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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IR ČIA NEBUS GERO. 
Atlantic City, N. J., Ame
rikos Darbo Federacijos 
tarybos suvažiavime fede
racijos globon pasivedė lai
vų ir uostų darbininkų uni
jos veikiančios Atlantiko ir 
Meksikos Užlajos kraštuo
se.

Federacija, gavus j savo 
globų tas unijas, sako pra
dės kovų prie C. I. O., ku
ris laikė savo konferencijų 
Chicagoje ir taip pat pasi
ryžo sutraukti į savo globų 
laivų ir uostų darbininkus.

Visomis pusėmis už dar
bininkus varžosi aukštieji 
unijų vadai, kiekvienas no
rėdami iš jų gražiai gy
venti.

San Francisco uoste šio
se dienose jau prasidėjo 
laivų tarnautojų ir prekių 
j laivus vežiotojų savitarpi
niai nesusipratimai: Vieni 
darbininkai spiriasi už A. 
D. F., kiti už C. I. O.

Lietuva Ūžta- 
de Streikus

Kaunas, Rugp. 28 d. — 
Lietuvos vyriausybė strei
kus pripažino nelegaliais. 
Jei kas dalyvaus prie kur
stymo streikuoti gali būti 
areštuotas.

Darbininkų nesusiprati
mai su darbdaviais turi bū
ti pavesta darbo inspekto
riui ir vidaus reikalų mi
nisterijai.

ANGLIJOJE mirė Baro
nas ^lotschild, 69 metų, vie
kas* iš garsių Rotschildų 
bankininkų šeimos narių.

Jugoslavija, Rumanija ir 
Čekoslovakija pradėjo ar
tintis, panašiai kaip susi
artinusios Baltijos valsty
bės. Jų užsienių reikalų 
ministeriai turėjo konfe
rencijų savo santikių sude
rinimui.

ISPANIJOJE

Susitaikė. Pittsburgh, Pa. 
— Buvo iškilęs Fort Pilt 
ir William Penn viešbučių 
darbininkų streikas, palie
tęs 900 darbininkų. Pasibai- 
bė, kuomet viešbučių savi
ninkai išpildė unijos reika
lavimus.

Amerikos Darbo Federa
cijos tarybos konferencija 
nutarė sugryžti į tarptau
tinę Darbo Federacijų, iš 
kurios išsimetė 1912 metais 
ir per 25 metus nebuvo na
riu.

A. D. Federacija išsime
tė todėl kad tarptautinė 
darbo federacija tais lai
kais prijautė socializmui ir 
šaukimui generalinių strei
kų prieš karų.

Dabar tarptautinė fede
racija nusistačius tuo rei
kalu nieko rtedaryti neda
vus savo federacijų kon
vencijoms pačioms išsprę
sti svarbiuosius klausimus.

Plieno darbai šiuo laiku 
eina su 83 nuoš. normalio. 
Toliau tikima didesnių pa
reikalavimų ir darbai pra
dės vėl daugėti.

Washingtone eina tardy
mas Bethlehem Plieno kor
poracijos vadovybės už jos 
sulaužymų Wagnerio Dar
bo Santikių Akto, nelei
džiant savo darbininkams 
organizuotis ir per savo 
atstovus tartis su darbda
viais įvairiais darbininkų 
reikalais.

Atlanta, G a. — Septynios 
moterys, netekusios darbo 
išmetimu iš siuvėjų unijos, 
patraukė ILGWU., CIO ir 
TW0C, ir penkis paskirus 
unijų viršininkus, teismo 
atsakomybėn, reikalauda
mos po $100,000 atlyginimo.

Jos savo bylose įrodinėja 
kad “dabartiniai unijų va
dai sunaikino demokratinę 
darbininkų teisę organi
zuotis ir teisingai uždar
biauti sau pragyvenimų, 
dabar viskas priklauso nuo 
unijų malonės”.

Nauji sukilėlių laimėji
mai

Hendaye, Rugp. 31. ' — 
Sukilėlių vadovybė prane
ša kad jų kariuomenė už
ėmė dar vienų miestų, San 
Vincente De La Barąuera 
uostų, Santander provinci
joje. Per šį miestų sukilė
liai praėjo su mažu kairių
jų pasipriešinimu.

Sukilėliai šiame vajuje 
paima kairiųjų kareivių be 
pasipriešinimo tūkstančius.

Paimta jau 35,000 nelais- 
vių ir daug karo medegos.

Gen. Franco kariuomenė 
dabar stengiasi nukariauti 
kairiuosius Asturus su jų 
miestu Gijon.

Aragon fronte kairieji 
buvo pradėję spausti suki
lėlius prie Zaragoza, bet 
Gen. Franco kariuomenė 
susimetė apsupti kairiųjų 
kariuomenės dalį, kuri ti
kėjosi atimti iš sukilėlių 
tų miestų. Kairieji pasiun
tė daugiau kariuomenės į 
tų sritį saviems pagelbėti, 
bet ir tie buvo atmušti.

Sukilėlių radio praneši
me sakoma kad prie Ara- 
gono kairiųjų kariuomenės 
neteko 18,500 kareivių per 
kelių dienų pastangas ta
me fronte.

$ $ &

Roma. — Vatikanas pri
pažino Gen. Franco vyriau
sybę de f acto Ispanijos val
džia.

•E*

Hendaye. — Išeinančios 
iš Valencijos ir Barcelonos 
žinios sako kad tuose mies
tuose pradėjo žmonės da
ryti užpuolimus ant komu
nistų. Tuos abu miestu dar 
valdo kairiųjų vyriausybi
ninkų klika.

Gen. Franco išleido įsa
kymų visiems Prancūzams 
gyvenantiems Ispanijoj bū
ti gatavais apleisti Ispani
ja į 24 valandas kuomet 
bus duota įsakymas.

¥ ¥ ¥

Katalonija, dalis Ispani
jos. kuri apsišaukė autono
miška, žadangi pasiduoti 
Gen. Francui.
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VILNIAUS VAIZDAS Iš BALKONO, šiame vaizde matosi pavergtos Lietuvos sostinės Vilniaus 
miesto dalis, nekurios bažnyčios ir užmiesčio kalnai. Tsb.

CIO. Sako Neleis Gabenti Ginklus 
Japonijon ir Kinijon

Washington. — Rugp. 29 
d. C. I. O. vadai, kurių ži
nioje yra uostų ir laivų 
darbininkai, sako jog šauks 
tuos darbininkus į sėdėjimo 
streikus, jeigu bus reika
linga, sulaikymui gabeni
mo Amerikoje. . išdirbamu 
karo reikmenų į Japoniją 
ir Kiniją.

Taip tai C. I. O. unija 
yra pasiryžus įvykdyti šios 
šalies neutralumo įstatymų

kuris reikalauja uždrausti 
gabenimą karo reikmenų į 
kariaujančias valstybes.

Iš Baltimorės išplaukė 
vienas laivas vežantis karo 
lėktuvus ir spygliuotas vie
las į Kiniją, T i jos virši- 
^kąmsį h ■.
apie tai patyrę, laivų dar
bininkų unijos viršininkai 
sako, tas laivas nepraeis 
pro Manilą. į Kiniją. Jei
gu valdžia jo nesulaikys

ten tai darbininkai apšauks 
“sėdėjimo streiką” priver
sti laivą sulaikyti.

Chicagoje atsibuvo juros 
laivų ir uostų darbininkų 
unijų atstovų konferenci
ja, kuri išnešė užuojautą 
Kinija; ir pageidavimą Su
vienytų Valstijų vyriausy
bei kad vykdytų ekonominį 
embargo prieš Japoniją ir 
neleistų gabenti- jai karo 
reikmenis.

BUŠO NELAIMĖJE 
UŽMUŠTA 5

Rugp. 31 d. netoli Elk- 
hart, Ind., ištiko autobuso 
nelaimė, kurioje 5 keleiviai 
užmušti ir 30 kitų sužeista. 
Autobusus pasipynė kelyje 
kitas automobilis, dėl ku
rio autobusas nuvirto nuo 
kelio ir taip turėjo nuken
tėti keleiviai.

Autobusas ėjo iš Chica
gos į Clevelandą ir New 
Yorką.

DAR 8 SUŠAUDYTA, 
’ DAUG SUIMTA

Maskva. — Šiose dienose 
paskirose Rusijos dalyse 
sušaudyta aštuoni mažes
nieji komisarai, apkaltinti 
“griovimu”. Išviso Stalino 
žiauri ranka nužudė apie 
500 gerų komunistų.

Šeši kiti asmenys laukia 
mirties, tarp jų viena mo
teris komisaras.

Be to, dar keliolika su
imtų patraukti “teisman”.

PENKTAS JĄ UŽ
MUŠĖ

Linden, N. Y. — Lloyd 
Pusey, kalnėnas evangeli
jos skelbėjas, nužudė savo 
žmoną, kuri su juo važinė
jo su evangelijos pamoks
lus sakydama, patyręs po 
vestuvių kad jis yra penk
tas jos vyras.

VOKIETIJOS naziai už
vedė taikymosi tarybas su 
tikybomis. Bet tarybos ei
na labai sunkiai. Naziai 
kabinasi prie Dešimts Die
vo Prisakymų ir nori iš
mesti sakinį “Neturėsi sve
timų dievų prieš mane”.

LOUIS LAIMĖJO 
PUNKTAIS

New York, Rugp. 30. r— 
Atsibuvusiose kumštynėse 
naujo Amerikos čampiono 
Joe Lewis su Anglijos čam- 
pionu Fommy Farr, Louis 
laimėjo punktais. Farr iš
silaikė visus 15 roundų ir 
pasirodė geresnis kumšti
ninkas negu iš jo tikėtasi. 
Farr yra toks stiprus kad 
visą laiką nebuvo net nuo 
kojų numuštas, kaip kum
štynėse dažnai esti.

Rusija ir Kinija šiomis 
dienomis pasirašė tarpusa
vio nepuolimo sutartį. Dėl 
to Japonija pradėjo zurzė
ti.

LENKIJOJE STREIKO 
BEGIU NUŽUDYTA 

62 KAIMIEČIAI
Varšava. — Po 10 dienų 

riaušių, pirmu kartu Len
kų valdžia Rugp. 26 d. pra
dėjo plačiau išleisti žinias 
apie šalyje einantį ūkinin
kų streiką.

Spaudai buvo uždrausta 
apie tai rašyti. Viso strei
ko bėgiu užmušta 62 asme
nys, daugiausia kaimiečiai.

Jugoslavijoje, prie Pla- 
vos, rugių lauke tapo nu
žudytas seimo atstovas Ra- 
madonovič, valdžios rėmė
jas. Jis prieš mirsiant sa
kė jį nužudę Albanai prie
šingi Serbų valdžiai.

CHOLERA ŠANCHAJUJE
šanghai, Rūgs. 1. — Ka

ro apimtame mieste pradė
jo siausti cholera. Liga 
apsireiškė Prancūzų valdo
moje miesto dalyje, kur 
apsigyvenę ir Amerikie
čiai.

Sanitarijos skyrius pra
dėjo tuo pačiu laiku vesti 
kovą ir su kita epidemija, 
buboniška plėga, plintančia 
mieste.

Rugp. 31 d. Japonai vėl 
pradėjo naują apšaudymą 
miesto, ir Šanghajus atsi
rado liepsnose.

Dvidešimts vienas Japo
nų karo laivas leido šuvius 
į Čapei ir Giangwan sritis 
šiaurinėje Šanghajaus da
lyje. Tuo pat sykiu ir Ja
ponų kariški lėktuvai puo
lė Kinų pozicijas.

Japonai užėmė dalis mie
sto pakraščio iš tos pusės 
kur sueina upės Whangpoo 
ir Yangtze.

Kitų šalių laivams Japo-

nai įsakė visiškai pasiša
linti iš Whangpoo upės, 
kur sutraukti Japonų karo 
laivai.

Kinai vietomis smarkiai 
puola Japonus ir suardė jų 
silpnesnes linijas.

Amerikos laivams užda
ryta įvažiavimas į Šang- 
hajų, norint išvengti dides
nio nesusipratimo su Japo
nais ir kinais.

¥ ¥ ¥

Amerikos Kiniečiai Gelb
sti savo Tėvynei 

Amerikoje Kinų esama 
vos apie 80,000, tačiau jie 
pasiryžę sukelti savo tėvy
nei nuo Japonų ginti 100 
milijonų Šanghajaus dola
rių, kas reiškia apie 30 mi
lijonų Amerikos dolarių.

¥ ¥ ¥

Hongkong, Kinija. —Ar
šiausia audra istorijoje nu
šlavė šia sritimi Rūgs. 2 d. 
Užmušta 40 žmonių, pada
ryta dideli nuostoliai.

Lietuvis vėl Gol
fo čampionas
Portland, Ore. — Johnny 

Goodman, Lietuvis golfi- 
ninkas iš Omaha, Nebras- 
ka, Rugp. 28 d. laimėjo 
Amerikos Amatorių Golfo 
čampionatą, nugalėdamas 
visos šalies geriausius ten 
dalyvavusius golfininkus.

Paskutinis kurį jam rei
kėjo nugalėti, arba pačiam 
prieš jį pralaimėti, buvo 
23 metų vaikinas Ray Bil- 
lows, iš Poughkeepsie, N. 
Y. Billows buvo nugalėjęs 
visus kitus vienos grupės 
golfininkus, Goodman nu
galėjo kitos grupės golfi
ninkus.

Pagaliau liko tiktai jie
du. Kova buvo atsargi ir 
įtempta. Laimė teko Lie
tuviui.

Goodman jau 1929 me
tais pragarsėjo golfe kuo
met laimėjo nacionalį atvi
ro golfo čampionatą, kuria
me dalyvavo profesionalai 
ir amatoriai. Dabar gi jis 
laimėjo amatorių čampio
natą, po 9 metų pastangų.

Goodmano Lietuviška pa
vardė yra Gudeliauskas.

Jis yra Amerikoje gimęs 
vaikinas ir savo mieste už
siima apdraudos pardavi
nėjimu.

Garsus Amerikos golfi- 
ninkas Bobby Jonės prieš 
šį čampionatą pasakė spau
doje jog jis skiria laimėto
ju Johnny Goodman, ir jo 
spėjimas išsipildė.

Goodman sako nežada 
virsti profesionalu golfi- 
ninku, kaip pavirto pats 
Bobby Jonės po čampiona- 
to laimėjimo, ir kaip pada
rė kitas Lietuvis, Billy Bur- 
ke, kuomet laimėjo čampio
natą 1932 metais.

Sovietų vyriausybė pata
rė Japonijai uždaryti savo 
konsulaturas Odesoje ir 
Novosibirske, nes tose vie
tose nėra gana Japonų kad 
reikėtų užlaikyti atstovy
bes. Japonai sutiko tai pa
daryti.

PAKĖLĖ KAINAS. Padidė
jus bekono kontingentui Ang
lijoje ir pastaru metu pakilus 
bekono kainai užsienyje, vy
riausybės įsakymu, “Maistas” 
per dvi savaites Rugp. 9 iki 21 
mokėjo už bekonines kiaules 
brangiau. Lašininių kiaulių 
kainos pasiliko tos pačios.

LIETUVOS EKSPORTAS ir 
importas. Viso šymet iš Lie
tuvos per septynis mėnesius, 
iki Liepos pabaigai, eksportuo
ta už 110,013,600 litų. Pereitą 
metą per tą patį laiką buvo 
eksportuota už 107,577,000 li
tų. 1935 metais — už 84,987,-
000 litų.

Šymet importuota per 7 mė
nesius už 122,647,400 litų, prieš 
pereitais metais 82,116,600 li
tų ir 1935 metais 72,014.000 lt.

Taigi, šių metų eksportas ir 
importas per septynis mėnesius 
yra didesnis, negu praeitais po
ra metų.

Importo pakilimas reiškia tą 
kad Lietuvoje laikams pagerė
jus žmonės pradėjo įsigyti dau
giau užsieninių prekių, be ku
rių per depresijos metus ban
dė apsieiti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

i VILNIUJE 4,800 BEDAR
BIŲ. Nors šiuo metu yra di
džiausias darbo sezonas ir pa
prastai mažiausia esti bedar
bių, vis dėl to Vilniuje jų yra 
užregistruota net 4,800 žmo
nių.

MOKYTOJAI BE VIETŲ. 
“Vilniaus žodis’’ praneša kad 
nuo šių mokslo metų Lenkams 
uždarius Švenčionių Lietuvių 
gimnazijų, daugelis mokytojų 
pasiliko be vietų ir be pragy
venimo šaltinio.

PETRAS RUSECKAS, rašy
tojas, šią vasarą mėnesį laiko 
praleido važinėdamas po Esti
ją, Suomiją ir Latviją. Ru- 
seckas yra “Baudžiavos”, “Sa
vanorių” ir kitų svarbių kny
gų autorius.

SUIMTI ŽUDEIKOS. Rug
pjūčio 10 d. sulaikyti du žu- 
deikos, kurie Rugp. 6 d. prie 
administracijos linijos nukovė 
Lietuvos pasienio policininką 
Joną Aleksandravičių. Paaiš-’ 
kėjo kad žmogžudžiai yra VI. 
Voveris ir Adomas Bluskis, iš 
Onuškio miestelio, kurie turė
ję neaiškių santikių su Lenkų 
sargybiniais.

PERKA KUILIUS EKSPOR
TUI. Nuo Rugp. 31 d. “Mais
tas” pradeda pirkti Lietuvoje 
augintus veiskinius kuilius eks
portui į Sovietų Rusiją. Per
kami grynos jorkšyru veislės.\

TEBELAIKOMAS KALĖJI
ME. Nuo Birželio 24 d. Len
kų įkalintas Vilniaus Lietuvių 
Tautinio Komiteto pirmininkas
K. Stašys tebelaikomas Lukiš
kių kalėjime. Lenkai rengia 
jam teismą ir atsisako paleisti 
net po užstatais.

Perkūnas užmušė vyrą ir 
arklį. Daugailiai, Utenos ap.— 
Liepos 23 d. Gataučių km. lau
kuose perkūnas trenkė į važiuo
jantį namo su žmona Vėlaikių 
km. gyv. B. Ubeiką. žaibas 
jį ir arklį užmušė, o žmoną dar 
pavyko atgaivinti.

LIETUS, LEDAI IR NUO
STOLIAI. šių metų pavasario 
oras buvo Lietuvoje labai‘ne
pastovus ir ūkininkams labai 
kenksmingas. Pavasario pabai
goje ir vasaros pradžioje nepa
prasta kaitra ir sausra naiki
no žiemkenčius; vėliau vasaro
jų užpuolė amarai.

Liepos pabaigoje ir Rugpjū
čio bėgiu užsitęsę lietus daug 
kur sudaigino ūkininkų nukir
stus rugius. Perkūnijos šią 
vasarą Lietuvoje irgi buvo ga
na dažnas svečias. Daug uki-
ninku nukentėjo.

PRASIDĖJO didžiųjų sandė
lių statyba. Klaipėdoje pradė
ti statyti milžiniški muitinės 
sandėliai. Jie statomi prie pat 
uosto ir jų ilgis siekia iki 300 
metrų.

MIRĖ 100 METŲ SENU
KAS. Mockabudžio k., Ketur
valakių vai., Vilkaviškio aps., 
Grinkevičių ūkyje mirė seniau
sias tos apielinkės žmogus, Pe
tras Senkus, eidamas jau 99 
metus.
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MIRĖ FINANSIERIUS 
ANDRE W W. 

MELLON

Lietu-

Lyga 
Lietu-

PITTSBURGH k —
Dalyvaus Konstituci
jos 150 Metų Minė

jime
Rugsėjo 17 d., kartu su vi

sa Amerika, ir Pittsburghas 
švęs Suvienytų Valstijų Kon
stitucijos 150 metų sukaktį.

