Lietuviai ten turi įsirengę du namus, kur yra įvairių dalykų iš Lietuvos, ir užkandžių.

“GEROS KLOTIES, SUN AU,
IR MOKYKIS GERAI”

Žymei jus norėsit 
kykloje pažirgėtų. 
pasekmingai ateičiai. " Niekuo jus, žino
dami tai, nenorėtumėt jam pakenkti!
Bet atminkit šitai Jeigu jis atlikinės 
savo namų užduotis prie prastos šviesos, 
jam gali būti pakenkta visam gyveni
mui! Akių įtempimas gadina matymą 
ir kenkia sveikatai, taipgi, žiūrėkit kad 
ragindami sūnų atlikti namų užduotis ge
rai, aprūpintume! jį atsakančia šviesa! 
Duokit jam Akis Taupančia kenEigčpa 
Duokit jam Matymą Saugojančių Studi
javimo Lc-pmą! Apsaugokit jo matymą, 
jo patį brangiausi turtą. Tada pasakykit 
jam, “Geros kloties, sunau, ir mokykis 
gerai!”

’ Tikrą vertybę Matymą Saugojančios Stu
dijavimo Lempos patirtis kada ją pama
tysit. J' moksliškai pagaminta kad duo
tų užtektinai ".šviesos, tinkamai išplėstos 
po visą' staid, plotą, oe žėrėjimo ar šešė
lių. ' Pamatykit puikias naujų stilių lem
pas krautuvėse dabai.

kad jūsų suirus mo
jus norit paruošti jį 

'■ Niekuo jus, žino-

100,000 Matymą Saugojančių Lempu 
naudojama namuose Didžiajame Cle
velande. Jūsų smiui taipgi reikalin
ga Matymą Saugojanti Studijavimo 

Lempa.

Pavyzdis Matymo Saugojimo Studijų Lempos

18TH FLOOR

ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • CHERRY 2535

A—lC0-watt šviesos bulb.
B—Stiklinis atspindėtojas ir išdalintojas..
C—Baltas gobturas su baltu vidum.
D—Aukštas pastovas.
E—Užginta per Illuminating Engineering Society.
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BIRUTĖS KALNO ŽEMĖ IR KITOS DOVA-
_ NOS CLEVELANDUI IŠ PALANGOS

. / -----------------
Clevelandui tenka nepapras

tas pasižymėjimas — gauti že
mes nuo Birutos kalno, iš Pa
langos, ir kitas dvi dovanas 
nuo Palangos miesto burmis
tro.

Kitame puslapyje šiame nu
meryje rasite plačiau aprašy
ta apie tai kaip nuo Birutės 
Kalno, su didelėmis iškilmėmis 
sukasta dėžė Lietuvos žemės 
ir pasiunčiama Į Clevelandą.

Clevelande ta žemė bus pa
naudota Amerikos Legiono su
važiavime už apie dešimties 
dieni). ' Kiek žinoma, vėliau 
ta žemė bus atiduota ir supil
ta Clevelande Lietuvių Darže
lyje.

Amerikos Legionas žemės 
prašė iš daugelio šalių, ir Lie
tuva savo žemės atsiunčia su 
dideliu iškilmingumu. Tėmy- 
kit aname aprašyme kokioje 
gražioje dėžėje ta žemė atsiun
čiama Į Clevelanda.

“Dirvos” redakcija gavo iš 
Lietuvos Generalinio Konsula
to sekretoriaus P. . Daužvar- 
džio pranešinm kad ta Birutės 
Kalno žemė atvežta ir klausia 
kam ją Clevelande pasiųsti.

Tuo dar dalykas neužsibai
gia. Palanga pasiryžo pada
ryti dar ir daugiau atminčių 
Clevelando miestui.

štai “Dirva”" gavo žinių kad 
Palangos burmistras J. Krau- 
jalis, padėkojimui Clevelando 
miestui už Lietuvių Darželį, 
atsiunčia Clevelando mayorui 
dovaną labai gražią gintarinę 
rašalinę, ši dovana siunčiama 
Amerikos Legiono suvažiavi
mo proga, “kaipo dėkingumo 
ženklas už nekartą parodytą 
dideli prielankumą vietos Lie
tuvių kolonijos švietimo ir kul
tūros reikalams”. Dabartinis 
Clevelando Mayoras Burton, 
kuris ir pats yra Legionierius, 
bus labai patenkintas ta do
vana.

