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DARBAI

JAPONŲ KI
NŲ KARO 

EIGA 15,000 Kairiųjų
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO DARBININKŲ 
NUOSTOLIAI

_ Amerikos Plieno ir Gele
žies Institutas skelbia kad 
plieno darbininkai nuo Ge
gužės mėnesio bestreikuo- 
dami neteko apie $9,000,- 
000 algomis.

Tačiau šymet ir streiko 
bėgiu plieno ir geležies in
dustrijoje dirba daugiau 
darbininkų negu tuo pat 
laiku pernai, taip plieno 
darbai yra pakilę.

Plieno gaminių pardavi
mas šiuo laiku apmažėjo, 
bet produkcija eina aukš
tame laipsnyje. Rudenop 
vėl tikima padidėjant plie
no gaminių reikalavimų.

Šiuo laiku apmažėjo ir 
automobilių gamyba. Tuoj 
vėl pradės dirbti, nes ims 
gaminti naujus modelius.

Clevelande, 300 kailinių 
siuvėjų gauna algų pakėli
mų ,8. iki 12 nuoš. ir. 40 yą- 
landų darbo savaitę. Tas 
apima 30 mažų ir didesnių 
kailinių siuvyklų.

Gelžkelių tarnautojai su
sitaikė. Chicagoje atsibu
vo keturiolikos gelžkelių 
tarnautojų unijų atstovų 
tarybos su gelžkelių kom
panijomis. Tarybos baig
ta be nesusipratimų ir be 
streikavimo. Apie 800,000 
darbininkų gaus 5c mokes- 
ties j valandą daugiau.

Darbininkai reikalavo 20 
centų daugiau, bet sutiko 
ant mažiau. Tarybos pra
ėjo taip ramiai kad mažai 
kas apie jas ką ir kalbėjo.

Keturi žuvo. Philadel- 
phia, Pa. — Dirbant ant 
naujausio Amerikos kariš
ko laivo, ištikus garo spro
gimui užmušta keturi dar
bininkai.

Paskiausios žinios iš vi
sų šalių rodo kad jose in
dustrinis veikimas šiuo lai
ku gana žymiai pakilęs.

Daviniai iš 74 šalių rodo 
kad jose prekyba pasiekė 
beveik 1929 metais buvusio 
aukšto laipsnio.

Šilko audėjų streikas ry
tinėse valstijose vietomis 
jau baigtas, kitur dar tebe
sitęsia.

Pereitą savaitę sustrei
kavo audėjai Kanadoj, Pe- 
terborough, Ont.

Keturi užmušta. Japo
nijoje, Uji parako dirbtu
vėje, ištikus sprogimui už
mušta 4 asmenys ir 18 su
žeista.

Jugoslavijoje eina bruz
dėjimas prieš valdžią dėl 
jos pasirašymo su Vatika
nu konkordato. Ta sutar
tis duoda Jugoslavijos ka
talikams perdaug teisių, 
sako stačiatikiai. Šiose die
nose demonstracijoje prieš 
valdžią Belgrade užmušta 
du žmonės.
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šanghai, Rugp. 19 d. — 
Kinijos artilerija pradėjo 
bombarduoti Japonų pozi
cijas ir karo laivus Whang- 
poo upėje. Išrodo kad Ki
nija pasiruošus smarkiam 
karui.

Iš priežasties karo sto
vio, šiame mieste trūksta 
maisto ir vandens, gyven
tojai kelia riaušes.

Sulaikyta leidimas sovie
tų pinigais palaikomo Ru
sų ir Kinų kalba dienraš
čio, kuris skleidė kurstan
čias žinias.

¥ ¥ ¥
Sanghai, Kinija, Rugpj. 

14. — Japonijos karo lėktu
vai šiandien buvo užpuolę 
šį miestą, užmušta apie 500 
žmonių, tarp jų trys Ame
rikos piliečiai.

Neištruko ir kitų valsty
bių laikomos miesto dalys. 
Tarptautinėje miesto daly
je užmušta apie 50 ir daug 
sužeista.

¥ ¥ ¥
šanghai, Rugp. 18 d. — 

Kinija siunčia Šanghajaus 
linkui .didelę, kąriupmęnę, 
kuri išstato pavojun Japo
nijos kareivius. Japonijos 
karo vadovybė Kinijoje de
da visas pastangas sulaiky
ti Kinų ėjimą, kitaip Japo
nams gręsia pražūtis.

Šaudymai aplink miestą ir 
uoste eina dieną ir naktį. 
Kinų ir Japonų kariški or
laiviai veikia vieni prieš 
kitus.

Aplink miestą siaučia ug
nis.

Suvirš 2,000 Amerikonų 
ir Anglų moterų ir vaikų 
apleidžia miestą.

Šanghai yra 3,500,000 
gyventojų miestas. Čia ap
sigyvenę desėtkai tūkstan
čių Europiečių.

¥ ¥ ¥
Washington, Rugp. 17 d. 

— Prez. Roosevelt pasiun
tė 1,200 Amerikos jūreivių 
iš San Diego į Šanghai ap
saugojimui Amerikonų gy
vasčių toje srityje.

Amerikos valdžia pataria 
savo konsulaturoms pasku
binti išragint Amerikos pi
liečius apleisti karo apim
tas vietas Kinijoje.

Savo piliečių likimu ta
me mieste rūpinasi Angli
ja, Prancūzija ir kitos val
stybės.

VIS GAUDO AIRIUS 
TERORISTUS

Belfast, Airija. — Šiame 
šiaurinės Airijos mieste, 
kuomet Liepos 28 d. apsi
lankė naujasis Britanijos 
karalius ir karalienė, įvyko 
eilė teroriškų darbų. Poli
cija iki šiai dienai jieško 
kaltininkų ir dabar suėmė 
13 asmenų, kurie manoma 
terorizavimo darbą varę.

Šiaurinė Airija laikosi 
prie Anglijos.

Lei- 
per-

ŽAIBO ŠPOSAS, 
cester, N. C. — Laike 
kūnijos, viena moteris mel
žė karvę. Žaibas trenkė į 
karvę, ją užmušė, o mote
rį nusviedė į tvarto duris. 
Ji išliko tik sužeista.

Smarkiai Artėja prie Paskutinio Kairiųjų Ginamo 
Šiaurinio Miesto Santander

Bilbao, Rugp. 18 d. —Su
kilėlių karo vadovybė pra
neša kad jie užėmė kitą 
kairiųjų ginamą miestą — 
Arenas, suėmė dar 1,700 
lojalistų kareivių. Sukilė
liai artėja prie Santander.

“ ¥ ¥
Reinosa, Rugp. 17 d. — 

Gen. Franco sukilėlių ka
riuomenės suėmė 15 tūks
tančių kairiųjų kareivių ne
laisvėn — tai yra didžiau
sias skaičius karo imtinių 
pakliuvęs vienu kartu try
likos mėnesių Ispanų nami
nio karo bėgiu.

Šie belaisviai tapo sumti 
Cantabrijos kalnuose, pie
tuose nuo Santander, susi
dedu Santanderiečių, Bas
kų ir Asturų. Kartu paim
ta daug karo medegos.

šis kairiųjų divizijų su
ėmimas tikima priartina 
galą Santandero laikymui, 
nes tai buvę patys geriausi 
šiaurinės Ispanijos lojalis
tų kareiviai.

Kairiųjų gimimas įvyko-Ryti mišias, 
prie Reinosa miestelio, ku
rį sukilėliai paėmė diena 
anksčiau.

Reinosa yra senas Ispa
niškas miestas, išstatytas 
750 metų atgal, ir čia ran
dasi didelės amunicijos iš- 
dirbystės.

PORTUGALIJA nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Čekoslovakija, delei Čekų 
vyriausybės atsi sakymo 
duoti Portugalijai pirkti 
karo reikmenis.

11 UŽMUŠTA BRAZI
LIJOJE

Campos, Brazilija. —Iš
kilusiose muštynėse tarp 
policijos ir Brazilijos ža- 
liamarškinių fašistų už
mušta 11 asmenų. Fašistai 
savo prakalbose skelbė kad 
du kandidatas į preziden
tus gauną algas iš Mask
vos. Jų mitingą užpuolė 
policija ir prasidėjo šaudy
mas.

SUIMTA UŽ NUODINI- 
MĄ ŽMONIŲ 

Cincinnati, O. — Suimta 
buvus Vokietė mokytoja, 
Anna Hahn, 31 metų, už 
nunuodijimą penkių asme
nų. Sako ii gavus iš savo 
draugų apie $70,000 bėgy
je pastarų aštuonių metų. 
Mirė penki jos senyvi pa- 
žvstami, ir no penkto mir-žystami, ir po penkto 
ties ji pakliuvo.

Ge- 
visų

Amerikos iždas iki 
gūžės 31 d. šių metų, 
šios šalies karų veteranams 
pradedant nuo Revoliucinio 
karo, išmokėjo pašalpų net 
$21,999,632,266. Ta suma 
reiškia išmokėjimą suvirš 
$26 už kiekvieną minutą 
nuo paskelbimo Amerikos 
nepriklausomybės 1776 m.

Washington. — Rugpj. 
18 d. Atstovų Butas užgy- 
rė $526,000,000 programą 
padėjimui miestams staty
ti pigius gyvenamus na
mus.

Santander apsuptas ir 
atakuojamas iš keturių pu
sių. Jo puolimas neišven
giamas.

Tuomi sukilėliai turės sa
vo valdžioje visą šiaurinę 
Ispaniją ir Biscay uostus.

¥ ¥ ¥
Londonas. — Britų karo 

laivyno vadovybė Įsakė sa
vo kariškiems laivams ly
dintiems prekinius laivus 
šaudyti į submarinus ata
kuojančius Anglų prekinius 
laivus Ispanijos pakraš
čiuose.

Prieš kelias dienas tapo 
nuskandintas kairiųjų lai
vas, prigėrė 12 vyrų. Sa
ko jį užatakavo Itališkas 
karo laivas.

¥

Valencia. — Kairiųjų vy
riausybė pradeda “susipra
sti”, pradeda gerintis dva- 
siškijai. Išleista praneši
mas jog pavelys pirmą kar
tą po 13 mėnesii karo lai- 
’ „.......... , ir T./ mėnesiu
laiko žada atidaryti bažny
čias ....

Kairieji jau mato sau ga
lą..Kaip jie padarys su 
tomis bažnyčiomis kurias 
išgriovė ir išdegino; kaip 
prikels iš numirusių išžu
dytus tūkstančius kunigų?

V

GRUDAI BRANGSTA, 
KIAULIENA PINGA
Chicagos grudų biržoje 

kviečių kaina pakilo 344c 
bušeliui, kai pasiekė žinios 
apie prastą derlių Pietų 
Amerikoje ir kai ėmė plis
ti karo audra tolimuose 
rytuose.

Sako kad Japonija užsa
kius Amerikoje 6,000,000 
bušelių kviečių.

Clevelande atpigo kiau
liena, tik jautiena dar lai
kosi aukščiau, ir avienos 
sunkiau gaunama. Svies
tas pabrango, ir miltai pa
kilo net 5 centais.

NUTEISĖ AŠTUONIS 
ŽMOGVAGIUS

Binghamton, N. Y. —Aš- 
tuoni vyrai, kurie įkaitin
ti organizuotame veikime 
grobti žmones ir paskiau 
reikalauti iš jų giminių pi
niginio atlyginimo už jų 
paliuosavimą, tapo nuteisti 
kalėjiman. Jų bausmės sie
kia nuo 28 iki 77 metų. Jie 
veikė 1933 metais.

DAR ŠEŠI “ŠNIPAI” 
SUŠAUDYTA

Maskva, Rugp. 17. — še
ši Baltgudžiai komunistai 
komisarai, suimti ir apkal
tinti nuodijime raudonųjų 
kareivių, Minske sušaudy
ti. Visi jie “prisipažino“ 
kaltais.

Minsko raudonoji polici
ja juos suėmė kaip “Troc- 
kistus ir fašistų šnipus”.

Vokietijoje sušaudyta 3 
asmenys apkaltinti išdavi
me priešams valstybės pa
slapčių.

^*47 22nd YEAR (22-ri Metai)

AR TAS NEVILIOJA JUS I CLEVELANDĄ?

l

Trys Gražuolės dalyvaujančios Cleve
lando Didžiųjų Ežerų Ekspozicijoje, 
Billy Rose’s Aųuacade vaidinimuose. 
Prie jų dalyvauja dar 500 dainuojan
čių, šokančių ir plaukiojančių gražuo
lių. Ekspozicija pratęsta iki Rugsėjo 
26-tos. Norintieji atsilankyti turi dar 
visų įmėnesį laiko.

LIETUVOS gyventoju skai
čius 1937 metų pradžioje bu
vo 2,526,535. 1536 metu pra
džioje buvo 2,418,529. Vadi
nasi, per 1936 metus Lietuvos 
gyventojų skaičius natūraliu 
budu — gimimais prieš miri
mus — padaugėjo 27,000 as
menų.

SUGAUTI bylų vagys, šių 
metų pradžioj iš Marijampolės 
apygardos teismo buvo išvog
ta 159 kriminalinių bylų. Da
lis tų bylų vėliau buvo rasta 
šulinyje, o kitos atnaujintos. 
Dabar Marijampolės krimina
linė policija nustatė ir tų by
lų vagis. Pasirodo kad bylas 
išvogė vagis recividistas Jur
gis Ragažinskis ir Vaclovas 
Bliuvas. Jie norėjo panaikinti 
prieš juos iškeltas baudžiama- 
sias bylas.

ARKLYS 
kando ausį.

... _ a 
ninkas AnkudaviČius. žmogus 
vežimą su arkliais paliko vie
name Marvelės apylinkių dar
že. AnkudaviČius, eidamas į 
miestą, saugoti arklius pavedė 
vienam jaunam vyrukui. Tas 
išsikinkęs arklį mėgino ant jo 
pajodinėti. Kai vyrukas žabo
jo arklį, tai supykęs arklys 
griebė dantimis ir jojikui nu
kando pusę kairiosios ausies, 
suimti.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

.•S * . - .. • .i. .

DINGO RUSAI 
LAKŪNAI

Fairbanks, Alaska. — Iš 
Maskvos išskrido dideliu 
lėktuvu šeši Sovietų lakū
nai, tuo pačiu keliu ką po
ra kartų pavyko atskristi 
kitiems Rusams lakūnams. 
Bet šitie šeši lakūnai buvo 
priversti nusįleisti ar nu- 
krisdami sudužo kur nors 
tolimos šiaurės dykumose 
ir jau kelinta diena nesu
randami.

Jų jieškoti išskrido žy
mus Amerikos lakūnas, Jim 
Mattern, kuris prieš kelis 
metus skrisdamas per Si
birą, nukritęs buvo išgel
bėtas vieno šių Rusų lakū
nų.

Bolševikai pradėjo net 
perdaug smarkauti ore, ir 
dėl to nukentės: prieš ke
lias savaites, dar kai buvo 
negryžę Rusijon trys pir
mutiniai lakūnai, atskridę 
Amerikon per šiaurinį aši
galį, tuoj pasileido kelionėn 
kiti trys. Jiems gerai pa
sisekė, jie padarė naują re
kordą. Bet jiems dar ne- 
gryžus Rusijon, pakilo į 
orą vienu dideliu lėktuvu 
net šeši vyrai, kurie tikė
josi atskristi net Chicagon.

Ir štai jie suklupo, berei
kalingai išstatydami pavo- 
jun savo gyvastis.

Jieško juos ii’ Sovietų 
ir Amerikos lėktuvai.

KELIAVIMAI PADIDĖ
JO. Šios vasaros bėgiu 
apie 30 milijonų Ameriko
nų apsilankė šios šalies ir 
užrubežiniuose rezortuose.

Keliavimas laivais į Eu
ropą pasiekė beveik 1929 
metų aukštą laipsnį.

Žymiai pakilo keliavimai 
lėktuvais, traukiniais ir pa
kraštiniais laivais.

Automobiliais ir autobu
sais šią vasarą žmonių va
žinėja nuo 10 iki 15 nuoš. 
daugiau negu 1936 metais.

TAUTŲ SĄJUNGOS 
SEKRETORIUS 

KAUNE

Washington, Rugp. 17.— 
Sulyg “Eltos” pranešimo, 
Kaunan praeitos savaitės 
gale buvo atvykęs Tautų 
Sąjungos Generalinis Sek
retorius Avenol.

NAUJI 
TO

Vos pora savaičių atgal 
“Dirvoje” buvo minėta apie 
tai kad Lietuva išleido vi
są eilę naujų pašto ženkle
lių. Dabar ateiną iš Lie
tuvos laiškai jau turi tuos 
naujus ženklus.

LIETUVOS PAŠ- 
ŽENKLELIAI

ŽUVO APIE 20 NAMUI 
SUGRIUVUS

New York. — Nuo dide
lio lietaus paplauti namo 
pamatai Brighton, Staten 
Islande, pereitą savaitę bu
vo priežastimi namo su
griuvimo, kame užmušta 
apie 20 žmonių.

PAMIŠO Pilsudskio ge
nerolas. Varšava. — Gen. 
Joseph Roja, vienas iš ge
riausių buvusių Pilsudskio 
generolų, pamišo ir paim
tas į bepročių ligoninę.

DIDELĖS MUITO PAJA
MOS. Lietuvos importui pa
didėjus, pakilo ir muitinės in- 
eigos. Per pirmą šių metų 
pusmetį pajamų iš muitų gau
ta 26,686,913 litų. Pernai per 
tą patį laiką buvo gauta 17,- 
827,068 litų. Tuo budu šiais 
metais per pirmą pusmetį gau
ta apie 8,800,000 litų daugiau.

DARBININKAI Siunčiami į 
Birštoną gydytis. Kauno m. li
gonių kasa nuo šios vasaros 
pradžios iki šiol jau išsiuntė į 
Birštoną gydytis apie 50 dar
bininkų. Vėliau ten pat gy
dytis numato išsiųsti dar apie 
50 darbininkų.

savo globėjui nu-
Iš Garliavos apy- 

ūki-

UŽMIESČIO autobusai bus ap
šildomi. Kelių Valdyba prane
šė tarpmiestinio susisiekimo 
autobusų savininkams, kad nuo 
šio rudens butų apšildomi au
tobusai. Pagal nustatyta tvar
ką šildymo prietaisai turi būti 
taip įtaisyti, kad kiek galima 
autobuso šildymas butų vieno
das. Didesniuose autobusuose 
šildymo prietaisų turi būti keli.

NAMŲ statybos fondas. Ka
dangi Kaune ir provincijoj yra 
daug namų, kuriuos reikalinga 
nugriauti dėl jų netinkamumo 
ir pavojingumo, iškeltas suma
nymas steigti statybos fondą. 
Prie fondo prisidėtų vyriausy
bė, kredito įstaigos ir namų 
savininkai. Fondas teiktų lė
šų sugriautiems namams at
statyti. Rudenį bus parengtas 
fondo projektas.

PROF. ŠMIDTAS į Pakaitį. 
Sovietų spauda praneša kad 
garsus ašigalio tyrinėtojas Prof. 
Šmidtas ir lakūnas Čkalovas iš
vyks į Pabaltijo valstybes ir 
Vakarų Europą su paskaitomis 
apie savo keliones.

APELSINAI MAINAIS. Iš 
Londono į Kauną atvyks An
glų apelsinų koncerno atstovas 
tartis apelsinų importo į Lie
tuvą reikalu. Apelsinos butų 
įvežamos iš Palestinos kompen
sacijos pagrindais, mainais į 
Lietuvos produktus.

STATYS veterinarijos klini 
ką. Atitinkamos įstaigos pa 
rengė projektą ir sąmatą staty
ti Vilijampolėj veterinarijo i 
kliniką. Statyba bus pradėta 
ateinančiais metais ir kaštuos 
3 — 4 milijonus litų, S* .



DIRVA

PENNSYLVANIJOJE
—

PITTSBURGH

TARP MONTREALO 
LIETUVIŲ

VISOKIOS
ŽINIOS MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Darbai Pasiekė Aukšto 
Laipsnio

Pennsylvanijos Univer
sitetas Rengiasi Minėti 

200 Metų Sukaktį

iš 63 industria- 
Birželio mėne-

Darbai Pittsburgho srityje 
Birželio mėnesį buvo pasiekę 
aukščiausio laipsnio pastarų 10 
metų bėgiu, žinios apie dar
bus surinktos 
lių dirbtuvių.
sj tose dirbtuvėse dirbo net 20 
nuoš. daigiau negu geraisiais 
1929 metais.

šį Birželį tose išdirbystėse 
dirbta 9,944,136 darbininkų va
landos, o 1929 metais tą pat 
mėnesį dirbta 8,007,985 valan
dos.

Kai tik dirbtuvės turi darbų 
nieko nereiškia kad daug dar
bo atlieka mašinos — darbinin
kai gauna dirbti ne tik prie tų 
mašinų, bet ir reikia daug dar
bininkų tas mašinas padaryti.

PHILADELPHIA, PA. — 
1940 metais Pennsylvania Uni
versitetas rengiasi minėti 200 
metų savo gyvavimo sukaktu
ves. Tam tikslui jau dabar 
ruošiamasi.

Tarp kitko, iškelta sumany
mas į iškilmes sukviesti žy
miausius pasaulinius moksli
ninkus, kurie duos savo paskai
tas.

