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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PIIENO DARBAI šiose 
dienose pakilo 8.8 punktais 
ir pasiekė 80.4 nuoš. nor- 
malio, lyginant su 71.6% 
pereitą savaitę.

Mėnuo laiko pirmiau šie 
darbai ėjo 83.2 saiku, o me
tai laiko atgal, 72.5 nuoš.

Per Rugpjūčio m. neap
dirbto plieno buvo nulie
dinta 4,861,798 tonai, kas 
reiškia daugiausia tą mė
nesį negu buvo nuliedinta 
po 1929 metų.

Šymet per pirmus aštuo
nis mėnesius plieno paga
minta 38,183,018 tonų, per
nai per tuos pat mėnesius 
buvo pagaminta 29,274,754 
tonų.

Rugsėjo pradžioje gau
ta vėl naujų plieno išdirbi
nių užsakymų.

DAR TEBESTREIKUO- 
JA. C.I.O. vadai tikrina 
kad Republic Plieno korpo
racijos išdirbystėje Cleve
lande tebestreikuoja virš 
3,000 darbininkų, nežiūrint 
kąd.-keturi0ft tos, kompani
jos dirbtuvės pradėjo dirb
ti Liepos 6 d. Streikeriai 
nori išreikalauti pasirašy
tos sutarties su unija.

_ Streikas Clevelande pra
sidėjo Gegužės 26 d. ir bu
vo išėję 7,000 tos kompani
jos darbininkų.

Kompanijos viršininkai 
giriasi kad streikas čia ir 
kituose miestuose Republic 
plieno darbuose tapo su
laužytas ir darbai eina nor
maliu šiam laikui saiku.

Unija palaiko 2,000 strei- 
kerių šeimas.

PREZIDENTAS PASI
KVIETĖ LEWIS. Wash- 
ington. — Prez. Roosevelt 
nustatė pasimatymą ir pa
sitarimą su CIO vadu, J.
L. Lewis, kurį pakviečia 
pas save į Baltąjį Namą.

Kokios bus tarybos ne
žinia. Kiek žinoma, šiose 
dienose Lewis smarkiai iš
ėjo prieš Rooseveltą už jo 
neįvertinimą darbi ninku 
suteiktos jam paramos per
eituose rinkimuose, ir ne- 
dirbimą priversti plieno iš- 
dirbystes nusilenkti CIO.

Reikalauja išvalyti ko
munistus. Detroit, Mich. 
General Motors Corp. ren
giasi pasirašyti naują su
tartį su automotivų darbi
ninkų unija, bet reikalauja 
kad unija išvalytų iš savo 
tarpo komunistus vadus.

Kiek žinoma, ir unijos 
prezidentas Martin , nori 
atsikratyti radikalų orga
nizatorių iš savo unijos.

Paryžiuje, bombos suar
dė namą kuriame buvo raš
tinės dviejų svarbiausių 
Prancūzijos darbininkų fe
deracijų. Užmušta du po
licininkai stovėję sargybo
je. Tarp darbininkų fede
racijų ir darbdavių grupių 
pastaru laiku ėjo smarkios 
tąsynės. Darbininkų įstai
gų apsaugai buvo pastaty
ta policininkai, ir jie žuvo.

Puikus didieji Kauno pastatai — Lietuvos finansinės tvirtovės: Kairėje — Lietuvos Bankas, dešinėje — žemės Bankas. Tsb.

ISPANIJOJE
Anarkistai Atsimetė 

nuo Madrido
Hendaye, Rugsėjo 14. — 

Asturai anarkistai padarė 
perversmą Gijon mieste, ir 
paskelbę savo nepriklauso
mybę nuo Ispanų centrali- 
nės valdžios, pasiryžo lai- 
kyts prieš užeinančius su
kilėlius. Sako, anarkistai 
suėmę eilę socialistų ir ko
munistų to miesto viršinin
kų nuteisė sušaudymui.

Gen. Franco kariuomenė 
tuo tarpu vis artėja prie 
Gijon iš trijų pusių. Šiose 
dienose užėmė keletą kai
mų kalnuose aplinkui, sek
dami paskui bėgančius As- 
turus kareivius.

» * *
Aragon fronte mūšiai ei

na visu įtempimu. Kairie
ji poroj vietų turėjo pasi
sekimų, tačiau kitur visur 
sukilėliai juos stumia ir už
ima pozicijas.

* * *
Madridas. — Rūgs. 12 d. 

kairieji- pasiskelbė užtikę 
nuskendusį p o v a n d eninį 
laivą, kurio vyrai esą gyvi., 
bet laivas negalįs pasikelti 
Į viršų. Spėja jog tai bu
siąs tas ‘piratų’ laivas, ku
ris skandino Rusų ir Įeitus 
laivus Viduržemio juroje.

* * * f
Sakoma kad Ispanai na

cionalistai ir kairieji pra
dėjo tartis apsikeisti karo 
nelaisviais. , Tarpininkauja 
Anglija ir Raudonasis Kry
žius.

Trys užmušta. Marshall, 
Te*as. — Lentpjūvėj spro
gus garo katilui užmušta 
trys darbininkai.

KINIETIS NUŽUDĖ
14 METŲ MERGAITĘ
New Yorke, 30 metų am

žiaus Kiniečio skalbykloje, 
lovoje prie jo rasta nušau
ta 14 metų balta graži mer
gaitė. Jis matomai ją pa
milo ir kaip nors įsiviliojęs 
į savo įstaigą pasiryžo su 
ja mirti. Jis pats nusinuo- 
dino dujomis.

ŽUVO PO 15 MINUTŲ.
Florence, Ariz. — Tik 15 
minutų po vestuvių, jauni
kis išvažiavęs su savo jau
na 15 metų nuotaka, apvir
to, ji užsimušė, o jis atsi
dūrė ligoninėje, našlys.

SUTARĖ SAUGOT
JURAS NUO “PI

RATŲ”

Nyon, Šveicarija. — Ke
lios Europos valstybės ga
lutinai sutarė užvesti sar
gybą Viduržemio juroje, 
išvengimui “piratų” laivų 
užpuldinėjimo ir skandini
mo kitų šalių laivų.

Su tuo planu sutiko Ru
sija, tik Italija, kuri kalti
nama leidime savo sutema- 
rinams užpuldinėti Ispani
jos kairiuosius remiančių 
šalių laivus, nesutinka.

Anglija ir Prancūzija iš
leido 60 karo laivų eiti ju
rų sargybą.

Rusijai pavelija sargybą 
eiti tiktai savo vandenuo- 
se, taigi Sovietų karo lai
vai neturės teisės išeiti iš 
Juodųjų jurų į Viduržemi- 
nes juras.

Šioje konferencijoje So
vietų atstovas Litvinov ga
vo progos pasirėkaut ir 
pasakyt karštą grąsinančią 
kalbą, nors nepasakė kam 
grąsina.

JAPONAI PLAČIAI 
VEIKIA KINIJOJE

šanghai, Rugsėjo 14. — 
Japonų oro bombos užmu
šė ar sužeidė apie 4t)0 Ki
niečių karo pabėgėlių, ap- 
leidžiančių miestą valtimis 
ir didesniais laiveliais.

Japonų kariuomenė žy
giuoja link Peiping-Tien- 
tsin srities.

Japonai veikia penkiais 
frontais nereguliarėje lini
joje apie 2,000 mylių ilgio.

Japonų kariuomenė šio
se dienose pradėjo žygį ap
supti 130,000 Kinų karei
vių traukiančius! iš Šang
hai apielinkių. Japonai čia 
turi 75,000 savo vyrų.

Šanghajuje cholera plin
ta tarp Kinų ir Rusų mies
to gyventojų.

Whangpoo ir Yangtse 
upės pakraščiais cholera 
paplito ir tarp Japonų ka
reivių.

Kinų nuostoliai aplinkui 
Šankhajų pereito mėnesio 
bėgiu buvo apie 20,000 už
muštų ir 30,000 sužeistų.

Japonų žuvo apie 10,000 
užmuštų ir nežinomas skai
čius sužeistų.

Rūgs. 9 d. prie Peipingo 
Japonai neteko 4,000 vyrų, 
nepasekmingame pasikėsi- 
me pulti Kinus.

I1TTWJ1

Amerikos Laivai Neveš 
Amunicijos į Aziją

Washington. —Preziden
tas Roosevelt išleido už
draudimą S. Valstijų sa
vastyje esantiems prekybi
niams laivams vežti karo 
reikmenis į Tolimų Rytų 
karo ruožtą. Valdžios nuo
savybėje yra 37 laivai.

Privatiniai S. V. piliečių 
Palvai kurie tai norės' da
ryti, ims atsakomybę ant 
savęs.

Šis prezidento žygis yra 
vienas iš didžiausių kokis 
iki šiol darytas Japonų-Ki- 
nų nepaskelbto karo klau
sime.

Prez. Roosevelt sako kad 
Tolimų Rytų dalykų stovis 
ir maišatienė Viduržemio 
juroje visame pasaulyje ke
lia žmonėse nerimą, ir nie
ko nuostabaus kad žmonės 
nerimauja.

Prezidentas pareiškė jog 
valdžia iš savo pusės darys 
viską galimo išlaikyti šią 
šalį nuo įsivėlimo į karą.

JAU PERLĖKĖ PER 
10 VALANDŲ 

Botwood, Newfoundland. 
Rūgs. 14 d. Angliškas lėk
tuvas perlėkė Atlantiką į 
10 vai. 30 minutų. Tai yra 
paskiausis bandymas iš vi
sos eilės šios vasaros skrai
dymų tyrinėjimams užves
ti komercinį skraidymą iš 
Amerikos į Europą ir at
gal.

PERDAUG MAŠINŲ 
NEINA NAUDON

Detroit, Mich. — Vienas 
vyras, vedęs žmoną, mylė
jo ją ir mylėdamas norėjo 
jai būti geras. Nupirko jai 
siuvamą elektrišką mašiną, 
jis parodė jai kaip pasisiū
ti sukneles, ir nuo to laiko 
jis turėjo jai siūti visas jos 
suknias. Nupirko elektriš
kus valgiui gaminti padar
gus—turėjo atlikti valgio 
gaminimą. Nupirko skal
biamą mašiną, turėjo atlik
ti skalbimą. Dėl to teisė
jas užjautė tam nabagui ir 
davė divorsą.

Meksikoje, po metų lai
ko nesusipratimų ir strei
kų aliejaus industrijoje, 
kurią kontroliuoja Ameri
kiečiai. išrodo bus jau ra
mu. Laukiama greitu lai
ku pilno susitarimo.

TAUTŲ SĄJUNGOS 
POSĖDIS PRA

SIDĖJO
Geneva, Šveicarija, Rug

sėjo 13. — Prasidėjo Tau
tų Sąjungos posėdis, kuria
me iškelta keletas šių die
nų opių klausimų.

Kinija iškėlė formališką 
skundą prieš Japoniją, o 
Ispanų sukilėlių vadas Ge
nerolas Franco prisiuntė 
laišką reikalaudamas pri
pažinimo, tikrindamas kad 
jo vyriausybė esanti Viena
tinė turinti teisę atstovau
ti Ispanijos žmones.

Bet jo reikalavimą atme
tė, ir posėdyje vietas už
ėmė Madrido valdžios de
legatai.

