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Ispanijos Raudonieji Praia!
ŽUVO 39 ŠIAURĖS

TYRINĖTOJAI
HITLERIS GAL NE

BUS KANCLERIU

mi Visais Frontais šiaurės aud- 
iūdaužė jų

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Tiki dar 500,000 darbi
ninkų gaus dirbti. Prezi
dento Roosevelto paskyri
mas $2,500,000 federaliam 
darbininkų samdymo pa
tarnavimui manoma aprū
pins darbu dar pusę milijo
no žmonių. To patarnavi
mo tikslas bus rasti laiki
nai dirbantiems viešuose 
darbuose darbininkams ki
tus pastovius darbus pri
vatinėse industrijose.

Pittsburgh. — Carnegie- 
rilinois Steel Corp, darbi
ninkai reikalauja pakėlimo 
mokesčių po $1 Į dieną vi
siems plieno darbininkams. 
Paprastiems darbininkams 
plieno dirbtuvėje reikalau
ja nustatyti minimum mo
kestį po $5 Į dieną.

' Tai Kompani j ai dirba i 
10,000 darbininkų.

Dedama pastangas su
jungti ’visus 53,648 United 
States Steel korporacijos 
plieno darbininkus turin
čius toje korporacijoje ak
cijų, kovojimui už algų pa
didinimą.

Pakėlė algas. New Ken
sington, Pa. — Aluminum 
Company 
kėlė savo 
ku algas, 
$400,000 i 
antras tos 
bininkams 
metų bėgyje.

of America pa- 
20,000 darbinin- 
pakėlimas siekia 
metus. Tai yra 
kompanijos dar- 
algų pakėlimas

Newark, N. J. — Public 
Service Corp, žada nuo 1 
d. Spalių padidinti savo 
20,000 darbininkų algas iki 
tiek kiek mokėta 1932 
tais, kuomet pradėta 
žinti.

me- 
ma-

ALCAZARO SUSPROGDINIMAS NEDA VE 
RAUDONIESIEMS NAUDOS. - ŠAUDO 

BELAISVIUS ŠIMTAIS, KERŠYDAMI

Susprogdinimas Nedave kai pasitiki kad abu mies
I tai bus tuoj užimti.

Gen. Franco tiki paimti 
Madridą iš vieškelio einan
čio nuo Talivera. Gen.

Toledo, Ispanija. — Rug-jMola pasirengęs pulti nuo 
sėjo 18 ir 19 d. raudonosios i Guadarrama kalnų iš šiau- 
Ispanų vyriausybės palai- j rėš, ir tokiu budu raudo- 
kytojai nesulaukdami suki-1 nieji gali būti nugalėti, 
lėlių pasidavimo, kurie bu
vo užsidarę senoviškoje pi
lyje Alcazar, tą pilį dina
mitu susprogdino. Iš ten 
buvusių 1,700 vyrų, moterų 
ir vaikų diduma užmušta 
ir sužeista, bet keli šimtai 
likusių vis nepasiduoda.

Raudonieji skelbė kad 
šios tvirtovės susprogdini
mas sukels visoje Ispanijo
je jų ūpą ir jie galės laimė
ti. Bet skaudžiai apsiriko. 
Pilyje buvo ir žuvo sulygi
namai labai mažai žmonių, 
o sukilėliai visais frontais 
raudonuosius dar labiau 
pradėjo pliekti.

Sukilėliai prisiartina vi
sai prie Toledo ir paims į 
savo rankas kad ir suardy
tą Alcazar tvirtovę.

Sukilėliai užėmė Cesto- 
na ir prisimušė artyn prie 
Bilbao.

Kita sukilėlių dalis pra
siveržė šiaurėn nuo Vito- 
rio, užėmė Puerto de Ar
iaban ir Šalinos de Leniz, 
susivienydami su 
kariumene.

Likusieji gyvi 
gynėjai slapstosi 
niuose urvuose ir 
vėsių sustoję atsišaudo ir 
neprileidžia raudonųjų pi- 
lin ineiti.

Sukilėliai užėmė Ronda 
miestą, iš kurio traukda
miesi raudonieji sušaudė 
512 žmonių, tarp jų kuni
gų, vienuolių ir moterų.

Lauktos Moralines 
Naudos

Dalys sukilėlių pirmųjų 
eilių atėjo iki 18 Angliškų 
mylių nuo Madrido.

šiaurine

Alcazaro 
požemi- 

už griu-

BILBAO LAUKIA 
PUOLIMO

Sa. Jean De Luz, Pran
cūzija, Rugs. 23. — Tauti
ninkai sukilėliai artėja prie 
kairiųjų valdžios kariume
nės laikomo miesto Bilbao. 
Tame mieste raudonieji lai
ko 4,000 nekaltų vyrų, mo
terų ir vaikų. kuriems grę- 
sia mirtis. Tikima raudo
nieji juos visus išžudys jei 
sukilėlių vadas Gen. Molą 
bombarduos miestą. Kitų 
šalių atstovybės ir Raudo
nasis Kryžius deda pastan
gas išgelbėti tuos nekaltus 
žmones ir apkeisti juos i 
tautininkų suimtus raudo
nuosius belaisvius. Genero
las Molą sako sutinka pa
sikeisti imtiniais vienas už 
vieną.

Raudonieji laiko suimtus 
1,700 žmonių ant trijų lai
vų, o 2,300 kitų nelaisvių 
laikomi kalėjime. Laivus 
su belaisviais raudonieji 
pastatė uoste toje vietoje 
kur randasi karo aviacijos 
stotis ir amunicijos sandė
liai. Tuos punktus sukilė
liai stengsis atakuoti ir to
kiu budu nekalti žmonės 
turės žūti.

Statyba Clevelande 
met žymiai pakilo — 
pradžios 
jau apie 900 namų, 
bendra suma siekia 
$6,500,000.

šy- 
nuo 

metų pastatyta 
kurių 

apie

MADRIDO VALDŽIA 
MELUOJA

Ame-Plienas bransta.
rikoje pradėjo brangti se
nas plienas, superkamas 
pavidale senų laivų ir ki
tokių padarų.

Pieno ūkininkai uždirbo. 
Amerikos ūkininkai bend
rai už pieną per Liepos mė
nesi šymet gavo $16,000,- 
000 daugiau negu tuo pat 
mėnesiu 1935 metais.

Šymet per pirmus sep
tynis mėnesius visoje šaly
je ūkininkai gavo pinigais 
$812.000.000 arba $44,000,- 
000 daugiau negu tuo pat 
laiku pernai.

Madridas. — Alkani ir 
menkais ginklais valdžios 
kareiviai traukiasi mieslo 
linkui, neatlaikydami suki
lėlių puolimų, tačiau rau
donosios vyriausybės karo 
vadovybė skleidžia mieste 
padrąsinančias žinias, sa
kosi visuose frontuose da
lykai esą “tvarkoje”.

Kitų šalių spaudos atsto
vai piktinasi griežta rau
donųjų cenzūra
besnius pranešimus 
da iš šalies išsiųsti, 
cenzūruotos žinios 
beprasmės.

nes svar- 
neduo- 
ir su- 

lieka

GERIAU NESIKIŠTŲ
Kun. Coughlin tiek nu

sipolitikavo ir pavirto į to
kį mažo kalibro kalbėtoją 
kad viskas ką sugalvojo tai 
išvadinti Prez. Rooseveltą 
“melagiam” ir “veidmai
niu”. Už tai jis vėliau tu
rėjo prezidento atsiprašy
ti. Dabar jis skelbia buk 
Roosevelt esąs komunistas 
ir sako kad 1940 metais 
šioje šalyje plevėsuos rau
dona vėliava....

Kada tokie gaivalai im
sis kištis į šalies reikalus, 
komunistai gaus daugiau 
progos rasti sau sukvailin
tų žmonių....

EINA ARTYN 
MADRIDO

Talavera, Rugs. 23 d, — 
Sukilėlių spėkos tvarkomos 
galutinam puolimui Mad
rido ir Toledo, ir tautinin-

SPROGIMAS KUBOJE
Havana. — Šimtai žmo

nių areštuota ir uždaryta 
kalėjime po Įvykusio spro
gimo kuriame užmušta. 4 
žmonės ir suardyta du na
mai, vienas jų yra laikraš
čio leidyklos.

Reykjavik, Islandija. — 
Prancūzų šiaurinio žemga
lio tyrinėtojų buris iš 39 
vyrų žuvo, liko' tik vienas 
gyvas, kuris apsakė atsiti
kimą. Baisi 
ra užklupus
laivą ir visi kiti prigėrė. 
Tas likęs vienas vyras bu
vo užtiktas užmestas ant 
uolų. Toje vietoje rasta 
sudaužyti lavonai 30 kitų 
jo draugų.

Tyrinėtojų 
namon po 5 
bų šiaurėje,
audrą Islandijos krašte.

laivas gryžo 
mėnesių dar- 
ir užkliuvo Į

AUDRA ATLANTIKE
New York. — Rugsėjo 

18-19 d. iš Atlantiko atėjo 
smarki audra, kuri užklu
po didelį dalį .rytinių pa
kraščių Amerikos. Audra 
ėjo iki 90 mylių į valandą 
smarkumu. Vietomis van
duo, vėjo užneštas į kran
tus užsėmė žemes ir mies
tus. Audroje žhvo keli de- 
sėtkai žmonių Ir padaryta 
didelių nuostolių.

PRANCUZIJA GINK
LUOTES

Paryžius. —s Išgąsdinta 
Vokietijos karišku prisi
rengimu Pvanctizija pradė
jo rūpintis skirta dideles 
sumas pinigų plėtimui sa
vo ginklavimosi žemėje 
ore.

ir

45 PRIGĖRĖ
Kairo, Egiptas. — 

iaus upėje susimušus 
vams prigėrė 45 asmenys 
išvažiavę pasivažinėti.

Ni- 
lai-

TIKĖKIT ARBA NE
Trieste, Italija. — Gydy

tojai padarė operaciją vie
nam Italui, 47 m. amžiaus, 
ir išėmė iš jo skilvio: 13 
raktų, 1 dėžių atidarytoją, 
3 cigarnyčias, 13 paišelių, 
5 rašomas plunksnas. 4 
peiliukus, 1 šaukštą, šmo
tą stiklo, 5 pinigus ir kelis 
eitus dalykus.

ETIOPIJA VIS TAUTU 
SĄJUNGOS NARĖ

Geneva, Rugsėjo 21. — 
Tautų Sąjungos posėdžiui 
įvykstant, į posėdį atskri
do ir Etiopijos imperato
rius Haile Selassie, j ieško
ti savo teisių.

Rusijos ir Holandijos at
stovai užstoja-Etiopiją, ki
tos šalys sako geriau jau 
nesivarginti Etiopijos gy
nimu ir nesipykinti su Ita
lija.

Manoma kad Etiopijos- 
talijos ginčas atsidurs Pa

sauliniame Teisme.

NAMU STATYBA 
PAKILO

Suv. Valstijose, gyvena
mų namų statyba, mies
tuose į rytus nuo Rockies, 
37 valstijose, pasiekė auk
ščiausio laipsnio nuo Kovo 
mėn. 1931 metų. Šymet 
Liepos mėnesį užimta sta
lyti namų 2’A kartų dau
giau negu 1935 m. Rugpjū
čio mėnesį.
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Berlinas. — Eina gandai 
kad Hitleris žada atsisaky
ti iš kanclerio vietos ii' pa
silikti tiktai “der fuehrer” 
(vado arba prezidento vie
toje).

Šiose dienose tapo išlei
stas slaptas įsakymas vi
siems Vokiečiams vyrams 
tarp 25 ir 45 metų amžiaus 
būti pasirengusiais pašau
kimui į karą jeigu kiltų 
reikalas. Vokiečiai mato
mai prie' ko nors rengiasi.

PALIUOSAVO 500,000 
POLITIŠKŲ KALINIŲ 
Berlinas. — Hitleris mi

nėdamas savo 47 metų am
žiaus sukaktuves Rugsėjo 
18 d. paskelbė amnestiją, 
paliuosuodamaš iš kalėji
mų ir iš belaisvių stovyk
lų virš 500,000 politiškų 
kalinių.

Reikia tik įsivaizduoti 
pusė milijono nekalti; žmo
nių areštuotų ir Įkalintų 
visai už bereikalą.

VALDŽIA FORKLOZUO- 
JA PASKOLAS

Washington. — Federalė 
valdžia, kuri tiesioginai ar 
netiesi ogi nai turi investa
vus virš $3,000,000,000 j 
paskolas ūkiams, jau turė
jo forklozuoti 31,000 ūkių 
paskolas, nes tie ūkininkai 
neturi iš ko skolas atsimo
kėti.

Tas taipgi parodo kad 
ateityje atsiras dar dau
giau ūkių kurie turės per
eiti Į, valdžios rankas.

Rusijoje, komunistų par
tija vėl pradėjo priiminėti 
Į savo eiles naujus narius, 
po suvirs trijų metų užsi
darymo. Tuo visu laiku 
partija atliko ‘apsivalymo’ 
darbą, kuris buvo nuo įka
linimo, ištrėmimo ir net 
sušaudymų gerų komunis
tų, kurie kame nors nesu
tiko ar nepatiko valdovų 
klikai.

NAUJAS IŠRADIMAS 
TELEFONO SRITYJE 
Cambridge, Mass. —Mi

nint Harvard Universiteto 
300 metų sukaktuves, buvo 
demonstruota naujos rū
šies telefonas. Jis gali pa
keisti moterišką soprano 
balsą į basso, arba vyrišką 
basso balsą į soprano. To-, 
liau, juomi galima girdėti 
du balsus vieno asmens, 
kalbos ar dainos, soprano 
ir basso arba tenorą.

Kitas Harvardo moksli
ninkas darė pranešimą, pa
remtą septynių metų tyri
nėjimais, jog gyvybė ant 
žemės — nuo žmogaus iki 
samanos — pasibaigtų jei
gu gamta panaikintų savo 
žalumo dažus. Žalia spal
va augmenyse, sako 
duoda jiems galimybę 
versti saulės energiją į 
girną. Jei žalia spalva 
kontroliuotų augmenų 
gimo, nebūtų tinkamo mai
sto žmogui, nes vien tik 
žuvį valgant žmogus ser
ga ir negalėtų tarpti.

jis, 
pa- 
au- 
ne- 
au-

LIETUVOS SEIMO
ATIDARYMAS

Atidarymo Iškilmėse Dalyvavo Respublikos
Prezidentas ir Kitų Valstybių Atstovai

Kaunas. Rugsėjo 1. — 
Šiandien į Kauną suvažia
vo visi j seimą išrinkti at
stovai. Atvyko ir nema
žas žmonių buris iš Įvairių 
Lietuvos vietų pasižiūrėti 
pirmutinio posėdžio. Ap
link seimo rūmus, kuriuo
se yra didžiulė seimo po
sėdžių salė, susirinko mi
nia žmonių. Seimo atida
rymo dieną Kauno miestas 
ir priemiesčiai pasipuošė 
Lietuvos trispalvėmis vėlia
vomis.

Seimo atidarymas Įvyko 
10 valandą. Prieš pat ati
darymą į posėdžių salę at
vyko visi Lietuvos minis
terial, kariumenės vadai, 
svetimų valstybių įgalioti 
atstovai, aukšti Lietuvos 
valdininkai, karininkai, žy
mus visuomenės veikėjai.

Netrukus i posėdžių sa
lę atvyko ministeris pirmi
ninkas Juozas Tūbelis, ly
dimas vyriausios seimo rin
kimų komisijos pinnininko 
B. Masiulio, ir užėmė sei
mo pirmininko vietą.

— Eidamas konstitucija 
ir seimo rinkimų įstatymu, 
kviečiu išrinktus tautos at
stovus duoti priesaiką, — 
nuskambėjo ministerio pir
mininko 
džiai.

Seimo 
dešines 
saikdinti 
čiaus, o tris atstovus, ku- 

yra Evangelikų tiky- 
prisaikdino Evangeli- 

pastorius Dr. Paupe-

Juozo Tūbelio žo-

atstovai, pakėlę 
rankas, buvo pri- 

Pral. Januševi-

rie 
bos, 
kų 
ras.

Po priesaikos, visi atsto
vai pasirašė priesaikos ak
tą ir jiems buvo įteikta sei
mo nario liudijimai.

Po to buvo paskelbta 
maža pertrauka. Jos me
tu seimas laukė atvykstant

Respublikos 
Smetonos, 
išrikiuotas 
atvyko Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona, 
lydimas krašto apsaugos 
ministerio Inž. Pulk. Dir- 
manto, savo kanceliarijos 
viršininko Dr. P. Biels- 
kaus, Kauno karo komen
danto Pulk. Talevičiaus, 
asmens adjutanto Pulk. 
Šliogerio ir Kauno apskri
ties viršininko V. Sidora- 
vičiaus.

Respublikos Prezidentą 
prie seimo 
ministerio 
vaduotojas 
nisteris St. 
seimo salės 
teris pirmininkas J. Tūbe
lis.

Respublikos Prezidentas 
užėmė seimo pirmininko 
vietą ir pasakė ilgą kalbą, 
kurioje išdėstė Lietuvos 
vyriausybės darbus nuo 
Gruodžio 17 d. 1926 metų 
iki šito seimo atidarymo. 
Po kalbos seimo atstovai 
sugiedojo Lietuvos Himną, 
ir Prezidentas Smetona su 
savo palydovais iš seimo 
salės išėjo.