Nebus aplenkta ir sportas. 
Manoma surengti dideles fut
bolo rungtynes šio universite
to mokinių su pažymiausiais 
kitų universitetų futbolistais. 
Taipgi numatyta didelė van
dens regatta Schuylkill upėje, 
į kurią bus sukviesta visos šios 
šalies kolegijos.

Pats miestas taipgi bus pa
puoštas atitinkamai tai iškil
mei.

Bankuose Pinigai Pa
daugėjo — Gerų Laikų 

Požymis

YOUNGSTOWN. O
ŠIS-TAS PAS MUS

raportas parodo 
30 d. pinigų de- 
buvo padaugėję 
Be to dar depo-

Pennsylvanijos 420 finansi- 
nių įstaigų 
kad Birželio 
pozitai jose 
$41,315,700.
zitai padidėjo $64,404,571 su
ma Federaliuose bankuose.

Depozitorių skaičius padidė
jo 129,148, arba viso iki 3,- 
849,548.

Jeigu per pusę metų ban
kuose 129,148 asmenys dau
giau pradėjo T**ns .lupyti, 
tas parodo gečą’ paaugą pir
myn darbų ir uždarbių atžvil
giu.

Įveda Ligoninių Prie
žiūros Planą

Pennsylvanijoje vienas mie
stas po kitam jveda ligoninių 
kasų planą, kad žmogus mokė
damas tris centus į dieną j li
goninių kasą gautų sau 
vo šeimai aptarnavimą 
kime ligos nemokamai.

Nuo šio rudens tas
pradės veikti astuoniuose šios 
valstijos miestuose.

- Tas planas skubiai vykdo
mas Pittsburgho, Philadelphi- 
jos, Scrantono ir kitų miestų 
apielinkėse.

ir sa- 
atsiti-

planas

šį sekmadienį, Rugp. 22 d., 
Lietuvių parapijos darže atsi
bus SLA. kuopos piknikas. Ku
rie atsilankys turės tikrai ge
rą laiką.

Rugsėjo 5 d. rengiama tre
čia metinė Youngstwono Lie
tuvių Diena. Ji atsibus Whip- 
perwill žaislavietėse, N. Meri- 
dian Rd. ir Clara Avenue.

Tikima daug Lietuvių iš pla
čių apielinkių. Bus kalbėtojų.

Rugpjūčio 8 d., - Pranciškie- 
čių Seselių pastangomis buvo 
suruošta pasekmingas Lietuvių 
parapijos vaikučių vakarėlis. 
Vasarinę mokyklą užbaigiant, 
vaikai parodė savo tėveliams 
ką jie išmoko. Vaikučiai at
liko įvairų programėlį ir pri
darė tiek juokų kad tėvai ilgai 
neužmirš šios pramogos ir no
rės kad vienuolės sugryžtų ir 
kitą metą. Taigi neužilgo šios 
parapijos vaikai kalbės Lietu
viškai ir galės tėveliams padai
nuoti taip kaip jie patys Lie
tuvoje dainuodavo.

Rugp. 9 d., Lincoln Parke 
atsibuvo vaikų piknikas, 
mažieji pasilinksmino ir 
sveikino su Seserimis.

U

KVIEČIA TURISTUS LAN
KYTIS PENNSYLVA- 

NIJOJE
Pennsylvanijos legislatura 

paskyrė pusę milijono dolarių 
; pravedimui vajaus, išgarsini- 
J. mui Pennsylvanijos visoje ša- 
• lyje, patraukimui turistų iš ki
lį tų valstijų lankytis Pcnnsyl- 
5 vanijoje.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųsldt 10c pašte 
ženkleliais, gausit viena nu 
merį pamatymui. Antrašas

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III

PAREMKITE!
Kviečiame visus Lietuvius 
skaityti, rašyti, užsirašyti 
ir platinti “Lietuvių Nau
jienas”. Išeina 14 pusla
pių didumo, 2 sykiu per 
mėnesį. Kaina metams $1.
“LIETUVIŲ NAUJIENOS” 

332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

kur 
atsi-
Blt.

GELEŽIES RUDOS 
VEŽIMAS DIDŽIAI- 

SIAIS EŽERAIS

vietinis > klebonas 
ir duoda salę su- 
bei parengimams

riaus veiklą 
uoliai remia, 
sirinkimams 
dovanai. Tikimasi, ir šie nariai,
geriau su sąjungos įstatais su
sipažinę, supras, partijų dva
siai ir kivirčiams šioje sąjun
goje vietos nėra. Jos tikslas 
vienas: burti krūvon visus tuos 
Lietuvius, kurie tvirtai pasirįžę 
visados Lietuviais būti, už Lie
tuvos gerą vardą stoti, ir iš
laisvinti musų pavergtą sosti
nę Vilnių. Joki pašaliniai tik
slai į sąjungos veiklą neįeina, i 
Tiesa, sunku asmeninių piktu
mų atsikratyti, nes klebonas 
čia savo netaktu ir šiurkštumu, 
sakoma, nemaža amžinų as
meninių priešų prisidaręs. To
dėl šie, klebono susidemėjimą 
(klebonas Anglijoje gimęs ir 
Kanadoje augęs jaunas Lietu- 
vys) sąjungos darbuotę pama
tę, nelabai jo norėtų šitame 
tautos darbe matyti. Tačiau, 
tauta augštesnė negu pavienis 

ir tikimasi, gera Lie- 
nuotaika bei dvasia 
asmeninius piktumus 
kiton vieton, bet ne- 

jų į visai tautai prigu- 
svarbų darbą.

Ipolitas.

Generalinis Konsula
tas Naujoje Vietoje

Lietuvos Generalinis Konsu
latas praneša kad jis Rugpjū
čio 20 d. persikelia į naują bu
tą. Adresas bus toks:

Consulate General of 
16 West 75th Street 

New York, N. Y.

metų 
pami- 
staiga
(reiš-

asmuo, 
tuviška 
mokės 
nuvesti 
maišys 
lintj ir

Didelis “Vienybės” 
Piknikas

Brooklyn, N. Y. — Rugpjū
čio 15 d. “Vienybės” metiniame 
piknike, Klasčiaus salėje ir 
parke, Maspethe, dalyvavo su- 
virš 2,000 žmonių. Ten ofi- 
ciališkai paskelbta daviniai rin
kimų Miss Vienybės 1937 m. 
Laimėjo ir išrinkta nauja Vie
nybės dienraščio karalaitė p-lė 
Beatriče Melenaitė, iš Bronx, 
N. Y.

Svečių piknike buvo iš kele
to Naujosios Anglijos miestų, 
neskaitant artimų apielinkių.

RODIS Ona, 32 metų amžiaus, 
mirė staiga nesirgus, Rug
pjūčio 9 d., Akrone, O. Po 
tėvais buvo Kutaitė.

GAIŽYS Pranas, 48 metų, mi
rė Liepos 18, Detroit, Mich. 
Paėjo iš Suvalkijos, Gražiš
kių par. Amerikoje išgyve
no apie 30 metų.

ŽIČKUS Jurgis, pusės amžiaus, 
mirė Rugp. 5, Chicago, III. I 
Tauragės ap., Skaudvilės p., 
Pateniškių kaimo.

STANAITIS Juozas, pusamžis, 
mirė Rugp. 3, Chicago, III. 
Šiaulių ap., Žagarės miesto. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

SMILIUGIENĖ Petronėlė, 42 
metų, mirė Rugp. 5, Chica
goje. Gimus Varnių mieste. 
Amerikoje išgyveno 38 me
tus.

TACONIS Petras, pusamžis, 
mirė Rugpj. 7, Chicagoje. 
Rokiškio ap., Didžiosios Pa
nemunės m. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

PETRULIENĖ Sofija (Maize- 
raitė), 37 metų, mirė Rugp. 
7, Chicago, III. Raseinių ap., 
Tytavėnų par., Kalniškių k. 
Amerikoje išgyveno 15 me
tų.

VAIČIŪNAS Leonardas, pusės 
amžiaus, mirė Rugp. 7, Chi
cagoje. Panevėžio ap., Nau
jamiesčio par. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

ŽEMGULEVIČIUS Petras, 61 
metų, mirė Liepos 24 d., sa
vo namuose puldamas nusi
laužęs kulšį. Mirė ir palai
dotas Chicagoje.

MOZERIENĖ Marcelė, 45 me
tų, mirė Rugp. 7, Chicagoje. 
šakių ap., Lukšių par., Ori- 
jų kaimo. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

RUGP. 9 d. mirė Lietuvė 
Ona Kodis, 32 metų amžiaus. 
Mirė staiga, nesirgus. Liko 
vyras, James Kodis. Po tė
vais ji buvo Kutaitė. Buvo gi
mus čia Amerikoje. Paliko 
dvi seseris ir tris brolius.

Velionė tapo palaidota Rug
pjūčio 11 d. katalikų šv. Kry
žiaus kapinėse. Laidojime pa
sitarnavo graborius p. Kucko.

P-lė Adelina Rokas, Jurgio 
Roko duktė, atostogas pralei
do Boston, Mass. Ten viešė
jo pas gimines, ir ta proga at
lankė įžymesnes Bostono vie
tas.

Kuprių šeima buvo apsilan
kyti pas savo draugus anglia- 
kasyklose Moundsville, W. Va. 
Sako, kasyklos dirba silpnai, 
po porą dieną savaitėje, bet 
angliakasiai Lietuviai ten gy
vena linksmai. Kupriai vaišes 
ir kelionę turėjo gerą.

Pas S. Aleknus lankėsi iš 
Clevelando jų kurna p-lė Stella 
Deksniutė, kuri čia praleido 
atostogas.

Pas A. Oleknavičius lankėsi 
Kun. M. Kuliavas ir p. Bindo- 
kas iš Clevelando.

Pas J. Ramoškus ir V. Sle- 
soraitį lankėsi V. Slesoraičio 
giminietė p. Kasiulionienė iš 
Detroito, kartu su p. Aržuo- 
laitiene iš Clevelando.

Apsivedė Lietuvis jaunuolis
J. Mickunas, žmoną gavo sve
timtautę.

Iš Boston, Mass., lankėsi J. 
Mačerauskis, viešėjo pas savo 
draugus “Dirvos” skaitytojus 
pp. Višnelius, K. Bartkų, A. 
Lumpicką, T. Martus, B. Jo
nės, B. Surblį ir savo švogerį
K. Baublį.

Kaip buvęs ilgametis Akro- 
nietis, užsirašė “Dirvą”, sako 
ją skaitydamas žinos kas de
dasi Akrono Lietuvių tarpe.

Pas savo seserį ir švogerį’ p. 
Višnelius atsilankė J. Šeškevi
čius iš Clevelando.

Akrono apsigyveno naujas 
Lietuvis profesionalas Andrius 
Kamesis, laidotuvių direkto
rius, brolis Dr. J. J. Kamesio, 
iš Clevelando. Andrius Kame
sis dirba prie Lietuviams žino
mo graboriaus Kucko.

Kalnas.

Moterų Sąjungos 
Seimas

Chicago, III. — Rugp. 16 d. 
čia prasidėjo A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos 18-tas seimas. 
Delegačių dalyvavo virš 100.

Seime dalyvavo ir lankąsi 
Vysk. M. Reinys.MIRĖ PRANAS GRAŽYS. 

Liepos 18 d. čia mirė Pranas 
Gražys, 48 metų amžiaus, pa
einąs iš Gražiškių parapijos, 
Suvalkijos. Amerikoje išgyve
no apie 30 metų. šv. Marijos 
ligoninėje jam buvo padaryta 
operacija ir po dešimts dienų 
mirė. Čionai liko keturios se
serys ir L'^tuvoje motina ir 
brolis Vikfoi'as, kuris su sena 
motina gyvena Kaune ir yra 
Kauno miesto policijantas.

“Keleivio” nr. ( 31-me kores
pondentas aimanuoja kad Gra
žio seserys “susitarę su kuni
gu ‘išniekino’ jo kūną”. Mat, 
korespondento nuomone, laido
jimas žmogaus katalikiškai tai 
turi būti “išniekinimas”. Klys
tate tie kurie taip manote. Jį 
išniekinti tai buvo atėjusios į 
bažnyčią trys “Keleivio“ “Mai
kienės”, kurios per visas pa
maldas pusbalsiai juokėsi, krai
pėsi, ir tokiu savo laukiniu 
pasielgimu išniekino ne tik ve
lionį Praną bet ir nubudusius 
gimines, draugus ir visus lai
dotuvių dalyvius, kurių lydėjo 
į kapus 25 automobiliais.

Man prisimena kuomet Lie
tuvoje su kitais žmonėmis 
ėjo į katalikų bažnyčią ir 
delis. Ih matydamas kad 
si klaupiasi ir jis atsitūpė 
duryje bažnyčios. Vėliau
klausus jo kodėl jis taip darė, 

norėjau apsieiti 
daryti taip kaip

Vasara tai svečiavimosi lai
kas. Kanados Lietuviai, kaip 
Lietuviai Lietuvoje, turi nema
ža giminių Jungtinėse Valsty
bėse, nes atminkime, čia, sako, 
apie milionas musų brolių susi
telkę gyvena. Todėl pasitaiko, 
kad Montreale gyvena vienas 
brolis, Lietuvoje antras, Ameri
koje trečias. Kai kada net 
nuomuonėmis įdomiai skyriasi: 
Montrealietis kairių pažvalgų, 
Lietuvoje brolis tautininkas ir 
net valdininkas, o Amerikoje 
karštas katalikas. Na, gyveni
me prajovų pasitaiko. Kana
dos ir Amerikos Lietuviai, ta
čiau, dažniau ir greičiau susi
siekia. Paskutiniu laiku Mon
treale pas Vaškus viešėjo De- 
troitietė p-lė Dubickaitė, o į 
Worcesterį giminių lankyti iš
vyko Torontietis Mot. Guoba 
ir Montrealietis Ant. Ališaus
kas. Jonas Yla tiek tėvynės 
išsiilgo, kad net Lietuvon iš
važiavo atsilankyti. Pas vie
nintelį Montrealo duonkepį Lie
tuvį, p. Paškevičių, lankėsi jo 
žentas, Jurgis PoweU, su šei
ma, iš Brooklyn, N.Y.

Atvyksta svečių ir kitokiu 
tikslu, būtent, Montrealiečių 
pamokyti kaip pasaulyje gy
venti ir kokios politinės linijos 
laikytis. Rugpj. 1 d., Vytau
to klube, tarptautinės nuotai
kos Lietuviai, pereitų 
“Demokratinį kongresą” 
nėjo. Mat, kairieji 
demokratiją ėmė gerbti
kia, pajuto, ta priedang galima 
iš lengvatikių Lietuvių aukų 
gauti), todėl vėl surengė ker
mošių pasišienauti. Demokra
tiją remti ir gelbėti tegali nuo 
širdųs demokratai ir kultūriniai 
išauklėti žmonės, kurie moka 
ir savo nuomuones teisėtai gin
ti, ir kitų nuomuones pagerbti. 
Montrealo kairieji nemoka nei 
vieno, nei kito. Na, tačiau, 
visiems puvo gerai: lengvati
kiai atsiskyrė su keletą dolarių 
kairieji pasisapnavo, esą dideli 
ir galingi Lietuvių tautos rei
kalų “tvarkytojai”, o Vytauto 
klubas pardavė nemaža alučio. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo jau
nas Brooklynietis, studentas 
Keistutis Michelsonas. Publi
koje buvo ir priešingų.

Rugpj. 2 d. įvyko mėnesinis 
“Talkos” susirinkimas, kuris 
priėmė draugijai konstituciją, 
išrinko vykdomą komitetą, šis 
vėliau vietomis pasiskirstė se
kamai: pirm. Testartas, vice- 
pirm. Lenkaitis, raštininkas po
nia Šneiderienė, iždininkas, A. 
Navickas, valdybos narys, J. 
Vaškas, .ši draugija turi pasi- 
brėžusi plačių kultūrinių ir pra
moninių tikslų, ir tikisi savyje 
suburti energingo jaunimo bū
rį, kuris tuos tikslus pasekmin
gai kunys. Tarp ktko, mano
ma leisti meno ir literatūros 
žurnalas.

Vytauto klubo narius aną 
dieną nustebino didelis, raudo
name lauke, klausimo ženklas, 
iškabintas klube keliose vie
tose. Po klausimo ženklu sto
vi — Spalio 17 d. Kas gi tą 
dieną bus, visi klausia? Pagy
vensime—pamatysime.

Paskutinį Liepos mėnesio 
Sekmadienį pobažnytinėje sa
lėje įvyko Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriaus susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 30 na- 
"ių (viso skyrius turi 70 narių). 
Nutarta, Rugpj. 22 d. rengti 
išvažiavimą su dainų, tautinių 
šaidimų, ir kitokių pamargini- 
mų programų. Amerikos Lie
tuviai, kurie tą dieną Mon- 
trealą lankysite, prašomi už
sukti piknikam Sąjungos sky
rius puikiai gyvuoja, nes yra 
pasišventusių ir patriotingų 
Lietuvių, kurie pamiršę asme
nį pyktį, ar nesutikimą, tvir
tai savo širdyje prisižadėjo są
jungos pasiimtą tautos darbą 
sutartinai dirbti, 
kitas narys,
tikslų gerai dar nesupratęs, 
galvoja, čia 
“parapijinė” draugija, nes sky-

Pasauliui užėjo koks tai al
kis geležies, taip kad Didžiųjų 
Ežerų geležies rudos vežėjams 
užstojo geriausi laikai. Net 
1929 metais buvęs gausus ru- 
dies pervežimas šymet virši
jamas.

Geležies rudos pervežimas 
aukštutiniais ežerais pabaigoje 
Liepos mėnesio buvo 1,715,900 
tonų daugiau negu buvo tuo 
pat laiku 1929 metais, ir vie-1 
ną tik Liepos mėnesį pervežta 
600,000 tonų daugiau negu 
Birželio mėn.

Apie trys ketvirtdaliai tos; 
rudos atgabenta į 
uostus, ir ji nėra 
krūvas pakraštyje, 
laikais būdavo, 
siog į liejyklas, 
tarpdinama ir

1929 metais 
kimo sezoną Didžiaisiais Eže
rais geležies rudos pervežta 
65,204,600 tonų, šymet, iki 
Liepos pabaigos pervežta 34,- 
626,750 tonų. Iki galo šio me
to laivų judėjimo sezono lieka 
pervežti dar 30,500,000 tonų 
susilyginimui su 1929 metais.

Erie Ežero 
supilama į 
kaip kitais 
vežama tie-bet

kur skubiai su- 
apdirbama.
visą laivų vei-

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

Yra vienas 
kuris, sąjungos

norima sukurti

in- 
žy-
vi-
vi- 
pa-

maikienės savo 
toli neprilygsta 
Viena iš jų an- 
persistačius net

atsakė: “Aš 
mandagiai ir 
visi”.

Bet musų 
mandagumu 
tam žydeliui, 
ksčiau buvo
Kun. Kemėšio broliene.

Dar “Keleivio“ koresponden
tas rauda kad “laisvamanybė 
sumindžiota”, nes velionis Pra
nas buvęs laisvamanis”. Taip, 
jis buvo laisvamanis, nes jis 
galėjo laisvai maryti iki pat 
mirties, o ne taip kaip jus no
rėjot jam padiktuoti. Jus ne 
tik savo liežuviais teršiate čia 
vietoje, bet dar savo neaptašy
tu liežuviu antspaudOs uždėjo- 
te to laikraščio špaltose.

Nors su tokiais žmonėmis 
ką čia suminiu nėra reikalo 
kalbėti, bet kadangi tas apeina 
mano brolį Praną, kuris yra 
amžinai nutilęs ir pats negali 
save apginti, todėl esu priver
sta tarti teisybės žodį.

P. Bandzienė.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Katalikų Federacijos 
Kongresas

Lawrence, Mass. — Rugp. 
24, 25 ir 26 d. čia atsibus Lie
tuvių R.-K. Federacijos metinis 
kongresas.. Tikima dalyvaus 
Vysk. M. Reinys, daug kuni
gų ir šiaip įtekmingų Lietuvių 
katalikų veikėjų.

Margutis Rengia Pa
baigtuvių Pikniką

Chicago. — Margučio M-Pe- 
ratorius praneša kad Margutis 
rengia dar vieną šios vasaros 
pabaigtuvių pikniką sekmadie
nį, Rugsėjo 5.

Geriausių pasekmių!
Rugsėjo pabaigoje Margutis 

žada surengti Golfo Turnamen- 
tą Tabor Farmoje.

JIEŠKAU darbo pas Lietuvį 
ukėje apie Clevelandą. Turiu 
patyrimo vištų auginime ir pe
rinime ir prie daržų. Kas no
rėtų pavasariui tokio darbinin
ko parašykit laišką, aš atva
žiuosiu pasitarti pirma negu 
užimsiu tarnybą. (36)

K. Yuszka
1810 So. 6th St. Columbus, O.

AMERIKIEČIAI 
LIETUVOJE

Kviečiu Akrono 
Lietuvius

šiuomi pranešu savo drau
gams jog aš bunu Superior 
Tavern užeigoje, čia užlaikom 
gerą alų, vyną, cigarus. Kvie
čiu visus savo draugus ir pa
žystamus atsilankyti, o jums 
kuogeriausia patarnausime.