FRANKAS NUKRITO
Paryžius. — Prancūzijos 

franko vertybė nupuolė į 
žemiausią laipsnį kokiame 
nebuvo per 10 metų. Val
džia sustojo dėti pastangas 
palaikyti jo vertybę.

DINGO. Sovietų šeši la
kūnai, kurie dingo kelionė
je iš Maskvos į Kaliforni
ją, niekeno nesurandami. 
Šiose dienose Amerikietis 
tyrinėtojas Ellsworth žada 
panaujinti jieškojimą.

ŽUVO 100. Japonijoj, iš
tikus smarkiai jurų vėtrai, 
užmušta apie 100 asmenų; 
lavonų surasta 63. Osaka 
mieste jurų vandeniu buvo 
užsemta 600 namų.

Prie Okamaya nuskan
dinta daug mažų laivų.

Mirė 44. St. Louis, Mo., 
nuo miego ligos, kuri čia 
atsinaujino, mirė 45 asme
nys. 1933 metais nuo jos 
Aiiirė 221 asmuo.

PALIUOSAVO AUKSĄ
Sulaikymui kilimo nuo

šimčių už paskolas, Fede- 
ralio Rezervo Taryba nu
tarė paliuosuoti $300,000,- 
000 “sterilizuoto” aukso.

Mirė 465 svarų vyras. 
Kalifornijoje mirė Frank 
Alėxander, 465 svarų sun
kumo. Jis buvo 58' metų. 
Per eilę metų vaidino fil
mose komedijas.

VĖLIAUSIOS 
LIETUVOS ŽINIOS

LIETUVOS SEIMO SESIJA
Kaunas, Rūgs. 7 d. — Pra

sidėjo trečioji Seimo sesija, 
I kurioje bus svarstoma daug 
| svarbių įstatymų.
LIETUVIŲ KARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyko Lietuvių karių, Rusi
joje 1917 metų sąjūdžio daly
vių, suvažiavimas, kuris pra- 

i ėjo labai iškilmingai ir užtru
ko tris dienas.
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. labai iškilmin
gai atšvęsta Tautos šventė. 
Karo Muzejaus bokšte, Kaune, 
pašventinti 35 Kovų Varpai, 
pavadinti žymesnių Lietuvos 
vietų bei įvykių vardais.
ELEKTROS BENDROVĖ

Lietuvoje įsteigta bendrovė 
“Elektra”, kuri rūpinsis Lie
tuvos apšvietimo reikalais. Ji 
turi šešių milijonų litų pagrin
dinio kapitalo. Visame kraš
te gyvai pasirašomos akcijos.
PREZIDENTAS 
ATOSTOGOSE

Valstybės Prezidentas Sme
tona praleidęs atostogas tėviš
kėje, Užulėnyje, gryžo Kaunan.
ANGLIŲ DEGINIMO 
BENDROVĖ

šį rudenį Miškų Uepartmen- 
tas atidarys anglių deginimo 
bendrovę Alytuje. Anglys bus 
vartojamos autovežimų kūri
mui. 22 autovežimai jau varo
mi anglimis. Mėginimai gerai 
pavyko.
SVIESTO EKSPORTAS

Lietuva per aštuonis mėne
sius išvežė užsieniuosna berrtaž 
dešimts milijonų kilogramų 
sviesto.

LIETUVOS karo lėktuvai, 
devyni skaičiuje, vadovaujami 
Pulk. Gustaičio, Rugsėjo 1 d. 
lankėsi Rygoje trijų dienų vi
zitui.

KIAULĖ IŠSPYRĖ AKĮ. Iš 
Kauno nuvykęs darbininkas Si
mas Kuprevičius į Petrašiūnų 
apielinkę pas vieną gyventoją 
ir jie sugavę kiaulę rišo kojas. 
Kiaulė smarkiai spyrus, Kup
revičiui išmušė akį.

BIRŠTONO sveikatos vasar
vietėje šią vasarą buvo apsi
gyvenę apie 5,000 svečių.

12 metų motina sulaukė 
kūdikio. Watertown, N. 
J. — Leoną Backus, 12 m. 
amžiaus motina, sulaukė 
kūdikio. Jos vyras yra 18 
m. amžiaus. Jiedu apsive
dė prieš įstatymus, taigi 
mergaitė buvo nuo jo at
imta ir patalpinta valstijos 
moterų namuose, kur kū
dikis ir gimė.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

KAIMŲ SKIRSTYMAS. Iki 
šių metų Lietuvoje išskirsty
ta 5,584 kaimai, sudaryta 174,- 
516 atskirų sodybų su 1,390,- 
940 ha žemės.

Dar yra likę skirstyti per 
ateinantį penkmetį išviso 550,- 
000 ha žemės kaimų. Skirsty
mo darbai Lietuvoje eina per 
19 metų.

KLAIPĖDOS UOSTAS šią 
vasarą tikrai panašus į “ma
žąjį Hamburgą”. Kasdien uo
ste būna arti 20, kitą dieną net 
daugiau kitų šalių juros laivų. 
Vieną dieną Rugpjūčio vidu
ryje buvo net 28 laivai.

Klaipėdos uostą nuolat lan
ko Vokiečių, Anglų, Holandų, 
Danų, švedų, Lietuvių, Estų, 
Prancūzų ir Latvių laivai.

ANTRAS GUMOS FABRI
KAS. Lietuvoje steigiama an
tras gumos išdirbinių fabrikas. 
Pirmas pradėjo veikti 1933-34 
metais. Tas sumažino impor
tavimą gumos gaminių į Lie
tuvą. Bet šymet importai vėl 
auga, ne mažėja. Taigi šiuo 
metu Lietuvoje jau rimtai su
sirūpinta steigti antras gumos 
fabrikas. Jau užsakymos jam 
mašinos. Iki žiemos fabrikas 
pradės ir dirbti.

KAUNE DIDELĖ STATY
BA. Dabar Kaune eina didele 
namų statyba. Statoma arba 
baigiama statyti visa eilė na
mų ir nemaža senų namų per
statoma. Statyboje dirba apie 
6,000 darbininkų. Prie staty
bos darbų gerai uždirba ir ve
žėjai, veždarrfi statybinę me- 
degą. Prie statybos dirba apie 
2,000 vienkinkių vežimų.

LANKĖSI SVARBUS SVE
ČIAI. Rugp. 21 d. Kaune lan
kėsi Latvijos ir Estijos žemės 
Bankų valdytojai su savo pa
lydovais, susipažinti su Lietu
va. Lietuvos žemės Banko 
vadovybės lydimi, jie smulkiai 
apžiurėjo Lietuvos žemės Ban
ką, susipažino su jo veikimu, 
taip pat Lietuvos Banką, Pie
nocentrą, Maistą, ir tt. Sve
čių garbei buvo surengta vaka
rienė Karininkų Ramovėje, kur 
dalyvavo ir Ministeris Pirmi
ninkas Juozas Tūbelis. Be to, 
svečiai plačiau apvežioti po 
Lietuvą.

DERLIUS ŠYMET. Surink
tos žinios apie šių metų Lietu
vos derlių i'odo kad žieminių 
rugių šymet yra daugiau ne
gu buvo pernai, o kviečių ma
žiau, tačiau bendras derlius šy
met didesnis. Sako, gal šymet 
eksportui grudų nebus.

KINIJOJE, šanghajuje gy
vena pusėtinai Lietuvių. Ka
žin kaip juos paliečia Japonų 
puolimais to miesto? šangha- 
jaus Lietuviai turi Lietuvos 
Piliečių Draugiją ir palaiko 
ryšius su savo tėvyne. Jie 
šiose dienose prisiuntė $29 au
kų Lietuvos Aero klubui.

LIETUVOS traukiniuose il
gesniuose keliuose, kaip Kau- 
nas-Klaipėda įtaisoma radio 
aparatai. Keleiviai vagonuose 
turės muzikos.
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PENNSYLVANIJOJE BALTIMORE.MD

PITTSBURGH
Detroito Firma Statysis 

Pittsburghe
Kelsey-Hayes Wheel Co., di

džiausia pasaulyje išdirby stė 
automobilių ratų, rengiasi ne
užilgo pradėti didelę dirbtuvę 
ant Neville Salos, Pittsburgho 
srityje, 
ti savo 
iš kur 
plienas.

Pradės Dirbti Potvinių 
Kontroliavimo 

Darbus

Kompanija nori turė- 
ratų dirbtuvę čia pat 
imama jai reikalingas

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
tuoj bus pradėta statydinti di
dieji tvenkiniai potvinių kon
troliavimui. Darbas bus veda
mas penketą metų.

Darbui pradėti laukiama ga
lutino žodžio iš Suv. Valstijų 
Karo Departmento, Washing- 
tone.

Valstija rūpinasi supirkimu 
savo žinion paupiais esamų že
mių, kurios turės būti 
dintos.

apgailėtir.o ligonio patalą. Ne-I 
praėjo ta audra ramiai ir pro ' 
Baltiir.orę. Nors tiesa, Balti-1 
molėje nebuvo socialistuojan- 
čių sandariečių, tačiau kuopa 
neišvengė pakrikimo ir tauti
ninkai liko be organizacijos i 
kuri juos jungtų į vieną. o-Js 
neturi nei šiandien.

aptvin-

Tai Bent Išaikvojimas
PITTSBURGH: — Trys Slo

vakų Tautinės Organizacijos 
Amerikoje viršininkai teisme 
rasti kaltais išaikvojime tos 
organizacijos $212,135 pinigų.

Prieš kelioliką metų vieno 
Lietuviško draugučio pagrobi
mas Aukščiausios Lietuvių 
Prieglaudos Amerikoje $15,000 
yra tik menkniekis prieš ši
tą išaikvojimą.

dienose1 
buvęs 

I. Fi-

NUSIŽUDĖ. šiose 
Pittsburghe nusižudė' 
milijonierius, Howard 
sher, 67 metų, kuris prieš ke
lioliką metų su maža suma pi
nigų spekuliuodamas padarė 
didelius turtus. Dabar jis bu
vo, likęs be cento ir nusižudė.

kurių 
pasi- 

santi- 
Ame- 

laimė-

Nužudė Savo Sūnų
VVILKES-BARRE, Pa. —Tū

las Čarneckis užtaisė pinkles 
savo karvelių būdoj sugavimui 
vagies kuris jo karvelius vog
davo. Rugsėjo 9 d. jo paties 
sūnus, 14 metų berniokas, be
vydamas, žvirblius užbėgo ant 
prietaiso, ištiko sprogimas 
vaikas tapo užmuštas.

ir

Am. Darbo Federacija 
Laimėjo

AMBRIDGE, Pa. — Natio- 
nal Electric Products Corp. 
dirbtuvėje pereitą savaitę bu
vo vedama balsavimai 
uniją darbininkai nori 
skirti juos atstovauti 
kiuose su darbdaviais, 
rikos Darbo Federacija
jo gaudama 789 balsus prieš 
675 balsus paduotus už CIO.

Tas balsavimas buvo tiesio
ginė atvira kova vienos darbi- 

' ninku unijos prieš kitą, kaip 
tas bandoma įvesti visoje ša
lyje, CIO. ir ADF. vadams pe
šantis už darbininkų vadovy
bę.

Balsavimais nepasitenkina
ma: dabar CIO vadai kelia pro
testus tikrindami kad 155 bal
savusių už ADF. neturėję tei
sės balsuoti.... Vėl daugiau 
peštynių.