Ministeris pirmininkas 
J. Tūbelis tada pakvietė 
laikiną seimo prezidiumą: 
pirmininku Inž. Konstan
tiną Ša kėnį, ir nariais — 
Praną Barkauską ir Dr. 
Simą Janavičių. Laikinas 
seimo pirmininkas pasakė 
trumpą kalbą ir tuo baigė 
pirmą iškilmingą Lietuvos 
seimo posėdį.

Atidarymo proga, seimas 
susilaukė sveikinimų iš vi
sos Lietuvos. Tarp kitų, 
seimą sveikino ir Arkivys
kupas Pranciškus Karevi
čius.

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Prezidento A, 
Netrukus pro 
kareivių eiles

rūmų pasitiko 
pirmininko pa- 
teisingumo mi- 
Šilingas, o prie 
durų — minis-

LIETUVOS DELEGATAI ENERGIJOS 
KONFERENCIJON IŠSISKIRSTĖ

PROF. ČIURLYS IŠVYKO, O 
PROF. KOLUPAILA LAN
KO AMERIKOS MIESTUS

Rugsėjo 16 d. Inž. čiurlys 
su žmona laivu Normandie iš
plaukė į Lietuvą, kartu išsi- 
veždami geriausius prisimini
mus apie Amerikos Lietuvius 
ir šios šalies technikos stebu
klus. z

Prof, čiurlys ir Prof. Kolu
paila buvo deleguoti atstovau
ti Lietuvą Trečioje Pasaulio 
Energijos Konferencijoje Wa
shingtone. Atvykę Rugpjūčio 
27 d., prieš prasidedant kon
ferencijai, pagal išanksto sve
timų valstybių delegatams iš
dirbtą planą, lankė Įvairias 
vietas susipažindami su Ame
rikos technikos laimėjimais.

Tarpe kitų.
Rugpj. 28—30 d. lankė New 
Yorko elektros ir geležinkelių 
didžiausias stotis. Rugpj. 31 
Schenectady lokomotivų ir Ge
neral Electric dirbtuves. Nuo 
Rugsėjo 1 iki 3 d. susipažino 
su Chicagos geležinkelių stoti
mis, greitaisiais traukiniais ir 
kitomis moderniško susisieki
mo priemonėmis. Rugsėjo 1 
d. Pittsburghe apžiurėjo West-

Prof, čiurlys

inghouse dirbtuves ir Rugsė
jo 6 d. lankė Conowing ir Safe 
Harbor elektros stotis ir kar
tu dalyvavo Konferencijoj Wa
shingtone (Rugs. 7—12 d.).

Tuo pat laiku Prof. Kolupai
la lankė hydroelektros stotis 
(Niagara Falls, Tennessee Val
ley ir kitas) ir taip pat daly
vavo Konferencijoje.

Po Konferencijos Washing
tone ir Edison Co. vaišių New 
Yorke, išvyko su kitais inži
nieriais 20 dienų mokslinei 
ekskursijai per Kanadą ir Su
vienytas Valstijas iki San 
Francisco ir atgal. Apžiūrinė
damas hydroelektrinius Įrengi
mus Prof. Kolupaila prie pro
gos lankys Lietuvių kolonijas 
ir Lietuviu skautų organiza
cijas.

Delegatai buvo priimti Suv. 
Valstijų Prezidento, dalyvavo 
Brazilijos Pasiuntinybės suruo
štame raute ir lankėsi Balti- 
morės Lietuvių kolonijoj. G*y- 
žę New Yorkan buvo svečiai 
Edison Cb.

Gautais Įspūdžiais ir paro
dytu vaišingumu bei rūpestin
gumu tiek Lietuvių tiek Ame
rikiečių delegatai labai paten
kinti.



DIRVA

PITTSBURGH Baltimore, md.
Pitts bur gho Srityje Biz

niai Pakilo Žymiai
Pittsburgh© srityje bendrai 

imant, ir beveik visų luomų 
piliečiams, depresija pasibai
gė.

Laikraščiai pasiuntė savo at
stovus per dirbtuves, biznio Įs
taigas, ir tarp paprastų pilie
čių, patyrinėti kaip dalykai 
stovi, ir tik tarp vienos rūšies 
žmonių neužtiko didelio entu
ziazmo.

Ta grupė tai angliakasyk.lų 
kaimeliai. Nežiūrint kad šiuo 
laiku anglies iškasimas eina 
tokiu saiku kaip buvo 1929 
metais, tarp angliakasių dar 
vis yra bedarbių, o tie kurie 
dirba bijo kad mašinos, kurios 
dabar į kasyklas sudedamos, 
atims darbą dar iš daugiau 
angliakasių.

Kaslink kitų darbų — plie
no darbai eina visu smarku
mu; nekurios geležies ir plie
no išdirbysįės sumušė visu lai
kų rekordus darbingumu; Įei
tose dirbama tokiu pat saiku 
kaip dirbta 1929 metais, prieš 
depresiją.

Aluminum dirbtuvės New 
Kensingtone pasamdė daugiau 
darbininkų negu kada pirmiau 
turėjo. Miestai su maišyta 
industrija, tokie kaip Monon
gahela City ir Ambridge, kles- 
tėja.

Pittsburgho Universiteto ty
rinėjimų biuras patieki statis
tikas kurios rodo kad Pitts
burgho srityje visokį bizniai 
pereitą savaitę pakilo iki 98.2 
nuoš. normalio.

Savaitė pirmiau buvo 96.1, 
o tuo pat laiku pernai siekė 
tik 71.4.

Beveik visose srityse veik
lumas prisidėjo prie šio kilimo. 
Plieno industrija operavo su 
73 nuoš. normalio, geriausia 
negu kada buvo bėgyje šešių 
metų.

Darbininkų skaičius Įvairio
se darbavietėse ir Įstaigose 
pereitą savaitę buvo 76.7 nor
malio, kuomet tuo pat laiku 
1929 metais buvo 75.5 nuoš.

1933 metais Liepos mėnesį 
dirbančiųjų skaičius buvo nu
puolęs iki 50.8 nuoš., o pereitą 
metą buvo tik 61.7 nuoš.

GRAŽUS ATLETU KLUBO 
PIKNIKAS

Sekmadienį. Rugsėjo 6, Lie- 
i tuvių Atletų Klubas laikė pik- 
' nikų Deck's Grove. Diena bu- 
,vo visai graži, žmonių daly
vavo ne tik vietinių bet ir iš 
kitų, gana tolimų kolonijų.

Pas Juozą ir Adelę Gutaus
kus lankėsi p. Gutauskai iš1 
Ne w Haven, Conn., ,ir ,dalyvą- i 
vo piknike. Pas Adv. Nadę įr i 
Julę Rastenius lankėsi Juozas 
V. Mačiulis-Mitchell ir Stepas i 
Vilčinskas jš Cleveland, kurie 
taipgi dalyvavo ^piknike. Bu
vo svečių iš New Jersey valą-i 
tijos ir net iš Chicagos. Per 
dieną skambėjo šokių muzika, 

: o vakare — dąiųos. .
DAINOS DR-JA JUDA

Dar oras mažai atvejo, bet; 
jau Dainos Draugija rengiasi' 
prie rudeninio sezono darbo.. 
Komitetas šaukią Dainiečių su
sirinkimą, o muzikos ir scenos 
komitetas planuoja ateities 
veikimą. Dainos Choro moky
toja, p-,lė Lelija Geležiutė, ra

išo naujas kompozicijas. šis 
choras dabar žymiai sustiprė
jo, nes nemažai jaunimo prie 
jo prisidėjo. Dainos Aidas.

ARGENTINOS LIETU
VIŲ BĖDOS SU 

K. NORKUM

AKRON

DETROIT
APSIVEDĖ LIETUVIAI

Rugsėjo 8 d. susituokė pore
lė kuri yra verta paminėti.

Ignas Gumbokas apsivedė su 
p-le Genovaite žvirbliute. Pirm 
apsivesiant, nuvažiavo Į Geno
vaitės tėviške, Alliance, Ohio, 
ir gavo jos tėvų palaiminimą. 
Gryždami Detroitah. sustojo 
Toledo mieste, Ohio, ir paėmė 
šliubą. Kadangi abu jauna
vedžiai yra laisvu pažiūrų, tai 
šliubo apeigas atliko Taikos 
Teisėjas. Liudininkais buvo 
Kazys Punkauskas ir Genovai
tės sesuo Birutė.

Sugryžę į Detroitą turėjo 
vestuvių puotą gražiame Lie
tuvių restaurante, McKinley 
Restaurant. Puotoje dalyvavo 
daug svečių, draugu ir pažys
tamų, nes jaunavedžiai yra la
bai populiariški tarpe Detroito 
Lietuvių. Ignas Gumbokas 
yra stambus ir pasiturintis 
biznierius, o p-lė žvirbliute 
yra gera Lietuvaitė ir daug 
pasidarbavus tarpe Lietuvių.

Linkėtina kad jaunavedžiai 
nenustotų buvę tikrais, gerais 
ir pavyzdingais Lietuviais at
eityje, ir linkėtina jiems link
smai, laimingai ir ilgai gyven
ti. Puotoj Ralyvatvęs.

SMULKIOS ŽINIOS
Vienas iš įžymiausių Akro- 

no jaunuolių, čia gimęs ir už- 
1 augęs, ir .vedęs Lietuvaitę žmo
ną, Stasys Alekna, šiose die
nose nusipirko gražų namų. 
Jis yra “Dirvos” skaitytojas, 
geras Lietuvis ir geras darbi
ni r. kas. Tai pirmas iš Akro- 
no Lietuvių jaunuolių kuris 
rimtai į gyvenimą žiūrėdamas Į 
įsigijo nuosavą namą. Laimiu-' 

, gos kloties šiai jaunai porai, 
j Kazys Puišys Rugsėjo 13 d. 
i surengė savo mylimos dukters 
Violos 20 metų .amžiaus gim
tadienio paminėjimą. Puišiai 
gyvena nuosavoje ukėje, yra 
geri ūkininkai, užlaiko gražių 
gyvulių, ir turi geras pasek
mes. Taigi atsilankiusius sve
čius gražiai pavaišino savo 
ūkio produktais.

P-lės Violos gimtadienio iš
kilmėje dalyvavo Puišio bro
liai Vincas ir Ignas su savo 
žmonom. Jurgis Bražas, An
tanas Rudis su žmonom, ir p. 
Sireičikai iš Canton, O.

Pas p. K. Baublius, senus 
“Dirvos” skaitytojus, atsilan
kė jų geri draugai, biznieriai 
Juozas Adomaitis su žmona iš 
Chicagos. Paviešėję, p. Ado
maičiai išvažiavo į Clevelandą 
aplankyti Lietuvių Darželį, iš. 
ten gi iškeliavę New Yorko 
linkui atlankyti savo gimines.

Kalnas.

“Pietų Amerikos žinios”, 
einančios Buenos Aires, Ar
gentinoje, apie K. Norkų rašo:

Aferistui Norkui jau metai 
atgal buvo paruoštą ekstradi- 
cija (išsiuntimas atgal i ten 
iš .kur jis paeina), kurios pa
reikalavo Lietuvos vyriausybė. 
Bet aferistas palieka aferistu. 
Norkus išėjo iš kalėjimo ir vėl 
pradėjo savo darbą.... Išėjęs 
Villa Devoto mokyklą, jis iš
karto mėgino dVi aferas: ap
gauti Lietuvos Pasiuntinybę įr 
pasirodyti nukentėjusiu avinė
liu kolonijoj.

Visi su nusistebėjimu žiuri 
kad aferistas, kuriam reikėjo 
pritaikyti ekstradicija, vistu 
sėdi greta aukštų ponų, šito 
aferisto Norkaus šposo niekas 
negali išaiškinti ir mes palie
kam patiems oficialiams asme
nims išspręsti. Norkus gauda
mas pačiulpti telyčių kojų iš 
to pats vienas juokiasi, o po
nams už tai parašo 
įdėdamas net j u 

Aferistas Norkus 
oficialę reputaciją, 
koloniją 
sidaręs 
ritini, paskelbė kovą tautiš
koms organizacijoms ir veikė
jams. Norkus skelbia kad ko
lonijos kapelionas esąs atšauk
tas, kad tautininkų nesą, kad 
kolonijoj einančios piniginės 
aferos, ir tt. čia pat, tarytum 
paprašytas, giria oficialius as
menis, o kitoj vietoj iškonevei
kta naująjį Lietuvos Seimą.

Su aferistu Norkum mums 
peržema kalbėtis, bet dar kar
tą ispėjam Lietuvių visuome- 

kad pasisaugotų, o Lietu-

is

pagyrimų, 
atvaizdus, 
išsidirbęs 

mėgina ir
‘pamokyti”. Jis pa- 

A. L. Balso” redakto- 
paskelbė kovą

MANSURY, OHIO
šis mažas miestelis randasi 

Trumbull apskrityje, prie pat 
Pennsylvanijos linijos, 2 mai- 
lės iki Sharpn, Pa., ir apie 13 
mailių nuo Youngstown, Ohio. 
Čia yra dvi mašinų išdirbys- 
tės, jose darbai eina gerai, 
darbininkai dirba .pilną laiką. 
Yra ir šiek-tiek bedarbių, bet 
iš jų nekurie dirbą prie viešų 
valdiškų darbų. žodžiu, tarp 
darbininkų upas pakilęs.

Lietuvių čia gyvena ketu
rios šeimos ir keletas pavie
nių .

Pas p. Kvedarus buvo atsi
lankę Cleveland© biznieriai p/ 
B. Veličkai ir p. Bielskiai. Pa
sisvečiavę gryžo patenkinti.

Teodoras Survilas buvo su- 
: sirgęs. Pasitaisęs vėl pradės 
dirbti. Jis skaito “Dirvą” ir 
kitus laikraščius. Kalnas.

MARGUČIO RADIO

YOUNGSTOWN. O
PRASIDEDA MISIJOS

Rugsėjo 27 d. šv. Pranciš
kaus Lietuvių bažnyčioje pra
sidės misijos, kurios trauksis 
iki Spalių 4-tos. Yra malonu 
pranešt kad šios kolonijos Lie
tuviai katalikai išgirdę apie 
misijų rengimą labai nudžiu
go, kadangi jau praėjo suvirs 
du metai laiko kaip čionai lan
kėsi misijonierius.

Misijas laikys Kun. Albinas 
Drazdys iš Vilkaviškio, kuris 
yra atvykęs į Ameriką apie 
metai laiko atgal. Rep.■ ‘

PROGRAMAI
Tuoj vėl praskambės Mar

gučio radio programai ilgomis 
oro bangomis, kurios pasieks 
tolimas Amerikos Lietuvių ko
lonijas.

Margučio radio programai 
; iš Chicagos prasidės su sek- 
, madieniu. Spalių 4 d., iš sto
ties WIND. Programai bps 
transliuojami 5:15 po pietų 
■Chicagos laikų, .6; 15 vai. ry
tinių valstijų jaiku..

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
platinki!. ją tarp savo draugų-

MASPETH, N. Y
PARENGIMAS VILNIAUS 

REIKAJ.AIS

kalėjimus 
dabar nu
redaguoja

i Pie-

asmenų 
prie to

vps Pasiuntinybei kreipiam dė
mesį kad padėtų apsaugoti 
koloniją nuo šito moraliai su
puvusio aferisto, kuris yra pa
sižymėjęs Lietuvos Tautinės 
vyriausybės diskreditavimu.

Iš šito aprašymo matoma 
kaip Kastantas Norkus Pietų 
Amerikoje pasižymi įvairiais 
gešeftais, už kuriuos Argenti
nos valdžia jį ir į 
pasodina. Norkus 
duoda socįalistu ir 
socialistini laikraštį.

K. Norkus prieš kelioliką 
metų buvo Amerikoje, redaga
vo “Ateitį” So. Bostone, pas
kiau išvažiavo Į Lietuvą, kur 
Kaune buvo laivakorčių agen
tūros vedėju. Ten pridaręs vi
sokių suktybių, išbėgo 
tu .Amerika.

Lietuvos oficialių 
Argentinoje palinkimas
aferisto, kurie gerai žino ir jo 
darbelius Kaune, nepateisina
mas. Keista kaip tautinės 
Lietuvos valdžios atstovai iš
važiavę Į kitą šalį susidraugau
ja su socialistais, kurie Lietuvą 
įneigia ir jų atstovaujamą vy
riausybę smerkia.

Turėjom tokių šposų ir š. 
Amerikoje, kada Lietuvos kon
sulatai pasivedė dirbti Chica
gos gudriam biznieriui socia
listui sukelti jo projektams 
desėtkus tūkstančių dolarių.

Kada 
daugiau 
sisuko 
Lietuvą

Apgailėtini tokie Lietuvos 
oficialių žmonių pasielgimai, 
jie baisiai pakenkia išeivijai.

“Dirvos” Red.

Rugpjūčio 29 d. Maspetho 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rius surengė gražias prakalbas 
Vilniaus reikalais ir koncertą. 
Susirinko veik pilna parapijos 
salė vietinių ir iš Brooklyn© 
Lietuvių. Veiklus, energingas 
skyriaus pirmininkas, uolus 
Vilniaus pasų platintojas Povi
las Kubilius atidarė parengi
mą pakviesdamas vesti vakaro 
programą D. Klingą, kuris gra
žiai viską ir pravedė. Visus 
jaudino gražiai sugiedotas Lie
tuvos Himnas ir kelios Lietu
viškos dainelės. Sudainavo tai 
vietos parapijos choras muzi
ko kompozitoriaus p. Tamošai
čio vedamas.

