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SAN SEBASTIAN PAI MTAS — VISA ISPA
NIJOS ŠIAURĘ TAUTININKŲ RANKO
SE. MADR1DUI GRESIA PAVOJUS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Prekių vežiojimas trau
kiniais tiek pakilo kad per
eitą savaitę visoje šalyje 
buvo panaudota 764,680 va
gonų prekių išvežiojimui. 
Tai yra didžiausias paski
ros savaitės vagonų skai
čius nuo Spalių 1931 metų. 
Pagerėjimas matosi iš to 
kad 1934 metais tuo pačiu 
laiku buvo naudojama tam 
tikslui 200,000 vagonų ma
žiau.

New Kensington, Pa. — 
Sustreikavo 400 General 
Electric Co. darbininkų — 
reikalauja 15 nuoš. daugiau 
mokesčio.

Taipgi išėjo i streiką 500 
darbininkų Aluminum Seal 
Co. už paliuosavimą iš dar
bo vienos merginos. Strei
kas jau baigėsi.

Clevelande, gatvekariv 
kompanijos 3,200 konduk
torių ir motormanų laimė
jo mokesties pakėlimą — 
jie gaus po $150 Į metus 
daugiau, pradedant nuo 1 
dienos Gegužės šių metų.

Plieno darbai Liepos mė
nesi buvo pakilę taip kad 
viršijo 1929 metais buvusi 
aukštą darbingumo laipsni. 
1929 metais dirbo 419,500 
darbininkų, o šymet dirbo 
467,100. Algos bendrai šy
met siekė 67.3 centus i va
landą, 1929 m. — 65.4c, ra
šo savo raporte Amerikos 
Plieno ir Geležies Institu
tas.

SUGRYŽO LAKŪNAI
Du Amerikiečiai lakūnai 

kurie prieš savaitę nuskri
do Į Angliją — Merrill ir 
Richman — tikslu padary
ti oru kelionę per Atlanti- 
ką j abu galu, jau sugry- 
žo Į Amerikos kontinentą.

Bet ir jie, kaip pereitą 
savaitę ta Anglė lakūnė, 
nusileido New Foundlande 
negalėdami toliau skristi. 
Taigi dar kelionė iš Eu
ropos Į New Yorką liko ne
atlikta.

Po jų parskridimo antrą 
dieną paaiškėjo kad jiedu 
kelionėje labai susipyko ir 
susibarė, ir del to vos ne
žuvo. Lakūnas Richman 
elgėsi sauvališkai, jis ir 
gasolino išliejęs 500 galio
nų i vandeni, nors jo bu
tų užtekę pasiekti toliąu 
negu New Yorkas.

Nukrisdami pirmoje pa
siektoje. žemės dalyje jie
du sudaužė lėktuvą.

San Sebastian, Ispanija, 
Rugsėjo 16. — Generolas 
Molą, šiaurinės Ispanų su
kilėlių kariumenės vadas, 
užkariautojas Iruno ir San 
Sebastian, veda savo regu- 
liarę kariumenę i pietus, 
linkui Zaragosa ir Madri
do frontų.

Gen. Molą su savo ka- 
riumene užėmė San Sebas
tian miestą Rugsėjo 12 d.

Svetimų šalių diplomati
niai atstovai sako kad pra
radimas San Sebastiano 
lemia raudonųjų vyriau-, 
sybei Ispanijoj visišką pra
laimėjimą.

Gen. Molą inėjęs i mies
tą vos nežuvo, nes oru pra- 
skridę trys valdžios lėktu
vai numetė Į miestą kelias 
bombas, kurių viena spro
go keli žingsniai nuo na
mo kuriame Gen. Molą ta
rėsi su miesto viršininku.

MADRIDO FRONTE
Madridas. — Sukilėlių ir 

valdžios palaikytojų susi
rėmime Talavera srityje 
raudonoji kariumenė buvo 
atmušta 8 mylias atgal, to
kiu budu sukilėliai paėjo 
artyn Madrido.

Tautininkų sukilėlių jie- 
gos sustiprės kuomet prie 
sostinės apgulimo pribus 
Gen. Molą su savo kariu- 
mene.

Sukilėliai nori išgelbėti 
savo draugus kurie gyvena 
užsidarę Alcazar tvirtovė
je prie Toledo.

Kairieji, kurie laiko tą 
tvirtovę apsupę, reikalauja 
ten esančių žmonių pasi
duoti, kitaip esant žada ją 
susprogdinti. Tačiau jiems 
svarbiau paimti tą tvirtovę 
sveiką, todėl nors grasina 
bet vis nesprogdina. Ma
žas nuostolis butų sukilė
liams jei ta tvirtovė butų 
susprogdinta, nes joje už
silaiko tik 1,700 vyrų, mo
terų ir vaikų.

11 METŲ MERGAITĖ 
MOTINA

New Orleans, Ga. —Juo
duke 11 metų amžiaus mer
gaitė susilaukė kūdikio.

Jai reikėjo padaryti ope
racija. Kūdikis sveikas, gi 
mergaitė randasi kritiško
je padėtyje.

Žaibas nusvilino barzdą. 
Toledo, O. — Žaibas tren
kė i narna ir nusvilino vi
duj buvusiam žmogui bar
zdą.

RAUDONŲJŲ ŽIAU
RUMAI NESIBAIGIA

Seville, Rugs. 16. — Su
kilėlių pietinių kariumenių 
vadas Gen. Franco apsakė 
Amerikos laikraščių atsto
vams kaip žiauriai elgiasi 
raudonieji kur tik jie ver
čiami pasitraukti. Jie iš
plėšia ir padega bažnyčias, 
nekaltus gyventojus žudo, 
uždarę kalėjimuose nužiū
rėtus “fašistus”, 'kurie ne
ima ginklo prieš tautinin
kus, jei nespėja sušaudyt, 
traukdamiesi iš miesto per 
langus i kalėjimą pripila 
gasolino ir padega, sude
gindami ‘ žmones gyvus.

Komunistės moterys irgi 
žiauriai apsieina. Cazalla 
miestelyje komunistė va
dovaujanti raudonųjų gau
ją, apsupus kalėjimą kur 
buvo uždaryti nekalti pi
liečiai, įsakė jiems po vie
ną prieiti prie lango žiūrė
ti laukan; ji i juos šaudė 
ir daug išžudė, likusius gi 
sudegino pripylus per lan
gus gasolino ir užkurus.

Pačiame Madride ir jo 
apielinkėse raudonieji kas
dien išžudo desėtkais nie
ko bendro su karu neturin
čių piliečių.

Madride niekas nedėvi 
kaklaraiščių, nes tokie iš
rodo buržujais ir fašistais 
ir jie šaudomi be pasigai
lėjimo. Juo purvinesnis ir 
labiau apšiapęs tuo sau
giau pasirodyti gatvėje.

Kiekvieną minutą žmo
gų pasitikę raudonųjų te
roristų būriai gali užklau
sti ar turi “asmens lindy- 
mą”, išduotą kokios nors 
kairiųjų gaujos.

Mieste nuolat matosi la
vonai ir nuolat reikia kvė
puoti lavonais dvokiantis 
oras.

POPIEŽIUS PASMERKĖ 
KOMUNISTUS

Castel Gandolfo, Italija. 
Rugsėjo 14. — Popiežius 
Pius XI, kalbėdamas per 
radio Į pasaulį, laimino 
tuos kurie ginklu kovoja 
prieš “pašėlusią” komunis
tų spėką. Raudonieji, sa
kė popiežius,' yra pavojus 
kaip Ispanijoje taip ir vi
sur kitur, pačiai tvarkai, 
visai kultūrai ir visai ci
vilizacijai.

Per Atlantiką, į 22 va
landas, atskrido didelis 10 
tonu Vokiškas lėktuvas. Jo 
tikslas yra užvesti pasa- 
žierių vežiojimą.

KOMUNISTAI PRAN
CŪZIJOJE UŽIMA 

DIRBTUVES

Paryžius. — Sukurstyti 
darbininkai užgriebė Re
nault automobilių dirbtu
vę Paryžiaus priemiestyje. 
Tas pasielgimas (esąs ban
dymas “sovietizubti indus
trijas”. Toje išdirbystėje 
dirba 34,000 darbininkų; ji 
gamina karo reikmenis ir 
visokius automobilius.

Paryžiuj sustreikavę au
tobusų vežikai užėmė ga- 
radžius.

Kituose miestuose taipgi 
apšaukta streikai. Darbi
ninkai komunistų suagituo
ti kelia streikus' ir reika
lauja kad Prancūzijos val
džia kištųsi į Ispanijos ka
rą, gelbėdama kairiesiems.

Socialistas premjeras L. 
Blum buvo įsakęs darbi
ninkams baigti audėjų ge
neralinį streiką, bet darbi
ninkai jo neklauso.

Prancūzijos karo vetera
nų organizacija kuri turi 
4 milijonus narių, pranešė 
vyriausybei savo užgyrimą 
valdžios neutralinio nusi-. 
statymo Ispanų karo klau
sime.

Rugs. 16 d. prie Pran
cūzijos neramumų prisidė
jo dar dešiniųjų su kai
riaisiais kovos Paryžiaus 
gatvėse.

Tautininkai giedojo Mas- 
salietę, o raudonieji In
ternacionalą.

VISAI NE KOMUNIS
TIŠKAI NUBAUDĖ

Londonas. — Prieš kele
tą savaičių vienas žmogus 
ginklu grasino Anglijos 
karaliui Edwardui VIII.

Šiose dienose teismas tą 
žmogų nuteisė vieniems 
metams kalėjimam

40 UŽMUŠTA SUSIRĖ
MIME SU ARABAIS 
Palestinoje naujuose su

sirėmimuose Anglijos ka
reivių su Arabais, užmuš
ta 33 Arabai ir 7 Anglai.

PAŠĖLĘS SENIS
Philadelphia. — Vienas 

83 metų senis, susipykęs su 
savo draugu už jo žmoną, 
tą savo draugą nudurė.

Areštuotas ir uždarytas’ 
kalėjime jis gyrėsi “neblo
gai pasirodžiau narsume 
savo metuose”.

WATERBURY, CT.
DVI TRAGEDIJOS

Šiose dienose Waterbu- 
rio Lietuvių tarpe ištiko 
šios tragedijos:

Jieva Šniokienė, nuo 156 
Alder st., mirė nuo alkoho
lio apsinuodinimo, jų lai
kytoje karčiamoje. Ji su
griuvo karčiamoje ir nu
vežta j ligoninę mirę.

Kituose namuose, laike 
girtavimo, kaip policija sa
ko, Jonas Jenušaitis sun
kiai sumušė Marę Janušai- 
tienę (ne giminės). Ji ran
dasi ligoninėje kritiškoje 
padėtyje. J. ž.

KALNAS PRIGIRDĖ
73 ŽMONES NOR

VEGIJOJE

Loen, Norvegija. — Lo
en ežero krante nugriuvo 
didelė dalis 1,000 pėdų au
kščio akmens kalno. Ak
menys sugriudami i van
denį sukėlė tokias milži
niškas bangas kad visais 
ežero pakraščiais nušluota 
gyvenami namukai kartu 
su žmonėmis ir galvijais.

1905 metais čia buvo lu
ta tokia pat nelaimė, kuo
met žuvo 60 žmonių. Ta
da tame ežere buvo atplau
kęs laivas, kurį banga už
metė ant 350 pėdų aukščio 
kranto. Dabar nauja ban
go buvo tokia didelė kad 
tą laivą pakėlė dar 300 pė
dų į kalną.

ŽUVO 25 JAPONAI
Tokio. — Japonų karei

vių susirėmime su banditų 
pulku Mančukuo parubežy- 
je užmušta 25 Japonai ka
reiviai.

NESAPNUOK APIE 
KITAS....

Los Angeles, Cal.— Čia 
žmona nušovė savo vyrą 
kuris sapne nuolat kalbė
davo apie savo meiliškus 
reikalus su savo raštinės 
vedėja.

GERAS RADINYS
Seabright, N. J. — Vie

na moteris čia gatvėje ra
do ant šaligatvio $10,000 
popierinę monetą. Ji vos 
nenualpo kai patyrė kad 
yra tikra valstybinė auk
su garantuota moneta iš 
tų senų didelių jau iš cir
kuliacijos išimtų popieri
nių. Moneta padėta į ban
ką ir jeigu niekas neatsi
šauks, ta moteris gaus už 
ją $10,000 naujų pinigų.

MILIJONIERIUS — DA
BAR SUVARGĘS

Asbury Park, N. J. — 
William C. Durant, Įstei
gėjas General Motors au
tomobilių korporacijos, ku
ris ne taip senai buvo ver
tas $100,000,000, šiose die
nose atsidarė valgomų dai
ktų parduotuvę ir užkan
džių užeigą. Durant, jau 
74 metų amžiaus, nesenai 
bankrutavo ir dabar ver
čiasi kuo išgali, pats savo 
įstaigoje ir grindis valyda
mas ir lėkštes plaudamas.

GELEŽINKELIAI AT
SIGRIEBIA

Suv. Valstijose geležin
kelių linijos buvo pasken
dusios skolose. Penki sun
kus metai juos visai nu
slopino.

Šymet tapo nupiginta 
geležinkeliais važinėjimas, 
pagerėjo laikai, ir štai ge
ležinkeliai vėl smarkiai at
sigriebia. Pradėjo atsimo
kėti skolas, įtaisė puikius 
greitus naujausio išradimo 
traukinius ir vagonus ke
leiviams vežioti, ir pradė
jo užsakyti naujų prekinių 
vagonų desėtkais tūkstan
čių.

Lietuva Karaliau
čiaus Mugėje

Vokiečiai šiam Faktui Pridavė Didelės Svarbos.

Kaunas. — Rugpjūčio 22 d. 
Karaliaučiuje buvo atidaryta 
Vokietijos Rytų Mugė, kurioje 
dalyvavo 10 valstybių: Lietu
va, Latvija, Estija, Suomija, 
Britų Indija, Lenkija, Vengri
ja, Turkija, Mančukuo ir lais
vas Danzigo miestas. Kartu, 
mugėje savo gaminių pavyz
džius buvo išstačiusios ir di
džiausios vietinės Vokietijos 
įmonės.

Lietuva Karaliaučiaus Mu
gėje ir, bendrai, Vokietijos 
žemės ūkio ir pramonės paro
dose, dalyvavo pirmą kartą. 
Šiam faktui, kaip matyti iš 
mugės rengėjų kalbų ir Vo
kiečių spaudos atsiliepimų, bu
vo skiriama gana daug reikš
mės. Rytprūsių spauda Lietu
vos dalyvavimą Karaliaučiaus 
mugėje labai palankiai Įverti
no ir reiškia vilties kad ilges
nį laiką buvę nutrukę Lietur 
vos ir Vokietijos prekybiniai 
sentikiai dabar vėl atgyja ir 
abu kraštai vėl pradeda pre
kiauti kaip ir anksčiau.

Lietuvos paviljoną Karaliau
čiaus Mugėje suorganizavo 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Rūmai. Lietuvos stambio
sios eksportinės Įmonės mugė
je dalyvavo del to kad Vokie
tijos pirkliams reikia parodyti 
ką Lietuva gali Įvežti į Vokie
tiją. Juk į mugę suvažiuoja 
stambus pirkliai iš visų kraš
tų, kurie jieško savo klientū
rai tinkami! ir plačiau vartoja
mų gaminių.

Karaliaučiaus Mugėje Lietu
vą atstovavo Maistas, Pieno
centras, Lietūkis, Lobynas, ir 
Klaipėdos faneros fabrikas. 
Šios įmonės mugėje išstatė pa
vyzdžius tų prekių kurios ge
riausia gali eiti i Vokietiją. 
Tai išimtinai žemės ūkio ga
miniai, senai jau žinomi užsie
nio rinkose.

GIMIMAI IR MIRIMAI 
LIETUVOJE

Kaunas. — Išviso per 1936 
metų pirmus šešis mėnesius 
Lietuvoje mirė 3,220 kūdikiui 
iki 1 metų (1935 metais mirė 
3,903, 1934 m. — 3,612).

Nuo kitų ligi] mirė per pir
mus šešis mėnesius Įvairaus 
amžiaus žmonių sekančiai:

Nuo džiovos 1,376
Nuo kitu užkrečiami]

ligų 902
NYio vėžio ir k. navikų 586 
Nuo reumato, mitimo

ir kt. bendrų ligų 296
Nuo nervų sist. ligų 1.(31
Nuo kraujotakos

organų ligų 1,292
Nuo kvėpuojamų

organų ligų 1,990
Nuo virškinamų

organų ligų 1,138
Nuo šlapumo ir

genitalinių organų ligų 396 
Nuo nėštumo ir

gimdymo ligų 196
Nuo odos ir kaulų ligi] 309 
Nuo prigimtinių tru

kumų ir naujagimių ligų 859
Nuo senatvės 3,505
Priemartos mirtimi 553
Nuo nenustatytų prie

žasčių mirė 2,630

Gausus mugės ' lankytojai 
apžiūrėję Lietuvos poviljoną 
iškart gauna išvežamų prekių 
vaizdą. Del to Lietuvos sky
rius Karaliaučiaus Mugėje tu
rėjo nemažą pasisekimą. Jis 
nuolat buvo pilnas lankytojų, 
kurie atvykę domėjosi Lietu
vos ūkio gaminiais.