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba pereitą savaitę svarstė 
CIO vado John L. Lewis skun
dą prieš Bethlehem Plieno 
korporaciją, kuri kaltinama 
laužyme Wagnero Akto, nelei
dimu savo 55,000 darbininkų 
prisirašyti į uniją ir turėti sa
vo atstovybę.

Rūgs. 13 d. pasibaigė strei
kas 300 gelžkelio darbininkų, 
dirbančių Bethlehem Plieno 
kompanijai. Jie sustreikavo 
Birželio mėnesį, pritardami tos 
kompanijos plieno darbininkų 
streikui.

MEDŽIOTOJAI RENGIASI. 
Mercer, Pa. — Apskrities iždi
ninkas išdavinėja medžiojimo 
leidimus tūkstančiais. Medžio
jimo mėgėjai ruošiasi sezonui, 
kuris prasidės Lapkričio 1 d. 
Pamatysim kiek jų iš medžiok
les nepaleis.

FRACKVILLE, PA.

NESMAGI DARBININKAMS
ŽINIA

apielinkėje yra kietos 
kasyklos. Artimiausia 
buvo vadinama Law- 

Madeira Hill

šioje 
anglies 
kasykla 
rence kasykla,
Coal Co. Joje dirbo 560 darbi
ninkų, ir dauguma Lietuvių. 
Dabar ta kasykla užsidarė, nes 
kompanija bankrutino. Taigi 
ši žinia labai nesmagi darbi
ninkams kurie ten dirbo. Man 
teko matyti nekurtuos darbi
ninkus ir graudžiai apsiver
kus. Jaunesni dar galės gau
ti kitur dirbti, šian-ten išvaži
nės, bet senesniems tai bloga.

šios 
sidaiė 
paleido 
rinkus.

Bendrai
lies kasyklos šioje apielinkėje 
prastai dirba ir sunku 
darbas.

NUSAUSINA KASYK
LAS, PRADĖS 

DIRBTI
Connellsville slėnyje, Fayette 

apskrityje, tapo nusausintos 
užtvinusios anglies kasyklos, j 
kurias galės 
2650 be darbo 
ninku.

Tos kasyklos 
sios laike didžio
17 d. 1936 metais ir be valsti- 
jos pagalbos nebuvo galima i; 

: jų vandenį išpumpuoti. Val
stija tam darbui paskyrė $700,- 
000 sumą.

Iki šiol jau išsausintos trys 
kietos anglies kasyklos ir vie- 

, na minkštos.
Prie to, baigiama išpumpuo

ti vanduo iš trijų kietos ang
lies kasyklų prie Pittstono.

sugryžti dirbti 
likusių darbi-

buvo užtvinu- 
potvinio Kovu

BANGŽUVĖS, didžiausi 
i šaulio gyvūnai, labai 
vo gyvenimo vietas, 
metais, tyrinėtojai 
išrasti tas paslaptis,
tuos gyvūnus mažas sidabrines 

kurios nėra kenks- 
Tos vilyčios turi nu- 
Kuomet bangžuvė ka-

pa
saslepia

Pastarais 
norėdami 
įšauna j

vilyčias,
•mingos. 
emerius.
da vėliau sugaunama, iš tų nu
merių susekama jų keliavimai 
po vandenynus.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

JONUŠIS Petras, mirė nelai
mingai Liepos 16 d., Rio de 
Janeiro, Brazilijoje. Jis tą 
dieną važiuodamas tramva
jum į miesto centrą, tram
vajui staigai užsisukant iš
krito ir vietoje mirė. Velio
nis buvo susipratęs Lietu
vis, Liet, organizacijos “Vil
nis” steigėjas, nuolatinis jos 
iždininkas. Euvo gerai prasi
gyvenęs žmogus, turėjo sa
vo batų 
dirbo 21 
kų. Liko 
dukterys.

PETRAUSKAS Stasys, rastas 
negyvas Rugp. 26 d., Frack
ville, Pa. Paėjo iš Veisėjų 
par., Kailinų k.

2 d., 
ir gi-

Tarybos Susidarymas
Po įvykusio Lietuvių Seimo 

Chicagoje, kur kilo sumany
mas iiulieti Laisvės Varpą, ir 
steigti kolonijose Lietuvių Ta- 

I rybas, Baltimorė buvo pirmu- 
i tinė kurioje tokia Lietuvių Ta- 
j ryba atsirado. Tas dėjosi tuoj 

po to kaip tik gryžo musų de
legatai iš Chicagos Seimo ir 
išdavė savo raportą apie nuta
rimą steigti Tarybas. Susirin
kimas tuoj i nutarė pakeisti 
vardą iš Draugijų Konferenci
jos šelpimui nuo karo nuken
tėjusių į Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybą, kuri ir po 
šiai dienai dar tebėra gyva ir 
veikia toje pačioje linkmėje, 
tik daug silpniau.

(Bus daugiau)

metų, 
traukinio

SANDARIEČIAI STATYS 
TAUTINĮ NAMĄ

Paskutiniu laiku Chicagos 
sandariečių tarpe kilo gyvas 
sumanymas pasistatyti ar įsi
gyti tautinį namą. Tuo rei
kalu numatyta sukviesti akty
vesnius veikėjus ir pasitarus 
pradėti darbą. Tokio namo 
reikalingumas Chicagos Lietu
viams yra neabejotinas; tai 
tikras tautinis židinys, ne tik
senesnejai kartai bet ir jauni-Į 
mui. Jame galėtų spiestis sa
vo veikimu, musų sporto, me
no ir visuomeniškos organiza
cijos. Tame name numatyta 
įrengti klubas, knygynas, mu- 
zejus ir salė pramogorfis ren
gtu

Chicagos tautinėje dirvoje 
veikėjų yra apsčiau, todėl lin
kėtina kad jie savo jiegas stip- 

i riau suburtų ir visi kaip vie
nas siektų sumanyto tikslo.

PASKUTINIS PIKNIKAS
Rugsėjo 19 d., šį sekmadie

nį, Royal Oaks girioje, Sanda- 
riečial rengia didžiulį viešą 

i pikniką. Prie linksmo progra
mo dar bus gana daug dova
nų tiems kurie atsilankys.

'MARGUČIO’ piknikas Rug
sėjo 5 d. buvo linksmas, dide
lis ir įvairus. Žmonių atsilan
kė daug, nežiūrint šalto oro.

BUVO AVIACIJOS DIENA. 
Lietuvių Nac. Aero Klubo ren
gta Aviacijos Dieno Rugsėjo 
12 d. gana gražiai pavyko — 
rengėjai ką žadėjo stengėsi 
viską įvykdyti. Kiek daugiau 
sutrukdė šaltas ir nepalankus 
oras, todėl nebuvo sulaukta 
skaitlingos publikos.

Br. Gediminas.

Ba- 
iš- dirbtuvę, kurioje 

Lietuvių darbinin- 
našlė žmona ir dvi

Lietuvių Veikimas Pir
miau ir Dabar

Rašo Senas Baltimorietis.

Prisiminus Lietuvišką veiki
mą pirmiau, dabar matai didelį 
skirtumą. Pirmiau tarpe visų 
srovių Lietuvių matėsi didelis 
gyvumas ir visokis veikimas ei
davo sklandžiai. Tada šių die
nų veikėjai buvo dar jauni, pil
ni energijos ir sumanumo.

šiandien vieni iš jų jau yra 
nukeliavę į amžinastį, kiti, nu
senę, savo 'Įuosa valia pasitrau
kė iš veikėjų eilų, o yra dar ir! 
tokių kurie neveikia šiaip dėl 
apsileidimo. Likusieji kad ir 
veikia ką, tas jų veikimas jau 

' yra daug mažesnėj skalėj,, ne 
toks sklandus, na ir savaimi aiš
ku neduoda nei tiek vaisiaus.

Pirmiau visokios draugijos 
dygo kaip grybai, ir visos buvo 
skaitlingos nariais, šiandien, 
nors . Lietuvių nėra mažiau, o 
gal būt dar yra daugiau, bet 
draugijos jau baigia nykti.

Kame gi priežastis to nyki
mo? Atsakymas gali būti tik 
vienas: Jaunimas neina savo 

I tėvų pėdomis, nutolęs nuo Lie
tuvystės.

Energingiausia čia veikdavo 
tautininkai susispietę į įvairias 
draugijas, kaip tai: Teatro 
Mylėtojų kuopelę, kuri dau
giausia veikė scenoje, statė 
veikalus, rengė koncertus; Tė
vynės Mylėtojų Draugija vei
kė apšvietai, rengė prakalbas 
ir paskaitas. Paskui sekė S. 
L. A. kuopa ir kitos draugijos, 
kurios veikė ne tik savišalpo- 
je, bet ir apšvietoje.

Paskui gana gyvai veikdavo 
ir socialistai, tik jų veikimas 

i buvo perdaug siauruose rėmuo
se. O katalikų veikimas kaip 

į pirmiau taip ir dabar tik Die
vui ir bažnyčiai, o tautai tai 
tik kaip kada,,tekdavo..mažytis 
trupinėlis.

Pasaulinio karo metu, kada 
Lietuva atsirurė karo ugnyje, 
visas Lietuvių veikimas buvo 
nukreiptas musų tautai ir val
stybei. Tam veikimui buvo 
sudarytas centras iš visų vie
tinių draugijų, neišskiriant ir 
katalikų, ir pavadintas “Kon
ferencija šelpimui nuo karo 
nukentėjusių”, šis komitetas 
(vėliau skilęs pusiau) savo vei
kimu atliko tiesiog milžinišką 
darbą kaip šelpime nuo karo 
nukentėjusių Lietuvių, rinkda
mas aukas ir drapanas, kurias 
siųsdavo tiesiog betarpiai į Lie
tuvą ten esantiems komite
tams, taip ir Lietuvos jaunu
tei valstybei parduodant Lie
tuvos Laisvės paskolos bonus 
ir renkant aukas visokiems 
šalies rėmimo reikalams.

Konferencijoje pradėjo kilti 
nesusipratimai dėl katalikų už
sispyrimo viską atiduoti jų įs
teigtam Tautos Fondui. Kon
ferencija skilo.ir katalikai vei
kė atskirai.

Socialistų veikimas buvo tik 
Adv. A. Bulotos lankymosi lai
kais, bet ir tas jų veikimas bu
vo tik Bulotai ir socialistams, 
bet ne Lietuvai ir ne Lietu
viams.

Kada įsikūrė Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandara, tauti
nės minties Lietuviai tuoj su
sispietė į Sandaros 5-tą kuopą 
ir ji buvo taip sakant pulsas 
viso tautinio veikimo, Sanda- 
riečiai viskam vadovavo.

i

pačios kompanijos už- 
kitos kasyklos, viso 
darbo 1357 darbi-

ir
iš

ir kitos kietos ang-

pu-

gauti

MIRIMAI
Čia vienas Lietuvis, 1 

Petrauskas, po dienos 
Rugpjūčio 3 d., sugryžo i 
ir po vakarienės, išėjęs, 
giau neparėjo, 
d. atrado jo tik kaulus begu- 
int slėnyje. Pažintas buvo iš 
rūbų ir kišeniuje rastos mais
to krautuvės knygelės.