Pirmas pakviestas kalbėti, 
kaip tos vietos šeimininkas, 
Kini. J. Balkonas, kuris pasa
kė tikrai jaudinančią ir nuo
seklią kalbą Vilniaus reikalais, 
primindamas ir dabartinį Eu
ropos nerimą, sunkumus kurie 
laukia Europą, o sykiu ir Lie
tuvą. “Lietuva turės 
ti Į tą sūkurį. Lietuva 
vėl grumtis su priešais, 
mes tikime kad ji išeis
toja, ji susigrąžins sau Vilnių, 
o mes 
suomet remsime Lietuvos gra
žias pastangas, mes padėsime 
jai laimėti”, baigė savo kalbą 
Kun. Balkumis.

Gražius ir jautrius keli
džius pasakė Kun. J. Balkono 
svečias iš Lietuvos 
Zabulionis, kaip padeniarklini- 
jo gyventojas, klebonas Kai
šiadorių

Jauna 
trulytė 
Vilniaus
klamacijų kalbėjo V. Uždavi-

įsivel- 
t urės 

tačiau 
laimė-

tam biznieriui pinigų 
niekas nedavė, jis at- 
visu žiaurumu prieš 
ir jos vyriausybę.

Amerikos Lietuviai vi-

zo-

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
i laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus <ištisą metą.

Kun. J.

vyskupijoj.
Lietuvaitė, Birutė Pe- 
gražiai padeklamavo 
eilėraštį, o po jos de-

tvirtai

spauda
nežili-

£ S. Karpiu

(Tę

AUDROS 1
SU

1 KLAIPĖDĄ
Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

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

Kungsholm ............................ Spalių 21
Gripsholm .............................. Spalių 29
Grįpsholm .......................... Gruodžio 8
DrottninghcJni ........... Lapkričio 19
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linjjos Skyriai.

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

Rockefeller Center, N. Y. City

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

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

ne

bus 
bus

—LONDONE mėginama 
matomų spindulių grafikui su
kontroliuoti būdas. Jei 
praktiškas, visa Britanija
apsaugota nuo nelaimių kurias 
tais spinduliais galėtų priešai 
užtraukti.

—LIETUVOS kalbi ninkai 
stengiasi palaikyti, gaivinti, 
gryninti, vienodinti ir tobulin
ti užsieniuose gyvenančių Lie
tuvių kalbą visose srityse. Tam 
tikslui įsteigta Užsienių Lietu
vių Kalbos sekcija.

—PER ŠIMTUS metų Vo
kiečiai Rytprūsiuose dar nesu
gebėjo visko suvokietinti, bet 
stengiasi. Dabar Skrebudikių 
kaimą, arti Tilžės, pavadino 
Finkentahl.

—PALESTINOS sostinės Te! 
Aviv mayoras žydas Dizenigoff 
kaltina Anglijos valdžią buk ji

nys, kuris savo paties patir
tais pavyzdžiais piešė sunkų 
pavergtų Lietuvių gyvenimą, 
priminė skriaudas uždarinė- 
jant mokyklas, mokinių muši
mą, plačiai papasakojo apie J. 
Bakanausko nužudymą, paskai
tė jo paskutinius žodžius drau
gams ir motinai, aiškino kylan
tį Lietuvių 
mą Vilniaus 
prelegentas
klausimus Vilniaus reikalais.

Susirinkusieji sumetė aukų 
Vilniaus reikalams viso $27.29.

Prie šio parengimo prisidė
jo ir Įeitos organizacijos bei jų 
atstovai, kaip pav. pp. B. Vai
čaitis, K. Pačėsa, Adomaitienė, 
Petrulienė, . Bagočiunas ir ki
ti. V. Medukonis.

tautinį susiprati- 
krašte. Be to, 

atsakinėjo ir Į

Palestiną valdyti pavedus Ara
bų komitetams ir chuliganams. 
Jis nori kad Palestiną 
valdytų Anglai.

SOVIETŲ Rusijos 
praneša kad Lietuva,
rint Vokietijos spaudimo, taip 
daug šymet biznį sustiprino 
kad per pirmus šių metų šešis 
mėnesius padidino savo eks
portą iš 75,000,000 litų net į 
93,000,000 litų, nežiūrint kad 
Vokietija, buvus didžiausia 
pirkėja Lietuvoje, per tą lai
ką iš Lietuvos nieko nepirko. 
Dabar Vokietijai pradėjus pir
kti, vėl biznis žymiai pakils ir 
Lietuvos naudai.

ne

Užsi rūkymas!
Lygiai Taip Malonus Kaip Ir Priimnus!

B ★ ★ VĖLIAUSIOS NAUJIKUOS! ★★

įasfi. Ths Tobaceo Compcn?

Tai Lengvas

- i

MALONES JŪSŲ 
GERKLEI —

Lengvas Užsirąkyttias
Kiekviename užsitrau
kime yra jaukus poilsis, 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jausmas, kada 
jūsų cigaretas yra 
Lengvas Užsirūkymas iš 
turtingo, brandaus-kūno 

■tabako—LUCKY.

Nes 'Luekv Strike, yra neįtiktai švelnus ir išnokęs 
skonyje, beI tikrai Lenpuas tižsirūkymas. kuris visuo
met jumis maloniai sutinka. Jūs atrasite ji lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 
per ištįsti djeną. Jei jūs pa.-itikite .ŠLeluinm užai rū
kymui. jūs pasitikite Lao/Aes.' -Visų cigarelų tarpe 
ųs yra vienu, kuris suteikia jums to garsinis, žiuonio 
p.aėauliui kaipo "Ji's Toasted" proceso lauktinų 
apsaugą. Ir šrs yru riejtii. i kuri iiiilionai kreipiasi 
- ,<lol skoningumo, ilčil apsaugos, dėl ištiso- die.no = 
užsirūk mho ,malonumo 1 Linkies yra J.e.npvas Užsi- 
rūkymas iš .turtingo, brąnilaus-kūno tabako.

"Sweepstakes“ panaudoja 6,000 žmonių 
adresavimui įstojimo blankas!

\ irs 6.000 šmouiii yra duota darbo-' 
adresuoti givžįuituui įstojimo blankas 
tam didžiuliui tautiniam lošimui. 
Jusu 'Lucjky Striko “Sweepstakes”. 
Į stojau Lieji randasi iŠ kiekvienos šios 
dalies Valstijos.

Ąr jd.s jau įslojot? Ar laimėjo! sart>
• uckics — plokštu? 50 skoningu ‘JLucky 

Strikes blokine? Atsisukite ant radio 
our IJLįt Parade” — trečiadienio ir 

šeštadienio vakarais. Klausykite, spręs
kite ir palydinkite melodijas — tada 
.pabandykite jūsn Lucky Strike “Swecp- 
sljtkcs”.

jeigu dar nerūkote Luckies, nusi
pirkite .pakeli šiaudien ir taipgi pn- 
įband.vkile ipo>. ę,al būt tuo ką nors 
ncjoiikiilc.? Jus ivcrtin.Hile Luckies 
pirmcpyjję - Lcpgva iLzsirūkymii iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.
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tenlink laivas pi; 
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pasaulio. Per di 
buvo kaip ir pn 

besu ir vandens 

Neilgai truk 
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gražus dangus ir 
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tu su tais musų
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Europos. Ant 1 
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j iškyla stačiai k; 
ji kas čia ir gyve: 
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tik 185 jurų m 

Mano kaml 
dieną šiandien 

jau buvo atšrii 

ėjau pusryčiaut 

Dabar atid 

neradau lovoje 
rado manęs ka 

Man išvaži 
riikos Linijos 

Mučinskas, žir 

tuo laivu šiuo 

gistravo man 

lovom.
Kada atvy 

Amerikos Linij 

žimą, pasakiau 

laiku. Biuro v 

tuo laiku vykst, 

kad jie suskirs n 

klausė ar aš sut 

Jie Kan. Ken 

bari, taigi į tą 

’ gi manydamas 
apie man jau 

ir skiria Prof, 

kati priimti. Savo 

ves Kauno kontora 

daro. Kad man 1 

. nėjau.
Visu laiku aš it 

tame pačiame kam! 

Jis atvykęs į Goth 

la ir mudu ėjom g 

i jam paskirtą kam 

ambarį, nieko visai 
Į numeriai ne tie. 

"ienas kito neradom. 

Bet ir gerai kad 

•m sau po kambarį, 

®i net gero. Aš tuo.

pa 
ka 

Ni 

Ke

lengvas užsirūkymas
JS TURTINGO, B.RANDĄUSnKŪNO TABAKO-'IT’S TOASTED"

■ iKan. Kemešiui. Ji;

.• ti vienas, nes tokiose 

kambariuose reikia

< patogiai. Daug ka 

Avieną važiuoti kam 

skirti į tą patį ka 

įtikimas kaip mus 
Vėliau į dieną, nors < 

^h'ką plaukiant, van 

ir laivas siūbavo.
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K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS
LIETUVIU DARŽELIS

Kelione

SKANDINAVIJOJE
Štai kaip atsiliepia apie 

Clevelando Lietuvių Kultūri
nį Darželį Lietuvos studen- 
tai-sportininkai, pasaulio ke-

*
Rašo Stepas Juodvalkis.

liautojai, Stepas Juodvalkis 
ir Vladas Verbavičius, kurie 
atvykę į Clevelandą aplankė 
Lietuvių Darželi:

(Tęsinys iš pereito num.)

AUDROS PABAIGAI SUSIRANDAM 
SU PROF. KEMEŠIU

RUGS. 21. Laive. — Valio! Audra pasi
baigė! Karidorių j e greta mano kambario ge
ležinis lango uždangtis nudengtas ir per jį ma
tosi lauko šviesa. Laivas nesisupa, lyg vietoj 
stovi, toks ramus vanduo. Mano lanko dar ne
atidarė, nes buvo peranksti, darbininkas ne
norėjo eit į mano kambarį ir barškint kolei 
dar aš guliu.

Neiškenčiau, atsikėliau, nors buvo dar 
valanda ryto, ir išėjęs į 
per atidarą langą Į orą.
gos, tik vandens paviršis 
rytmetinio vėjelio. Juodi 
guli ar kabo virš laivo.
si Britiškos salos, Škotijos aukšti status kran
tai, o iš šiaurės Orkney salos — ant jų tie že
mi debesys nugulę, lyg pasirėmę kad nenukris
tų ant vandens. Toil vakaruose, ten į kur mu
sų laivas plaukia, matosi giedras dangus — 
tenlink laivas plaukdamas išlenda iš debesynų, 
išeidamas pro tarpą salų, į atvirą orą, lyg Or
fėjus sugryžta į gyvųjų pasaulį iš mirusiųjų 
pasaulio. Per dvi naktis ir vieną 
buvo kaip ir prapuolęs suspaustas 
besu ir vandens ir mus vargino.

Neilgai truko ir ta tamsybė.
nuėjo ir dingo rytuose. Saulė spindi, giedras, 
gražus dangus mėlynuoja, oras pakenčiamai vė
sus. Neramumas ir liūdnumas praslinko kar
tu su tais musų paliktais debesiais.

Praplaukiam pro Škotiją, priplaukiam ir 
paliekam Hebridų 
Europos. Ant tų 
tyti, nebuvo jokio 
iš vandens pusės 
los ir daugiau nieko.
iškyla stačiai kaip aukščiausios sienos, 
kas čia ir gyvena, kiek 

Del audros, laivas 
tik 185 jurų mylias.

Mano kambarys iš

6 
karidorių pažiurėjau 
Jura be jokios ban- 
šiek-tiek virba nuo 

i debesys dar žemai 
Iš pietų pusės mato-

dieną laivas 
tarp tų de-

tie debesys

Rytoj jau vėl sekmadienis, šventa, bet ne
bus kur eiti, reiks laive slampinėti ir į tolu-, 
mas dairytis.

šiandien po pietų buvo atliekama pasažie- 
rių ir laivo tarnautojų bandymai pasirengti pa
vojaus atsitikimui užsidedant gelbėjimosi dir
žus ir einant prie kožnam skirtų valčių 
žinai kuri valtis tau skiria? štai kaip, 
viename kambaryje 
aiškiai matomoje vietoje yra rėmelyje iškabin
ta atvaizdas kaip reikia užsimauti gelbėjimosi 
diržą ii- pažymėta kuria išeiga reikia lipti į lai
vo viršų ir prie kurio numerio valties eiti.

Andai vykstant į Lietuvą, kada toks ban
dymas daryta, mes keli nėjom, bet dabar su
maniau eiti išbandyti ir pažiūrėti kaip žmonės 
apsieina ir kaip į tai atsineša. Pasirodo 
visi iš to tik juokus krečia. Kaip greit 
nyktų juokas jeigu ištiktų koks pavojus, 
vojaus laike, vargu visi pataikytų į savo 
tis subėgti ir ne visi pamanytų kad reikia pasi
griebti gelbėjimosi diržus. Ne visada pavo
jus ištinka kada žmonės sėdi savo kambaryje 
ir mato po akim sudėtus gelbėjimosi diržus. 
Keleiviai eina ir eina per laivą iš vieno galo 

kitą, taigi ne visada ir butų galima nubėgti 
savo kambarį diržą susirasti.

Kaip
Kiek-j

prie durų arba ant sienos I

kad 
pra- 
Pa- 
val-

I
Į

NEPASISEKIMAS
. RUGS. 22. Sekmadienis. Laive. — Išbu- 

Bandau už- 
Gulėdamas lovoje žiūriu 

savo kambario langą į orą — ir štai iš erd-

Kaip tik atvažiavom į Cle- 
velandą, pirmiausia paprašiau 
nuvesti mus į tą vietą apie ku
rią dar Lietuvoj būdamas gir
dėjau — Clevelando Lietuvių 
Kulturinį Darželį.

Maloni ir simpatiška ponia 
O. Karpienė lydi per Rocke
feller Parką. Einam gražaus 
parko takeliais, aš dairaus ap
link kad pamatyti ką nors pa
žystamo, savo, Lietuviško. Tuo 
gi tarpu musų palydovė vis 
sako, štai žydų darželis, štai 
Vokiečių, ten Italų ir eilė ki
tų. Toks jos rodymas pirma 
svetimų darželių man nepati
ko, nes aš noriu greičiau iš jos 
išgirsti: “štai Lietuvių Darže
lis”. Bet reikėjo iki Lietuvių 
Darželio praeiti pro šalį kitų. 
Ir dar valandėlė ir mes jau 
stovėjom prie Dr. Jono Basa
navičiaus biusto ir Gedimino 
stulpų ir skaitėme akmenyje 
iškaltą užrašą:

LITHUANIAN GARDEN.
Apie 15 darbininkų karštą 

dieną sunkiai dirbo baigdami 
Lietuvių Darželyje darbus. 
Vieni rovė sudžiovusius mede
lius ir į jų vietas sodino ki
tus, antri sunkvežimiais veže 
juodžemį, kiti tašė akmenius. 
Matyt kad Darželio _ statymo 
ir užbaigimo darbai ėjo pilnu 
tempu ir atrodė kad jau dar
bo padaryta apie 75%.

Įrengimui savų darželių, že
mės yra gavusios apie 23 tau
tos ir iš jų jau, rodos, astuo
nios yra įrengusios arba pra-

dėjusios įrengimo darbus. Tai
gi iš to matyti kad Lietuviai, 
kurie yra priskaityti prie ma
žųjų, gyventojų atžvilgiu, tau
tų, neatsilieka, ir užpakalyje 
savęs paliko eilę kitų didesnių 
tautų, kurios čia Amerikoje 
sudaro daug didesnį gyvento
jų procentą, bet savo darželių 
dar neįstengė įrengti.

Ne Lietuvio akim žiūrint, 
šiandien musų Darželis atrodo 
gražiausias, o jei ne tai vienas 
iš gražiausių tikrai.

Kam gi mes Lietuviai turim 
būti dėkingi už šitą didelį ir 
sunkų darbą, kuris yra atlik
tas statant šį Lietuvių Kultū
ros Darželį ? Aišku kad pir
moj eilėj Clevelando 
viams, o ypač darbščiai to Dar
želio Sąjungai, kurią sudaro 
patriotinių Lietuviškų draugi
jų atstovai ir pavieniai veikė
jai. Nors šiam darbui ir bu
vo gauta iš Federalės valdžios 
viešų darbų fondo pinigų, bet 
toli gražu ne tiek kiek yra rei
kalinga galutinam Darželio į- 
rengimui. Tat šios Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
darbas yra sunkus, nes jai 
tenka jieškoti pajamų šaltinių 
ir kad iš visuomenės surinktos 
aukos butų kuo tiksliausia su
naudotos. šis darbas turi bū
ti remtinas visų Lietuvių.

Ištikrųjų kartais buna sun
ku remti kokį darbą nuo ku
rio esi kiek toliau, bet šiame 
atsitikime toks galvojimas yra 
klaidingas. Juk šis Darželis 
neatstovaus vien tik Clevelan
do Lietuvius, jis yra stotomas 
visų Amerikos Jungtinių Val-

stybių Lietvių vardu ir galų 
gale šis Darželis atstovaus ir 
visą Lietuvių Tautą.