Šią dovaną asmeniškai Įteik
ti Clevelando miesto mayorui 
įgaliotas Chicagietis Lietuvių 
veikėjas. Adv. J. B. Borden- 
Bagdžiunas, kuris trumpu lai
ku jau gryžta iš Lietuvos ir 
sustos Clevelande.

Dar ir čia ne viskas. Pa
langiečiai atsiunčia trečią do
vaną Amerikos Legiono suva
žiavimo pirmininkui, tai ginta
rinė statula su Lietuvos vėlia
va.

Daugelio šalių žemės po pė
dą atsiunčiama Legionierių su
važiavimo proga, tačiau galim 
tikrai spėti kad jokia kita ša
lis neatsiųs žemių tokiomis 
iškilmėmis kaip padarė Palan
giečiai, ir nebus tokioje gra
žioje ir reikšmingoje dėžėje.

Taipgi, niekas daugiau ne
padarys jokios kitos dovanos

kaip padaro Palangiečiai, ap
dovanodami gintaro padarais 
Clevelando miesto mayorą ir 
Legiono konvencijos pirminin
ką.

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-.IOS NARIAMS

Kaip jau buvo pranešta, Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija pa
keitė savo susirinkimų dieną. 
Nuo šio mėnesio susirinkimai 
pradėta laikyti pirm?) ketvir
tadienį (ketvergę), nuo 8 vai. 
vakare, Lietuvių salėje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Spalių 1 dieną.

PIKNIKAS!
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas rengia didelį pikniką 
be įžangos visiems Clevelando 
ir apielinkės Lietuviams.

Ot tai piknikas kur žmogus 
gali dykai nuvažiuoti ir pasi
linksminti ir dar dovanų par
sivežti !

Pagirtina kad Clevelando 
Lietuvių Vaizbos Buto nariai 
biznieriai nebando pasinaudoti 
iš savo žmonių, bet sukviečia 
juos ir duoda pasilinksminti 
nemokamai.

Skelbime šiame puslapyje 
sužymėta dovanos ir' pikniko 
vieta. Perskaitykit.

APSIVEDĖ
Rugp. 22 d. apsivedė Juo

zas Matulionis, žmoną gavo 
svetimtautę. Vestuvėse daly
vavo daug giminių bei pažys
tamų. Iš Akrono atsilankė jo 
motina p. Bartkienė su vyru, 
p-lė Julė Balsiutė ir Ignas 
Kiubikas. Rep.

274.092 ŽMONIŲ
PARODOJE

Per tris švenčių dienas — 
šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį — Clevelando Didžių
jų Ežerų Parodą aplankė re
kordinis skaičius 274,092 žmo
nės. Tik sekmadienio dieną 
apsilankė 125,192 žmonės.

Mieste buvo privažiavę de- 
sėtkai tūkstančių automobilių 
iš kitų miestų.

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos svarbus susirinki
mas bus laikomas penktadie
nio vakare, Rugsėjo-Sept. 11, 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje, 
viršuje. Kadangi jau ruošia
mės prie Darželio atidarymo, 
svarbu kad susirinkime daly
vautų kuodą ilgiau atstovų ir 
šiaip narių, kurie įsirašė į Dar
želio Sąjungą kaipo pavieniai.

Januškevičius Nufilma
vo Daug Lietuvos

J. Januškevičius, Jr., kuris 
per keletą metų filmavo Lietu
vą ir atvažiuodavo į Clevelan
dą parodyti savo gražius Lie
tuvos vaizdus, rašo “Dirvos” 
redaktoriui iš Kauno sekan
čiai :

“Sveikinu Jus iš Lietuvos. 
Baigiu jau filmuoti Lietuvos 
vaizdus. Nuo pat pavasario 
iki dabar esu nufilmavęs daug 
naujų, gražių ir įdomių vaiz
dų, švenčių ir įvykių, šį me
tą kaip ir pernai paveikslai 
spalvuoti. Oras buvo labai 
gražus ir ypatingai karštas šią 
vasarą. Nuo Rugp. 15 d. pra
sidėjo rudens oras, tai anksti 
šį metą. Dabar dar filmuoju 
rudeninių vaizdų. Už poros 
savaičių gryžtu atgal į Ame
riką. Paveikslų parvešiu gra
žių.”

Lietuvos laikraščiai rašo jog 
šią vasarą J. Januškevičius Jr. 
nufilmavo daug Lietuvos įdo
mybių. Taigi Amerikiečiams 
tas filmas pamatyti bus labai 
svarbu ir įdomu.