Adomas Gutauskas 
1441 Andrus Street 

ir Brighton Avė. Akron, O.
Arti Firestone dirbtuvės.

KIEK Amerikiečių vieši Lie
tuvoje? Draugijos Užsienių 
Lietuviams Remti žiniomis šy
met jau atvyko į Lietuvą 
iš š. Amerikos apie 600 Lie
tuvių. Didesnė atvykusių da
lis apsigyveno kaime pas gi
mines, dalis ilsisi kurortuose 
ir Kaune. Šymet atvykusių 
tarpe yra daug jaunimo, Š. 
Amerikoje aukštesniuosius mok
slus baigusio arba dar tebesi
mokančio. Visi jaunuoliai kal
ba pakankamai gerai Lietuviš
kai. Atvykusių tarpe yra ir 
senesnio amžiaus; jie š. Ameri
koje sulikvidavo savo turtus 
ir yra pasiryžę Lietuvoje pasi
likti. Vidutiniškai imant, kiek
vienas atvykęs į Lietuvą Ameri
kietis Lietuvis su savim at
sivežė apie 2,000 litų. Viduti
niškai imant, visi jie Lietuvo
je gyvena po 6 savaites.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotai 
gyduoles nuo visokių ligų, kaij 
tai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki 
tokių ligų.

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

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko Iiuoslaikio draugas, 
platinki! ją tarp savo draugų.

i KELIONĖ Į LIETUVĄ

CEDAR POINT
ON LAKE

JUNE 12th TO SEPTEMBER 6th
NEW IMPROVEMENTS

Finest Bathing Beach in the World 
Largest Hotels on the Great Lakęs

LOOO outside rooms at reasonable rateš 
.Boating ... Riding.. .Tennis... Dane-.

. •. and all recreational attractions 
Appetizing Meals .. Ample Garagcs 

Free Parking Space . . . Ideal for a 
y, a week-end or your entire vacation.

SEND FOR FOLDER
Rtacbed by rail, tnternrbart or busses to Saaefstsky; 

o r b y auto, Ohio Roule i, U. S. 6, or by sfeamer.
CEDAR PO I N T-ON-L AKE ERIE 

OWNEO ANO OPERATEO BY 
The G. A. Boeckling Co., Sandusky. O.

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM Rugp. 26
GRIPSHOLM ______ Rugsėjo 4
KUNGSHOLM ______ Rūgs. 14
DROTTNINGHOLM Rūgs. 23

Sutaupysit pinigų pirkdami 
laivakortę ten ir atgal.

baltasis Švedų 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Sivedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago. III. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

,,i>



DIRVA 3
J. O. SIRVYDAS ISTO- LIETUVOS SEIMO NARIU

RIJOS MYLĖTOJAS KELIONESKELIONES
J. Sagio pasakyta kalba per 

radio WMBQ
¥ ¥ ¥

garbingU 
Amerikos 
ir norime 
atminties 
tokį, ku-

amžinos
Paminklą

kožnam prieinamas 
Turime išleisti ve-

tik A- 
ir Tė- 
išaugo 
Lietu- 
idėja,

Tarp visų tautų yra žmonių 
aukščiausio ir žemiausio budo. 
Vieni gyvendami nuveikė di
delius darbus, antri tik pergy
vena ir išnyksta nuo žemės nei 
pėdsakio nepalikę. O kai ku
rių vardai yra per amžius at
menami stovylomis, knygų to
muose, ir tankiai apkalbami ei
namuose laikraščiuose.

Vienam iš tokių 
tautos darbuotojų 
Lietuviai tautininkai 
pastatyti 
paminklą, 
ris butų 
pasigėrėti,
lionies Juozo O. Sirvydo bio
grafiją — knygą, kurioje bus 
surašyta ne tik Jo nuveikti 
darbai tautai, bet bus surašyta 
nuo 1902 iki 1928 metų veiki
mas Amerikos Lietuvių; tai 
yra iki velionis Sirvydas aplei
do Ameriką. šis laikotarpis 
buvo didžiai svarbus ne 
merikos Lietuviams, bet 
vynei Lietuvai. Jame 
ir sutvirtėjo Amerikos 
viuose skaisti tautybės
o musų Tėvynė iškovojo sau 
nepriklausomą valstybinį gy
venimą.

Tėvynė Lietuva jau įvertino 
ir pagerbė Juozo O. Sirvydo 
darbą, kuriuo Jis padėjo Ame
rikos Lietuviuose tautinę idė
ją stiprinti; dar gyvam esant 
Lietuvos Vyriausybė Jį apdo
vanojo Gedimino Ordinu ir 
paskirė pensiją. Po mirties, 
Rokiškio miesto valdyba nuta
rė pastatyti Liaudies Namą Jo 
vardu, ir vietiniame muzėjuje 
yra įrengtas Juozo O. Sirvydo 
kampelis. Ant kapų Jūžintuose 
ruošiama pastatyti atatinkamas 
paminklas, kuriam lėšas parū
pins organizacijos, prie kurių 
velionis prigulėjo, 
uoliai dirbo: kaip 
Šauliai, Tautininkų 
ir kitos. Amerikos 
geriausiai gražiausiai 
Sime žmogui, kuris 
tautos ir visuomenės reikalams 
tarp musų dirbdamas padėjo, 
jei visi skaitlingai ir ne vilkinan
čiai prisidėsime prenumerata, 
ar auka, Juozo O. Sirvydo bio
grafiją išleisti.

ir kurio? 
Lietuvos 
Sąjunga, 
Lietuviai 
atsidėko- 
sveikatą

ATLIKO DIDELIUS 
DARBUS

Prie šio reikia kai ką prisi
minti apie Juozo O. Sirvydo dar
bus ir Jo būdą. Viena stiprių
jų Sirvydo charakterio savy
bių buvo didelis istorijos pa
mėgimas. Ypač Lietuvos ir Lie
tuvių tautos. I 
muose”, kurių 
naši Amerikos 
tininkai, ir su 
rama pasiėmė 
rašo: “Motinos 
musų senovei, tapo mano gy
venime antroji prigimtis. Visą 
amžių gerbiau ir mylėjau raš
tus musų istorikų: Narbuto, 
Daukanto, Basanavičiaus,Būgos, 
ir šliupo. Mane traukė studi
juoti senovės tautas kaip: Hit- 
titų, Getų, Lydų, kuriuose j ieš
kota musą tautai protėvių.” Jau

Savo “Atsimini- 
išleidimu rupi- 
Lietuviai tau- 

visuomėnės pa
finansuoti, jis 

, įdiegtoji meilė

“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, Gary, Ind.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

1909 metais buvęs Tėvynės re- j 
daktorius, V. K. Račkauskas, 
“Laisvoje Mintyje” pasakoja, 
Juozas Sirvydas jam kalbėjęs 
istoriniu klausimu apie Ameri
kos Lietuvių statistikos reika
lingumą. Veik tuom pačiu lai
ku velionis, nors dirbdamas 
sunkų Vienybės redagavimo 
darbą, pradėjo rinkti pirmus 
numerius visų Amerikos ėju
sių laikraščių, tikėdamas para
šyti Amerikos Lietuvių laikraš
ti jos istoriją. Šitą Sirvydo, 
kaip jis pats vadina, “Antrąją 
Prigimtį” nesykį pabrėžė taip 
jo straipsniai Vienybėje, ir ki
tuose laikraščiuose, taip jo pa
rašytos istorinės knygos, “Lie
tuvių Prabočiai Lydai”, “Ati
los Siaubimas Lietuvių Kraš
tais”, ir kitos. Jo ranka ra
šytuose dienoraščiuose ne sykį 
galima užtikti įvairių istorijos 
klausimais sumanymų. Pavyz
džiui: 1912 metais jis rašo: 
“Parašiau šernui laišką dėl 
Vištaliaus laiškų. Ketinu pra
dėti Vištaliaus raštus rinkti.”

Tais pat metais rašo: “Rug. 
7 dieną susitarėme su Račkaus
ku imtis versti Lietuvių kalbon 
istoriko Narbuto raštus. Pir
mas tomas mano jau pernai 
pradėtas, o jis ims antrą”. O 
jau sekančiais metais jis pra
dėjo rinkti medžiagą musų li
teratūros istorijai, ir Lietuvių 
rašytojų biografijas. Vienybės 
40 metų sukaktuvių proga jis 
padarė didelį pagrindinį Ameri
kos Lietuvių visuomenės isto
rijai darbą: kruopščiai išrinko 
iš 40 metų Vienybės komplek
tų svarbesnius musų visuome
nės gyvenimo įvykius ir Vie
nybės Metraštyje sudėjo. Tai 
buvo sunkus darbas, kuriam 
tik tikras istorijos mylėtojas 
galėjo rasti energijos tai atlik
ti. Tą jo darbą Lietuviškos 
Enciklopedijos leidėjai citavo 
apie Amerikos Lietuvius rašy
dami. Visų faktų, kurie Juo
zo Sirvydo prisirišimą istorijai 
įrodytų, čia neįvardinsiu. Jau 
iš pacituotų raštų aiški šita 
jo budo savybė.

Į Lietuvą sugrįžęs ir dažnai 
nesveikaudamas, jis savo istori
jos klausimais sumanymų ne
pametė. Tikslu Amerikos Lie
tuvių visuomenės gyvenimo is
toriją ir veikėjų darbus apra
šyti, jis pradėjo rašyti savo 
“Atsiminimus”. Jiems surinko 
daugybę medžiagos, tik dėja, 
negeistina nesveikata ir mirtis 
nedavė jo šviesiom akim už
tektinai dienų šito jam meilaus 
darbo užbaigti. Užbaigti pa
liko kitiems; pirmon vieton jo 
sunui Vytautui, paskui J. Gird
vainiui, kukliam literatūros dar
bininkui' su kuriuo Kaune ve
lionis buvo susidraugavęs, ir 
kuris jau yra išleidęs dalį Dr. 
Jono Šliupo atsiminimų.

Išleisti šią knygą SIRVYDO 
BIOGRAFIJA pavadinta, sten
giasi Lietuviai tautininkai ir 
tam tikslui dirba išsiųstas SIR
VYDO BIOGRAFIJAI LEISTI 
TAUTININKŲ KOMITETAS, 
kuriame man tenka garbinga, 
sykiu ir sunki bei atsakominga 
pirmininko vieta užimti. Tiki
mės, kad kaip iki šioliai, taip 
ir toliau Amerikos Lietuvių vi
suomenė noriai ir greitai pa
rems, sukeliant reikalingą fon
dui pinigų sumą. Jau yra daug 
visuomenės veikėjų ir tėvynai
nių atsiliepę ir prenumeratas 
pridavę. šiuo atsišaukime į 
visus, prašant, būtinai prisi
dėkite savo prenumerata Juo
zo Sirvydo biografiją išleisti. 
Kas skirs šiam tikslui dolerį, 
gaus knygą.

Nuo radio klausytojų tikimės 
sulaukti prielankaus atsinešimo 
link šio darbo. Be to, kam 
teks šie žodžiai perskaityti mu
sų einamuose laikraščiuose, 
prašome atkreipti dėmesį. Pri
sidėkite atlikti šitą svarbų dar
bą kuris paliečia kiekvieną A- 
merikos Lietuvį. Išleisti A- 
merikos Lietuvių istorinį vei
kalą yra pareiga visų sąmonin
gų Lietuvių. J. Sagys.

PR1EŠ APLEISIANT AMERIKĄ, M. KVIKLYS 
APSILANKĖ NAUJOJOJE ANGLIJOJE, 

A. GILVYDIS SU GEN. KONSULU 
BUDRIU - PHILADELPHIJOJE

Lietuvišką kryžių, ir vakare 
gryžo New Yorkan.

Kelionei jam buvo iš Gen. 
Konsulato priduotas palydovas 
p. Kazys Baltramaitis.

¥ ¥ ¥

d.

savo gimtinės, dažnai 
Lietuvoje su visa savo 
Jau kelinti metai išei- 
siunčia Rokiškiui daug

LIETUVIŲ ĮSTAIGOSE IR 
PAS JACK SHARKEY

Lietuvos Seimo nariai,1 Agr. 
A. Gilvydis ir Mečius Kviklys 
gauna iš įvairių kolonijų tiek 
daug pakvietimų kad visur net 
nepajiegia atsilankyti, nors jie 
ir pasiskirstė tarp savęs pa
kvietimus ir važinėjo pavieniui.

¥ ¥ ¥
PRIĖMIMAS PAS ROKIŠKIE- 

TĮ ŽYDĄ A. SHAPIRO 
BOSTON, MASS.

Taip p. Kviklys Rugp. 10
atvyko Bostonon. čia jis tu
rėjo ypatingą misiją iš Rokiš
kio Miesto Valdybos. Bosto
no gyventojas, žydų tautybės, 
A. Shapiro (179-187 Lincoln 
St.), kilęs iš Rokiškio, nepa
miršta 
lankosi 
Šeima, 
lės jis
dovanų, išdalinimui tarp bied- 
nuomenės be skirtumo tauty
bės. Rokiškio Miesto Valdyba, 
pagerbdama p. Šapiro, sutei
kė jam “Miesto Labdario"’ 
vardą ir prašė p. Kviklį įteikti 
tą jų nutarimą p. Šapirui as
meniškai, drauge su Rokiškio 
miesto vaizdų albumu.

A. Shapiro priėmė p. Kviklį 
savo rezidencijoje Bostono pa
kraštyje ir ta proga sukvietė 
daug Lietuvių: pp. Adv. šal- 
nus, Adv. Verečkus, Adv. Kup- 
ką, Dr. Kapočių, p. Michelso- 
nienę, Minkus, Arch. Greviš- 
kį, “Darbininko” redaktorių p. 
Kneižį ir kitus, šapiro savo 
svečiams aprodė savo dvarą ir 
puikiai pavaišino, o p. Kvik
liui, atsiminimui, įteikė dovaną 
su atitinkamu užrašu.

Įdomu paminėti kad svečių 
tarpe buvo 
Shapiro iš 
gi kilęs iš 
kaip iš jos 
gerai 
moka 
są ir 
kurių
žė Samanota”.

Toliau p. Kviklys lankėsi 
“Darbininko” ir “Keleivio” re
dakcijose, lankė SLA. Prezi
dentą Adv. F. J. Bagočių, Ad
vokatus A. ir S. šalnus, Lietu
vį boksininką Jack Sharkey.

¥ ¥
WORCESTER, MASS.

Rugp. 11 d. vakare p. Kvik
lys nuvyko į Worcester, kur 
stotyje jį sutiko Advokatai 
Mileris ir Tamulionis, p-lė Leo- 
naitė ir kiti. Iš stoties visi nu
vyko į “Amerikos 
redakciją, kame 
leidėjas Kybą, o 
Lietuvių Piliečių 
vietę prie ežero,
ant greitųjų susirinkę 
400 žmonių. Tenai buvo 
kęs ir miesto Mayoras, 
pasakė kalbą, atpasakojo Lie
tuvių nuopelnus miestui ir pa
sveikino p. Kviklį. Dar kalbė
jo klubo pirmininkas čenis, 
Adv. Mileris profesionalų var
du, ir p. Kviklys, kuris susirin
kusiųjų buvo priimtas aplodis
mentais. Toliau visi Lietuviai 
stengėsi susipažinti ir pasikal
bėti su atstovu Kvikliu, ir va
karas praėjo bešnekučiuojant, 
nuoširdžioje nuotaikoje.

Sekančią dieną p. Kviklys 
lankėsi pas Miesto Mayorą, 
kuris jam įteikė Miesto Raktą.

¥ ¥
THOMPSON, CONN.

Iš Worcesterio 
vyko į Thompsoną, kur aplan
kė Kun. Dr. Navicką. Mąria- 
napolio Kolegijos rektorius pla
čiai papasakojo ir aprodė šį 
Lietuvių židinį - kolegiją. At
minčiai, svečias įteikė Kun. Dr. 
Navickui meniškai padirbtą

A. GILVYDIS LANKĖSI 
PHILADELPHIJOJE

Seimo Vice Pirmininkas A. 
Gilvydis su Gen. Konsulu p. 
Budriu Rugp. 12 d. nuvyko į 
Philadelphiją, kame stotyje 
juos pasitiko Advokatai Slikes 
ir Cheleden bei vietos veikė
jas p. žadeikis, kuris svečius 
savo automobiliu nuvežė pietų, 
o po to į City Hali, kame jie 3 
vai. vizitavo Miesto Mayorą.

Vakare, Lietuvių Muzikalėje 
Salėje, nežiūrint 
ruošta skubomis ir 
jo, susirinko pora 
nių.

Pirmininkas p. 
čius pasveikino ir 
svečius su

kad viskas 
smarkiai li- 
šimtų žmo-

dar vienas Dovydas 
Worcester. Jis ir- 
Lietuvos, 36 metai 
išvykęs, bet ne tik

Lietuviškai kalba, bet 
dainas, turi malonų bal- 
padainavo kelias dainas, 
viena buvo “Kur Baku-

¥

Lietuvio” 
sutiko juos' 

iš ten vyko į 
Klubo vasar- 
kur jau buvo 

virš 
atvy- 
kuris

¥

svečias nu-

seniau buvo paversta j Rusų 
cerkvę. Ji stovi Kauno sena
miestyje prie pat Nemuno, ir 
dideliuose potviniuose vanduo 
pasiekia jos duris. Pro pat šią 
bažnyčią per Neumną nutiestas

Vienas iš seniausių Lietuvos 
architektūros paminklų Kaune 
— Vytauto Didžiojo bažnyčia, 
kurioje palaidotas didis Lietu
vių rašytojas, Kan. Juozas Tu
mas-Vaižgantas. ši bažnyčia

naujas didelis Vytauto Didžiojo 
tiltas, vedantis į Aleksotą ir 
Suvalkiją. Fotografija daryta 
nuo to tilto. Toliau matosi ki
tos Kauno žemutinės dalies 
bažnyčios. Tsb.

JJ
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JŪSŲ SVEIKATA

Griganavi- 
supažindino 

vietos Lietuviais 
veikėjais perspėdamas kad pra
kalboms skirta trumpas laikas, 
todėl visi vietiniai palieka savo 
kalbas vakarienei, o atstovas 
Gilvydis padarė įdomų ir pla
tų pranešimą Lietuvos reika
lais. Po to buvo vakarienė.

Vakarienėje dalyvavo daug 
vietos veikėjų. Vakaro vedė
jas, Adv. šlikas pasveikino 
svečius ir suteikė žodį Adv. 
Cheledenui, p. Liepai, Dr. Stan
kūnui, Vidikauskui. Rimtą žo
dį tarė Jonas Grinius, kuris, 
nežiūrint kad tik nesenai po il
gos ir sunkios ligos atsikėlė, 
pribuvo susipažinti su svečiais.

čia* žodį paėmė Gen. Konsu
las Budrys, padėkojo už vaišes 
ir pasakė kad tokius atsilanky
mus reikia sveikinti ir pagei
dauti kad jie įvyktų dažniau— 
tas padės vienų kitų geresniam 
pažinimui. Tenka pastebėti 
kad esti skirtumų tarp Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių. A- 
merikos Lietuviai nusiskundžia 
kad jie, lankantis Lietuvoje, 
neranda ganėtino supratimo. 
Tame nesupratime nereikia į- 
žiurėti blogos valios. Nereikia 
užmiršti kad Lietuviai Ameri
koje augo ir gyvena kitokiose 
sąlygose, o Lietuvoje kitokio
se; Klaipėdos krašto Lietuviai 
vėl kitokiose, tat skirtumas 
neišvengiamas, čia visi bro
liai, vienos tautos, turi paro
dyti kantrumo, nedaryti per- 
greitų išvadų, sprendžiant iš 
vieno-kito atsitikimo. Jei vi
si kritiškai, bet geros valios 
vedami, galvosime tai daugelis 
mums pirmo įspūdžio neaišku
mų, “kodėl taip o ne kitaip’ 
bus suprasta.

Vakaro vedėjas dar pareiškė 
padėką, 
vakaro 
vusiam

Adv. 
mas proga, pranešė susirinku
siems jog greit bus apskrities 
teisėjų rinkimai ir kad Lietu
vis Adv. šlikas yra pirmu kan
didatu Demokratų partijos la
pe, ir todėl prašė už jį balsuoti.

(Prisiųsta)

ir davė žodi daug šio 
paruošime pasidarba- 

p. Tvaranavičiui. 
Cheleden, pasinaudoda-

MIRTIES bausmė už žmog
žudystę ir kurstymą. Kariuo
menės Teismas svarstė Suval
kiečių A. Maurušaičio ir Gri- 
galausko bylą. Abu jie buvo 
kaltinami ūkininkų kurstymu 
ir Aleksos ūkio padegimu, o 
vienas Maurušaitis dar žmogžu
dyste ir pasipriešinimu polici
jai.

Kariuomenės teismas nus
prendė nubausti Maurušaitį 
mirties bausme, o Grigalauską 
kalėti penkerius metus s. d. 
kalėjime. Grigalauskas, kuris 
iki tol buvo laisvas, teismo sa
lėj suimtas ir išgabentas į ka
lėjimą.

Rukštus Pienas kaipo Maistas ir Vaistas
Rašo DR. A. YUŠKA.