Tuo tikslu miesto jubilejaus 
rengimo komisija atsišaukė į 
visų tautų gyvenančių Pitts
burghe žmones, prisidėti prie 

r iškilmių.
Jubilejaus- paminėjimas yra 

ruošiamas dideliu paradavimu 
gatvėmis.

Prie kitų tautų parade mano 
dalyvauti ir Pittsburgho

, tuviai.
Lietuvių Balsuotojų 

atsišaukė į visas vietos
vių draugijas ir veikėjus su
darymui Lietuvių vyrų ir mo
terų grupės maršavimui gat
vėmis tą dieną.

Pirmas posėdis įvyko Lietu
vių Piliečių salėje, kur išrink
ta pirmininku J. Pabarčius, 
sekretorium J. Narauskas, na
riais P. Dargis, J. Virbickas, 
J. Gasiunas, D. Lekavičius, S. 
Bakanas, V. Kaličienė, E. Sa- 
veikienė, M. Burdulienė. Ko
mitetas, ruošdamasis paradui, 
ųutarė posėdžiausi trečiadienio 
vakarais L. P. salėje. Prie to 
nutarė posėdžiauti trečiadienio 
tuvių susirinkimas tuo tikslu 
penktadienio vakare, 
10, nuo 8 vai. šiame 
me prašomi dalyvauti 
tik tuo įdomaujasi.

Apkalbėta kaip tinkamiausia 
butų pasirėdyti dalyvaujant 
parade. Nutarta kad vyrai 
butų tamsiomis kelnėmis, bal
tais marškiniais, mėlynaią 'kak- 

; laraiščiais, be švarkų ir be ke
purių. Moterys ar merginos: 
tautiniais rūbais kurios turi, o 
kurios neturi tautinių rūbų jos 
privalo būti baltai apsirėdžiu- 
sios. *

žinoma, gal įvyks kokių per
mainų. Butų labai gerai kad 
Rugsėjo 10-tos susirinkime da
lyvautų kuoskaitlingiausia 
stovų, nes tą vakarą bus
kas galutinai nustatyta ir nu
rodyta. Komitetas iki to 
ko turės visas žinias kas kaip 
turės būti. Juozas Virbickas.

Rugsėjo 
pasitari- 
visi kas

at- 
vis-

Rugpjūčio 26 d. viešėdamas: 
pas savo dukterį, Southampton, 
Mass., mirė vienas iš įžymiau
sių Amerikos finansierių ir di
plomatų, Andrew W. Mellon, 
eidamas 83-čius metus.

Taigi mirtis paėmė iš Ame
rikos scenos vieną iš paskuti
niųjų valstybininkų - finansie
rių.

Jis pasitraukė iš gyvųjų tar
po mažiau žinomas negu neku
rie mažesnės reikšmės vyrai.

Jis, būdamas kapitalistu, 
laike Prezidento Hardingo bu
vo pakviestas į kabinetą ir bu
vo Suv. Valstijų iždo sekreto
rium. Po Hardingo mirties, ir 
Prez. Coolidge paliko jį toje 
vietoje, o kai Hoover užėmė 
prezidento vietą ir jis pripra
šė Mellon’ą palaikyti iždo sek
retoriaus vietą.

Paskiau jis buvo paskirtas 
Suv. Valstijų ambasadorium į 
Londoną.

Mellon taipgi buvo duosnus 
labdaringoms ir mokslo įstai
goms.

Jo privatinio turto daug pa
likta “pastumėjimui žmonijo
je gerovės”.

Kiek jo turto liko tikrai dar 
nežinoma. Kaip kas spėja jo 
busią iki $200,000,000.

Mellon palaidotas Rugp. 28 
d. Pittsburghe, šalę jo brolio, 
mirusio anksčiau.

Jis buvo dailos mėgėjas, tai
gi turėjo supirkęs už apie 20 
milijonų dolarių įvairių garsių 
pasaulinių menininkų kurinių, 
kuriuos padovanojo Amerikos 
Nacionaliniam Muzejui.

Melionai dalyvavo visokiose 
pramonėse, kurių randasi visa
me pasaulyje, 
kontrolėje buvo 
dustrija.

Kaip žmogus 
nedrąsaus budo, 
buvo stiprus Republikonų par
tijos šulas, ir 1928 metais jo 
pastangomis Hoover tapo no
minuotas Republikonų kandida
tu į prezidentus.

Svarbiausia’ jų 
aluminumo in-

jis buvo lėto, 
Visu laiku

lai-
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Nori Paliuosavimo nuo 
Darbo Valandų 

Įstatymo
Pennsylvanijoje įvesta

valandų darbo savaitė mote
rims. Tas įstatymas ineina 
galėn nuo Rugsėjo 1 d.

Daugelis kompanijų numato 
kad joms bus sunku operuoti 
po tuo įstatymu. Taigi telefo
no, telegrafo, hoteliai, keptu
vės ir kitos industrijos krei- 

- pėsi į valstijos komisiją pra
šydamos daryti joms išėmimus 
to įstatymo vykdyme.

Andrevv Mellon buvo gimęs 
Pittsburghe ir čia daugiausia 
darbavosi. Jis buvo Pennsyl
vanijos turtingiausias pilietis 
ir ketvirtas ar penktas turtin
giausias žmogus pasaulyje.

VĖL TYRINĖJA. Šiose die
nose Penn. valstijos komisija 
vėl pradėjo tyrinėti jau daug 
kartų tyrinėtų Gilberton kasy
klos nelaimę, kurioje užmušta 
13 darbininkų ir 100 kitų su
žeista. Sprogimas toje kasyk- 

. loję ištiko Sausio m. 1935 m.

PITTSBURGHE, Fort Pitt 
ir William Penn 700 tarnauto
jų po 10 minutų streiko laimė
jo mokesčių pakėlimą po $10 
iki $25 mėnesiui.

I ----------------
UŽSIMUŠĖ. John Dūda, 66 

metų, taisydamas apie savo na
mą, nukrito nuo kopėčių ir už
simušė. Gyveno 2417 Wrights 
AVay, South Side.

JiPlėšikas Zuris Prašė 
Nužudyti

CHICAGO. — Pagautas be- 
plėšiant krautuvę, Albertas 
Zuris, 37 metų, nuvežtas į de- 
tektivų biurą tardymui. Klau
sinėjamas, prisipažino prie ei
lės plėšimų, ir su ašaromis 
Zuris maldavo policijos jį nu
žudyti kad nereikėtų jam to
liau tęsti negarbingą gyveni
mą. Jis jau pora sykių sėdė
jo I

. Jis jau pora sykių 
kalėjime už vagystes.

Naujas Lietuvis 
Daktaras

NEWARK, N. J. — šiomis 
dienomis čia apsigyveno jaunas 
Lietuvis gydytojas Dr. Vikto
ras Kavaliauskas, čia Lietu
vio gydytojo kaip tik ir reikė
jo.

Dr. V Kavaliauskas kilęs iš 
Scranton, Pa. Savo ofisą ati
darė antrašu 171 Ferry St.

Viešnia iš Užjūrio

CHICAGO ILL. — Pas savo 
dėdę Kun. A. Baltutį atvyko 
iš Lietuvos jo brolio Petro 
duktė Vanda. Ji yra baigus 
garsų Paryžiaus Sorbonne uni
versitetą. Dabar viename Si
lezijos mieste yra inspektorė 
technikos mokyklų. Iš 43 tų 
mokyklų inspektorių ji yra vie
na moteris. Vanda Baltutytė 
moka kelias kalbas.

Grvždama Europon Baltuty
tė padaro vizitą poniai Roose- 
veltienei VVashingtone.

J. A. URBONAS 
"Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

KALBOS, PRAMOGOS, SVE
ČIAI KALBĖTOJAI Iš CLE

VELANDO IR KITUR
šį sekmadienį, Rugsėjo 5 d., 

šv. Pranciškaus Lietuvių pa
rapijos vadovybėje, Youngs- 
towno ir apielinkių Lietuviai 
rengia trečią oficiališką metinę 
Lietuvių Dieną, šymet ta die
na rengiama paminėjimui 550 
metų sukakčiai paminėti nuo 
Lietuvos priėmimo krikšto.

Lietuvių išvažiavimas atsi
bus vietoje vadinamoje Whip- 
poorwill Picnic parke, N. Me
ridian Road, prie Clara Avė., 
netoli ten kur atsibuvo per
nykštis piknikas, tik arčiau.

Kaip nuvažiuoti: Youngs- 
towniškiai, automobiliais va
žiuokit Mahoning Avė. iki Me
ridian Road, iki galo gatveka- 
rio linijos, tada pasukit į deši
nę ir važiuokit į Clara Avė. 
Sukit į kairę iki pikniko vietos.

Kurie važiuosit gatvekariais: 
Mahoning karu važiuokit iki li
nijos galo. Pikniko vieta ran-

ga
nu-

bu- 
vai.

dasi viena mailė nuo karo 
lo. Ten bus busas, kuris 
veš į pikniko vietą.

Nuo Lietuvių bažnyčios 
sas paims važiuojančius 1
po pietų ir nuveš į pat vietą.

Svečiai iš Akrono ir Cleve
lando: Važiuokit iš namų route 
18 ir 14. 14-tas susiduria su 
18-tu Edenburge. Važiuokit 
iki N. Meridian Road, sukit į 
kairę prie Clara Avenue ir vėl 
sukit į kairę iki vietai.

Iš Pittsburgho ir Sharon: 
Važiuokit route 18 iki N. Me
ridian Road.

Bus visekių pramogų, sma
gumo, ir kalbų. Kalbėtojai bus 
dvasiškiai ir žymus kiti sve
čiai. .

Dienos Darbininkai
Viso šio parengimo pirminin

kas yra Walter Andrews.
Valgių komisija: M. Yurku- 

nienė, A. Subonienė, A. Auri- 
lienė, F. Kodis, V. Svedanienė, 
M. Janušaitienė, B. Grikauskie-

nė, P. Digrevičienė, H. Laukai
tienė, Ona Andrijauskienė, M. 
Pajaujienė.

Gėrimų komisija: W. An- 
drews, John Joyce, G. Laukai-] 
tis, V. Zallis, L. Andrijauskas, 
S. Janis, V. Janušaitis, K. Oku- 
nis.

Vartų komisija: Eva Andri
jauskas, Julia Kubilis, O. Gri- 
kauskienė, J. Pavilonis, J. Se- 
veika. Joseph Derin.

Parkinimo komisija: J. Sa-| 
ročka, Th. Seveika, W. Kon- 
stantinavičia, Ip. Grikauskas, j 
S. Zelenka.

Tikietų komisija: Edw. Bar-j 
ton, Juozas Strainis.

žaislų komisija: Alphonse 
Andrews ir John Rogers.

Šokių komisija: Helen Luko- 
ševičiutė, Rose Barton, Vincent 
Derin, John Kubilis.

Visus svečius į išvažiavimą 
prašom pribūti nevėluojant. Vi
sos pramogos prasidės tuoj po 
pietų. Komitetas.

JAU MIRĖ 800 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ

LIETUVOS SKIRTŲ STIPENDIJŲ APLI- 
KANTAMS PRANEŠIMAS

Lietuviams Naujenybė 
“Margučio” Piknike
Chicagos ir jos apielinkių 

Lietuviams visada būna dide
lės naujenybės “Margučio” su
rengiamose pramogose, kurio
se publikai tenka pamatyti ir 
išgirsti vis ką nors naujo, ką 
nors nematyto ir negirdėto.

Dabar vėl teks patirti ypa
tingą naujenybę Rugsėjo 5 die
ną, Olympia Fields Country 
Klubo laukuose, kur įvyks 
“Margučio” piknikas su Lietu
viams dar beveik nežinomo 
sporto žaislais.

Lietuvos sportininkai Chica
gą užkrėtė sporto karščiu, to
dėl dabar Lietuviai, seni ir 
jauni, visur tik ir kalba apie 
sportą.

Ir “Margutis”, tuo karščiu 
užsikrėtęs, pirmutinis rengia 
pikniką su sportu POLO, ku
riame dalyvauja ir Metropoli
tan Statė Banko prezidentas, 
Adv. Jonas Brenza.

Nors Polo sportas Lietu
viams beveik nežinomas, ta
čiau šiaurinėje Amerikoje jis 
yra populiariškiausiu sportu, o 
Azijoje jis buvo praktikuoja
mas dar 2000 metų prieš Kris
tų. Anglai iš Indijos jį parga
beno į Europą, o iš ten jis per
sikėlė šiaurinėn Amerikon ir 
1917 metais Amerikai teko jd 
čampionatas.

Polo žaidžiamas dviejų par
tijų raitų vyrų, kurie ilgako
čiais kūjais daužydami ritulį, 
jį varo į sšvo duobeles.

Lietuviams bus labai įdomu 
matyti šį žaislą “Margučio” 
piknike šį sekmadienį, įtugsėjo 
5 d., Olympia Fields Country 
Klubo lauke, Olympia Fields, 
III. Korespondentas.

Aero Klubo Veikla
Lietuviai apsigyvenę Dėdės 

Šamo žemėje, dirba ne vien sa
vo kasdieninį paskirties darbą, 
bet rūpinasi ir organizuotai ką 
nors veikti. Tam tikslui stei-

i gč ir steigia organizacijas su 
įvairiomis užduotimis, pašalpi- 

I nes, kultūrines, leido ir leidžia 
! knygas, laikraščius.

šiuo sykiu norisi keliais žo
džiais paminėti Lietuvių Na- 

, cionalį Aero Klubą. Klubas 
nors dar jaunas bet narių skai
čiumi jau labai skaitlingas. 
Turi kelis patyrusius Lietuvius 
’akunus, kurie turi ir nuosavus 
lėktuvus, turi ir drąsių para- 

. šiutininkų. Be to Klube ir 
j drugiau Lietuvių jaunuolių mo
kosi valdyti lėktuvus, čia dau
giausia energijos ir truso de
da lakūnas Antanas Kiela.

Pradžioje šių metų Ameri
kos Lietuvių spaudoje aš pra
nešiau kad Lietuvos valdžia 
paskyrė penkias stipendijas 
jauniems Amerikos Lietuviams 

■ studentams eiti mokslus Vy
tauto Didžiojo Universitete, ir 
tuo patim pakviečiau Amerikos 
Lietuvius studentus ta proga 
pasinaudoti.

Nuo to atsišaukimo pasiro
dymo spaudoje ir iki Gegužės 
mėnesio atsiliepė 41 Lietuvių 
jaunuolis, prašydami aplikaci
jų. Aplikacijos visiems pasių
sta, bet ne visi aplikantai jas 
grąžina. "Rugpjūčio mėne-> 
šio pirmai dienai aplikacijas 
grąžino šie Amerikos Lietuviai 
jaunuoliai, kurie pasiryžę stoti 
Vytauto Didžiojo Universite
tan Kaune:

Ažukas, Albinas, J., 
Aleliunas, Adolfas, 
Bučinskaitė, Johanna, 
Labanauskas, Longinas, 
Lukas, Alfonsas, 
Šimkus, Jonas J.
Praninskaitė Marijona, 
Vištartaitė, Zofija O.

visi iš Chicagos.
Bortkevičiutė, Eleonora, 

Brooklyn, N. Y.
Kraujalis, Aleksandras L., 

Kenosha, Wis. z
Mačiulaitis Petras, iš Scran

ton, Pa.
Raudonaitis, Vytautas, iš 

Nevv York, N. Y.
Stulgaitis Kazimieras S., iš 

Kenosha, Wis.
Styra, Eduardas J., iš Wood- 

haven, N. Y.
Stasiuliuniutė, Alice, ir 
Stulginskiutė, Jadvyga, 

iš Waterbury, Conn.
Sriuoginiutė, Albina, iš 

cero, III.
šcmetauskas, Steponas V., 

iš Lewiston, Me.
Phillip, Petras J., iš Madi- 

son, Wis.
Žemaitis, Jonas, iš Wilkes- 

Barre, Pa.
Viso labo 20 aplikacijų.
Visos aukščiau minėtos ap

likacijos su visais priedais ir 
aplikantų kvalifikacijas įrodan
čiais dokumentais, Rugpjūčio

iš

iš

V.,

Ci-

AVIACIJOS DIENA
Štai, Rugsėjo 12 dieną, Ford 

Lansing airporte (Lansinge)

Lietuvių Nacionalis Aero Klu
bas rengia didžiulę Aviacijos 
dierą, — tai bus tikra Lietu
vių oro šventė su įvairiu ir įdo
miu programų. Ore be per
sto j imo nardys lėktuvai rody
dami įvairius triksus, kas va
landa šoks parašiutininkai.

Be šitų, oro programe daly
vaus ir viena Lietuvaitė iš ry
tinių valstijų su savo lėktuvu, 
ir Amerikos kariuomenės la
kūnai.

šalia to liūs ir kitokių įvai
rių sportinių rungtynių, gėri
mų. užkandžių ir pasilinksmi
nimų. Komitetas.

BAGDONAS Stasys, pusamžis, 
mirė Rugp. 16, Chicagoje. 
Kėdainių ap. ir par., šlikų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

TUMASIENĖ Ona, 59 metų, 
mirė Rugp. mėn., Moon Run, 
Pa. Po tėvais Petrikoniu- 
tė, iš Medislavos. par., Sei- 
moniškio k.

BIKINIENĖ Kazė (Bukavec- 
kaitė), 40 metų amžiaus, mi
rė Rugp. 16, Chicagoje. Pa
ėjo Tauragės ap., Kvėdarnos 
par., Klabu kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Iki šiol vedamas mirusiųjų 
Lietuvių surašąs “Dirvoje” su 
šiuo numeriu pasiekė 800 skai
tlinę. Iš mirštančiųjų amžiaus 
matyt kad skiriasi su šiuo pa
sauliu ne tik seni, bet ir vidur
amžiai, kurie dar galėtų gy
venti. Taigi tas padeda grei
čiau mažinti musų išeivių skai
čių šiaurinėje ir Pietinėje A- 
merikose.

“Dirvos”
...i žinias apie 

| nemokamai.
tai surašyti jų pilnas vardas, 
pavardė, amžius, iš kur iš Lie
tuvos paėjo ir kiek metų išgy
veno Amerikoje. Pranešimus 
siųskit šiuo antrašu:

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

* » ¥

ČEPULIS Edvardas, 54 metų, 
Chicagietis, staiga mirė iš
važiavęs su šeima į Starved 
Rock, Illinois, parką, 

i žmona ir du sunai.
TREFEKAS Petras, 27 

nusinuodijo Liepos 3, 
tevideo mieste, Argentinoje. 
Panevėžio ap., Ičiunų kaimo.

SAIKAUSKAS Zigmas, jau
nuolis, mirė Liepos 22, Dock 
Slide, Argentinoje.

MARČIULIONIS Antanai, 37 
metų, mirė po sunkios ligos 
Liepos 9i d. Vilią Diego, Ar
gentinoj. Paėjo iš Suvalki- 

į jos, Girininkų k., Veiverių 
vai., Marijampolės ap. Ar
gentinoj išgyveno lygiai 10 
metų. Liko žmona su jauna 
dukrele.

G AULA Jurgis, pusamžis, mi
rė Liepos 23 d., Rio de Ja- 
neiro, Brazilijoje. Porą me
tų sirgo paraližium. 
žmona ir šeima.

GUDINĄS Juozas, 53 
mirė Rugp. 8, Detroit, 
Šiame mieste išgyveno 
metus.

MALKUS Jonas, 33 metų, 
rė Rugp. 7, Philadelphia, 

BANIONIS Laurynas, pusam
žis, mirė Rugp. 12, Chicago
je. Marijampolės ap., Prie
nų par., Prienlaukių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

STANIULIS Jonas, 27 metų, 
mirė Rugpj. 12, Chicagoje. 
Gimęs Baltimore, Md.

BARTKUS Jonas, pusės am
žiaus, mirė Rugp. 14, Chica
goje. Šiaulių ap., Vaguonės 
par., Kelionės k. Ameriko
je išgyveno 30 metų.