Lietuvos paviljonas iš abie
jų pusių buvo papuoštas tri
spalvėmis tautinėmis vėliavo
mis. Ant Lietuvos skyriaus 
angos didelėmis raidėmis bu
vo užrašytas valstybės pavadi
nimas: ‘LIETUVA-LITAUENL

Bendrai reikia pasakvti kad 
Lietuvos skyrius Karaliaučiaus 
Mugėje, nors ir buvo kukliais 
įrengtas, kėlė gyvo susidomė
jimo ir turėjo gražaus pasise
kimo. Reikia manyti kad jis 
nemažai patarnaus atgaivinti 
ir sustiprinti Lietuvos preky
biniams santikiams su Vokie
tija. Tsb.

RADO UŽGRIUVU
SIOS PILIES ŽYMES
Kaunas. — Rugpjūčio pra

džioj, Zapyškio apielinkėj, Ne1- 
muno krante. Kauno apskrity
je, ūkininkai bekasdami žvyrą 
rado nežinomos pilies žymes. 
Vieta kur ūkininkai ima žvyrą 
yra į rytų pietus nuo Zapyš
kio miestelio. Ten auga senas 
miškas. Ūkininkai ten su žvy
ru iškasė labai dideles plytas, 

Vietos gyventojai pasakoja 
kad prieš keleris amžius toje 
vietoje smėlis užpustė vieną 
dvarą. Tačiau istorikų many
mu toje vietoje greičiausia 
stovėjus pilis, kurios pėdsakus 
dabar ūkininkai ir atradę.

Tsb.

Nuo Dezinterijos Mirė 
Keli Desėtkai Žmonių
Prieš kurį laiką kai kurio

se Lietuvos vietose buvo pa
stebėta dažnesni susirgimai 
dezinterija (vidurių liga). Su
sirgusių žmonių daugumas da
ba jau pasveiko. Nuo ligos 
pasirodymo pradžios iki Rug
pjūčio vidurio Raseinių apskri
tyje mirė 10 žmonių ir Kra
žiuose L Kitose Lietuvos vie
tose taip pat mirė keliasde- 
šimts žmonių.

Tenka pažymėti kad Lietu
voje šiais metais susirgimai 
dezinterija buvo ne epidemijos 
bet paprasto sezoninio susirgi
mų pobūdžio. Tsb.

LIETUVOS IŽDO 
ĮPLAUKOS AUGA
Kaunas. — Finansų depar

tamentų žiniomis, šiais metais 
per pirmą pusmetį į valstybės 
iždą įplaukė 119,930,588 litu; 
praėjusiais metais per tą pątį 
laikotarpį įplaukė 115,418,531 
litų.

Palyginus su praėjusiais me
tais, pasirodo kad šiais metais 
tiek tiesioginiai, tiek netiesio
giniai, tiek ir visi kiti mokes
čiai, rinkliavos bei muitai į 
valstybės iždą geriau plaukia 
negu praėjusiais metais. £



PITTSBURGH I DAYTON
SUMAŽĖJO BEDARBIŲ 

EILĖS
Praeitą savaitę, vienos sa

vaites bėgyje Pennsylvanijoje 
iš bedarbių eilių pasitraukė 
8730 asmenų, kurie sugryžo į 
savo pirmesnius darbus arba 
buvo paimti į viešus valdiškus 
darbus.

Šiuo laiku visoje, valstijoje 
dar esama 478,637 asmenų be
darbių sąrašuose.

KOVOS SU GALVIJŲ 
LIGA

Kovai su galvijų džiova 
Pennsylvanijoje ruošiama pla
nas gauti iš valstijos $1,200,- 
000 sumą pinigų dviejų metų 
laikui.

TAI TINGINĖ!
Irene Dobrowolski, 16 metų 

amžiaus, nenorėdama eiti į 
mokyklą, nei gryžti i namus, 
nurijo nuodų kuomet buvo su
gauta ant kelio. Ji blaškėsi po 
kitus miestus, buvo iškeliavus 
į Detroitą, pėkščia, pasiprašy
dama automobilistų ją pavė
žėti. Kuomet eidama per Co
raopolis prašė automobilisto 
ją pavėžėti, jis sutiko ją pa
imti. Ji pasisakė jam jog yra 
pabėgėlė iš namų. Automobi
listas pasitaikė būti konstabe- 
lis ir ją nepaleido. Liepė jai 
arba gryžti į namus ir eiti i 
mokyklą, arba eiti į kalėjimą. 
Ji tada išgėrė nuodų, kurių 
buvo nusipirkus Detroite. Bet 
nenusinuodino, ir nuvežta Į li
goninę gydoma.

Jos tėvai gyvena ant Hamil
ton avė., McKees Rocks.

POLICIJA KALTINAMA 
NUŽUDYME ŽMOGAUS

Uniontown, Pa. — Policija 
apkaltinta nužudyme viešbu
čio savininko Frank C. Mona
ghan, 64 m. amžiaus, kurį bu
vo areštavę ir uždarę miesto 
kalėjime. Jis buvo suimtas 
už pasikėsinimą ant apskrities 
detektivo.

Policininkai sako tas žmo
gus mirė laike klausinėjimo. 
Apžiurėjus jo lavoną rasta 11 
sulaužytų šonkaulių, pramuš
tas žandikaulis, sulaužyta no
sis ir kiti žiauraus sumušimo 
ženklai. To žmogaus nužudy
mą policijos rankose iškėlė ke
letas žmonių, kurie girdėjo 
žmogaus riksmą policijos nuo
vadoje.

JUDĖJIMAS DIDŽIAI
SIAIS EŽERAIS

Didžiaisiais Ežerais prekių 
pervežimas, ypač anglies ir 
geležies rudos, rodo kad ši va
sara bus didžiausia kokios ne
buvo nuo 1929 metų.

šymet iki Rugpjūčio 1 die
nos geležies rudos ežerais per
vežta 18,830,000 tonų, pernai 
tuo pat laiku pervežta 12.606,- 
000 tonų.

Anglies iki Rugp. 10 d. per
vežta 22.362,000 tonų, pernai 
iki to laiko buvo pervežta 19.- 
220,000 tonų.

Šymet ežeruose veikė 247 
laivai, pernai veikė tik 159 
laivai tuose pačiuose Didžiuo
siuose Ežeruose.

RADIO PROGRAMAI
Margutis vėl rengiasi pra

dėti radio programus kurie 
bus girdimi plačioje Ameriko
je.

Šie programai prasidės su 
Spalių 4-ta diena, iš tos pačios 
WIND stoties. Gary, Indiana, 
iš kurios Margutis transliavo 
Lietuviškus programas perei
tą žiemą. Programai bus nuo 
5:15 vakare ChiėagOs laiku 
(6:15 vai. rytinių valstijų lai
ku). Pavakario laiko parin
kimas bus dar geriau negu 
kad būdavo pirmiau, tuoj 'po 
pietų.

RElkALINGI KULTURIš- 
KI PARENGIMAI

Tuoj oras atvės, taigi prasi
dės veikimai salėse. Apart pa
prastu parengimų, reikia ren-1 
gti kulturiškus Lietuviškus va-, 
karus, kaip tai kohčerįtis, vai
dinimus. Kadangi mes Dayto-! 
ne turime dvasios vadu Kun. 
Prašpalių, patriotą Lietuvi, jis | 
be abejo nepagailės vietos Lie
tuviams suteikti patarimų to
kių kultūringų vakaru rengi
me. Taip pat reikia imtis dau
giau skaityti tubs musų laik-1 
naščius kurie yra Lietuvybės 
skleidėjai, o ignoruoti bolše
vikiškus šlamštus, nes tų laik
raščių tikslu yra kaip tik iš
plėšti iš Lietuvių tautinę idė
ją ir tikybinius jausmus. O 
tą jiems pavykus atsiekti ta-j 
da jie jau lengvai galės pasėti 
žmonėse savo barbarizmo sėk
lą. Tą aiškiai matome Rusi
joje ir Ispanijoje, kur raudo- 

Inieji Įsivyravo.
BAZARAS; Vifetos Lietuvių 

parapijoje rengiama rudeninis 
biizaras parapijos naudai. Jis. 
prasidės Spalių 1 d. ir tęsis 
per keturis vakarus. Atsibus 
parapijos darže. “D.” Rėp.

DETROIT
MOTERŲ DARBUOTĖ. Rug

sėjo 3 d. Įvyko Moterų Sąjun
gos 54 kuopos susirink’mas, 
kuriamė nutarta rengti pasi
linksminimo vakaras pabaigoje 
šio mėnesio. Vakaro komisija 
yra: A. Balkienė, Č. Medonie- 

' nė, A. Barkauskienė ir O. Lu
koševičienė.

Ona Aksomaitienė pranešė 
kad prieš susirinkimą buvo 
atsilankius pas kuopos pirnii- 

' ninkę M. Uždavinienę, ir Jus- 
1 taitienę reikale Lietuvių prisi
dėjimo prie Michigan Valsti
jos Parodos Detroite, ir kad 
jos Įgaliojo A'ksomaitienę su
sižinoti tuo reikalu su paro- 

; dos rengėjais.
Laiškas buvo parašytas ir 

O. Aksomaitienė gavo atsaky
mą. kame pranešama kad kuo
pa ir narės gali bendrai išsta
tyti savo rankdarbius parodo
je. Taigi parodoje ir buvo iš
statytą Lietuviškų rankdarbių.

M. S. 54-tos kuopos užrašų 
raštininkei M. Vaičiūnaitei iš
vykus į Pennsylvania pas ša-, 
vci tėvelius atostogoms, ją pa
vaduoja V. čėpelionytė.

Be to, O. Akšomaitienė pra
nešė jog gavo pakvietimą da
lyvauti Detroito Spaudos Kon
ferencijoje, kuri Įvyksta Rug
sėjo 23-24 d. Priėmus kvieti
mą ji rezervavo dvi vietas, sau 
ir kuopos pirmininkei,

Detroito Lietuvius ir Mote
li! Sąjungos kuopą toje konfe- 
rcncijoje atstovauti įgaliota 
O. Aksomaitienė.

Sąjnrtgčis Dėtvbito žiedas.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

ŠVEDŲ AMERIKOS 
Unija

(Per Gothęnburgą, Švediją

Patogi ir grėita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko

Drottningholm Rugsėjo 26
Gripsholm ........................ Spain! 1
Kunęsholni .......................... Spalių 21
Gripšnolht ............................ Spalių 29

Platdsriių- žinią sdtciks ir parduos 
laivakortes visi mtts.i autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

AKRON
KEISTA SAVIžUDtSTĖ

Buvęs Akronietis Kazys Tie
koraitis nuvažiavęs i Donora, 
Pa., dirbo vielų dirbtuvėje. 
Tuo laiku mirė jo brolis An
tanas, kuris gyveno Jeannette. 
Pa. Liko jo paveldėjais bro
lis Kazys Tiekoraitis ir jų se
suo, Uršule Paknienė, kuri yra 
atsiskyrus nuo vyro.

Po Antano mirties liko kiek 
jo turto. Kazys su sesere ge
ruoju mirusiojo turtu negalė
jo pasidalinti. Kazys užvedė 
bylą, jo advokatai bylą supai
niojo, ir jis pralošė, turtas li
ko seserei.

Balandžio mėli. Kazys Tie
koraitis užėjo į karčiams išsi
gerti ir su tnhi Rusu susipe
šė. Tiekoraitis liko areštuo
tas ir nubaustas trims mėne
siams kalėjimam Pabaigoj“ 
Liepos, kada baigė savo bau
smę, kelios dienos prieš išėji
mą iš kalėjimo jisai užsilipo 
art ketvirto aukšto kalėjime 
ir puolė galva žemyn ant ce
mentinių grindų ir užsimušė.

Negavimas brolio turto ir 
kalėjimas privedė jį prie savi- 
žudystes.

Velionis Kazys palaidotas 
Liepos 29 d., miesto kaštais, 
nes savo turto jokio neturėjo.

Velionis buvo nevedęs, apie 
48 metų amžiaus, ramus žmo
gus. Iš Lietuvos paėjo Mažei
kiškių k., Ukmergės apsk. Sa
ko jo brolis Motiejus gyvena 
Kaune.

Si žinia, nors pavėluota, pa
dubdama. todėl kad Akroniė- 
čiai daugelis Kazį Tiekoraitį 
pažinojo.

Adomas Gutauskas iškėlė 
teisme bylą prieš savo žmoną, 
norėdamas nuo jos atsiskyri-1 

Lygiai Taip Malonus kaip Ir Priimnuš!

IŠ TURTINGO. BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'TT'S TOASTED

Sweepstakes" panaudoja 6,000 žmonių 
adresavimui Įstojimo blankas!

įkilę
IrcČiaclicni o ir 

Klausykite, sprfs- 
iDelotlijas — tada 

pabandykite ju-ni Li’rkv Strike “Sweep- 
sliikes-.

Ir Icigii dar nerūkote Lnckie*, nusi
pirkite pakelį šimullen ir taipgi pa- 
band.\kitc «iid*. Gal Ktil tiib ką nors 
netenkele? .!n* įvertinkite Lučkie* 
pirmenybę — I rnevą rūkymą iš 
turtingo, Inandauš-kūrio tabako.

Virš 6.6(H) žmonių a ra duota darba-* 
adresuoti gręžinį iiiui įstojimo bliinkas 
tam didziiiliiii tautiniam Irisiniui, 
.liišii I.iickv Strike “Sweepstakes”, 
įstojamieji randasi iš kiekvienos šios 
-alies Valstijos.

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimėjo! «nro 
nekirs — plokšėi, 50 skoningu Luek, 

alrikes lilekine? Atsisukite ant radio 
“Your Hit Parade” 
šešta dieni o vakarais, 
kite ir pailginkite

Nes Luck) Strike yra neliktai švelnus ir išnokęs 
skonyje, bet tikrai lengvas užsirūkyrnas. kuris visuo
met jumis iiialoniai šiltink;!. Jūs atrasite ji lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 
per ištisą dieną. Jei jūs pasitikite švelniam užsirū- 
kymui. jūs pasilikile Liiekies! Visit eigtirchi tarpie 
šfs yr<i vienu, kuris suteikia jums to garsaus, žinomo 
pasauliui kaipo ‘'It's Toasted " proceso lauktiną 
apsaugą. Ii- .šrs yra vienu, i kliri Hiilidniii kj-eipiaši 
—dėl skbnitigumo. dėl apsaugo.-. dč| ištisos dienos 
užsirūki mo malonunio! f.uckies yra Lengvas Vžsi- 

rūkynias iš turtingo, brandaus-kūno tabako.

MAtONŪS JŪSŲ 
GERKLEI —

Lengvas Užsirūkyraės
Kiekviename užsilrau- 
kiroe yra jaukus poilsis, 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jdUsmas, kada 
jūsų cigaretas yra 
Lengvas Užsirūkymaš iš 
turiingo, brandaus-kūno 

tabako—LUCKY.

C.mMxS*. 13SS. Tht AMertesn T<

mo ir grąžinimo jo turto. By
loje sakoma kad jo žmona su 
tūla Daytono Lietuvių šeima 
jį nuskriaudus ir jo turtą pasi
savinus. Jei Gutauskui pavyks 
įrodyti jo kaltinimai, kai kam 
gali atsieiti labai riestai.

Iš Clevelando lankėsi Akro- 
ne Pranas Kondrotas su žmo
na pas A. Oleknavieius, K. 
Bartkus ir Ižganaičius.

Taipgi lankėsi Glevelandietė 
p. Ona Ramanauskienė, atlan
kė daug savo pažystamų.

Pas p. Pr. Kuprius lankėsi 
jo brolis iš Detroito.

Tai]) pat lankėsi iš Detroito 
buvęs Akronietis Pr. Bakaitis. 
Jis svečiavosi pas Joną Na- 
vickį ir A. Rudį. Kalnas.

Agentų Suvažiavimas
Lietuvių Laivakorčių Agen

tų Sąjungos Amerikoje, Ine., 
devintas metinis suvažiavimas 
atsibus Rugsėjo 22 d., “Vieny
bės” salėje, 193 Grand street, 
Brooklyn, N. Y., nuo 10 vai. 
ryto. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti apkalbėjimui ir pa
sitarimui bendrais biznio rei
kalais ir nustatymui ekskursi
jų Lietuvon 1937 metais.

J. Ambraziejus, Pirm.

PAJIEŠKOMI
Andrėkis, Jonas ir Mateušas, 

iš Rokiškės k., Ylakių vaisė. 
Mažeikių apsk. Gyveno Chi- 
cagoje.

Dzinkus Kazys, gyveno Chi- 
cagoje.

Masavicius Jurgis, 1912-13 
m. gyveno Manchester, Mass.