Europoje nuo senų senovės 
žmonės valgydavo daug rūgš
taus pieno nevien kaipo nau
dingą maistą, bet kaipo gerą 
gyduolę nuo daugelio ligų. Jie 
tikėdavo kad žmogaus grožis, 
skaistumas, jaunuolių raudoni 
skruostai ir tt. paeina nuo gė
rimo rūgštaus pieno. Rūgščiu 
pienu gydydavo vidurių užkie
tėjimą ir kitokias ligas, taipgi 
įvairiais nuodais užsinuodiju
siems vartodavo kaipo antido
tą arba atgaivintoją. Tais lai
kais, gal neturėdami nieko ge
resnio, žmonės buvo priversti 
gerti rūgštų pieną ir iš paty
rimo sužinojo jo vertę kaipo 
gyduolę. Bet moksliškai apie 
jį nebuvo žinoma iki pradžios 
dvidešimto šimtmečio.

Rusų bakteriologas Mečnikov, 
Paryžiuje būdamas garsaus 
Pasteur mokslo įstaigos direk
torium nuo 1902 iki 1908 m. 
atsižymėjo savo moksliškais su
radimais. Jis surado kad nesu
virškinti proteinai, mėsa, pu
pos, žirniai ir tt. didžiosiose 
žarnose rūgsta arba fermentuo- 
jasi ir sudaro daug nuodingų 
rūgščių,kurios įsigavusios į 
kraują, nuodija visą žmogaus 
kūną ir sukietina kraujagysles, 
nuo kurių paeina augštas krau
jo spaudimas. Taipgi Mečni
kov, surado ir bakterijas, ku
rios būna priežasčių surugimo 
pieno. Jis pavadino jas lactic 
acid bacillus. Toliaus jis patė- 
mijo kad proteinai sumaišyti 
su lactic acid baciliais nefer
mentuoja arba maistas žarnose 
nesupuva ir nesudaro nuodų, 
kurie sukietina kraujagysles, 
nuo kurių žmogus greitai pa- 
sęsta. žmogus kad ir metais 
senas, jei jo 
sukietėjusios, 
čiasi jaunas, 
ilgą amžių, 
ginti žmogaus amžių Mečnikov 
pataria žmonėms gerti daug 
rugšto pieno, ir niekad nepa
senti.

Nors nuo senų laikų visiems 
buvo žinomas rugšto pieno nau
dingumas ir pasekmės, bet jo 
veikmė kaslink prailginimo 
žmogaus amžiaus, visiems pa
saulio moksliniukams pasirodė 
nepaprasta naujiena. Dėlto 
Mečnikov užsipelnė didžią pa
garbą ir nemirštantį vardą. Ka
dangi visi nori ilgai gyventi, 
dėlto visas pasaulis daug apie 
tai susirūpino.

Visi pripažino Mečnikov aiš
kinimą teisingu kaslink suma
žinimo fermantacijos žarnose 
ir tt., bet tolesniai tyrinėjant 
tapo surasta, kad rugšto pieno 
baciliai ne visi į žarnas įsigau
na. Didesnė jų dalis skran
džio ir žarnų syvais tampa su
naikinta, tik ištvermingesnieji 
šviežiai surūgusio pieno ir tai 
maž-daug viena lactic acid ba
cilų rūšis taip vadinama bacil
lus acidophillus laimingai žar- 
nosna nueina ir atlieka savo 
tikslą, tai yra sumažina bei 
sulaiko žarnose nesuvirškintų 
proteinų fermentaciją, tai yra 
sunaikina nuodus kenkiančius 
žmogaus sveikatai. Gydytojai 
pradėjo vartoti bacillus acido
phillus kaipo vaistą žarnų li
gomis sergančių ligonių ir pa
sirodė geros pasekmės, nes apie 
70% tokiu budu gydytų ligonių 
pagijo.

Kada bacillus acidophillus 
žarnų gydymui liko pripažin-

kraujagyslės ne- 
jis visados jau- 
•delto ir gyvena 
Taigi, kad prail-

tas, taip sakant, naudingu va
istu, o nekuriu šalių, ypač A- 
merikos žmonės nemėgsta ger
ti rugšto pieno, tad kilo svar
bus klausimas kaip bacillus aci- 
dophillus veikliais išauginti ir 
koncentruotoje formoje sutai
syti, kad ligoniams skirtą kiekį 
butų paranku suvartoti. Gy
duolių išdirbėjams iš komerci
nio atžvilgio radosi gera pro
ga. Jie norėdami tuomi pasi
naudoti, taip pat ir žmonijai 
patarnauti, pasirūpino užinte- 
resuoti nekuriuos chemikus, 
kurie po ilgų tyrinėjimų sura
do būdą užauginimui bacillus 
acidophillus. Vaistų dirbtuvė
se pradėjo bacilus auginti. At- 
mieravę tam tikrą kiekį, dozę, 
kad gražiai atrodytų ir gardžiai 
ragautusi chokoladu apdirbinė- 
ja pavidale saldainių sutaisę į 
dėžutes, vaistinėse tas naudin
gas gyduoles pardavinėjo. Gy
dytojai nuo vidurinių ligų ligo
niams jas užrašinėjo. Bet to- 
kis gydymo būdas pasirodė ne
praktiškas dėlto, kad tie vais
tai, t. y. bacillus acidophillus, 
nors geriausiai šaldytuvėse už
laikomi išbūna tik keletą mė
nesių veiklus. Toliau jie pa- 
sęsta ir lieka nenaudingi. An
tra, norint gauti geras pasek
mes, ligoniams reikėdavo są
žiningai kasdien vartoti tuos 
vaistus per ilgą laiką, maž-daug 
nuo penkių iki dešimties sa
vaičių.

Greitai nepagyjant, ligoniams 
nusibosdavo punktuališkai var- 
tot tokius vaistus. Jie paliau
davo gydytis pirmiau, negu pa
siekdavo savo mierį arba išsi- 
gydydavo. Dėl augščiau minė
tų priežasčių rūgščiu pienu ar
ba lactic acid bacillus gydy
mas per paskutinius kelis me
tus buvo visai sumažėjęs. Da
bartiniais laikais, pagerintoje 
formoje, iš naujo pradeda reko
menduoti rūgštų pieną arba 
lactic acid bacillus gydyti li
gonius, tik kiekvieną kartą pri
imant vaistus reikia vartoti 
vieną arbatinį šaukštelį pieni
nio cukraus (lactos). Taipgi 
pataria gerti tik šviežią rūgš
tų pieną arba pasukas (butter- 
milk) nesenesnj kaip 21 valan-

das raugintą. Nes tada būna 
baciliai tvirčiausi ir pasiekę 
žarnas gali sunaikinti daug 
nuodingų medžiagų, kurios nuo
dija kraują, sukietina krauja
gysles ir be laiko žmogų pa
sendina.

Garsus bakteriologas Mečni- 
kov žmonijai moksliškai paro
dė, kad rūgštūs pienas yra ge
ras maistas ir gera gyduolė, ir 
kurie daug jo valgys arba gers 
greitai nepaseus. Taigi, pasi
remiant Mečnikov patarimais, 
išmintingai padarytų musų 
tautiečiai, kad ki ekvienas, 
kuris tik gali, įsitaisytų savo 
laboratoriją ir augintų lactic 
acid bacillus, bacillus acidophil- 
lus ii- bacillus bulgaricus, tai 
yra raugintų rūgštų pieną, o 
per 24 valandas jų piene už
augs nesuskaitomi milionai. 
Vietoje alaus gerti po kvortą 
rugšto pieno arba pasukų kas
dien netik per dešimtį savai
čių, bet per dešimtį mėnesių 
arba ir per dešimtį metų dėl 
geresnių rezultatų vartotų po 
keletą šaukštelių pieninio cu
kraus (lactos). Vasarą karš
toje dienoje kada žmonėms bū
na reii._. valgyti daug 
druskos, tai gerai užsudytas 
rūgštūs pienas labai tinka ir 
būna naudingas sveikatai.

Kurie negali ar nemoka su- 
rauginti rugšto pieno, tokiems 
gali būti patogu nuvažiuoti į 
Lietuvių ūkį (farmą), kur 
kiekviena ūkininkė moteris tu
ri savo laboratoriją ir augina 
kelių rūšių bacilus, t. y. rau
gina pieną. Jos su mielu noru 
pavaišins tuomi gardžiu jau
nystės eliksyru. Rūgštūs pie
nas yra geras vaistas nuo daug 
ligų: autoinfekcijos, nuovargio 
liuosavimo arba kietėjimo vi
durių, žarnose pūvančio mais
to, gazų, rūgščių, visokių žar
nų nesveikumų, augšto kraujo 
spaudimo, galvos skaudėjimo ir 
tt.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
ir laikraščių

pavieniais
iš Lietuvos 

numeriais.

DAR GALIMA GAUTI -

Isigykit sau šią knygą

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai,

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

ORDINAI KUNIGAMSLIETUVOS SVEČIAMS IŠVY
KUS - KAS TOLIAU?

AMERIKOS Lietuvių visuomenės pageidavimas, kad 
2 Lietuvos visuomenės atstovai dažniau čion lanky- 

• tusi, šią vasarą turėjo būti pilnai patenkintas: dar te
beturint savo tarpe pamylėtą Petrą Rimšą, susilauk
ta aukšto dvasininko, susilaukta jaunų sportininkų ir 
skautų, ir, galop, žurnalistų ir Seimo narių.

Lietuva iš savo pusės bus atlikus vieną iš savo svar
biųjų pareigų link išeivijos. Pasiinformuota, paspor- 
tauta, pasivaišinta. Šeimininkai turi pagrindo džiaug
tis savo nelengvų pastangų išdavomis, o ir svečiai gryž- 
ta namon patenkinti.

Lietuvos sportininkai ir skautai pasižymėjo savo 
sportišku džentelmeniškumu, o savo dainomis visus su
žavėjo. Jie paliko neišdildomą įspūdį, užimponavo čio
nykščiam jaunimui, ir dėl to galima sakyti kad tarpe 
Amerikos Lietuvių ir Lietuvos prasidėjo naujas ir ma
loniai kultūringas santykių perijodas. Didelis ačiū pri
guli visiems nuoširdiems šio gražaus darbo talkininkams. 
Lietuvos svečių atsilankymas sukėlė bangą sveiko pat- 
rijotizmo, kuris paveikė net profesinius opozicijonierius.

Butų sveika ir naudinga kad kas metą čion apsilan
kytų kilnaus Lietuvos jaunimo būrelis ir savo dainomis, 
kanklėmis, atletika, tautiniais šokiais ir žaidimais vėl 
prabiltų į jautrią čionykščio jaunimo Lietuvišką sielą.

Gryždami namo Lietuvos sportininkai pakvietė A- 
merikiečius į savo iškilmes, kurios įvyks visoje Lietuvo
je apvaikščiojant dvidešimts metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves. Tas kvietimas nuoširdžiai priim
tinas ir negaišinant laiko jau dabar prie to reikia ruoš
tis. Tai bus geriausias moralis atsilyginimas Lietuvos 
sportininkams. Bet kad Amerikos jaunimas galėtų pri
derančiai dalyvauti Lietuvos 1938 m. sporto olimpiado
je, atrodo yra reikalinga žymiai didesnė, apimanti visas 
Lietuvių kolonijas, sporto organizacija Amerikoje. Rei
kia pasiskubinti tokią organizaciją sutverti. Jaunimas 
turėtų imtis iniciatyvos.

* * *
Lietuvos Seimo prezidijumo narių, p. A. Gilvydžio 

ir p. M. Kviklio atvykimas Amerikon sudarė skirtingą 
Lietuvių bičiuliavimosi dalį. Seimo narių senai čia be
matyta. Viena šių svečių ypatybė yra ta kad jie aukų 
jokios partijos reikalams neprašė, priešingai: patys au
kavo tai vienv; M kitur. Iš Seimo narių pasakojimų 
ir iš kitų šaltinių, taipgi iš Lietuvos sportininkų bei 
skautų išvaizdos, Amerikos Lietuviai lengvai galėjo įsi
tikinti kad Lietuva, palyginamai trumpu laiku, padarė 
milžinišką pažangą švietime, sporte, ekonomikoje; žy
miai sukulturėjo, sustiprėjo ypač pastaruoju laiku. Visa 
tai stebina musų brolius Amerikiečius, kitas net abejin
gai klausia: kaip tai gali būti? Juk Lietuva neturi ge
ležies, anglies, mineralinio aliejaus, nei stambaus kapi
talo. Betgi Lietuvos spauda nurodo ir Seimo nariai tai 
patvirtino kad Lietuvos gerbūvio pažangą paeina nuo 
išmintingos krašto politikos, vyriausybės pastangų ir 
viso krašto pajėgų darnios kooperacijos. Lietuva įrodė, 
kad vienybėje galybė. Lietuvoje baigia nykti senas sam
protavimas apie klasių kovą ir išaugo įsitikinimas kad 
visuomenės sluogsnių gerbūvis priguli nuo visos tautos 
gerbūvio. Tam vienam tikslui ir dirbama, dirbama su
tartinai ir gražių vaisių jau susilaukta.

Šiuo atžvilgiu Lietuva jau skiriasi nuo čionykštės 
išeivijos. Lietuviškasis elementas Amerikoje, tai yra 
Lietuvos išeivija Amerikoje, nors yra ir skaitinga ir 
pasiturinti, betgi vieningumo ir darnumo tautos dar
buose jai trūksta. Čionykštė išeivija primena medį, ku
ris vietoje vienos viršūnės turi keletą stambių šakų, ku
rios kiekviena stengiasi būti viršūnė. Tos šakos trinasi 
vieną į kitą; medis šakojasi, bet aukštyn neauga ir yra 
nykimo pavojuje. Keliais atsitikimais praeityje butą 
daugiau vieningumo, reiškia tautinis didesnio laipsnio 
vieningumas yra galimas. O dabar, kai užsimezga koks 
naudingas kultūrinis darbas, tai dirbamas palaidai ir 
mažomis grupėmis. Tat ir atrodo kad Amerikos Lietu
vių visuomenei stoka stipraus nugarkaulio, stiprios cen- 
tralinės organiacijos, kuri galėtų švelninti srovines ais
tras ir ugdytų tautinio vieningumo supratimą. Ameri
kos Lietuviai yra daug padarę dėl Lietuvos ir Lietuvių 
tautos ir galėtų turėti daugiau reikšmės jei butų vienin
gi, jei tampriau savo tarpe susiorganizuotų. Dabai’ gi, 
kai viena grupė ką veikia, kitos arba stovi nuošaliai, ar
ba priešinasi; kai viena srovė norėtų dirbti kulturinį 
darbą, kita grupė bando Lietuvai brukti savo sugalvo
tus receptus. Tuo gi tarpu, ta pati Amerikos Lietuvių 
spauda, kelia tokius uždavinius kaip va:

a) rūpintis keleriopai daugiau negu iki šiol savo 
jaunimo Lietuviškumu per mokyklos kalbos kursus, per 
sportą ir dainas bei turizmo pagelba;

b) ne palaidai bet organizuotai rūpintis Vilniaus 
Lietuvių likimu;

c) organizuotai rūpintis savo profesiniais bei eko
nominiais reikalais ir savo draugijų likimu;

d) pagilinti savo ekonominius santykius su Lie
tuva, ypač prekyboje ir investmentų srityje;

e) pasirūpinti bendroms jėgoms baigti pradėtus 
kulturinius darbus, kaip Clevelando Lietuvių Kultūrinis 
Darželis, Pittsburgho Universiteto Lietuvių kambarys, 
kad pradėti naujus Lietuvių tautai naudingus darbus;

f) aktyviai rūpintis Lietuvių Pasaulinės Sąjungos 
idėjos realizavimu;

g) ginti Amerikos spaudoje Lietuviu tautos rei
kalus.

Yra berods aišku kad tie uždaviniai be plano, be

Amerikos Lietuviai ku
nigai vienas po kitam pra
dėjo gauti Lietuvos vyriau
sybės ordinus, lyg tie ordi
nai butų labai mažos ver
tės.

Yra kunigų kurie verti 
pagarbos, bet nekuriu mu
sų kunigų apdovanojimas 
ordinais yra tik ordinų pa
žeminimas.

Keletas kunigų gavo or
dinus ne kad jie kuo atsi
žymėjo Lietuvybės darbuo
se, bet kad jiems suėjo 25 
metai kunigavimo....

Jeigu vyskupai jiems or
dinus dalintų pažymėjimui 
jų kunigavimo sukakties, 
butų visai tvarkoje.

Jeigu keno nors mintis 
yra “paveikti” Amerikos 
Lietuvius kunigus ir pada
ryti juos dabartinės Lietu
vos tautinės vyriausybės 
rėmėjais, tai ta pastanga 
yra bereikšmė: iš tų kuni
gų net ir didžiausios para
mos Lietuvai (žodžiu) nau
da bus mažytė, ir be jos 
galima apsieiti, tuo gi už
gaunami tie kurie pasidar
bavo Lietuvybei labai daug 
ir jokio įvertinimo negavo, 
nors ordinas yra žinomas 
kaip dovana už jau atlik
tus didelius darbus tautai.

BLONDĖS NYKSTA
L. Barbara Moynihan, is

torijos mokytoja, pravedė 
tyrinėjimą šviesiaplaukių 
ir tamsiaplaukių žmonių 
stovio ir parašė tuo klau
simu knygą, kurioje įrodi
nėja kad tamsiaplaukėms 
arba brunetėms kompetici- 
ja iš šviesiaplaukių blondi
nių nyksta.

Ji sako kad 50 metų at
gal Amerikos gyventojų 25 
nuošimtis buvo šviesia
plaukiai dabar gi tas su
mažėjo pusiau.

Tamsiaplaukiai ima vir
šų. Kur sueina į porą švie
siaplaukis su tamsiaplau
ke ten didumoje vaikai bū
na tamsiaplaukiai.

Už 50 metų, sako ji, švie
siaplaukių skaičius visiškai 
sumažėsiąs.

VISTIEK BLOGAI!
Iš Milwaukee, Wis., at

eina žinios kad CIO ten su
organizavo karčiamų savi
ninkus į uniją.

Ką bendro karčiamų sa
vininkai turi su darbinin
kų judėjimu jeigu jie pri
imami į tą pačią uniją ką 
ir darbininkai?

Tos naujos unijos tikslas 
yra panaikinti 5c stiklą 
alaus ir alų pardavinėti po 
10 centų!

Puiki nauda iš to darbi
ninkams, o CIO organiza
toriams gerai vistiek, nes 
jie gauna naujų mokesčių 
iš “karčiamninkų unijos”.
----------------------------------*

centralizuotos vadovybės, be sutartinos talkos vargiai 
pasiduos įvykdomi.

Baigiant, tebūna leista pareikšti vilties, kad bent 
20-ties metų nepriklausomybės sukaktuves minint, A- 
merikos Lietuvių visos srovės parodys pasiryžimo jieš- 
koti tarpe savęs ne skiriančių bet vienijančių argumen
tų, kad santykiavimas ir bendradarbiavimas su Lietuva 
pasidarytų našesnis ir vaisingesnis.

(Prisiųsta)

TEMSTANT
(Kaimo peizažas)

Šviesioji saulė leidžias, gęsta, 
Kaip seno karžygio viltis....
Melsvi skliautai ugnyj jau skęsta, 
Ir tyliai artinas naktis.

Vėjelis pūtęs jau nutilo, 
Dienos pasibaigė darbai,
Balti rukai lankoj pakilo —
Ir maldai skambina varpai....

Paskendo kaimas tamsumoje,
Nutilo šienpjovių daina,
Tik alksnių šlaito gilumoje 
Lakštutės girdisi gaida....

¥ * *

Dar ilgai vaikščiojau po klonį, 
Ir ko jieškojau — nežinau. .. . 
Galvoj tik pynėsi svajonės 
Kodėl aš žmogumi gimiau....

Kražiai. VI. šaulys.

Aš NORĖČIAU SU VĖJELIU
Aš norėčiau su vėjeliu 
Žemaitijon nuplasnoti...
Skambią dainą bernužėliui 
Mėlynakiu! padainuoti.
Palinkėti, kad laimužė
Baltą ranką jam ištiestų — 
Šviesus džiaugsmas lyg aušružė 
Visą amžių skaisčiai šviestų.
Taip norėčiau, kad dainelė 
Mėlynaki sužavėtų,
Kad jis mane klajūnėlę
Dar ilgai, ilgai minėtų...

(“Jaunoji Karta”)

SKAITYMAI

VYDŪNAS
PAŽYMUS LIETUVIŲ FILOSOFAS, RAŠYTOJAS, CHORVEDIS, IR MAŽO

SIOS LIETUVOS LIETUVIŲ TAUTINĖS DVASIOS GAIVINTOJAS
Vydūnas yra vienas iš įžymiausių šių dienų 

Lietuvių rašytojų ir filosofų. Jis yra gimęs 
1868 metais Kovo 22 d. Jonaičiuose prie šišos, 
netoli Šilutės, Klaipėdos krašte. Vydūno tik
roj pavardė yra Vilius Storosta. Vydūno tėvas 
buvo dvasininkas — protestantų kunigas. Jis 
savo sunui suteikė pirmąsias mokslo žinias.