DELKUS Izidorius, mirė šiose 
dienose, Carnegie, Pa. Ra
seinių ap., Eržvilko par.

LAUGAUDIENĖ Antanina, 65 
metų, mirė Birželio 13, Car
negie, Pa. Amerikoje išgy
veno 34 metus.

RIMKUS Mikas, 53 metų, mi
rė Liepos 14, Hammond, Ind. 
Kretingos ap., Salantų vai., 
Kumpikų kaimo.

KAIRYS Martynas, palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinė
se, Chicagoje. Mirė nusi
šaudamas Michigan valst.

KAČINSKIENĖ Marė, mirė 15 
Rugp., Pittsburgh, Pa.

redakcija priima 
mirusius Lietuvius 

Viskas kO reikia

AUTO UNIJA NUTA
RĖ VAJŲ PRIEŠ 

_ FORDĄ

Liko

11 d. Įduota Amerikoje viešėj 
jusiam Lietuvos Seimo Prezi
diumo sekretoriui Mečiui Kvik
liui, kuris tas aplikacijas ap
siėmė parvežti Lietuvon ir 
įduoti švietimo Ministerijai.

Ministerija tas aplikacijas 
peržiūrės ir išspręs kuriai sti
pendiją skirti.

Tokiu budu stipendijoms ap
likacijų priėmimo laikas išsi-' 
baigęs ir aplikacijos daugiau 
nebus priimamos, o ikšiol at-' 
siųstos visos yra jau Lietuvo-; 
je, švietimo Ministerijos žinio
je. Kada švietimo Ministerija 
tps apkilacijąs išspręs, ji per 
valdžios organus oficiališkai 
paskelbs kas stipendijas lai
mėjo, ir jas laimėjusieji gaus 
informacijas kada reiks keliau
ti Lietuvon stoti į Universi
tetą.

Iš savo pusės aš linkėčiau 
stipendijas laimėti visiems ap- 
likantams be išimties, tačiau 
kad jas galės laimėti tik penki 
asmenys, tat nors tiems pen
kiems linkiu geriausių pasek
mių, ir pageidausiu kad jie už 
tai atsimokėtų Lietuvai ir Lie
tuvių tautai gražiais ir naudin
gais darbais.

Jonas Bagdžiunas-Borden, 
1201 W. Cermak Rd.

Chicago, III.

AUKOS KUBOS 
LIETUVIAMS

NAUJAI AUKAVO:
Seimo narys A. Gilvydis $15.00 
Seimo narys M. Kviklys $10.00 
Kun. N. Pakalnis $5.00
Adv. F. J. Bagočius $5.00

Kunigai Kelmelis, Simo
naitis, Stonis, šeštokas, 
Drazdys, Petraitis, Lau
rinaitis, Kemėšis, Alek- 
siunas, Vaicikauskas, ir 
pp. J. Valaitis ir Ambra
zevičius po $1

Viso 
Pagal sąrašą nr.

paaukuota 
Bendrai

12.00
$51.00

1
31.00 

$82.00

Su persiuntimu produktų su
silaukta sunkumų, todėl ši su
rinkta suma pervesta Lietuvių 
Draugijai Kuboje, prašant val
dybos nutarimu paskirstyti au
kas tarpe daugiausia pagalbos 
reikalaujančių.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Gen. Konsulas.

AMERIKOJE seniau buvo 
tiek daug laukinių žvėrelių ir 
paukščių kad baltieji žmonės 
niekad nemanė jog reikės įves
ti įstatymai suvaržanti jų me
džiojimą. Dabar tam tikros 
veislės paukščių ir žvėrių net 
visai uždrausta medžioti.

metų, 
Mon-

Liko

metų, 
Mich.

25

mi- 
Pa.

DYKAI BANDYMAS 
NUO

MILtVAUKEE, Wis. -s- čia 
pereitą savaitę atsibuvusioje 
United Automobile Workers 
unijos konvencijoje buvo nu
tarta uždėti kiekvienam dabar 
unijoje priklausančiam auto- 

i motivų industrijos darbininkui 
specialių mokesčių po $1, su
darymui $400,000 karo fondo, 

. kuris bus panaudotas pastan
goms nugalėti Fordą, — suor
ganizuoti į uniją 125,000 For- 

. do automobilių išdirbysčių dar- 
; bininkų.

Automobilių darbininkų uni- 
■ ja, narys CIO., šymet sustip- 
; rėjus, po pasisekimų kitose au- 
, tomobilių išdirbystėse, iš pa- 
. vasario dėjo pastangas suor- 
[ ganizuoti ir Fordo išdirbystčse 
. darbininkus j uniją. Iš Fordo 
i pusės padėta daug pastangų 

prie to nedasileisti, ir unija ne
daug ką laimėjo tenai.

Dabar, atlaikius savo didelį 
suvažiavimą, unija nori dide- 

. lėmis pastangomis Fordo tvir- 
, toves užpulti.

Nutarimas užatakuoti Fordo 
dirbtuves padaryta po to kai 
konvencijoje dalyvavęs John L. 

, Lewis, CIO vadas, pareiškė, 
“Mes būtinai suorganizuosim 

. Fordo darbininkus”.
Vajus bus varomas einant 

. iš namų į namus, 
mis, skelbimais ir

. galimais budais.
Lewis užgyrė 

darbininkų unijos 
kurie savo pastangomis išaugi
no uniją nuo 30,000 narių iki 
apie 400,000 narių.

Unija vienbalsiai užgyrė sė
dėjimo streiką kaip gerą savo 
kovos būdą. Pasmerkė miestų 
valdybų organizuojamas sar
gybas, kurios kovoja prieš 
streikerius ir užstoja kelius iš 
kitų miestų atvažiuoti streikų 
simpatizotoriams kuomet vie
name mieste kyla streikas.

i n

radio kalbo- 
visais kitais

automobilių 
viršininkus,

J. B.

KELIONE Į LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaut'. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, itai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

14
23
30
23

pigų Metodų, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Fanvell Avė. Chicago, III.

Nuolatinis Susisiekimas

New York-KIaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
KUNGSHOLM _____ Rūgs.
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM................ Rūgs.
KUNGSHOLM ____  Spalių
Sutaupysit pinigų pirkdami 

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

Svvedish American Line
63G Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center,
Chicago. III.
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Michigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford SU
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LANDO TERMINAL BOKŠTĄ

(Tęsinys iš pereito 
numerio)

LIETUVOS KAVALERISTŲ 
VASAROS PASIRODYMAI

Kavaleristai turi Geriausius Arklius, Daugiausia 
Lietuvoje Augintus

• * * v

FABRIKŲ IR DŪMŲ 
MIESTAS

Kaip kas pajuokia Pitts- 
burghą, musų kaimyninį 
miestų, vadindami jį “durnų 
miestu”. Jeigu norit matyt 
kaip Klyvlandas dabar, in
dustrijos atgijimo laiku, iš
rodo durnuose paskendęs, 
įsilipkit į šį bokštų ir pasi
žvalgykit !

Klyvlandas, nors nėra iš
imtinai plieno ir geležies 
miestas, nes čia yra viso
kių išdirbysčių, tačiau turi 
nemažesnių plieno ir gele
žies dirbtuvių kaip Pitts- 
burghas, na o prie tų dirb
tuvių kaminų durnų pridė
jus dar durnus kitų visokių 
fabrikų, Klyvlandas tie
siog įsuktas į durnų debesį.

Jeigu mes dienų matom 
saulę tai jos spinduliai- pa
siekia mus tik per tų1 du
rnų apgaubų. Kvėpuodami 
mes įtraukiam į savo plau
čius, tik durnais ir suodžiais 
atmieštų orų — tų galit iš
tirti parėję vakare namon 
— paėmę rankšluostį pa
sukit pirštu savo nosių 
skylutėse!

Jeigu lyja ar sninga, su 
ta drėgme ant musų krin
ta kartu ir suodžiai. Tų 
patyrė šeimininkės kurios 
padžiauna skalbinius, o už
klumpa lietus. Dar vaiz
džiau tas matoma žiemų 
kai prisninga antrų die
nų sniegas jau juodas.

“Tyras oras”, ant kurio 
kabo musų gyvybės mies
te yra tikrai durnais ir suo
džiais atmieštas oras. Jis 
skverbiasi per langus į mu
sų namus, per musų nosis 
ir burnų į musų plaučius.

Tas kų aš čia jums pasa
koju yra faktiška tikreny
bė, nes vietos universitetų 
laboratorijos yra išspren- 
dusios ir laikas nuo laiko 
paskelbia kiek per metus 
aiko tūkstančių tonų dul
kių ir suodžių nukrinta ant 
musų miesto. Tas viskas 
yra ne iš kur atskridę, tik 
iš pačių Klyvlando dirbtu
vių ir namų kaminų išėję. 
Vasaros laiku, iš namų ga
lima sakyti suodžių nebū
na, bet miestų tirštai ap
gaubę turi dirbtuvių du
rnai ii’ suodžiai.

Jeigu mes tuose durnuose 
ir suodžiuose dirbam, vaik
ščiojam, miegam, tai gyvi 
išliekam todėl kad durnai ir 
suodžiai per save nėra ken
ksmingi (nelabai), o oras 
vis šiek-tiek turi kvėpavi
mui reikalingo oksigeno.

Bet reikia pasakyt iš. ki
tos pusės kad tie durnai ir 
suodžiai yra musų pragy
venimo šaltinis: dirbtuvės 
sustotų, darbai neitų, kaip 
buvo per depresija, nebūtų 
durnų—oras būt tyras. Bet 
juk ne vienu oru žmogus 
gyvas — reikia ir geležies.

KLYVLANDAS YRA 
DIDMIESTIS

Klyvlandas yra -miestas 
arti pusantro šimto metų 
senumo, ir turi gyventojų 
apie 1,200,000, įskaitant jo 
priemiesčius, kurie dabar 
susilieję su miestu.

Miestas stovi prie mažos 
Cuyahoga upės, pusiau to
kio pločio kaip Nevėžis, ir 
apie tokio pločio kaip Šešu
pė prie Marijampolės.

Bet upė yra išgilinta ir 
į jų įplaukia net sunkus 
prekiniai laivai, nes paupiu 
stovi didelių dirbtuvių.

Ta upė prie pat Klyvlan
do išteka į Erie ežerų, vie
nų iš penkių Didžiųjų Eže
rų, prie kurių guli kiti di
deli miestai, tarp jų Det
roitas ir Čikaga.

Šis bokštas išstatytas vi
sai prie pat Cuyahoga pa
kraščio — jeigu bokštas 
griūtų į pietvakarius, į tų 
slėnį, bokšto viršūnėj nu
griūtų į pačių upę, ir aš ten 
leptelėčiau.

Seniau, kada nebuvo ge
ležinkelių, ir paežerių mie
stai buvo mažiukai, pramo
nė ir industrija juose dar 
buvo kūdikystės vystykluo
se, Klyvlandui reikėjo tu
rėti susisiekimas su kitais 
didesniais rytiniais mies
tais. Tų susisiekimų turė
jo Ohio Kanalu, kuris ėjo 
nuo Klyvlando pro Akroną 
iki Ohio upės, kuri prasi
deda žemiau Pittsburgho.

Tada Ohio Kanalas buvo 
gyvas, jo pakraščiai buvo 
apgyventi, nes kasdien tai 
į viena tai į kitų galų kana
lu plaukdavo arkliais, ar 
mulais traukiami laivai.

Dabar tas kanalas yra 
tik praeities liekana, vieto
mis apiręs ir nepanašus į 
kanalą, o vietomis gražus 
ir vaizdingas, vasarų nu
margintas žydinčių vande
ninių lelijų, kas primena 
anuos lėtus, romantingus 
laikus. Tėmykit, Ohio Ka
nalas pradėjo veikti tais 
laikais kada musų diedukai 
buvo tik kūdikiais — 1830 
metais — tų vasarų Ohio 
Kanalu atėjo.pirmas laivas 
iš Akrono į Klyvlandų.

Nuo to laiko ir Klyvlan
do kaimelis pradėjo augti.

Kanalo svarba pradėjo 
nupulti po 1850 metų, ka
da pradėjo veikti geležin
keliai.

KADA KLYVLANDAS 
ATSIRADO

Sulyg Lietuvos ir kitų 
Europos šalių istorijos šio 
miesto istorija yra tik kū
dikis prie kitų šalių miestų 
šimtų metų senumų.

Vilnius turi virš 600 me
tų amžiaus; Kaunui skai
toma net 900 metų!

Klyvlandas pradėjo dyg
ti iš vienos bakūžės pasta
tytos giriose prie Cuyaho
ga upės 1796 metais — kaip 
tik tuo laiku kai Lietuvoje 
dėjosi dideli dalykai;. Rusų

M j r. S. Narušis.
Lietuvoje, kiek teko paste

bėti, visuomenė labiau mėgsta 
ir domisi kariuomenės kavale
rija. Ne tik kad visuomenė 
kavaleriją mėgsta, bet ir jau
nimas labiau veržiasi ir mieliau 
stoja tarnauti j kavalerijos pul
kus, nežiūrint kad kavalerijoje 
sunkiau tarnauti negu kitose 
ginklų rūšyse; kaip pav. pėsti
ninkuose, technikos ir kitose 
dalyse. Kodėl visuomenė taip 
mėgsta kavaleriją ir kodėl pa
tys kariai, tarnaudami kavale
rijoje, tuo labiau didžiuojasi 
negu kitų ginklų rūšių kariai?

Lietuvos kavalerijos pulkai 
dėvi atskirą uniformą. Gusa- 
rarai: raudoną kepurę ir rau
donas kelnes, mundurus sle
piamos spalvos. Ulonai dėvi: 
kepures baltais briliais su ru- 

žavais kantais ir lankeliais, 
mėlynas kelnas su ružavais 
lampasais, o dragūnų kepurės 
geltonoj su geltonais kelnių 
lampasais.

Lietuvos kavalerija savo iš
silavinimo atžvilgiu yra pasie
kus aukšto laipsnio. Dažnai 
parodo visuomenei tokių nu
merių kokius prieš karą Rusų 
kariuomenėje teparodydavo tik 
garsieji kazokai.

VASARINĖS RUNGTYNĖS
Vasaros metu kavalerijos 

pulkai susijoja bendroms spor
to rungtynėms (lenktynėms), 
būtent 1-jo gusarų Lietuvos 
Kunigaikščio Etmono Jonušo 
Radvilos pulko, 2-jo ulono Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštie
nės Birutės ‘pulko ir 3-jo dra
gūnų Geležinio Vilko garsieji 
jojikai. Tokių įdomių rung
tynių pasižiūrėti visuomet pri
sirenka daug publikos.

Raitųjų kavalerijos sportą

carienė Katrė Didžioji su
draskė ir pasidalino Lietu
vą su Prūsija.

Tada, 1796 metais, isto
rija sako, į Cuyahoga upės 
ištakų į Erie ežerų atsiirė 
Moses Cleaveland —- kurio 
vardu miestas pramintas. 
Jis buvo matininkas (ka- 
marninkas), ir buvo čia at
siųstas Connecticut Land 
kompanijos a p ž i urėjimui 
vietos kur butų galima įs
teigti baltųjų žmonių sody
bų. Tada čia gyveno tik 
Indi jonai.

Taip Klyvlandas ir pra
sidėjo — 141 metas atgal.

Kaimelis augo labai lė
tai, nes 1810 metais turė
jo vos 300 gyventojų. Ka
da 1812 metais Britai už
vedė karų su Suvienytų 
Valstijų gyventojais, šios 
srities gyventojai pionie
riai gelbėjo saviems karų 
laimėti. Erie ežere įvyko 
didelis tų laikų karo laivy
nų mušis, Britai tapo nu
galėti. Amerikiečių laivy
nų vadovavo Komandierius 
Perry, kuriam keliolika me
tų atgal Klyvlandiečiai pa
statė mažos reikšmės pa
minklų. Tas paminklas ir 
šiandien stovi Gordon Par
ke, su Perry žiūrinčiu į 
ežerų, nors mažai kas ži
not ko tas paminklas į eže
rų žiuri.

1836 metais Klyvlandas 
buvo inkorporuotas mies
tu, ko paminėjimui 100 me
tų sukaktuvių ir yra ši Di
džiųjų Ežerų Ekspozicija 
surengta.

1850 metais miestas tu
rėjo 18,000 gyventojų taigi 
buvo maždaug toks kaip 
Marijampolė dabar. Tuo 
laiku Klyvlandas buvo 37- 
tas miestas savo didumu 
šioje respublikoje. Balti- 
morė buvo trečias, Cincin- 
nati šeštas, Pittsburghas 
dešimtas, o Detroitas^ 26- 
tas. Reiškia, šie paežerių 

mėgsta ne tik jaunimas, jį 
taip pat mėgsta ir suaugusie
ji. Lietuvos kavaleristais tik
rai galima pasigerėti, nes jie 
turi gerus ir gerai išlavintus 
arklius. Ypatingai gerais ar
kliais dalyvauja tokiose ben
drose pulkų rungtynėse.

Lietuvos kariuomenei dau
giausia yra superkami Lietu
voje, o kai kurie ir užsieniuose 
grynos trakėnų veislės kraujo 
geriausio prieauglio ir gerai 
išauginti arkliai. Lietuvoje yra 
įsisteigus lengvųjų arklių ti
po auginimo ir gerinimo drau
gija, kuri padeda tą arklių 
veislės rūšį gerinti ir krašte 
propaguoti. Už tokius geres
nės rūšies tinkamui kavaleri
jai arklius kariuomenė supirk
dama gerai sumoka ir pakelia 
ūkininkų norą tokius arklius 
auginti. Yra paskirta kariuo
menei reikalingų arklių supirk
ti komisija, kuri kiekvienais 
metais išanksto prieš kelis mė
nesius paskelbia laikraščiuose 
kada, kuriuose miestuose ir 
apskrityse pirks kariuomenei 
reikalingus arklius ir kokius, o 
per tą laiką žmonės gali tin
kamai parengti pardavimui sa
vo arklius. Tuo budu iš savo 
krašto prieauglio kiekvienais 
metais yra papildoma visai ne
blogai išaugintais arkliais ir 
kavalerijos pulkuose iš jų yra 
parengtų ir visai tinkančių da
lyvauti net platesnio masto 
konkursuose bei rungtynėse.

Tokias raitųjų sporto rung
tynes, išaušus pavasariui, ka
valerijos pulkai dažnai rengia 
savo rajonuose arba dalyvauja 
drauge visų trijų pulkų geriau
si jojikai, tiek karininkai tarp 
savęs, tiek it puskarininkiai bei 
eiliniai kareiviai. Pirmos to
kios įdomesnės limo gusarų D-

miestai buvo dar tik nauji, 
mažiukai miesteliai.

Nuo 1808 metų pradėta 
Klyvlande statydinti ežeri
nius burinius laivus, kurie 
vaikščiojo tarp šio miesto 
ir Buffalo.

1824 metais pastatydin
tas pirmas garlaivis, po to 
antras, virš 1,000 tonų tal
pos, taip kad tuo laiku bu
vo 200 tonų didesnis negu 
kuris kitas garu varomas 
laivas pasaulyje.

Pirmais keliais desėtkais 
metų Klyvlandas buvo ži
nomas kailių prekyba, ku
ri pradėjo nykti 1835 me
tais. Nuo 1830 iki 1850 me
tų praplito medžio preky
ba.

Po to Ežerais prasidė
jo mineralų prekyba: va
rio, geležies rudos vežimas, 
nuo ko ir pradėjo vystytis 
metalo išdirbystės.

Dabar gi Klyvlandas su 
Detroitu varžosi už penkto 
didžiausio Amerikos mies
to titulą!

Dabar Klyvlandas apima 
kelių desėtku ketvirtainių 
mailių žemės - plotą, turi 
didžių namų nuo 10 iki 20 
aukštų, ir šį bokštą, kuris 
siekia 52 aukštus!