žilius Kazys, gyveno sulyg 
adresu 3324 So. Halsted str., 
Chicago, Ill.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

100 E. Bellevue Place 
Chicago, Ill.

MELUOJA BE SAIKO

Komunistiškai Amerikos Lie
tuvių spaudai 'ir jos artimai 
bičiulei “Naujienoms” Lietu
voje šiuo metu nieko gera nė
ra. Anot jų ten juodžiau ne
gu jų pačių širdyje ir sąžinė
je. Kasdien šaudomi nekalti 
ūkininkai, nesiliauja teroras.

Visos tos žinios arba visiš
kai iš piršto išlaužiamos, arba 
perdedamos, didinamos.

štai ką rašo “Naujienos” 
Rugp. 11 d. numeryje:

“. . . .dar kruviniems despo
tams nepakanka. Rengiamos 
naujos bylos darbininkams .. 
Masiniai areštuojama ūkinin
kai ir valstiečiai — ne tik Su
valkijoje, bet ir Trakuose, Ra
seiniuose, Šiauliuose, Telšiuo
se ir kitur. ...”

Taigi, kodėl nepridėti dar 
kad Lietuvos valdžia suiminė- 
ja valstiečius Gardine, Varšu
voje, Madride, Honolulu.... 
Vis butų didesnis įspūdis. Vis 
jau daugiau butų. . .

Jei “Naujienų” “informato
riai” bent kiek laikytųsi be
meluodami tai butų panagri
nėję ką jie rašo, butų pažiū
rėję į dabartinį geografinį že
mėlapį ir butų pamatę kad 
Trakai nors ir Lietuvos mies
tas. bet jis yra Lenkų okupa
cijoj ir ten jų vadinami “des
potai” nepasiekia.

Niekas Naujieniečiams me
lo nepavydi, tegul meluoja, 
bet, draugai, laikvkites bent 
kiek saiko. Nuoširdžiai pata
riame. Draugutis.

FAJIEšKAU Vincą Raucie- 
liuną, iš Mazaliauciškių kaimo, 
Trakų apskrities. Prašau at
sišaukti šiuo antrašu:

William Rasbisky
Veterans Hospital, Cott. 12 

Marion, Indiana.

Trumpos Pastabos apie Viską
..... Rašo Jonas Valaitis

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

SKOLOS. .. IR KAS 
TOLIAU?. . . .

Tarp musų šių dienų vadų 
pastebima stoka ekonomiško 
galvojimo. Kasdieninėj kalboj 
girdime kad didžiausia bėda 
tai 12 milijonų bedarbių. Ir 
valdžia imasi visko jiems, gel
bėti, ir vistiek nedarbas neiš
gydytas. Problema gilėja ir 
didėja.

Dirbantieji, bet neužtektinai 
uždirbą šių dienų reikalavi
mams, yra rimtoji problema 
kuri mums nei Į galbą neatei
na. Sutaupąs žmonės baigia, 
gyvenimo aplinkybės siaurėja.

Amerikoj, statistika parodo, 
gyvena didžioji gyventoji! da
lis su mažiau negu $600 me
tinių įplaukų! Ką jie daro? 
Skolina. Ir kasdien vis dau
giau!.... O kai reikės skolą 
grąžinti?. . . . Ką daro ligo
nis kai vaistus pabaigia?

Ir dabartinė gentkartė tas 
problemas palieka išspręsti at
eities kartoms. Bet. ateities 
kartos nei balsuoja, nei šalies 
nei organizacijų tvarko, nei 
ruošiasi gyvenimo ateičiai. 0 
gyventi ruošiasi dar ištakin- 
giau, nei vienas negali apsiei
ti be automobilio, kuri išlai
kyti kaštuoja per metus dau
giau negu viso yra Įplaukti! 
Ai' jaunimas ateina savo tėu 
vams į talką, mėginti išbristi 
iš padėties, kurios ateitis ne
kokia ?
VOKIEČIAI VALGYS ŽUVĮ

Vokiečių pasisekimuose glu
di jų talka valstybei. štai, 
Vokietijai dabar stoka mėsos, 
žemės ūkio ministeris atsišau

kė j tautą prašydamas koope
ruoti, taupant mėsą. Patarė 
valgyt žuvį ir daržoves.

Kartu su tuo. tuoj gydyto
jai. spauda, vegetarai puolė Į 
talką raginti Vokiečius mažiau 
valgyti mėsos, o daugiau dar
žovių ir žuvies.

—JAPONIJOJ Fuji kalnas, 
12,467 pėdų aukščio, yra vie
nas gražiausių pasaulyje. Į jį 
kasmet lipa apie 100,000 žmo
nių. Norėta į kalną pravesti 
keltas. Bet pasipylė tūkstan
čiai grasinimų kad keltą iš- 
sprogdįns, nes tada kalnas esą 
nustotu savo grožio, tai viena, 
o antra, nustotų sportinės rei
kšmės ii' žmonės pradėtų tin
gėti, kas kenktų tautos svei
katai ir progresui.

—New Brunswick, Kanadoj, 
būtlegeriai pradeda gerai gy
venti. Valdžios parduodama 
deg’tinė yra tris kartus bran
gesnė negu jų parduodama. 
Del to pradeda vystytis kova.

—ISTORIJOS rašytojams 
bus darbo. Alaskos Universite
tas nori išleisti gerą tą krašto 
istoriją. Vienintelė pakenčia
ma Alaskos istorija yra išleis
ta tik 1884 metais, parašyta 
Bankrofto. Universitetas kin
ko istorikus į darbą ir renka 
medegą.

—LIETUVIAI neteks uždar
bio. New Jersey valstija pra
dės neįsileisti iš Pennsylvani- 
jos įvežamos butlegęrių ang
lies, pasiremdama tuo kad tą 
anglį vadins vogta. Daugelis 
angliakasių iš to gyvena, kada i 
kasyklos neveikia. Tame biz
nyje buvo daug ii- Lietuvių.
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MISTERIJA LAIVE — SU KAN. KEMĖŠIU 
NESUSIRANDAM

Nedaug kas vaikščio- 
dėnius pradėjo skirstytis Į savo 
gulti. Vėliau vakare laivo darbi- 
Į mano kambarį ir užšriubavo ge- 
uždangtį. Aha! ne prieš gerą! 

ore tame laivo aukštyne kur aš 
langai visai buna atdari, o

už-
Gal but didelių aujlni lai- 

kada išmuša stiklinius langus, 
apvali stiklai langai yra labai 
kad ineinam j baisų vandeni.

pr i eš atvaromas

Iš Klaipėdos plaukiant į Švediją

Dar neišsikalbėjau ko Kan. Kemėšis

ANT LAIVO “GRIPSHOLM”. Rugp. 19 d.— 
Apie 6 valandą vakaro laivas apleidžia Gothen- 
burgą — išplaukia į šiaurės jurą, ir mes iške- 
liaujam tiesiog į audrą. Ta audra kuri prasi
dėjo prieš kelias dienas, vis dar siautė. Mano 
lūkinėjimai ir viltys kad audra iki šio vakaro 
gal tik pasibaigs, nuėjo niekais. Kaip tik uos
tą apleidom ir atsidūrėm atviroje juroje tuoj 
ir pradėjo laivą supti, 
ję po laivo 
kambariukus 
ninkas atėjo 
ležinį lango 
Paprastame
turėjau kambarį 
kai buna vėjuota užtenka uždaryti tik stiklines 
uždangčius, o čia uždarė stiklinius ir dar 
sriūbavo geležinius, 
ku vanduo kaip 
nors laivų maži 
stori. Supratau 
Ir taip buvo.

Praplaukus pro Danijos salas laivas atsi
dūrė visai atviroje šiaurės juroje — ir prasi
dėjo smarkus supimas. Laivas neria tiesiai į 
vakarus, tamsoje, kur jokio kelio nėra nužy
mėta, debesų' iš viršaus slegiamas, spaudžia
mas tarp debesų ir juros; bangos daužo šonus, 
lyg lentomis tarškina. Bangos eina kalnais, o 
musų laivas kyla ant kalno ir smunka į pakal
nę — ir taip tolyn ir labyn į audrą. Laivui 
nuo didelės bangos smunkant j vandens slėnį, 
jis savo smailu galu neria žemyn, ir ten vėl 
pakliūva į kitą bangą, kuri teškinsi per jo vir
šų iki stiebų viršūnių, o po apačia palindus ki
ta banga vėl meta laivą sau “ant pečių”. Ge
rai butų kad palaikytų iškėlus, bet kaip tik už
kelia taip vėl, lyg maišą per petį, trenkia že
myn — ir taip be paliovos. Vėjas pučia iš pat 
priešakio, taigi laivas eina
bangas, ir laivas supamas galais, į šonus veik 
nei krypt, 
laivas suposi šonais, ir padarius skirtumą tų 
dviejų supimų priėjau išvados kad šonais supi
mas daug pakenčiamesnis ir gulėt lengviau.

Su manim gryžo i Ameriką Pittsburghietis 
Petras Pivaronas, Chicagietis K. Augustinas, 
naujienietis, kuris buvo parvažiavęs į Kauną 
laukti Vaitkaus parskrendant bet nesulaukė ir 
numojęs ranka gryžo, kartu su juo keliavo ir 
jo žmona, ir į Ameriką važiavo Prof. Kan. F. 
Kemėšis,
į Ameriką vyksta.

Kaune, švedų Amerikos Linijos biure, ka
da buvau nuėjęs pasisakyti apie gryžimą, man 
priminė kad tą pačią dieną tuo pačiu laivu į 
Ameriką važiuos ir Kan. Kemėšis. Nenorėda
mi jo su šiaip kuo viename kambaryje laive 
sutalpinti, paklausė manęs ar aš nesutiksiu su 
Kan. Kemešiu būti tame pačiame kambaryje. 
Man visi geri žmonės lygus — sakau gerai, 
smagiau bus keliauti. Taigi, Kauno biuras su
dėjo Prof. Kemešį ir mane į vieną kambarį 
tame laive. Kada Kan. Kemėšis buvo gatavas 
išvažiuoti iš Kauno, jam ir pasakė kad jis gu
lės tame pačiame kambaryje su manim. Atvy
kęs į Gothenburgą, Prof. Kemėšis man vėl tai 
patikrino. Na ir gerai. Manau sau, per kelias 
dienas viename kambaryje laive gyvensim dvi 
asabos kitokių stonų ir įsitikinimų. Kadangi 
Prof. Kemėšis seniau buvo redaktorium toje 
pačioje Amerikoje (redagavo “Darbininką”), 
na o 
buvo 
turim 
greso, 
del ir gulėt viename kambaryje susitaikysim.

Laikas eit gult — Prof. Kemėšis nueina į 
kambarį atsigula, laukia manęs. Aš nueinu į 
kambarį atsigulu — laukiu jo....

Amerikoje (redagavo 
metai pirmiau lankydamasis Clevelande 
pas mus atsilankęs, susipažinom, taigi 
šiokio-tokio bendro. Kaune, laike Kon- 
tankiai sueidavom ir pasikalbėdavom, te

KAME DALYKAS?

Profesorius išbunda, žiuri, manęs 
nėra.... Tikra “misterija”: jis

RUGS. 20. — Atsibundu anksti, nors ma
žai miegojau, nes supo, šiuriu, profesoriaus jo 
lovoje nėra, 
mano lovoje
gal man kad aš audroj žuvau, ir aš manau kad 
jam kokia nelaimė ištiko....

Audra siaučia visu smarkumu, nes plau
kiam atvirais yandenais kur nėra kam sulai-

-> —.  «■_ •*1"  f twuwmiwr *

Minėkime Spalių 9 PER TVORA
PASIŽVALGIUS

kaip 
socia'-

AMERIKIEČIŲ PAGALBA
REIKALINGA I

Spalių 9 dieną sueina lygiai 
16 metų kai tuojau po Suval
kų sutarties pasirašymo, Pil
sudskio pasiųstas Gen. L. Že
ligovskis įsiveržė į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Tai buvo ne
lauktas Lenkų smurto aktas. 
Niekas netikėjo kad Pilsudskis 
viena ranka rašytųsi taikos 

| aktą, kuriuo pripažysta Vilnių 
Lietuvos miestu, o antra ran
ka keltį ginklą grobti ne tik 
Vilnių bet ir visą Lietuvą. Be- 
siveržiantieji tais laikais Len
kų raitelių pulkai pro Kėdai
nius į Kauną aiškiai rodo kad 

’ Lenkai norėjo okupuoti visą 
Lietuvą. Tik smarkus Lietu
vių karių ir partizanų pasiprie
šinimas ir garsios kovos ties

Tik butų labai neteisinga jei 
mes paliktume vienus paverg
tuosius kovoti, jei mes nepa- 
remtume jų didžių pastangų. 
Kaip del Lietuvos nepriklauso-

kyti vėjų siautimo ir bangas sumažinti. Visą 
dieną guliu, nesikeliu nei valgyt nei gert, nes 
kaip tik galvą kilsteliu tuoj ji vargšė ir svaig
sta. Laivą supa galais. Lovoje gulint, “ožių 
lupt” neprisiėjo — 
to nemalonumo.

Bet profesorius 
jo.... Supa, nėra 
jieškot. Laivo geležinis langas užsuktas, nors 
lauke diena, bet kambaryje tamsu, reikia žibint 
elektra. Visą dieną to geležinio lango uždang- 
čio neatšriubavo — jis buvo raktu užšriubuo- širvintais ir Giedraičiais sulai- 
tas (kaip ir visi kiti langai), kad pats žmogus kė besiveržiančius Lenkus. Ne 
rankom nepajiegtum atšriubuoti, nes laivas mė- tik sulaikė bet ir iš Vilniaus 
tomas, daužomas. Jau keturios dienos ta aud- buvo jie pasirengę bėgti, tik 
ra siaučia, o kada bus galas niekas negali pa
sakyti. Apsilenkęs nuo sirgimo ir neturėda
mas baimės kad laivas galėtų nuskęsti, gulėda
mas raminau save kad audra visgi kada turės 
pasibaigti.

Neturėdamas ką veikti pradėjau apmąstyti 
apie orą, ėmiau įsivaizduoti kaip puiku ten 
aukštai virš debesų, kuriuos nušvietus saulė1, 
kur dangaus mėlynė skaidri graži ir žavinga; 
debesų viršai, 
mantų žėri, 
rodos tik gulk ant debesio 
išsivilkęs; virš debesų jau 
mėlynės neteršia — ir ten 
jokis dailininkas negalėtų 
nei mes paprasti žmoneliai 
sikelsim ir nepažinsim tos gražybės — tik to
kie oro karžygiai kaip gerb. Spragilas ir Vait
kus tegali ten pasikelti savo moksliškais oro- 
planais, padarytais skraidyt virš debesų, 
tais debesimis, koks niūrūs liūdnumas, kokis 
pilkas tamsumas, lietingumas, debesys rodos 
padengę visą-visą dangų ir saulės nei sp ndu- 
lėlio nepraleidžia ant musų laivo pašviesti, lyg 
jame važiuotų kokie didžiausi “griešninkai”. 
štai aš guliu savo kambaryje išsitiesęs, 24 va-1 
landas nevalgęs ir pora dienų nesiskutęs — ir ; 
jeigu audra dar siaus ilgiau, manau sau, 
rai pavirsiu į “pakutavoj antį” nežinau už 
no nuodėmes “mučelninką”. .. .

Permąsčiau ir man apsakytas iš Kauno 
liau už mane išvažiavusių Amerikiečių žinias 
apie Vaitkų, kurie sako matę laikraščiuose ra
šant kad tarp Grigaičio ir Vaitkaus ištiko ski
limas ir kad “antras skridimas” antru kartu 
nukrito....

Man mintyse stovėjo visos Grigaičio bėdos 
laukia jeigu Vaitkus neskristų: Gri- 
jo komitetas gali baisiai pakliūti į 
valdžios rankas už klastingą rinkimą 
pinigų. Grigaitis dės visas pastan-

Lovoje gulint, 
laimingai išsilaikiau

manęs nesulaukia, o 
kaip nei atsikelt nei

nuo

aš 
eit

santarvininkai sulaikė 
pažadėdami 

Lietuvai tai 
Deja, 

apvilta.
Lie-

pra-

0 dabar turėdami laiko ruo-

saulės • spinduliais nulieti, dei- 
ten taip malonu ir gražu ir šilta, 

ir kepinkis nuogas 
jokis niekas erdvių 
toks gražumas kad 
teisingai nupiešti, 

ten niekados nepa

įsikišę 
Lietuvių ginklus, 
be kovos grąžinti 
kas jai priklauso, 
tuvių tauta buvo

Ir jau šešiolika metų 
slinko, bet Lietuvių tauta ne
atsižadėjo savo teisių, neatsi
sakė kovoti del jai priklausan
čių žemių, del jos sostinės, del 
viso milijono Lietuvių tautos 
žmonių. Kaip seniau sunki 
Rusų ir Vokiečių okupacija bu
rė visą Lietuvių tautą į 
ningą kovą, taip šiandien 
kiek nelengvesnė, o dar gi 
dernizuotai pasunkinta
niaus- Seinų- Suvalkų krašto 
Lietuvių vergija, mus visus 
burė ir tebeburia į bendrą vie
ningą Vilniaus kovos frontą, 

kad 
ga- 
sa- 
šir-

vie- 
nei 

mo- 
Vil-

MANE 
aną metą 
listai rėkė 
tininkus užtardami Voldema
rą, o dabar tautininkai ir so
cialistai rėkia užtardami Ka
meneva, Zinovjevą ir jų drau
gus, kuomet juos Stalinas pa
skerdė. . . .