Vydūnas iš pat mažens buvo linkęs prie 
muzikos ir gana anksti jos pradėjo mokytis. Vi
durinį mokslą Vydūnas ėjo Pilkalnėje ir Ra
gainėje. 1888 m. išlaikė mokytojo egzaminus 
ir buvo paskirtas Kintų bažnytkaimio mokyto
ju. Dirbdamas mokykloje pats toliau mokėsi 
ir studijavo. 1890 m. išlaikė antruosius moky
tojo egzaminus, o po metų Tilžės magistratas 
jį išrinko vidurinės berniukų mokyklos moky
toju. Tilžėje Vydūnas mokytojo darbą dirbo 
iki 1912 metų, šis gražus ant Nemuno krašto 
miestelis Vydūnui labai patiko ir jis nuolatos 
pasiliko gyventi Tilžėje, čia jis ir dabar tebe
gyvena.

Mokydamas kitus ir nuolat susidurdamas 
su mokslu, Vydūnas suprato didelę mokslo reikš
mę žmogaus gyvenime. Todėl jis pats nuolat 
daug mokėsi studijavo, daug įvairių knygų skai
tė ir rašė. Vasaromis, kai mokiniai būdavo pa
leidžiami atostogų, jis lankydavo universitetus. 
Jis studijavo Greifswaldo, Hallės, Leipzigo ir 
Berlyno universitetuose. Universitetuose jis 
domėjosi kalbų mokslu, visuotine literatūra, filo
sofijos istorija, įvairiomis filosofijos šakomis, 
sociologija ir kitais mokslais. Jis minėtus mok
slus studijavo ne dėl diplomo, bet tam, kad ga
lėtų pilniau ir giliau pažinti Europos kultūrą. 
Jis savo studijomis daugiausia rinkosi tas mok
slo šakas, kurios, jo manymu, galėtų sužadinti 
geriausią tų laikų gyvenimo supratimą. Susi
kūrus nepriklausomai Lietuvai, Vydūnas kurį 
laiką mokė Telšių gimnazijoje.

Vydūnas iš pat jaunystės buvo susipratęs 
ir karštai savo tautą mylįs Lietuvis. Jis labai 
anksti pradėjo dirbti tautinį darbą, žadinti Vo
kiečių slopinamą Lietuvių tautinę sąmonę. “Vai
kas būdamas ir pastebėjęs, kaip doriškai silpni
nami yra Lietuviai Vokiečių, kaip jiems apreiš
kiama panieka, pasiryžau — sako Vydūnas — 
savo amžių tam skirti, kad Lietuviai galėtų jau
stis garbės vertais žmonėmis.” Susipažinęs su 
aukštaisiais mokslais, Vydūnas įsitikinęs, kad 
tautiškumas yra glaudžiai susijęs su dorove, kad 
žmonės, pertraukdami ryšį su savo kilmę, savo 
tėvais protėviais, gadina savo dorovę ir intelek
tą, trukdo savo dvasios — sielos tarpimą, pra
leidžia veltui savo amžių. Todėl, pasak Vydū
no, tik tasai galįs būti šviesus, doras, kilnus ir 
taurus, kuris atjaučia savo asmenyje savo tau
tos gyvybę, kurs klauso savo tautos gyvybę, 
kurs klauso savo tautos gyvenimo gaidos ir lei
džia jai skambėti iš savo gyvenimo. Vydūnas 
Lietuvių tautiškumą daugiausia kėlė dainomis. 
Jis suorganizavo Lietuvišką chorą, kuris savo 
giesmėmis ir dainomis paįvairindavo įvairias 
Lietuvių iškilmes ir pramogas. Ilgainiui iš Vy
dūno suorganizuotojo choro išaugo Lietuvių gie
dotojų draugija, kuri savo dainomis yra labai 
daug nuveikusi Mažojoje Lietuvoje. Vydūnas 
pats chorui diriguodavo, pats jam komponuo
davo giesmes ir dainas, kurių jis išleido kelius 
rinkinėlius.

Lietuvių giedotojų draugija ruošdavo ne 
tik koncertus, bet ir vaidinimus. Kadangi tiems 
vaidinimams truko tinkamų veikalų, tai Vydū
nas pasiryžo jų parašyti. Pirmasis didesnis Vy
dūno veikalas, skirtas vaidinti buvo “Pasiilgi
mas Veldėtojo’,>, kurį jis parašė 1898 m. Nuo 
to laiko Vydūnas beveik kiekvieneriais metais 
parašydavo po* vieną, o kartais ir po keletą vei
kalų. Jis rašė dramas, misterijas, tragedijas, 
komedijas, apysakaites, filosofijos veikalus, Lie
tuvių kalbos vadovėlius, higienos ir sociologijos 
veikalus, leido jaunuomenei skiriamus laikraš
čius.

Kitais metais sukaks 40 metų, kai Vydūnas 
pradėjo rašyti. Per tą laiką jis yra išleidęs 
arti 100 įvairių veikalų. Iš tų veikalų svarbes
nieji bus šie; “Prabočių šešėliai”, “Amžinoji 
Ugnis”, “Musų Laimėjimas”, “Jurų Varpai”, 
“žvaigždžių Takais”, “Likimo Bangos"”, “Kara
laitė”, “Pasaulio Gaisras” ir kt. šie visi veika
lai yta grožinės literatūros kuriniai. Iš Vydūno 
mokslo veikalų paminėtini bent Šie: “Mirtis 
ir Kas Toliau”, “Slėpiningoji žmogaus" Didybė”, 
“Visatos Sąranga”, “Žmonijos Kelias”, “Likimo 

("Kilmė”, “Apsišvietimas”, “Gimdymo Slėpiniai”,

“Musų Uždavinys”, “Tautos Gyvata”, “Sveika
ta, Jaunumas, Grože”. Vydūnas savo gausin
guose veikaluose svarsto visatos, žmonijos, tau
tos ir paskiro žmogaus pagrindinius buities klau
simus, sprendžia žmogaus gyvenimo ir mirties, 
valios ir likimo, nykimo ir tobulėjimo proble
mas. Tie svarbus mokslo ir žmogaus gyvenimo 
klausimai nagrinėjami ne tiktai Vydūno filoso
finiuose veikaluose, bet taip pat ir jo dramati
niuose kuriniuose. Jo filosofija ir dramatinė kū
ryba yra glaudžiai tarp savęs susijusios. Vydū
no filosofija duoda jo kūrybai ne tiktai idėjų, bet 
taip pat ji turi lemiamos reikšmės jo stiliui, ku
riamojo žmogaus dvasinei komplekcijai ir, pa
galiau, pačių kurinių konstrukcijai. Todėl norint 
gerai suprasti Vydūno dramatinę kūrybą, pir
miausia reikia pažinti jo filosofiją.

Vydūno visuomeninis veikimas ir raštai 
mums rodo didelį jo susirūpinimą musų tau
tinės kultūros augimu, didesniu musų tautinės 
sąmonės šviesėjimu. Jis savo raštuose rodo 
kaip_ Lietuviams reikia gyventi, kad jie butų 
stipri, galinga ir kultūringa tauta. Jis savo 
raštuose skelbia, kad tautos augimui ir tobulė
jimui reikia viską aukoti. Tsb.

TAUTINES MINTYS
(Parinko Vyt. Sirvydas)

Senovės Pažinimo Vertė
Jei kiekvienas geras sunus godoja savo tė

vus, tai ir mes, Lietuviai, turime sekti pavyzdį 
gerų sūnų senovės Lietuvos: pirmų pirmiausiai 
turime pažinti jų senovišką gyvenimą, būdą, 
kultūrą, ir tikybą, jų darbus ir rūpesčius; nes, 
jų gyvenimą pažinę, pažinsime geriaus ir juos, 
o juos pažinę ir patys pasižinsime.

Dr. J. Basanavičius, “Aušra”, nr. 1, 1883.

Kalba.

Nors jau rašoma ir kalbama musų kalbos 
reikalų, bet niekas negales tvirtinti, kad jau už
tenka šį klausimą judinti. Kol nebusime įsisą- 
mdninę, kad musų kalba yra musų, kaip Lie
tuvių, veikimo ir reiškimosi pagrindas, tol yra 
būtinas reikalas prisiminti, kad Lietuvis yra tik 
tas, kuris tinkamai gerbia savo kalbą. O ją 
tinkamai pagerbsime tik tuomet, jeigu ją var
tosime nesudarkytai, neiškraipytai ir be sveti
mų priemaišų.”

“Gimtoji Kalba”," nr. 6, 1937.
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SUSTOKIME IR PASVARSTYKIME:

KUR MES EINAM IR KUR NUEISIM?
Rašo N. N,

KIBIRKŠTYS
Rašo Krislas.

Nuo Redakcijos; šis straipsnis palie
čia svarbų musų išeivijai klausimą — mu
sų išlikimo ar išnykimo klausimą. Jį rašo 
asmuo gerai žinantis Lietuvą ir plačiai ap
sipažinęs su musų gyvenimu Amerikoje.

* * *

PIRMIEJI LIETUVOS IŠEIVIAI
MIGRACIJA Lietuvių į Suvienytas Amerikos 

Valstijas prasidėjo Lenkmečio metu, šie
pirmieji buvo tik pavieni asmenys. Gi nuo 1880 
metų prasideda masinis išeivių iš Lietuvos plū
dimas. Vieni bėgo nuo tarnybos Rusų kariuo
menėje, kiti bijodami Rusų valdžios keršto už 
darbavimąsi Lietuvių idėjos naudai, kiti vėl 
įvairus prasikaltėliai prieš Rusų valdžios įsta
tymus, ir tt. Kitus gi viliojo Amerikos turtai, 
ir dažniausia emigruodavo tokie kurie tikėjo
si ir buvo pasiryžę savo uždirbtais dolariais, lai
kui bėgant, pakeisti savo artimųjų, likusių Lie
tuvoje, skurdų gyvenimą į geresnį, ir taip pat 
patys iš to skurdo pasikelti.

Pirmieji išeiviai turėjo čia daug vargo. Ne
mokėdami Angliškos kalbos, vietinių gyventojų 
pradžioje buvo skaudžiai išnaudojami. Bet, ka
dangi tais laikais sparčiai pradėjo plėstis indus
trija ir darbo jiegų buvo didelis pareikalavimas, 
ateiviai tuojau gaudavo darbo ir, nors skurdžiai, 
ne tik pragyvenimą sau pasidarydavo, dar ir li
kučius galėdavo sutaupyti.

Vienoj-kitoj kolonijoj, kame susidarydavo 
didesnis Lietuvių būrelis, pradėjo organizuotis, 
tverti draugijas ir savas Lietuviškas parapijas. 
Vienur-kitur kame Lietuvių rasdavosi nedide
lis skaičius, jie susidėdavo su Lenkais. Taip 
pradžioje ateivybės keleriose kolonijose įsistei
gė Lietuvių-Lenkų parapijos. Bendrai statė 
bažnyčias ir bendrai jas palaikydavo. Ilgainiui 
pradėjo rastis nesusipratimų dėl tvarkos baž
nyčioje, ir net kildavo riaušių. Tuomet Lietu
viai pradėjo kovoti su Lenkais, ir tų kovų pa
sekmės būdavo tokios kad turėdavo skirtis. Ar
ba Lenkai tverdavo sau naują parapiją, senąją 
palikdami Lietuviams, arba Lietuviai mesdavo 
senąją parapiją ir steigdavo sau grynai Lietu
višką.

DRAUGIJOS, LAIKRAŠČIAI, etc.
Ateivybei didėjant, prie parapijų pradėta 

steigti įvairių pašalpinių draugijų, ir pradėjo 
augti skaičius šiaip sau pašalpinių organizaci
jų. Atsiranda Lietuvių kalba laikraščiai, spaus
dinama brošiūros, kalendoriai, etc. Atvyksta 
iš Lietuvos daugiau inteligentinių pajiegų — 
prasideda Lietuvių apgyventose kolonijose or- 
ganizuotės darbas. Daromi suvažiavimai, tve
riama susivienijimai, rengiama prakalbos, žo
džiu, Lietuviškas gyvenimas Amerikoje pradeda 
kunkuliuoti.

Nepamirštama ir tėvynė, Lietuva. Kiek
vienas, jau Amerikietis, išvažiuodamas iš Lietu
vos, paliko savo tėvelius, brolius, seseris, gimi
nes. Nekartą prisimena sau jų būklę Lietuvo
je, ir sąžinės kutenamas, bei jautrios širdies 
jausmų veržiamas, siunčia saviesiems į Lietu
vą dalį savo uždirbtų dolariukų. Lietuvai at
gavus spaudą, siunčiama saviesiems laikraščiai, 
knygutės, kalendoriai, etc.

Lietuviai ateiviai Amerikoje spietėsi maž
daug trikampyje Bostono, Baltimorės ir Chica- 
gos. Būdami menki žemdirbiai ir neturėdami 
pinigų, jie lengviausia galėdavo įsikurti tik di
deliuose ir augančiuose pramonės centruose, 
čia jie savo raumenų jiegas galėjo tinkamiau
sia panaudoti. Todėl didžiausios Lietuvių kolo
nijos susidarė tokiuose centruose kaip Bosto
nas, New Yorkas, Baltimore, Philadelphia, Cle- 
velandaš, Pittsburghas, Pennsylvanijos anglies 
kasyklų rajonas, Detroitas, Chicaga ir dar kele
tas kolonijų į vakarus nuo Chicšgos. Beveik 
visi jie čia yra atvykę tarp 1880 ir 1914 metų. 
Taigi Lietuviai didžioje daugumoje Amerikoje 
gyvena miestuose, išsiskirstę tarp svetimtaučių.

TĖVAI IR VAIKAI
Atvykę iš kaimo, miestiškos kultūros ne

ragavę, mažai apsišvietę arba visai bemoksliai, 
beraščiai, ir be to, neturėdami pakankamai in
teligentiškos ir veiklios vadovybės, atsidūrė 
ypatingoje padėtyje ištautėjimo atžvilgiu. Se
nieji Lietuviai laikėsi ir laikosi savos kalbos ir 
papročių. Bet su nauja gentkarte, t. y. su 
Amerikoje gimusiomis šeimomis ir jų vaikais 
tai jau visai blogai.

Didmiesčių gatvėse, aikštėse ir mokyklose 
kartu žaidžia kelių ar keliolikos tautų vaikai. 
Jų visų bendra kalba — Angliška. Gimtosios 
kalbos jie vos truputį temoka, o kurie ir geriau 
moka tai mažai ja naudojasi. Namuose tėvai 
į vaikus prašneka Lietuviškai, o vaikai atsako 
Angliškai. Ir vieni kitus supranta, nes tėvai 
moka truputį Angliškai (yra tokių kurie ir ge
rai kalba), o vaikai moka bent kiek ir Lietuviš

kai. Dar esti ir taip kad tėvai nors ir mažai 
mokėdami Anglišką kalbą, namuose su vaikais 
kalbasi vien Angliškai. Kokiais sumetimais taip 
daroma sunku įspėti. Gal tai noras pataikauti 
vaikams, gal pasigyrimo tikslu — pasirodyti jog 
ir jie moka Angliškai pakalbėti (kurią kalbą 
skaito aukštesne už Lietuvių), arba gal norėda
mi patys daugiau pramokti iš vaikų Angliškos 
kalbos, o gal ir patys jau ištautėjimo bangos 
pagauti traukte traukia ir savo vaikučius į tą 
pačią iš taute j ibio bangą.

Amerikos .Lietuvių kalba senoviška, kuriai 
prikergiama vis daugiau ir daugiau Angliškų 
žodžių su Lietuviškomis galūnėmis. Dauguma 
Lietuviškų laikraščių Amerikoje irgi vartoja An
gliškus žodžius ir išsireiškimus. Tokiu budu 
susidaro Angliškas-Lietuviškas žargonas. Jis 
tarnauja pirmajai Lietuvių kartai Amerikoje.

Antroji karta, jau čia gimus, šiuo žargonu 
mažai besinaudoją, nors ir moka; o trečioji kar
ta to žargono jau nebemokės. Jau ir dabar su
važiavimuose ar įvairių draugijų susirinkimuo
se, baliuose, iškilmėse kalbama abiem kalbom, 
nes daugelis jaunųjų savo gimtąją kalba prakal
bos pasakyti negali. Jie moka vos šiaip-taip 
susikalbėti.

Jaunimui leidžiamuose laikraščiuose jau 
įvesta ir Angliška kalba. Jai užleidžiamą vie- 
nas-kitas lapas. Tat pat darosi ir su kitais 
Amerikoje leidžiamais laikraščiais.

Lietuviškai kalbai išnykus Amerikoje, be 
abejo tuomi pačiu nutruks ir visi Amerikos Lie
tuvių santikiai Su Lietuva. Lietuviški papro
čiai Amerikos Lietuvių tarpe išnyksta greičiau 
negu pati kalba. Jaunimas jau nebežino Lietu
viškų žaidimų, o senieji jais visai neužsiima.

Girtavimas Lietuvių tarpe Amerikoje toks 
pat kaip ir Lietuvoje. O girtuoklių vaikai sten
giasi užmiršti savo Lietuvišką kilmę, kad sveti
mų akyse netektų jiems raudonuoti dėl savo tė
vų tokio elgesio. Be to dar yra viena priežas
tis. Tėvai Lietuvoje, kaip jau buvo minėta, ne
turėjo progos ir galimybės išeiti aukštesnį mok
slą. Gana kad pradinę mokyklą yra baigę, bet 
yra ir tokių kurie mokyklos visai nėra matę. 
Jei kas ir pramoko kiek rašyti ar skaityti tai 
tik iš savęs — savo bakūžėje.

Dabar jaunuolis ar jaunuolė, baigę aukš- 
tesnęją mokyklą, stato save pažangesniais už 
savo tėvus. Taigi, jeigu tėvai ir norėtų duoti 
persergėjimų, patarimų savo vaikams, jie ne
paiso, nes sau galvoja kad jie daugiau žino už 
savo tėvus. Nors dažniausia nieko tėvams ne
sako į jų įspėjimus, vienok savo keliu jie, savo 
nusistatymo vedimi, jų neklauso.

Dar blogiau yra su tuo jaunimu kuris lan
ko valdiškas mokyklas. Mokykloje tautinio kva
po nei kiek negauna, gi atbulai kuodaugiausia 
Amerikoniško. Savą kalbą girdi tik namuose. 
Joje nesilavinant, Angliška kalba užstelbia vi
sai gimtą kalbą. Taigi jaunuoliai, baigę mokyk
lą, jau dabar visur vartoja tik Anglišką kąlbą. 
Jei kas prašneka Lietuviškai, tai šiaip-taip at
sako.

Kaip Lietuvos taip ir Amerikos spaudoje 
šiuo klausimu daug rašoma ir diskusuojama. 
Vieni, optimistai, skelbia kad Lietuvybė Suvie
nytose Valstijose išsilaikys ilgai ir nurodo ke
lius arba budus kaip tai galima butų įvykdyti. 
Kiti, pesimistai, nuleidę rankas skelbia kad Lie
tuviai Amerikoje dings ir iš jų su laiku nieko 
negali tikėtis. Taigi pagvildensim tą taip mums 
svarbų klausimą giliau.

PARAPIJINĖS MOKYKLOS
Nekurie dar tikisi kad Lietuvių parapijinės 

mokyklos, Seserų Kazimieriečių ir Pranciškie- 
čių Akadmijos, Tt. Marijonų Kolegija ir Semi
narija užaugins tautiškai susipratusių vadų, ku
rie Lietuvybę Amerikoje ne tik palaikys, bet, 
mano, jie sutvers Amerikoje antrą Lietuvą — 
kitaip sakant, padarys Amerikoje Lietuvišką 
koloniją.

Bet koks tų parapijinių mokyklų, akademi
jų, kolegijų ar seminarijų Lietuviškumas? Rei
kia pasakyti kad tąi yra vien tik vardas jog 
tai Lietuviška mokykla ar įstaiga. Pradinėse 
parapijinėse mokyklose, norint turėti valstiji- 
nes teises, reikia prisilaikyti bendro nustatyto 
mokyklų programo, ir pamokos privalo būti dės
tomos tik Angliška kalba. Gimtąją kalbą lei
džiama dėstyti tik kaipo atskirą dalyką. Para
pijinėse mokykosle Lietuvių kalba, kartu su baž
nyčios istorija, turi vietos kasdien 45 minutas. 
Taigi, viso apie 5 valandas į savaitę. Jeigu ir 
butų įneštas didesnis Lietuvių kalbos valandų 
skaičius tai parapijos mokykla turėtų mažiau 
mokinių, nes tėvai nenorėtų leisti vaikų ton mo
kyklon kame Angliška kalba butų bent kiek silp
nesnė negu miesto mokyklose.

(Bus daugiau) Į

PRIEš-LIETUVINIS gaiva
las po “bendro fronto” kauke 
jau keičia savo gaires ir tiesia 
naują tinklą dolariams žvejoti.

štai “Naujienose” slapivar- 
de Gruzdžių Grinorius siūlo at
einančiais metais siųsti kuo
daugiausia delegatų į Lietuvą 
kad “patirti” tautininkų val
džios veikimą, kad tie delega
tai atlaikytų su Lietuvos “de
mokratiškai n u s i s tačiusiais” 
žmonėmis viešą konferenciją, 
o kai delegatai sugryš paleis
ti juos į maršrutą per koloni
jas. ...