Paėjo iš Veisėjų parapijos, 
Kaiiinų kaimo. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Mirties prie
žastis iki šiol neaiški: ar mirė 
pats kaip nors netikėtai, ar 
iš keno kito priežasties. Su sa
vo kaimynais sugyveno gerai.

Rugpjūčio 39 d. savo namuo
se miiė Teklė Arlauskienė. Per 
kelis metus pirmiau prigulėję 
prie LRKSA. 187 kuopos, bet 
bedarbei užėjus turėjo iš tos 
organizacijos išsimesti, negalė
dama išsimokėti duokles.

Liko 4 sunai ir dvi dukterys, 
visi apsivedę, išskyrus jau- 
niausį sūnų, kuris tarnauja 
Suv. Valstijų kariuomenėje.

Velionė paėjo iš Vilniaus ra
dybos, Žiežmarių par. Palai
dota su bažnytinėmis pamaldo
mis.

Stasys 
darbo, 
namon 
, dau- 

Rugpjučio 26

VEIKIMAS VĖLESNIAIS 
LAIKAIS

ARKIV. GENIOTIS 
GRYŽO IŠ LIE

TUVOS

L1NDEN, N. J. — Laiške 
Rugpjūčio 21 d. Arkiv. S. A. 

Geniotis' praneša kad Rugsėjo 
1 d. išvyksta iš Lietuvos ir ti
kisi būti New Yorke Rugsėjo 
14 d.

Arkivyskupo bendradarbiai, 
draugai ir rėmėjai ruošiasi jį 
širdingai sutikti. Jis parveža 
iš tėvynės įdomių žinių, kurias 
teiks spaudoje ir žodžiu Ame
rikos Lietuviams. Jis sako: 
“Grąžęs Amerikon aš kalbėsiu 
apie tai kaip man Lietuva at
rodo, ką Lietuvoje mačiau ir 
patyriau, kurlink Lietuvos liau
dis krypsta, ko Lietuva gali 
trumpoje ateityje susilaukti, 
kokiais keliiis liaudis kovoja 
už laisvę 
kia.

“Noi^s 
galvojau 
kyti įdomias istorines vietas ir

■ atsiduoti studijoms, bet čia 
: atvykus teko visiškai kitokia 
Į kryptimi gyventi ■ ir prisiėjo 
daug dirbti, žmonių prašomas 
(tiesiog verčiamas), savo tė
viškėje, prie Varduvos Opės, 
po žaliu ąžuolu sekmadieniais 
dėsčiau jiems pamokas, dariau 
pranešimus apie Amerikos Lie
tuvių gyvenimą ir su jais kon- 
feravau. Pradžioje lankytojai 
tebuvo tik šimtais skaitomi, 
bet jau paskutinį sekmadienį 
jų suplaukė virš tūkstančio. 
Matau tėvynės Lietuviai rim
tai ir gyvai susidomėję Gedi- 
mino-Vytauto katalikybe. Pla
čiau ir smulkiau nerašysiu, o 
tik tiek pareiškiu kad musų 
misija ir darbas rimtai ir pa
žangiai plečiasi.”

Kun. Jonas V. Liūtas.

iš

irbkaš Lietuvai ke;i-

vykdamas Lietuvon 
ramiai pasilsėti, lan-

YOUNGSTOV/N. O

LAWRENCE, MASS

JAKUBAUSKAS Teodoras, 34 
metų, mirė Rugsėjo 
Clevelande, kur buvo 
męs.

MATUSA Adomas, 31 
rastas užmuštas 
Wilkes-Barre, Pa.

VALIUNIENĖ Magdalena (po 
tėvais Smalaitė), pusės am
žiaus, mirė Rugp. 27, Chica
goje. Vabalninko par., 
magdalų k. Amerikoje 
gyveno 44 metus.

IGNATAVIČIUS Simanas,
sės amžiaus, mirė Rugp. 28, 
Chicagoje. Raseinių parap., 
Kebiškių k. Amerikoje iš
gyveno 49 metų.

REGORAVICIENĖ Olympia, 
pusamžė, mirė Rugp. 28 d., 
Chicagoje. Raseinių apskr., 
Kaltinėnų par., Voveriškių 
dvaro. Amerikoje išgyveno 
26 metus.

STATKUS Jonas, mirė Rugp. 
39, Chicagoje. Suvalkų g., 
Kidulių vai., Kaimelio par. 
Bunikelių k. Amerikoje iš
gyveno 43 metus.

EARISAS Petras, 24 metų, mi
le Rugp. 39, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

DANUNAS Juozas, 
užmuštas anglies 
Kitzmiller, Md. 
ap., Pasėlių k. 
išgyveno 25 metus.

JESKAITĖ Joanna Marše, 3 
metų, miič Rugp. 29, Chi
cagoje.

I TANYLA Jonas, 55 metų, mi- 
I re Rugp. 15, Wilkes-Barre 
] Township, Pa.
KANDROTAS Martynas, mirė 

Rugp. 14, Fittston, Pa.
BIRVINSKIENĖ Margarle'a, 

79 metų amžiaus, mirė Rug
pjūčio 13, Pittston, Pa.

ARBAČAUSKIENĖ Agota, 
mirė Rugp. 19, Larksville, 
Pa.

CELIEŠIUS Patricija, mirė 23 
Rugp., Pittston, Pa.

ŠIRVIDAS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugp. 31 d., Chicagoje. 
Šilalės par., Struikų 
Amerikoje išgyveno 
tus.

KAČINSKIENĖ Anelė 
skaitė), pusamžė, mirė Rug
pjūčio 31, 
džių par., 
Amerikoje 
tus.

KAČERGIS Jonas C., mirė 1 
Rugsėjo, Shenandoah, Pa. 
Amerikoje išgyveno virš 40 
metų.

SEGERAITIENĖ Elena, mirė 
Rugp. 29, Philadelphia, Pa.

GANELIUNAS Juozas, 55 m., 
mirė Rugp. 30, Philadelphia, 
Pa.

BARAUSKAS Vaclovas, 49 m. 
mirė Rugsėjo 2, Chicagoje. 
Nemakščių par., Lydių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

DUMŠIENĖ, mirė Rugp. 24, 
Baltimorė, Md.

DŪDAS Aleksandras, 39 
tų, nušautas jo paties 
Rugsėjo 2 d. Chicagoje. 
vas užtiko jį naktį lendant 
apvogti jų gėryklą, palaiky
damas už svetimą.

ARLAUSKIENĖ Teklė, mirė 
Rugp. 30 d., Frackville, Pa. 
Vilniaus rėd., Žiežmarių p.

G

57 metų, 
kasykloje 
Panevėžio 

Amerikoje

22 METAI SPAUDOS DARBE

Šią vasarą suėjo 22 metai 
kaip Ona Aksomaitienė, Ame
rikoje gimus Lietuvaitė, gau
siai darbuojasi musų spaudos 
rėmimo ir platinimo darbe.

Spaudos darbą ji pradėjo 
dirbti 1915 metais, kuomet iš 
Chicagos atvyko j Detroitą.

Dirbdama krautuvėje prie
šais Lietuvių šv. Jurgio baž
nyčią, ji pardavinėjo Lietuviš
kus laikraščius. Tuo laiku De
troite buvo tik viena Lietuvių 
parapija, šv. Jurgio, kurioje 
klebonavo Kun. Valaitis. Da
bar čia yra trys parapijos: šv. 
Antano, Šv. Petro, ir Šv. Jur
gio.

Kaip Amerikoje gimus ir au
gus, ji ypač užsitarnauja pa
garbos, už jos pasišventimą ra
šinėti ir platinti Lietuviškus 
laikraščius, ir kur galį atsto
vauti Lietuvius Amerikoniško
se sueigose, parodose ir tt.

Jau beveik 50 metų kaip 
Onos Aksomaitienės motina, 
Petronėlė žilinskienė-žalionienė 
(šipailiutė) gyvena Amerikoje 
Atvyko iš Vilkaviškio, ir 20 
metų kaip gyvena Detroite.

Detroito Žiedas.

, KAIP BOLŠEVIKAI JIEŠKO- 
i JO “BENDRO FRUNTO”

Alkani mtfšlj' Lietuviški bur
liokai rūpinosi sulipdymu su

> socialistais “bendro frunto”: 
jau prieš kelis metus.

Jau 1935 metais, Gruodžio
■ 8 d., čia buvo parkviestas ko- i
■ munistėlis žebrokas Andriulis, 

žmonių jo klausyti susirinko
' mažai.

Jis atsistojęs kalbėti ėmė iš 
savo burnos leisti ugnies vily- 

' čias į kapitalistus, sako, mes 
jiems uždirbam milijonus, 
turi mums juos atiduoti, 
pasilikti tiktai mažą dalį, 
rėkęs kapitalistus, paėmė 
dantų “Dirvos” redaktorių p. 
Karpių, kuris tada buvo gryžęs 
iš Lietuvos, ir aprašinėjo Lie
tuvos žmonių padarytą pažan
gą ir šalies pirmynžangą; An
driulis rėkė buk Karpius gar- 

į bina ir 
! toną ir 
tuvoje. 
skaityti 
kraščius, 
niekai.

Rėkavęs 
pertrauką, 
ėmę po kepurę pradėjo kolek- 
tuoti aukų, bet nedaug surin
ko, tik keletą desėtkų dešimtu
kų. Po kolektos, Andriulis iš
rodė linksmesnis, nes gavo ke
lis dolarius į kišenių. Tada 
papasakojo kaip jis buvo nu
važiavęs į Bostoną pas socia
listą Michelsoną, kaip su juo 
karštai į glėbį susikabinęs.

Michelsonas sakęs, anksčiau 
ar vėliau socialistai ir komunis- > 
tai turės sueiti į “bendrą fron
tą” ir pradės tvarkyti pasaulį.' 

Taigi, jų pageidavimai išsi
pildė: musų burliokai ir vieno 
ir kito plauko sudarė savo) 
“bendrą fruntą” ir kiek gali . 
sutartinai išnaudoja tamsius į 
Lietuvius darbo žmonelius.

Vietinis, j

jie 
sau 
Ap- 
ant

giria Prezidentą Sme- 
visus “fašistus” Lie-1 
šaukė-ragino žmones 

tik komunistiškus lai- 
kiti laikraščiai visi

li- pavargęs, padarė 
Musų kacapai pasi-

kaimo.
27 me-

(Sinau-

Chicagoje. Smei- 
Kibildiškių sodos, 
išgyveno 45 me-

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

“MARGUTI S”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

'3' Michigan Avė. Dayton, O

KELIONĖ I LIETUVĄ

LAIVYNAS

me- 
tėvo
Tė-ŠIS IR TAS

Rugsėjo 26 d. Lietuvių para
pijos moterys rengia balių ir 
pikniką, kuris gal bus pasku
tinis šią vasarą.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 
. pradės veikti Lietuvių parapi

jos religij ine mokykla. Vaikai 
nuo 6 iki 16 metų raginami 
dalyvauti. Pamokos bus tuoj 
po pirmų mišių.

Rugsėjo 5 dieną, Lietuvių šv. 
Pranciškaus parapija vaišino 
netikėtai daug svečių. Piknike 
’ uvo atstovaujama šie mies
tai: Clevelandas, Akronas, Chi
cago, Sharon, Pittsburghas, 
Rochester, Alliance ir tt.