Kada jis į Clevelandą atva
žiuos dar nežinia.

Užsigeidė ‘Diskucijų’
Keli draugučiai, kurių gal

vos kepurėse neišsitenka, su
manė ir rengia “diskucijas” — 
jie šaukia visus Clevelando 
‘fašistus” paaiškinti jiems “už 
ką musų broliai Laisvoj Lietu
voj šaudomi ?”

Vienas dalykas, Lietuvoje 
jus brolių neturit ir apie juos 
nesirūpinkit: jus sakot kad jū
sų “tėvynė” yra Rusija, taigi 
ir klauskit: už ką budelis Sta
linas sušaudė 16 jūsų brolių 
“laisvoj” Rusijoj!

Tie tai buvo jūsų tikri bro
liai, jie padėjo įsteigti “rojų”, 
kurį jus pasirinkot savo “tė
vyne”, tai ir klauskite kodėl 
dabartiniai Rusijos komunis
tų carukai skerdžia tikrus ko
munistus ! Jie komunizmo ne
buvo išsižadėję, jie tik norėjo 
gauti sau duoną toje šalyje 
kurią jie išaugino. Vietoje 
duonos ir atlyginimo už jų 
nuopelnus, valdžios užgrobikas 
Stalinas pašėrė juos švinu.

Susipratę Lietuviai darbinin
kai turi nueiti ir paklausti tų 
musų “didžgalvių” kodėl jie 
neprotestuoja prieš budelį Sta
liną, o rūpinasi apie Lietuvos 
išdavikus ? Diskusorius.

PARSIDUODA NAMAS
Marcella avė., arti Lake Shore 

Blvd., 6 kambarių pavienis 
ir garadžius, lotas 50x150; 
kaina $3,500; įmokėti reikia 
$1,800, likusi dalis ant mort
gage. Kreipkitės tuoj:

Hoffman (38)
991 E. 79 St. HEnd. 9896

, (

Dykai Visiems! Metinis
Vaizbos Buto Piknikas

SEKMAD. RUGSEJO-SEPT. 13
MACHUTOS FARMOJE

Pikniko vieta visai prie miesto — Green Road. Į pietus nuo Eudid Av.

8 NAUDINGOS DOVANOS TIEMS KURIE PIKNIKE DALYVAUS!
1— DOVANA — $5.00 pinigais — N. A. Wilkelis;
2— DOVANA — $1,000 vertės namų rakandų apdrauda — P. P. Muliolis;
3— DOVANA — $4.50 vertės kelinės — Vincas Brazis;
4— DOVANA — $3.00 pinigais — Petras Komeras;
5— DOVANA — Didelis Tortas (keiksas) — K. Obelienis (St. Clair Bakery) ;
6— DOVANA — gražus laikrodis — I. P. Kvederas;
7— DOVANA — skardinė aliejaus automobiliui — Vic Andersonas;
8— DOVANA — “Dirva” visam metui — K. S. Karpius.
PASTABA: Kurie turit Lietuvių Vaizbos Buto pikniko (neįvykusio) tikietus — tie ti

kietai geri, atsivežkit juos — už juos galėsit gauti viršuje pažymėtas dovanas. Kurie netu
rit tikietų, jums bus duodama DYKAI tikietai atvažiavus į pikniką. Įžanga į pikniką dykai 
visiems, bet tikietai reikalinga turėti gavimui dovanų — tikietai yra numeriuoti.

Rytinės Ohio dalies Lietuviai farmeriai — ir jus atvažiuokit, nes jums arti, ir keliai Į 
pikniko vietą geri. Jus taipgi gausit tikietus i r galėsit gauti dovanas

Rengktės į šį pikniką — praleisit dieną smagiai su savo draugais ir Lietuviais biznieriais. 
NUVEŽIMAS DYKAI. Pikniko vieta visai arti Clevelando ir automobiliais nuvažiavimą visi 
puikiai žinot. Neturintiems automobiliu, biznieriai pasirūpino nuvežimą sekančiai: Atvažiuokit 
Euclid Avenue karu iki Green Road. Ten jus paims specialiai parūpinti trekai ir nuveš i vietą 
DYKAI. Taipgi dykai parveš. Jeigu tuo tarpu troko nebūtų, palūkėkit.

PIKNIKO PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS.

DIRVA

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486

NEWS FLASHESYOUNGSTOWN A TRIBUTE TO K. J. M.

j.

The Editor.

certainly picked the right soot

affair.