Aplink miestą skaitoma 
apie 80 mailių kelio. Jeigu 
kurie netikit, pabandykit 
kurią dieną apvažiuoti.

Iš šiaurinės pusės mies
tas guli prie ežero, kurio 
pakraščio užima 14 mailių.

Dabar į Klyvlandą suei
na apie 10 skirtingų gele
žinkelių linijų, ir miestas 
turi vieną iš didžiausių ir 
geriausia įrengtų orlaivių 
stočių. Klyvlando orodro- 
me dd to kas met rengia
ma pasaulinės oro lenkty
nės, kurios ir šymet' atsi
bus Rugsėjo 3 iki 6 d. Ki
tur šioje šalyje niekur nė
ra tokios patogios vietos ir 
tokio didelio orodromo.

(Bus daugiau)

VIRŠUJE: (1) Kavalerijos 
lenktynių žiuri kavalerijos 
viršininkas Brig. Gen. Tal- 
lat-Kelpša, šalia 2-ro ulonų 
pulko Pulk. Itn. Gudelis, vi
duryje 1-mo gusarų pulko 
gen. št. Pulk. Valušis ir 3-io 
dragūnų pulko gen. št. Pulk. 
Ltn. Rėklaitis. (2) Kavale- 
rista atlieka džigitavimą.
(3) Poligone palapinės ir 
kariai žaidžia. (4) Krepšia- 
sviedys. Kavaleristai joja stati ant arklių.

L. Etmono Kunigaikščio Jonu
šo Radvilos pulko karių šeimy
niškos raitųjų rungtynės-kon- 
kurai buvo per šių metų Sek
mines.

Karininkų užjojime 600 me
trų distanciją su 10 kliūčių šo
kant į aukštį iki 1.20 metrų 
aukščio ir 3 metrų pločio kliū
tis nugalėdamas be pabaudos 
taškų per 58 sekundas 1-mą 
vietą laimėjo Ltn. Liaukus, ar
kliu “Ampyras”. Tas pačias 
sąlygas be pabaudos taškų per
1 minutą 2-rą vietą laimėjo 
Zarauskas arkliu “Inkaras”. 
Paskutinę 3-čią vietą laimėjo 
vėl Ltn. Liaukus kumele “Lor
de”, sąlygas atlikdamas be pa
baudos taškų per 1 min. 5 sek.

.Medžiokliniame k a r i n inkų 
perbėgime 1-mą vietą laimėjo 
Ltn. Kazakevičius arkliu “Ap
draustas”; 800 metrų distanci
ją SU kliūtimis iki 1.10 metrų 
aukščio ir 3 metrų pločio, nu
galėdamas be pabaudos taškų 
per 1 min. 50 sek.; 2-rą vietą 
laimėjo Kpt. Staniškis arkliu 
“Okeanas”, sąlygas įvykdyda
mas be pabaudos taškų per 1 
min. 53 sek., ir trečią vietą — 
Ltn. Mikelevičius kumele “La
pė”, sąlygas nugalėdamas be 
pabaudos taškų per 1 minutą 
53.5 sek. s.

Puskarininkių užjojime šo
kimo į aukštį 1-mą vietą lai
mėjo psk. Didčiunas kumele 
“Obelaitė”, 600 metrų distan
ciją su 10 kliūčių nugalėdamas 
per 57 sekundas; 2-rą vietą — 
psk. Paulėnas arkliu “Narū
nas”, per 1 min. 2 sek.; ir tre
čią vietą — psk. Jovaiša ark
liu “Optantas” (4 pabaudos 
taškai) per 55 sek.

Medžiokliniame puskarinin
kių perbėgime 1-mą vietą lai
mėjo psk.- Gronskis arkliu 
“Laukinis”, 800 metrų distan
ciją su 8 kliūtimis nugalėda
mas su 11 pabaudos taškų per
2 min. 12.5 sek.

Rungtynės buvo klasifikuo
jamos tarptautinėmis taisyklė
mis.

Kada kavalerijos pulkai da
lyvauja laimėti i skirtoms dova
noms ir kada vyksta vadina
mos varžytinės pirmenybėms, 
tai karininkai su savo arkliais 
šoka per aukštas kliūtis (iš
keltas tvoras) iki 1.60 metrų.

Be to, ne vien tik būna iš
keltos tvoros, bet padarytos 
kliūtys. Prieš tvorą arba už 
tvoros (kliūties) iškasti gilus 
grioviai, kurių nervuotas ark
lys kartais išsigąsta ir atsisa
ko eiti per kliūtį, išmesdamas 
raitelį, arba šokdamas užkliū
va už kliūties ir griūna į grio
vį. Būna ir nelaimingų atsi
tikimų ir su arkliais ir su vy
rais raiteliais. Bet reikia pa-

sakyti kad Lietuvoje yra ge
rų raitelių. Atvažiavę iš kai
mų senesnieji ir pamatę Lie
tuvos kavaleristų įvairius triu

kus išdirbamus su arkliais, 
stebisi ir džiaugiasi musų jau
nų vyrų raitelių pasiektais ge
rais rezultatais.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI-LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS SU veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

DAR GALIMA GAUTI -

Įsigykit sau šią knygą
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DARIUS IR GIRĖNAS I

“ Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Parašė P. JURGĖLA
’ i

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- = 
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ATSARGIAI SU SOCIALISTŲ SIŪLYMAIS!

Artėjant SLA. Pildomosios Tarybos nominacijoms 
ir rinkimams, socialistai paskleidė mintį kad naudingiau 
butų palikti visą dabartinę Pildomąją Tarybą.

, T’uomi jie nori neatsargius tautinius veikėjus už- 
liuliuoti savo saldliežuviškomis pasakėlėmis, sumažinti 
tautininkų pasiryžimą dirbti atsikratymui socialistų ir 
bendrai raudonųjų įtakos Susivienijime. Tuomi suma
žintų ir tautininkams numatymą reikalo siųsti delega
tus į SLA. Seimą — ir patys sugužėję į Seimą jie pa
sielgtų kaip norėtų; tautininkai-sandariečiai tada butų 
išmesti už durų.

Jokio kompromiso su socialistais būti negali.
Praeitis parodė kas jie yra. Ateityje iš jų negalima 

tikėtis nieko daugiau kaip tik lapės klastos, jeigu jie 
ką nors ir “gero” siūlo!

“SANDAROS” PASIŪLYMAS
“Sandaros” redakcija pasiūlo tautinei visuomenei 

imis daugiau dirbti bendrus visuomeninius darbus.
Štai keletas “Sandaros” pareikštų minčių:
Šį rudenį mes pradėsime naują žygį sustiprinimui savo tau

tinio fronto ir išplėtimui kūrybinio darbo. Mes 
nai pajiegų tik reikia jas sukaupti į krūvą ir 
kur jos labiausia reikalingos.

Nusiskundimų ir dejavimų gadynė praėjo, 
pergyveno depresijos laikus. Drauge su visais 
akcijos rėmėjais mes bandysim pradėti tvirtesnius Lietuvybei 
pamatus išeivijos tarpe.

Pirmiausia teks atkreipti atydą į glaudesnį subūrimą at
skirų kolonijų ir sukoncentravimą viso veikimo. Bendrai dirb
dami'daugiau nuveiksim negu pavieniui. Musų veikėjai turės 
įprasti prie “team work” ir kooperavimo.

Toliau bandysime sukelti lėšų jaunimo auklėjimui ir tauti
nės propagandos skleidimui. Be pinigų joks rimtesnis darbas 
negalimas įvykinti. Vien žodžiais ir pageidavimais nepastaty
ti nei paprasčiausios pastogės, kur jaunimas galėtų lavintis me
ne ar sporte, arba kur seneliai rastų sau prieglaudą.

Čia reikalingas visų geros širdies Lietuvių pasiaukavimas 
dėl bendros gerovės. Jei nepabudavosim centrų ir kultūrinių 
įstaigų, visą musų šiandieninį darbą nuneš neprielankus atei
ties vėjai.

Yra daug kitokių neatidėliotinų uždavinių. Kiekvienas su
sipratęs Lietuvis žino jog musų tautinis būvis priklauso nuo 
organizacijų ir spaudos. Bandykime sustiprinti vieną ir antrą, 
taip kaip musų protėviai stiprino savo piliakalnius, žinodami jog 
pavojui ištikus jie bus patikima atspara.

Kuomet mes įgysim daugiau pasiryžimo ir pasitikėjimo sa
vimi; kuomet mes parodysim daugiau kūrybinės akcijos, tuo
met ir .pašaliniai, nedraugingi Lietuviams elementai, supras su 
kuo jie turi reikalą.

turime užtekti- 
pritaikinti ten

ALT. Sandara 
kitais (tautinės

DESPERATO 
DŽIAUGSMAS

Kaip komunistus 
mas graužia dėl naciona
listų laimėjimų Ispanijoje 
parodo iš musų komunistų 
krūtinių išsiveržianti iste
riški džiaugsmai dėl kokio 
nors mažyčio Ispanų loja- 
listų pasisekimo.

Visa beveik Ispanija bai
gia pereiti į sukilėlių ran
kas, betgi musų komunistai 
sąvo skaitytojus mulkina 
mažučiais jų remiamos pu
sės laimėjimais, kuriuos iš
pučia tiek kad išrodo lyg 
už kelių dienų kairieji jau 
ir baigs laimingai karą!

Štai vienas musų komu
nistų laikraštis visa gerkle 
surinka (Rugsėjo 1 d. lai
doje) :
“FRANCO BATALIONAS 
PERĖJO RESPUBLIKOS 

PUSĖN
“Išmušė savo karininkus, 
su karo manta stojo prieš 
bendrąjį priešą; nukovė 

trisdešimts orlaivių”.
Komunizmo pasakomis 

apsvaigintam prastam Lie
tuviui darbininkėliui šito
kia žinia išrodo lyg kairie
ji viską šluoja, o sukilėliai 
tik bėga.

Jau buvo patėmyta kaip 
fabrikuojamos kairiųjų ži
nios, iš kurių išeina lyg lo- 
jalistai visą Ispaniją užka
riavo. Daugelį miestų ir 
miestelių kairieji paėmę po 
desėt'kus kartų, o tie mies
tai vis sukilėlių rankose, ir 
sukilėliai kasdien užima 
naujus miestus.

Nežinančiam ‘batalijono’ 
reikšmės, išeina lyg suki-

neri-

lėlius pametė ištisi pulkai 
ir todėl sukilėlių likimas 
jau baigtas....

Tuo tarpu kai sukilėliai 
jau kelinta diena Santan- 
der fronte ir Aragon fron
te paėmė nelaisvėn kairių
jų kelis desėtkus tūkstan
čių, kai išmušė kitus tūks
tančius, ir kai Aragono 
fronte išmušta arti pora 
desėtkų tūkstančių kairių
jų tik šių kelių dienų bėgiu 
komunistu spauda tą užty
li.

Lietuvis darbininkas, ku
ris nemoka paskaityti kitų 
laikraščių, o.Lietuviškų ki
tos. srovės laikraščių bijo į 
rankas paimti, yra tiesiog 
melagysčių auka.

Lyg tokie melavimai ir 
slėpimai tikrų žinių ką pa
gelbės Ispanijos “respubli- 
kieciams”, kaip jie vadina 
kairiuosius.

DARYS BEDARBIŲ 
SURAŠYMĄ

Prez. Roosevelt pasirašė 
ilgai tąsytą bedarbių sura
šymo bilių. Tam tikslui 
paskirta desėtkai tūkstan
čių dolarių, ir surašyto  j ai 
bus paimti iš bedarbių ei; 
jių. Surašymas turi būti 
baigtas iki Balandžio 1 d., 
1938 metais.

PERKA AMERIKOS 
GAMINIUS

Pasaulyje padėčiai page
rėjus, Amerikoje pradėta 
jieškoti įvairių gaminių ku
rių kitose šalyse nėra.

Štai Komercijos biuras 
skelbia kad Amerikoje jieš
ko įvairių padarų, lempų, 
moteriškų ■ rūbų, aiskrymo 
dirbimo mašinų, gelžkeliui 
reikmenų, elektriškų pa
dargų ir daug ko kito šios 
šalys: Austrija, Prancūzi
ja, Australija, Anglija, Ita
lija, Meksika, Danija, Pie
tų Afrika ir Lietuva.

LIETUVA TURĖS DVI DIDELES IŠKILMES
Nepriklausomybės 20 metų — 1938 metais — D. L. K. Gedimino Mirties

600 metų Sukaktuvės — 1941 metais

MASKVA TYLI
Nors Japonija veržiasi į 

Kiniją, reiškia daugiau no
ri apžioti Azijos, kur ran
dasi Sibiras, Sovietams pri
klausanti žemė, šiuo tarpu 
Sovietų Rusija tyli ir tė- 
mija.

Kitais atvejais seniau iš 
Maskvos buvo rodoma Ja
ponams gana didelė kumš
tis kaip tik Japonai kyšte
lėdavo savo koją Kinijon.

Pasirodo kad ne tik ki
tos Europos valstybės bet 
ir Sovietų Rusija nenori 
karo, ypač tokio karo kur 
visiškai tiesioginai neliečia 
jos reikalus.

Ko gi Rusai turi kariau
ti £ Ką užkariautų? Pa
saulį užkariauti ir sukomu- 
nistinti jau perėjo noras. 
Stalino klika, gerai įsigy
venus ir skanią duoną tu
rinti, rizikuodama kariau
ti gali viską pralaimėti.

Stalinui gręsia pavojus 
ir iš vidaus — gal dar di
desnis pavojus negu gręsė 
carui Nikalojui 1904 metų 
karo laiku su Japonais ir 
negu 1914 metais prasidė
jus pasauliniam karui.

Tegul tik prasideda ko
kis kivirčis su kita valsty
be, tuoj Stalino opozicija 
pakeltų savo galvas ir kė
sintųsi atsikratyti jo.

RIMTI NUOTIKIAI
Pereitos savaitės pabai

goje Japonų karo lėktuvo 
šoviniais sužeistas Britani
jos ambasadorius.

Pora dienų vėliau, Kinų 
lėktuvai užpuolė ir apšau
dė Amerikonišką keleivinį 
laivą netoli Šanghajaus, ti
kėdami kad tai buvo Japo
nų transportinis laivas.

Kinų vyriausybė Ameri
ką atsiprašė ir pažadėjo at
lyginti nuostolius.

Japonai gi vis bando 
kintis ir atsiprašymą 
savo žygį nesiskubina 
daryti.

Kitais laikais, toks 
ponų pasielgimas butų
skęs neatidėliojamą apšau
kimą karo.

Šis Britų tęsimas ir lau
kimas iki Japonai ims tei
sintis yra dar vienas įro
dymas kaip rimtai galvo
jančių valstybių vadai ne
nori karo.

Japonų puolimas Kini
jos, Italų užėmimas Etio
pijos, ir Vokietijos nazių 
šokinėjimai yra tik naudo
jimasis proga žinant kad 
nei viena valstybė nesi
skubins j karą šokti.

KARO AUKA

aiš- 
už 

pa-

Ja- 
rei-

Guli palaužtas po audrų,
Toli atskirtas nuo savųjų,
Ilsies numiręs po kovų, 
Apleistas nūn tarp svetimųjų....
Vingiuotas raštas vos žymus 
Ant kryžiaus tavo pakabintas, 
O vėjas pučia neramus, 
Bet kapas tyli nedabintas----
Ištikro, darosi graudu....
Nuo verksmo balsas man užkimo.... 
Toliau dainuoti negaliu, 
Išvydęs tavąjį likimą....
Tu pats, jaunuoli, nežinai,
Už ką tave mirtis papjovė, 
Taip trumpą amžių gyvenai, 
Kad jau širdis tau plakt paliovė....

, VI. šaulys.
Minskas, 1919.VI.28.

NORI TAIKOS
Amerikos karo veteranų 

dalis ragina Prez. Roose- 
veltą sušaukti visų šalių 
karo veteranų atstovus ap
kalbėjimui visuotinos tai
kos klausimo.

Tą sumanymą remia ve
teranų taikos rūmų New 
Yorko Parodoje ruošimo 
komiteto nariai.

SAKO BUS GERI 
BIZNIAI

Suv. Valstijų Komercijos 
Butas pranašauja kad, jei
gu bus galima išvengti di
delių streikų ir darbininkų 
bruzdėjimų šį rudenį, tai 
ateinančių žiemą bizniai eis 
gerai ir darbai pasieks au
kse ausio laipsnio šios ša
lies istorijoje.

Prekybos žinovai sako 
numato šį rudenį ankstyvą 
užsakymą prekių žiemai ir 
šventėms, ir todėl darbų 
išrodo bus įveliąs.

MEDŽIOKALNIS
Medžiokalnis puošias pavasario rūbais, 
Akiratyj jojo — žaliuoja rugiai, 
Per dieną gegutė kukuoja ir supas, 
O pievoje žaidžia baltieji drugiai.
Kai pradeda medžiai ir gėlės žydėti, 
Ir vakaro skraistė kai leidžiasi jau — 
Medžiokalnis savo gražumu Kražietį 
Viliote vilioja ateiti tuojau.
Medžiokalnio kalnas gražus, nuotaikingas, 
Tik jo žalumyne gali pasilsėt,
Nes dideliais medžiais yra pavėsingas, 
Nuo saulės čia gali visi pasislėpt.
Dar čia, pro tą kalną, Kražantė banguoja, 
Skalaudama pievų žaliuosius krantus, 
Bagdonkakčio pušys nuo vėjo svyruoja, 
Primindamos, bočių senuosius laikus.

Kražiai, 1929 m. VI. šaulys.

Rašo K. S. KARPIUS.

U)RIE įvairių kitų švenčių ir iškilmių, Lietuva 
1 laikas nuo laiko sugyvena labai dideles sa
vo istorines sukaktuves.

štai 1930 metais visame pasaulyje Lietu
viai šventė Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktį. Vytauto mirties pusės tūkstančio me
tų sukaktuvės atžymėta nepaprastai iškilmin
gai.

Visų beveik pražiūrėtos ir nelabai dėmesio 
kreipiamos, šį mėnesį sueina 550 metų sukak
tuvės nuo Lietuvos apųikrikštijimo. Lietuvių 
dvasiškija šias sukaktuves mini, be abejo Lie
tuvoje paminėta nustatytu programų.

Amerikoje tas sukaktuves suruošė švęsti 
Chicagoje Rugpjūčio 11 d., dalyvaujant iš Lie
tuvos atvykusiam Vyskupui Reiniui.

Lietuvos priėmimas krikščionybės — 1387 
metais — nėra musų tautai joks džiaugsmas, 
dėl to kad apsikrikštijimas įvyko ne ta tvarka 
kokia Lietuviams reikėjo. Lietuviai buvo pasi
likę pagonys ilgiausia ir paskutinė tauta Euro
poje priėmė krikštą. Tačiau, nors atlaikė visus 
kryžiuočių puolimus, kurie neva nešė krikščio
nybę musų pagoniškam kraštui, iš kitos pusės 
Lietuviai buvo Lenkų priversti apsikrikštyti, 
Jogailai ir Jadvygai užsispyrus ir Vytautui su
tikus.

Vytautas, kaip žinome, buvo krikštijęsis 
dviem atvejais — stačiatikių krikštu, ir vėliau 
pas kryžiuočius apsikrikštijo Romos bažnyčios 
krikštu. Bet pats Vytautas nebuvo užsispyręs 
versti Lietuvius priimti krikščionybę nei vienu 
nei kitu atveju.'' •

Kada jis išleido Jogailą Lenkams j žentus, 
ir sudarė su Jogaila savo sutartį dėl Lietuvos 
palikimo, po savo mirties, Jogailai, tuojau pri
buvo į Lietuvą Jogaila su Jadvyga ir Lenkų dva
siškija ir pradėjo Lietuvius krikštyti. Buvo 
griaujama senoviškos Lietuvių žinyčios, stato
ma naujos bažnyčios, kurių dar ir šiandien tai 
vienur tai kitur užtinkama, kurios sakoma esą 
Vytauto statytos.