JUOKAS ima 
komunistai ir

i prieš Lietuvos taų- 
užtardami

1 milijonui atskirtų nuo tautos 
kamieno Lietuvių. Užmirški
me tai dienai savo srovinius, 

' savo šeimyniškus, savo vidaus 
reikalus, mes juos rasime ki
tomis dienomis, mes be Spalių 
9-tos dienos turime dar 365 
dienas, kurias galime skirti 
kam norime, tačiau Spalių 9-tą 
skirkime tik Vilniaus ir Vilnie
čių skriaudai, jiems prisimin
ti, juos paremti. Sujungkime 
tą dieną savo mintis ir darbus

miybės kovojo visa Lietuvių tau- ’ vienam dideliam tikslui, vie
ta, ir gimtose žemėse ir išeivi-1 nam dideliam pasiryžimui: kas 
joje būdama, ir tik visos tau- musų buvo, kas musų pasta
tas suburtos pastangos ir ko- lyta, turi būti mums atgal sa
vos davė jai nepriklausomybę, grąžinta.
taip ir dabar, sostinės ir pa
vergtų žemių atvadavimas pri-, škimės kad visi ir visur Spa- 
klauso 
niekas negali sakyti kad ap- tume, 
si ei s 
visų 
me 
mes 
visur ir visuomet 
riš. Ir kas visai Lietuvių tau
tai bendra, mes tai gerai jau
čiame ir padarytas tautai 
skriaudas griežtai turime tai- i 
syti.

Spalių 9 dieną, skriaudos ir 
smurto dieną, turime visi vie
ningai pasakyti kad per 16 
metų neužgijo Lietuvių tautai 
padaryta žaizda, kad Lietuvių 
tauta yra gyvas ir jautrus or
ganizmas ir nepakęs jokių sve
timų vočių ant savo kūno. Tą 
dieną susirinkime visi į svetai
nes savo parapijose, savo klu
buose, kuopose, skyriuose, ra
teliuose .... Te nepaliks nei 
vienas Lietuvis tą dieną nepri
siminęs šiokiu ar takiu budu 
padarytos mums skriaudos, te 
nebus nei vienos organizacijos 
kuri tylomis ^praleistų tą die
ną.

Ruoškime Spalių 9 d. pami
nėjimus, rengkime prakalbas, 
paskaitas, vakarus, rimtos mu
zikos koncertus, skleiskime Vil
niaus Geležinio Fondo ženkle
lius (štampus) į musų Vilniaus 
pasus; kur galima parinkime 
aukų paremti Vilniaus kovos 
frontą, priimkime rezoliucijas 
prieš nežmoniškas priemones 
sugriauti Lietuvių kultūrą 
niaus krašte, pasižadėkime 
tys uoliau ir gyviau dirbti 
kiant Vilniaus išvadavimo.

Kur galima, kas turi artisti
nių jiegų, tegul stato pritai
kintus veikalus, vaidinimus tą 
dieną. Iš Kauno gauname ži
nių kad ten Vilniui Vaduoti 
Sąjunga šiais metais visoje 
Nepriklausomoje Lietuvoj ren
gia vaidinimus “Spalių 9-ta”. 
Tą dieną tą veikalą matys vi
sa Lietuva, vaidins jį apie 700 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rių, vaidins šaulių būriai ir ki
tos organizacijos. Gaila, mes 
čia Amerikoje negausime taip 
greitai to veikalo, nes naujai 
išleidžiamas, bet ir čia 
sime tinkamų veikalų 
norėsime.

Amerikos Lietuviai!
dykime tą dieną visi vieningai 
prieš skriaudėjus, tebus tai 
musų griežtas atsakymas į 
šiais metais padarytas skriau
das musų broliams, tebus tai 
moralė ir materiale ] 
musų pagalbos laukiantiems 
pavergtiesiems broiams, visam

visai Lietuviu tautai, i liu 9 dieną tinkamai pamine-
V. V. S. D. A.

ir be jo. Mes Lietuviai, 
srovių ir pažiūrų, sudaro- 
vieną tautą, 
begyventume.

vistiek kur

LIETUVOJE PAGER-mus rišo ir
BTI LUBINAI IŠ
LOS ANGELES

TUOS VYRUS kurie pir
miau buvo jo draugai, Prusei- 
ka dabar vadina “banditų ir 
teroristų šaika”, ir pateisina 
skerdikus, dėlto kad jis minta 
“Vilnyje”. Jeigu dar butų 
buvęs “Naujoje Gadynėje” jis 
“banditų ir teroristų šaika” 
butų vadinęs Staliną ir jo niež
ti ikus.

Kaunas. — Užsienio Lietu
viams Remti Draugija Metro
polio viešbučio patalpose su
rengė priėmimą garsiam Ame
rikos sportininkui Lietuviui K. 
Lubinui, jo tėvui, žmonai ir 
šios seseriai, dabar viešintiems 
Lietuvoje. Pokilylje, be svečių 
ir Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos centro valdybos, da
lyvavo Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius V. Augustauskas, 
sporto atstovas .Venckus ir 
Lietuvoje viešinti Chicagos 
operos solistė Bronė Dran ge
benė su savo seseria.

Draugijos pirmininkas 
Skipitis svečių garbei pasakė 
prakalbėlę. Pasidžiaugė kad 
kitur gyveną visokiais budais 
gina Lietuvių vardą. Į Skipi
čio kalbą atsakė sportininko 
Lubino tėvas, kuris Lietuvoje 
nebuvęs jau 40 metų. Viskas 
Lietuvoje jam darą begalinio 
Įspūdžio. Jo šeima Amerikoje 
visą laiką aktingai dalyvauja 
vietos Lietuvių gyvenime.

Sportininko Lubino žmonos 
sesuo yra Amerikos laikraščių 
korespondentė. Kaipo tokia ji 
dalyvavo ir pasaulinėje sporto 
Olympiadoje. Ir jai Lietuvoje 
viskas daro didelio Įspūdžio. 
Ji yra lakūnė, diena prieš tai 
skraidė Kauno padangėse,

“L.A.”

ŽIURINT PER LANGA
ISPANIJOS tautininkai su

kilo prieš radikalus, o “Vie
nybės” tautininkai sukilo prieš 
Dr. Graičiuną. Bet ką jie jam 
padarys? Jis turi daug tvir
tovių (Keleivis, Vilnis, Lais
vė, Naujienos, Nauja Gadynė), 
tat iš vienos pabėgęs gali pa
sislėpti kitoje, na ir 
gaudys ?

CICILIKAI savo 
kongresą” atbuvo ir 
ir pervėlai.
tuvos seimo, nes kada jie 
dėjo tuo seimu rūpintis, 
mas jau buvo išrinktas, 
del Ispanijos “demokratijos”
apgynimo tai tas “kongresas” 
pasiskubino pergreitai. Butų 
buvę galima išnešti rezoliuci
jas ir Ispanijos ‘kraugeriams’. 
Tik visa bėda kad “kongres- 
monai” nemoka Ispaniškai, o 
Ispanai nesupranta Lietuviš
kai.

kas jj su-

“pasaulio 
peranksti 

Pavėlavo del
Po

Ir niekas, turbūt, nemano 
kada nors Lietuvių tauta 
lėtų atsižadėti savo brolių, 
vo žemės trečdalio, savo 
dies, sostinės.

Vilniaus-Suvalkų krašto 
' ventojai per 16 metų pakan- 
; karnai patyrė Lenkų daromas 
skriaudas. Okupantai savo el
gesiu, savo spaudimu pasiekė 
to kad visos to krašto srovės, 
visos grupės nebepakenčia to 
jungo ir laukia .progos jį nu
mesti. ’ ■ ‘ t

Okupantai tai gerai jaučia ir 
dar labiau ima siausti, dar la
biau ima spausti pavergtuosius. 
Ypač pasižymėjo dideliu žiauru
mu šešiolikti Vilniaus pagrobi
mo metai, šiais metais galuti
nai uždaryta visos Lietuviškos 
pradžios mokyklos, išdraskyta 
visi Lietuviški kultūros židiniai, 
uždaryta organizacijos, šimtais 
ištremta Lietuvių inteligentų ir 
paprastų ūkininkų bei darbinin
kų iš jų gyvenamų vietų, ne 
vienas šimtas sėdi kalėjimuose, 
ne vienas nužudytas be teismo 
ir kaltės, tiesiog iš pasalų nu
šautas. ...

Visa ta Lenkiška “akcija” 
mums aiškiai rodo kuo Lenkai 
laikosi pavergtose žemėse. Gin
klas pavergė ir tik ginklas lai
ko. Tačiau ginklas niekuomet 
nepavergs dvasios. Lietuvių 
tautos dvasia visvien išsiverš iš 
vergijos varžtų ir kaip pavasa
rio srauni upės vaga, nušluos 
visą kas ją varžo.

tik- Į
ke-

kurtos jo 
gaitis ir 
Amerikos 
iš žmonių
gas kad Vaitkus nors kiek nuo žemės pasikel
tų ir kad kaip nors užbaigtų savo skridimą — 
tuo pabaigtų Grigaičio atsakomybę už tuos 
iš žmonių surinktus $40,000.

šiandien man atnešė laiškus man 
į laivą kai aš 
taigi sulaukiau 
man rašytas į 
Iš namų man

siustus 
jau iš 
ir rei- 
Kauną 

rašytos

į Kauną, ir persiųstus 
Lietuvos iškeliavau — 
kalingų žinių ir jokis 
laiškas ten neužsiliko.
žinios buvo geros, “Dirvoje” viskas tvarkoje, 
taigi man nėra ko rūpintis — ir aš . nesirūpi
nu, guliu sau lovoje, nes negaliu niekur išeit 
nei laivo paskubėt.

Tik vienas rūpestis buvo tai kur Prof. Ke
mėšis kad kambaryje nėra, jo lova tuščia, o 
jis tuo tarpu be abejo rūpinasi apie mane, kur 
aš kad mano lova tuščia.... Kas do miste
rija? Tuoj sužinosit.

Seka Audros Pabaiga. Škotijos Salos.
Kur buvo Prof. Kemėšis.

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. 
Visoki 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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O»

gy-

Vii- 
pa- 
šie-

susira- 
jei pa-

pasiro-

E k s k u r s i a

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Lie-
pra-
sei-

0

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Ave.) 

šioje vaistinėje užlaikom vi-
parama šokias namines ir importuotas 
antiems gyduoles nuo visokių ligų, kaip

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
BREMEN

5
10
15
16
ir

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

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

i LV A ’S I

pasi- 
centų 
Vait- 

šymet

EUROPA .............................
NEW YORK .....................
HAMBURG .........................
BREMEN .............................
Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogia ke
lionę i Kauną. Patogus geležinkeliu susisieki

mas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite par vietini agentą arba
1430 EUCLID AVE. CLEVELAND, O.

|| HAMBURG- AMERICAN LINE 

NORTH GERMAN LLOYD [Sj

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

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

t i
X

CICILIKAI užpernai 
ėmė iš SLA. tautiškų 
penkis šimtus dolarių 
kaus pasportavimui, o
keturis šimtus dolarių kursty
mui kaimiečių revoliucijos Lie
tuvoje. Už dviejų metų jie 
galės pasiimti visus tautiškus 
centus surengimui rrrevoliuci- 
jonierių ekskursijos į Lietu
vą.... Tik negerai kad jau 
“baltos gulbės” neturi....

DAR Clevelando Lietuvių sa- 
•lė nespėjo išsivėdinti po buvu
siam SLA. jubilejiniam seimui, 
o jau “progresyvių” generolai 
Pennsylvanijoj turėjo slaptą 
“kongresą” pasitarimui kaip 

.sekančiuose rinkimuose iškrap
štyti Mockų, Viniką ir Stanis- 
lovaitį. O kokia gudrybė! Va
kare Pittsburghe sakė “gra
žias” prakalbas, o dieną Mar
se laikė slaptą “kongresą”.

O KAIP su kiaulėmis? Pir
miau visi kiaulėmis bjaurėjosi, 
žiūrėti j jas niekas nenorėjo. 
O dabar jei koks kiaulės šmo
tas pasirodo “bučerio” lange, 
tai žrponių minios sustoję be 
kepurių žiuri ir gėrisi kad “la
bai graži” kiaulė.

OPTIMISTAI giriasi Lietu
vos žurnaluose kad Amerikoje 
Lietuvybė labai stiprėjanti ir 
kad niekad nepražusianti, nes 
seniams baigiantis, auga mil
žiniškos armijos jaunų “pat
riotų”. Bet pažiurėjus į di
džiąją Lietuvių koloniją Town 
of Lake Chicagoj gaunasi vi
sai kitoks vaizdas. Seniau čia 
Lietuvių buvo taip daug kad 
ir žydukai Lietuviškai kalbė
jo, o dabar? Dabar čia Lie
tuvį surasti didelė retenybė. 
O Lietuvių graži bažnytėlė pa
dangėn iškėlus du bokštu lyg 
dvi rankas, šaukiasi į Lietu
vius, “Gelbėkit mane iš sko
lų!” Tai Mat.
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ROOSEVELT AR LANDON?

Tokia minių psichologi
ja: kas garsiau ir Įdomiau 
nu'kalba tų visi remia.

Tik Rusija pilnai pripa- 
žysta Madrido vyriausybę1 
ir atsiuntė ten savo amba
sadorių, Rosenberg, po ka
ro prasidėjimo. Matomai 
Sovietų Rusijai rupi rau
donųjų gelbėjimas.

visa

die-

. Kaip tai tradiciniai — 
nors keistai ir nevisai tik
rai — Suvienytose Valsti
jose politikieriai pradėjo 
vartoti obalsį, “Kaip eina 
Maine valstija taip eina ir 
visa šalis”.

Reiškia: Kaip (už kurią 
partiją) balsuos Maine val
stija taip balsuos ir

• šalis....
Maine valstija šiose

nose turėjo savo nominaci
jas. Ten prieš nominaci
jas atsilankė ir Republiko- 
nų partijos kandidatas į 
prezidentus, Landon.

Maine valstija balsavo 
už Republikonus....

Dabar jau ir pačių De
mokratų laikraščiai rašo 
jog “Maine valstijos bal
savimai yra bloga naujie
na Naujai Dalybai ir Pre-, 
zidentui Rooseveltui”.

Pačių Demokratų spau
da kalba jog tai esąs tik
ras įrodymas žmonių lin
kimo į Republikonų pusę, 
tikras įrodymas Republi
konų grąsinimo laimėjimu 
Lapkričio balsavimuose, į- 
rodymas jog Demokratų 
skaičius gali būti žymiai 
sumažintas Kongrese.

Maine valstija savaimi 
jokios persvaros rinkimuo
se nepadaro, nes ji. nėra 
labai skaitlinga gyvento
jais. Bet tas obalsis “As 
Maine goes—” užsiliko iš 
tų laikų kada? Republiko- 
nai per eilę metų laimėjo 
tenai, ir visoje šalyje ben
drai pavyko ■ Republiko- 
nams gauti daugumą bal
sų. Yra atvejų kuomet 
Maine balsavo už Repub
likonus, o visoje šalyje lai-

■ mėjo Demokratai.
Tačiau Landon’o atsilan

kymas Maine valstijoje, ir 
ten Republikonų laimėji
mas nominacijose davė Re- 
publikonams naujo ūpo dar 
gyviau skelbti savo trokš
tamą laimėjimą.

Tas gi atsiliepia į pa
prasto piliečio psichologi- 
j 3. -a •’

Landon, gryždamas savo 
valstijon, kelyje gavęs ži
nių apie Maine laimėjimą, 
pąkeliui visur ėmė skelbti 
buk “Pergalės paradas už
tiesia visą šalį.... Repub- 
likonai, Demokratai ir ne- 
priklausomingi dalyvauja 
joje....”

Demokratams tas suda
ro nemaža rūpesčio. Lan
don kritikuoja Roosevelto 
visus nuoveikius ir žada— 
paprastas politikierių 
dėjimas — padaryti 
riau....

Rooseveltas ištraukė
lį iš depresijos, bet įvedė 
visokius aptaksavimus.

Suprantama,- reikėjo iš 
kur nors gauti pinigų vie
šiems darbams vesti.

Landon sako sumažinsiąs 
ir taksus ir pagerinsiąs 
visos šalies padėtį. Jis iš 
Roosevelto darbų galėjo 
daug pasimokyti, bet kuo 
gali užtikrinti kad savo 
garsiai skelbiamus paža
dus įvykdys ?

Tačiau Landon yra po
puliari škas, ir žmonės gali 
pasimasinti už jį balsuoti 
tik pažiūrėjimui ką naujas 
žmogus savo pažadais ga
lės gero padaryti....

ža- 
ge-

ša-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

ZAIMIS MIRĖ
Viennoje, Austrijoje, mi

rė Aleksandras Zaimis, 81 
metų amžiaus, buvęs Grai
kijos prezidentas.