PARSIDODA NAMAS

wise
vou

0*

M., to this section we deem 
and the readers appreciation,

Pitts- 
visit 
Kar- 
over

Each room is to be 
the style of the coun
represent.
was held in Lithuania

Knowsy Knoos
BY SUPER SNOOPER

Miss 
burgh, 
to her 
pius here in 
the week-end. 
predated just 
a surprise.

Comments by K. J. M. on Youngs town day will appear in next issue.

M., has

G820 Superior Ave. Cleveland, O.

of financial remuneration, K.
time and money to mingle with the Lith- 
to bring us his comments and viewpoints

newspapers that have English 
M.’s articles in the ‘Dirva’, and 

the “Vienybe” can fully be convinced that 
spirit may be con- 

K. J. M., particularly, is worthy 
because he is not of Lithuanian 

However, in industry and in his fully understanding of

FROM PITTSBURGH
Mary Balcrius, of 

made an unexpected 
friends, Mr. and Mrs.

Cleveland, also 
Her visit was up

as much as it was

here’s the answer. The Steeltown 
cinder artists, after looking over 
the Akron entries, deemed it vuse 
to stay out and stave off defeat 
at the hands' of the Akronites for 
at least another week. ‘Twas a 
decision, too. But we’ll get 
Sunday.

contributions of K. J. 
Io herein express our, 
forts — toi him.

Undaunted by lack 
consistently offered his 
uanian people in order
on various activities, without desiring praise and personal recogni
tion, all the more reason for our admiration of him.

Anything further (hat I may say would not explain the re
spect we have for this striving young man, to ns full an extent 
as the article written, coincidentally this week by Vytautas Sirvy
das, authorative writer and former editor. The following is the 
translation: —

There are eight Lithuanian 
columns. Those who read K. J. 
Vitalis Bukšnaitis in
even in English the particularly Lithuanian 
veyed to the younger generation, 
of praise and thanks, more so, 
birth. 
Lithuanian ideals he even surpasses the Lithuanian college gradu
ates.

Besides him there are other writers of his type: K. V. Baltra- 
maitis, A. Stelmokas, P. W. Urban, Mrs. K. Slaneslow, B. Gim- 
butis, Mr. Bieliajus and others. The English seclions are worthy 
t>f the Lithuanians.'

ON this, the second anniversary of the notable and splendid 
it advisable 
for his ef-

VISITS DETROIT
Miss Amelia Zilen, and Miss Mar

cella Mikelionis had a most enjoy
able week-end cruise to Detroit, over 
the Labor Dav holiday. While there 
they also had the pleasure to meet 
a number of Canadian Lithuanians 
who were celebrating some nation
alistic

Ha, at last we have coaxed that 
shy bird, the Super-snooper out of 
his lair. And its just about time. 
I even had the Shadow sicked on 
him but I was beginning to think 
that maybe she wasn’t using the 
right tactics, and just when I was 
going to take her off the case she 
starts getting results. Nice work, 
Shadow.

Went snooping out to Pittsburgh 
last Sunday, and I find that con
trary to reports, Pittsburgh is not 
smokey. “The girls are good-look
ing and the boys are just too, too 
divinely handsome”, quoting the 
Shadow. And what a virgin field 
for snooping! Believe it or not 
but there are no columnists in Pitts
burgh, if you can imagine such an 
uncivilized state. Maybe I shouldn’t 
have given that away tho! All 
our best subjects are liable to move 
out on us, Although the weather 
was chilly there were plenty of 
patriotic souls who braved the cold, 
and hence enjoyed the picnic, given 
for the benefit of the Lithuanian 
Room. I could give you quite a 
lecture on that room. It is one of 
seventeen rooms on the main floor 
of the Cathedra! of Learning, Pitt. 
University, 
decorated in 
try it is to

A contest 
by the government and the plans) 
judged the best were sent here 
to the United States and are the 
ones to be used in the decoration 
of the room. Imagine a hundred 
years from now our decendants will 
be visiting that room, a real bit 
of Lithuania. The best of Lithuan
ian art, handicraft such as hand- 
woven linens, furniture made of 
Lithuanian white oak and fastened 
together with pegs, and perhaps 
Peter Rimsa’s “Lithuanian Šchool”. 
I can’t think of a more fitting home 
for that beautiful piece of sculpture. 
Any of you who happen to be vis
iting Pittsburgh in the near future 
don’t miss seeing The Lithuanian 
Room in the Cathedral of Learning.