Kaip yra malonu atvažiavus 
į Clevelandą ar tai iš kitų 
Amerikos miestų ar tai iš Lie
tuvos aplankyti šį Darželį, ku
ris daug ką pasako, kuris liu
dija ir kitiems kad pasaulyje 
gyvena sena, turinti garbingą 
praeitį Lietuvių Tauta.

Ateis laikas kada Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse išnyks 
tautų pasiskirstymas, kada 
busimos Lietuvių kartos jau 
nebekalbės Lietuviškai, ir kai 
jie aplankys šį Darželį, jie ir 
kiti prisimins kad čia, Dėdės 
Šamo tėvynėje tarp pasaulio 
tautų mišinio gyveno ir Lie
tuviai ir kad jie buvo dėkingi 
tikrajai savo tėvynei ir didžia
vosi savo Lietviška kilme ir 
paliko amžina paminklą — 
‘LITHUANIAN GARDEN’.

Rašo Vladas Verbavičius.

Lietu-

salas — paskutinį vaizdą 
salų kiek buvo galima ma- 
medelio, jokio krūmo, salos 
stačios aukštos, tiesiog uo- 

Vietomis jos iš vandens 
Mažai

matėsi.
pirmą parą praplaukė

iš-

aš
ne-

užre- 
dviem

švedų

pietų pusės, taigi visą 
dieną šiandien saulė šviečia per langą, kuris 
jau buvo atšriubuotas ir atidengtas, kada 
ėjau pusryčiauti.

Dabar atidengsiu tą “misteriją” kodėl 
neradau lovoje Prof. Kemėšio ir kodėl jis
rado manęs kambaryje kur buvo tik dvi lovos.

Man išvažiuojant iš Amerikos, švedų Ame
rikos Linijos Lietuvių skyriaus vedėjas V. P. 
Mučinskas, žinodamas kad aš noriu gryžti ši
tuo laivu šiuo laiku, iš pat New Yorko 
gistravo man vienam gerą kambarį su 
lovom.

Kada atvykau į Kauną ir nuėjau į
Amerikos Linijos kontorą, kalbantis apie gry- 
žimą, pasakiau kad gryšiu šiuo laivu ir šiuo 
laiku. Biuro vedėjas tuoj man pasakė kad 
tuo laiku vyksta į Ameriką Prof. Kemėšis ir 
kad jie suskirs mus abu į tą patį kambarį. Pa
klausė ar aš sutiksiu. Gerai, sakau aš.

Jie Kan. Kemešiui jau turėjo pakyrę kam
barį, taigi į tą patį kambarį įrašo ir mane. Aš 
gi manydamas kad jie turi kokį nors rekordą 
apie man jau New Yorke paskirtą kambarį, 
ir skiria Prof. Kemešį į mano kambarį, suti
kau priimti. Savo laivakortę buvau jau pada
vęs Kauno kontorai, todėl maniau jie žino ką 
daro. Kad man kambaris paskirtas nepami
nėjau.

Visu laiku aš ir turėjau mintį kad gryšiu 
tame pačiame kambaryje su Prof. Kemešiu. 
Jis atvykęs į Gothenburgą tą vėl patikrino. 
Na ir mudu ėjom gulti pirmą vakarą — jis 
į jam paskirtą kambarį, aš į man 
kambarį, nieko visai 
rių numeriai ne tie. 
vienas kito neradom.

Bet ir gerai kad
rėjom sau po kambarį, su daug 
kam nei gero. Aš tuoj dasiprotėjau kame da
lykas, ir kada po audros susiėjom papasako
jau Kan. Kemešiui. Jis irgi buvo patenkintas 
būti vienas, nes tokiose ilgose kelionėse jeigu 
laive kambariuose reikia susigrudus būti nesi
jauti patogiai. Daug kartų keleiviams pasitai
ko po vieną važiuoti kambaryje kada kiti pasa- 
žieriai skirti į tą patį kambarį nepribuna. Bet 
toks atsitikimas kaip musų gal bus pirmas.

Vėliau į dieną, nors oras vis gražus, tolyn 
į Atlantiką plaukiant, vanduo pasidarė banguo- 
tesnis ir laivas siūbavo. _ _______ •_______

nežinodami kad 
Nuėję į

neradom:

savo

paskirtą 
kamba- 

kambarj

abu tvdabar 
vietos, ir nie-

dau visai anksti, 4 valandą ryto, 
migti, bet nesiseka.
per
vių tiesiog į mane mirga viena didelė žvaigždė;
tas apvalas langas tarnauja man lyg telesko
pas.
atsikėliau, atsistojau prie lango pažiūrėti ko
kios žvaigždės šiuo laiku ir šioj vietoj mato
mos. Per langą pamačiau visame puikume 
Oriono žvaigždyną — tą grupę žvaigždžių ku
ri bus matyt vakaro metu tik už keturių mė
nesių vėliau. Ta didėji žvaigždė buvo tai By
rius — didžiausia iš rišu matomų žvaigždžių, 
kuri žiemą būna matyt einanti per pietų dan
gų ir yra į pietryčius nuo Oriono. Orionas yra 
medžiotojas žvaigždynų mitologijoje, o Syrius 
yra jo šunies žvaigždė, seka paskui jį. Laivui 
šiek-tiek pasisukus kitaip, trys lygioje eilėje visi seimo nariai nuėjo Į 
esančios Oriono diržo žvaigždės žėrėjo tiesiog i Vytauto Didžiojo 
į mano lovą, 
nykti (delčios) 
sti.

Sumaniau
ant denio, pasižiūrėti ir pasigerėti tekančia sau
le Atlantike, apie kurios ankstyvą gražumą su
žavėtas man pasakojo Gem Nagevičius Kaune, muzejaus, seimo nariai su- 
prisimindamas savo pergyvenimus kuomet jis j sirinko Į antrą posėdį. Šia- 
Rusijos laivais važinėjo daktaru tarpu Ameri- me posėdyje buvo išrinkta 
kos ir Liepojos. Išėjus ant denio, laukiau ir 5 atstovų komisija, kuri 
belaukiant prasidėjo saulėtekis. Valio rytas, paruoš seimo statutą. Kai 
valio saulėtekis visame jo didingume!

Ant denio 
visi pakraščiai 
aukščiau visas 
guje, nuo kur 
ruoja, bet debesys uždengia 
lėtekio vaizdą, tik matosi už 
rėjantis ir švintantis dangus, 
tyti gražų žavingą saulėtekį 

Virš saulės, virš debesų, dar matėsi 
neta Venus, nes dangus dar nebuvo visai 
švitęs. ši planeta buna ir vakarine ir rytine 
žvaigžde ir matoma tik prieš saulėtekį ir prieš 
saulėleidį. Ir Venus šį kartą aiškiai matėsi 
kaip tas dečlios mėnulis, kurio ragai ėjo tolyn 
nuo saulės. Venus taipgi buvo matyti aiškiai 
mžytis lankas, ne apvali žvaigždė, nes ištikro 
ji taip ir matosi per teleskopus.

tą planetą taip pat iš vienos
mes į ją

Ta žvaigždė suįdomino mane tiek kad

tų dangų ties laivu, ir mano visą geistą maty
ti saulėtekio vaizdą sugadino.

Sugryžau į savo kambarį, atsiguliau ir vėl 
ėmiau dairytis per savo apvalą

Seka: Vaitkaus Skridimas.
Airijoje. Antra didelė

langą-teleskopą.
Nukritimas 

audra.

(Pastaba: Vaitkus išskrido Rugsėjo 21, nusi
leido Airijoje 22 d., lygiai metai atgal.)

“Pasaulyje yra daugybė isto
rinių paminklų karžygių, poe
tų, karalių ir pan. garbei. Bet, 
nedaug yra tokių paminklų 
kurie butų pašvęsti visai tau
tai, kurie atvaizduotų tautos 
.praeitį.

Tarp pastarųjų, galbūt, pir
mą vietą užima 
Rockefeller Parko Tautų Dar
želiai. Kiekviena tauta sten
giasi pagerbti savo tautinius 
didvyrius, pastatant jų bius
tus, apsodinti gautą iš miesto 
valdžios žemės sklypą gėlynais, 
medžiais, krūmais, kad darže
lio lankytojai rastų malonų ir 
jaukų prieglobstį medžių pa
vėsyje.

Iš visų darželių išsiskiria 
Lietuvių Darželis, kaip savo 
grožiu, taip ir originalumu. Be 
to, savo didele simbolika, kuri 
slepiasi beveik kiekviename to 
Darželio daikte, atvaizduoja 
musų Tautos praeitį nuo pa- 
gonizmo iki prisikėlimo.

Viso Darželio lyros pavida
las
Vandens čiurkšlis (fontanas) 
Baltijos 
čiurkšlio srovės spalvos prime
na mums vaidilučių kūrenamą 
ugnį Birutės kalne Palangoje. 
Busimieji Kudirkos ir Mairo
nio biustai — musų realizmas 
ir romantizmas. Basanavičiaus 
stovyla primena išsivadavimo 
kovas ir prisikėlimą. Gedimi
no stulpai, kampuoti takai, bu
simos Perkūno galvos ir kiti

papuošalai patys kalba už sa
ve.

Teko mums praleisti keletą 
valandų Clevelando Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje, ir tą 
įspūdį kurį pergyvenom laikas 
nepajiegs ištrinti iš atminties. 
Jaučiaus persikėlęs į senąją 

' gadynę, kada musų bočiai di
džiose giriose garbino Perkū
ną ir ugnį, kada amžina ugne- 

i lė ruseno gražių vaidilučių 
; saugoma Birutės kalne. .. Pri- 
. siminiau Lietuvos galybę Ge- 
i dimino laikais, kada Lietuvos 

vardas skambėjo visam pasau
lyje, Basanavičiaus, musų Tau
tos atgimimo patriarko, gyve
nimą ir jo didžiuosius darbus.

Ir daug, daug minčių gimė 
apie musų Tėvynės praeitį, iš 
kurios “stiprybę šėmiam”.

Manau kad kiekvienas Lie
tuvis apsilankęs tame Darže
lyje jaučia tą patį. Tas Dar- 

- želis ne tik gaivina ir stiprina 
Lietuvio lankytojo Tėvynės 
meilę, ne tik sukelia nusiste
bėjimą kitataučių akyse, bet 
ir palieka ateinančioms kar- 

. toms atmintį apie Lietuvių 
tautą, apie jos sūnų kovas ir 
laimėjimus.

Clevelando

dainų šalis, Lietuva.

jura. Besikeičianti

LIETUVOS SEIMO 
ATIDARYMAS

(Tęsinys nuo 1 pusi.)
Tą pačią dieną vakare

muze- 
Rytų danguje matėsi baigiantis ; jaus sodelį, kuriame pager- 
mėnulis. Neužilgo pradės švi- j be žuvusius- del Lietuvos 

<ft ię| laisvės ir ant Nežinomo 
apsirengti ir eiti į laivo viršų, ■ kareivio kapo padėjo di- 

i-: džiulį vainiką.
Vakare po iškilmių prie

aukštai stovint matėsi dangaus 
apdengti debesų juosta, tiktai 

dangus buvo tyras. Rytų dan- 
musų laivas tolinasi, jau paza- 

patį pradinį sau- 
debesų auksu žė-, 
Mano viltys 

sumažėjo. .. .
ma-

pla- 
nu-

Saulė1 šviečia 
pusės, šiame at- 
žiurim iš šono, 
jos apačią, 
tai ir buna

bet 
jos 
Ty- 
aiš-

statutas bus paruoštas ta
da seimas vėl susirinks po
sėdžiauti.

Pirmiausia bus išrinktas 
nuolatinis seimo prezidiu
mas, o paskui bus imta 
svarstyti svarbesni ir sku
besni įstatymai. Tarp ki
tų įstatymų, seimas turės 
patvirtinti ir nesenai Lie
tuvos ir Vokietijos sudary
tą prekybinę sutartį, kuri 
Vokiečių valdžios jau yra 
patvirtinta'.

Seimas vėl pradės posė
džiauti apie Rugsėjo 15 d. 
Pagal seimo rinkimų įsta
tymą, seimas per metus 
bus šaukiamas į dvi sesi
jas, kurių kiekviena tęsis 
ne ilgiau kaip tris mėne
sius. Tsb.

į 
vejuje iš apačios, o 
taigi mes nematom apšviestą 
tik apačios vieną kraštą, taip
matyt tik ketvirtdalis, arba pusė mėnulio, 
rame vandenyno ore, toli nuo dulkių, tas 
kiai matėsi. ' Šios planetos mes visada matom 
tik ketvirtą dalį, niekad nesimatyt jos apšvies
tos visos pusės, o ji ir taip yra didžiausia iš 
šviesių planetų, didesnė net už didyjį Syrijų. 
Jegu matytumėt jos pilnai nušviestą pusę, kaip 
matom mėnulį laike pilnačio, Venus išrodytų 
kelis kartus didesnė negu dabar matosi.

Belaukiant kad ir pro debesų vainiką, su
pantį dangaus apačią saulės pasirodant,, iš va
karų užšliaužė žemas didelis debesis, paleido 
lietų ir nuslinko į rytus, uždengdamas visą ry-

t - , A ' t

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
T 
T

Žurnalas “Tauta”
Nupigintas

Išėjo jau 4-tas numeris žur
nalo TAUTA. Kaip ir pirmie
ji trys, šis numeris yra įdo
mus, įvairus, patiekia įvairių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
kitų kraštų, poezijos, apysakų, 
įvairių mokslo ir kultūros nau
jienų, nieko neįžeidžiančių juo
kų, įvairių paveikslų, svarsto 
įvairius tautinius ir kulturi- 
nius Lietuvių reikalus, žurna
lo spalvuoti viršeliai su pavei
kslu gražus, o turinys rimtas. 
Pradedant 4-tu numeriu žur
nalas nupigintas, tik 20c. Ga
lima gauti “Dirvos” adminis
tracijoje. Priimami pašto žen
kleliai.

NORI APSIVESTI
Rimta, graži, išsilavinus Lie

tuvaitė, 26 m. amžiaus, ištekės 
už turtingo Amerikono ar Ka
nadiečio Lietuvio, 25—65 ra. 
amžiaus, kuris savo pinigais 
atsikvies Š. Amerikon. Prašo
ma rašyti tuoj:

Meškytei_ Naudvaris,
Lūšės p. Lithuania,

ŠVARUS PIGIOS KAINOS KURAS
MODERNIŠKAM VIRIMUI

Visiškas švarumas ir gražumas 
virtuvėje užtikrinta, kuomet jus 
verdat valgius su gasu moderniš
ku gasiniu pečium. Jų pagerinti 
viršiniai degintojai, lengvai kon
troliuojamas greitis, nerūkstanti 
vidujiniai degintojai—viskas tas 
reiškia didesni švarumą ir dides
ni pasitenkinimą prie virimo. 
Gasu gaminimas yra ir ekonomiš
kas,—toli ekonomiškesnis už vi

sus kitus automatiškus gaminimo 
budus. Pamatykit naujus moder
niškus gaso pečius pas savo par
davėjus arba jūsų gas kompani
joje. Patėmykit jų daugelį svar
bių pagerinimų ir paįvairinimų, 
jų automatiškas ypatybes, jų in- 
suliavimą virtuvės patogumui, ir 
patirsi t kodėl gasas labiau popu
liarėja kaipo tikras ir praktiškas 
moderniškas virimo kuras.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
EAST SIXTH IA ROCKWELL PHONE MAIN 1640
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ABORTAI SOVIE
TUOSE

PREZIDENTO RINKIMAMS ARTĖJANT

kruviną 
diktatu-

paskelbi-

Suvienytų Valstijų pre
zidento rinkimų kampani
ja pasiekė paikiausio laip
snio, kuomet Republikonų 
pusę palaikantis Amerikos 
sensacinių laikraščių leidė
jas Hearst pradėjo lyg są
monės nustojęs daryti De
mokratų partijos 'kandida
tui, dabartiniam Preziden
tui Rooseveltui priekaištus 
buk jo kandidatūrą remti 
stoję Amerikos komurtistai 
ir Maskva.

Hearst leidžia 25 dien
raščius įvairiuose miestuo
se, ir tuose savo laikraš
čiuose tas 73 metų senis 
paleido tokius begėdiškus 
priekaištus.

Hearst atvirai tikrina 
bu'k Rusija ir komunistų 
partija Amerikoje ima ak- 
tivumą prezidento vajuje 
“Naujos Dalybos pusėje”.

Hearstas toliau įtaria 
Prez. Rooseveltą priėmus 
Marksizmą kaip tik Roose
velt buvo išrinktas. Buk 
Roosevelt privertęs Kon
gresą pripažinti 
Maskvos Stalino 
•rą. . . .

Pirm Hearsto
mo tų savo įtarimų, apie 
tai kaip tai patyrė Prezi
dento Roosevelto štabas ir 
iš jo buvo paskelbta visai 
šaliai kad “tūlas skandalin
gas laikraščių leidėjas už
sigeidęs įrodinėti buk Pre
zidentas Roosevelt noriai 
priimąs parama tūlų sve
timšalių •'organizacijų^.pi-ie- 
šingų Amerikos,r valdžios 
formai”. Šis pareiškimas 
paleista pirmiau negu spė
jo pasirodyti Hearsto laik
raščiuose tas Prę^idento 
Roosevelto įtarimas.