Zaimis buvo pašalintas 
iš prezidentystės metas lai
ko atgal, kuomet Graiki
jos monarkistai pasiryžo 
grąžinti sau karalių. Per 
12 metų Graikija buvo res
publika.

Zaimlo šeima buvo val
stybininkai, nes pirm jo 
eilės metų atgal jo tėvas 
yra buvęs ministerial pir
mininku.

Apleisdamas savo šalį, 
kuomet karaliaus šalinin
kai laimėjo, Zaimis patarė 
savo žmonėms “dirbti iš
vien su savo karalium”.

ISPANIJOS KAIRIEJI 
PYKSTA

Madrido kairiųjų vyriau
sybė pyksta ir barasi ant 
Prancūzijos ir Anglijos del 
jų laikymosi griežtai neut
raliai Ispanijos naminio 
karo klausime. Kairieji la
bai nori kad nors Prancū
zijos socialistinė vyriausy
bė kištųsi ir gelbėtų jiems.

Bėgyje poros mėnesių 
Ispanų karo, Madride liko 
tik trijų valstybių amba
sados, kitos šalys savo at
stovybes atšaukė.

HITLERIO SVAJONĖ
Baigdamas nazių parti

jos kongresą Nurnberge, 
Hitleris perdaug jau atvi
rai pareiškė savo grobišiš- 
kus tikslus prieš savo kai
mynus. Jis nukalbėjo:

“Jeigu aš turėčiau Ura
lu kalnus, jei mes valdytu
me Sibirą, jei musų ran
kose butų Ukraina, Nacio
nalinė Socialistinė Vokieti
ja plaukytų gerovės per
viršyje.”

Tas pamišęs žmogus ne
žiūri ką gero namie gali 
ir privalo savo žmonėms 
padaryti, bet mintyse skra
joja po' svetimas kaimy
niškas šalis. Jis klejoja 
sapnuodamas apie gerovę 
saviems, plūkiančią 
žmonių kraujuose.

Hitleris nori išprovokuo- k.
ti Rusiją į karą, kitaip nė- A. K., V. Bieliajus ir dauge- 
ra kaip kėsintis užgrobti1 lis kitų. Reiškia, skaičius An- 
Uralus ir Ukrainą. " gliška kalba rašančiųjų Lietu-

Tai mažo vaiko proto vill auga, 
žmogus. Tankiai buna su s- - 
vaiku daug bėdos jeigu jis i  
užsimano mėnulio....

^[ANGLIŠKOS kalbos varto
jimas Amerikos Lietuvių laik
raščiuose susilaukė kritikos, 
žurnale “Tauta” perspausdin
ta iš kunigų leidžiamo žurna
lo straipsnis, kuriame kriti
kuojama jauni kunigai kurie 
Įvedė Lietuviškose bažnyčiose 
pamokslus Angliška kalba. O 
Dr. Gračunas “Tėvynėje” pa
smerkia Angliška kalba sky
rius musų laikraščiuose.

Tačiau tie kuriems prisieina 
praktinių santikų su musų 
jaunimu turėti žino kad be 
Angliškos kalbos tautinis dar
bas neįmanomas.

Angliška kalba skyrius turi 
bene astuoni musų 
Tie kurie skaito K. 
tuviško gyvenimo 
“Dirvoje’, arba V. 
skyrių “Vienybėje” 
kinti kad ir 
galima 
dvasia 
tingai 
vertas, 
gimimu, 
mas tarp Lietuvių ir 
mas Lietuvių gyvenimą, 
darbštumu ir musų idealų su
pratimu į ožio ragą suvaro ne 
vieną net . kolegijas baigusį 
musų jaunuoli. Be šių dviejų. 
Angliška kalba musų tauti
niais reikalais rašo: A. Stel-

laikraščiai. 
J. M. Lie- 
aprašymus 
Bukšnaičio 
gali įsiti-

Angliška kalba 
tautini darbą puikia 

vesti. K. J. 
pagyrimo ir 
nes jis nėra 

Tačiau jis,

M. ypa- 
padėkos 
Lietuvis 

gyvenda- 
pažinda- 

savo

kitų mokas, K. V. Baltramaitis, A.
Stelmokas, P. W. Urban, Mrs.

Staneslow, B. Gimbutis,

“DIRVA” 8 PUSLAPIŲ
Visai trumpu laiku “Dir

va” vėl pradės išeiti 8-nių 
puslapių, 
giau ir įdomesnių raštų.

BEVILČIAM DRAUGUI 
(Mintis skolinta)

Begalo liūdna ir graudu
Kai rudenį nuvysta gėlės,
Kai sielose brangių draugu
Nuodų karčių juodos dėmės.

Nors slegia skausmas, kankiniesi, 
Sukaupki jiegas tik tvirtai, 
Ir pamatysi kai pradėsi 
Gyvent laimingai ir ramiai.

Jei skirta tau išgerti taurę
Nuodų gyvenimo karčių, 
Neabejoki, gerk kaip vyną 
Ir nebijok žiaurių kančių.

Jei tavo gyvenimas apkarto,
Ir baisios audros siaus ir širs, 
Kovok su jomis, o laimės vartai 
Į skaisčią ateiti pravirs.

Myk. Zablackas.

TIK ATSIMINIMAS
Man šypsosi gamta gražiuose žieduose T 
Ir čiulba linksmai paukšteliai šakose. .. . 
Man šypsosi saulė, naktis sidabrinė, 
Tik kažin ko liūsta ir ilgis krūtinė. . . .

Man šypsos alyvos ir žydinčios jievos, 
Migloti rugeliai, vosilkai ir pievos;
Man šypsos žvaigždėmis nusėta mėlynė.
Tik kažin ko liūsta ir ilgis krutinę. . . . 

Girdžiu kaip kvatoja, kaip juokias, upeliai, 
Kaip skamba aplinka miškai ir laukeliai, 
Tik mano krūtinėj širdis nerimauja, 
Kažin ko ji blaškos, kaž ko nuobodžiauja.

Man ilgu, man liūdna, man skauda krutinę, 
Kai girdžiu kad kyla dainų sutartinė.
Man rodos kad verkia naktis sidabrinė, 
Ii1 drasko akordai žvaigždėtą mėlynę.

Man šnabžda, man kužda gražus atminimas ' 
Ir tyliai man sako: tyčiojas likimas....
Tegul sau dainuoja, tegul gamta žydi.
Tau laimės, tau džiaugsmo aplinka pavydi. . . .

Tik aš su tavimi gražus atminimas
Gėlėtos jaunystės ir meilės troškimas — 
Gelmėse krutinės, tau .širdį bučiuoju 
Ir ilgesio jausmu aš ją įliepsnoju.. .

, Jonas Morkūnas.

To augimo nesu- 
stabdysime.

LIETUVOJE LIGONI
NĖS REIKALU

Musų laikraščiuose tilpo jau
Joje bus dau- pi!ko? D1\ r'

Weiksner o atsišaukimai, ku
riuose raginama kad Amerikos 
Lietuviai įsteigtų Lietuvoj mo
dernišką ligoninę. Jų sumany
mas labai geras, tiktai tokios 
ligoninės įsteigimui reikalinga 

( nemaža pinigų suma.
Butų gerai kad visos Ameri

kos Lietuvių srovės tokį darbą 
paremtų, tačiau jeigu nekurios 
iš tų srovių nuo to atsisakytų, 
reiktų visos tautinės srovės su
jungtų jiegų tokį sumanymą 
įvykinti.

Ar nebūtų galima pavartoti 
tokį pat būdą kaip Amerikonai 
vartoja su ‘Prezidento Balium’. 
Butų galima paskinti vieną ku
rį žiemos laiku sekmadienį kai
po Lietuvos Dieną, kurią butų 
rengiama įvairių pasilinksmini
mų ir dailės programų, ir pel
nas butų skiriamas tokiam mi
nėtam reikalui.

Butų dar geriau kad Ameri
kos Lietuviai kas metas suren
gtų tokią Lietuvių Dieną ir su
dėtų Lietuvos kultūros reika
lams žymesnę auką. Aš ma
nau kad tokį darbą pradėjus, 
jis turėtų įsigyventi. Kuomet 
tas ineitų tradicijon, gal ir il
gai pasilaikytų. Su gerais no
rais dirbdami Amerikiečiai ga- j 
lėtų daug Lietuvai padėti kul
tūriniai pakilti.

Pastarais keliolika metų A- 
merikos Lietuvių vienybę ardė 
tūlų partijinių agentų propa
ganda prieš Lietuvos valdžią. Ar 
po sušaukimo Lietuvoje Seimo 
ir po tų visų seimų Clevelande 
ta propaganda sumažės, pama
tysime.

žmonės, didumoje, visokiam 
geram darbui pritaria. Jeigu 
tik tūlų partijų pakalikai vieto
je sabotažo ir liežuvių karo už
siimtų praktiškesniu darbu, pa- 
grystu gerais norais, butų ir 
mums patiems, Amerikiečiams, 
ir Lietuvai didele nauda.

Juozas Kripaitis.

i

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laiškų §2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

SKAITYMAI

JUODOJI MIRTIS ANGLIJOJE
600 METU ATGAL

iš

nuo jų. 
su tuo 
žmonės 
Mylin-

Apie vidurį keturiolikto šimtmečio, 
Azijos į Europą atėjo baisus maras, 

pramintas Juodoji Mirtis. Iš Azijos ma
ras pasiekė Graikiją, Italiją, Prancūziją, 
ir pagaliau, kad ir per vandenį, persikė
lė į Angliją.

Anglijoje žinios apie tą ligą buvo at
ėję jau prieš metą laiko, tačiau 1348 me
tais Anglai išgirdo kad Juodoji Mirtis at
sirado ir jų salose! Ta plėga apsireiškė 
maždaug taip: žmogaus kūnas apsideng
davo šlykščiais pučkais, visa odą likdavo 
numarginta juodais plėtmais. Kaip tik 
kur ta plėga atsirasdavo, ji plisdavo labai 
smarkiai, ir beveik visada baigdavosi mi
rimu už trijų dienų.

Niekad Angliją nebuvo užklupęs toks 
priešas kuris butų buvęs nors dešimta da
limi toks pavojingas kaip ši plėga. Ty
liai, pasalingai ta liga skriste skrido ant 
žmonių. Iš miesto Į miestą ta plėga ėjo, 
ir tų metų pabaigoje pasiekė Londoną, 
kuris tada buvo miestas iš 40,000 gyven
tojų.

Tos plėgos apimti žmonės išrodė šlyk
štus, pučkuoti ir juodais plėtmais, bet to 
neužteko, nekurie užkrėsti žmonės pra
dėjo pamišti prote, aimanavo, vaitojo, ne
sąmones kalbėjo, bet mažai buvo kas jų 
klausė, kadangi kiti visi šalinosi 
Bet kur nepasisuko ten susidūrė 
pačiu pavojum. Tik kaip kurie 
nebėgo nuo ligos apimtų savųjų,
ti žmona atsisakė palikti savo vyrą, mo
tina neapleido savo apsirgusios dukters. 
Prieš mirtį keliomis valandomis ligonis 
visai aprimdavo, kas reiškė kad jis neina 
geryn, bet jau visiškai nugalėtas plėgos 
nuodų. Miršta vyras, miršta vaikas, po 
jų seka motina, žmona, ir tt.

Juodoji Mirtis neskyrė luomų. Kir
to vargingus ir turtuolius, silpnukus ir 
galinguosius. Mirė kunigai, mirė vysku
pai, mirė vienuoliai. Atėjo ir 1348 metų- 
pabaiga ir 1349 metų pradžia, bet Juodo
ji Mirtis dar plito labiau, ne nyko. Rin
ko ji savo aukas ne vien miestuose bet ir 
kaimuose. Anglijoje visas gyvenimas su
stojo vietoje. Užsidarė įstaigos, teismai.

Atėjo pavasaris, bet labai mažai ran
kų teliko ūkio darbams apdirbti. Mažas 
bus derlius rudenį. Ūkių gyvuliai laksto 
palaidi visur, nes jų savininkai mirė arba 
miršta. Praėjo vasara, atėjo kita žiema, 
tačiau plėga vis siaučia. Kurie dar išli
ko nuo plėgos, tiems badas pažvelgė į akis. 
Prasidėjo badas, kuris dar padidino plė
gos baisias pasėkas. Sunku ir baisu kai
muose, ir ne geriau miestuose. ,

Vienu laiku lyg šviesa pražibo liūd
name horizonte. Juodoji Mirtis vis dar 
ima aukas, tačiau ne tiek daug, ir susir
gimų pradėjo mažėti. Gamta, kokia tai 
atsparos spėka pastojo plėgai kelią, 
pradėjo liautis.

Iki 1350 metų vasaros Anglija 
dėjo vėl laisvai atsikvėpti. Sirgimų 
ga praėjo. Juodoji Mirtis nuslinko 
vo užveją ir pasislėpė.

Mirtis taip žmones naikino kad pa- 
veizdan Hunstanton parapijoje išliko gy
vi tik 172 žmonės. Kitos parapijos nete
ko nuo penktadalio iki trijų ketvirtdalių 
savo žmonių. Vienuolynuose kaip kur ne
liko nei Adeno vienuolio. ■ .

Londone išmirė apie 20,000 vyrų, mo
terų ir vaikų. Bendrai visoje Anglijoje 
Juodoji Mirtis iškirto apie pusę gyven
tojų. Visoje šalyje plėga paliko baisias 
pasėkas, suardytas šeimas, pasėdama liū
desį tarp tų kuriuos nepajiegė nukirsti.

ir ji

pra- 
ban- 

Į sa-

DIDIEJI ŽINOMI MARAI
71 metais po Kristaus maras Judė

joje nuo lavonų smarvės Jeruzalyje.
78 m. maras Romoje; 10,000 mirčių 

viena diena.
Baisus maras Romoje 80 metais — 

po 10,000 žmonių žuvo kasdien.

189 metais karštinė Prancūzijoje ir 
Ispanijoje išnaikino pusę gyventojų.

190 metais maras aplankė Romos im
periją — daugelis miestų liko be žmonių.

250 metais Romoj mirė po 5,000 žmo
nių kasdien; viso išmirė 1,000,000 žm.

252 metais baisus maras visoje Ro
mos imperijoje; 3,000,000 mirčių.

427 metais nuostabus maras Arabi
joje — žmonėms akys išpuldavo.

430 metais baisus maras Britanijo
je; gyvieji nespėjo palaidot mirusių,.

Baisus maras Konstantinopolyje 746 
metais. 200,000 žmonių išmirė.

Anglijoje, 772 metais Checestshire iš
mirė 34,000 žmonių “gerklės skaudėjimu”.

Maras aplankė Londoną 962 metais;
50,000 žmonių išmirė.

1094 metais Londone siautė “juoda- 
burnė”; išmirė trečdalis žmonių.

Badas ir maras Airijoje 1095 metais; 
pusė gyventojų pražuvo.

SENOVĖS KARČIAMOS 
LIETUVOJE

Patekus į vieną-kitą Lietuvos vietą, 
pravažiuojant vieškeliais, plentais, prie se
nų kaimų, dvarų, miestelių užtinkama 
baigiančių griūti pastatų. Retas kas pa
galvoja apie tų pastatų atsiradimą, bei jų 
liūdną galą. Vietos žmonės tokius stovin
čius, apleistus namus vadina karčiamomis. 
Apie jas turi ir pasakų sukūrę. Pasakoja 
kad ir dabar prie senų karčiamų velniai 
naktimis šoką, panaites vedžioja, vienas 
kitu jodinėja, griežia armonikėlėmis, ir su
tikę vėlai gryžtant pakeleivi kviečią į kar- 
čiamą išsigerti. O kada toks užeinąs į 
karčiamą — išeinąs labai girtas ir gryžęs' 
Į namus, kišenėse randąs pinigų.

Yra Įdomu žinoti kas tas senovės kar- 
čiamas valdė. Istorija mini kad jos dau- 
giausja buvo dvarininkų žinioje. Jie, tu
rėdami bravorus, statydavo namus ir sam
dydavo šinkorius. Išpradžių niekas iš Lie
tuvių nenorėjo valdyti karčiamų. Todėl 
būdavo duodami garsinimai po‘ kelis kar
tus kad išnuomojama karčiama. Vėliau 
atsirasdavo svetimšalių norinčių bizniau
ti. Bet greitai bankrutuodavo ir, neužmo
kėję Rusų valdžiai mokesčių, išbėgdavo. 
Nuo tų laikų šinkoriais tapo žydai. Jie 
dvarininkams ir valdžiai sumokėdavo pa
sakiškai didelius pinigus ir patys puikiai 
uždirbdavo. Žydai, pažindami vietos žmo
nes, puikiai juos mokėjo įtraukti Į karčia- 
mas ir įpratinti gerti degtinę. Jie degti
nę net pristatinėdavę į namus ir duodavo 
į kreditą. Užtat, vos sulaukę javų kūlimo 
meto, jie važiuodavo pas ūkininkus atsi
imti užmokestį rugiais. Karei amninkai 
Žydai neaplenkdavo net bernų samdinių. 
Šitie vogdavo iš gaspadorių viską ir neš
davo šinkoriui, kad tik galėtų gauti degti
nės.