Have I got some news? And how 
yet! At the head of the list comes 
Pete Malitis. Remember him? Has 
a brother named .loe. Oh yeh, I 
was sure you’d never forget him. 
I’ve got bad news or maybe it’s 
good news. Depends on how you 
look at it. Pete’s got a yen to be 
a forest ranger. So what does he 
do but scram out to the-tall tim
ber, in Oregon, where men are men 
and good women haven’t got a 
chance.

Jimmy Yurchison is in the head
lines again. He was seen at a 
dance “slagging” it. Oh, Jimmy, 
can’t you get a girl or are you 
trying to swipe some other guys 
girl. The other man pays her ad
mission and Jimmy dances with 
her all evening. What a man,!

Got good news for all you gen
tlemen who prefer blondes. Isabel 
Derin is not going back to New 
York this winter. She's home to 
stay this time. Don’t rush, boys, 
you’ve got all winter.

We hear Marcy Eva was out 
stepping. Celebrating her birth
day. Do we need to tell you who 
she was celebrating with. We can 
even tell you what he gave her 
for her birthday but maybe you’d 
better take a trip up to her boudiour 
and see for yourself.

I hear that there is a golf match 
and baseball game being planned 
between the Akronites and the steel- 
towners. Can you imagine, the Rub- 
bertowners are so worried about a 
defeat that they sent Bill Darulils 
and his cousin 
Sundav to get 
Golf Course, 
only played 27 
mer, seems if.

An orchid for you Em. for some 
of the swell pinch-hitting you’ve 
been doing for K. J. M. He w^n’t 
let you be his secretary long, be
cause people might find out just 
how good your articles are.

The Innocent By-Standei.

I _______ „________ __
when I sent my spies to the Steel
town to cover the Youngstown Lith. 
Picnic. And believe you me they 
certainly spent one hectic Labor Day 
trying to keep track of everything 
that was going on, both in the wide 
open spaces and the dark secluded 
corners.
PRACTICE MAKES PERFECT — 
Don’t be surprised if Pete Hollish 
opens up a tire repair shop one of 
these days While driving to the 
picnic he ran over a couple of spikes 
and spent three-fourths of his time 
fixing a pair of flat tires. However, 
all of this hard luck wasn’t in vain, 
for the experience he gained serv
ed him in good stead to make a 
hit with a group of Cleveland gals. 
SUPER-SNO.OPER! — I think that 
I’ll have to give Pill Darulis a job 
on my staff. The way he was go
ing around and trying to get the 
low down on a certain Youngstown 
gal would even put me to shame. 
Incidentally, he did finally learn 
that her name was Stella.
WHAT A FIND — I’ll bet here’s 
one vote that President Roosevelt 
didn’t expect to get in the coming 
election. It was Vic Lucas'” birth
day, he just hit twenty-one, and he 
says he’s a democrat.
NO COMPETITION—You’re prob
ably still wondering why there were 
no Youngstown entries in the main 
foot race of the afternoon. Well

up to Youngstown, 
the lowdown of the 
And incidentally he 
holes, jus(t as a pri- X

i

ŽIEMA yra laikas 
anglį.

D A B A R yra 
pirkti anglį.
Norėdami gauti 
anglių — pirki t nuo 
Komero — gausit ge
rą patarnavimą. Tik 
šaukit telefonu:

GArfield 2921
arba kreipkitės antrašu

Komei’ Coal & Wood Co.
1201 EAST 80th ST.
(Lietuvis Pardavėjas)

P. J. KERSIS

laikas

geru

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- 
riausį patarnavimą.

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

PARSIDUODA ALINĖ

Lietuviu apgyventoje 
vietoje --‘930 E. 79th St.

Kreipkitės tuojau.