Krikščionybė, į Lietuvą atėjus ne tuo keliu, 
Lietuviu tautai tik žalą atnešė, ne naudą. Ti
kėjimas ar vienokis ar kitokis tautos gyvenime 
nedaro didelio skirtumo. Tačiau Lietuvai pri
ėmimas krikšto per Lenkų tarpininkavimą pa
darė neapsakomai didelę skriaudą, kurios mes 
ir po šiai dienai kratomės, ir tas sunkiai duoda
si padaryti. Lenkai gi tiesiog užsinuodino tuo 
švęstu vandeniu kuriuo Lietuvą krikštijo, ir 
nuo to laiko neišgyja tikėję buk Lietuviai esą 
jų “broliai”, o krikščionybė Lietuvoje buvo tik 
“Polska wiara”....

KOKIOS TOS DIDĖSĖS IŠKILMĖS

Tikrų, džiaugsmingų didelių tautos šven
čių Lietuva sulauks 1938 metais — jau tik už 
šešių mėhesių, kada sueis 20 metų Nepriklauso
mo gyvenimo. Tą šventę Lietuva apvaikščios 
didelėmis iškilmėmis ir gal būt visą sekančią 
vasarą, taip kad verta bus Lietuvoje lankytis.

Už poros metų vėliau — baigiant 1940-tus 
ir pradedant 1941-mus metus, Lietuva turės ne
apsakomai dideles istoriškas iškilmes — kurios 
gal nustelbs ir Vytauto 500 metų mirties minė
jimą — tai DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO GEDIMINO 600 metų mirties sukaktuves.

Aš jau esu pareiškęs kad Gediminas užima 
daug svarbesnę vietą Lietuvos istorijoje negu 
Vytautas. Nors dėl kryžiuočių sumušimo 1410 
metais Vytautas musų tautoje įgijo populiariš- 
kesnę vietą, tačiau musų tautai Gediminas davė 
daug daugiau negu Vytautas. Kalbant apie Ge
dimino didžius darbus musų tautai ir aukšti
nant Gediminą nėra reikalo Vytautą žeminti, 
Vytautas pasilieka savo pozicijoje, bet Gedimi
no darbus reikia įvertinti ir iškelti pilniausioje 
jų didybėje.

Gediminas, užėmęs Lietuvą valdyti 1315 me
tais, įkūrė sostinę Vilnių, ir savo sumania poli
tika ir gabiu kariavimu išaugino Lietuvą dide
lę — nuo Baltijos iki Juodųjų jurų.

Gediminas pirmutinis iš Lietuvos didžiųjų 
valdovų daėjo į Juodąsias juras. Jis pasekmin
gai kariavo prieš Rusus, buvo apgulęs Maskvą, 
ir palaikė įimtus santikius su Lenkija. Lenkai

D. L. K. Gediminas

Gediminui lenkėsi ir pataikavo, ir matė kad ge
riau bus su juo gražumu sugyventi, todėl išpra
šė duoti savo dukterį Lenkų karalaičiui už žmo
ną, ką Gediminas ir padarė.

Gediminas pasekmingai kovojo su kryžiuo
čiais ir su Romos popiežium. Jis atmetė siūlo
mą Lietuvai krikštą, nors su Roma norėjo gy
venti draugingai.

Gediminas įvedė Lietuvoje daug vakarų 
kultūros, į Vilnių sukvietė Europos meistrus ir 
amatninkus, ir pakentė savo valstybėje lygiai 
visus tikėjimus.

Gediminas mirė karo lauke, gindamas 'Lie
tuvą nuo kryžiuočių: jis krito mūšyje ties Ve
liuona, sakoma nuo kryžiuočių kanuolių kulkos, 
nes tuo laiku kaip tik pirmą kartą prieš Lietu
vius buvo panaudoti paraku šaunami pabūklai.

Gediminas buvo Kęstučio tėvas, Kęstutis 
buvo Vytauto tėvas. Vytautas gimė bene as
tuoniais metais po Gedimino mirties. Kęstutis 
ir jo brolis Algirdas, du gabus kariautojai, Ge
dimino sukurtą valstybę dar labiau sustiprino, 
ir ji tik Vytautui baigiantis pradėjo irti. Se
kanti po Vytauto didieji Lietuvos kunigaikščiai, 
nežiūrint savo pastangų, negalėjo išlaikyti Lie
tuvos savistovumo, ir Lenkai labiau ir labiau 
Lietuvą prie savęs traukė. Tam priežastį davė 
Vytautas, kuriam nesisekė kariauti su Totoriais 
ir per tai jis buvo Jogailos ir Lenkų priverstas 
Lietuvą dar tampriau surišti suzLenkija.

Lietuva jau rengiasi D. L. K. Gedimino 
600 metų mirties sukaktuvėms švęsti. Rūpina
masi sudaryti tam tikslui atsakanti komitetai.

Vytauto 500 metų mirties sukaktuvėse iš
statytas atmintinis Vytauto Muzejus. Rūpina
masi ką tokio svarbaus padaryti ir Gedimino 
600 metų mirties sukaktuves atžymėti.

Kadangi Gediminas buvo Vilniaus įkūrėjas, 
šiam jubilejui rengiantis be abejo bus keliama 
ir Vilniaus vadavimo klausimas.

Lietuva yra įvertinus Gedimino nuovęikius 
lygiai su Vytauto nuoveikiais, nes didžiausi Lie
tuvos Respublikos ženklai už pasižymėjimus yra 
D. L. K. Gedimino ordenai ir D. L. K. Vytauto 
ordenai.

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 taisvklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
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Kaip ir Kada Amerikoje Atsirado 

Darbo Diena

ŠIS-TAS TRUMPOS PASTABOS

JOS ATSIRADIMAS IR REIKŠMĖ

rAARBO Diena Amerikoje švenčiama kas me- 
tą pirmą pirmadienį Rugsėjo mėnesio. Pir- 

darbinin- 
žinoma, 

buržujai, 
Valstijų

Darbo

po 1890 metų įvedė ir Ohio

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers

madienis tai šventei nuskirta tam kad 
kai turėtų vieną pilną dieną šventės, 
su darbininkais turi progą švęsti ir 
kadangi Darbo Diena yra Suvienytų 
šventė.

Kaip surinktos žinios rodo, Darbo Diena 
sau pradžią gavo viename iš ankstyvųjų unijis- 
tų susirinkimų New Yorke. Tai buvo Gegužės 
8 d. 1882 metais, kuomet Centralinė Darbo Uni
ja savo susirinkime išnešė pageidavimą kad bu
tų paskirta viena diena metuose, kaip “Darbo 
Diena”, kuri butų “visuotina šventė visoms dar
bo klasėms”.

Peter J. McGuire, sumanytojas ir pasiuly- 
tojas tos rezoliucijos, išrodinėjo kad Ameriko
je turimos šventos dienos (išskyrus sekmadie
nius) yra bažnytinės, civilinės, ir patriotiškos, 
bet nėra nieko kas atvaizduotų industrialią dva
sią, kuri yra didžiausia gyvybinė spėka visose 
šalyse. Jis pasiūlė Darbo Dienai skirti pirmą 
pirmadienį Rugsėjo mėnesio, kas butų tinka
miausias laikas, nes tai yra kaip pusiaUkelis 
tarp Liepos 4-tos ir Lapkričio pabaigoje šven
čiamos Padėkavonės Dienos.

Centralinė Darbo Unija tą sumanymą pri
ėmė ir nutarė rengti Darbo Dieną tą patį metą. 
Pirmutinis pirmadienis 1882 metais išpuolė 5 
Rugsėjo. Tą dieną surengta darbininkų demon
stracija ir po to visuotinas piknikas.

Antrą Darbo Dieną New Yorko unijistal 
darbininkai šventė 1883 metais Rugsėjo 5 d.

Nuo 1884 metų, nustatyta galutinai Darbo 
Dieną švęsti pirmutinį Rugsėjo pirmadienį, ir 
pradėta varyti agitacija visuose miestuose pa
daryti tą dieną darbininkų švente.

PRAVEDAMAS ĮSTATYMAS
Pirmutiniai oficialiai pripažinimai

Dienos pradėta padaryti įvairiuose miestuose tų 
miestų taryboms pravedant tam reikalingus ta
rimus 1885 ir 1886 metais. Nuo tada Darbo 
Dienos įstatymus pradėjo įvesti viena po kitai 
valstijos, ir tūlą laiką vienose valstijose ta die
na buvo švenčiama, kitur ne.

Pirmutinė valstijos legislatura gavo pasiū
lymą įvesti Darbo Dieną New Yorko valstijoje, 
tačiau pirmiausia valstijine švente tą dieną pa
darė Oregon valstija, Vasario 21 d., 1887 m.

Tą pat metą Darbo Dienos šventę įvedė 
ir Colorado, Massachusetts, New Jersey, ir Nevv 
York valstijos.

Sekančio dešimtmečio bėgiu tas tapo įsta
tymu Connecticut, Nebraska, ir Pennsylvania 
valstijose, o tuoj 
valstija.

1890 metais 
konvencijoje, jos
padarė pranešimą kad “pirmas Rugsėjo mėnesio 
pirmadienis, ta diena kurią keliolika valstijų 
turi padariusios Darbo švente, būtų visuotinai 
priimta ir butų švenčiama kuoplačiausia”.

Nuo 1891 metų iki 1893 metų pabaigos, dar 
21 valstija įsivedė Darbo Dienos šventės įstaty
mus. Pagaliau Suvienytų Valstijų Kongresas 
Birželio 28 d., 1894 metais, pervarė, be diskusi
jų, aktą nuskirdamas pirmą Rugsėjo pirmadienį 
legale švente Kolumbijos Distrikte ir teritori
jose.

Apie 1900 metus jau beveik visos valstijos 
turėjo tą šventę pripažinusios, ir ji buvo tapus 
nacionaline švente. Tačiau 48-ta valstija, Wyo- 
ming, savo ribose tą šventę padarė įstatymu 
vos tik 1923 metais. Wyoming ir Wisconsin 
valstijose įstatymai link tos dienos skiriasi tuo 
kad ten nėra nužymėta pirmutinis Rugsėjo pir
madienis Darbo Dienai švęsti, bet pasakyta jog 
Darbo Dieną nuskiria kas metą jų gubernato
riai. Gubernatoriai tačiau visada skiria Darbo 
Diena tą dieną kurią švenčia visa šalis.

KAIP TA DIENA ŠVENČIAMA
Kokiu budu ta Darbo Diena turėtų būti ap

vaikščiojama buvo nurodyta pirmutinių jos su
manytojų — rengti paradus gatvėmis parody
mui visuomenei “stiprumą ir vienybės dvasią 
amatų ir darbo organizacijų eilėse”, po to gi 
rengiant kokį nors pasilinksminimą darbinin
kams ir jų šeimoms.

Panašiu budu ir buvo Darbo Diena šven
čiama per keletą desėtkų metų visoje šalyje.

Darbo Dienos prakalbos, į kurias kviesta 
pažymus kalbėtojai, įvesta vėliau. Dar vėliau, 
Amerikos Darbo Federacija, savo konvencijoje 
1909 metais, priėmė rezoliuciją kad sekmadienis 
prieš Darbo Dieną butų pašvęstas dvasiniam ir 
moksliniam darbininkų judėjimo tikslams.

Kaip kuriose valstijose tačiau prie Darbo 
Dienos pradėta prikabinti patriotiškos ir reli-

giškos apeigos, kurių tradicijos siekė daug to
liau atgal į šios šalies gyvenimą. Taigi 1910 ir 
1912 metais, Samuel Gompers savo raportuose 
Amerikos Darbo Federacijos konvencijose reiš
kė griežtus protestus prieš tai, nes Darbo Diena 
tose vietose pradėjo nustoti savo reikšmės.

Rengimas darbininkų demonstracijų dide
liuose industriniuose centruose vėliau pasirodė 
nepraktiškas, taigi tas tapo palengva panaikin
ta. Tačiau kaip darbininkų taip ir visuomeniška 
spauda tą dieną skiria atitinkamus rašinius Dar
bo Dienos paminėjimui; vietomis surengiama 
prakalbos, kuriose daro pranešimus žymesni vi
suomenės žmonės, o likusią dienos dalį darbinin
kai praleidžia kaip kuriam patinka.

Apie tais pačiais metais kaip Amerikoje 
pradėta judinti Darbo Dienos klausimas, Euro
poje Marksistai socialistai buvo paskelbę savo 
Darbo Dieną — Gegužės 1. 
obalsis:
jus nieko nepralaimėsit tik retežius“.

Radikalai ir dabar bando Švęsti Gegužės 1 
dieną čia Amerikoje, tačiau tik didesniuose in
dustriniuose centruose jie sutraukia kiek dau
giau darbininkų, ir tai daugiausia sukomunis- 
tintų ateivių, j savo demonstracijas.

Darbininkas.

Tada paskleista ir
‘Viso pasaulio darbininkai, vienykitės.

LĖKTUVAI PRADĖS VEŽIOTI l 
EUROPĄ PO 50 ŽMONIŲ

Jau baigiami statydinti dideli pasažieriniai 
lėktuvai vežiojimui žmonių iš Amerikos į Euro
pą ir atgal, kurie atliks kelionę kas 24 valan
dos, veždami po 50 pasažierių. Trumpesnėse 
kelionėse tie lėktuvai veš po 75 keleivius.

Jau apie metai laiko kaipo tie lėktuvai sta
tydinami Boeing Aircraft Co. dirbtuvėse Seat- 
tle, Wash. Tai yra milžiniški trijų aukštų lėk
tuvai, turinti po keturis 1,500 arklių spėkos mo
torus, kurie yra galingiausi motorai lėktuvų sri
tyje, slaptai gaminti ir tobulinti per praeitus 
du metu.

šie lėktuvai yra didesni negu Kolumbo lai
vai kuriais jis perplaukė Atlantiką ir kelionėje 
truko tris mėnesius, šie lėktuvai skris iki 200 
mylių į valandą greitumo ir perlėks į vieną ir 
į kitą galą į trumiau negu po 12 valandų laiko.

Tie milžinai lėktuvai turės po 10 prižiūrė
tojų ir aptarnautojų, kuriems viduje bus pilnai 
įrengtos gyvenimui vietas.

Šią vasarą jau daryta bandomi skraidymai 
nustatymui kelių per Atlantiką. Skridimai bus 
atliekami iš New Foundlando į Airiją, kur yra 
pats siauriausias tarpas per Atlantiką, kur jo 
pakraščiais žmonės gyvena.

šie lėktuvai turi keleiviams miegojimo vie
tas, valgomą kambarį ir visus kitus patogumus.

Kaip dabar greitaisiais traukiniais važiuo
jama iš Clevelando į New Yorką, per 12 valan
dų apie 550 mylių kelio, taip tuoj bus pradėta 
vežioti žmonės iš New Yorko į Londoną per 12 
valandų, bet apie 2500 mylių kelio.

Tai tikrai modemiškos technikos stebuklas, 
kuris dedasi musų laikuose.

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Retru Rušecku 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 baudžiavą (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 aki'es ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni, .....—■ ■■ ■ —

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.______ ______

ATVYKUS Lietuvos sporti
ninkams į Ameriką, smarkiai 
subruzdo visi atžagareiviai, pa
sijuto gyvais esą net ir tie ku
rie senai jau kapuose buvo gy
vi palaidoti. Visiems parupo 
ką nors apie juos pasakyti, ir 
labiausia ypač juos “garbino” 
musų kairieji.

Kad butų atvykę kokie bur
liokai, ot butų buvę džiaugs
mo!

ŠIOSE DIENOSE “Laisvė” 
purkštauja kad būtinai reika
linga sušaukti “Amerikos Lie
tuvių Kongresas” į Scranton, 
Pa. O kodėl gi į Scrantoną? 
Nagi todėl kad ten kitą vasa
rą įvyks SLA. seimas. Jie sa
ko, būtinai reikia šaukti “kon
gresas” Scrantone, sustiprini
mui kokių ten “vietinių”.

Gal kad galėtų daugiau po- ; 
licijantams rankas kandžioti darbdavių smegenų gabumus.

Rašo Jonas Valaitis
Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

PARYŽIUJE įvykusiame gy
ventojų prieauglio tyrinėtojų 
suvažiavime Prof. Laudry pa
skelbė kad per sekančias dvi 
gentkartes Europos šiaurės ir 
šiaurės vakarų tautos sumažės 
net 40 milijonų žmonių.

SOVIETIJOJ tarnaujantieji 
Lietuviai svarbiose pareigose, 
vyriausybės tapo apdovanoti 
garbės ordinais: vyriausis pro
kuroras Višinskis, tiltų virši
ninkas Bačelis, viršininko pa
dėjėjas Kripaitis, rajono virši
ninkas Eidukas ir tiltų tyrinę-

ap”

Ameriką šluoja sė- 
streikų banga. Visaip 

lvoti streikai iššaukė ir

P.ER T,V.OI?Ą
PASIŽVALGIUS j

laike seimo?
PAVARČIUS raudonųjų lai

kraščius rasi kad jie sveikam 
žmogui įkalba ligą. Jie giria 
Ispanijos liaudiečių laimėjimus, 
jeigu jie kur laimi, o džiaugia
si net menkučiais sukilėlių 
pralaimėjimais. Jie kaulija 
idolarius, net gyvus žmones, Is
panijos naudai. Duokit, va
žiuokit, muškim sukilėlius!

O patys tie gudrus darbinin
kų melžikai Bimbos, Andriu
liai, Pruseikai tai tik moka ki
tus raginti Ispanijon važiuoti. 
Kodėl jie patys ten nevažiuo
ja? Jie tik armiją organizuo
ja. Kaip ta jų armija kariaus 
be savo generolų Bimbų ir ki
tų?

BIMBA BAUBIA kad Mus
solini ragina Italijos motinas 
daugiau gimdyti vaikų ir didin
ti Italijos gyventojų skaičių. 
Betgi Bimbukas šiomis dieno
mis pats džiaugiasi kad Sovie
tų Sąjungoje žymiai daugiau 
žmonių prieauglio yra.

Tas prieauglis Sovietų Są
jungoje tačiau yra mažas, at
sižvelgiant kaip Stalinas pra< 
dėjo žmones šerti švinu. Rei
kia tikėtis kad iš to prieauglio 
atsiras vienas kuris ir Stali
nui nepagailės švino kulkos, 
nes, anot Antano Bimbos, “ša
lin senoji sistema”. Stalinas, 
jeigu dar kiek .ilgiau laikysis, 
bus toji sena sistema.

PEIKIA IR GIRIA ‘DIRVĄ’. 
Daug teko nugirsti, net iš ar
šių kairiųjų kad “Dirva” be
veik nuo pradžios savo pasiro
dymo laikosi savo tiktikos, tik 
sako perdaug puola kairiuo

Kai Indianoj pradėjo streikuo
ti 60 vienos automobilių dirb
tuvės darbininkų, darbdaviai 
nutarė greičiausia susitaikyti. 
•Tuoj atsiuntė darbininkams 
pasikloti ir užsikloti patalinę 
ir kelis tuzinus bonkų degti
nės. Kai jau visi streikeriai 
buvo gerai įsilinksminę, tada 
atsiuntė jiems 16 jaunų gra
žuolių .... Kai jau “šventė” 
įsisiūbavo, tada darbdaviai su
vedė streikuotojų žmonas pa
žiūrėti Indianos budu atvaidi
namą Bacchanaliją.... Strei
kas buvo tuoj baigtas....

TELEGRAFO k o m p anijos 
direktoriai svarsto ar telegra
mų išnešiotojas turi teisę per
duoti telegramų siunčiamą buč
kį, kaip telegramas kartais rei
kalauja.