Buvo karčiamų kurios stovėjo paru- 
bežiuose. Jos taip pat buvo Žydų ranko
se ir skaitėsi pelningesnės. T jas vaikščio
davo kontrabandininkai, Rusų sargybos,, 
arkliavagiai, kriminalistai, čigonai. Pa- 
pirkinėdavo sargybas ir čia pat išgerdavo 
magaryčias. Šinkoriai kai kada buvo di
deli tarpininkai, bet kartų puikiai ėjo ir 
žvalgykininkų pareigas. Jau nuo senai 
buvo garsios Žagarės, Joniškio, Viekšnių 
ir Skuodo kaupiamos.

Tik Vyskupas Motiejus Valančius, ma
tydamas kad Lietuviai tiesiog ėmė masi
niai gerti degtinę, buvo paskelbęs karčia- 
moms griežtą kovą. Imdavo iš žmonių 
bažnyčiose priesaiką, girtuokliams skirda
vo bausmės, rašė knygas, ir platino blai
vybę. Dvarininkai ir šinkoriai matydami 
kad iš jų rankų gali išsprukti biznis, irgi 
kovojo su Vyskupu Valančium. Ta kova 
buvo didelė ir smarki. Tsb.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
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DIRVA

Lietuvių Tautos Švente
PRUSEIKA SUŽVIE
GĖ PRIEŠ KARPIŲ

AUKOS DARŽELIUI
Kaunas. — Rugsėjo 8-ta Lie

tuvių tautai yra ypatinga die
na. Tai Tautos šventės diena. 
Ji buvo pradėta švęsti nuo 
1930 Vytauto Didžiojo metų. 
Iš to jau matyti šios šventės 
reikšmė, kaip Lietuvių tauti
nio susiklausymo ir tautiškų 
tradicijų diena.

Be abejojimo, tautos šventė 
turi būti skiriama tiek 
bažnytinių, tiek nuo 
nių švenčių.

Bažnytinės šventės yra ti
kybinio 
Lietuviai priklauso 
tikyboms 
šventes jie turi įvairias.

Taip pat ir valstybinės šven
tės pareina nuo valdymo for
mos. Sakysime, monarchijose 
yra švenčiamos 
mimo, 
diena, 
nėmis 
nepriklausomybės arba respu
blikos paskelbimo diena. Va
dinasi, ir valstybinės šventės 
yra įvairios. ,

Kas kita yra Tautos šventė. 
Kaip tauta yra vieninga ir ne
keičiama taip ir Tautos šven
tė gali būti tik viena, ši šven
tė visur jungiama su ryškiau
siu tautos gyvenimo 
savyje 
siektus

Mes 
švente 
kome todėl kad

- riai surišta su 
genijaus Vytauto Didžiojo at
minimu. Juk 
dieną Rugsėjo 
sis vainikavosi 
liaus vainiku, 
traukdamas visus Jogailos su 
Lenkais sudarytas unijas ir 
parodydamas kad Lietuva yra 
savarankiška valstybė ir kad 
Lietuviai yra laisvos, galingos 
ir nuo nieko nepriklausomos

Taigi Vytau- 
Didysis yra Lietuvių tau- 
garbės ir didybės simbolis.
to Rūgėjo 8 diena Lietu- 
tauta gali geriausia sem- 

sti'prybės iš praeities, gali 
Vytauto Didžiojo

pobūdžio.

nuo 
valstybi-

Kadangi 
įvairioms 

tai ir bažnytines

karaliaus gi- 
jungtuvių arba vardo 
Respublikose valstybi- 

šventėmis yra laikoma

tautos gyvenimo Įvykiu, 
apibrėžiančiu visus pa- 
tautos laimėjimus. 
Lietuviai, 
Rugsėjo

savo Tautos 
8-tą pasirin- 
ji yra tamp- 
musų tautos

1930 metais 8 
Vytautas Didy- 
Lietuvos kara- 
tuo pačiu nu-

gali- 
tik atsiminti bet ir pa
ari uos garbingus musų 

bei valstybės gyvenimo 
su dabartiniais ir pa
ko dabar Lietuvių tau- 

žinoma kad Vy-

tautos žmonės.
tas 
tos 
Del 
vių 
tis
prisiminti 
jai nurodytus garbės kelius.

Tautos šventės dieną 
me ne 
lyginti 
tautos 
laikus 
žiūrėti
tai trūksta, 
tauto Didžiojo laikais Lietuva 
buvo viena galingiausių Euro
pos valstybių. Jos žemės sie
kė nuo Baltijos iki Juodųjų 
jurų, o jbs garsas, galybė ir 
Įtaka siekė toli už šių ribų. 
Deja, šiandien Lietuvių tauta 
yra visiškai kitoje padėtyje.

Del šito šian- 
tautai likimo

Ji suspausta tarp didelių kai
mynų, jos žemes šie kaimynai 
vieni anksčiau, kiti vėliau tarp 
savęs pasidalino. To dar ne
pakako. Klastingi pietų kai
mynai Lenkai jau iš nepriklau
somos Lietuvos išplėšė pačią 
sostinę Vilnių, 
dien Lietuvių
lemta naujas istorinis uždavi
nys — vėl surinkti Lietuvių 
gyvenamas žemes, o pirmiau
sia vaduoti savo pagrobtą sos
tinę Vilnių, šį uždavinį kiek
vienas Lietuvis turi visados 
Jaikyti .prieš akis, o Rugsėjo 
8 d. turi ypatingai pasižadėti 
to siekti visomis savo kūno ir 
dvasios pajiegomis.

Vadinasi, Tautos šventės 
diena Lietuviams turi virsti 
nepalaužiamo pasiryžimo die
na siekti musų tautos garbin
gų idealų, pirmiausia įvykdant 
Lietuvos išorinę vienybę.

Tačiau tą dieną mums ne
mažiau yra svarbi ir Lietuvių 

vienybė 
ir bus 
Tautos

šiuo atžvilgiu yra 
Pačia savo

Per P. P. Muliolį 
John T. DeRighter 
K. Varakojis 
Adv. F, J. Bagočius 

So. Boston, Mass.
Per A. Baltrukonienę: 

A. Šeštokienė
Per “Dirvą” 

Ipolitas Stonis 
Petras J. Aleksandravičius 

iš Shenandoah, Pa.
Vincas Kayackas 

iš Montreal, Kanada
Per K. Magilienė

F. Vaičiūnienę: 
Magilienė 

Vaičiūnienė 
Mikolaitis

Marijona Marsia 
Magdė Karlauskiene
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F.
J.

$10.00 
2.00

5.00

5.00

1.00
5.00

1.00
ir

1.00
1.00
1.00
.50
.50

LANKOSI CLEYELANDE 
Šiose dienose Clevelande vie- 

CleveJand'ietė Elena
Klimo

vidaus vienybė. ši 
visur ir visados buvo 
galybės pagrindas, 
šventė ir
gėrės priminimas.
esme Tautos šventė yra diena 
kada turi būti užmiršta grupi
niai kivirčiai, kada kiekvienas 
tautos narys turi pakilti auk
ščiau savo asmens reikalų, o 
visi galvoją privalo turėti tik 
vieną bendrą tautos mintį.

šiomis mintimis vadovauda
miesi turime žinoti kad gar
bingas praeities ir vienybės 
atminimas turi visoje tautoje 
sužadinti tas jiegas, tą tauti- 

pa jautimą kuris 
mylė-

ši buvus 
Klimienė, Dr. Ė. G. 
žmona iš Philadelphijos 
ši pas savo tėvus Grigus.

Pas savo sūnūs Clevelande 
lankėsi Vincas Kayackas iš 
Montreal, Kanados. Jis yra 
ilgametis “Dirvos” skaityto
jas. Atsilankė redakcijoje ir 
padovanojo Darželiui $1. 
paaukavo Darželiui $1. Sako, 
tai labai puikus dalykas.

Darbo Dienoje Pranas Kun
drotas su savo žmona lankėsi 
Detroite, svečiavosi pas savo 
brolį Kundrotą, pas Neveraus- 
kus' ir Šimonius.

Pas savo tėvus Pr. Kondro"- 
tus buvo atsilankius jų duktė 
Teresė su savo vyru iš Du
bois, Pa. Rep.

SPALIŲ 9-TOS
MINĖJIMAS

Vietos laikinis Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriaus komi
tetas rengiasi prie paminėjimo 
Spaliu 9-tos — tos dienos ku
rioje Lenkai užgrobė Lietuvos| 
sostinę Vilnių.

Šymet Vilniaus 
bus minima sekmadienį, 
lių 4 d., Lietuvių salėje.

’ užgrobimas
Spa-

DEMOKR ATAI 
NESUSITAIKO

Ohio valstijos, Cuyahoga 
skrities ir Clevelando miesto 
Demokratai, artėjant šio Ri
dens rinkimams, pakrikę kaip 
Grigo bitės. Eina tąsynės už 
vietas, ne už svarbius 
reikalus.

ap-

piliečių

AFSIVEDA
šeštadienį, Rugsėjo 

Jurgio bažnyčioje, 10 
to. bus surišti moterystės ry
šiu Edwardas Schultz su Ane
le Jurgelyte. Vestuvių poki- 
lis atsibus Lietuvių salėje.

Jaunojo tėvas yra Prūsų 
Lietuvis, motina gi iš pačios 
Lietuvos.

P-lė Jurgelyte nesenai 
važiavus iš Lietuvos.

19, Šv.

at-

sužviegė
Dir-
jam

nes garbė: 
kiekvieną žmogų moko 
ti savo gimtinį kraštą ir del 
jo savo jiegas bei gyvybę ati
duoti. Ne vienas Lietuvių tau
tos ir minties vadovas paste
bėjo kad Lietuvių tauta tik 
tuomet išliks gyva kada ji sa
ve laikys rinktąją tauta. O 
Vytautas Didysis tiesiog pažy
mėjo: “Dievas mus skyrė pa
sauli valdyti”, 
reikia 
turėjo

Tačiau čia ne
manyti kad Lietuviai 
daug neapikantos ki

toms tautoms, arba buvo su
kūrę savo rasių teoriją. Visai 
ne. Lietuvis niekados nėra 
taip žemai dvasiniai nusmukęs 
kad kitas tautas jis laikytų tik 
savo tautinio medžio trąša. 
Lietuvis visados buvo ir bus 
taurus kitiems, tačiau jis vi
sados žino kad Lietuva jam 
šventenybė, kurios niekam ne
leis paliesti. Lietuvis iš savo 
senuolių išmoko 
mirti negu būti 
patekti verguvei!. 
Lietuvių tauta
o Rugsėjo 8 diena yra rinkto
sios tautos šventė. Tsb.

LIETUVIU KLUBE GYVAS 
BRUŽDĖJIMA.S

Kuomet vienam negiliukis, 
antram buna geresnis gilintos. 
Am. Liet. Piliečių Klube Rugs. 
4 d. buvo ištraukta laimingas 
numeris vardu Vinco Debesio, 
bet jam laiku neatsiliepus, pi
nigai $2.50 sumoje liko kitam 
penktadieniui. Na ir štai Rug
sėjo 11-tą laimingas numeris 
buvo Petro Lelešiaus, kuris 
atsiliepė ir pasiėmė $5.00

Toks įvykis yra jau antras, 
kad dalyvaujantieji Klubo va
karuškose ir žuvų vakarienėje 
gauna po penkinę.

Dalyvauki! Klubo vakaruš
kose kas penktadienio vakarą 
Lietuvių salėje-, pamatykit ko
kis gyvumas, smagumas, kaip 
jūsų draugai praleidžia vaka
rą šokdami, dainuodami.

Apatinė salė, su naujomis 
kietomis grindimis, smagiomis 
šokimui, tapo mėgiamiausia 
vieta Clevelando inteligentiš
kesnių Lietuvių susitikimui.

Puiki muzika, užkandžiai ir 
visokį gėrimai padare Lietu
vių salę smagiausia susiėjime 
vieta jūsų draugams. Ateikit 
jus

PASTABA LIETUVIŲ SALĖS 
DIREKTORIAMS

Mes žinome kokie gaivalai 
Lietuvių tarpe rengia ir trok
šta “dis'kucijų”. Pats “disku- 
cijų” iniciatorius yra gerai ži
nomas, ir salės direktoriai ge
rai žino kiek jie turėjo 
gumų su tuo žmogeliu kituose 
parengimuose, kuomet 
gauti iš jo pinigus už samdo
ma salę, dabar vėl su juo su
sidėjo.

Dabar tas žmogelis atėjęs į 
salę užrašė salės knygose va
karą visai kito asmens vardu, 
ir dabar bus ta pati bėda kai 
reikės iš jo pinigus gauta

Salės direktoriai 
stengti gauti pirma visus pi
nigus už salę iš “diskuci.ių” 
rengėjų, pirm negu kas nors 
eis ten diskusuoti. Jeigu sa
lės direktoriai to nepadarys tai 
turės už salę atsakyti savo lė
šomis. O žmonės kurie ban
dytų ten eiti turi apsvarstyti 
kad toki “diskucijų” rengėjai 
jų neapviltu ir nereikėti) sto
vėti už duru. šėrininkas.

nesma-

reikejo

turi pasi-

Draugas Pruseika 
lyg alkana penimė kada “ 
vos” redaktorius užgavo 
per kulnis.

Tas darbininkų 'prakaitu 
tukęs hipokritas rėkia į 
velandiečius tiek garsiai 
iš to reikia spręsti bene 
laikraščiui jau visai riestai 
jo paties didelis pilvas jau 
kanas. Tik alkanas žmogus 
gyvulis taip rėkia kaip 
darbininkų parazitas.

Kodėl jis darbininkų parazi
tas? štai kodėl: Buvo jis so
cialistas, skelbė kad tame dir- 
bininkų išganymas, iki kiti 
išrado geresnį būdą darbinin
kus paskui save vedžioti. Ta
da ir jis virto komunstu ir vėl 
skelbė darbininkams išganymu 
komunistų rojuje. Kada jis su
siriejo su Bimba už darbinin
kų pinigais užpildytą lovį jis 
susidarė sdu kitą gengė ir be
sidaręs sau kitą lovį tikėjo 
rasti gana kvailių kurie jį pe
nės. Pabėgęs nuo “pateptųjų”, 
jis dergė, ėdė, juodino darbi
ninkus kurie rėmė jo priešus. 
Bet neilgai tęsėjo: perdidelį 
pilvą turi, o sklokininkąi mažai 
jam pinigų davė, ir Pruseika 
vėl “atsivertė” į pateptuosius 
komunistus.

Jis drysta kalbėti darbinin
kų vardu, nežinodamas kas 
yra darbas ir prakaitas uždir
bti dolarį. Jis tik naudojasi 
durnesniais už Save ir juos 
mulkindamas renka iš darbi
ninku dolarius.

Taigi, “Dirva” kovojo ir ko
los prieš tokius parazitus, o 
ne prieš darbininkus ar dar
bininkų teikaluš. nors tie pa
razitai užlindę už darbininkų 
pečių Įkalbinėja buk tikrų Lie
tuvių užtarėjų kova prieš juos 
(tuos parazitus) esanti kova 
prieš darbininkus.

Pruseikai neužtenka kovoti 
prieš idėjos priešus, jis kimba 
į aki ir biznieriams. Draugu- 
ti, gana jau mulkinai Cleve
lando darbininkus, gana juos 
vadinai žioplais ir niekšais ka
da tau būnant sklokininku jie 
nedavė pinigu ir nebėgo pas
kui tave.

Clevelando Lietuviai biznieriai 
privalo paimti šluotą ne tik to
kiam musų miesto darbo žmo
nių mulkintojui, bet ir jo šu
nį vilkintiems agentukams, ku
rie landžioja po krautuves ir 
renka programams skelbimus

ir

patys. Pamatysit.
Valdyba.

kad geriau 
nugalėtam ir 

Štai del ko 
yra rinktoji,

OIPPODROMF
11 TH E ATR E

Fred Astaire ir Ginger Ro- 
pagarsėję šokikai, ii' vėl 

kartu filmo j e vardu 
TIME”, kuri pra- 
rodyti Hippodrome

Kanipas St. Clair ir Ontario
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
iatės į mane tel.efonu.^rba asmeąjšlcąj. .. ...
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! DELLA C. JAKUBS

gers, 
vaidina 
“SWING 
dedama 
Teatre šeštadienį, Rugsėjo 19.

“Swing Time”, papuošta ža- 
vėjančiomis dainomis ir muzi
ka, yra labai maloni filmą, šu 
daina, “The Waltz in Swing 
Time”, kuri bus pažymiausia 
šio sfezono daina ir šokis.

Prie Fred ir Ginger yra ei
lė kitų gerai žinomų aktorių, 
kurio padaro veikalą tikrai 
patraukiančiu.

Prife šios filmus, bus dar ir 
kitų gerų vaizdų ir kelionių 
apsakymas pasaulio keliautojo 
E. M. Mewman.

nu- 
Cle- 
kad 

jo 
ir 

al
ar 

tas

| ir kitokią paramą tiems Chi- 
cagos žydbeiniams.