BY P. W. URBAN 
Heading West

That there is much of the Orien
tal in the Lithuanian character does 
not always hold true. I know in 
myself an all-consuming fascina
tion at anything Oriental. And 
there is more than one young re
patriated Lithuanian who wishes’ to 
travel some day in the Levant, in 
Phrygia, or where the old empires 
stood. This interest may be found 
also in many elders. But here is 
a different Lithuanian, whose name 
is George Bladžius, who hails from 
Braddleport, Vermont. His interest 
centers upon the Indian and the 
cowboy, This' past week-end (Sept. 
5-6-7) while on his way to the 
state of Wyoming to take a job in 
a national park, he stopped in 
Cleveland to see his friend William 
Adams with whom he took in the 
Expo on Labor Day It is worthy 
of note that Bladžius, a young man 
of about the thirthieth mark and 
still single, is a very talented wood
carver. He is mainly self-taught 
but his work is highly praised and 
he may achieve some success with 
his carving as a side line making 
souvenirs for tourists. I’ve seen 
some of his work, “The beginning 
of the journey,” “Journey’s' end,” 
“Covered wagon,” “Old faithful” a 
(cowboy and horse) and others, all 
of which reminded me of Rimša’s 
work. He is making the trip by 
auto, a somewhat rather old vehicle, 
but he says he has a complete set 
of tools with which to make repairs 
should the thing cease to go. He 
expects to get to Wyoming in six 
days from Cleveland. There he 
will meet his' brother who has been | 
out thar for some time with his 
family. From the hills of Vermont 
to Yellowstone National Park is 
quite a stretch.

Another magazine by Lithuanian 
youths....

Incidentally, V. F. Beliajus of 
Chicago is planning to publish his. 
own magazine with the beginning 
of the New Year. It is to be again 
a “literary magazine” recalling 
“Furrow”, and is to be directed 
against every kind of discrimination 
and for a brotherhood of man.

if DARBINU

(rėkiu veži 
iriais tiek pi
aa savaitę 
įto panaudo 
pmi prekių 
Iii yra didži
K savaitės 
įlįs nuo Spal 
Pagerėjimas 
tad 1934 met 
laiku buvo n: 
tikslui 200,00'
iiaii.

1334 Giddings rd., arti Supe
rior avė., 2 šeimų, išbaigtas 
trečias aukštas. Parduoda 
savininkas. Kaina prieina-!

Kreipkitės tuoj.ma.
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SAMAS JEWELRYI 
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI i
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. E

<iiiliiuiiiiillillllllliiliiilllilllllliillllllllllllllllllllllllllllllliiilillllliilllilllllllilllllli?

kurint
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI NAUJĄ
Rudeninę Skrybėlę

Krautuvės atdara kas va karas iki 8 valandos

visokių ęfc H?
vėliausių 
pavidalų

ir po $3.95

visokiose 
vėliausiose 

spalvose

VAIKAMS Sveteliai . . $1.19 VYRAMS Marškiniai . . $1.00
VAIKAMS Marškiniai 69c VYRAMS Svetel iai . .. 2.45
VAIKAMS Ilgos Kelinės $1.95 VYRAMS Kelinės .... 2.95
VAIKAMS Šilkiniai VYRAMS Kaklaraiščiai du

Kaklaraiščiai .............. 19c \ už $1.25

THE KRAMER & REICH CO
7002 Suoerior Ave. Kamoas Giddinps Rd.

New Kens 
Sustreikavo 
Electric Co.

1 reikalauja 15 
mokesčio.

Taipgi išėjo 
iaikmkų AI
Co. tai 
bo vienos me 
kas jau baig

Clevelande, 
kompanijos t 
torių ir moto 
jo mokesties 
jie gaus po S 
daugiau, pradt 
dienos Gegužė

Plieno darbai 
nesi buvo paki 
viršijo 1929 me 
aukštą darbingu 
®) metais dir 
darbininku, o šj 
W,100. Algos b 
met siekė 67.3 ce 
Įmdą, 1929 m. - 
»savo raporte 
Nieno ir Geležies
Įk
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| DELLA C. JAKUBS Į 

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę 
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 2 
- kambarius leidžiame dykai. =
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
y sirinkimo. Reikale teJefonuokit. =
= Lithuanian Funeral Home Ę
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 :

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus. ' 
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

SRGRYŽO LAK 
Du Amerikiečiai 

brie prieš savaitę 
® j Angliją — M 
‘idiman — tikslu 
hm kelionę per 
s! abu galu, jau 
•iAmerikos kor 

ir jie, kaip

•' dėdami toliau

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pv S 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi..-- ž 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į
ir Apdraudos Agentūra /

P. P. MUEIOEIS 4
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į 

■/VWVWWW

J. J. STANKUS

GERA ANGLIS
Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas mus kainos 

prieinamos, anglis geriausia.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

■ wį New Yorka I 
k
" jų parskridime 

paaiškėjo kac
■įėję labai susų 
feė, ir del to i 
? Lakūnas Ri 
™ sauvališkai, 

išliejęs 500
I vandeni, nors 

■Jžtekę pasiekti
New Yorkas. 

pisdami pirmoj 
žemės dalyjt

^daužė lėktii’”'