Dalyvavo amatininkų, profe
sionalų, ir sunkiai dirbančių 
žmonių. Dikčiai dalyvavo jau
nimo: gražių mergaičių, ber
niukų, ir dailių moterų, kurios 
tūlos dėvėjo tautinius rubus.

Iš įžymesnių asmenų daly
vavo Youngstowno mayoro at
stovas, Paul Lyden, kuris pa
sveikino dalyvius. Kun. So-

Po įvykusio perversmo 
Ievoje (1926 m. Gruodžio 
krda Sandaros vadai pasuko 
savo vairą į kairę ir kartu su 
3cciąlistais pradėjo pulti ne tik 
perversmininkus Lietuvoje, bet 
r dešiniuosius Sandariečius čia, 

kurie norėjo kuomažiausia kiš
tis į Lietuvos vidujinius reika
lus, paliekant juos patiems Lie
tuvos Lietuviams. Tais dešinių
jų sandariečių antpuoliais, jų 
spendavimais ir braukimais iš 
Sandaros ta organizacija ne tik 

B. | nusilpninta bet ir paguldyta į

Lie-
17),

franec buvo Kun. Vilkutaičio 
atstovas, ir “Dirvos” redakto
rius K. S. Karpius, abu iš Cle
velando.

Clevelandiečiai šį kartą buvo 
labai laimingi, nes jiems teko 
kelios šiame piknike skirtos 
dovanos. Savas.

i

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t’k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

Rūgs. 
Rūgs. 
Spalių 
Spalių

pirkdami

23
30
23
26

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
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Nuolatinis Susisiekimas

Ncw York-Klaipeda
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivu Išplaukimai iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM_______
KUNGSHOLM ____ 
GRIPSHOLM _____

Sutaupysit pinigų
laivakortę ten ir atgal.

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

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



GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA I CLEVE
LANDO TERMINAL BOKŠTĄ

. ? (Tęsinys)
* * ¥

MOKSLO IR KULTŪROS 
MIESTAS

Išskyrus operą, ką Lie
tuva turi o Klyvlandas ne
turi, šis vienas musų mies
tas turi daugiau mokslo ir 
kultūros įstaigų negu visa 
Lietuva.

Klyvlande yra du uni
versitetai, viena aukščiau
sios rūšies šalyje techniška 
mokykla, virš 300 pradinių 
miesto ir parapijinių mo
kyklų, keliolika kolegijų ir 
paruošiamųjų mokyklų ir 
meno ir muzikos mokyklos, 
ką viską suėmus j vieną, 
Klyvlandas . pasidaro vie
nas iš pažymiausių šios ša
lies mokslo centrų.

Western Reserve Uni
versitete, seniausioje Ohio 
valstijos kolegijinėje įstai
goje, galima pasiekti daug 
mokslo šakų. Apie 10,000 
studentų lanko Moterims 
Kolegiją, Adelbert Kolegi
ją, Medicinos, Teisių, Den- 
tisterijos, Slagių, Farma
cijos Mokyklas, Praktiškų 
Socialių Mokslų, Knygynų 
Vedimo Mokslų, Arkitektu- 
ros, ir Clevelando Kolegi
ją

Western Reserve Medici
nos, Dentisterijos, Farma
cijos ir Slaugių mokyklos 
yra sujungtos su Univer
siteto Ligoninių Grupe. Šis 
didis medikalis centras to 
Universiteto grupėje padė
jo Klyvlandą tarp pirma
eilių pasaulyje medicinos 
moksle. Ta mokslo pasta
tų grupė apima 13 milijo
nų dolarių vertės Ligoni
nių įstaigų — Medicinos 
Mokyklą, Kūdikių ir Vaikų 
Ligoninę, Motinų Ligoni
nę, Lakeside Ligoninę, Le- 
onard C. Hanna Narną, 
Slaugių Namą ir Patologi
jos Institutą. Prie jų pri
klauso ii’ atskirai esančios 
Rainbow Ligoninė, ir Allen 
Memorial Medikalis Kny
gynas.

Case Praktiškų Mokslų 
Mokykla, esanti greta Wes- 
tern Reserve Universite
to, yra viena iš geriausių 
šalies inžinierystės mokyk
lų. Ją lanko 800 studentų 
siekiančių civilinės, mecha
niškos, elektriškos, kasyk
lų, metalurgijos ir chemi
jos inžinerijos mokslų.

John Carroll Universi
tetas daugiau užsiima mo
kymu klasiškų ir moksliš
kų studijų. Viena iš įdo
mių šakų tos įstaigos yra 
seismologiška laboratorija, 
įrengta geriausiais instru
mentais, kurie per praeitus 
30 metų užrekordavo visus 
net mažiausius žemės su
drėbė  jimus visame pasau
lyje.

Visos aukštosios mokslo 
įstaigos turi savo Konfe
renciją, per kurią bendrai 
darbuojantis smarkiai pa
kėlė Klyvlandą kaip kultū
ros centrą.

KIBIRKŠTYS
Rašo Krislas.

Netoli to Mokslo Centro 
randasi puošnus Klyvlando 
Meno Mažėjus, išstatytas 
iš brangaus marmuro ir 
granito. Tai yra pastatas 
kuris aplink visose keturio
se sienose neturi nei vieno 
lango. Visą šviesą gauna 
per stogą — dienos šviesą 
ir dirbtiną šviesą.

Šiame muzejuje yra pie
šinių ir skulptūros padarų 
nesančių niekur kitur pa
saulyje. Muzejų kasmet 
aplanko apie 300,000 asme
nų, iš jų apie 70,000 moky
klų mokinių, tam tikroms 
specialėms studijoms. Su
augusiųjų klesas tame mu
zejuje lanko apie 27,000 
mokinių kas metą.

Mieste yra nors nedide
lis bet labai turtingas vie
šas Gahitos Istorijos Muze- 
jus. Kitas Gamtos Istori
jos Muzejus yra prie Wes- 
tern Reserve Universiteto 
privatinėms studijoms.

Klyvlandas turi puikų ir 
naujai įrengtą modernišką 
knygyną, iš kurio per me
tus skaitytojai išima devy
nis ir pusę milojonų kny
gų pasiskaitymui. Knygy
nas išstatytas prieš keletą 
metų, už penkis milijonus 
dolarių.

Skyriai yra visame mie
ste. Centraliniame knygy
ne ir poroje skyrių randa
si ir Lietuviškų knygų.

Mokslas Klyvlande pra
sidėjo iš pat apačios, kaip 
ir visur kitur. Šimtas me
tų atgal Klyvlande buvo še
šios mažos pradinės moky
klos, kurių išlaikymas me
tuose kaštavo 640 dolarių.

Dabar Klyvlando miesto 
mokyklose, neskaitant auk
štųjų mokyklų, mokytojau
ja 4,100 mokytojų, ir mo
kyklų išlaikymas metuose 
atsieina po $17,000,000.

Šimtas metų atgal Klyv
lando mokyklas lankė 240 
vaikų, dabar pradines mo
kyklas lanko 140,000 moki
nių.

Klyvlandas, kaip sakiau, 
neturi pastovios operos, 
bet čia kasmet pavasariop 
atsilanko visas New Yorko 
Metropolitan Operos sąsta
tas ir per ištisą savaitę lai
ko stato operas milžiniško
je miesto auditorijoje. Lie
tuvos Valstybės Teatrą per 
ištisą operos sezoną neap
lanko tiek žmonių kiek ap
lanko Metropolitan Operos 
vaidinimus Klyvlande vie
nos savaitės laiku. Milži
niška auditorija kaip ku
rių operų perstatymu su
traukia pervirš 9,000 žiū
rėtojų vienu vakaru!

Taigi Klyvlando gyven
tojai mėgsta operą. .

Be to, čia yra užlaikoma 
muzikos mylėtojų pašalpo
mis Klyvlando simfoniškas 
Orkestras, kuris skaitomas 
vienas iš puikiausių visoje 
šalyje. Orkestro nuolatinė 
ir tik jam įrengtą patalpa,

PO ILGO tylėjimo, pagaliau 
prabilo ir tautinė spauda apie 
kar.didatų j SLA. Pildomąją 
Tarybą sekantiems rinkimams.

“Sandara” siūlo tą patį są
rašą kuris buvo pereitais rin
kimais, būtent: Adv. N. Ras
tenis — prezidentas; Adv. A. 
Šalna — vice prez.; Dr. M. J. 
Vinikas — sekretorius; Adv. 
J. S. Lopatto — iždininkas; S. 
Mockus ir J. Zalatorius — iždo 
globėjai; Dr. M. Mikolainis — 
daktaras-kvotėj as.

Rodos viskas tvarkoje, tik 
reikia sujungti petis petin ir 
bendrai varytis pirmyn.

Tačiau “Vienybė”, kuri kal
ba už New Yorko ir Naujosios 
Anglijos SLA. veikėjus, pa
brėždama paduoda visai kitokį 
kandidatų sąrašą, būtent: Tei
sėjas V. F. Laukaitis — prezi
dentu ; V. Bukšnaitis — vice 
prezidentu; Dr. M. J. Vinikas 
— sekretorium; Adv. A. šal
na — iždininku; S. Mockus ir 
V. Meškunas — iždo globėjais; 
Dr. Biežis— daktaru-kvotėju.

▼ ▼ ▼

KADANGI dar visai nesenai 
New Yorke ir Brooklyne buvo 
nedvejojamai kalbama kad tau
tininkai nemainys kandidatus 
ir šiais rinkimais statys tą pa
tį sąrašą kuris buvo pereitais 
rinkimais: Rastenis, šalna, Vi
nikas, Lopatto, Mockus, Zala
torius, Mikolainis — tai kokie 
vėjai dabar suputė tuos du są
rašus kuomet laikas jau artė
ja?

Aš iš tų dviejų sąrašų pasi
renku pirmutinį su Rasteniu, 
šalna priešakyje, kurie perei
tais rinkimais buvo visai arti 
laimėjimo, o šiais rinkimais ti
krai laimėtų, nes jų vardai S. 
L. A. nariams jau gerai žino
mi ir lengvai atmenami.

Statydami kas rinkimai nau
jus kandidatų sąrašys mes tik 
klaidiname SLA. narius ir ne
galime tikėtis būti laimėtojais.

Jeigu kartą išstatėme kandi
datų sąrašą ir ne visi buvo lai
mėtojais, dar nereiškia kad S. 
L. A. nariai jų nemyli ir kad 
dabar reikia juos mainyti ki
tais. Tie musų kandidatai bu
vo mums geri pirmiau, staty
kime juos antru ir jei reikės 
trečiu kartu, tol kol jie bus 
laimėtojais. Mainydami kan
didatus klaidiname balsuotojus.

BROOKLYN, N. Y.
RENGIA DU KONCERTUS
Jonas Valaitis, Lietuvių ra

dio programų direktorius iš 
WQMB stoties, Brooklyne, šio
se dienose duoda du viešus 
koncertus.

RŪGS. 18 — Elizabethporte, 
Lietuvių salėje. Pradžia 8 v.

RUGSĖJO 19 — Maspethe, 
Klasčiaus salėje. Ten atsibus 
piknikas nuo 2 vai. po pietų, 
koncertas nuo 8 vakare.

Programo išpildyme daly
vaus Elena Sadauskaitė, žino
ma ir Amerikos teatruose ar
tistė; Ignas Kubiliūnas iš Bos
tono, ir eilė kitų gerų artistų. 