Tai dvidešimto amžiaus di
džiausia kvailybė kad gaujos 
dykaduonių, pasisavinusių sau 
darbininkų reikalų globą
užlindusių už ddrbininkų pė- 
čių gerai gyvena. Kai tik dar
bininkai permažai duoda pini
gų, tada jų pilvai ima trauktis 
ir jie ima žviegti. Tamsus 
darbininkai, manydami kad jų 
žviegimas yra balsas už darbo 
žmonių gerovę, vėl šoka sku
bina tuos dykaduonius pašer
ti, skuba ren'ka aukas, kaip ge
ra Lietuvos ukihinkė šeiminin
kę savo pėnimėi duoda daugiau 
ėdesio, tikėddmd daugiau la
šinių rudenį ją paskerdus....

Taip tie gudragalviai, žadė
dami darbininkams nebūtą ro
jų, pdtyš gyVėhd kaip tūzai.

Visa Pru.šėikoš ir kitų to
kių siurbėlių išėitis, matomai, 
glūdi tamė kiek jie pajiegia 
šumulkint darbininkus ir įro
dyt kad darbįhiilkai turi vėl 
jiėmš pinigit ditb'įi-

Clėvelandb Lietuviai darbi- 
ninkai gyventų daug geriau 
jeigu jie h'efienėtų savo pra
kaitų tuos šiUrbelbs.

Ir tiė siurbėles gyventų daug 
gėriau, bet diduma darbininkų 
tui-i gnnži proto, netiki jų pa- 
sakbrriš ii’ pi-ižždįi'ms, ir tų dy
kaduonių tiėprisil’ėidžia.

Komuništiii Skelbia: “Juo 
blogidu tuo geriau” Reiškia, 
juo darbmihkarhs bus blogiau, 
tuo jiė daugirih suiručių kels, 
garsiau rėks. Tas pats pritin
ka ir tiėmš dykaduoniams pa- 
razitarbš: iš jų i-iksmo galima 
Spėti ktid jibrris Idbai bloga ir 
ka(i jų laikraščiai smunka.

Pmišėika sdvo riksmui prieš 
“Dirva” kitokįb phteisinimo ir 
hfetiiri: jis alkdijdš, jo kvome- 
lis gal jau visai blcgoje padė
tyje, taigi žviegia 
damas.

Jau kiti.) miestų 
neduoda jam gana, 
da į Ohio valstijos farmerių 
patvartes žyrib jiėškodarnas.

Užpakalyje Scenos Su 
Cleveland Railway Inspector

PRIEŽIŪRA LINIJŲ

kiek galė-

Lietuviai 
taigi leh-

APSIVEFIe
Rugsėjo 12 d. Lietuvių sa

lėje įvyko smagios vestuvės 
Edvardo Skripkos 
Eleonora Wagner, 
daug giminių ir draugų.

Jų šliubas* atsibuvo tą patį 
rytą, šv. Jurgio bažnyčioje.

Linkėtina jaunai porai lai
mingai ir gražaus sugyvenimo.

Jaunavedžio tėvai ir jis pats 
yra ilgamečiai “Dirvos” skai
tytojai. 

su p-le
Dalyvavo

‘ Musų Parbas nesibaigia su 
Išleidimu karo į gatvę laiku. 
Mes' Inspektoriai važiuojam 
Linija—25 miisų randasi 
Gatvekarių Divizijoje ir t> 
Motor Coach skyriuje. Mes 
Tėmijam karus ir kočus 
Kad jie perdaug neskubėtų 
Ir kad Ncsivėlubtij.
Mes pakeičiam karus ir 
Busuš i kitas linijas jeigu 
Kas atsitinka. Tvarkom 
karus sunkiame trafike 
Bėgyje skubių valandų. 
Gelbstim Keleiviams ir 
Tvarkom judėjimą gatvėse. 
Musų karbarnių tvarkytojai 
Taipgi sužiūri laiką pro 
Jas praeinančių karu. 
Jeigti kuris karas pavėlavo 
Tuoj iš ten išleidžiama 
Kitas karas ta Linija ir 
Užima pavėlavusių vietą. 
Ne, riiusii darbas nesibaigia 
Tilt su į iailtij išleidimu 
Karo — musų priežiūra 
Linijų pagelbsti palaikyti 
Karų važinėjimo greitumą 
Po 12.27 mylių valandoj ir 
Motor coachų greitumą 
Po 11.18 mylių i valandą. 
Tas padeda mums pirmoje 
Eilėje paviešio karų 
Patarnavimo visoje šalyje.” 
Išeinančių Karų. visąglP..

: (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
H Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

kambarius leidžiame dykai.
1 ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

: teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausias kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 

: širinkimo. Reikale telefonubkit.
: Lithuanian Funeral Homfe
: 6621 Edna Avenue ENdicott 17(53

SUSIRINKIMAS
Pirmas šio rudens Lietuvių 

Demokratų Klubo susirinki
mas įvyksta šio ketvirtadienio 
vakare, Lietuvių salėje, nuo 8 
valandos.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS |
5 Mos esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5 
!į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- J 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi..- į 
„■ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). < 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate < 

ir Apdraudos Agentūra J

P. P. MULIOLIS š6606 Sv.pteribr Ave. Cleveland HEri. 6729 5

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

Seštad. Rugsėjo 19ta
Yra Musų 29ta“MAY DAY”
Jau Atėjo ~ Nekantriai Laukta * 
MAY DAY • Thė May Company

Tai viena, vienatinė, originale MAY DAY—magiška išpardavimo 
diena kurios visa Šiaurinė Ohio laukia su entuziazmu. Pąrudšta , 
taip plačiu mastu kad mažši kas taip ir kėsinosi, MA Y DAY sto
vi paskirai savo klasėje. !
Suimta visi šaltiniai šios visoje šalyje veikiančios organizatijoš. pd- 
darymui šios .MAY DAY didžiausiu atsiekimti Arherik6š 
me. Ir, prisilaikant dvasios kuri pirmiausia įkvėpė šitą tradicini 
nuotiki, mes prisilaikvsim didžiausia principo: ‘ PARDUOTI SE
ZONINES, REIKALINGAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIAS ŠlAlS 
METAIS KAINAS”. '

PENKTADIENI
YRA Neduosim Telefono, Pašto 

ar C. O. D. UžsdkyfiitĮ
Visos Day Day Prekės galima gauti 

May Day Kainas PENKTADIENĮ

NIEKS NEPARDUOS PIGIAU Už MUS! 
Tam tikrais tikslais nėkttrios krautuves gal kė
sinsis parduoti <pigiaų tūlas MAY DAY prekes. 
ATMINKIT—Jei bent kurios.' musų garsinamos 
MAY DAY prekes kitur butų garsinamos pi
giau, mes jas parduosim dar PIGIAU, nežiū
rint MUSŲ skelbiamų kainų.

Ekstra Pardavėjų . . . Ddūgėliš 
Elevatorių ir Eskalatorių

Daugiau negu 8001) patarnautoj ti bus 
jums patarnauti. Dideli departmental, 
plačios ašloš, daug elevatorių ir eskala
torių — prisideda prie jušų pūtbgumb.

Eagle Stamps Iškeičiami May Day arba 
Kiekvieną Kitą Dieną Kitą Savaitę

THE MAY COMPANY
Krautuve atdara Penktadienį ir šeštadieni nuo Dr yto ij<j__6__v-

uncle Moses
Sako: Nepasitenkink a p- S 
Miaukęs tiktai Ekspozicijoje. 
Pamatyk visą Cleveland:;— 
Garfield Paminklą, paežerį, 
liasilinksminimo vietas, pili- , 
kią parkų cisterną, milžiniš
ką priestotę, veiklias dirb
tuves ir daug kitų įdomių 
vaizdų. Važiuok musų $1.25 
Pasu—jis geras visom sep
tyniom dienom apžiūrinėji
mui miesto.

¥

Prieldhkurno 
Kampelis

(Raštas1 Cleveland Railway)

11 SKernidn Avėniic 
Glen Falls, N. Y. 

_ Aiigdšt 7, 19315. 
Gerbiamieji: ,Ąš Silvan ątl- 
siojęs Cleyelande "ryžda7 
mas iš Vakarų, pažiūrėti 
Ekspozicijos. Gryždatnas iš 
jos vieną vakarą Lakewood 
karu, pataikiau tą pat; kon
duktorių kuris mus vežė i 
miestą; taigi tuį-ėjaii progą 
dvigubai paterriyt jo manda
gumą, prielankūmą ir drau
gingumą link pasažierių. .lis 
pStyręs kad aš ėsu iš kitur, 
ypač stengės: pasitarnauti, 
itiskiai iššaukdamas vardą 
tos gatvės kurios man rei
kėjo.' Gliilą. khd nepatyriau 
jo va.rdo. bet jo itiiriicriš yra 
15-21>l>.ir riš liiikiii Ritd jis 
butų tiąkamai įvertintas už 
jė mandagumą piirodbmn iš 
kitur atvvkilsfėmš.
.. ......... -'-K. R. Ir
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STUDENTŲ PRIĖMIMO 
VAKARAS

Atvykus i mušti miestą 
Lietuvos studentams ke
liautojams aplink pasaulį, 
susidarė vietos komitetas 
surengimui jiems priėmi
mo ir supažindinimui su 
platesne visuomene.

Jiems vakaras rengiama 
Lietuvių salėje ketvirtad., 
Rugsėjo-Sept. 24, nuo 7:30 
vai. Jiedu papasakos iš 
savo kelionės, apie Lietu
vą, padainuos gražių Lie
tuviškų dainų, suvaidins 
juokingą dialogą ir sudai
nuos duetą. Po programo 
šokiai. Ateikit visi. Įžan
gos nebus.

NUŽUDĖ ŽMONA
Tony Molica, kuri žmo

na buvo pametus, pasitikus 
ją prie jos gyvenamų na
mų durų, 1318 E. 8-1 st., 
nušovė ir pats bandė nusi
šauti, bet jis sakoma išgis.

VĖL RADO KUNA 
BE GALVOS

Rugs. 10 d. Clevelande 
atrasta jau šeštas* žmogaus 
lavonas be galvos ir be 
kojų. Šis paskutinis lavo
nas rasta vietoje žinomoje 
vardu Kingsbury Run, be
veik po E. 34 gatvės tiltu. 
Kūnas esąs didelio vyro. 
Toj pačioj vietoj jau pir
miau rasta trys kiti pana
šiai nužudyti lavonai.

Rugs. 14 d. maži vaikai 
gryždarni iš mokyklos ant 
tuščio sklypo žemės užtiko 
dėžėje žmogiškus kaulus, 
irgi be galvos. Šie kaulai 
(skeletas) yra moteriški, 
dalyse vielom surišti. Tik 
ant vienos kojos buvo dar 
biskis mėsos, visi kiti kau
lai buvo gryni. Spėjama 
šis lavonas buvo nužudy
tas mėnuo laiko atgal.

DU UŽMUŠTI
Du Cl&velandiečiai gryž- 

dami iš Akrono Rugs. 17 
vakare, troku užvažiavo 
Į kelią greitam traukiniui 
prie Bedford, ir jie liko 
užmušti. Ta vieta yra ži
noma kaipo “mirties kil
pa”, ten daug žmonių už
mušta traukiniais. Dabar 
ten dirbdinama pervažiavi
mas viršum bėgių.

LEGIONIERIAI
Rugs. 20 Clevelande su

važiuos apie 100,600 Ame
rikos Legiono narių savo 
metinei konvencijai. Cle- 
velandas juos gražiai pri
ims, tačiau persergsti kad 
apsieitų kaip suaugusiems 
pridera, nes kituose mies
tuose jie suvažiavę prida
rydavo nuostolių bedurna- 
vcdami.

KRATO POLICIJOS 
VIRŠININKUS

Clevelande policijos vir
si ninku eilėse daroma dar 
vienas didelis sukratymas. 
Saugumo Direktorius Ness 
pasiruošęs Įtarti dar šešis 
ar daugiau policijos1 nuo
vadų viršininkus 14-me i)' 
15-me precinktuose. Liudi
ninkai sako kad policijos 
vyresnieji ėmė iš jų Įvai
rius kyšius per eilę metų.

BOMBA
Clevelando Darbo Fede

racijos name trečiadienio 
vakare sprogo bomba, po 
to kai jau buvo išsiskirstę 
unijų skyrių nariai, kurie 
ten mitingavo.

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

saviškiams į Lietuvą.

Studentai KeliautojaiCIevelande
Susipažinimas su Clevelando Lietuviais bus atei

nanti ketv. Rugs.-Sept. 24, Lietuvių Salėje.

Stepas Judvalkis Vladas Verbavičius
Clevelando Mayoras Burton Juos Gražiai Priėmė.

Du Lietuvos jaunuoliai stu
dentai, Stepas Juodvalkis ir 
Vladas Verbavičius, keliaują 
aplink pasauli, Rugsėjo 9 die
ną pasiekė ir Clevelandą, no
rėdami apsipažint’ su šiuo 
miestu ir Lietuviais. Pirma
dieni jie padarė vizitą pas Cle- 
velando Mayorą Burton, kun’s 
juos gražiai priėmė, šie-to pa
klausinėjo ir į jų knygą įrašė 
sekančiai (Lietuviškas verti
mas) :

“Rugsėjo 14. 1936.
“Cleveland. Ohio, miestas, 

savo šimtmetinių sukaktuvių 
proga, mielai priima jus sa
vo svečiais. Cleveland yra 
kosmopolitiškas miestas ku
riame virš 65'- visų gyven
tojų susideda iš ateivių ar 
iš vaikų gimusių iš vieno 
arba abiejų ateivių tėvų. 
Tarp jų yra suvirs 10.000 
Lietuvių.
“Mes skaitom sau privile

gija ir turtu turėti tiek daug 
įvairių tautų susituokusių 
šiame mieste. Tas praplati
na musų kultūrines perspek- 
tivas ir paįvairina musų in
dustriją. Tokis susiartini
mas užtikrina ■ geresnį tarp
tautinį susipratimą, kas rei
škia taiką.
“Su geriausiais linkėjimais 

judviem jūsų moksliškoje 
geros valios kelionėje

Harold H. Burton 
Mayor.’’ 

(Miesto antspauda.)
Ko jie keliauja?

Kai tik kas iš Lietuvos at
važiuoja, nekuriems mūsiš
kiams pradeda rūpėti ko jie 
atvyksta.

Apie jų atvažiavimą į Ame
riką “Dirvos” skaitytojai ir 
bendrai Amerikos Lietuviu vi
suomenė jau girdėjo: jie atva
žiavo Į New Yorką Gruodžio 
23 d. 1935 metais ir čia pra
leido jau 8 mėnesius, lankyda
mi Įvairius miestus ir valsti
jas.

Savo kelionės knygoje, ku
lią jie prieš apleisiant Lietu
vą pasigamino, jiedu turi įtal
pinę tokį pareiškimą: *

“Mes Jaunalietuvių Spor
to Organizacijos — j. S. O. 
— nariai, studentai Stepas 
Juodvalkis ir Vladas Verba
vičius, pradedam kelionę per 
pasaulį.

“Keliaudami visur ir vi
siems pasakosim apie savo 
tėvynes didingą praeitį, pa- 
žindinsim su musų tautos 
istoriniais didvyriais ir pa- 
sakosim apie jos rūpesčius. 
Kartu stengsimės pažinti ki
tų tautų kultūrą, papročius,' 
civilizacijos I a i m ė j i m u s, 
sportą ir sportuojantį jau
nimą.”
Tai jų kelionės tikslas.
Iškeliavo savo sutaupomis, 

kadangi per keletą metų jiedu 
ir dirbo, šalia mokinimosi. Jų 
kelionės nefinansuoja nei jo
kia organizacija, nei jokie as
menys. Pasaulis pažinti rupi

jiems patiems, o ne kam ki
tam butų užėję noras juos su 
pasauliu supažindinti.

Kauną jiedu apleido Liepos 
6 dieną, 1935 metais, visas 
mėnuo pirm įvykimo Pirmuti
nio Pasaulio Lietuvių Kongre
so.

Prezidento Smetonos 
Linkėjimai

Pasiruošę apleisti Lietuvą, 
jiedu apsilankė pirmiausia pas 
Lietuvos Prezidentą, kuris iš
lydėjimui jų tokion kelionėn 
įrašė į jų knygą sekamai:

“Stepui Juodvalkiui ir Vla
dui Verbavičiui linkiu lai
mingai keliauti per svetimas 
šalis ir sveikiems sugrvžti 
tėvynėn Lietuvon. Kad Jū
sų kelionė butų indomi ir 
naudinga! Keliaukite svei
ki!

A. Smetona.”
Po to seka parašai kitų Kau

no ir Lietuvos įžymių asmenų, 
kuriuos tik' jiedu aplankė.

Kiek Apkeliavo
Iš Lietuvos jų kelionė ėjo 

per Latviją, Estiją, Suomija, 
Švediją. Iš Švedijos pervažia
vo Į Angliją ir Škotiją, kur 
praleido apie tris menesius 
laiko.

Gruodžio mėnesį iš Škotijos 
laivu “Transylvania” atplaukė 
į New Yorką:

Iš New Yorko patraukė sta
čiai į Chicagą. Iš ten lankė 
Illinois, Wisconsin ir Michigan 
valstijos miestus. Pasiekė ir 
St. Louis, Mo. Iš ten per Det
roitą atkeliavo Į Clevelandą.