O kad tas rišasi su milži
niškom išlaidom tai jie turi ir 
gudrų planą pasipinigauti:

“Bendrafrontininkų” kongre
so nacionalis komitetas ir vi
sų miestų skyriai, inimant ir 
Kanados Lietuvius, šį žieminį 
sezoną subrustų aktiviau veik
ti ne tik agitativiškai ir orga
nizaciniai, bet sykiu rengtų 
vakarus, sukėlimui pinigų tų 
“delegatų” siuntimui į Lietu
vą “patirti” Lietuvos tautinin
kų valdžios veikimą....

▼ ▼ V

GUDRUS tie “bendrafronti- 
ninkai”. Ikšiol jie rinko aukas 
iš visuomenės neva “demokra
tijos atsteigimui” Lietuvoje, 
dabar pradės rinkti aukas pa
tys savo pasivažinėjimui į Lie
tuvą, o sugryžę slampinės po 
Lietuviškas kolonijas, plusda- 
mi ir niekindami Lietuvos vy
riausybę, ir vėl rinks aukas 
biesas žino kokiai “demokrati
jai” atsteigti, o tikrenybėje 
tai tik savo pilvo užlaikymui,

nes tie gaivalai kitokio darbo 
dirbti nenori ir tingi, jie min
ta tik iš paikesnių už save.

V ▼ ▼

TAIGI AR NE LAIKAS Lie
tuvių visuomenei susiprasti ir 
tiems meklioriams pasakyti: 
Gana jums amžinai iš musų 
kolektuoti savo pilvo palaiky
mui! Jeigu norite ėsti tai ei
kit ir užsidirbkit sau gyveni
mą dirbtuvėse, taip kaip mes 
užsidirbam, tada žinosit kaip 
yra brangus sunkiai uždirbtas 
centas, ir jų nekaulysit iš dar
bo žmonių!

▼ ▼ V

KADANGI tas prieš-Lietu- 
vinis gaivalas rengiasi visuo
menės pinigais turėti sau ge
rus laikus — pasivažinėti ir 
net kėsintis Lietuvoje atlaiky
ti prieš-valstybinę konferenci
ją, o sugryžę į Ameriką vėl 
kiršinti Lietuvius prieš Lietu
vos vyriausybę ir rinkti aukas 
jos “nuvertimui”, j tokį tų iš
gamų užsibrėžimą turėtų at
kreipti dėmesį ir atitinkami 
Lietuvos valstybės organai ir 
tokiems “svečiams” uždaryti 
į Lietuvą'duris.

▼ ▼ ▼

NE PRO ŠALĮ tarti žodis 
Amerikos tautininkams ir san- 
dariečiams: Gana, brolužiai, 
miegoti, jau laikas ir labai lai
kas stoti darban, nes priešas 
jau rengiasi pjauti nuo tauti
nės dirvos kviečius.

Mums laikas no tik keltis 
bet ir energingai stoti į kovą. 
Sakau į kovą dėl to kad prie
šas po “bendro fronto”' kauke 
jau baigia užkariauti visas po
zicijas.

Taigi, į kovą, broliai!

NE VISOS MUSĖS 
NEGEISTINOS

Musės paprastai yra už- 
mauda, kurios nereikalingos 
ir kenksmingos. Namuose 
esančios musės žmonių vi
sais budais naikinamos.

Tačiau yra tokių lauki
nių musių kurios eina žmo
nėms į talką prieš dar ar
šesnius žmonių priešus.

Yra dvi veislės musių ku
rios ūkiams labai reikalin
gos, dėl savo spccialio dar
bo kurį jos atlieka.

Viena musių veislė nai
kina žiogus-šarančius, kita 
naikina cukrinių lendrių 
tranus.

Štai kaip keistai veikia 
muselės kurios žiogus nai
kina. Jos nėra tiesioginės 
žiogų naikintojos, ne kad 
jos mėgsta žiogų mėsą, ar 
kad joms rupi žmonijai pa
gelbėti, bet kad jos ant žio
gų peri savo vaikus.

Tos muselės užpuola žio
gus, ant vieno užtupia, pa
deda savo kiaušinėlį žiogui 
už sparno, tuoj skrendu 
ant kito, ir taip be paliovos.

Už poros p.r trijų dienų 
tie kiaušinėliai išsiperi, ir 
ta išpera ima sau maistą 
iš žiogo kūno. Žiogas tuo 
budu ir būna sunaikina
mas.

Cukrinių lendrių tranus 
tokiu pat budu naikina ki
ta veislė muselių. Šios mu
sės pareina iš Amazono pa
upio sričių, Pietį; Ameriko
je.

—Kas skylėtas, o laiko van
denį ? Kempė.

per ta'ou’T
PASIŽVALGIUS ji

KAM NE KUMŠTYNES UŽ 
DARBININKŲ ČAMPIO- 

NATĄ?

KYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA

VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiąvą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų. Šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 
kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

Amerikos Vaikams Lietuviekas 
ELEMENTORIUS 

MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!
“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė nerės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VAN.-.GAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dair.as, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 43 dainų —

KAINA TIK 25c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninvkas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Mažasis Lietuvių Kalbos 
VADOVĖLIS 

šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit Įsigyti 
už visai mažą Įminą.......... tik 35c.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Motery “Mirties Batalijono" Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Farašė Isaac DjH
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.___________ i-1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Chiu

O dabar aš duosiu geriausią 
ir tikriausią rodą tiem dviem 
tūzam kurie tąsosi už Ameri
kos darbininkų vadovybę.

Tai yra ponui Wiliam Green, 
Amerikos Darbo Federacijoj 
karaliukui, ir John L. Lewis, 
angliakasių unijos ir Industria- 
lio Organizavimo Komiteto ka
raliukui.

Kam jiedu turi apkrauti dar
bininkus mokesčiais jų kovai 
už darbininkų vadovybę; kam 
turi kurstyt darbininkus eiti j 
muštyrę su kitais darbinin
kais už jų garbę?

Jeigu jiedu r.ori garbės te
gul Lcwis pasiskolina kelnaites 
ir pirštines iš Šarkio, tegul 
Green pasiskolina kelnaites ir 
pirštines iš Dempsey ir tegul 
surengia savo kumštynes už 
darbininkų vado čampionatą.

Katras kumštynes laimės tas 
tegul būna darbininkų karaliu
kas. Darbininkams bus daug 
smagiau ateiti pažiūrėti Lewis 
su Green kumštynių ir užsimo
kėti dolerį ar du, negu iš savo 
algų kas savaitę nustoti po ke
lis dolerius, kuriuos Green no
ri atimti iš darbininkų, ir dar 
pfttiemc- -eiti kruvintis sau no- 
'his kovojant už Green arba 
Lewis.

Supa Garba,
4

RAUDONIEJI TURĖTŲ 
RAUSTI Iš GĖDOS

Vienas Paryžiaus laikraštis 
padarė sutrauką Ispanų kairių
jų valdžios oficialių pranešimų 
apie jų “pasisekimus” karia
vime su “fašistais”.

Tas laikraštis prirodo kad, 
tais raudonųjų pranešimais re
miantis, kairieji Ispanijoje bu
tų senai išnaikinę visą sukilė
lių ir savo armiją ir tai butų 
neužtekę nelaisvių.

štai tos skaitlinės, ką kai
rieji lojalistai per visą karėj 
eigą giriasi padarę:

NUMUŠĖ iš oro 13,400 fa
šistų orlaivių.

PAGROBĖ 80,000 karo au
tomobilių ir tankų.

PAGAVO 6,000 kanuolių.
NUŽUDĖ, sužeidė arba pa

ėmė nelaisvėn 2,600,000 fašis
tų. t

UŽĖMĖ Cordoba miestą 2Q 
kartų; Toledo miestą 16 kar
tų; Ovideo miestą 20 kartų iC 
Huesca — 33 kartus — o tie 
visi miestai tebėra nacionalis
tų rankose. I

Tokias tai “žinias” pylė peE 
savo laikraščius kairieji ir jų 
neva valdžia, stiprinimui savo, 
pusės. >1

Visa Ispanija neturi tiek or
laivių, tiek karo automobilių 
ir tarkų, tiek kanuolių, nei 
tiek kariuomenės kiek raudo
nieji gyrėsi iš fašistų atėmę 
ar suėmę.

GERE. Pustapėdis “Margu
tyje” byloja:

“Jeigu prieš penkiolika mo
tų k,as nors Maskvoje butų 
nugalabinęs Trockį, tai šian
dien ten stovėtų puikiausias 
paimnklas, o dabar — pasta
tytos jum kartuvės”. I'

Aš turiu pridėti kad jeigu 
Leninas butų gyvenęs iki šiol, 
Stalinas tikrai jį butų nugala
bijęs. Laimingi tik tie kurių 
pasiskubino numirti. j
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LIGONINIŲ APTAR
NAVIMO PLANAS

7 KANDIDATAI Į 
MAYORUS,

ĮįlPPODROME rądoland vaizdas clevelando ekspozicijoje

AUKOS DARŽELIUI
M. A. Motėjunas 

iš Chicagos 1.00

JAU 132
Per praeitą savaitę 

landė automobilių i-
’ * Cleve- 
nelaimėse 

užmušta dar keli asmenys, tai
gi šios savaitės pradžioje už
muštųjų skaičius pasiekė 132 
nuo šių metų pradžios. P “ 
nai per tiek pat laiko buvo 
vę 116 asmenų.

Per- 
žu-

JAUNI KRIMINALISTAI
Iš policijos rekordų apie 

vusius areštuotus asmenis _ 
1935 ir 1936 metus pasirodo 
kad areštuotų buvo 180,000 už 
įvairius prasikaltimus, nuo ma
žų iki didžiausių.

Toliau, pasirodo kad jauni
mas užima pirmą vietą prasi
žengimuose blaivame stovyje. 
Suaugusieji žmonės papildo 
daugiau prasižengimų būdami 
svaiginančių gėrimų įtakoje.

bu- 
per

JOHN M. SULZMANN vėl 
■kandidatuoja į miesto tarybos 
narius iš 21-mo tvardo. Gryž- 
ta j savo seną vietą, kurioje 
jis tarnavo perdaug metų.

R U S S E L L INN 
naujose rankose 

RusselI Rd. ir Wade Park 
ALUS, VYNAS IR 

DEGTINĖ
Muzika penktadienio ir šeš

tadienio vakarais.
Ateikit ir pasinaudokit musų 
speciališkumais Antradienio- 

ir ketvirtadienio — 
10c gėrimai — 3 už 25c 
15c gėrimai — 2 už 25c

Av.

Clevelando ligoninės prade
da įvesti Ligoninių Patarnavi
mo Planą taip kad Clevelando 
darbininkai galėtų gauti ligo
ninės patarnavimą atsitikime 
ligos arba sužeidimo ir nerei
kėtų rūpintis apie užmokestį 
už gydymą.

Tankiai pasitaiko kad pri
reikus užmokėti ligoninei ne
galima mokėti kitų sąskaitų ir 
reikia netekti savo namų bal
dų, ar automobilio ar ko kito. 
Dabar gi, prie Ligoninių Pa
tarnavimo Plano už gydymą 
būna užmokėta ir žmogus ne
turį dėl to jokio rūpesčio.

Mokestis už šį patarnavimą 
tokia maža kad jeigu žmogui 
pasitaikytų atsidurti ligoninė
je kartą kas 15 metų ir tai 
sutaupytumet pinigų mokant 
sulyg šio plano. Tas yra gali
ma tik todėl kad tą planą pri
ima ir moka mažą mokestį vi
sa dirbtuvė ir iš dirbtuvės su
moka į ligoninę nuo kiekvieno 
darbininko algos.

Daugelyje dirbtuvių tas pla
nas įvesta patiems darbinin
kams išrinkus savo komitetą 
ir nusiuntus pas darbdavius 
pareikalauti kad tą planą įves
tų.

Ligoninių Patarnavimo Pla
nas niekad nėra kompanijos ar 
darbdavių planas, bet ligoninių 
pačių vykdomas planas taiko
mas patiems darbininkams ir 
niekam daugiau. Kitaip sa
kant, tai yra jūsų pačių pla
nas, kurį darbdavis gali pagel
bėti jums turėti paprastu ma
žu pasitarnavimu. šita ligoni
nių plano organizacija jau su
taupė tūkstančiams darbinin- 
tų ir rūpestį ir pinigų atsitiki
me ligos ir nori tuo pat budu 
pagelbėti jums darbininkams 
kaip pagelbsti kitiems, nes jau 
virš 900 krautuvių ir dirbtu
vių Clevelande turi tą įvedę.

Taigi, kada girdėsite apie tą 
planą, neatmeskit jo, arba rei
kalaukit kad įvestų ir jūsų įs
taigoje, nes tas planas plačiai 
užima visą Ameriką, o kitose 
šalyse jau seniau praktikuoja
mas.

ta-

210 Kandidatų Jieško
32 vietų Miesto 

Taryboje
Lenktynėms į miesto

rybą Clevelande užsiregis
travo net 210 kandidatų, 
kuomet išrinkti gali būti 
tiktai 32.

Tarp jų yra ir vienas 
Lietuvis, Adv. Pranas Obe- 
lienis (O’Bell), kuris kan
didatuoja 22-me warde.

Mayoro vieton eina sep
tyni kandidatai; iš jų šeši 
eina prieš dabartinį mayo- 
rą Burtoną. Štai tie kiti:

J. O. McWilliams, Demo
kratas,

O’Donnell, buvęs profe
sorius John Carroll Uni
versitete.

Fred Kohler, giminietis 
buvusio mayoro Kohler.

Charles T. Hubbell, ad
vokatas, nepriklausomas.

Carl Winter, komunis
tas.

Robert D. Dullea, socia
listas.

“ Conf essions ”
Artistės Kay Francis gabu

mas atvaizduoti dideles drama
tiškas scenas pasirodo jos se
kančiame naujame paveiksle, 
“Confession” (Išpažintis), ku
ris pradedama rodyti penkta
dienį, Rugpjūčio 21 d.

ši filmą yra galingiausia ko
kioje tik ši tamsiaplaukė gra
žuolė yra vaidinus. Dalykas 
einasi apie vieną garsią ope
ros dainininkę, nupuolusią iki 
kabareto dainininkės, kuri pa
tiria kad tas vyras kuris ją ki
tados apvylė dabar taikosi prie 
jos dukters.

Kuomet ji pamato juos abu 
kartu kabarete, ji tą vyrą nu
žudo.
sudaro 
me ir 
gabus 
lės.

Basil Rathbone, gabiausias 
iš visų viliokų rolių vaidinto
jų, lošia rolę to suvedžiotojo, 
kurio gyvenimą užbaigia kul
ka. Ian Hunter yra jos vy
ras, karo karžygis, kuris tik
rai myli tą operos dainininkę, 
bet negyvena su ja dėl jos su
sidėjimo su tuo suvedžiotoju.

Dalykas dedasi sename pa
saulyje, ir “Confession” yra 
vienas iš vaizdingiausių pavei
kslų, kuriame apimama moters 
atsinešimas į gyvenimo žiau
rumus.

Kas dedasi laike bylos 
įdomų vaidinimą, ka- 
apsireiškia jos tikras, 

pergyvenimas savo ro-

Rugp. 30-ta Paskutine
Diena Registruotis

Kitą mėnesį, Rugsėjo 28-tą, 
bus nominacijų balsavimas —■ 
bus nominuoti miesto tarybos 
nariai ir miesto mayoras.

Visi piliečiai kurie nori bal
suoti privalo būti atitinkamai 
užsiregistravę, 
liečiai ir tie kurie 
gyvenimo vietas 
balsavimų.

Kurie piliečiai 
balsavimuose 1935 
tais dabar būtinai privalo iš- 
naujo užsiregistruoti, kitaip 
jie negalės balsuoti.

Rugpjūčio 30-ta yra paskuti
nė diena užsiregistravimui.

-

Ypač nauji pi- 
pakeitė savo 
nuo pereitų

nedalyvavo 
ar 1936 me-

Lie-

STEVE LEDEIKA
atidarė draugišką užeigą
GĖRIMAI IR SKANUS 

UŽKANDŽIAI
Kviečiame draugus 

atsilankyti.
LEDEIKA CAFE 

6908 Superior Avė.

(33)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą'skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

PASEKMINGAS PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos piknikas pereitą sekmadie
nį Mačiutos darže visapusiai 
pavyko: atsilankė daug publi
kos, diena pasitaikė graži, to
dėl visi kurie dalyvavo džiau
gėsi tokiu gražiu oru, kas šią 
vasarą yra retenybė.

Kadangi šio pikniko pelnas 
skiriamas įrengimui Lietuvių 
Darželyje Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo, tokiu budu prie jau 
turimo tam tikslui fondo prisi
deda graži suma pinigų ir pa
minklo įgijimas kitą metą ga
li 'būti užtikrintas.

Kaip žinoma, kitą metą su
eis 80 metų nuo Dr. Vinco Ku
dirkos gimimo, taigi bus ati
tinkama proga jo paminklą 
Darželyje pastatyti.

LIET. DEMOKRATŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, Rugp. 26 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje įvyksta Lietuvių Demo
kratų Klubo susirinkimas. Vi
si nariai prašomi dalyvauti, 
yra svarbių klausimų, kaip tai 
miesto valdybos^ nominacijos, 
kurios bus Rugsėjo 28 d. Lai
kas tam jau trumpas. Nepa
mirškite užsiregistruoti ir pa
keisti savo antrašus tie kurie 
persikėlėt kitur gyventi.

Klubo Valdyba.

PAUKŠČIŲ PARODA 
CLEVELANDE 1939 M.

Clevelande, 1939 metų 
pos mėnesį atsibus Pasaulinė
Naminių Paukščių Paroda.

Jau dabar miestas prie jos 
rengiasi, ir federalė valdžia 
tam tikslui paskyrė $100,000.

Parodos surengimas dauge
liu atžvilgių bus surištas su 
Clevelando Kultūrinių Darže
lių Lyga.

Gal ir Lietuva dalyvaus šio
je parodoje.

Vienas iš daugybes nemokamai 
prieinamų palinksminimo vietų di
delėje 150 akrų Ekspozicijoje Cle
velande yra tai milžiniškas Sher- 
win-Williams Radiolando lukštas, 
kur kasdien griežio orkestrai, dai
nuoja radio artistai, atsibuna vode
vilio aktai ir ceremonijos priimant 
viso iš pasaulio atsilankančius žy
mius svečius, čia yra vietos dėl 
4,000 žmonių susėsti, ir programai 
būna keletą kartų per dieną.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
R u b u s

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVĖ.

. •

OPEROS CLEVELANDE

varo dulkes po kamba-

klausimai yra ką kiek- 
namų savininką apeina 
kai artėja ruduo, sako 

A. Hoake, oro tvarkymo

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR 

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansei Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

PASKYRĖ PINIGUS
TILTUI

Prez. Roosevelt užtvirtino 
paskyrimą $2,475,000 PWA pi
nigų statymui naujo didelio 
gero tilto per Cuyahoga upę 
ties Main avenue. Tas tiltas 
atsieis apie $6,000,000. Dar
bas prie to tilto manoma bus 
pradėtas už poros mėnesių.

Likusią dalį pinigų tilto rei
kalams sukels Cuyahoga aps
krities valdyba.

CUYAHOGA ŪKIO PARODA
Kurie jdomaujat ukininkyste 

apsilankykit Cuyahoga County 
žemės ūkio parodoje, kuri įvyk
sta šiose dienose Berea, Ohio, 
netoli Clevelando. Paroda ap
ima Rugpjūčio 18 iki 21 die
nos.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

Onutę. Buvo 
valgių ir gėri- 
labai smagiai

Susidarė grupė kuri rūpin
sis duoti Clevelando parkuose 
atvirame ore operas vasaros 
laiku.

Manoma perkelti nekuriuos 
pastatus iš Didžiųjų Ežerų Pa
rodos, kada ji užsibaigs, į ne
kuriuos parkus, ir tie pastatai 
tarnaus operos patalpoms.

WPA artistų grupė suside
da iš 180 asmenų ir turi orke
strą iš 45 asmenų, taip kad 
gali patiekti miesto gyvento
jams vasarines operas dykai.

APSIRUPINKIT ORO 
SUTVARKYMU 

ŽIEMAI
Ar žiemos metu yra “šaltų 

vietų” jūsų namuose? Ar per 
grindis kur jūsų vaikai žaidžia, 
traukia šaltas oras? Nežiū
rint visų pastangų, jūsų fur- 
nasas 
rius?

Tie 
vieną 
dabar 
Clark
patarėjas prie Electrical Lea
gue of Cleveland.

Tie dalykai, kaip žinom, yra 
kenksmingi sveikatai; tose są
lygose vaikai ir suaugusieji 
greit gauna šaltį ir silpnina 
sveikatą. Juos lengvai galima 
prašalinti, tiktai pritaisius oro 
valytoją prie dabartinio jūsų 
furnaso.

Tas prietaisas prašalins “šal
tas vietas” varydamas šiltą orą 
į visas kambario dalis, 
daleis dulkėms rinktis 
są ir tuomi apsaugos 
ir švarumą namuose.

Ne tik tas prietaisas bus la
bai naudingas, bet jis taipgi 
pagelbės sutaupyti kuro kaš
tus nuo 15 iki 50 nuoš.