LATVIJA, kaip matyt, Lie
tuvą labai toli pralenkus lais
vais. Latvija turi 105 preky
binius laivus, kai Lietuva tetu
ri dar tik 5.

PRANCŪZIJOS valdžia įve
dė vandrauninkams traukiniais 
susisiekimą. Kelis šimtus pre
kinių vagonų nudažė baltai iš 
lauko ir vidaus, įrengė pečių 
ir reikalingus baldus, ir vago-

sius. “Dirvos” redaktorių K. 
S. Karpių kairieji stato pir
miau “Vienybės” redaktoriaus. 
“Dirva”, kiek žinoma, niekad 
neiškrypo iš' savo tiesaus ke- 
lįo. O kad “Dirva” iškelia ai
kštėn kartais negražius kairių
jų darbelius tai nekalta yra 
“Dirva”, bet tegul jie taip ne
daro, ir, “Dirva” jų nejudins.

Lydietis.

ną dienai išnuomoja po 18 f r. 
Vagone telpa nuo 6 iki 10 as
menų. Ypatingai jauni padau
žos ir svieto perėjūnai tokiu 
susisiekimu patenkinti.

AMERIKOS Darbo Federa
cija pasiryžo susitaikyti su 
CIO unija ir daugiau viena 
prieš kitą nekovosiančios.

TURKIJA paskelbė kad bent 
keno karo laivui pasimaišiu
siam Turkijos vandenyse nebus 
leista išplaukti. Bus skandina
mas ar paimamas nelaisvėn.

KATALIKŲ Veikimo Centre 
Kaune įvyko didelių permainų, 
kurios net užsienį sudomino. 
Iš veikimo išėjo Prof. Pakštas, 
Dr. Mareika, Dr. Skrupskelis 
ir Dr. Dielininkaitis. Jie pir
miau suko K. V. C. ratą. Įdo
mu kad išėjo visi svietiškiai, 
dvasiškių nei vieno.

Dr. Skrupskelis buvo paskir
tas net vyskupo tame K. V. C. 
veikti. Tų permainų priežas
tis bene bus ruošimąsi įvesti 
Lietuvoje civilinę metrikaciją.

KAS NAUJO

LIETUVOS kaimynas Dani
ja gyventojų turi maždaug 
kiek Chicaga, apie 4 milijonus. 
Danija yra seniausia Europos 
karalija, apie trečdalio Ulinois 
valstijos didumo, pajūrio turi 
net 5,000 mylių ir virš 500 
salų.

TARP šanghajaus susisieki
mas telefonu su San Francis- 
co, Amerikoje, artimiausias 
yra per šiaurės Ašigalį. Bet 
ašigalis tiek trukdo kad iš 24 
valandų, tik vieną valandą tą 
telefoną begalima naudoti.

BOLZANO, Italijoj, viešbu
čio vedėjas atsisakė priimti 
šeimą su 4 vaikais į viešbutį. 
Dėl to tam vedėjui valdžia at
ėmė leidimą būti viešbučio ve
dėju Italijoje visam amžiui, o 
viešbutį uždarė. Mat, valdžia 
Italijoje šeimas su daug vaikų 
apdovanoja, o čia viešbutis at
sisako šeimą su vaikais įsilei
sti į kambarį....

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
ir laikraščių iš Lietuvos 

pavieniais numeriais.

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

MERUNAS
Didžiausias K. S. Karpiaus veikalas

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

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO 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 dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių, pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

.1.00

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.

savo seserį, kuri 
tėvų nenugalimą

skaityti, ir svarbi istoriniu at-

norčjo išduoti 
pili-

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

ši ypatinga, smagi 
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampeli ir jo gyventojus prieš tūkstantį metą at
gal. Kada žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ii 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti ska, 
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

CLEVELANDE

“Aš busiu Scrantone” — sako 
Dr. J. Vitkus.

“Dr. J. Vitkus pasakė: ‘Jei 
su Dr. J. Vitkum, kuris pirmi
ninkavo pirmam Amerikos Lie
tuvių Kongresui, įvykusiam 
Clevelande, birželio mėn., per
eitų metų.

Tas “kongresas”, visi žinot, 
bus Kongresas Scrantone, kaip 
daugelis norėtų, tai ir aš ja
me busiu”. Juokais daktaras 
pastebėjo kad galįs atsivežti ir 
tv plaktuką, kurį Kongresui 
padovanojo d. Mazanskas.

“Išsišnekėjus daugiau apie 
A. L. K. darbus, Dr. Vitkus iš
reiškė mintį kad sumanymas 
išleisti dokumentalę knygelę 
apie pirmojo Kongreso darbus, 
esąs geras ir tokia knygelė rei
kėtų išleisti.

“Dr. Vitkus dar pridūrė kacF 
Amerikos Lietuvių Kongresui 
reikėtų smarkiau darbuotis”.

Tai litara į litarą perspaus
dinta iš “Vilnies” Rugp. 28 d, 
laidos.

Tas “kongresas”, visi žinotu 
yra komunistų ir socialistų pa
sipinigavimui “bendras fron
tas”.

Draugas daktaras niekad dar 
nedalyvavo ir nesakė kad rei
kėtų “smarkiau darbuotis” ko
kiam tautininkų ar 
kongresui.

Bet pamatysit kaip 
supyks kai pamatys 
abrozėlį “Dirvoje”!

Supa Garba,

katąjikų

daktaras 
šį savo

MANO draugas Grigaitis ne
žino kur pultis ir ką daryti.

Vieną dieną jis smerkia ko
munistus ir prunkščia prieš 
“Vilnį” ir “Laisvę” kam tie du 
laikraščiai užgiria Sovietijoj 
žmonių šaudymą; barasi kam 
ten nėra “bendro fronto” ir 
kitų “demokratiškų laisvių”.

O kai “Tėvynė” užvažiuoja, 
“Laisvei” arba “Vilniai” dėl 
jų gynimo sovietijos teroro ir. 
užgyrimo riezniko Stalino dar
bų, Grigaitis šoka ginti tuoS 
komunistų laikraščius..

Turbut senukas bijo kad joi 
nepamestų Pruseika ir Bimba, 
tada netektų jam dalis aukų 
darbininkų sudedamų Ispani
jos “demokratijai” “ginti”,...]

—Sidabrinis laukas be takų.
Vanduo,

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.

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

“MARGUTIS” '
6812 So. Westem Avė. - 
___ Chicago, III,_____

u
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LANKĖSI A. ŽALIADUONIS

Pereitą savaitę atostogas 
Clevelande praleido pas savo 
brolį Antanas žaliaduonis iš 
Homestead, Pa. čia viešėda
mas A. žaliaduonis aplankė vi
sus savo draugus.

Antanas žaliaduonis per eilę 
metų yra gyvenęs Clevelande 
ir daug pasidarbavęs katalikiš
kose draugijose, užimdamas jų 
valdybose vietas.

Atsilankęs ir patyręs dabar
tinę katalikiškų draugijų pa
dėtį apgailestavo kad čia tos 
draugijos tapo taip apleistos. 
Sako, lai būna ant sąžinės 
tiems kurie tai pnaudojo slap
tą jiega prieš katalikiškas or
ganizacijas, manydami kad iš
nykus draugijoms daugiau do
larių atliks jų besotystei.

A. žaliaduonis daug yra dir
bęs ir aukų padėjęs anais lai
kais kada reikėjo gelbėti Lie
tuvos nepriklausomybė. Jisai 
seniau čia darbavosi Tautos 
Fondo 22 skyriaus raštininku.

šiuo atsilankymu paliko $1 
auką Vilniaus vadavimo reika
lams. Apsilankė Lietuvių Dar
želyje ir gėrėjosi Darželio gra
žumu. Alekas Banys.

PO TMD. 20 KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMO

Rugp. 22 d. atsibuvo šeimy-Į 
niškas išvažiavimas TMD. 20. 
kuopos, A. Šimkūno ukėje.

Dalyviai praleidę linksmai 
dieną, vakare turėjo bendrą 
vakarienę, kurios pabaigoj bu
vo pakviesta vietiniai veikėjai 
išsireikšti mintis link musų at
gyjančios organizacijos. Pir
mutinis kalbėjo kuopos pirmi
ninkas J. V. Mičiulis, pabrėž
damas Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos didelius nuopelnus musų 
tautai praeityje, ir apie naujus 
darbus kurie stovi prieš mus.

Po tam kalbėjo Jonas Bra
zauskas, kviesdamas visus prie 
energingo darbo. Toliau kal
bėjo Feliksas Baranauskas. Jo 
kalba buvo atkreipta į musų 
profesionalus kurie daro iš Lie
tuvių pragyvenimą, bet ma
žiausia prisideda prie tautinio 
darbo, ir kiti net kenkia ir ar
do musų tautinį darbą. To
kie, sakė Baranauskas, užsipel
no net visuomenės paneigimo, 
ne paramos.

A. Šimkūnas savo kalboje 
užsiminė kad į Draugijos rei
kalus šaltai žiuri musų laikraš
tija.

Ponia česnienė kvietė visus 
stoti prie darbo ir solidarišku- 
mo, tada turėsim geras pasek
mes.

Turint TMD. 20-je kuopoje 
tokią eilę tvirtai nusistačiusių 
veikėjų galime drąsiai žiūrėti 
į ateitį.

Po visko J. V. Mičiulis kvie
tė dar neprisirašiusius į naujai 
pradėjusią veikti TMD. kuopą, 
ir užsimokėjo sekanti: A. Šim
kūnas, K. Varakojis, J. Bra
zauskas, P. Kaminskas, P. Gū
dis, J. Sukis. Narys.

PUSĖ IR PUSĖ

Faith Bacon, kuri sutvėrė 
garsų fan šokį, vaizduojama 
savo rolėje Shovvboate, Didžių
jų Ežerų Ekspozicijoje, kaip ji 
iš vienos pusės visai apsiren
gus, iš kitos visai ne — pri
klauso iš kurios pusės ją ma
tai.

Ekspozicija tęsis iki Rugsėjo 
26 dienos.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS
R U S S E L L’ INN

naujose rankose
Russell Rd. ir Wade Park Av.

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 25č

VAŽIUOJA Į 
YOUNGSTOWN

Dikčiai Clevelandiečių ren
giasi važiuoti į Youngstowną 
šį sekmadienį dalyvauti ten 
ruošiamoje Lietuvių Dienoje.

Platesni nurodymai apie tą 
parengimą ir vietą pažymėta 
ant 2-ro puslapio.

AKRON, OHIO

jau-
yra

DARBAI, ALGOS IR KAINOS 
SOVIETŲ RUSIJOJE

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 į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

PJIPPODROMJ7
“VARSITY SHOW”

“Varsity Show”, muzikališka 
komedija visai kitokios rūšies, 
su geriausiais artistais, prade
dama rodyti Hippodrome Thea
tre šeštadienį, Rugsėjo 4.

Pažymus pavienis, Diek Po- 
well, ir garsi organizacija, Fred 
Waring ir jo Pennsylvanians, 
užima vadovaujamą vietą šia
me melodingame, linksmame 
veikale, vaizduojančiame kole
gijos gyvenimą.

“Varsity Show” yra links
mas, lengvas veikalas, su turi
niu kuris visiems patiks. Ja
me ištisai eina jaunystės dva
sia ir linksmas gyvenimas.

Rosemary Lane yra Diek 
Powell’s romantiškas moteriš
kas patraukimas, o jos sesuo 
Priscilla yra viena iš origina- 
liškiausių scenos šokikių ko
kia kada buvo matoma.

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue 

Kviečiame Jus atsilankyti. 
Vynas — Alus — Užkandžiai 
Antradieniais duodam Lietu

viškų virtinių.
Penktadieniais — žuvis 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

ir

LAKE THEATRE
Vietinis Wamer Bros. Thea- 

tres skyrius praneša kad šeš
tadienio vakare, Rugsėjo 4 d., 
atidaro savo Lake Theatre, ku
ris tapo naujai perdarytas ir 
išdekoruotas.

Lake Theatre operuos rody
damas tiktai naujausias filmas 
už populiares kainas.

Atidarymo proga bus rodo
ma filmą kurią paskutinę pa
gamino Mr. & Mrs. Martin 
Johnson pirm nelaimingo lėktu
vo sudužimo, kame pats John
son tapo užmuštas. Ta filmą 
vadinama “Borneo” ir yra pui
kiausia 
ryta iš

Lake 
Euclid 
gatvės.

Smulkios Žinios
Iš Lietuvos atvažiavo 

nuolis A. Bražionis. Jis 
Amerikoje gimęs. Mažu būda
mas su tėvais iš Akrono išva
žiavo Lietuvon, ten užaugo, 
Lietuvos mokyklose mokinosi, 
ir dabar kaip Amerikos pilie
tis atvažiavo Akronan.

A. Mockevičiaus pastangomis 
jis gavo darbą dirbtuvėje ir 
čia apsigyveno.

Pas senus “Dirvos” skaity
tojus, Igną Termėną, atsilan
kė iš Chicagos jo brolis J. Ter- 
menas su dukteria ir sunum. 
Svečiai apžiurėjo Akrono įdo
mybes, dalyvavo SLA. 354 kp. 
piknike, ir po neilgo svečiavi- 
mosi gryžo atgal.

Pas J. Rokus atsilankė iš 
Brighton, Mass., jo sesuo p. 
Talalienė, jos žentas Feliksas, 
jo motina p. Vasiliauskienė, 
svetys Danielius, ir jaunuolis 
V. Raila. Jie apart Akrono, 
aplankė Clevelande Lietuvių 
Kulturinį Darželį, Didžiųjų E- 
žerų Parodą, ir išvažiavo į Ro- 
chester, N. Y., pakeliu į savo 
namus. Rochesteryje taipgi 
aplankys savo gimines.

Išsiėmė leidimą apsivesti p-lė 
O. Sasnauskaitė. Ji buvo vei
kli narė busiame Lietuvių Klu
be, buvo jo valdybos narė.

Kalnas.

kokia kada buvo pada- 
žvėrių gyvenimo.
Theatre randasi ant 

Avenue prie E. 17tos

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

Jfour star caffJ
★ ★ ★ ★

£ DEGTINĖ, VYNAS, ALUS J
Duodama Geras

valgis. "
£ MUZIKA PENKTADIENIO S 

IR ŠEŠTADIENIO VAK. T
JOHN MEYER
Telef. ENdieott 9162 "

6512 Hough Avenue E

frI
A. WIRBICKAS

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

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

Cleveland Plain Dealer rašy
tojas William F. McDermott, 
keliaujantis po Europą, apsi
lankęs Rusijoje, Maskvoje, ap
rašė plačiai apie savo naujus 
patyrimus Sovietų Rusijoje.

Jis lankėsi Rusijoje ir 1935 
metais, ir tą 
mas į vakarų 
do iš Maskvos 
jis rašė apie 
tarp Kauno ir Maskvos. Ten, 
sakė, viskas baisiai brangu ir 
mažai ką gali gauti, o Kaune, 
sakė, visai priešingai: rado pui
kiausių valgių bufetus nukrau
tus, ir viskas kuopigiausia.

RUSIJA 1937 METAIS
Dabar McDermott rašo:
Kiekvienas turintis kaktoje 

akis gali matyti kad metas iš 
meto daugiau visko Rusijoje 
pagaminama. Vos keli mėne
siai atgal, net didžiausi šios vy
riausybės kritikai pradėjo su
tikti kad pagerėjimas tuo at
žvilgiu buvo žymus ir pusėti
nai vienodas. Kodėl, taigi, tos 
kalbos apie industrinį sugriu
vimą ir didelį nepasitenkinimą 
tarp darbininkų?

Aiškiausias faktas matomai 
yra kad gerėjimo 
rimtai sumažinta, 
daugelyje svarbių 
neįvykdoma, kad 
aplėtėjo palyginant su perei
tų metų produkcija, kad yra 
rimti administrativiai nesusi
pratimai tuzinuose didelės ska
lės įmonių, kad darbininkai 
plačiais frontais nerimauja ir 
nenori klausyti.

Tokie apsireiškimai yra di
delės svarbos sistemai kuri vis 
dar tebėra žemame bendro 
pragyvenimo laipsnyje, kuris 
turi eiti pirmyn sulyg nustaty
to programo ir prižadų. Taigi 
matyt daug įrodymų kaip val
džia dėl to susirupinus ir ne
rami. Laimėjimai kokie at
siekta yra mažos vertės jeigu 
jie negalima išlaikyti ir padi
dinti.

Valdžios kontroliuojami laik
raščiai pilni pranešimų apie 
industrijų nepasisekimus, ir 
juose žiauriai smerkiama ne
gabumas, tinginystė, ardymas, 
stoka disciplinos visur nuo dir
btuvių iki kasyklų ir kolekti- 
vių ūkių.

Paduosiu ištraukas iš auto
ritetingų Sovietų šaltinių.

Sunkioji industrija, kuri yra 
raktas į visokį nacionalį gyve
nimą, pasiliko toliausia užpa
kalyje. Sunkiosios Industrijos 
Komisaras Mežlauk praneša 
kad diduma jo žinioje industri
jų skyrių nepajiegia išpildyti 
nustatyto plano.

Anglies, aliejaus ir geležies 
produkcija yra pusėtinai užsi- 
likus.

Dodo kasyklose pereitą metą 
buvo 500,000 neatėjimų į dar
bą, ir pirmą mėnesį šymet net 
163,527 darbininkai nepribuvo 

savo darbavietes.

STACHANOVCŲ PLANAS 
SUGRIUVO

Apie pora metų atgal buvo 
paskilbus greito dirbimo siste
ma, praminta angliakasio Sta- 
chanovo vardu. Tai buvo tik
slas išjudinti sovietų darbinin
kus dirbti. Bet ir tose pačio
se kasyklose apsireiškė dideli 
darbininkų nesusipratimai.

Bent šiuo laiku, Stachano- 
vistų sistema suiro ir greitai 
nustoja savo reikšmės. Tą me
todą įvedus, Dono kasyklose 
1935 metais anglies iškasimas 
padaugėjo 50,000 tonų į dieną. 
Dabar gi nukrito nuo viduti
niai 232,000 tonų į dieną iki 
mažiau 200,000 tonų.

vasarą, gryžda- 
Europą, atskri- 
į Kauną. Tada 
didelį skirtumą

eiga tapo 
kad planai 

industrijų 
produkcija

«
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■IDEULA C. ’JAKUBS 

(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763
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kartu. Dar- 
neišmokamos

sako sunkio-

Turi vargti virš 4 mėnesius 
jei nori nusipirkti geresnį rū
bą.

ploščius 
auksinių

galima

Tai tokios naujienos iš So
vietų “rojaus”, kaip jas paty
rė tik mėnuo ar tam panašiai 
atgal ten buvęs rimtas Ameri
kos rašytojas.

Suirutės matosi visomis pu
sėmis. Yra atsitikimų kad dar
bininkai meta darbus ir aplei
džia kasyklas brigadomis po 
1,000 vyrų vienu 
bininkams algos 
laiku.

Blogiausia yra,
sios industrijos organas, kad 
žymiai sumažėjo skaičiai dar
bininkų kurie sutinka išpildyti 
savo nustatytas darbo normas.

Tas pats ir su lengvąją in
dustrija. Audinyčiose daugybė 
mašinų stovi.

Nei anglies, aliejaus, metalo, 
medžio, cukraus, lipų, vaisių, 
sviesto ir margarino industri
jos neišpildo nustatytų kiekių.

Už visus tuos nepasisekimus 
ir išdirbimo mažėjimus leng
viausias pasiteisinimas ir kal
tinimas naudojama “Trockis- 
tai”, “ardytojai”.

ALGOS IR KAINOS
Aš paduosiu jums tik oficia- 

les ir patvirtintas skaitlines, 
arba tokias kurias pats surin
kau. Valdžios išspausdintas 
Gosplan 1937 metams, pasako 
kad vidutinė metinė alga vi
siems Rusams 1936 metais, bu
vo po 2,770 rublių. Industrijų 
darbininkams buvo po 2,715 r. 
Tas neapima ūkių darbininkus, 
kuriems apmokama prasčiau.