Chicagoje jiedviem pavyko 
įsitaisyti seno .modelio automo
bilį, kuriuo keliauti atsieina 
daug pigiau, ir jame, sako, ka
da prireikia, pernakvoja. . . .

Kaip Jiedu Susitaikė?
“Dirvos” 'redaktorius užklau

sė jų kaip jiedu susitaikė ke
liauti. nes vienas, Juodvalkis, 
yra iš Zarasu apskričio, o Ver
bavičius iš pat Kauno. Atsa
kė kad jiedu Kaune susipaži
no, draugavo, svajodavo ir 
kalbėdavo apie keliavimą pa
žinti pasaulį, ir galiaus. kaip 
tik sąlygos leido, išsirengė.

Pasiryžimas viską nugali. Ir 
jų draugams Kaune rūpėjo, 
ir jie net juokėsi iš jų, kaip 
jiedu galės pragyventi toli iš 
savo tėvynės tarp svetimų 
žmonių atsidūrę. Tačiau jie
du iki šiol nesusidūrė su di
deliu krizių ir linksmi keliau
ja, tėmydami, apsipažindami 
ir mokindamiesi svetimų pa
pročių ir kalbos. Angliškai 
pramoko keliaudami po Angli
ją ir po Amerikos miestus, ir 
pabuvę čia aštuonis mėnesius 
kalba geriau negu nekurie mu
sų išeiviai pragyvenę Ameriko
je 20 ar 30 metų.

Dabar gryžta į rytines val
stijas, aplankys nekurtas Lie
tuvių kolonijos, Amerikos sos
tinę Washingtona ir nuo te
nai jų keliai eis į vakarus.

Per Meksiką žada pasiekti

UNCENSORED SIDE-GLANCES
BY K. J. M.7

SPEECH! SPEECH! . . the 
natural and expected reaction, after 
some one has been lauded, or re
ceived any amount of praise. In 
this instance it has been me, and 
prefering short speeches I shall 
hold true to form.

First, may I express my sincere 
appreciation to you readers for the 
very hospitable manner in which 
I have been treated. Secondly, 
thanks to the management of the 
‘Dirva’, for its open and broad
minded policies, with which it has 
received my contributions. Lastly, 
it has and always will be a pleasure 
to receive letters of criticism and 
praise. . . . Thank you, Mr. Sirvy
dą;, may I assure you tha' your 
encouraging- article has proven a 
stepping stone in mv life.

YOUNGSTOWN LITHU \NIAN-
DAY

OFT times I have heard the ex- 
piession: “One for All and All for 
One”, but very seldcmly seen it 
in true practice. The Picnic in 
Youngstown proved to be one of 
these rare occasions. To have been 
correctly termed, instead of Youngs
town Lithuanian Day, it should have 
been “Tri-city Lithuanian Day”. 
After all, it was only thru the true 
Lithuanian spirit of co-operation 
offered by the Clevelanders and 
the Akronites that it proved a suc
cess.

When I say, “One for All, and 
All for One”, I do not imply that 
due to the fact that the affair was 
a financial success, it afforded one 
the opportunity to really sec this 
phrase put into practice. To the 
contrary, it was the SPIRIT of 
the thing. Folks forfeiting a con
templated holiday week-end excur
sion to another state, expending 
time and money, to attend this 
outing, lending assistance to a 
struggling parish and pastor.

Harmony and unity such as this 
cannot be overlooked without a men
tion, therefore with this type of 
spirit prevailing, one of the most 
completely successful picnics of the 
year was staged. Now for a few 
passing comments . . .
KNOCK - KNOCK —

Who’s thar? George. George, 
who? George Wasciak, and all 
the way from Alliance, O. Now 
with George it wasn’t so much the 
spirit of the Picnic as ‘twas his 
spirited fancy for Albina Urban. 
Realizing that some folks travel 
hundreds of miles to see the beauty 
of nature, George too has his own 
idea of beauty and why he travois.
AH ME —

Hearing much about the Derin 
romance. I thought I’d give it a 
peek too. Take a major’s word 
for it people, it's the real McCoy. 
Took a little gal like Mary Lam- 
party to capture the heart and at
tention of Moon Derin. Gosh, pity 
poor Youngstown when brother Joe, 
becomes ensnared. The fine art 
of baseball, basketball, football, etc. 
would surely disintegrate if Joey 
ever gets love hit.
LOW-DOWN —

Why has so little activity gone 
on in the Akron Lithuanian Social

Club? That is, and has been the 
question. Taking the word of a 
man who should know, being one 
time president ‘tis like this . . . . 
quoting Bill Darulis: “The boys 
and girk- of the club have finally 
reached the stage called “growing 
pains”. Now feeling that they are 
men and women, they have lost 
sight of the object of the Club. 
Forming individual cliques, band
ing together into romantic groups, 
and finally just “coupling up”. 
Thar’s the story . . the boys 
have found the object of their af
fection and vice-versa, what’s the 
use of a Club, now?”

SETTLIN’ —
A striking example of the afore

mentioned is the Ann Subonis and' 
Whitey Termanas romance. Whitey 
just haint afflitting around the light 
I’ke the proverbial moth anymore. 
Naw, he's found the light of his 
life, seems if. He doesn’t even have 
to be in the glare of her radiance 
continually to be hanpy, just con
tacts once in a while, then lolls 
a-ound in the warmth of the after
glow.

EXPLAININ’ —
Upon several occasions it has 

come to my ears “that the Lucas’ 
of Youngstown are mentioned at 
every dag-durned affair, held.” It’s' 
my aim to clarify and rectify. .Any
one who is the least bit perspica
cious, could detect the ’reason. If 
vou were to read about an accident, 
the first item of interest would be, 
the extent of damage 'and loss or 
injury sustained. If these factors 
are omitted, then it’s' not news or 
an incomplete story . . simili- 
tudesly speaking, any affair with 
a member of the Lucas family pres
ent, and their not receiving a men
tion would surely be a typographi
cal error. They’re always a good 
portion of the affair, that’s why.
QUERIES? ? ? —

If Pete Luiza and Kuvy of Cleve
land weren’t the Youngstown Pic
nic Entertainment, whom or what 
was ?

When does Father Patrick, newly 
appointed Pastor of Youngstown’s 
Lithuanian Parish, lose his' calm
and immobile attitude?

Why did Mrs. V. Greičius laugh 
when she was splashed with beer 
when the defective hose let loose, 
happy or just frightened?

How many women realize the 
sacrifice a lady like Mr«. Andrews 
makes, allowing her husband to be 
“A Pillar in the Church”?

Just how in the world can a 
man like Pete Hollish remain a 
bachelor so long, with his techni
que in the fine art of finesse?

Who helped Pete Yenicky think 
up that colorful name he tagged 
unto one of his BUDDIES?

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

ROW RENEWED OVER 
RULE OF VILNIUS

VILNA — The burial of Marshal 
Pilsudskis heart here on May 12, 
1936, served only to aggravate the 
controversy which has raged be
tween Lithuania an.d Poland over 
this city since it became Polish in 
1920. The quarrel over the right
ful possession of Vilna is particular
ly bitter because of sentimental at
tachments which have their roots 
in the histories of both countries.

Aside from language, folk songs 
and art, this city of Vilna is mod
ern Lithuania's only large memo
rial to the tradition of her people.

Hard feeling over Vilna is at its 
worst between the Lithuanians that 
is true Lithuanians and the Litwini, 
Poles of Lithuanian race. Ip reality, 
it is a controversy between those 
Lithuanians who desire to build up 
their own race and those who cen
turies; ago were taken into the Po
lish nation. It is a blood feud with 
al! the bitterness which character
izes conflicts in which branches of 
the same family are opposed.

■Since May 12 the Poles are less 
than ever inclined to part with Vil
na. They do not recognize the his
torical claim of the Lithuanians, 
and they point to the small number 
in the controversial district. In 
fact, during the World War there 
were only about 15,000 inhabitants 
of Vilna who affiliated themselves 
with a nationalist Lithuanian move
ment, whereas that number after 
the Poles took posession .sank to 
an estimated 3000 out of a popula
tion of 200,000 odd.

The Polish people recognize Lith
uania’s claim even less, because ac
cording to their I rain of thought 
the simple recognition' of an inde
pendent Lithuania already is a re- 
nuciation considering it was once 
included within Poland’s borders.

In the last two years Polish and 
Lithuanian ministers have exchang
ed suggestions for a possible solu
tion of the controversy, but a per
manent agreement seems as re
mote today as ever.

If the Lithuanian mothers or wives 
never put enough forks, spoons, 
knives or platters on the table it 
must be attributed to heredity In
former times the table was ret 
very simple as was the case with 
other old peoples, the Romans, the 
Greeks. That the Lithuanians be
gan using knives and forks before 
le Greek or Roman, has not been 
substantiated, as yet.

OPPORTUNITY FOR 
YOUNG PEOPLE

Bv Dr. Henry J. Jaulusz
Many young men and women, who 

are graduates of High School, now 
are looking about, and are in a 
quandry about what profession to 
take up. There are very few pro
fessions that are not over-crowded. 
Optometry is a fine profession for 
young people speaking your lan
guage. The reason I mention the 
interest of your people is that many 
of your readers are being victimis
ed by unscrupulus concerns, who ad
vertise glasses Ybr $3.65 over the 
radio. Your people arc being taken 
advantage of by these concerns. 
Something must be done about these 
unfair conditions. Your young folks 
can help to change this by enter
ing this field, and serve their own 
people.

Optometry is a profession which 
deserves your kind consideration. 
The work is pleasant and highly re
munerative. The requirements are 
very high. The following colleges 
will be glad to give you informa
tion: California State College, Wass. 
School of Optometrj, Columbia Uni
versity, New York. Northern Illino’s 
College, and Philadelphia State Col
lege. The writer of this article, 
moreover, will be happy to talk 
with any young person interested in 
entering this field, which offers 
them such a big opportunity to 
succeed.

Call FAię. 6804 for informa
tion.

PARSIDUODA ALINĖ
Lietuvių apgyventoje 

vietoje — 930 E. 79th St. 
Kreipkitės tuojau.

~PARSIDUODA NAM AS
Marcella avė., arti Lake Shore 

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

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

PARSIDODA NAMAS
1334 Giddings rd., arti Supe

rior ave., 2 šeimų, išbaigtas 
trečias aukštas. Parduoda 
savininkas. Kaina prieina
ma. Kreipkitės tuoj.

■lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIlillllllllllilllllfllllllllllllllillllllllllllllllll!

I. SAMAS JE WELRY I
6704 Superior Avenue =

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 1 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. i
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Enterei 
6th, 19

No. •

Tiki
ninku g 
dento R 
mas $2,1 
darbinin] 
tarnavim 
pins dart 
no žmoni 
mo tikslą 
nai dirb; 
darbuose 
tus pašto 
vatinėse i

Pietų Ameriką, ir iš ten ke
liaus vėl toliau.

Ką Patėmijo tarp Ameri
kos Lietuvių?

Atvykę į miestus kur yra 
Lietuvių, jiedu padainuoja ir 
papasakoja apie savo kelionę.

Ir Clevelande jiems rengia
ma su Lietuviais, susipažinimo 
vakaras Lietuvių salėje, kitą 
ketvirtadienio vakarą, Rugsėjo 
24, Lietuvių salėje, 7:30 vai.

Kitose Lietuvių kolonijose 
jiedu jau pasakė apie 30 kal
bų.

Savo brolius išeivius aplan
ko pasimatyti, pasikalbėti, pa
pasakoti apie Lietuvą, nes pa
tyrė kad čia daugelis musų 
žmonių labai suklaidinti.

Juos stebina, sako, kaip mu
sų Lietuviai taip nesutikime 
išeivijoje gyvena; vietoje pa- 
sigelbėti vienas kitam, daroma 
viskas pakenkimui. Tas, sa
ko, paeina iš priežasties musų 
tarpe esančių keleto ardytojų 
ir kurstytoji. Jei Lietuviai iš
eivijoje gyvendami butų vie
ningi, butų galingesni ir poli
tikoje ir darbuose.

Nenuostabu, sako, kad ski
riasi Amerikos politikoje — 
vieni Demokratai, kiti Repub- 
likonai, — bet keista kad ne
susitaiko savo tautos reikaluo
se.

Jie atidžiai tėmija Amerikos 
Lietuvių kulturinį gyvenimą, 
ir pagiria musų spauda kuri 
dirba konstruktivį tautinį dar
bą.

Clevelande atsilankė, pirmas 
dalykas skubinosi pamatyti 
Lietuvių Kulturinį Darželį, a- 
pie kurį jau yra girdėję. Dar
želis jiems patiko, ir jiedu su
tiko parašyti Amerikos Lietu
vių spaudai savo patėmijimus 
apie tą Darželį.

Aplankė Clevelando Didžių
jų Ežerų Parodą, Lietuviu ba
kūžes Pasaulio Gatvėse, ir lan
ko šio miesto įvairias įstaigas, 
apsilankys pas* Lietuvius biz
nierius, profesionalus ir tt.

RETURN HOMF
After an extended visit with their 

Aunt, Mrs. K. Miliauskiene, 603 E. 
97th St. Miss Marie and Henry 
Pun'-kie and Mrs. James Brennan 
of Duryea, Pa. (Scranton) return
ed to their respective homes.

While here they visited the Ex
position and the Lithuanian Cul
tural Garden. Being very much 
enthused over the beauty of the 
Garden, sayfaig they will have plenty 
to tell the folks back home.

Also on their stay they visited 
Youngstown. O., making a visit to 
Father C. Patrick.

CHAMBER OF COMMERCE 
PICNIC DRAWS MEDIUM CROWD

Due to the threatening weather, 
Sunday, Sept. 13th, the Picnic did 
not draw the anticipated crowd. 
But everyone of the hardier folks 
in attendance will agree that it was 
a most successful and enjoyable af
fair.

NEW PARISH OUTING
Due to the facilities of the Par

ish Auditorium, a very large crowd 
attended the Picnic held at Our 
Lady of Perpetual Help, located at 
Neff Rd., Sunday, Sept. 13th, regard
less of the weather. With dancing 
till 9:30 P.M. the curtain was drawn 
on a day of enjoyment and much 
merry-making.•5* *** *J* •’*'••*••*'•*****••*♦•■*■• *»■***■*
Į ANGLIS I
❖ ŽIEMA yra laikas kurinį
❖ anglį. ?

D A B A R yra laikas ❖ 
£ pirkti anglį. J
į Norėdami gauti gerų J
J anglių —-. pirki t nuo *
j Komero — gausit ge- j
S rą patarnavimą. Tik
X šaukit telefonu: g
| GArfield 2921 į 
t arba kreipkitės antrašu į 
| Komei-Coal & Wood Co. j 
| 1201 EAST 80th ST. Jt (Lietuvis Pardavėjas) X"i'.:.-;.’;*-i*.;":-':*-i* .j.*:, .y.:*.:. J.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI NAUJĄ

Rudeninę Skrybėlę

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Suoerior Ate. Kampas Ciiddins’s Rd.

visokių #^||
vėliausių
pavidalų >1^B

ffr E* visokiose
vėliausiose 

spalvose

ir po $3.95
VAIKAMS Sveteriai . . S1.19 VYRAMS Marškiniai S1.00
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
Krautuvės atdara kas va karas iki 8 valandos

jwiLKELIS FUNERAL HOME|
i Licensed Funeral Director
: 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI Į 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Į 

j musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, I 
i be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais Į 
! moderniškas.

HEnderson 9292 :

GERA ANGLIS f
t

Jau dabar laikas pasirūpint sau j 
anglį žiemai — pas mus kainos x 

prieinamos, anglis geriausia. x 

ARLINGTON ICE & FUEL CO. į 

16201 SARANAC ROAD |
GLenville 5787 Cleveland, Ohio. ?

Pittsbur
Illinois St 
ninkai rei 
mokesčių 
siems pliei 
Paprastien 
plieno dirt 
ja nustatyt 
kestj po $5

10,000 dar)
Dedama 

jungti visu 
States Ste 
plieno dar 
čius toje k< 
cijų, kovojir 
didinimų.

Pakėlė alg 
sington, Pa. 
Company of 
kėlė savo 20. 
ku algas, pal 
$400,000 i me 
antras tos koi 
bininkams alg 
metu bėgyje.

Newark, N. , 
Service Corp. : 
d Spalių pad 

2D,OHO darbinink 
tiek kiek mokėt; 
tais, kuomet pi 
anti.

Statyba Clevi 
met žymiai paki 

. pradžios metų 
jau apie 900 na 
bendra suma si 

: §6,500,000.

Plienas branst 
; rikoje pradėjo bi 

nas plienas, su 
pavidale senų lai 
tokių padarų.

—
Pieno ukininkai 

: Amerikos ukininl 
Irai už pieną per L 

nesĮ šymet gavo 
OOO daugiau negu 
mėnesiu 1935 met 

šymet per piru 
tynis mėnesius visi 
ie ukininkai gavo 
8112.000,000 arba 
DDO daugiau negu 
laiku pernai.