Komunistų kandidatas į 
prezidentus, Earl Browder 
irgi tą griežtai užginčija. 
Jis pasakė:

“Hearsto - Landono kam
panija tikrai turbut silp
nėja jeigu jai paremti 
reikalingos tokios despera
tiškos melagystės.”

Amerikonai giriasi savo 
“demokratija” ir savo kul
tūra, net ragina kitų šalių 
valdovus mokytis iš čia 
demokratijos, tačiau iš to
kio partijų kovos budo aiš-. 
kiai matosi kad jie nėra 
nei kiek aukščiau pažingė- 
ję už musų Lietuviškus ko
munistus, socialistus ir ka
talikus, kurie naudoja vi- 

• šokiausias šiukšles’ savo 
pastangose atsistoti prie 
visuomeniško lovio.

PJAUNASI
“Dirva” ir “Vienybė” sa

kė kad po “kongreso”, ku
rį musų raudonukai šaukė 
Clevelande pereitą Birželio 
mėnesį, tarp socialistų ii 
komunistų prasidės aršios 
rietynės.

Taip ir atsitiko.
“Kongreso” vieniems ir 

kitiems jiems reikėjo štai 
kodėl: socialistams rūpėjo 
išlikti tose pačiose vietose 
Susivienijime, su komunis
tų pagalba, o komunis
tai tikėjosi ką nors dau
giau sau laimėti, manyda
mi rasti sau daugiau pa
sekėjų — kur nors.

Du šunes už tą patį kau
lą pjaudamiesi niekados 
negali būti “draugais”.

Abortų uždraudimo Įstaty
mą Sovietuose priėmus, spauda 
nušviečia gyventojams to įsta
tymo reikšmę, tarp kita ko pa
tiekdama abortų statistiką, ku-

Jeigu gi tikėti ką “Dr- ri perima šiurpu, 
gas” skelbė pirmiau apie

ADV. BAGDŽIUNAS 
GAVO ORDINĄ

“Lietuvos Aidas” Rugsė
jo 9 d. skelbia kad sąryšy
je su Tautos Švente Rug
sėjo 8 d., Užsienių Reikalų 
Ministerio teikimu tarp ki
tų apdovanotas Vytauto 
Didžiojo trečio laipsnio or
dinu žinomas Chicagietis 
veikėjas Adv. Jonas Bor- 
den-Bagdžiunas.

ĖMĖ IR NUKALBĖJO
Kuomet buvo renkamas, 

ir vėliau išrinktas, Lietu
vos Seimas,, “Draugas” ra- 
šė-tikrino kad tas Seimas 
esąs išrinktas iš vienų tik 
tautininkų, patikimų šios 
Lietuvos vyriausybės žmo
nių.

Dabar, kuomet Seimas 
susirinko, “Draugas” pri- 
vedžioja buk “Vyriausybė, 
matyt, seimo atstovams ne
pasitiki.... Tą liudija ir 
tas faktas kad seimo pir
mininku paskirtas p. Šake
nis, ministerių kabineto 
narys, o sekretorium tau
tininkų partijos sekretori- 
jato vedėjas. Mat, pašali
nius įsileisti tautininkams 
pavojinga”.

Tai tau ir logika!
Kada seimą rinko, nebu

vo nei “pašalinių”, nei “ne
pasitikimųjų”, o kaip tik 
į Seimą atstovai suvažiavo, 
tarp jų šmakšt iv atsirado 
“pašalinių”.

Jeigu “Draugas” randa 
“nepasitikimuosius” tai ko 
priešinasi Seimui? Tuomi 
tik užtikrina kad Seimo 
yra visų pažiūrų žmonių, 
net pačių krikščionių - de
mokratų.

Pasirodo kad centralinėje 
Lietuvos Seimą, tada da -Į Sovietų respublikoje 1934 me- ■j . • • , • • • ' Inin rv”-t w» r > kGQ Imrlllrim z*.bartims tikrinimas apie 
“nepatikimuosius” ir “pa
vojus” lieka tuščia kalba.

Seimo atstovais yra ke
letas kunigų, jiems ta tvar-

tais gimė 573,593 kūdikiai, o 
abortų buvo 374,935. Kaimuo
se gimė 242,979, o abortų pa
daryta 324,194.

Maskvoje tais pat metais bu
vo 57,100 gimimų, o abortų —

gera, patinka, tik Dr- 154,584. Taigi Maskvoje abor- 
gui” ne, nors jis neturi nie- | tų buvo tris kartus daugiau 
ko bendro su Lietuvos vi- negu gimimų. Bet šita statis-
daus reikalų tvarkymu. iika apima tik sveikatos komi

sariato ligonines.
“Izvestija” sąryšyje su tuo 

i ašo kad tai reiškia masinį mo
terų žalojimą. To pasekmės 
nevaisingumas, ' moterų ligos, 
kai kada kankinančios ir mažai 
pasiduodančios gydymui, sun
kus nervų sutrikimai.

Dalykas liečia masinį mote
rų žalojimą ir masinį žmogaus 
gyvybių žudymą. Laikraštis 
neneigia kad dar yra Įvairių 
sunkumų vaikams gymdyti ir 
auklėti. Bet tie sunkumai esą 
niekai palyginus su masiniu 
moterų žalojimu. Kai moteris 
kalba apie abortą kaipo-menk
niekį tas rodo jos mažą kultū
rą: ji nesupranta tos žalos ku
rią sau daro, lygiai kaip nesu
pranta užsikrėtimo cholera 
žmogus geriantis epidemijos 
metu nevirinta vandeni.

“L.A.”

TRUMPAI KALBANT

SKAITYMAI
KOLUMBAS ATRADO AMERIKĄ 

IR UŽ TAI DAUG TURĖJO 
ATKENTĖTI

Apie. Amerikos atradėją Kristoforą 
Kolumbą istorijos knygos šitaip sako:

Penktadienį, Spalių 12 dieną, 1492 me
tais, jis su trimis laivais išplaukė į vaka
rus, tikėdamas surasti tiesioginį kelią Į 
rytų Indiją, ir atrado Naują Pasaulį.

Tačiau, kiek vargo Kolumbas turėjo 
iki prisiprašė kad kas nors duotų jam lai
vus ir pinigų tai kelionei! Visur jis pra
šinėjo pagalbos, nes tikėjo surasti trum
pą, greitą kelią į Indiją, iš kur gaunama 
visokios brangenybės, ko Europiečiai įieš
ko jo ir troško.

Jo tikras vardas buvo Christobal Co
lon, gimęs 1452 metais, Genoa, Italijoj.

Visos jo pastangos gauti paramą ke
lionei Į Indiją plaukiant Į vakarus nuėjo 
niekais.

Kuomet Turkų sultonas pradėjo iš- 
naujo grasinti užpuolimu Švento Miesto 
Jeruzalio, Kolumbui pasisekė prikalbinti 
Ispanijos karalienę Izabellą, labai karštą 
tikyboje, paremti jo kelionę, o savo atra
dimo vaisius — auksą ir brangenybes ko
kias jis tikėjo Ispanijai užkariauti, paau
kavo naujam kryžiaus karui prieš Tur
kus. Izabella tuo pamasinta sutiko gelbė
ti

trinti gerai šiurkščiu rankšluosčiu.
Druskuotas vanduo yra vienas iš ge

riausių vaistų skaudamoms akims ir jei 
vartojama Į laiką, išvarinės uždegimą.

Šilkines skepečiukes ir kaspinus rei
kia plaukti sūdytame vandenyje ir supra
šyti šlapius, norint turėti geriausias pa
sekmes.

Druska kaipo trąša yra didelės vertės. 
Maistas butų be vertės ir neturėtų skonio 
be drukos.

Kraujo plūdimas iš plaučių ar skilvio 
sustabdoma mažais druskos ėmimais.

KAIP DAUGELIS ŽMONIŲ 
GAUNA NESVEIKATĄ

Valgant pergreitai ir perdaug.
Nesukramtant maisto gana smulkiai, 

nuplaunant jį gėralu bevalgant.
Geriant svaiginančius gėralus pertan- 

kiai ir perdaug.
Ilgai išvakariuojant ir atmiegant tą 

vėlai rytais.
Dėvint perankštus rubus, kurie nelei

džia liuosai kraujui tekėti.
Neišsimankštant gana, kad kojos ir 

rankos butų šiltos.
Negana prausiantis ir neišsitrinant 

šiurkščiu rankšluosčiu, kad atidaryti odo
je akutes prakaito, ar nusidėvėjusių kūno 
dalių išėjimui.

Alkinant pilvą, kaip daugumas daro, 
ir leidžiant pinigus tik parėdams.

Būnant nuolat suirzime ir tužboje, jei 
tas ar kitas kas nenusiseka taip kaip yra 
geidžiama.

Valgant ir geriant kiekvienu dienos 
ii- nakties laiku, vietoje valgyti tik tam 
tikrose valandose ir tik vidutinišką kiekį. 
Daugybė žmonių valgo dvigubai tiek kiek 
reikia savo gyvybės ir sveikatos palaiky
mui.

Kolumbą jo nežinomon kelionėn.
Ispanai ji pagelbėjo, ir patys Ispanai 

sunaikino.
Kolumbas Šiaurinės Amerikos, kurio- 

mes gyvename, visai neatrado ir apie 
Jis pirmiausia pa

LIETUVOJE APIE
AFRIKĄ — IR KODĖL

Nesenai vienas musų kai
riųjų laikraštis pasakė jog 
tam tikras laikraštis Lietu
voje rašąs daugiau apie Af
riką negu apie Lietuvą.... 
Už tai kaltina Lietuvos cen
zorius.

Kodėl musų raudonieji 
redaktoriai nepasako savo 
skaitytojams ką tie Lietu
vos sucenzuruoti laikraščiai 
apie Afriką rašo.

Apie Afriką prirašyta vi
sokių puikių straipsnių, pa
mokinančių informacijų, o 
apie Lietuvą — visokiau
sių niekų rašo, kurstančias 
žinias talpina, valdžią nei
giančius pranešimus daro.

Apie kitas šalis aprašy
dami, kelia jų geras puses, 
jų kultūrą, o apie Lietuvą i 
rašo tik tendencingas, savo j 
partijos interesams taiko-; 
mas skiedenas.

Jeigu apie savo šalį taip PEREITĄ metą vykdamas 
rašytų kaip apie tą tolimą I 1 Pasaulio Lietuvių Kongresą 
nežinomą Afriką, niekas jų Kaune, Torontos (Kanadoje) 
raštų necenzuruotų. Lietuviškas komisarukas Guo-

  ba žioplai išsireiškė, “Aš da- 
Ukininkn pelnai didesni, i bar važiuoju vienas į Lietuvą, 

Suv. Valstijų agrikultūros į0 už metŲ ar daugiau važiuo- 
departmentas skelbia kad sim dešimts ar gal šimtas tver- 

‘ ’ 1 '---------- 1 ‘. ti sovietų sąjungą Lietuvoje.”
ninkai pardavė savo pro- Ta pačia mintimi važiavo ir 
dūktų UŽ $12,000,000 dau- Suvienytų Valstijų Lietuviški
giau. Pernai per 6 mene- tavorščiai į Kauną. Jie ten
sius pardavė už $115,325,- važiavo ne pasaulio Lietuvių
000, O šymet jau UŽ $127,- reikalais, o tik pasižvalgyti
286,000. " kaip greičiau butų galima pri-,

- rengti sukilimą Lietuvoje ir 
įsteigti sovietus arba tikriau 
sakant raudonąjį terorą Lie
tuvoje.

šį metą tie raudonukai šiaip venimą be pinigų, be draugų, be nąmų. 
taip sulipdė “bendrą frontą”, Jis mirė mažoj purvinoj karčiamoje Val- 
susišaukė vieną kermošių Su- ladolid mieste, Gegužės 20 d., 1506 metais, 
vienytose Valstijose, o kitą. sulaukęs vos 54 metų amžiaus. 
Kanadoje, viliodami į savo ker-1 

I mošius Lietuvius neva atstei- 
i gimui 
. je”, ir 
I gresų” 
dabar šaukiasi aukų 
mui atstovų tverti 
Lietuvoje. Reiškia, 
yra išlindo iš maišo.

TIE BENDRO fronto raudo- 
' nukai ir pšeudo-demokratijos - ... , .,
gynėjai jau pradėjo peštis tarp Į J«npe« vienas su kitu ir užstoja tiesiogl- 
savęs. Jų spauda pilna užsi- nl JUIOIIIIS Jtelią Į lytu Indiją. , 
puldinėjimų ir išmetinėjimų Kitų visų vėlesnių tyrinėtojų atiadi- 
vieni kitiems už perdaug dik- mai tačiau riesumažino Kolumbo garbės ir 
tatoriška kišimąsi i “bendrą jis pasiliko tikruoju Amerikos atradėju, 
frontą”, kuris dabar jau žve
joja jiems taip labai reikalin
gus kapitalistinius dolarius.

Tos raudonukų savitarpės 
peštynės kaip tik išeis į nau
dą Lietuviams ir sutaupys jų 

' taip sunkiai uždirbtus centus.
SOCIALISTŲ ir komunistų 

“kongrese” Clevelande žymiai 
figūravo dabartinis SLA. pre
zidentas Bagočius. Tas pats 
Bagočius siuntė pasveikinimą 
ir Kanados raudonukų “kon- 

, gresui”. Kas gi SLA. prezi
dentą įgaliojo tokius raudonų- 

■ jų kermošius sveikinti Susi
vienijimo vardu?

-šymet Ohio valstijos ūki
ninkai pardavė savo pro-

Aš G RYŠIU
Sugryžiu brangiojon gimtinėn,
Nes jos pasiilgo širdis,
Jos pievų žaliųjų, dainos sutartinės...
Ten džiaugsmo verpetai vėliai atgis.

Sugryšiu kur Neris banguoji!
Ir plauna smėlėtus krantus,
Kur vėjas lakūnas niūniuoja
Dainas apie gražiuosius laikus.

Sugryšiu kur laukia tėveliai,
Mergelė skaistveidė meili,
Tarp medžių lakštutė kur tauška, 
Kaip saulė užgęsta už juros toli;

Sugryšiu kur broliai artojai
Daug darbo išvarė vagų....
Čia dirbsiu ir dainą dainuosiu, 
Nebosiu sunkiųjų vargų.

“J.D.” .. Randamonių Petrelis.

“demokratijos Lietuvo- 
tų atsiprašant “kon- 

išrinktas komisarijatas 
pasiunti- 
sovietus 

raudonoji

ji

je
jos buvimą nežinojo, 
taikė priplaukti salas, dabar vadinamas 
Vakarų Indi jomis.

Jis vėliau padarė kelias kitas keliones 
į savo atrastas salas ir plaukdamas toliau 
į pietus atrado Pietų Ameriką. Visu lai
ku jis tikėjo kad randasi prie Indijos pa
kraščių. Turtų jokių nerado, nors Pietų 
Amerika buvo turtinga auksu ir kitomis 
brangenybėmis. Užtai jo priešai, Ispani
jos valdovų nusiųsti į jo atrastas žemes, jį 
skundė, ir jis buvo persekiojamas iki ga
ilaus, karalienei Izabellai mirus, buvo įka
lintas. vėliau paliuosuotas, ir užbaigė gy-

Pietų Amerikos brangenybes atrado 
vėliau kiti Ispanijos pasiuntiniai.

Ispanas rašytojas ir keliauninkas Ves
pucci pradėjo tikėti jog atrasta naujas di
delis kontinentas, ir praminė jį savo var
du, Amerigo, nuo ko ir liko Amerika.

Vėliau po Kolumbo pradėjo kiti vyk
ti skersai Atlantiką ir atrado Šiaurinę 

| Ameriką. Tolesni tyrinėtojai surado kad 
pietinis ir šiaurinis milžinai kontinentai

MAUDYNĖ
Šalta maudynė prieš pusryčius esanti 

labai sveika, bet vyras ar moteris, kurie 
tokią maudynę naudoja, turi būti geros 
sveikatos. Ji padaro kietus raumenis ir 
duoda standumą organizmui. Silpniems 
maudytis šaltame vandenyje gali būti pa
vojinga.

Karšta maudynė sykį ar du savaitėje 
reikia imti prieš einant gulti. Šiluma iš
plečia ir suminkština kūną. Gerai yra 
tuojau po karštai maudynei atsigulus ar
ba bent atsišliejant pasilsėjus. Einant 
maudytis kuomet kūnas yra atvėsęs, išsi- 
maudžius reikia gerai išsitrinti šiurkščiu 
šluostytuvu ar šepečiu.

Einant maudytis kuomet kūnas yra 
įkaitęs ir prakaituojantis, kaip ve po man- 
kštynei, geriausia yra išsitrinti prieš mau
dymąsi ir vandens temperatūra ineinant į 
vandenį neturi būti žemesnė už kūno tem
peratūrą. Visuomet reikia išsimaudyti po 
geram išprakaitavimui, kadangi reikia 
prašalinti kūno nevalumai, prakaito išneš
ti ant kūno paviršio.