Imkime 2,770 rublių, kurių 
į mėnesį išeina 231 rub. Ofi- 
cialėje biržoje rublis vertas 
kiek mažiau negu 20 centų, 
taigi 231 rublių butų apie $46.

Bet rublis yra vertas daug 
mažiau pirkimo galimybe. Vi
sai galima sakyti kad pirkimo 
vertė Rusijoje yra apie 5 ar 6 
centų imant pasauliniai. Tai
gi tikrais pinigais Rusas darbi
ninkas gauna 
mėnesiui.

Štai kainos 
nų. Svaras

tarp $12 ir $14

nekuriu reikme- 
kavos Maskvoje 

šiandien kaštuoja 24 rublius, 
arba arti $5. Cukrus atsieina 
40 Amerikoniškų centų svarui. 
Šmotas pjautos jautienos mė
sos $1.30 svarui. Kiaulių strė-

Taiso ir Naujina Baldus
SPECIALIAI 2 šmotų setą 
apdengiam naujai už $35 ir 
brangiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (44)

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

Siet inių Garų Vonios 
Naudinga dėl

Reumatizmą, augšto kraujo 
spaudimo, dusulio, odos išbė
rimą, diabeto, dropsy, nervą, 
dieglią strėnuose, džiovos, inks
tą ir kepeną ligą, vėžio, pilvo 
nesveikumą, tt.

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

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

Telefonas — SHadyside 2747 
Cleveland, Ohio

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės i mane 

Gyvasties Apdraudai (Life Ina.) 
patelefonuokit paaiškinimui.

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namą baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimą ir parūpinu kito
kią apdraudą. Jeigu baigiasi ju- 
są apdrauda ant namo ar kitko 
duokit man ją atnaujinti.

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

Telefonas HEnd. 5699

ninės $1 sv. Sviestas $2 sv. 
Kiaušinių 10 už $1, suris $2.50 
sv., pienas 32c kvorta. Kas 
norėtų šokolado turi mokėti 
$4.50 svarui.

Vyriški rūbai, geri, 1,065 rb. 
arba $213. Vidutiniai rūbai 
atsieina apie $110.

Vidutinis vilnonis
$280, be kailiuko ar 
apvedžiojimų.

Vilnoniai apatiniai 
pirkti už $28,.

žmonių daug gatvėse vaikš
čioja apsukę kojas maišų skar
malais, nes vyriškų batų porai 
reikia mokėti $35 iki $48.

Moterims vilnonės sukne
lės medega $25 jardas; prastos 
vatos mišinys $14 jardas; sto
resnės vilnonės $32 jardas.

Draugėms panelėms rayon 
kojinės $8 pora.

Taigi, kiekvienas Rusas tu
ri dirbti tris dienas jeigu nori 
užsidirbti svarui kavos.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas^ 
platinkit ją tarp savo draugų.
4-H-H-F4-F+4H-W^«++4-++++++ 
< •

EVA’S
Dry Cleaning « » 

Senas Drapanas padarom " 
kaip naujas, išvalom ir ;; 
sutaisom.

EVA PETRAITIS ;• 
6702 Superior Avė. ;; 

Telef. HEnderson 5699

Paskutinė Proga!
VISU VASARINIU VYRIŠKŲ REIKMENŲ

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS 89'
VILNONĖS VYRŲ 
Maudymosi Kelnaitės

VYRŲ IR VAIKINŲ 
Skalbiamos Kelnės
VYRŲ Broadcloth 
Apatiniai ar kelnaitės

VYRŲ 35c KOJINES 
Gražios šilko ir Lisle 

4 už $ | .00

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

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

p.......... .......................................Tt.f.Įf

I. SAKAS JEVELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiemi 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 didžiausi rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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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^paštus.

Patarnavimas greitai; 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
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GARDEN 
FLOWER SHOP 

: Gėlės visokiems reikalams 
= VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
= 8404 Superior Avenue

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 
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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 antra 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 

oara §

APIE AKLAEŽERĮ - EŽERĄ KURIS TIKĖTA 
BUVĘS BE DUGNO

ro. Lietuvoje automobiliams 
kuras yra labai brangus. To
dėl Kelių Valdyba propaguoja 
vietinio kuro vartojimą, įtai
sant autobusuose gazo genera
torius. šiuo laiku jau yra apie 
20 autobusų kurie vartoja vie
tinį kurą. Tsb.

DIDELIS LIETUVOS ŠAULIŲ LAIMĖJIMAS 
ŠAUDYMO OLYMPIADOJE 

SUOMIJOJE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIįįIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ

SCENOS VEIKALAI

STAIGA ATSIRADĘS EŽE
RAS, KURIS PRARIJĘS 

KRYŽIUOČIUS. — DABAR 
NUSAUSINTAS

Lietuvoje dąug kurios žy
mesnes upės, ežerai, kalnai ir 
kitoki gamtos padarai turi mu
sų liaudyje gražių padayimų 
apie save. Tuos padavimus 
musų senuoliai iš lupų į lupas 
atleido į musų laikus. Dabar 
gi, daug tų padavimų seneliai 
nusineša j kapus ant visados. 
Mažai kur kas juos užrašo, o 
jaunieji kodėl tąi apįę tuos 
dalykus nesiįdomauja, ir jie 
dingsta amžinai.

Suvalkijos miškeliuose, Vil
kaviškio apskrityje, Pilviškių 
valsčiuje, Dambravolės kaime, 
Pančekių ir Mordukįnės miške 
randasi ežeras vardu AKLA- 
EžERISi

Aklaežeris yra kelių hekta
rų pločio ir ilgio. Kai buvo ne
nusausintas, pavasariais van
duo apsemdavo apre keleto gre
timų kaimų sodybas.

Dabar valdžia ežerą suval
dė: nukasė gilų griovį ir Ak- 
laežerį nusausino, t 't

Apie tą ežerą' Mačys Anta
nas nupasakoja šitokius pada
vimus.

Niekas j tą ežerą negali ko
jos įkelti: kas į Aklaežerį in- 
eidavo, kaip akmuo nugrimz
davo, ir niekas surasti negalė
davo. žmonės jo lenkėsi išto
lo.

Aklaežeryje ■ antys, žąsys ir 
gervės vaikus perėdavo, o lak
štingalos per naktį jo pakraš
čiais d'aihdodavoi žalčiai. Ir. 
gyvatės jo pakraščių samanoje 
vyniojosi, ir šildėsi saulės ‘at
kaltoje. ...,O ežeras apžėlęs len
drėmis, krumoškniais savo ga
lybe didžiavosi.

Daug ežeras aukų prarijo, 
bet jam vis buvo permaža. 
Kas metas .ežeras vis po kelis 
žmones prarydavo, toks buvo 
žiaurus ir rustus. Jis šėlo 
daug metų.

KAIP JIS ATSIRADO •'
Daug metų atgal, kur dabar 

liūliuoja Aklaežeris, pirmiau 
buvo lyguma ir gražios lankos, 
žmonės iš toli atvažiuodavo 
pasišienauti, gyvulius paganyti 
ir pasigerėti gražiomis lanko
mis. Pakraščiais būdavo uo
gų ir šiokių tokių vaisių.

Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Vytauto laikais, kuomet 
Lietuviai sutriuškino kryžiuo
čių galybę, po Lietuvos miškus 
slapstėsi daug kryžiuočių kar
eivių, norėdami iš pasalų Vy
tautui žiauriai atkeršyti.

Belandydami po miškus jie 
atsibąstė į šią gražią lanką. 
Apsistojo ir apsinakvojo jie. 
Sugulė kryžiuočiai kariai ir 
saldžiai užmigo. Tuo tarpu 
kilo audra, dangus su žeme su
simaišė, žaibai sviedė į dailią
sias pievas, prasivėrė žemė ir 
vanduo prarijo kryžiuočius.

Dailiosios pievos pavirto di
džiuliu Aklaežeriu.

Ežeras Aklu pramintos to
dėl kad buvęs begalo gilus.

Laikui bėgant, ežeras ėmė 
užželti. Ėmė augti karklai ir 
krūmai, juo tolyn juo daugiau 
pakračiai apaugo- krūmais.

Lietuvos vyriausybė šiais 
laikais Aklaežerį nusausino, jis 
virto neišbrendamu liunu.

Prabėgs dar kiek laiko, Ak
laežeris liks durpynu.

Dabar ežeras nerodo rūstu
mo, nereikalauja žmonių aukų, 
ramiai sutikdamas savo gyve
nimo galo dienas. Lėtas, ma
lonus visada.

J. Almonaitis.

ŽYMUS BRAZILIJOS 
LAIKRAŠTININKAI 

LIETUVOJE
Liepos 31d. į Lietuvą iš Ber

lyno lėktuvu atskrido trys to
limos Brazilijos žymus laikraš
tininkai : Franchini Netto, Quar- 
tim Barbosa ir Raul Montelras. 
Du pirmieji iš jų yra pačios 
didžiosios Brazilijos spaudos 
informacijos agentūros direk
toriai, trečiasis — vieno lai
kraščio redaktorius ir žymus 
visų didžiųjų Brazilijos lakraš-, 
čių bendradarbis.

Iš pasikalbėjimo su svečiais 
paaiškėjo ir jų į Lietuvą atvy
kimo tikslas. Du iš atvykusių
jų laikraštininkų yra Brazili
jos ir Baltijos valstybių bičiu
lių sąjungos nariai. Išvyks
tant į Europą jie buvo įprašy
ti aplankyti Lieįuvą susipažin
ti*-su jos tultunnid ir ekono
miniu-gyvenimu;-gamta ir kt.

AUTO SUSISIEKI
MAS LIETUVOJE 

PADIDĖJO
Kaunas. — Auto susisieki

mas Lietuvoje šiais įdėtais dar 
padidėjo. Ruožų ilgis šiais me
tais siekia 3,731 kilometrų, tai 
yra daugiau kaip dvigubai il
gesnis negu visi Lietuvės ge
ležinkeliai. žymiai padidėjo 
taip pat autobusų ir perveža
mų keleivių skaičius.

Nuo ateinančių metų Kauno- 
Zarasų ruožtą aptarnaus vien 
tik šiais metais įsteigtos “Au
to” bendrovės autobusai, šiai 
bendrovei bus pavesta organi
zuoti auto susisiekimą ir Že
maičių plentu, kuriuo, jį bai
gus, bus paleista mažiausia 20 
autobusų.

Autobusų stočių tinklui plės- 
sti ir jas tobulinti sudarytas 
specialus auto stočių fondas, iš 
kurio lėšų pastatyta ir Kauno 
auto stotis. Numatyta arti
miausiu laiku pastatyti dide
les auto stotis Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Be to, numatyta 
pastatyti gražią stotį Palango
je, kur ikšiol autobusai susto
davo gatvėje.

Svarbus klausimas yra ku-
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P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

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

daliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, 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 į mane telefonu arba asmeniškai.
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APDRAUDOS REIKALE
" Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugnįagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi: Lietuviška Reaį. Estate;

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 _
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LENKAI ATSIPRAŠĖ 
LIETUVOS 
SKAUTŲ

Rugpjūčio 6 d. Holandijoje, 
skautų subėgime, į Lietuvos 
skautų palapines buvo įsiveržę 
Lenkų skautai, užpuolę du li
kusius palapinėje Lietuvius 
skautus, jiega atėmė ir sunai
kino Lietuvos žemėlapius, ku
riuose Vilnius pažymėtas Lie
tuvos teritorija.

Gavus žinią apie Lenkų tokį 
smurtą, Lietuvos skautijos va
dovybė buvo pasiryžus atsto
vus iš tarptautinio suvažiavi
mo atšaukti, jeigu Lenkai tuo
jau neatsiprašys.

Taigi Lenkų skautų vadovy
bė atsiprašė Lietuvos skautų 
vadovybę, suvažiavimo virši
ninkams dalyvaujant.

Sekančią dieną Lenkų skau
tai su savo viršininku atvyko 
pas Lietuvos skautus ir pakar
tojo atsiprašymą prieš visus 
Lietuvos skautus. Užpuolikai 
skyrium atsiprašė du musų už
gautus skautus.

Tuo budu Lietuvos skautų 
vadovybė, gavus pilną satis
fakciją, sutiko laikyti inciden
tą likviduotu.

Pasaulinė Skautų Jamboree 
Amsterdame,. Molandijoje, pa
sibaigė Rugpjūčio 9 d., po to 
sekančią dieną prasidėjo tarp
tautinė skautų konferencija.

“L.A.”

LIETUVOJE, už ūkininkams 
padarytus- nuostoįius laike me
džioklių šernų; brledžhj, elniui 
ir danielių bus atligynama iš 
medžioklės fondo lėšų.

KAUNAS. — Suomijoje, į- 
vykusiose pasaulinėse šaudymo 
pirmenybėse dalyvavo ir Lie
tuvos šauliai. Ir Lietuvos šau
liai iš pirmenybių negryžo nei 
vienas be atsižymėjimo dova
nų. Garsinant užbaigtų var
žytinių laimėtojus, ant stiebų 
net du kartu pakilo Lietuvos 
vėliava.

Pirmą kartą prie dešiniojo 
stiebo, antros vietos laimėto
jams skirto, išsirikiavo musų 
pistoletinės ekipos dalyviai: 
Giedrimas, Sruoga, Mažeikis, 
Nakutis ir Karčiauskas. Tuoj 
pat, Suomijos himną griežiant, 
virš tų vyrų galvų išlėto pakilo 
Lietuvos trispalvė vėliava.

Himno garsam nutilus, tarp
tautinės šaudymo sąjungos pir
mininkas Cornot pasveikino 
rankos paspaudimu visus eki
pos dalyvius ir, pasinaudoda
mas ta proga palinkėjo Lietu
vos šauliams kitose tarptauti
nėse šaudymo rungtynėse už
imti dar garbingesnes vietas 
ir pasiekti dar geresnių pasek
mių.

Po to prie to paties stiebo 
atsistojo musų šaulys Giedri
mas, laimėjęs olympinių pisto
letų šaudyme antrą vietą. Ir 
vėl Lietuvos vėliava pakilo. Ir 
vėl sveikinimai!

Rugpjūčio 9 d. įvyko iškil
mingas dovanų išdalinimas.

Net ir vadovų bei žurnalistų 
šaudymo varžybose dalyvavę 
Lietuvos ekipos atstovai, kaip 
gavę gerus rezultathk, irgi ga
vo atitinkamus prizus. Tiesa, 
dauguma tų prizų nėra iš pir- 
mutiriųjų, tačiau jie rodo jog 
visi musų šauliai, net labai di
deliame geresnių Škulių skai
čiuje, visai sugebėjo'užimti ati
tinkamas vietas, parodė jog ir 
Lietuvoje esama gttrų šaulių.

r- Dalyvavo s'Uvif’390” šaulių iš 
daugelio valstybių.

Prieš prasidedant pirmeny

bėms, į Lietuvius niekas ne
kreipė dėmesio. Tačiau, vos 
tik Lietuviai šauliai paleido 
pirmus šuvius ir pasibaigė pir
mos serijos, tuojau pradėjo 
klausinėti kad ta Lietuva, kur 
ji yra, ir tt. Ir diena iš die
nos Lietuviai šauliai vis labiau 
garsėjo.

Lietuvių buvo tik 13 atsto
vų, kuomet kitų šalių viduti
niai buvo atsiųsta po 40 šaulių.

Be laimėtų aukso, sidabro ir 
branzos medalių, musų šauliai 
laimėjo dar ir 32 dovanas ir 
premijas.

Taigi visi Lietuvos šauliai 
gryžo į Kauną su medaliais ir 
šiuo atveju Lietuvos komanda 
pasaulinėse pirmenybėse pasie
kė savotišką rekordą, nors da- 
’yvavo viso pirmą kartą.

Pažymėtina kad visą šaulių 
rinktinę sudarė ir Lietuvai pa
saulio meisterio vardą iškovo
jo tose rungtynėse vien Lietu
vos policijos įvairus pareigū
nai.

Kai Lietuvos šauliai šaudė 
net paskutinė vieta, jie nepa- 
geriau už Lenkus ir jiems teko 
prastai jaudinęsi.

Vokiečiai pradžioje į Lietu
vius šaulius žiūrėję su pašai
pa, o kai Lietuviai šaudė 
geriau už juos, labai stebėjosi 
ir sveikino.
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Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Ave. 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 AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p. 

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
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. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi.........................

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

GUDRI MOČIUTE — 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 IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
2 vaikai.........................................................................

$1

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimo — išrašykit ‘Dirvą' 

saviškiams j Lietuvą.

AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg 

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

Gydau jau dvylekį metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 0293 — Cleveland, O.

Lai NAUJAS
Gasinis Vandens šildytojas 

Palengvina Jūsų Namų Darbą
Valymas yra dusyk lengvesnis kuomet turima tikrai 
karšto vandens, ir tiek kiek reikia, visokiam darbui. 
Ir jus turėsit karšto vandens kiek tik reikia, jeigu tu
rėsit modernišką automatišką gasinį vandens šildyto ją.

Moderniškas gasinis automatiškas vandens šildytojas 
atsieina nebrangiai ir galima pirkti lengvu išsimokėji- 
tnu. Operavimas kainuoja tik kelis centus į dieną. Bet 
sutaupysit valandas laiko, darbas bus lengvesnis, kiek
vienas šeimos narys turės patogumą ir gerumą. Tik 
paklauskit savo plumberio.

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

KUMUČIU 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 — Triveiksm's vazdelis 
dainomis ir šokiais. Vaid'na 4 vyrai, 5 moterys,
2 vaikai. 27 pusi............i..........................................

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 — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

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. .61 pusi..........................

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.........................................

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..................................... 10c

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
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 .............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

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 pusi...........
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, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.....................................

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

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—-Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai.....................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag>dija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 162 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..........................

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

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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SVEČIA V1MAIS2 AUKCS DARŽELIUI
AMONGST OUR 

LITHUANIANS

Aldona ir Adais Zubinaitėš 
savo atostogas išnaudoja lan- 
kydamosi Kanadoje. Jcdvi au
tomobiliu nuvažiavo net Į Mon- 
t realą.

Jonas Petrauskas, Lietuvių 
Klubo sekretorius, atostogau
ja. Laiką leidžia lankydamas 
Cedar Point ir tam panašiai.

iš Detroito viešėjo Clevelan
de Petras Jenčius, Juozas Ta- 
lar.dis ir J. A. Crisiųs. Jie sve
čiavosi pas čiutelius.

Jenčius ir Grisius paaukavo 
Lietuvių Darželiui po $1.00.

Antanas Vilūnas, iš Detroi
to, su žmona ir sunum važiuo
dami ilgesnei kelionei Į ryti
nes valstijas apsilankė “Dir
vos” redakcijoje.

Iš Detroito lankėsi M. J. Ši
monis, su šeima, buvę Cleve- 
landiečiai. Dalyvavo savo gi
miniečių vestuvėse.

Pas Ant. Baltusius buvo, at
važiavę Ant. Bigaila su šeima, 
iš Fostoria, Ohio. Bigaila iš
sirašė “Dirvą”.

Iš Pittsburgho lankėsi Ame
ba Pikelienė ir Johanna Ches- 
nik. Apžiurėjo Lietuvių Dar
želį ir kitas Clevelando įdomy
bes. Poni Pikelienė yra žmo
na C. K. Pikelio, kuris Pitts
burghe platina iš Lietuvos im
portuojamus maisto produktus.

Iš Lietuvos lankėsi p. Baro
nas, kuris atstovauja Lietuvos 
Enciklopediją. Keletas Cleve- 
landiečių ją užsisakė. Iš čia p. 
Baronas’ išvažiavo Chicagon.

Apsilankęs Lietuvių Darže
lyje svečias nepaprastai gėrė
josi.