Koresp.

Severance Hali, stovinti 
greta Meno Muzejaus ir 
,Western Reserve Univer
siteto, yra dovana vieno 
milijonieriaus, kuris išsta
tymui to teatro išleido pus
trečio milijono dolarių. To 
orkestro programus pama
tyti labai sunku įsigauti, 
nes turtuoliai nuolat išper
ka bilietus.

Pastarasis orkestro va- 
das-dirigentas įvedė laikas 
nuo laiko pastatymą neku
riu lengvesnių operų, ku
rių chore dainuoja ir po 
vieną ar daugiau Lietuvių.

Šiaip teatrų Klyvlande 
yra keli visai dideli, kurie 
turi ipi 3,500 vietų, o ma
žųjų filmų teatrų yra keli 
desėtkai.

(Bus daugiau)

PRAHA, Čekoslovakija, Rug
sėjo 14 d. — Dr. Tarnas G. Ma- 
saryk, 87 metų amžiaus, buvęs 
Čekoslovakijos pirmutinis pre
zidentas, numirė šiandien savo 
dvare. Jis sirgo sunkiai nuo 
Rugsėjo 2 d. ir iš mirties glė
bio jau neištruko.

Dr. Masaryk buvo Čekoslo
vakijos respublikos tėvas ir 
tautos didvyris. Jis 'preziden
tavo nuo pat nepriklausomybės 
atsisteigimo iki Gruodžio 14, 
1935 metų. Tais metais, dėl 
silpnos sveikatos, pasitraukė 
iš prezidento pareigų, prašy
damas kad tauta paskirtų jo 
vieton kitą žymų Čekoslovaki
jos diplomatą, Dr. Eduardą 
Benešą. Vėliau Beneš tapo 
didele dauguma balsų išrinktas 
ir užtvirtintas prezidentu.

Dr. Masaryk dar jaunas bū
damas pradėjo kovoti už savo 
tautos teises. Buvo apsiskai
tęs kaip Čekija, po 30 Metų 
Karo, buvo nusilpninta ir pa
vergta Austrų-Vengrų imperi
jos. Jis daug dirbo švietime 
ir budinime čekų ir Slovakų, 
žmonių, ir reikalui atėjus net 
kovojo. Kuomet tapo atsteig- 
ta jo tautos nepriklausomybė, 
jis buvo išrinktas pirmutiniu 
Čekoslovakijos prezidentu, pas
kiau seimas nutarė palikti jį 
prezidentu iki jo gyvos gal
vos.

Jis išlaikė iki pabaigos 1935 
metų ir tą metą, senatvės pa
laužtas, atsisakė iš prezidento 
vietos, užleisdamas ją jaunes
niam ir gabiam vadui.

Masaryko gyvenimas
Prezidentas Masaryk gimė 

1850 metais, Moravijoje, Hodo- 
nin miestelyje. Jo tėvas buvo 
vieno Austrijos karališko dva
ro vežikas. Būdamas vaiku, 
Tarnas Masaryk mokėsi čekiš
kai ir Vokiškai. Paaugėjus į 
bernioką, jis buvo atiduotas į 
Vokišką mokyklą ir buvo no
rėta padaryti jį mokytoju. Bet 
po dviejų metų jis mokyklą 
apleidęs iškeliavo į Vienną, 
Austrijos sostinę, kur dirbo 
net kalvio darbą. 1865 metais 
buvo prikalbėtas vėl stoti į 
mokslą, ir jis išėjo gimnaziją 
ir Viennos universitetą. Metą 
laiko praleido Leipcige ir pas
kui gryžo į Viennos universi
tetą filosofijos lektorium.

1882 m. Dr. Masaryk tapo

D I R V A

PREZIDENTAS SAKO KALBĄ BENDRAME KONGRESO POSĖDYJE

Šiame paveiksle matome Prezidentą Rooseveltą sakant 
kalbą bendrame Kongreso posėdyje — Senatoriams ir 
Atstovų Buto nariams dalyvaujant. Vaizdas yra vidu
je Atstovų Buto rūmo, kuris yra didesnis negu Sena
to kambarys. Dalyvauja 96 senatoriai ir 435 Atsto-

MIRĖ ČEKOSLOVAKIJOS 
PREZIDENTAS MASARYK

Buvo Uolus Laisvės Kovotojas — Padėjo Išgauti 
Savo Šaliai Nepriklausomybę

paskirtas čekų profesorium 
Prahos universitete, kada ta 
įstaiga tapo padalinta: Vokiš
ka ir Čekiška, pusiau.

Jis pradėjo politišką darbą 
1880 metais, bet tik 1891 me
tais tapo išrinktas į Austrijos 
parliamentą, kaip čekų atsto
vas. Nuo to ir pradėjo rūpin
tis atskirti savo tautą nuo Au
strų-Vengrų valdžios.

Laike pasaulinio karo, savo 
tautos atskyrimo darbą varė 
plačiu mastu užvesta propa
ganda net keletoje valstybių.

Jo politiškas veikimas pri
vertė jį net apleisti Austriją, 
neš buvo valdžios perskioja- 
mas. Kuomet 1917 metais nu
versta Rusų caras, Masarykas 
pradėjo organizuoti Rusijoje 
esančius karo nelaisVius (če
kai kariavo Austrijos pusėje 
prieš Rusiją), sudarė Čeko-Slo- 
vakų legioną ir kariavo prieš 
Austrus.

1918 metais iš Rusijos atva
žiavo Amerikon ir prašė Pre
zidentą Wilsoną naudoti visą 
savo įtaką kad Čeko-Slovakija 
butų paliuosuota nuo Austrų 
ir sudaryta nepriklausoma ša
lis. -

Amerikoje važinėdamas, rin
ko aukas pargabenimui čekų- 
Slovakų legionierių į jų tėvy
nę. Amerikoje gi stefigėsi su
vienyti čekus ir Slovakus į 
vieną tautą (kaip Dr. šliupas 
norėjo suvienyti Lietuvius su 
Latviais).

Pagaliau Čekų-Slovakų res
publika įsteigta — nepriklau
somybės diena skaitosi Spalių 
28, 1918 metais.

Dr. Masaryk, jau būdamas 
Čekoslovakijos prezidentu, vėl 
lankėsi Amerikoje, pervažiuo
damas per savo žmonių gyve
namas kolonijas.

Jis buvo vedęs Amerikietę, 
Charlotte Garrigue, iš Brook- 
lyno, kurią pažino mokydama
sis Leipzige. Vestuvės įvyko 
Amerikoje, 1878 metais.

Patriotas.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

(D Underwood & Undervood
vų Buto nariai. Vice Prezidentas, kuris yra Senato 
pirmininkas, ir Atstovų Buto Kalbėtojas, sėdi aukš
čiausia prie vėliavos. Dešinėje nuo jų, žemiau, sėdi 
Prezidentas Roosevelt. Viršutinė galerija, kurią pa- 
prastai užpildo lankytojai, pilna spaudos atstovų.

HITLERIS SAKO VOKIEČIAI 
NORJ RAMYBĖS

Nurnberg, Vokietija. — 
Nazių partijos suvažiavi
me, kur dalyvavo ir Hitle
ris ir sakė savo karštas 
kalbas per kelias dienas, 
jis Rugsėjo 13 d. priėmė 
grupę kitų šalių laikrašti
ninkų ir papasakojo apie 
savo siekimus Vokietijos 
atveju. Jis sako kad Vo
kietiją turi gana pati savo 
namie darbo ir nori dirbti 
taikiai, nejieško su niekuo 
kariauti.

Sako, buvo laikai kada 
Vokietija buvo silpna, ir 
buvo tarpai kada ji buvo 
pavojum Europai. Bet da
bar, sako, ji užimta savo 
naminiais reikalais ir ne
turi laiko “beprasmiams 
švaistymams”.

Jis papasakojo kokius 
planus Vokiečiai turi nau
jiems vieškeliams, ilgų me
tų projektus Berlino išpuo
šimui, parodoms ruošia
moms Muniche 1945 metais 
ir Berline 1950 metais, ir 
pridėjo: “Jeigu visos šalys 
turėtų sau tokius planus, 
pasaulis daugiau rūpintų
si apie taiką”.

Jis priminė kad Vokieti
jai sunkiausias yra maisto 
klausimas, ir dėl to vis kal
ba apie atgavimą prarastų 
kolonijų.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

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 laukąi 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

NAUJAS SKANDA
LAS DĖL SENATO

RIAUS BLACK

Birmingham, Ala. —Čia 
išėjo aikštėn kad Hugo L. 
Black, naujai Prez. Roose
velto paskirtas Aukščiau
siojo Teismo narys, dar te
bėra Ku Klux Klano orga
nizacijos narys, į kurią jis 
buvo priimtas visam am
žiui 1923 metais.

Kaip tik ši žinia paskli
do, visoje Amerikoje kilo 
skandalas, karšti užpuoli
mai Black’o, kuris dabarti
niu laiku randasi Europo
je ir žadėjo sugryžęs už
imti savo vietą Aukščiau
siame Teisme.

Prez. Roosevelt, kuris jį 
rekomendavo ir varėsi už 
paskyrimą į tą vietą, klau
sinėjamas sako nežinojo 
kad Senatorius Black pri
klausė tai organizacijai.

Kiti senatoriai, kurie ir 
rėmė jo kandidatūrą į A. 
Teismą, smarkiai reikalau
ja kad Black rezignuotų iš 
teisėjų.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

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

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.
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150 METŲ
Q UGSĖJO 17 dieną sueina 150 metų nuo pasirašymo
1 tais laikais naujai įsikūrusios Suvienytų Amerikos 
Valstijų Konstitucijos.

to kampo iššokdavo kas ki
tas — ir tas truks-pliš rei
kalaudavo remti jo sąrašą.

Prezidentas F. D. Roosevelt paskelbė šiai sukak
čiai minėti laikotarpį nuo Rugsėjo 17, 1937 metų, iki 
Balandžio 30 d., 1939. Prezidento Proklamacija telpa 
kitame “Dirvos” puslapyje šiame numeryje.

SOL BLOOM
Atstovų Buto Narys

Generalinis Direktorius Suvie
nytų Valstijų Konstitucijos 

150 Metų Sukakties 
Minėjimo.

Šis “Dirvos” numeris paskirtas Suvienytų Valstijų 
Konstitucijos 150 metų sukaktuvių paminėjimui.

Nors Suvienytų Valstijų Respublika gyvuoja jau 
150 metų, lyginant su Lietuva ji yra tik jaunutė vals
tybė. Tais laikais kada ši valstybė tik tvėrėsi, Lietuva, 
per daug amžių gyvavus, ir iki pradžiai 18-to šimtme
čio buvus didelė, buvo pradėta plėšyti, delei musų ank
styvesnių valdovų nelaimingo susidėjimo su Lenkais, 
kurie amžinai nemokėjo ramiai gyventi.

Tais laikais kai Jurgis Washingtonas baigė savo 
prezidentavimo antrą terminą, Lietuvos-Lenkijos res
publika buvo galutinai sudraskyta ir pasidalinta tarp 
Rusijos, Prūsijos, ir Austro-Vengrijos imperijų. Lietu
vos ir vardas buvo iš Europos žemėlapio ištrintas.