KAM TINKA DRUSKA
JAUNATVĖS VIEŠKELIAIS

(Skiriu- Lietuvos Skautams)
Rodos dar vakar krantais Neries 
Jaunatvės jiegų ėjom mėginti.
Rodos dar vakar nedrąsiai žengėm 
Jauniems troškimams kelių prasminti.
Šiandien dešimtą kartą sustojom 
Uždegt šviesesnių džiaugsmo žibintų, 
Kad jų nei vėjo šiurpus švilpimas, 
Nei jurų audros neužgesintų.
Mes nesuglausim sparnų pakalnėj, 
Kur tik šešėliai kryžkeles - kloja — • 
Kilsim i kalno žydrią'viršūnę, 
Ten kur ereliai sparnais plasnoja!
Dar šimtai jiegų neišmėginta, 
Siekimų toliai neišmatuoti.
Del to ir žengsim tolyn be baimės 
Brolužiams laimės dainų dainuoti.

“J.D.” Mt. Ilgis.

p. p. Jaras.

celiu-AMERIKAI Lietuvos 
liozė tiek patiko kad užsisakė 
visą laivą jos atvežti į New 
Yorką. švedų laivas Hmaren, 
6,000 tonų didumo, krovinį at
veža iš -Klaipėdos, tiesiog j New 
Yorką.

Druska su vandeniu geriausia yra 
plovimui gerklės, kuomet yra skaudama, 
ir. geriausia apsaugoja nuo difterijos. jei 
vartojama laiku. Kaipo dantims milteliai 
padaro dantis baltus ir smegenis kietas ir 
raudonas. Druskuotas vanduo burnoje 
ištraukus dantį sulaiko kraujo bėgimą.

Patrynus puodelius, druska išima ar
batos dėmes. Įdėjus druskos i kalkes pa
daro jas geriau limpamomis. Vartok drus
ką ir vandenį nuvalymui gluosninių ra
kandų.

• Du šaukštai druskos stikle' drungno 
vandens yra vemdinančiu vaistu ir visuo
met yra pagalba užsinuodijus azotrukšte 
(sidabro druska).

Neuralgiją kojose ir sąnariuose gali
ma išgydyti mirkant rytą ir vakare drus- 
kuotame vandenyje, karštame kaip tik ga
lima pakęsti. Išėmus kojas iš vandens nu-

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergą 
kuri ' atėjo,’ užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____________________1..00

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis}. 64 nusl. ______ _______ _____________ 50

(Vaidina 8 vyrai, G moterys, keli vaikai)

Reikalaukit “Dirvoje” „



DIRVA

SMARKIAI TIESIAMAS ŽEMAIČIŲ 
PLENTAS

Vilniaus Užgrobimo 
Minėjimas Spalių 4

PRIE STATYBOS DIRBA 
1000 DARBININKŲ

Kaunas. — Kaip žinoma, 
pernai Lietuvoje buvo pradėtas 
statyti didysis žemaičių plen
tas. kuris tiesioginiai sujungs 
Kauną su Klaipėda. Dabar šio 
plento statybos darbai smar
kiai varoma pirmyn, šiuo lai
ku visame plento ruože nuo 
Kauno iki Raseinių dirbami 
žemės darbai. Čia reikės su
pilti ir nukasti apie 1 milijo
nas kubinių metrų žemės.

Plentas vedamas per kalnus, 
upes, griovius ir miškus. Sta
tomi tiltai, dedami didžiuliai 
vamzdžiai vandeniui prabėgti. 
Vietomis supilti pilimai siekia 
esančių medžių viršūnes. Da
rytuosius pilimus reikia ap
saugoti nuo galimų vandens 
paplovimų ir kitų netikėtinu
mų.

Prie šio plento statybos dir
ba apie tūkstantis darbinin
kų. Darbai vykstą nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o

tiltas
turės

pagal

DARIUS ir GIRĖNAS

’ MIMUS

384 pusi, didumo, 86 paveikslai
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland. O

per
125

pas-

ne
ši 

bus 
Juo

išvažiavus į 
plentą, bus 

nuvykti j

prie tiltų statybos net ištisą 
parą. Dabar sparčiai stato
mas gelžbetoninis 
Nevėžio upę, kuris 
metrus ilgio.

Plentas tiesiamas
kutintus tarptautinius plentų 
statybos reikalavimus. Visur 
žiūrima kad butų geras mato
mumas, butų priešais matoma 
kuoilgiausias plento galas, 
butų staigių užsisukimų, 
plentą nutiesus, Kaunas 
sujungtas su Raseiniais, 
per Raseinius, 
Tauragės-Šiaulių 
galima lengviau 
Šiaulius ir kitur.

Jau kitais metais numatyta 
žemaičių plentą nuo Raseinių 
pradėti tiesti Klaipėdos link. 
Jis eis per Kaltinėnus, Rieta
vą ir Gargždus.

Plentas nuo Kauno iki Ra
seinių bus baigtas statyti 1937 
metų Gruodžio mėnesi, o nuo 
Raseinių iki Klaipėdos ruožas 
bus baigtas 1938 metų pabai
goje. Darbas yra didelis ir 

kaštuojantis.

vidutiniškai kaštuoja
žemai-

sunkus, daug ir
Vienas plento kilometras nu
tiesti
50,000 iki 60,000 litų.
čių plento tiesimas sudaro pir
mutinę nustatytų plentų tiesi
mo dešimtmečio plano dali.

Netrukus žemaičių plento 
reikšmę pajus ne tik, Žemai
tija bet ir visa Lietuva. Tuoj 
žymiai pagyvės Raseiniai ir 
visi kiti prie to plento esan
tieji miestai. , Tsb.

STONIS

PRUSEIKA SLAMPI
NĖJO CLEVELAN

DE

MIRIMAIBlaškevičiai Aukauja 
Gėles aplink Basana

vičiaus Paminklą

Ypač namų savininkai, užsire- 
gistruokit balsuoti, kurie esat 
piliečiai, nes bus patiekta nu- 
balsavimui tam tikros sumos 
pinigų, kurios gali būti jums 
našta, pakėlimas mokesčių.

ADOMAS BAŠINSKAS, 62 
m. amžiaus, mirė Rugsėjo 6; 
palaidotas 9 dieną su bažnyti
nėmis apeigomis iš naujos pa
rapijos, nulydėtas į Kalvarijos 
kapines.

Velionis Clevelande išgyve- 
parapijos, Neciunų kOE.y 
no 36 metus Paėjo iš Neciu
nų kaimo, Nemajūnų parapi
jos. Jo žmona mirus 10 me
tų atgal.

šiuomi išreiškiame širdingą 
padėką tiems kurie dalyvavo 
musų mylimo tėvelio laidotu
vėse. širdingai ačiū Kum A. 
Karužiškiui už gedulingas pa
maldas ir gražų pamokslą, už 
ątlankymą namuose ir palydė
jimą i kapines: ačiū grabne- 
šiams, ir visiems kurie lankė 
ir dalyvavo palydėjime į kapi
nes.

Liūdinti:
Sūnūs Petras Bašinskas 

ir kiti giminūs.

Visi žino kad Spalių 9 d. 
Lenkai užgrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių. Clevelando Lietu
viai kas metas tą nuotikį mi
ni — ne apgailaudami, gedu- 
lomis, bet pasiryžimu remti 
Vilniaus atvadavimą ir aukau
dami tam tikslui. Kas metai 
iš Clevelando po Spalių 9-tos 
ppvaikščiojimo, i Vilniui Va
duoti Sąjungos fondą nusiun
čiama desėtkai dolarių.

šymet Vilniaus užgrobimo 
minėjimas rengiama sekma
dienį, Spalių 4, Lietuvių salėje. 
Pelnas pusiau: Vilniaus reika
lams ir Lietuvių Darželiui.

Paminėjimas rengiama su 
patriotinėmis kalbomis, daino
mis ir kitais paįvairinimais.

Rengimu užsiima laikinas 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
riaus komitetas.

Juozas ir Ona Blaškevičiai, 
žinomi Clevelando biznieriai ir 
vieni iš uoliausių Lietuvių Dar
želio rėmėjų, padaro Darželiui 
stambią auką — jie nuperka 
gėles į visą vidurinę Darželio 
dalį — aplink Dr. Jono Basa
navičiaus -paminklą. Taip tai 

’ta Darželio išpuošimo dalis 
atpuola nuo Darželio Sąjungos 
rankų.

Kiti pasižadėję pirkti gėly
nų krūmų arba medžių yra 
šie:

Alekaš Banys,
K. S. ir Ona Karpiai, 
Moterų Sąjungos 
Pp. Glugodai.
KAS DAUGIAU?
Medeliams, gėlynų 

Darželyje pasodinti 
kuopos ir pavieniai gali aukau
ti nuo $10.00 aukščiau.

Aukos priimamos nuo vieti
nių ir iš kitų miestų Lietuvių.

Yra geros progos štai ko
kias ypatingas vietas papuoš
ti atžymint savo aukomis:

Viršutinio balkono galus prie 
Dr. Vinco Kudirkos ir Mairo
nio paminklams skirtų vietų.

Prie Birutos Fontano.
Darželio valdyba jau turi 

gatavą gėlynų ir medžių pla
ną Darželiui, taigi norintieji 
gali iš to plano pasirinkti sau 
patinkamas vietas ir medžius 
ar krumus.

Cleveland Orchestra 
Sezonas Prasideda

Cleveland Orchestra pradės 
savo devyniobktą koncertų se
zoną Severance" Hall, Spalių 
15 dieną. Tai bus didelis me
tas muzikos mėgėjams, 
žymėjęs šio orkestro 
Arthur Rodzinski, šį ____ .
turės padalinti savo laiką tarp ' 
Clevelando ir New Yorko, kur 
jis bus vienas iš dviejų vado
vų The New York Philharmo
nic Symphony Orchestra, ' už
ėmimui Toscanini vietos.

Laike jo buvimo New Yorke, 
vėliau sezono metu, 
užims keturi svečiai 
Igor 
esco, 
Hans 
tinis 
wald.

Jau yra numatyta keletas 
pažymių muzikalinio pasaulio 
žvaigždžių kurie dalyvaus kai
po svečiai artistai šiuose Cle
veland Orchestra koncertuose.

Numatyta perstatyti ir ke
letą operų, kaip jau buvo da
roma praeitą metą.

Darbininkų prakaitu gy? 
nąs žmogus, kuris niekad ne
patyrė kas yra sunkus dalbas, 
draugas Leonas Pruseika per
eitą savaitę slampinėjo po Cle- 
velandą, buvo net nuvykęs pas 
Ohio fermerius dolarių rink
ti. Keista kad darbininkai, 
kaip miestiečiai ir ūkininkai, 
matydami toki nusišėrusi po
naitį, patys suskurę, suvargę, 
kiti neturi kuo vaikus apvilk
ti, tupinėja, aukauja tam dy
kaduoniui.

Tas ponaitis iš Chicagos dar
bininkų jau neišprašo gana pi
nigų tai lenda prie kitų mies
tų žmonių.

Clevelando Lietuviai darbi
ninkai ir biznieriai turėtų su
siprasti ir vyti tuos dykaduo
nius iš savo miesto. Kodėl jie 
tinginiauja, važinėja, kodėl ne
siima darbo savo mieste ir ne
pasidaro sau duonos? Ko tu
ri landžioti po kitų miestų dar
bininkų namus ?

Pruseika ir kiti komunistai 
dykaduoniai sako: “Mums bus 
rojus iki bus gana kvailių ir 
tamsių darbininkų 
larius aukauti....

Pruseika savo 
džiaugiasi kad vienas ar pora 
asmenų nuo “Dirvos” pasiša
linę. Bet suskaityk, draugu- 
ti, kiek darbininkų susiprato 
ir atsuko tau nugarą, iš kurių 
daugiau jau dolarių negausi!

Nereikėtų tau landžioti fer
meriu patvartėmis maisto žy- 
ravoti jei visi darbininkai ku
riuos per 25 metus mulkinai, j 
iki šiol dar nebūtų susipratę. 
Taigi, nors ir džiaugiesi kad 
vienas ar kitas asmuo nuo 

atšalo, tau labiau 
kait- AUTOMOBILISTAI!

Visi automobilių savininkai 
ir tie kurie laikąs nuo laiko 
važinėja- savo šeimos automo
biliu, privalo išsiimti leidimus.

Leidimus kiekvienas turės 
išsiimti ild Spalių 1 d. Kaš
tuos tik 40c. Bet neturintieji 
leidimų negalės automobilių 
valdyti gatvėse arba ant ke
lių. Sugauti be leidimų bus 
baudžiami.

gyve-

mums do-

laikraštyjo

“Dirvo;
galvą graužia netekimas s 

RESTAURANT lingu Pilių sekėjų ir jų dolarių.
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.
6824 Superior Ave.

Elektriški Namams 
dargai Plinta

Pa-

Elec-1

36 kp.

krūmams 
draugijos,

E k s k u r s i a

Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio

10
15
16
ir

į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

EUROPA .......
NEW YORK .
HAMBURG . ..
BREMEN .......
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN 
EUROPA Brcmerhavene užtikrina patogią ke
lionę į Kauną. Patogus geležinkeliu susisieki

mas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite par vietinį agentą arba

1430 EUCLID AVE. CLEVELAND, O.

g HAMBURG - AMERICAN LINE 
North German lloyd &

Sulyg surinktų žinių 
trical League of Cleveland įs- 

_ i taigoje, dauguma Amerikos , 
namų pavirsta daugiau elek- j

i triškais. Smarkiai pakilęs par i 
davimas elektriškų padargų ! 
namams, kurie taupo darbą ir Į 
laiką, nuo 1931 metų daugėjo 
ir daugėjo.

Skaitlinės parodo šiais me
tais pakilimą pardavimų refri- 
geratorių 23 nuoš. virš perei- 

. tų metų ir 24 nuoš. pakilimą 
pirkimo vacuum valytojų ir 
rankinių valytojų pirkimo pa
kilimą 23 nuoš. Didžiausias 
pakilimas pirkimų pasireiškė 
prosijamų mašinų eilėje, po to 
seka elektriški vandens šildy- 
tojai ir skalbiamos mašinos.

Prie to, žymiai padaugėjo 
pardavimas elektriškų pečių. 
Šie pečiai viršija visokią kito- , 

I kią formą valgių virimo kaip 
mieste taip ir kaimuose. Vie
tiniai pardavėjai sako elektriš
kų pečių pardavimas pakilo 75 . 

1 nuoš.

Pasi- 
vadas, 
sezoną

Clevelande Bizniai 
Žymiai Pakilo

vis-
de-

šią vasarą Clevelande 
kas smarkiai atsigavo po 
presijos, kuri buvo užklupus 
nuo 1930 metų. Žinovai tikri
na kad rudens ir žiemos metu 
darbai ir bizniai dar geriau 
pakils.

Dirbtuvėse darbai pakilo iki 
90 nuoš. normalio, lyginant 
su 100 nuoš. darbų ėjimu 1923 
iki 1925 metų. Sakoma kad 
per Rugsėjo mėnesi darbingu
mas pakils iki 100 nuoš.

Krautuvėse prekyba pakilo 
15 iki 20 nuoš. lyginant su 
tais pat mėnesiais pernai.

Namų statyba pakilo 131 
nuoš. viiš pereito meto staty
bos, ir namų pardavimas pa
daugėjo 50 nuoš.

Bankuose pakilo piniginiai 
padėliai, padaugėjo automobi
lių pardavimas, ir tt. ir tt.

piknikas, kok i a vim as
IR ŠOKIAI

M. R. K. Labdarybės Drau
gija rengia gražų pasilinksmi
nimą sekmadieni, Rugsėjo 27 
d., naujos parapijos sode ir 
salėje. 18022 Neff Rd. Duo- 

' sis gera dovana prie Įžangos 
tikietų ir prie kiekvieno stalo. 
Šokiams grieš Apanaičio or
kestras. Kviečiam visus Cle- 
velandiečius ir apielinkės Lie
tuvius atsilankyti, tikrai bu
sit patenkinti. Komisija.

KAIP LAIVO VARDAS?
Kada atvažiavai į Ameriką? 

pagelbsti 
atva-

“Dirvos” agentūra 
surasti laivų vardus ir 
žiavimo dienas tiems kurie no
ri patapti Amerikos piliečiais. 
Be to neišduoda pilietybės po
pierių.

Taipgi galite gauti naudingą 
pamokinančią knygelę, “Kaip 
Tapti Suv. Valstijų Piliečiu”.

Kampas 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

saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. 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
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

jiiiiiiiiiiiiiiiiif.nm jiiiiriiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiitiiiiiiiiiiiiiir^

š (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
= 6621 Edna Avenue ENdicotl 1763 i
= « : 
■UKIIillllUllltlt HllllllllllilllHIIIIlim U JUIllIllIHIHltllllllllll llHIIIirUlllUIUIHUillil*

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
5 Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų par 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi:.- 
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
S Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
£ ir Apdraudos Agentūra

JUDĖJIMAS JŪSŲ KLUBE
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube kas penktadienio vaka
rą buna smagios vakaruškos 
su skaniai paruošta žuvų va
kariene. Pamatytumėt koks 
gyvumas, smagumas, klegėsis 
klubo salėje tą vakarą. Išro
do kad pusė visų Clevelande 

' ’ i susirenka.
rus eina Į biznį, atidaro mais- Į šokiams groja gera muzika, 
to produktų krautuvę ant E. na o priede to duodama 82.50 
105-tos gatvės, Yale avenue į pinigais. Praėjusį penktadie- 
srityje. ! ni 82.50 laimėjo Pranas Sa-

EINA Į BIZNĮ
Teko girdėti kad Jonas Ju- j Lietuvių
S eina i bizni, atidaro mais- Snkinn

NESUMOKĖTA 82 MIL. 
DOLARIŲ TAKSŲ

Cuyahoga apskrityje, 
skelbia apskrities iždininkas 
John J. Boyle, užsivilkusiu ne
sumokėtų taksų suma siekia ‘ 
$82,000,000.