I Dalyvauki! Sportininkų
Parengime Rūgs. 14

■ Clevelando Lietuviu Sporto 
| Klubas, susirūpinęs pasiunti

mu į Lietuvą kitą vasarą savo 
atstovu, jau anksti šį rudenį 
pradeda darbuotis sukėlimui 
fondo apmokėjimui jiems ke- 

1 lionės kaštų.
Štai antradienį, Rugsėjo 14, 

nuo 8 vai. vakare, Lietuvių sa- 
i Įėję prasidės įvairių lošimų ir 
pasilinksminimo vakarai, su 

i geromis dovanomis dalyviams.
Įžanga į salę bus tik 10 cen

tų, už kuriuos kiekvienas da
lyvis gaus keturias korteles, 
kurias galės sunaudoti lošime.

Prie šio klubo gali prisirašy
ti jaunimas ir suaugusieji. Ku
rie patys neužsiima sportu ga
li būti jaunimo darbo rėmėjais, 
su maža mokestimi, tik 10c mė
nesiui arba $1 už visą metą.

Musų sportinis jaunimas su- 
siinteresavo pakvietimu važiuo
ti į Lietuvą, padėkim jiems.

Lietuviai Laimėjo
Praeitą sekmadienį Gordon 

Parke atsibuvo baseball lošimas 
Lietuvių Brazis Bros. Clothes 
tymo su West End Merchants. 
Lietuviai laimėjo 13 prieš 4.

Taip kad šią vasarą šis Lie
tuvių tymas viso turi laimėjęs 
13 lošimų, dviem atvejais iš
ėjęs lygiomis ir dar nei vieno 
nepralaimėjęs.

J. A. Crisius, Detroit 1.00
Petras Jenčius, Detroit $1.00

MIRIMAI
WILLIAM REVELT

Rugpjūčio 30 d. mirė Wil- 
lirm Rovelt (Reveita), 32 me
tų amžiaus. Paliko žmona, sū
nūs, tėvai, trys broliai ir ^ie
na sesuo. Velionis buvo Cle- 
veiar.de gimęs.

Palaidotas penktadienį, 3 d. 
Rugsėjo, Kalvarijos Kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

SUPRISE ENGAGEMENT
Us happened! E .‘en the heartiest 

cf U3 gossipers didn’t vvant to hazard 
a rash guess — būt it has occurred. 
Miss Regina Greičius, popular ac- 
ccmpanist in the way of tiekling 
piano keys, succeeded in finding 
hc key to Mr. Joseph Brazaitis’ 

heart. Result — Roggie is novv 
sportinę three sparkler.- — tvvo cyes 
and a handsome engagement ring. 
O..iį,ratulations!

1VEDDED

Saturday, August 21st, Miss Helen 
Lapinskas and Mr. James Medvis 
vvere joined in holy vvedlock. The 
cerėmony took place at St. George’s 
Church at 9 o’clock. A reception 
followed at the Lithuanian Hali.

N0W A RESIDENT

ROSE LUCAS

KNOWSEY KNOOS

MIRĖ DR. THWING
Rugsėjo 1 d- palaidotas mi

ręs Dr. Charles F. Thwing, bu
vęs Western Reserve Univer
siteto vadovaujanti dvasia per 
visą gentkartę. Jis buvo 83 
metų amžiaus.

Thwing buvo mokslininkas, 
rašytojas, mokytojas ir minis
teris. Iš universiteto vadovy
bės pasitraukė 1921 metais, 
bet iki mirties buvo to univer
siteto prezidentas-emeritus.

Dr. Thwing 1919 metais pa
sirašė ant Lietuvių protesto 
peticijos, kuomet tuo laiku vie
tos dienraštis “The News” tal
pino Lenkų apmokamus propa
gandos straipsnius, kuriuose 
buvo melagingai skelbiama buk 
tokių žmonių kaip Lietuviai 
pasaulyje nesama. .. .

APSIVEDIMAI
Šymet iki Rugpjūčio mėne

sio pabaigai išduota 6,375 ap- 
sivedimams leidimai, pernai 
tuo pat laiku buvo 5,823.

Šį Rugpjūčio mėnesį apsive- 
dimui leidimus išsiėmė 1,140 
poros. Matyt laikai pagerėjo 
žymiai, nes vedybų šymet bū
na daug daugiau negu pernai.

LIETUVIŠKA DUONA
Jums patiks skani ruginė 

Lietuviška duona iš New Deal 
Bakery. Kepėjas Pranas Kun- 
caitis. Keptuvės antrašas — 
4023 East 141 Street. Para
šykit atvirutę arba laišką, ir 
duona jums bus atvežta į na
mus. Raginkit savo krautuves 
laikyti New Deal duoną.

New Deal duonkepyklos an
trašas telpa “Dirvoje”.

NACIONALĖS ORO 
LENKTYNĖS

šių metų oro lenktynėse ku
rios atsibus Clevelande prade
dant Rugsėjo 3 ir baigiantis 
6-ta, Clevelando Airporte, pa
žymiausios ypatybės bus su
mušimas visų pirmesnių grei
tumo rekordų.

Tikima kad per keturias die
nas šias Nacionalines Oro Len
ktynes aplankys apie ketvirt- 
dalis milijono žmonių, kurie 
matys ypatingiausius šokimus 
iš lėktuvų parašiutais, visokių 
naujausių oro akrobatikų, dau
giau negu kitados kada Karo 
laivyno, Kariuomenės ir Mari
nų korpusų manevrų.

šiose lenktynėse dalyvauja 
daugiausia greitųjų lėktuvų 
kiek kur nors kada buvo susi
lėkę į vieną vietą.

Dalyvauja pažymiausi šios 
šalies ir kitų valstybių lakū
nai.

Pribuna nekurie lakūnai su 
savo naujausiais paslaptingais 
lėktuvais, kurių dar niekas nė
ra matę, ir kurie bus nuosta
ba ne tik žiūrėtojams bet ir 
visiems lakūnams kada apie 
juos pasklis žinios.

Lakūnams paskirta įvairios 
didelės dovanos.

FUN-MAKIN&
Madalen Logan, John Petrauskas, 

Walter Selickas and Walter’s friend, 
Marge all went to Cedar Point 
via boat for a holiday week-end. 
The group returned minus energy 
and money after taking advantage 
of every possible amusement 
sport offered at the park.

and

/GUESTS
Misses Nellie Anshay and 

phine Kudaraski were guests of 
Peter, and* Mary Slauta for the past 
vveek. Both girls agreed they had 
a lovely trip and stay. Peter Slau
ta had just returned from Boston, 
after an extensive visit with friends 
and acęuaintances there.

Jose-

FROM scranton
Walter Patsky and Frank 

gard visited the Dailida and Lo- 
gan families. Their visit was also 
something of a job-sęeking attempt. 
After visiting for several days, 
Frank vvas , ironically vvired to re
turn home immediately, for his job 
was vvaiting again.

Dau-

UŽMUŠTA 148
Šymet gatvėse automobilių 

nelaimėse Clevelando srityje 
iki Rugsėjo 1 d. užmušta 148 
asmenys.

PIKNIKAS
rengia

L. R.-K. Moterų Sąjungos 
36-ta kuopa

Sek. RUGSĖJO-SEPT. 12 
NAUJOS PARAP. DARŽE 
Pradžia nuo 2 vai. po pie
tų. rašome jaunų ir ;senų 
atsilankyti, visiems Užtik
rinama geras laikąsi . Bus 
kortavimas . su dovanomis • 
kiekvienam stalui. VisaST 
pelnas parapijai.

Kviečia komisija.

PARKAMS PASKYRĖ 
$1,877,058

WPA paskyrė Clevelando 
parkų gražinimo programui 
$1,877,058. Pinigai bus pa
naudoti kitų tautų kultūrinių 
darželių baigimui ir šiaip viso
kiems pagerinimams 35 par
kuose esančiuose miesto ribo
se. Miesto valdyba dadės ir 
savo dalį pinigų tam tikslui.

NORI MIESTO BUŠŲ
Derybos ir nesusipratimai 

Clevelando gatvekarių kompa
nijos su miesto taryba tęsiasi.

Miesto taryboje šiose dieno
se iškelta sumanymas pirkti 
3,0 autobusų žmonių vežioji
mui miesto gatvėmis, šalia re
guliarių gatvekarių. Bet pir
kimui' miesto operuojamų auto
busų reikėtų uždėti gyvento
jams naujus taksus.

SERGA. Vincas Dailida su
sirgo. randasi karo yeteranų li
goninėje, Dayton, Ohio.

REIKALAUJA VAIKINŲ
U. S. Army Recruiting Sta- 

tion Clevelande priims 75 kva
lifikuotus vaikinus tarnybai 
reguliarėje kariuomenėje, tu
rinčius tarp 18 ir 35 metų am
žiaus.

Taipgi reikalinga 66-tos In- 
fanterijos Benui, Ford Hayes, 
Columbus, Ohio, vienas Piano 
skambintojas kuris moka var
toti ir dūdų instrumentus. Du 
klarnetistai ir kitais instru
mentais grojanti. Vienas ge
ras bubnorius (paradams, kon
certams, jazzui).

Daugiau informacijų norin
tieji gali kreiptis į Sargeant, 
Main Floor, Old Post Office 
Bldg., Cleveland, O.

NAKTINIS
PIKNIKAS

šeštadienio vakare 
RUGSĖJO-SEPT. 4

Gerai žinomoje vietoje
MARTINKOS FARMOJE

Užtikrintas smagumas tiems 
kurie dalyvaus. Atsivežkite 
savo užkandžius. Taipgi tu
rėsim valgių ir gėrimų tiems 
kurie pageidaus.

Inėjimas į pikniką dykai.
Nuvažiavimas: 422 Kinsman, 
pirmas kelias po dešinei už 
Chagrin Falls.

Kviečia Rengėjai.

RETURNS FROM VACATION
Mr. Joej>Rrazaitis, just returned 

from a thjee-day stay in ' Grand 
Rapids, Mich. Taking his word for 
it, the trip was a most interesting 
and enjoyable one. While there 
he visited at the home of his 
uncle and cousins. 
of his cousins is 
out that way, so 
bag of diving 
to

Incidentally, one 
champion diver 

Joe has a new 
svvimming trieks

display to 
■4

and
the hometovvners.

QUEBECIN
The Misses Aldona and Adele Zu- 

bin are spending a most enjoyable 
vacation touring and relaxing out 
in the vvilds and cities of Canada.

NIAGARA FALLS
The scenic falls and the enticing, 

adventurous call of Canada also 
ensarod the Mihelich family. They 
succeeded in taking in as much re- 
laxation and scenic sight-seeing 
a week’s time permitted.

ILLINOIS
Machuda of

as

FROM
Mr. Cazimer 

ville, Illinois really made an 
sive trip thru several eastern 
finally vvinding up at the 
Mr. Theodore Masilionis 
city.

West- 
exten- 
stateš 

home of 
of this

PA. 
been re-

Miss Rose Lucas, talented and as- 
piring young songstress is now a 
resident of Cleveland. She has 
finally succeeded in vvinning a game 
battle with her employers by being 
transfered to this city. Miss Lu
cas is vvell known in Cleveland Lith
uanian circles therefore she is more 
or less merely being a permanent 
visitor. In any event she is a 
vvelcomed addition to the Lithuanian 
citizenry of Cleveland.

Her home is in Youngstovvn.

gllIllilH
j LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY I 
| PRANAS KUNCAITIS, Savininkas | 

I 4023 E. 141 STREET Į

g DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius = 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems namL

== niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. =

Pristatėm tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
Milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

FROM NEW EAGLE,
Beauty and brains have 

vealed by ladies and novv, looks and 
intclligence come smiling thru in 
the handsome form of young Mr. 
Zonie Docis. This ambitious young 
orchestra leader came to our town 
for a very brief tvvo day visit. Along 
vvith him from Nevv Eagle, Pa. came 
his father and tvvo friends. They 
visited their relatives, the Chapas 
family. Our city mušt be fairer 
than vve think as it has made Zonil 
promise to return again.

Parsiduoda Biznio 
Namas

2 šeimų ir viena didelė krau
tuvė, 3 furnasai, 3 garadžiai, 
didelis lotas. Duoda dideles in- 
eigas. Lietuvi, čia tavo proga, 
pirk nuo savininko, sutaupysi 
sau pinigų. Parduosim nebran
giai. Pardavimo priežastis: tu
rim du namus.” Kreipkitės į sa
vininką (38)
165 E. 208 St. Cleveland 
Šiaurėje nuo Lake Shore Blvd.

PARSIDUODA 
WINE TAVERN

Lietuvių apgyventa vieta, 
6601 Wade Park Avė. 
Gera Proga Lietuviui

Local Lithuanian Team 
Wins Another

A good sized crovvd of Lithuan
ians, witnessed the game between 
Brazis Bros. Clothes, and the West 
End Merchants at Gordon Park 
Diamond No 3, lašt Sunday.

They saw their boys come thru 
with a smashing , vietory by the 
score of 13 to 4.

Višnauskas, vvith 4 hits out of 
5 trips to the plate, and Joey Pro- 
kop the Cathedral Latin star ath- 
lete vvith 3 hits out of 4 trips to 
the plate vvere the big guns vvith 
the bats in this vietory. Joey also 
contributed the fielding gem of this 
game vvith a great catch, running 
vvay out in foul territory to snag 
a fly bąli. Boy! oh Boy! vvhat a 
catch, and as he trotted in from 
the field he got a big hand • from 
all the fans. This vvin, kept the 
team record clean. We novv have 
vvon 13 games tied 2, lošt 0.

▼ ▼ ▼
ATHLETIC CLUB NEWS

At its lašt meeting, the Cleveland 
Lithuanian Athletic Club, made plans 
for a very busy sočiai season for 
the coming fall and vvintar season. 
An executive committee of seven 
members vvill vvork vvith the officers 
of the Club in putting this program 
of coming events over.

“Lthuanian Day” in 
Ycungstown, Ohio

Sunday, Šeptember Sth, commenc- 
ing at 10:00 a.m., St. Francis Church 
of Youngstovvn, vvill sponsor one 
of the lašt major pienies of the 
year. The pienie is being held at 
Whippoorwill Recreation Grounds, 
Clara Avenue off N. Meridian Rd.

The Rev. Father Patrick and the 
various committees sponsoring the 
affair cordially invite all Lithuanians 
from all neighboring tovvns to par- 
ticipate in these gay activities, there- 
by enjoying yourselves and also as
sisting a good cause.

B Y
SUPER SNOOPER

FjlHIS vveek's column may read 
J- likę a page out of a Love 

Story, True Romance, True Confes- 
sion, or other tome such magazine, 
būt the vvay Dan Cupid has been 
playing havoc vvith my friends I 
just can’t help. būt get into that 
particular mood. Let me portray 
for you a fevv instances.

A popular Akron young man and 
a lovely little giri are seen together 
almost everyvvhere. Out dancing 
they smoothly glide over the floor 
vvith heads bent elosely together. 
In nite clubs one sees their hands 
slyly meet aeross the table. Out 
riding they cuddle up elose and 
ta'k about the ctars, the moon, and 
other little vvhatnots. Yes, it’s just 
a typical pieture of love in bloom, 
and so you may vvonder WHY I’m 
even taking time to mention it 
since it’s such a common occurrence. 
Būt vvhen you stop and realize vvho 
the characters are in this little 
drama it passes out of the ordinary 
and becomes of particular interest. 
Fof the young man is none other 
than Mr. Peter J. Yenicky. You 
remeniber Petey — that happy-go- 
lucky chap vvho even up to not so 
long ago just couldn’t understand 
hovv anyone could become complete- 
ly attached to one giri. Hovv any
one could become just a one gal 
man. Būt today he has found the 
ansvver in the personage of a lovely 
little lady, Miss Ida Tibitz. And 
vvhat a find she is. Believe you 
me, if I could chance to meet a 
giri likę her I might even change 
my mind about a fevv facts concern- 
ing the vveaker sex too. Yessir, 
Petey boy, you’ve really got some
thing and I don’t blame you a bit 
for changing your vievvs.

Būt this isn’t the only result of 
Dan Cupid’s efforts. The other 
evening I vvas idly strolling dovvn 
Maint St. gazing at the splendor of 
the many Neon signs displayed by 
the various stores in Akron vvhen 
I almost bumped into Mr. James 
Termanas. Being somevvhat of a 
eurious soul, I thought I’d follovv 
him to see vvhat brought him out 
for a stroll through tovvn — alone. 
Would you believe it, he vvas vvin- 
dovv shopping, būt at jevvelry store 
vvindovvs exclusively. Upon further 
observation I found that he vvasn’t 
looking at vvrist vvatehes, he vvasn’t 
looking at billfolds, nor fountain 
pens; būt he vvas looking at little 
rings, the kind that fit a ladies 
finger. I had suspected that Whitey 
vvas getting that avvay about a cer- 
tain Lithuanian lassie in tovvn būt 
I didn’t ąuite believe it vvould be

reaching this stage co soon. Būt 
novv I knovv it has, and so all I’ve 
got to say is that I hope my friend 
Whitey finds the right ring soon 
because I’m sure he has found the 
right finger already. Incidentally, 
have you seen Miss Eva Kazlauskas 
sporting a nevv vvrist vvatch lately? 
It certainly is a honey and from 
her honey, too.

Būt Dan Cupid marches on, vvield- 
ing his infinite povver until I some- 
times vvonder if I’m not beginning 
to give in a little to that culprit 
myself. If you don’t believe me 
just read the follovving poetic en- 
deavor, a result of his constant 
haunting — love, love, love___

You’ve heard of the love ‘tvveen a 
boy and a giri,

Of its joy, of its thrills, of its bliss. 
You ve heard of the love of a moth- 

er for her babe,
Hovv svveet and tender it is.

You’ve heard of the love ‘tvveen a 
man and his vvife,

Hovv devote, hovv sincere, hovv ::ub- 
lime.

Or even the love betvveen just tvvo 
friends

Hovv unmarred it is by time.

Novv all these loves are great indeed 
For they keep our hearts all aglovv. 
Without them our lives vvould mere

ly be
Likę a dūli and listless shovv.

Būt I’ve found a love far greater 
than these,

One that’s surpassed by no other. 
And that’s the infinite love that 

ai vvayc exists
Betvveen one dead drunk to another.

KAMBARIAI pas LIETUVIUS
Vienas arba daugiau kamba

rių Lietuvių šeimoj, pavieniam 
ar porai be vaikų. Yra gara- 
džius automobiliui. Išsiduos su 
rakandais arba be. Yra šilu
ma ir kiti patogumai.

9125 Kenmore Avė.
(Tarp Wade Park ir Hough)

Cooperative Concerns 
in Lithuania

According to official records, at 
the beginning of 1937 there vvere 
1,091 active cooperative concerns 
and six cooperative trusts. The lar- 
gest group of cooperative concerns 
comprises the cooperative credit con
cerns of vvhich there are 341. To 
this group belong the Employees’ 
Savings Banks, 45 in all. The sec- 
ond largest group of cooperative 
undertakings consists of the co
operative dairies — 211; the third 
group is composed of trade concerns 
(agricultural cooperatives and co
operative societies) — 178. Then 
follovvs a large group vvhich has 
būt little in common vvith industry, 
and is elosely connected vvith the 
Chamber of Agriculture. To this 
group mušt be assigned fruit and 
vegetable cultivators’ societies, cat- 
tle control societies, and others, in 
all 303. The ręst of the groups are 
composed of labour associations (3), 
building companies (3). To this 
group also belong 13 agricultural 
societies vvhich are dificult to place 
in any other group.

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS

Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. (35)

Kreipkitės “Dirvos” Adm.
ENdicott 4486

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

M. W. KUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

APLAN K Y K I T

Lietuvišką A Užeigą
PASAULIO GATVĖSE

(STREETS OF THE WORLD)

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.

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS. Juozas Blaškevičius
iimumummi ■ uis ilMMiamimmiHJliilimUMft?

veiar.de
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