¥ » ¥
Representative Sol Bloom 

Director General 
The United Statės Constitution 
Sesqulcentennial Gommisslon.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KAPITOLIUS WASHINGTONE

Suvienytų Valstijų Kapitoliaus didingi rūmai. ’ Juose, 
dešiniame gale, yra patalpos Senato, o tolimame kai
riame gale Atstovų Buto patalpos. Vidurinė Kapito
liaus dalis talpina istorinius dalykus sąryšyje su šios 
šalies praeitimi, šis vaizdas yra iš rytų pusės. Vir-

© Undertvood & Undertvood 
šuje stovi bronzos stovyla vaizduojanti Teisingumą, 
šiuose rūmuose ir yra paruošiami visi Suv. Valstijų įs
tatymai. (Kapitolius buvo smulkiai aprašytas “Dir
vos” redaktoriaus aprašyme jo atsilankymo Washing- 
tone.)

Sunkumai kokie susidarė Lietuvoje ją Rusams už
valdžius — vargas, skurdas, ir prievarta reikalavimas 
Lietuvių eiti tarnauti Rusijos kariuomenėje, privertė 
Lietuvius bėgti iš savo gimtinio krašto ir jieškoti laimės 
ir .laisvės kitur. Lietuviai bėgo kur tik galėjo: Į Ang
liją, o daugiausia į Ameriką. Kai Lietuviai pradėjo at
sirasti šioje Laisvės Šalyje, Suvienytos Valstijos buvo 
begyvuojančios šeštą ar septintą dešimtį metų.

Uždarbiai, naujai valstybei kuriantis, ir atsirandant 
daugiau industrijų, čia sutraukė milijonus ateivių, tarp 
jų ir Lietuvius.

Daugybė Lietuvių rado čia geresnį ir net gerą gy
venimą. Tie Lietuviai, ta pati pirmutinė išeivija, rei
kia pabrėžti, buvo ir tie savo pavergtos Tėvynės atgi
mimo rėmėjai.

Kaip Bibliškas Juozapas pateko į Egiptą, kad pas
kiau galėtų savo žmones jų tėvynėje pagelbėti, taip li
kimo buvo patvarkyta kad mes Lietuviai išeitume iš 
Lietuvos Į turtingą šalį, kąd patys sustiprėtume ir ga
lėtume, laikui atėjus, padėti savo Tėvynei jos sunkiau- 
sioAiis dienomis. Lietuvos veikėjai dar ir šiandien sa
ko kad jei ne Amerikos Lietuviai, Lietuva vargu butų 
galėjus išlaikyti savo nepriklausomybę.

Milijonus dolarių Lietuva gavo iš musų pavidale au
kų, Laisvės Paskolos, bendrovių, tiesioginių paramų 
siunčiamų giminėms, ir pagaliau Amerikiečių lankymu- 
si Lietuvoje paviešėti, kitų net apsigyventi.

Kiek mes butume galėję paramos Lietuvai suteik
ti jeigu visi butume užaugę ir likę Lietuvoje?....

•T* -Y*

Laikas bėgo, sąlygos pasikeitė, daugelio aplinkybės 
virto tokios kad jie ir turi likti čia Amerikoje ant vi
sados. Teisę čia gyventi ii’ visais gerumais naudotis 
Lietuviai, kaip ir kiti ateiviai, turi kiekvienas lygiai su 
tais kurie save vadina “tikrais Amerikonais”. Nes at
eiviai savo prakaitu ir sunkiu darbu padėjo padalyti 
Suvienytas Valstijas tokias turtingas kokios jos yra.

Reikalinga tik būti gerais piliečiais, neatsilikti nuo 
dalyvavimo valdžios rinkimuose ir net pastangose gauti 
sau valdiškas vietas.

Reikalinga taip pat palaikyti ryšius su savo gimti- 
,niu kraštu, su savo Tėvyne Lietuva. Reikalinga ją my
lėti, remti moraliniai ir materialiniai, remti jos mokslo 
ir kultūrines įstaigas; palaikyti ryšius lankantis joje, 
ir leidžiant savo čia gimusius vaikus pamatyti Lietuvą.

Tada mes busime atlikę savo paskirtį šiame pasau
lyje, kokios iš musų reikalauja musų Tėvynė Lietuva ir 
kokias privilegijas mums suteikia šios didžios Respub
likos Konstitucija.

MILIJONAS MOKINIŲ 
MAŽIAU

Rugsėjo 7 d. prasidėjo 
Suvienytų Valstijų viešose 
mokyklose mokslas.

Surinktos žinios tačiau 
parodo kad šymet j mokyk
las įstojo visu milijonu mo
kinių mažiau negu 1930 
metais, kada pasiekta auk
ščiausias laipsnis.

Pradines mokyklas lanko 
apie 20 206,000 vaikų, auk
štesnes 6,145000. Privati
nes pradines ir aukštesnes 
apie 2,630,000 mokinių.

Šymet į universitetus ir 
kolegijas įstojo apie 1,250,- 
000 studentų.

Žinovai tikrina kad pra-( 
dinių mokyklų lankytojų 
skaičius mažės iki 1941 me
tų, nes depresijos laikais 
vaikų mažiau gimė. 1941 
metais pradės įstoti į mo- 

irkyklas vaikai gimę 1935 
po to.

KRATO IR JAUNŲ 
KOMUNISTŲ EILES

Sovietų carams pradėjus 
“valytis” nuo “priešų”, jų 
žiauri ranka pasiekė jau ir 
jaunimą, Komsomol. Skel
bia jog radę “gaują Troc- 
kistų ir Bukharinistų špie- 
gų, teroristų ir išdavikų”. 
Jie dirbę išvertimui sovie
tų sistemos ir įvedimui ka
pitalistinės tvarkos. Pra
sidėjo areštai?

E Č I A 1I

Suv. Valstijų Isisteigimas ir Jų Prezidentai
NUO KOLUMBO IKI SUKILIMO

Ą MERIKĄ atrado, kaip visiem® yra žinoma, 
U*- Italas jurininkas, Christoforas Kolumbas, 
1492 metais. Bet jis atrado tik dabar vadina
mas Vakarų Indijas. Tą ką jis atrado, prisky
rė Ispanijai, nes jo kelionę finansavo Ispanijos 
karalienė Izabella.

Lietuvą tais laikais valdė Didis Kunigaikš- 
sit Aleksandras, Jogailos anūkas, kuris užėmė 
sostą -492 metais ir neilgai valdęs mirė 15C6 
metais.

Vėliau pats Kolumbas, ir po jo kiti Ispanai, 
atsilankydami šiame Vakarų Pasaulyje, atrado 
Pietų Ameriką ir ten įsigyveno. Nuo to Pietų 
Amerika ir liko Ispaniška ir Portugališka.

Ispanai užėmė ir šiaurinės Amerikos dalis 
ir dabar dar Floridoje yra jų valdymo likučių.

Beveik šimtu metų vėliau po Kolumbo, Bri
tas jurininkas, Sebastian Cabot atrado šiauri
nę Ameriką. Tuo pačiu laiku ir Prancūzai ju
rininkai atplaukę užvaldė Kanadą Prancūzijos 
vardu. Taigi anais laikais Amerikos abu kon
tinentai 
panijai,

čia 
pradėjo
jie atvyko tik kaip kolonistai arba pirkliai.

Tą šiaurinės Amerikos dalį kur dabar skai
tosi rytinė Suvienytų Valstijų dalis, labiau ir 
labiau užvaldė Britai, ir jie pagaliau čia įsteigė 
savo valdžią, kuri visus įsakymus gaudavo iš 
Anglijos karalių. Karaliai lėbaudami, spaudė 
šiuos kolonistus ir naudojosi iš jų, net uždraus- 
dami žmonėms čia ką nors savo rankom pasi
gaminti — viską siuntė iš Anglijos ir vertė 
žmones pirkti, o ko Anglijoje neturėjo, tą vis
ką įvežamą čia iš kitų šalių smarkiai taksavo.

Dabartinių Suvienytų Valstijų įžymieji pi
liečiai, “tyrakraujai Amerikonai”, skaito savo 
pradžią nuo 1620 metų, kuomet iš Anglijos at
vyko didelė partija kolonistų “Mąyflower” lai
vu ir buvo išsodinta į krantą Massachusetts val
stijoje ties Plymouth Uola. Dabar ten įrengta 
Amerikos tautinė šventovė, išstatyta puikus pa
minklas.

pateko trims Europos valstybėms: Is- 
Britanijai, ir Prancūzijai.
plaukė ir kitų Europos šąlių žmonės, ir 
apsigyventi tais ankstyvais laikais, bet

dovybės 1783 metais.
Naujos Respublikos reikalai palengva tvar

kyta — labai lėtai darbas ėjo, turint mintyje 
kad šalis buvo visgi nemaža, o tais laikais vi
sas susisiekimas buvo tik arkliais arba pėsčiom.

Kongresas susirinko Philadelphijoje 1787 
metais ir priėmė naujos valstybės Konstitucijų.

Birželio 21 d. 1788 metais, ši nauja Kon
stitucija tapo užtvirtinta didumos valstijų, ir 
tada ji inėjo galjn. Sulyg ta Konstitucija, Jur
gis Washingtonas tapo išrinktas Suvienytų Val
stijų pirmutiniu Prezidentu.

Ealandžio 33 d., 1789 metais, Kongresas su
sirinko New Yorke, kur Jurgis Washingtonas 
tapo inauguruotas-įvesdir.tas j prezidentus.

Jis ištarnavo du terminu, iki 1797 metų, ir 
toliau atsisakė kandidatuoti.

1939 metais sueis 150 metų nuo Jurgio 
shingtono išrinkimo pirmutiniu šios šalies 
zidentu.

ši Respublika suaugo į tokių didelę
visų šimtą metų savo nepriklausomo gyvenimo. 
Pa’engva ' kolonistai ėjo į vakarus, užiminėjo 
nuo Indijonų naujas teritorijas, iki pasiekė Ra
mųjį okeaną. Kitas valstijas atėmė nuo Ang
lų, nuo Prancūzų, o kai kurias tiesiog nupirko.

Wa- 
pre-

per

SLA. NOMINACIJOMS 
ARTĖJANT

Artėjant SLA. Pildomo
sios Tarybos nominacijoms 
jau iš tautininkų praside
da rodytis kandidatų są
rašai. Vienas sąrašas pa
tiektas “Sandaroje”, ant
ras “Vienybėje”.

Nekuriems tautininkams 
jau pradėjo rūpėti kodėl 
niekas nesiūlo jokių sąra
šų, ir skubesnieji išėjo su 
savo sąrašais.

Na ir atsiras kandidatų 
sąrašas, kuris palengva iš
sivystys, paėmus po vieną 
kandidatą iš čia, iš ten, ir 
dar iš kitur.

Reikalinga tačiau šiuo 
klausimu rimtumo ir šal
tumo. Paskirų kolonijų vei
kėjai ar net ir redaktoriai 
prašomi nesispirti griežtai]

su savo sąrašais. Praeity
je tas buvo kenksminga, 
gali kenkti ir dabar.

Neturi būti svarbu pats 
sau patinkamų asmenų pa
sirinkimas, bet musų* tau
tinės srovės principas^

Mums privalo būti geri 
ir tie ir tie ir dar kiti mu
sų veikėjai — tie kuriuos 
diduma musų gyvenimą va
dovaujančių asmenų pare
komenduos.