■Čia Įskaitoma tik tos nuo
savybės už kurias taksai ne
mokėta per keturis ar. dau- 

Ę į giau metus.
Visoje apskrityje priskaito- 

ma 208,423 nejudamo turto— 
namai ir žemių sklypai—už 
kuriuos nesumokėta taksai.

kaip j

, pinigais. Praėjusi penktadie
ni $2.50 laimėjo Pranas Sa
muolis. Iki šiol užsiregistra
vusių klube yra virš 500.

Pelnas koks pasidaro tokių 
gražių, linksmi] žmonių susi
rinkime eina- jūsų klubui, to
dėl visų pareiga yra stengtis 
ateiti praleisti nors vieną va
karą į savaitę savo klube ir 
tuomi paremti tą savo orga
nizaciją, na ir kaitų Lietuvių 
salę. Laimėjimas atsibuna 10 
vai. vakaro. Vald.

kurint

laikas

geru 
nuo 
ge- 
Tik

ANGEIS
ŽIEMA yra laikas 

anglį.
D A B A R yra 

pirkti anglį. 
Norėdami gauti 
anglių — pirki t
Komero — gausit 
rą patarnavimą, 
šaukit telefonu:

GArfieid 2921 
arba kreipkitės antrašu

Komei' Coal & Wood Co.
I 1201 EAST 80th ST.

r- „„„„ i i ur., c-on > a (Lietuvis Pardavėjas)< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 67^19 į T

¥

t

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių ' lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigęs 
tokių ligų.

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

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O

ENd. 853'

MIRĖ TĖVAS
Jonas Alekna gavo iš Lietu

vos kad ten Rugpjūčio 19 d. 
mirė jo tėvas, Kazys Alekna, 
virš 80 metų amžiaus. Gyve
no tėviškėj, 'Plundakiuose, Ku
piškio par. Jaunose dienose 
jis buvo dainų rašytojas, dar
bavosi prie slapto Lietuviškų 
knygų platinimo.

Jonas vienas gyvena Ame
rikoje. Lietuvoje liko motina, 
trys seserys ir penki broliai, 
kurie vieni ūkininkauja, kiti 
turi valdiškas vietas, atsitar
navę Lietuvos kariumenėje.

PILIEČIAMS ŽINOTINA
Visi Lietuviai kurie turit 

teisę balsuoti, kurie esat Ame
rikos piliečiais, o nesat užsi
registravę balsuoti, negalėsit 
balsuoti prezidento nei kitokių 
viršininkų rinkimuose.

Registravimo diena paskirta 
Spaliu-Oct. 5. Įsitėmykit ją.

jo vietą 
vadovai: 

Stravinsky. Georges En- 
Vladimir Golc’schmann ir 
Lange, prie jų bus vie- 
vadovas Rudolph Ring-

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

Pranešimas
GATVEKARIŲ VAŽINĖTO JAMS

ir Visuomenei endrai

NUO SEKMADIENIO, Spalių 4, už važinėjimą gatvekariais ši Kompa
nija ims sulyg C kainos nustatytos Tayler Franchise: 8 centus pi

nigais, 7 tikietai už 50 centų, 1 centas už transfer. (Priemiesčiose mokės: 
10 centų pinigais, 6 tikietai už 50 centu.)

1 as reiškia nupiginimą. kainos važinė tojams už pinigus ir tikietais.

Tas taipgi reiškia panaikinimą pasų ir kitų specialių palengvinimų.

Šis pakeitimas mokesčio už važinėjimą prireikė padaryt del pasikeitimo da
lykų kuriuos ii Kompanija negalėjo kontroliuoti. Mes paminėsimi juos be 
komentarų, tikėdami kad faktai kalbės patys už save.

Pirmadieni, Rugsėjo 14, taikymo taryba priskyrė musų gatv.ekarių, moto
rinių kočų operatoriams ir ivaiiTemsdirbantiems nuo valandų darbininkam 
mokesčių pakėlimą po 6 centus i valandą, užmokant ir už praeitą laiką nuo 
Gegužės 1, 1986, ir, pradedant Gegužės 1, 1937, vienos savaitės apmokamas 
atostogas. To pasekmėje, mes skolingi šiems darbininkams apie $240,000 
užvilktų algų. Musų metinė algų sąskaita tuomi pasididino apie $650,000. 
Sulyg musų sutarties su Cleveland Miestu yra tils viena vieta iš kurios mes 
galim paimti algų padidinimo pinigus—tai iš važinėtojų sumetamu pinigų i 
dėžes gatvekariuose. Gątvekarjų važinėtoįai, ne kas kitas, sulyg patarnavi- 
mo-už-kaštus sutarties, moka darbininkams algas.
Kadangi sulyg taikymo tarybos daugumos nuosprendžio algos nutarta mo
kėti, nekurtais atvejais daugiau negu mokėta prieš-depresijos laikais, todėl 
negalima išvengti neįvedus prieš-depresijos kainos už važinėjimą. Mes ne
galim toliau duoti tų specialių kainų kurios palengvino depresijos efektą tū
kstančiams važinėtojų už kainą kuri buvo mažesnė negu mums kaštavo.
Todėl tai, laišku iš Rugsėjo 18, 1936, mes rekomendavom Miesto Tarybai 
priimti ypatingą tarimą leisti mums imti už važinėjimą sulyg sutarties A: 
10 centų pinigais, 6 tiketuis už 50 centų, 1 centą už transfer. Tas butų rei
škę palikimą dabartinio pinigais ir tikietais mokesčio ir panaikinimo spe- 
čialio mokesčio. Musų nuomone, jokįs kitas mokėjimas už važinėjimą ne
leis mums išlaikyti .darbininkų algų pakėlimą ii- faksus bei kitus kaštus.
Miesto Taryba Pirmadienio vakare, Rugsėjo 21, musų siūlymą atmetė.
Tada mums neliko nieko kito kaip tik paduoti pareiškimą, kaip leidžia su 
miestu padaryta sutartis, apie musų apsisprendimą atšaukti dabartinį va
žinėjimo kaštų sustatą ii- gryžti prie taisyklės C. (Dabartinis važinėji
mo kaštų patvarkymas buvo padarytas bendru susitarimų Miesto su Kom
panija, ir gali būti panaikintas davus žinią dešimts dienų išanksto vienai 
ar kitai pusei.)
Mes apgailaujame kad reikėjo panaikinti pasus ii- speciales kainas, kurios 
buvo naudingos daugybei važinėtojų. Mes tikime kad depresijos pasi
baigimas bus palengvinimu nuostolių kurie jiems reikės panešti.

THE CLEVELAND RAILWAY COMPANY



ii CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
X “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O,

REGISTRACIJA
SPALIŲ 5

Clevelando piliečiai no
rinti balsuoti šį rudeni pri
valo užsiregistruoti.

Kurie aiiksčiau registra
votės, bet jeigu nebalsavo t 
pastaruose kuriuose visuo
tinuose rinkimuose arba 
persikėlėt kitur gyventi, 
privalot dabar užsiregis
truoti savo, artimiausioje 
vietoje.

Smėlis Nuo Birutos
Kalno “Dirvoje”

UNCENSORED SIC
BY K. J. M.?

Lithuanian Soil in
Cleveland

PANAIKINA PASUS
Clevelando gatve k a r i ų 

kompanija praneša kad su 
Spalių 4 diena pasibaigs 
pasai. 
8c arba

Važiuojant mokėsit 
7 ti'kietai už 50c.

LEGIONIERIAI
Amerikos Legionie riai 

viešėdami Clevelande kele
tą dienų, apvertė miestą 
beveik aukštyn kojom — 
pridarė visokių šposų ir 
kvailysčių, šalia rimtų sa
vo organizacijos reikalų 
aptarimo. Milžiniškam 
radę dalyvavo 70,000 
gionierių.

pa- 
Le-

KETURI UŽMUŠTA
Automobilių n e 1 a imėse 

praeitą sekmadieni Cleve
lando srityje užmušta 
turi asmenys.

ke

KANDIDATAI
Suv. Valstijų prezidento 

rinkimams artėjant, Ohio 
valstijos balsavimo lakšte 
norėjo patekti penki kan
didatai. Gavo teisę tuose 
lakštuose būti pažymėti 
Demokratų, Republikonų ir 
komunistų partijos kandi
datai. Kiti du, socialistų- 
darbo ir prohibicijos parti
jos kandidatai nepriimti, 
nes negavo reikalingo skai
čiaus piliečių parašų.

MAŽIAU MOKINIŲ
ŠĮ rudeni i visas miesto 

pradines mokyklas 
mokinių 4848 mažiau 
pernai. Šymet viso 
142,249 mokiniai.

Įstojo 
ne,tru 

Įstojo

52,000 GAVO DIRBTI
Didžiajam Clevelande 

darbus paimta 52,000 dar
bininkų nuo Sausio 1 die
nos. Tą skelbia bedarbių 
registravimo vedėjas.

i

‘Dirvos’ redaktorius, per ku- 
buvo atsiųsta Amerikos Legio
no konvencijai Clevelande že
mės dėžė iš Lietuvos, nuo Bi
rutos kalno Palangoje, ir visi 
dokumentai siųsti sąryšyje su 
ta žemę, dalyvavo atidengime 
iš Palangos atsiųstos žemių 
dėžės, ir porą saujų tų žemių, 
gražaus smėlio, kuriame ran
dasi ir gintaro gabalėliai, pa
siėmė sau atminčiai.

Birutos kalno smėlio . dalelę 
galit matyti “Dirvos” adminis
tracijos lange.

Lietuvos žemės dėžės atida
rymas ir apžiūrėjimas Įvyko 
penktadienį. Legiono konven
cijos rengimo raštinėje, daly
vaujant vyriausiam konvenci
jos rengimo pirmininkui, Le
gionieriui K. W.
Taikos Darželio 
Jennie K. Zwick. 
vių dalyvavo “Dirvos” redak
torius Katųtius su žmona ir du 
Lietuvos studentai keliautojai, 
Stepas Juodvalkis ir Vladas 
Verbavičius.

Dėžės atidarymas buvo nu
fotografuotas, fotografijos bus 
nusiųstos ir į Lietuvą. Palan
gos burmistrui, DULR atsto
vui ir kitur.

Dėžė kurioje Birutos kalno 
žemė atvežta, yra diktoka, pa
ilgai aštuonkampė, beržo me
džio, šviesiai lakeruota. Dėžė 
yra padaryta sulyg dailininko 
A. Varno paruošto projekto.

Ant dėžės viršaus į medį 
įpjauta ir įdėta šie ženklai pa
daryti iš gintaro:

Birutos kalno koplyčia,
Gedimino pilies bokštas Vil

niuje,
Apačioje Klaipėdos miesto 

ženklas-herbas.
Aplink tuos ženklus, dar su

dėta 20 žvaigždžių, taipgi iš 
gintaro, kurios perstato Lietu
vos apskričius. Apačioje vis
ko to, didelėmis raidėmis, iš 
gintaro išpjaustatomis, išda
ryta žodis “LIETUVA”.

Dėže buvo užantspauduota 
dviem antspaudom, ir taip ji 
gauta.

žemę supylus Į Taikos Dar
želį, prie Taikos Paminklo ir 
Lietuvai paskirto medžio Ame
rikos Legiono Taikos Darže
lyje, Legiono vadovybė pasi
laiko tą puiką dėžę ir raikštį 
bei antspaudus savo muzejui.

Lietuvos žemė atsiųsta pui
kiausioje dėžėje negu kurios 
kitos tautos žemė, taipgi at- 
siųsta puikiuose viršeliuose j- 
taisytas aktas apsakantis tos 
žemės iškasimo apeigas ir kad 
ta žemė tikrai paimta nuo Bi
rutos kalno. Knygą taip pat 
padės į Legiono muzejų. Raš
tas yra Lietuviškas; “Dirvos” 
redaktorius padarė Anglišką 
vertimą prie jo.

AUKOS DARŽELIUI

Kun.
Per P. P. Muliiolj: 
V. G. Vilkutaitis $50.00

Per “Dirvą”: 
Veronika Čerkesienė 
Pranas Aksanavičius 
N. N., Springfield, O.

Jonas Brazys, biznierius vy
riškų rūbų siuvėjas, 
L. K. Darželio darbų 
$100.00.

TĖMYKIT

2.00 
1.00 
5.00

paskolino 
varymui

Kitchen ir 
sumanytojai 
Nuo Lietu-

Svečiai Clevelande

I^VENINGS are growing longer, 
-4 and cooler . . . there’s a 

leaves 
. the 

it’s a 
tanta- 
whiffs 
spices’.

gentle rustle of early fallen 
when e’re the wind stirs . 
days are still warm, but 
hanging warmth, with the 
lizing aroma of occasional 
of boiling jellies and pickling 
Summer is gone .

TAIN’T so —
When one sees Helen Wallis? cut

ting capers on and off the dance 
floor 
would 
Miss

the impression first gained 
be — silly.

(get that?)

PROHIBICIJA ČIA!
Kurie manot kad prohi- 

bicija Ohio valstijoje. jau 
mirė klystat. Šį rudenį 
Ohio valstijoje 41-me aps
krityje bus balsavimai už 
grąžinimą prohibicijos.

“Sausieji” sako gėrimas 
užtraukė daug nelaimių ir 
jie nori vėl gėrimus panai
kinti.

NAUJI PROJEKTAI
Clevelando srityje 

dedama darbai ant __ .
naujų viešų darbų projek
tu, kuriems paskirta, $287- 
000.

pra
nešiu

Juozas Baikauskas su žmo
na. biznieriai iš Sheboygan. 
Wis., atsilankę Clevelande pra
leido virš savaitę laiko su savo 
draugais J. Salasevičiais ir ki
tais. Apsilankė Lietuvių Dar
želyje, “Dirvos” redakcijoje ir 
plačiau apsipažino su Cleve- 
landn. Jiedu keliauja automo
biliu, vyksta j rytines valsti
jas, žada apsilanįyti Baltimo- 
rėje, Washingtone ir kitur.

Antanas Eretikas, biznierius 
ii- “Dirvos” skaitytojas iš Dav- 
tono, lankėsi redakcijoje. Jis 
dalyvavo Amerikos Legiono 
konvencijoje. Su juo dalyva
vo ir kitas Daytonietis Legio
nierius, Pranrfš Burneikis.

Lietuvių Legionierių atsilan
kė Clevelande gana daug.

DAUGIAU LIGONIŲ
Laikams pagerėjus, Cle- 

velando ligoninės sako tu
ri daugiau ligonių negu tu
rėdavo. pirmiau. Per pir
mus šių metų šešis mėne
sius ligonių turėjo 14 nuoš. 
daugiau negu tuo pat lai
ku pernai.

CI EVELANDIEČIAI SVETUR
Antanas Budas su žmona ir 

šeima buvo išvažiavę paviešėti 
pas savo senovės draugus P. 
Orentus, Minersville. Ohio, su 
kuriais nesimatė per 20 metų.

Sugryžę išrašė jiems dovanu 
“Dirvą”, antra “'Dirvą” išrašė 
kitiems savo draugams, P. že
maičiui, į Minden, W. Va.

Kelionę atliko automobiliu.

NAUJA SIUVYKLA
Pranešama kad Cleve

lande bus atidaryta nauja 
rubsin vykia. kuomet Cart
wright Gowns, Inc., per
kels visą savo Įstaigą iš 
Minneapolis.

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-.TOS NARIAMS

Nariai, nepadarykit klaidos 
rengdamiesi eiti Į Kudirkinės 
susirinkimą apsimokėti duok
les. Susirinkimai dabar laiko
mi ne penktadieniais bet ket
virtadieniais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, Spaliu- 
Oct. 1, Lietuvių salėje. Valtį.

Darželis vis labiau 
baigiamas, Darželio 
užperka visas reikmenis, 
skubina darbą kiek galima kad 
Spalių 11-tą dieną galėtume 
turėti iškilmingą atidarymą.

Darbo baigimą kliudo ir ne
turėjimas gana pinigų supirk
ti Darželiui reikalingų gely? 
nų, krūmų ir medžių ir fon
tano visam įrengimui.

Taigi, aukų reikia, 
dėkit kas galit ir turit iš ko. 
Tuoj pamatysit Darželį išbaig
tą ir atidarymo iškilmes su
rengtas.

Aukas galima priduoti arba 
prisiųsti laiškais: 
Muliolis,
arba sekr. K. S. Karpius, 6820 
Superior avė., Cleveland, O.

ir labiau 
valdyba 

ir

Prisi

ed. P. P.
6606 Superior ave.,

Dar vienas Svarbus 
Piknikas

G. Martinkai rengia 
ukėje, Chagrin Falls,

savo 
■ smagų 

išvažiavimą užbaigimui vasaros 
sezono — sekmadienį, Spalių- 
Oct. 4 d. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų, 
džia 10:30 vai. ryto iki 
mai’ vakaro.