Nežiūrint kokį kurą naudo- 
jat, šis prietaisas bus jums la
bai naudingas.

Informacijų apie tai galite 
gauti pas savo kaimyninį šil
dymo kontraktorių.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50$ už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

jml
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Jis ne- 
į furna- 
sveikatą

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS ;•
6702 Superior Avė. ;;

Telef. HEnderson 5699
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SAMAS JEWELRY j
6704

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

mniim»Tniii6iiiiiinlilllį^llnl,,,,i,,,į,,,,,<,,|||[1Į|[[Į1|Į;
SMAGUS POKILIS

Vardinių proga, Liepos 26 
d. pp. Saruliai surengė savo 
namuose puotą p. Onai Rama
nauskienei. Taip pat pagerbė 
ir jos dukterį 
patiekta skanių 
mų ir svečiai 
praleido laiką.

Dalyvavo visa Ramanauskų 
šeima ir p. Gaškai iš Akrono. 
Visi linkėjo Onom ilgiausių 
metų ir geros sveikatos.

Pas P. Kundrotus atsilankė 
iš Dubois, Pennsylvanijos, jų 
duktė Teresė su savo vyru Ta
rnu Lukaševičium. Praleido 
čia visą savaitę ir gryžo na
mon. Reporteris.

JIEŠKO NAUJŲ TAKSŲ
šiose dienose Columbus, 

įvyko Ohio miestų mayorų 
sėdis su valstijos gubernato
rium Martin L. Davey, aptari
mui šelpimo klausimo. Gu
bernatorius užgyrė įvedimą 
valstijoje kokių nors naujų 
taksų, iš kurių galėtų duoti 
šios valstijos miestams šelpti 
savo biednuomenę.

O, 
po-

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

saviškiams į Lietuvą. ■
■
■
■

TMD. IŠVAŽIAVIMAS
Clevelando Tėvynės Mylėto

jų Draugijos 20-ta kuopa atgi
jo, jon rašosi naujų narių, ir 
jau pasirengę tuoj gauti kny
gų.

šį sekmadienį, Rugp. 22 d., 
20-ta kuopa rengia savo links
mą išvažiavimą A. Šimkūno 
ukėje, prie Bedford, Ohio.

Važiuoti reikia Milės Road, 
route 43, iki route 613, .tada 
sukti po tiesei, ir ten rasite 
antrą ūkę, kur išvažiavimas at
sibus. Važiuojantieji susirin
kit 10 vai. ryto prie “Dirvos” 
redakcijos. Komisija.
J................. .... ......................

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O DIS T A S
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 St Clair Avęnue 

(viršuje) (31)
Telefonas ENd. 0716

M. W. KUDZIUS
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės:

1186 East 82nd Street
MJLAJL ±t

■

■
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. ■

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
uiimiinihiimiuiiriiiHininiiiįiiiiiiiiiiimiiiimii

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

nuvargus ar nerviškumų, galvos 
skaudėjimo, džiovos, pilvo ir inks
tų nesveikumų. Išžiųrėjęs ligonį 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydįmu 

Gydau jau dvyleką metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy 

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O.

Sierinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

Reumatizmų, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimų, diabeto, dropsy, nervų, 
dieglių strėnuose, džiovos, inks
tų ir kepenų ligų, vėžio, pilvo 
nesveikumų, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

Classic Mineral Fume Baths
2981 West 25th St. near Clark Av.

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

GARDEN 
j FLOWER SHOP 
= Gėlės visokiems reikalams E 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.
f 8404 Superior Avenue 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 
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WILKELIS FUNERAL HOME 
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR 

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo. 

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė, HEnd. 9292

■

■
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausantį 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS n

VIEVIO ROMANTIKA - IR VILNIAUS 
ŽIBURIAI

SKURDI PANORAMA.
Vievis — tai paskutinis di

desnis punktas pakeliui į Vil
nių, “šiaudinės sienos” atskir
tas nuo tos didžiosios širdies, 
kuri teikė jam gyvumą, nor
malų pulsą ir gražias perspek
tyvas. Jei ta širdis nebūtų iš
plėšta iš Lietuvos kūno, šian
dieną Vievis gražiai klestėtų, 
tarpininkaudamas tarp senosios 
sostinės ir Kauno. Dabar tai 
tik mažas, apsnūdęs miesteliu
kas. Didingai šauna j dangų 
aukšti bažnyčios bokštai, pa
kilę iš Didžiojo karo griuvėsių. 
Aplinkui mažų namelių skruz
dėlynas. Jie veik visi išdygo 
ant griuvėsių ir degėsių, ku
riuos paliko čia Rusų ir Vokie
čių armijos. Keletas valdžios 
įstaigų, pora desėtkų krautu
vėlių. Apvaliais akmenimis 
grįstomis gatvėmis ti n g i a i 
žingsniuoja ir ganyklų karvės, 
šokuoja avys ir ožkos.

Toli už miestelio vieniša ir 
paprasta sodyba — tai klebo
nija. Jos palangėje kapinės. 
Jų aptvaros vietoje riogso krū
velės samanotų akmenų, apipu
vę, lentgaliai, šūsnimis suver
sti senų gluosnių stuobriai. Vi
duje keroja krūmai, usnys, dil
ginės ir varnalėšai. Seni, sa
manoti, pakrypę mediniai kry
želiai. Nei vieno naujo kry
žiaus. Kapai apžėlę pikžolė- 
mis, r.ėra takų nei gėlynų. Dar 
toliau stūkso Rusų cerkvė. Kaž
koks garsus generolas pastatė 
ją caraitės Anastazijos gimimo 
proga. Dabar jį nublukus, ap
šepus, aptrupėjusiais karnizais. 
Bokštuose plasnoja kuosos. Ap
link gūdžiai bšia ihedžiai. fGrei 
ta šventiko rezidencija: tamsi, 
medinė, pakrypus. Kaip ir kle
bonija, panaši į mažesnio vals
tiečio lūšną.

Tiktai geležinkelio stotyje 
kiek gyvesnis judėjimas. Ypač 
šeštadienio vakare, kada į šį 
romantišką kampelį suplaukia 
svečiai iš laikinosios sostinės. 
O šventadienių išvakarėse jų 
atvyksta gausiai. Prieš trau
kinio atėjimą prie stoties išsi-

A KINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lai t)

1155 East 79th St.

V I S O K I O S | 
| APDRAUDOS-INSURANCE į 

reikalais kreipkitės į mane į
Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) | 

patelefonuokit paaiškinimui. J 
\ Apdraudžiu namus nuo ugnies, | 

tornados, taipgi namų baldus ir I 
automobilius; prie to apdraudžiu J 

• nuo sužeidimų ir parūpinu kito-1 
I kią apdraudą. Jeigu baigiasi ju- | 

sų apdrauda ant namo ar kitko | 
duokit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 Superior Av. (viršuje) | 

Telefonas HEnd. 5699

rikuoja aukštaitiški vežimėliai, 
štai iš vagonų verčiasi kelei
viai: pavieniai ir grupėmis, vy
rai ir moterys. Tai nuolatiniai 
Vievio vizitininkai, prisiekusie
ji šios apylinkės gerbėjai,, meš
keriotojai, vėžiautojai, žuvau- 
tojai, ramybės, poilsio ir pušy
nų kvapo mėgėjai. Nešasi įvai
raus kalibro meškeres, spinin
gus, velka tinklus, kritelius, 
portfelius, gabenasi ryšulius 
užkandžių bei išgėrimų. Visa 
tai skubiai krauna į kaimiškas 
vežėčias, idant Vieviškis val
stietis už 2—3 litus nudangin
tų juos prie žuvingiausių ežerų, 
prie vėžiais knibždančių upe
lių, prie “demarkuvkos”, iš kur 
vakare matyti Vilniaus žiburių 
pašvaistė. Po pusvalandžio sto
tis vėl tuščia. Tylu, ramu...

— Ponai, prašau pas mane. 
Aš nuvešiu į Pirmą Malūnėlį 
už du litu. Tenai pas mano 
švogerį gausite gerą nakvynę, 
pieno, kiaušinių. O kiek ten 
ežere lydekų, lynų, raudžių! 
O vėžių kiek daug!... — rekla
muoja kaimietis savotišką spor
tinį “turą”, tai svečių grupei, 
kuri dar nežino kur žuvingiau- 
sios ir vėžingiausios vietos. 
Svečiai sėda ir keliauja 4 klm. 
ligi Pirmojo Malūnėlio kaimo.

Jei apie pusiaunaktį nueisi 
žolėtu vieškeliu ir vingiuotais 
keliukais ligi “garsaus” Malū
nėlio, pamatysi tokius vaizdus. 
Mažos kaimo lūšnelės snaudžia 
tamsoje. O ežere kažkas pli- 
auškinasi, šūkauja, stena. Tai 
vienos ministerijos referentas, 
Kauniškis buhalteris, j iešminin
kas ir prekyborius skolintu 
tinklu gaudo žuvį. Ir nepa
žinsi Kauno piliečių. Apsiavę 
senais pusbačiais, apsimovę han- 
deliui netinkamas kelnes ir 
švarkus, braido dumble ligi 
juosmens, vandenyje ligi kak
lo, sunkiai tempia maurų ir 
žolių pilną bradinį. Ir džiau- 
gauja išgriebę mikroskopinį 
mekšriuką, pelio ilgumo lyde
kaitę.

Toliau upelio krante dunkso 
trejetas figūrų. Ir čia Kaunie
čiai — vėžius gaudo. Godžiai 
ruko papirosus ir dreba nuo 
naktinės drėgmės. Ir taip vi
sa upelio pakrantė, taip prie 
kiekvieno ežerėlio.

Sekmadienio vakare vėl at- 
gija Vievio stotis. Į Kauną 
grįžta žuvautojai ir vėžiauto
jai. Bet tuščiomis į traukinį 
nesėda, nes stotyje vietos gy
ventojai jau laukia jų su vėžių 
pintinėmis ir žuvies krepšiais, 
čia “žvejojimo meisteriai” už 
keletą litų “sugauna” apsčiai 
žuvies ir vėžių kad Kaune lai

PATVIRTINO NAU- 
JĄ AUKŠ. TEIS

MO TEISĖJĄ

Washington, Rugp. 17 d. 
— Po didelės audros Sena
te, šiandien tapo užgirtas 
63 balsais prieš 16, Sena
torius Hugo L. Black iš 
Alabama valstijos, užimti 
vietą Suv. Valstijų Aukš
čiausiojo Teismo teisėjo.

Praeitą pavasarį rezig
navęs vienas iš devynių 
Aukš. Teismo teisėjų pali
ko savo vietą tuščią.

Šiam teismui teisėjus pa
skiria, arba rekomenduoja 
kandidatus, pats preziden
tas. Ilgai buvo spekuliuo
jama ką Rooseveltas pa
skirs. Jis pereitą savaitę 
paskyrė Senatorių Black, 
ir pačiame Senate kilo di
delė audra. Jis svarbiau
sia buvo įtariamas turėjęs 
bendro su garsiais “kluk- 
seriais”. Tačiau atėjus lai
kui balsuoti Black gavo di
dumą Senato balsų. Jis yra 
51 metų amžiaus, taigi tu
rės apie 25 metus laiko pa
sėdėti Aukščiausiajam Tei
sme.

Senatorius Black yra uo
lus rėmėjas Roosevelto po
litikos.

* * »

PASKYRĖ PINIGUS 
STATYBAI

Washington. — Lermin- 
gam posėdyje Atstovų Bu
tas perleido $98,880,370 su
mą, kurią Roosevelto ad
ministracija reikalavo ūkių 
atsteigimui, tose vietose 
kur ūkininkai turėjo aplei
sti savo ukes nuo potvinių 
ir kitokių gamtiškų nelai
mių ir nepajiegia atsisteig- 
ti, ir statymui naujų pašto 
patalpų įvairiuose miestuo
se.

ARKLIŲ IR GALVIJŲ PRIE
AUGLIO PARODOS

Lietuvoje įvesta, po žemės 
Ūkio Rūmų vadovybe, arklių 
ir galvijų prieauglio parodė
lės. Parodėlių tikslas paska
tinti arklių augintojus tinka
mai auginti arklių prieauglį, 
jį gerai užlaikyti ir prižiūrėti.

Už tinkamai auginamą ark
lių prieauglį arklių auginto
jams duodama piniginės pre
mijos. šiam reikalui šymet ž. 
U. Rūmai yra paskyrę 13,500 
litų. Premijų už arklių prie
auglį negaus tie ūkininkai ku
rie valdo daugiau kaip 150 ha 
žemės arba turi su žemės Ūkio 
Ministerija sudarę sutartis, pa 
gal kurias jie turi arklių prie
auglį platinti ūkininkų tarpe.

Į arklių prieauglio parodėles 
priimami žindukai, mituliai ir

dveigiai eržilukai, ir to paties 
amžiaus kumelaitės, geresnės 
veislės.

Tas pats ir su galvijais. Pa- 
rodon priimami visų veislių ir 
vietinių karvių veršiai nuo 3 
mėnesių iki pusantrų metų am
žiaus, paeiną iš galvijų kontro
lės rateliuose kontroliuojamų 
karvių.

Kaip jaunų arklių taip ir 
jaunų galvijų parodos prade
dama ruošti visoje Lietuvoje 
numatytose apielinkėse.

Viso bus apie 115 galvijų 
prieauglio parodų ir prieaug
lio premijavimui paskirta 21,- 
500 litų. “U.P.”

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

PASKUTINE PROGA!
VISŲ VASARINIŲ VYRIŠKŲ REIKMENŲ

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS 89'
VILNONĖS VYRŲ Q *C
Maudymosi Kelnaitės ’J’ •

VYRŲ IR VAIKINŲ $1 .39
Skalbiamos Kelnės

VYRŲ Broadcloth ŲH
Apatiniai ar kelnaitės

VYRŲ 35c KOJINĖS 
Gražios šilko ir Lisle 

4 už $-£.00
■ ufu '

DYKAI EAGLE STAMPS
už 10c arba daugiau. Iškeičiam

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

su kožnu pirkiniu
pilnas štampu knygeles.

i

I
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SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............. ..............

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p. 

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija.
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi...................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, ‘57 pusi............

DU BAILIU — Komedija viename veiksme.
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija;
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi.............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS III MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
2 vaikai.........................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui —- Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—iNepa- 
vykus komedija. 183 pusi.......................................

drama viename veiksme, iš 
v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.
Keturių veiksmu kome- 
5 pašaliniai. 35 pusi.
— Drama trijuose veik- 

‘ ■ ' 30 p.

mikiu pasigirtų. Bet Kauniš
kiams išvykus — Vievis ir vėl 
visą savaitę lieka tylus, pustuš
tis. Tik vakare, paėjus apžė
lusiu geležinkeliu į anapus miš
ko, matyti Vilniaus žiburių gais
rai, kuris per 38 kilometrus 
atneša didelį ilgesį ir stiprią 
viltį... “Sekm.”

J. Sakalas.

. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

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

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.
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I APDRAUDOS REIKALE Į

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. • Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
= Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E
“lllllllllHHllllllllilIlIlIlIlUIHIHIIIIIHUIIinillllllHHtnilUIIHIIIIIIIIIIIIIHIHHIIHIIIIf;

BIRŠTONO MINERA
LINIUS VANDENIS 

NORI VEŽTI J 
AMERIKĄ

Šiomis dienomis Birštono va
sarvietės gydyklų administra
cija gavo žinių, kad Lietuvos 
mineralimus vandenis norima 
pradėti eksportuoti į Amerikos 
Jungtinės Valstybes, čikagie- 
tis Lietuvis Daubaras, šymet 
Vasarą atvykęs į Kauną, ren
ka žinias, kaip pradėjus šių 
vandenų eksportą į Naująjį 
Pasaulį. Daubaras labai norė
tų į Ameriką nusivežti bent 
keliolika šimtų bonkų “Vytau
to” vandens. Anot Daubaro, 
milijoninis Čikagos miestas tu
rįs apie 100,000 Lietuvių, ku
rie labai norėtų vietoje gauti 
gydomųjų Lietuvos mineralinų 
vandenų. Jeigu nesusidarys 
kokių kliūčių, tai Daubaras jau 
šymet j Ameriką parsivešiąs 
pirmąjį transpoita “Vytauto” 
vandens. Deja, šio vandens 
transportas, palyginti, bus 
brangus, tad “Vytauto” bonka 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se kainuotų apie 20 — 25 A- 
r.ierikoniškų centų. Be to dar 
teks išaiškinti, kiek Amerikos 
Jungtinės Valstybės imtų mui
to.

Gydytojų teigimu, gazuotas 
mineralinis “Vytauto” vanduo 
gali išsilaikyti nesugedęs ke
liolika mėnesių, o šaltoje vie
toje — et apie vienerius metus.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
kurio žinioje yra mineraliniai 
Birštono vandenys, jau anksčiau 
susirūpino “Vytauto” vandenio 
eksportu į užsienius. Pirmoje 
eilėje šis vanduo norima pra
dėti eksportuoti į Estiją.

“L. A.”

“Dirvos” Redakcija priima,ir 
talpina pranešimus apie vietjni 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Gaminkit Vesiu, 
Lengvu Budu

ELECTRICROASTER
Jei vasaros 
laiku valgių 
virimas arba

kepimas jus vargina — ir 
užima perdaug laiko — įsi- 
gykit sau Electrišką Roas
ter!
Su Elektrišku Roasteriu, 
valgių gaminimas bus vė
sus, nes jis insuliuotas ir 
nepraleidžia šilumą; gami
nimas bus lengvas ir turė
sit sau liuosesnio laiko, nes 
Electriškas Roaster verda 
beveik automatiškai.
Elektriškas Roaster paga
mina pilną valgį dėl astuo
nių—jis šutina, kepa, ver
da ir tušina. Įsigykit sau 
Elektrišką Roasterį DA
BAR!

DAUGIAU 
UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

Visoki Elektriški Pa
dargai — ar tai Elek
triškas Roaster ar Re- 
frigeratorius, ar Pe
čius ar koks kitas pa
dargas, ar Akis Sau
gojanti Lempa — tin
ka ir yra reikalingi 
dabar labiau negu ki
tados kada. Visi pa
dargai ir Akis Saugo- 
jančios Lempos, sulyg 
jų pagerinimo, kainuo
ja mažiau; o prie nu
pigintos kainos reika
linga jų opera vimui 
jiega taipgi daug pi
gesnė.

THE ELECTRICAL LEAGUE
18th Floor • Midland Building • CHerry 2535

AN ELECTRIC RANfeE TAYS. Fbfe ITSELF *

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.....................................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksms va'zdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi........................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................

KONTRIBUCIJA
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
diją; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo..................................................

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.........................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi....................... . ...............

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi...........................

NASTUTĖ
vyrai, 2

— dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
moterys. 30 pusi.......................................

PRISAKYMAS — Drama viename veik-
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PENKTAS 
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..................................

E PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.................................

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-

= 3 vaikai. 110 pusi....................................................
PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik-

E smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll
PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy

rai, 3 moterys. 109 pusi.........................................
NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak

tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora .vaikų. 92 pusi.................

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p...............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
E RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nu gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........
E RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno
E veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.

ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............

.SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pus!...........

E SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy-
£ rai ir trys moterys. 62 pusi....................................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant......................................................................

SALOMĖJA, Ilerodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų
E komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.
E ŠVENTADARBAI — patr otinė vieno veiksmo tra-
E gėdija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
E vyrai, 3 moterys. 33 pusi.....................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
= Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė..........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks--
E mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 85 pusi...........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—ši-

= mas Paukštvanagis; 4—Paparčio žiedas; 5—Už-
E gavėnės. Neilgi veikalukai.....................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragidija 5
E veiksmuose-, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 1*12 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi-
= na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..........................
S Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
E Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie-
E čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To

je serijoje yra “Ekscelencija" ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. _______________________________

E (Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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UNCENSORED S1DE-GLANCES KNOV/SEY KNOOS
EKSPOZICIJA BAIG

SIS RUGSĖJO 26
Praeitą šeštadienį Didžiųjų 

Ežerų Ekspozicijoje buvo Ju- 
bilejinė Diena, kuri sutraukė 
į Ekspoziciją 105,819 svečių.

Kurie tą dieną dalyvavo Eks
pozicijoje, turės neišdildomą 
įspūdį.

Sekmadienį, Ekspoziciją at- 
cc°1'7 svečių. Viso nuo 

Ekspozicijos atsi- 
aplankė 2,200,000

lankė 55,817 
šios vasaros 
darymo ją 
žmonių.

Iš plataus 
ciai žmonių kasdien lanko Cle
velando Ekspoziciją, desėtkais 
Lietuvių kas savaitę atvažinėja 
iš kitų Amerikos miestų pa
matyti Ekspozicijoje Lietuviš
ką Užeigą, ir jiems akys nu
švinta patyrus kad Ekspozici
joje atstovaujama ir Lietuvių 
tauta. O daugybė vietinių, ku
rie net pėksti gali nueiti į Eks
poziciją, nėra dar buvę, ir tin
gi išsijudinti, ar gaili praleisti 
pusdolarį pamatymui to kas į 
Clevelandą vilioja daugybes 
žmonių iš visur.

Ekspozicija pratęsta trims 
savaitėms — iki Rugsėjo 26, 
ir tada jau užsidarys ant visa
dos.

Lietuvišką Užeigą lengva su
rasti: reikia nueiti į STREETS 
OF THE W0RLD sekciją ir 
inėjus ten pro vartus, eiti po 
dešinei. Toje gatvėje, už poros 
minutų prieisit didelę užeigą, 
po kairei, kurios uždangaluo
se ir matysit užrašus “LITH
UANIAN UŽEIGA”.

pasaulio tukstan-

MINĖJO 15 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTUVES

Jonas G. Polteris su savo 
žmona šiose dienose minėjo sa
vo vedybų 15 metų sukaktį.

Ta proga į Clevelandą at
silankė jų artimi giminės iš 
Pittsburgho ir Donorą, Pa.

Keletui dienų Clevelande ap- 
siliko Polterio pusbrolis Dr. 
Petras W. Urbaitis, Donorie- 
tis. Svečiai apžiurėjo Lietu
vių Darželį, o Dr. Urbaitis ap
silankė Ekspozicijoje ir šiaip 
apžiurėjo musų miestą.

Polteriai yra veiklus Cleve
lando Lietuvių tautiniame gy
venime. Į Clevelandą jie atvyko 
prieš kelioliką metų ir stojo į 
tautininkų organizacijas, jose 
nenuilstamai darbuodamiesi.

Jonas G. Polteris jau kelin
tas metas yra SLA. 14-tos kp. 
finansų sekretorium, p. Polte- 
rienė keliais atvejais daug pa
sidarbavo parėmime Clevelando 
Lietuvių Kultūrinio Darželio.

Jie turi dukterį ir sūnų.

Ructiantis prie Nacionalinių Oro Lenktynių

NACIONALES LENKTY
NES, kurios atsibus Clevelande nuo 
Rugsėjo-Sept. 3 iki 6, privertė tų 
lenktynių direktorių Clifford W. 
Henderson, išsirengti į maudymosi 
kelnaites tikslu pasigauti Eleanor 
Holm Jarrett ir Johnny Weissmul- 
ler, Billy Rose’s Aųuacade artis-

tus, norint parduoti jiems pirmuti
nę porą sudėtinių tikietų, kurie yra 
geri ir
Ežerų 
artistai 
tikima
tus tūkstančių svečių švenčių pro
ga Rūgs. 3, 4, 5, ir 6.

oro lenktynėms ir Didžiųjų 
Ekspozicijai, kurioje tiedu 
dalyvauja, ši kombinacija 

sutrauks į Clevelandą šim-

BUKIT AMERIKONAI
KOVOKIT PRIEŠ AUKŠTUS TAKSUS!

Štai kokį straipsnį prisiuntė 
Cuyahoga Tax League apie di
delę taksų naštą, kurią kiek
vienas turite nešti:

Nuo 1776 iki 1916 metų, vi
si šios................ .
liucinis 
1812 metų Karas, ir Ispaniš
kas karas, įskaitant ir karus su 
Indijonais, — kaštavo $17,000,- 
000,.000.

Per šešis depresijos metus 
praleista sumos didesnės negu 
tų karų kaštai! Nuo 1933 iki 
inimant 1038 metus, šelpimo ir 
viešų darbų kaštai atsieis net 
$19,308,000,000 — arba dviem 
bilijonais DAUGIAU negu at
siėjo visi karai iki 1916 metų.

Dabartinis leidimas pinigų 
vardan “šelpimo” per vieną 
mėnesį atsieina tiek kiek kaš
tavo Revoliucinis Karas ir 
dėjus dar 1812 metų karą.

turite nešti:

šalies kaštai, — Revo- 
Karas, Civilinis Karas,

gančiam metui pasiekia beveik 
du bilijonus dolarių!

ši šalis buvo paremta ant 
atkaklių kovotojų už liuosybę, 
ir tas žodis liuosybė iki tam 
tikro laipsnio reiškė liuosybę 
nuo perdaug taksavimo. Taigi, 
visų turi būti obalsis, “Bukim 
Amerikonais, kovokim 
aukštus taksus1”

prieš

BY K. J. M.?

pri-

mo-Jus dar net nepradėjot 
keti už šitą milžinišką pinigų 
leidimo programą. Federalės 
Skolos dabar siekia $35,000,- 
000,000, arba tiek kiek atsiėjo 
visi šios šalies karai per pra
ėjusius 140 metų PLŪS neti
kėtiną kiekį kaštų taip vadina
mo “šelpimo” per trumpus še
šis metus. Kaip Amerikos gy
ventojai gali tikėtis išmokėti 
šią skolą ir išgyvuoti?

Federalis deficitas šiam bė-

Čia pat, Cuyahoga Apskrity
je, Cleveland miestas praleidžia 
$44,000,000 įskaitant ir grąži
nimui skirtus pinigus; Apskri
ties viršininkai praleidžia $25,- 
000,000; Clevelando mokyklos 
praleidžia $20,000,000; ir ant 
viršaus tų milžiniškų kaštų ką 
šios apskrities gyventojai mo
ka, dar užkrauta Valstijos ir 
Federalių taksų naštos viso
kiausiais pavidalais.

Apskaičiuojama kad kiekvie
nas darbininkas, biznierius ir 
profesionalas dabar dirba vi
są trečdalį savo laiko, keturis 
mėnesius kas metą, užlaikymui 
milžiniškos armijos politiškų 
darbų turėtojų.

Visi žmonės moka šiuos tak
sus! Kuomet jus perkat val
gomus dalykus jus mokat tak
sus kurie užkrauti ant krautu
vės ir daugybę kitų taksų ku
rie užversti ant biznių. Kuo
met mokat namo nuomą, arba 
turit biznio reikalus su tokiu 
kuris nuomą moka, taksų naš
ta pereina ir ant jūsų.

Ar taigi reikia stebėtis kad 
pragyvenimo kaštai kyla?!

Looking over 
the letters of 
criticism, com- 
ments and com- 
pliments receiv
ed in the past 
Severai mo iths, 
I can’t help būt 
recall to mind 
an cld fable en
titled—the man, 
the boy and the 
ass. Jt’s a tale

I read in the fifth or sixth grade 
reader, and it “stuck”. Upon in- 
ąuisition I discerned that a great 
many people have never heard, or 
forgotten it. Being invested with 
a great amount of prosaic vvisdom 
and exemplifying my ųuandry, I 
shall herein to the best of my know- 
ledge, sėt forth that legend of long 
ago. . .

Once upon a time, a small 
his father and a dilidated 
ing ass vvere joūrnėying from 
Ridge to Cedar Bluff, a small 
in Leafy Hollow. Well sir, 
happened to be atravelir.g thru this 
har perticular village on a • Sun
day mavvning, just as all ye faith- 
ful vvere plodding their way to 
church.

S’help me things vvere goin’ fine, 
by crackee, until some bevvhiskered 
old gent vvith a very extended bel- 
ly, roared — “Ho, ho, look at those 
tvvo coyotes, vvalking, vvhile their 
beast of burden trots along unbur- 
dened.
his son mount the beast.
shaver hadn’t even had the road 
dust shaken offen him, vvhen a 
tight-faced, shrill-voiced little busy- 
body shouted, “Get off, you lazy 
young ‘un and leave yore pap ride”. 
Obediently, the son complied, al- 
lovving the father to ride.

The lad’s flesh and blood vvas just 
beginning to believe that it really 
vvas good to be alive, vvhen a boom- 
ing voice bellowed — “Hey, you old 
man, you’re just as dumb as the 
animal, he has such a strong back 
and 
Ah! 
and 
the 
hot 
ed upon the beast’s haunches long 
enough to read his father a couple 
of Lifebuoy ads, vvhen they ran 
amuck vvith a crovvd of kids. They 
screamed their command of dissap- 
proval, making that poor little ani
mal carry those tvvo big hicks. That 
vvas the lašt hey, I mean stravv, 
both dismounted and led the 
key . . ; the šame vvay
started, only novv they vvere 
the tovvn.

The moral — “You can’t please 
everyone, būt there’s no harm try
ing”. So ‘tis vvith the life of a 
vvriter, some desire serious, histori- 
cal articles, others humorous, gos- 
sipy events, vvhile štili others are 
perfectly satitfied, except . . .
so here am I, my ųuandry unsolved, 
būt explained.

Mr. Urban is one of those sil- 
lovvr, reticient, retiring and reserv- 
ed.

Being American born did not in- 
terfer vvith his mastering the lan- 
guage of his parents to the utmost 
perfection, to say nothing of his 
great patriotism. His trend of vvrit- 
ing is one of the most difficult — 
that of digging endlessly for hours 
at a time into historical and genea- 
logical books. It ■ is a most dry 
and tiring study, for vvhich he has 
received much commendable recog- 
nition. True to his mood of living, 
he is interested in stamp collecting 
and vvood carving.

Tht next occasion 
read “Sketches” by 
remember that if it
or four minutes to read, it entailed 
about 5 or 6 hours of pouring over 
some mean literature to condense.

B Y
SUPER SNOOPER

Simply because his younger brother 
has just got himself a flashy nevv 
Ford V-8 and is making a hit 
vvith all the gals in tovvn — some 
of them belonging to Bruno.

I

you have to 
P. W. Urban, 
reąuires three

DON’T knovv how anyone else 
feels about it būt I’m certainly 

beginning to miss the Akron Lith
uanian Sočiai Club. In the days 
gene by it took no effort a-tall on 
my part to put out an edition of 
the Knovvsey Knoos. There vvas 
something going on all the time. 
All I had to do vvas to attend the 
affair, enjoy myself and pick up 
a few snoops on the side. Būt 
things are different novv. Not much 
goes on in the Akron Gang, that 
if, as a unit. Now each one has 
found somevvay to enjoy himself 
independently, so that in order to 
keep track of my friends 
to be about umsteen places 
šame time. Būt be that 
may, yours truly is always
job to get you the nevvs about your 
friends regardless of the time or 
place. So here are a few snoops 
that I picked up as I strolled about 
tovvn during the passed week.

I have 
at the 
as it 

on the

V

YOUNGSTOWN, O.
I wonder what Rose Lucas vvas 

doing in Cleveland, Sunday at noon 
in front of the E’ysium? Who vvas 
that tall, dark and handsome guy, 
Rose was waiting for, and vvhere 
they went nobody knows.

What were tvvo Lithuanian fel- 
lows, Elmer and Frank doing in 
Cleveland’s Indiana dugout at the 
baseball game Sunday ? I wonder 
if they were giving Cleveland a 
few pointers on how to play base
ball?

boy, 
look- 
Pine 
town 
they

So the father quickly had 
The little

you make the little boy walk.” 
a perfėct set-up, both the boy 
his father could both ride, vvhile 
donkey sulks along the dusty, 
road. The son vvas only park-

don- 
they 
thru

I —
: we hear this phrase 

by some of our me- 
, even by overselves at 
see a great athlete,

GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA 
į CLEVELANDO TERMINAI.

BOKŠTĄ!

Gerb. Spragilas Terminai Bokšte

Jau tuoj — kitame “Dirvos” numeryje — prasidės 
aprašymai Gerb. Spragilo Ekskursijos j Klyvlando 
Terminai Bokštą. Gražus, juokingas ir pamokinan
tis aprašymas apie Klyvlando miestą — istoriškas 
ir moderniškas apsakymas šio didmiesčio.
Skaitykit “Dirvą”, ir pasakykit kitiems apie tai!

SVEČIAVIMAISI
Iš Badtimorės, vieši pas sa

vo tėvus Baltrukonius p. Julė 
Rastenienė, Adv. Nado Raste- 
nio žmona. Aplankė Darželį, 
Ekspoziciją, “Dirvos” redakci
ją ir savo draugus ir gimines.

Juozas Muliolis išvažiavo į 
Indianapolis, Ind., dalyvauti 
Jaunų Demokratų konvencijoj.

Ona Kliševičienė ir p. Rai
nienė su savo vaikais lankėsi 
Detroite. Dalyvavo vestuvė
se, aplankė savo draugus ir 
pažystamus. Viešėjo pas Va
laičius, Gudžiūnus, Venslovus 
ir kitus.

Iš Pittsburgho buvo atsilan
kę B. J. Valaitis su šeima. At
silankė “Dirvoje”, matė Lietu
vių Darželį ir kitas vietas.

Birutė Smailis, iš Detroito, 
lankosi vakarinėse valstijose— 
prisiuntė atvirutę iš gražaus 
Yellowstone Parko, Wvoming 
valstijoje.

Iš Scranton, Pa., lankosi p-lė 
Mac Logan pas savo brolį Jack 
Logan.

Iš Chicagos vieši Clevelande 
M. A. Motėj unas, pas savo dė
dę Joną Sakalauską. Motejų- 
nas yra ilgametis “Dirvos” 
skaitytojas ir geras Lietuviš
kų reikalų rėmėjas.

Iš Bridgeville, Pa., lankėsi 
Veronika Sabaliauskienė su sa
vo duktere. Viešėjo pas Vasi
liauskus, Kerdeikius ir kitus. 
Apžiurėjo Lietuvių Darželį ir 
atsilankė “Dirvos” redakcijo
je.

A SKETCH —
ABOUT the “Sketches” author 

— Peter W. Urban. Many Lith
uanians in the past have asked and 
inųuired about this vvriter. First, 
he’s a very vvell-knovvn columnist, 
having vvritten for “Tėvynė”, “San
dara ”, “ Naujienos ”, “ Vienybe ”,
“ Furrovv ”, “ Jaunoji Lietuva ”,
What I commenced to say is, he’s 
a very vvell knovvn vvriter, as a 
vvriter, būt not as a personality.

PARSIDUODA 
WINE TAVERN 

Lietuvių apgyventa vieta 
6601 Wade Park Avė. 
Gera Proga Lietuviui

PARSIDUODA 
Geležinių Daiktų Krautuvė 
gerai išdirbtas biznis, užlaiko 
visokias reikmenis ir maliavas. 
Gera proga tam kas nori to
kio biznio. (34)

Telefonuokit 
SHadyside 1737-J

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

Lietuviškoje ukeje, pavienis, 
mokantis darbą. (35)

Kreipkitės “Dirvos” Adm. 
ĘNdicott 4486

PARSIDUODA NAMAS
Ant Yale avė. 10402 — 7 

kambariai, 4 miegamieji, dvi
gubas garadžius; kaina $5300. 
Susitarimui telefonuokit

SKyline 6409W.

PARSIDUODA ALINĖ
Lietuviams patogi vieta 

antrašu 
4814 Superior Avė.

Kreipkitės tuoj, (34)

WHY CAN’T
H0W often 

being moaned 
diocre friends, 
times. We i 
dancer, svvimmer, artist, or vve hear 
a. renovvned singer, then vve com- 
mence bemoaning the fact that vve 
vveren’t born lucky? Let’s be more 
specific and take the case of Rose 
Lucas, the much applauded singer 
from Youngstovvn.

Here vve have a talented young 
giri, struggling avvay at a medium 
salary six days a vveek — six days 
trying to make and save enough 
money to keep herself and further 
her ambition. On Sunday, a day 
of ręst, she arises at a very early 
hour in order to catch a jerky old 
bus, providing 
to Cleveland for 
lesson.

Try that tune 
of ambition . .
a vveek to earn a little, then suffer 
by riding 140 miles on your day of 
leisure to spend a goodly portion 
of it on fare and lessons. Sorta 
makes one vvince — is that vvhat 
vve consider luck?

TRUE LOVE NEVER DIES — 
Akron’s one and only childhood ro- 
mance comes to an end. Knovving 
each other and falling in love with 
each other from vvay back in their 
school-hood days, Mr. Clarence Ro- 
zuk and Miss Elizabeth Trumpikas 
have finally become victims of Dan 
Cupid, and are to be joined to- 
gether as man and wife this com
ing Saturday, August 21st (if noth
ing happens ‘tvveen novv and then). 
Those wedding bells are sure break- 
ing up that Akron Gang of mine.

her transportation 
her weekly singing

on your ovvn piano 
. . work six days

THAT’S LIFE —
SOMETlMES cruel, pitiless, un- 

fathomable, then again sweet, hap
py, cheerful. Take the twist of 
fate in the life of Jean Lutkus — 
a sport-loving, fun-indulging type 
of a giri. Thru that insoluble twist 
— this keen kid falls and fractures 
her ankle vvhile busy at work, put- 
t.ing her in a hot stuffy bed or home 
for the remainder of the good old 
summer time.

THIS FALL —
ALL Clevelanders receiving the Sun

day Plain Dealer and out of tovvn- 
ers vvho have been follovving the 
articles entitled, “Highlights in 
History", by J. Carroll Mansfield 
vvill be interested to learn that in 
a month or so an entire page vvill 
be devoted for the interesting Lith
uanian story of the Duchess Biruta. 
It has been thru the efforts of Mr. 
K. S. Karpius that this article vvith 
pictures is being published.

REMEMBAH —
THAT husky lad from Youngs

tovvn, Moon Derin, the boy vvho play- 
ed basketball for the American All- 
Stars vs. the Lietuva team? Novv 
ya remember, huh? Well, I re
member novv, I shoudn’t have call
ed him husky, būt lucky — ir dar 
kaip — he vvon seven hundred 
very green, green backs playing 
the “bug”. Bug or no bug, it’s got 
me.

i

It seems to me that the Super 
Snooper of Akron has finally found 
himself and broken into print again. 
Where was that big baboon lošt 
and who was it that found him?

GREETINGS MY FRIEND — Mr. 
Stanley Alekna is certainly feeling 
proud these days and not because 
he is the father of a clever little 
youngster. He is novv the proud 
possessor of the hand that shook 
the hand of Mr. James A. Farley, 
Postmaster General and Chairman 
of the National Democratic Com
mittee. “Big Jim” vvas in tovvn 
lašt vveek and Stan not only had 
the privilege of shaking hands vvith 
him būt vvas the first postai em- 
ployee in Akron to do so, including 
our ovvn postmaster.

FOR ESQUIRE ONLY — If any
one decides to name the ten best 
dressed men of 1937 they better 
not overlook Mr. William Darulis. 
After observing his various dress 
combinations during the past sum
mer months, I’m sure that he not 
only rates the title of being Akron’s 
leading fashion plate būt even de- 
serves some mention in any nation 
wide competition.

ATTENTION PLEASE — I savv 
in the Forum lašt vveek the King 
of Svvat’s lineup of Lithuanian base
ball players in organized baseball 
throughout the country, and I have 
a very important addition to make. 
It may be of interest, to Joe in 
particular, to learn that “Ducky” 
Mcdvvick, the leading hitter in both 
of the major leagues, has plenty 
of Loogan blood in his veins.

RIDE *EM COWBOY — Have you 
noticed Mary Kast and Bernice Bal
trūnas limping around lately. That’s 
because they’ve taken up the art of 
bicycle riding and are paying the 
price that most beginners do. They’re 
certainly getting their anatomy all 
bruiced up aplenty and in the most 
uncomfortable places at that.
GANG WAY BROTHER — Bruno 
Bartkus, of Cleveland, seems to be 
plently burned up of late. Why?

Prospal and 
at the home

What vvas 
cousin Bruno 
of kabei Derin a few weeks ago? 
Guess I better warn her old heart- 
throb in Akron to vvatch his step 
or he vvill lose out in the running.

Chick 
doing

that Helen Lucas is 
ųueer to the local 

be — ? Boy there’s 
of nevvs if it

Why . is it 
acting kinda 
boys ? Can it 
a real piece
breaks ? Guess vve better be 
before definitely saying, tho.

The man vvho knovvs all, 
all, and hears everything.

THE DOPE,

ever 
aure

seea

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

TO BE MARRIED
Tvvila Babarsky, active young lady 

amongst the Lithuanians is to be 
joined in the bonds of matrimony 
to Mr. Anthony Barkus. The finai 
I do’s vvill be vvhispered at nine 
o’clock, the sixth of September, in 
Our Lady of Perpetual Help Church. 
Reception vvill be held at the Church 
Hali for close friends and relatives.

ENGAGED
Mr. and Mrs. C. F. Petraitis, 6702 

Superior Avė., announce the engage- 
ment of their only daughter, Jean, 
to Mr. Michael Prankas, son of Mrs. 
Veronica Prankas, 6833 Bayliss Avė. 
There vvas an informal dinner held 
at the house of Mr. and Mrs. C. F. 
Petraitis, announcing the engage- 
ment.

TRAVELS
Mr. Anthony Svetkauskas mixed 

business vvith pleasure and journey- 
ed to some distant part of Pennsyl- 
vania, somevvhere in the mining 
district to visit friends and rela- 
tivec, vvhom he hasn’t seen for 
a goodly number of years.

VISITS
Nadas Rastenis, wife ofMrs.

Bąltimore’s vvell-knovvn lavvyer, spent 
Severai days in Cleveland, visiting 
vvith her family and vievving the 
Exposition, Cultural Garden, etc. 
The trip vvas vvell enjoyed and the 
excursions about tovvn vvell inter- 
preted, as she vvas guided by her 
sister, Miss Helen Baltrukonis.

.................. .. ..................... imu

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

(STREETS OF THE WORLD)

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.

s«r
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Lietuvišką
PASAULIO GATVĖSE

LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ, 
LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt.

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties

Juozas Blaskevičius
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