Dalis pelno skiriama parė
mimui “Dirvos” Lietuviško ra
dio programo. f

Kelrodis: 422 Kinsman rd. 
iki Chagrin Fallis. Pavažia
vus 2 mailes sukti po tiesiai į 
kelią 382, ir važiuoti i mailę. 
Po kairei randasi pikniko vie
ta. Kviečia rengėjai.

Pra- 
vėlu-

ŠIRDINGIAUSIAS AČIŪ
Rugsėjo 12 d. Įvyko musų į 

25 metų sidabrinės vedybų su
kaktuvės, kurių paminėjimui) 
atsilankė daug musų brangiu 
giminių ir draugų ir draugių, ■ 
kurie teikėsi mus apdovanoti, 
įvairiomis brangiomis dovano- į 
mis, už kurias tariame širdin-1 
gą ačiū . Tos dovanos bus 
mums didžiausia atmintis ant 
visados. Labiausia priklauso 
pasakyti ačiū Chicagiečiams 
giminėms kad iš taip toli ne
pamiršo atsilankyti ir dalyva
vo musų sukaktuvėse, tai pus
seserės Barbora Juzulėnienė ir 
Adelė Garbašauskienė, Anta
nas Petronis ir Ona Pctronai- 
tė. žodžiu, ačiū nuoširdžiai 
visiems kas tik kuo prisidėjo 
ir dalyvavo musu taip didelėje 
sukaktuvių dienoje.

Tadas ir Morta Masilioniai 
3578 E. 139 St.

Namų Savininkams
Clevelando Didžiųjų 

Savininkų ir Globotojų 
nizacijos sekretorius 
T. Sheldon praneša 
redakcijai kad jų 
Clevelande apie pusė 
vininkų nėra visai 
travę balsuoti.

Taigi Lietuviai namų savi, 
ninkai, ypač jų

Namų 
orga- 

Charles 
"Dirvos” 
ištyrimu, 
namų sa- 
užsiregis-

Understand — the summer that 
we were awaiting in hhngry antici
pation is past. The days of swim
ming, boating, picnicking are 
memories. Whether or not it 
been crammed full of activity 
just. another season, has been 
tirely up to the individual.

With these haunting, distressing, 
yea, even sad thoughts in mind, 
yours faithfully, decided on a grand 
finale to the most joyous season of 
the year, by attending not one, but 
two picnics, both on the same day. 
The weather was typical of the 
time of year, murky and threaten
ing, all of which tended to lessen 
the activity, but didn’t lessen the 
snoops' one bit.

CHAMBER OF COMMERCE
PICNIC

WHO — O-O
Upon arrival at 

Machuta’s Farm a 
error was detected, 
side of the grounds 
picnic in progress
uanian (Climber) of Commerce Pic
nic”, 
ed 
ed

but 
has

or
en-

the Picnic at 
most glowing 
The sign out- 

announcing the 
read — “Lith-

Whomever it was that paint- 
the sign, consider yourself bawl- 
out!

ls IT TRUE —
What they say about Frank Mar

tin? Emphatically “ves”. He and 
his bride-to-be were in attendance. 
The wedding date Thanksgiving. Uh 
huh. the girl is quite young, but 
Frank says; 
grows old”, 
other boys!ll 
out Frankie 
dance halls.
Ruth Rameika.

“young love never
Now some of the 

have a chance, with- 
cavorting all over the
Oh, the girl

boredom 
Frances 
it tookexecution of 

Just stood around all

OH DEAH’ —
If ever I have seen 

sonified, last Sunday, 
mania’ 
prize,
listless, forsaken-like, 
farms, hates 
all over at 
that for the 
and you can

per- 
Nie- 
first 
day,

She dislikes 
picnics, and felt mad 
the weather. Match 

makin’s of a dull day, 
have the prize.

ANOTHER STRIP —
Of all the spenders at the out

ing, Charles Stonis, restaurateur is 
a fellow who rates four 
ing a dollars worth of 
and stringing them out 
bar, with “its on me” 
within ear-shiot.
you may not be president or vice 
president of any Lithuanian Clubs, 
but you sure receive nomination for 
presidency to the big-hearted sports
manship club.

stars. Buy
bar checks 
along the 
to anyone

Yessir Charlie,

RESOURCEFUL —
Just in the event that the Picnic 

might not be what daddy ballyhooed 
it to be, pretty Marge Muliolis 
brought her skates along so she 
could skip out to the beach and be 
assured of a little fun.
was correct 
big brother 
anyway she

NEW

Either dari 
or she couldn’t entice 
into diving her . . . 
stayed.

PARISH PICNIC

VISITORS FIRST —
Couldn’t very well comment on 

the Picnic without first mentioning 
the fact that a couple of fair visi
ons from Youngstown were on the 
scene. The most fair ones were, 

, Eva and Mary Anderson — and 
were they treated cordially? Felix 
Baranauskas was their No. 1 treat- . R

kurios nieko nereiškia, jack, pretzels etc. in one hand they 
pavarytų agitaciją UŽ regis- were still forced to down another 
travimąsi piliečių namų savi- beer and then another.
ninku, kad turėtų teisę balsuo-________________ ____ _____ _
ti kada iškyla koks klausimas 
liečiantis namų savininkus iš 
blogos pusės, ir bendromis pa
stangomis pasipriešinti.

organizacija, 
vietoje varinėjimo siaurų poli
tikų,

KAN. KEMĖŠIS SVEIKINA 
CLEVELANDIEČIUS

Kan. F. Kemėšis, kuris gry- 
žo pereitą mėnesį j Lietuvą ir 
negalėjo atsilankyti i musų 
Darželio atidarymo iškilmes, 
kaip buvo kviestas, rašo:

“Plaukdami į Tėviškę, svei
kiname brolius Clevelandie'čius 
garbingai atsistojusiuos savo 
Darže greta kitų kultūringųjų 
tautų.”

Pasirašo: Kan. F. Kemėšis, 
Albert Blanchet, Leonas Pe- 
čiukevičiusj Pranas Markūnas.

Standing with candy, cracker

|2

2

1

2

z PARDAVIMUI NAM AI
šeimų, po 5 kambarius, for- 
nasai, maudynės, garadžiai, 
didelis lotas. Kaina $6,000. 
Reikia įmokėti $1,800. Rn- 
dasi ant Addison rd.
šeimų po 6 kam., maudynės, 
furnasai. Ant Melrose ave. 
Kaina $5,500.
šeimos, 7 kamb., fronasas, 

maudynė, garadžius. $1.500. 
šeimų, po 4 kamb., maudy
nės, foroasai, garadžius, — 
kaina $4,000; įmokėti $500. 
Išsimokėjimas lengvomis iš
lygomis. Kreipkitės dabar.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

very serious, and
the gestures of
when she’s a mind

ODD —
Vic Green took

b. .. . not bride, 1

But oh no, 
Wallis, can be 

debate with all 
a college pref, 
to, I know.

unto himself a 
boyfriend. Noth

ing newsy about that, except he 
happens to be a Polish lad, under
standing the Lithuanian language. 
Victor 
a few 
seems

wanted to acquaint him with
Polkas and 

if.
Polka dancers,

ODDS
Wonder what was

Helen Lapinas and 
extraordinary merriment?

’N ENDS —
the reason for
Alice Baltūsis’

The Pinch-hitting, orange pop 
drinkgin, silly sappo scribbler, Frank 
Rokus of Akron, has finally “gived 
in”. Yowsah, boys and girls the 
Akron scribe partakes of that most 
obnoxious, offensive, death dealing, 
devil-getcha, intoxicating beverage — 
beer! Either the restaurant didn’t 
have pop, Saturday night celeration, 
or he’s really gett.in’ wicked, that 
I don’t know. But thar he was 
adrinking that horrible hops and 
malt combination — think of it.

Tis said that the last of the Zid- 
zunas gals is agittin’ married. The 
prospective husband is George Skar- 
nulis, the bride Florence. The date, 
Sat., Nov. 21st. Our wishes—Good 
Luck.

We’ve all heard a lot of and 
about Bernice Russell, but never 
much of her family. Well, I sorta 
prot a squint at the rest of her 
family the other day, all visiting 
Cleveland from Cambridge Springs', 
Penna. Lucky for Bernice that they 
live in Pa., because I’m afeared 
that the tables would be turned if 
they lived here. With three sisters, 
Genevieve, Caroline, and Bertha, plus 
tavo brothers, Thomas, and Julius, 
and with their ^smiles and everything, 
we’d be hearing about the family 
more than about Bernice.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

HOME AGAIN

Pretty Ann Puzin, 1337 East 85th 
street, Cleveland, has just return
ed from an extended vacation at 
her aut’s home in Harmacroix, New 
York.

Mr. John Stegville, son of her 
aunt accompanied Ann back after 
several weeks sojourn here in Cleve
land, at the home of Mr. William 
Puzin, proprietor of Bill’s Cafe

A
gives

going 
foot-

NEWS FROM TORONTO 
clipping sent in from an in

terested Lithuanian sportsman, 
US' the following item: — 

Two Lithuanian brothers, 
great guns in the pre-season
ball drills are, Bill and Annis Stu- 
kus. The boys are known in the 
Scullers grid camp as “Big Stuke” 
and “Little Stuke”. Annis, has 
just made his debut with the oars’- 
men last season, while Bill is 
uy from St. Michael’s college 
niors.

BIRTHDAY PARTY

just 
ju-

sur-Miss Jean Petraitis gave a 
prise birthday party on Sat. Sept. 
19th. Only the families involved 
were invited. The party was' given 
in honor of Mickey Pranko who was 
celebrating his 22nd. birthday. Many 
happy returns, Mickey!'

The weakest sex instinct in women 
is found by anthropologist to be in 
the Lithuanian and north German 
women.

The findings show this: Egyptian, 
Hindu, Negro, South European and 
Lithuanian — German.

Mr. John Paul Derks, 
cal enginner of Akron, 
uanian, altho he speaks 
words of the language
ed Ohio State and was somewhat 
prominent in sports. He appears 
to have graduated in ‘25.

a mechani- 
is a Lith- 
but a few 
He attend-

PARSIDUODA NAMAS
Marcella ave., arti Lake Shore 

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

Hoffman
991 E. 79 St.

(38) 
HEnd. 9896

NOTE: — DUE TO HISTORICAL 
VALUE AND POPULAR REQUEST 
WE ARE PUBLISHING MR. K.

KARPIUS’ RADIO ADDRESS 
DELIVERED — SEPT. 19th 

OVER WGAR - 8: P.M.

s.

THE Convention of the Ameri
can Legion in Cleveland has literal
ly moved the earth, when many 
European countries shipped a cubic 
foot of their soil to Cleveland for 
the dedication of the Peace Gar
dens in connection with the Legion 
Convention.

Lithuania’s contribution of a foot 
of soil for the Peace Gardens was 
taken from the historical mound 
of Palanga, on the Lithuanian coast 
of the Baltic Sea. The mound, 
about three hundred feet high, com
manding a view of many miles in
to the Baltic, was built during the 
earlv Viking period. Some cen
turies later, it became a Lithuanian 
Pagan sanctuary, where an ever
burning fire was kept, tended by 
young virgin maidens, called Vaidi
lutes. The mound was named after 
one of them, the famed Lithuanian 
princess, Biruta.

History tells us that Kestutis, 
the Grand Duke of Lithuania, on 
his return from a conquest of the 
Teutonic Knights, in 1348, stopped 
at the sanctuary to thank the gods 
for his successes. While there he 
saw the young priestess, Biruta, 
fell in love with her, taking her for 
his wife. She bore him a son, the 
hero of Lithuanian history, Vytau
tas the Great, 
years later, in 
Teutonic order.
she was buried on the top of the 
mound.

The Lithuanian soil for shipment 
to Cleveland was taken with unique 
ceremony. An ancient altar was 
erected on the same site, fire was 
lit on the altar, around which gath
ered the various representatives and 
officials, with the Mayor of Palanga. 
Mr. Kraujalis, as the master of 
ceremonies. A special document tell
ing the purpose of the act, prepar
ed to accompany shipment to Cleve
land, was read and signed by the 
participants, verifying the authen- 
tity of the soil. The document con
tains the following declaration:

“This cubic foot of Lithuanian 
soil from the Mound of Princess 
Biruta was dug on the 20th day of 
August, nineteen hundred and thirty 
six, the year of the reign of Presi
dent Antanas Smetona in Lithuania 
and President Roosevelt in the Unit

ed States.” It contains the sig- 
natures of the governor of the 
province, the Mayor of Palanga, the 
military commander of the district 
and some forty other persons of 
significance. This document isr now 
in possession of the American Le
gion convention heads in Cleve- 
land.

The cask, when 
soil, by the hands 
was sealed bf the 
ga and forwarded

It is a large sized box made of 
birchwood of ob'ong octagon shape 
and was designed for this purpose 
by one of the outstanding Lithuan
ian painters, Adomas’ Varnas. The 
lid of the cask is inlaid with am
ber, and it contains the following 
designs: The present shrine of 
Biruta which stands on the top 
of the mound, then the tower of 
Gediminas in the historical Lith
uanian capital Vilnius, and the cont 
of arms of the Lithuanian seaport, 
Klaipeda. These designs are sur
rounded by twenty amber stars, 
representing ths twenty provinces 
of the Lithuanian Republic. Below, 
the word LIETUVA, meaning Lith
uania, is spelled out in large let
ters rrf amber.

Just what is

filled with the 
of the officials'. 

Mayor of Palan- 
to America.

who some sixty 
1410, crushed the 
When Biruta died,

amber? It is a 
substance of the rosin family, ob
tained in large quantities from the 
Lithuanian Baltic Sea, k 
found abundantly after a 
Amber is also mined from the 
deeper layers of the sea shore.

Interesting Lithuanian legends 
have the following beautiful story 
connected with amber, which is 
nicknamed the Northern Gold. The 
goddess of the Baltic sea fell in 
love witii a handsome young 
erman. 
meetings 
made of 
the sea. 
Thunder 
was so enraged by this illicit 
of a goddess and a mortal 
lie struck her palace with a 
of lightning from the sky 
shattered it into, pieces. To 
day the fragments of the amber 
palace are washed ashore after a 
storm.

In addition to the Lithuanian 
soil, the Mayor of Palanga is send
ing special gifts made of amber, 
one to the chairman of the Ligion 
convention, and another to our may
or, Mr. Burton.

especially
i storm.

..__ j fish-
They held the?r secret 
in her magnificent palace 
amber, at the bottom of 
Her father, the mighty 

god, discovered this and 
love 
that 
bolt 
and 
this

PARSIDODA NAMAS
1334 Giddings rd., arti Supe

rior avė., 2 šeimų, išbaigtas 
trečias aukštas. Parduoda 
savininkas. Kaina prieina
ma. Kreipkitės tuoj.
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Į I. SAMAS JE WEERY j 

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

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
-Jiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI NAUJĄ

Rudeninę Skrybėlę
$295visokių 

vėliausių 
pavidalų

VAIKAMS 
VAIKAMS 
VAIKAMS 
VAIKAMS

Kaklaraiščiai

ir
Sveteliai 
Marškiniai 
Ilgos Kelinės 
šilkiniai

visokiose 
vėliausiose 

spalvose

D
[R D/

DOW

Regim 
Apie 50, 
provincij 
savo skol 
vimą, k 
kad jiem 
nų skolų 
75 milijon

Prancuz 
sakymu ai 
bininkams 
46 valandt

Seino uj 
streikavo 
kai sulaiky 
jimą ir pn 
produktu į

Streikas Į 
polis, Pai - 
pasibaigė si 
ari Steel Si 
toreje, kur 
darbininku 
pripažinimo 
tuvė pripa; 
čiau pasilik 
ne unijistuj

Plieno dar 
srityje vėl ši 
ir pasiekė 73 
lio, kas reišk 
stą laipsni ši 

Plieno išdi 
užsakymu tiel 
galimybių juo. 
statyti i užsal

po $3.95
$1.19

69c
$1.95

19c

VYRAMS
VYRAMS
VYRAMS
VYRAMS

Marškiniai 
Sveteriai . . . 
Kelinės ........
Kaklaraiščiai 

už

$1.00
2.45
2.95 

du 
$1.25

Krautuvės atdara kas vakaras iki 8 valandos

THE KRAMER & REICH CO
7002 Suoerior Avė. Kamoas Giddinp’s Rd.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

J. J. STANKUS

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

prieinamos, anglis geriausia.

ARLINGTON ICE & FUEL GO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

Grasina strei 
set, Pa. — . 
unijos vadai gn 
rymu visų kasyl 
set apskrityje d 
mo kasyklų oper 
jungos, kuri pal 
iras kainas, tokiu 
įėjo ir darbinink 
keti geresnes alga 
sidėjus lenktynėn 
anglies pardavėjų, 
dės kainų mažinim; 
tai turės nukentėti 
lu darbininkai.

WaiTen. 0. — E 
•Steel Co. varo darb 
du saiku. Dirba 2 
riai, turėdami užs 
perpilnai.
Astuoni tos konif 

’kyliai dirba Niles,

Waco, Texas. — 1 
ienų bėgyje čia ištil 

fetriniai, padaryta n 
? Ifci dolarių nuostolių.

*
X

t į šiy metii didelė aut
X pilį gamyba sako gali 

ffamdyli automobilių
;; F 1937 metais, šj 

įjHma pagaminti ir ]
:: Mi arti 5,000,000 ai 

pilių. Kitą metą į
i'’“ reikalavimai žyra 
lūžėti, iki dabar nį ilūii -. • v • « _ *