Tautininkai ir sandarle- 
čiai SLA. nariai privalo 
palūkėti, musų sąrašas tuoj 
bus patiektas. Ir tada jį 
visi remkime.

Iki šiol daug kartų buvo 
statoma kandidatai net jų 
nepasiklausus ar jie sutin
ka kandidatuoti. Sugrupa
vo kas nors setpynis var
dus ir siūlo visiems. Iš ki

V I L N
Ei, broliai, Vilniečiai, 
Pasveikinti bukit!
Jus Lenkų vergovėj
Kaip juroj nežukit!
Greit baigsis jus kančios, 
Ir tas ne naujiena —
Kad artinas džiaugsmo
Ir pergalės diena.
Pralietas jus kraujas
Dangaus keršto šaukias 
Ir žydri padangė
Tamsėja ir niaukias.
Prabils greit perkūnai,
Sudrebins pasaulį,
Ir kraujas užtvindins
Ir žemę ir saulę.
Taip bus išvaduota 
Pavergta Vilnija, 
O prie Aušros Vartų
Giedosim: “Marija! Marija!....”

Jonas Morkūnas.

KLEVELIS
Sodelyj slyvelę sodinau, 
Ir jauną mergelę kalbinau.
Kol užaugs sodelyj slyvelė,
Man užaugsi jauna mergelė!

Sodelyj slyvelę aš skinsiu, 
Tave, mergužėle, paimsiu!....
Sodelyj nuskynęs slyvelę, 
Pavaišinsiu jauną žmonelę!

Nesulauksi, mielas berneli, 
Man sodins tėvelis klevelį.
Kai nudžius užaugęs klevelis
Tada busi mano bernelis!....

Aš prašysiu tavo brolelio 
Kad nukirstų kieme klevelį. 
Rudenį slyvelę aš skinsiu, 
Tave, mergužėle, paimsiu!....

Vikt. Tatarėlis.

KOLONISTŲ SUKILIMAS
Sunkiai taksuojami ir persekipjami, Ameri

kos kolonistai nešė Britų jungą apie 150 metų, 
skaitant nuo išsėdimo “Mayflower” kolonistų, 
iki Nepriklausomybės Paskelbimo 1776 metais.

“Dirvoje” buvo plačiai aprašyta dar tik šios 
vasaros pradžioje apie Kolonistų kovas už atsi- 
laisvinimą nuo Britų. Tais laikais Anglijoje 
karalium buvo Jurgis III, labai išlaidus ir des
potiškas. Prie jo kolonistai buvo labiausia sun
kinami, taksuojami, žiauriai valdomi atsiųstų iš 
Anglijos gerai apmokamų kareivių. Tada ko
lonistai ir pradėjo kilti. Revoliucija pradėjo 
įsižiebti 1775 metais, ir 1776 metais Philadel
phijoje įvykęs kolonistų Kongresas paskelbė 
Nepriklausomybę. Tada ši šalis susidėjo iš 13 
valstijų, kurių atstovai Kongrese dalyvavo.

Jurgis Washingtonas, gabus karininkas 
buvusioje Britų kariuomenėje, prisidėjo prie su
kilėlių ir buvo Kongreso išrinktas vyriausiu su
kilėlių karo vadu, Generolo titulu.

Kolonistams tada į pagalbą pribuvo žymių 
kariauninkų iš Europos: iš Lietuvos atvyko Ge
nerolas Tadas Kosciuška, iš 
Lafayette, ir keli kiti.

Nuo Nepriklausomybės 
bar praėjo jau 161 metas.

Karas baigėsi ir Jurgis Washingtonas re
zignavo iš. Suvienytų Valstijų kariuomenių va-

Prancūzijos — Gen.

paskelbimo iki da- 
Dabar eina 162-ras.

SUV. VALSTIJŲ PREZIDENTAI

(Skaitlinės pažymi jų prezidentavimo me-
— nuo inauguravimo iki tarnybos galo)-:
George Washington — 1789—1797.
John Adams — 1797—1801
Thomas Jefferson — 1831—1809 
James Madison — 1809—1817.
James Monroe — 1817—1825.
John Quincy Adams — 1825—1829. 
Andrew Jackson — 1829—1837 
Martin Van Buren —•. 1837—1841 
William Henry Harrison — 1841 (preziden

tavo tik du mėnesiu, ir mirė)
John Tyler — 1841—1845 
James Polk — 1845—1849
Zachary Taylor — 1849—1850 (mirė pre

zidentaudamas)
Millard Fillmore — 1850—1853
Franklin Pierce — 1853—1857
James Buchanan — 1857—1861
Abraham Lincoln — 1861—1865 (nušautas 

po išrinkimo antram terminui)
Andrew Johnson — 1865—1869 
Ulysses S. Grant — 1869—1877 
Rutherford B. Hayes — 1877—1881
James A. Garfield — 1881 (prezidentavo 

pusmetį, nužudytas Rūgs. 19)
Chester A. Arthur — 1881—1885
Grover Cleveland —• 1885—1889
Benjamin Franklin 1889—1893
Grover Cleveland — 1893—1897 (II term.)
William McKinley — 1897—1901 (nužudy

tas Rūgs. 14, 1901)
Theodore Roosevelt — 1901—1909
William H. Taft — 1909—1913 
Woodrow IVilson — 1913—.1921
Warren G. Harding — 1921—1923 (mirė 

Rugp. 2, 1923, nebaigęs termino)
Calvin Coolidge — 1923—1929 
Herbert Hoover — 1929—1933
Franklin D. Roosevelt — 1933—
Iš visų prezidentų, tik John Adams’o sūnūs 

vėliau buvo išrinktas prezidentu, ir antram ter
minui tapo išrinktas Grover Cleveland, po pra
leidimo keturių metų. Kiti visi prezidentavo iš- 
eilės net iki trijų terminų, o keli mirė nebaigę 
terminus, kaip viršuje pažymėta.

tus
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Suvienytų Valstijų Konstitucijos 150 Metų Sukaktuves
Svarbesnieji Nuotikiai Amerikos Istorijoje

Ameriką atrado Christoforas Kolumbas, perplau
kęs Atlantiką trimis mažais buriniais laivais, keliavęs 
apie tris mėnesius laiko.

Pirmutiniai Amerikos kontinentą pradėjo užvaldy
ti Ispanai.

Suvienytų Valstijų “tikrieji Amerikonai” savo kil
mę skaito, ir ja didžiuojasi, nuo tų Anglijos kolonistų 
kurie čia atplaukė laivu “Mayflower” 1620 metais ir iš
lipo į krantą Massachusetts valstijoje, prie Plymouth 
Uolos. Ten dabar stovi Plymouth miestas.

Ankstyvesnės Anglų kolonijos įsisteigė dabartinė
je Virginia valstijoje.

Amerikos kolonistai pradėjo bruzdėti atsimetimui 
nuo Britanijos kuomet Britų karaliai pradėjo labiau ir 
labiau kolonistus spausti ir išnaudoti.

Antrame kolonistų Kongrese Philadelphijoje, 1775 
metais, apšaukta Britams karas, ir Jurgis Washingto- 
nas paskirtas vyriausiu karo vadu.

Sekančiame Kongrese, Liepos 4 d., 1776 metais, su
sirinkę 13-kos valstijų atstovai paskelbė nepriklauso
mybę.

Karas tęsėsi beveik aštuonis metus, iki 1783 metų, 
kada viską baigus ir padarius su Anglija taiką, Jurgis 
Washingtonas rezignavo iš kariuomenės vadovybės.

STUARTO PIEŠINYS WASHINGTONO

' SUKAKTUV1U TEMOS PIEŠINYS

By Hoicard Chandler Chruty

George Washington, Konstitucinės Konvencijos Pirmininkas, 
ir Pirmutinis Suvienytų Valstijų Prezidentas.

★ ★ ★ ★ ... M ' ★ ★

Artisto Howard Chandler Christy’s vaizduotės pieši
nys, kaip jo mintimi išrodė ir kas dėjosi Nepriklauso
mybės Salėje, Philadelphijoje, Rugsėjo 17, 1787, kuo
met valstijų atstovai pasirašinėjo Konstituciją.

PREZIDENTAS ROOSEVELT

Franklin Delano Roosevelt, Suvienytų Valstijų Pre
zidentas, Pirmininkas Suvienytų Valstijų Konstitucijos 

pusantro šimto metų sukaktuvių komisijos.

Prezidento Proklamacija
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KONSTITUCIJOS 

150 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMUI
KADANGI Suvienytų Valstijų Konstitucija buvo pasirašyta Rugsėjo 17, 1787 metais, 
ir iki Birželio 21, 1788 metų buvo užtvirtinta reikalingo skaičiaus Valstijų ir,

KADANGI George Washington tapo inauguruotas pirmu Suvienytų Valstijų Prezi
dentu Balandžio 30, 1789,

TAIGI ŠIUOMI Aš, Franklin D. Roosevelt, Suvienytų Amerikos Valstijų Preziden
tas, skiriu laikotarpį nuo Rugsėjo 17, 1937, iki Balandžio 30, 1939, kaipo minėjimo 
šimto ir penkiasdešimts metų sukaktuvių nuo pasirašymo ir užtvirtinimo Konstituci
jos ir inauguravimo pirmo Prezidento sulyg ta Konstitucija.

Atžymint tą laikotarpį mes patvirtinsime savo dėkingumą tiems kurie paruošė ir įve
dė Konstituciją “tikslu sudaryti tvirtesnę Uniją, įsteigti Teisingumą, užtikrinti šalyje 
Ramumą, rūpintis bendru apsigynimu, pastūmėti visuotiną Gerovę, ir užtikrinti sau 
ir savo Ainiams Liuosybės Palaimą.”

Mes pripažystame kad ši Konstitucija yra pastovus instrumentas valdymui gausiai 
išplitusios populiacijos iš suvirš šimto ir trisdešimts milijonų, turinčių skirtingus sie
kinius, taip kaip ji atitiko valdymui mažos žemdirbių Tautos iš mažiau negu keturių 
milijonų.

Todėl tai pritinka kad šiuo pažymėtu laikotarpiu mes išnaujo permąstytume apie įs
teigimą musų Vyriausybės sulyg ta Konstitucija, kaip ji tarnavo mums praeityje ir 
kaip ateities dienose jos principai vadovaus šią Tautą jos darbuose.

PATVIRTINIMUI ŠIO, Aš šiuomi pasirašau ir pridedu Suvienytų Amerikos Valstijų 
antspaudą.

ATLIKTA Washington Mieste šią ketvirtą dieną Liepos, Musų Viešpaties tūkstantis 
devyni šimtai trisdešimts septintame mete, ir šimtas ir šešiasdešimts antrame Suvie
nytų Amerikos Valstijų Nepriklausomybės mete.

Pasirašo Prezidentas:
FRANKLIN D. ROOSEVELT.

CORDELL HULL
Valstybės Sekretorius.

. ’ V z
Suv. Valstijų Konstitucija pasirašyta 1787 metais,
Jurgis Washington išrinktas pirmutiniu Suv. Vals

tijų prezidentu 1789 metais. Jis mirė 1799 metais.
1812 iki 1815 metų tęsėsi Suv. Valstijų karas su Bri

tais už nekurtas kolonijas šiame kontinente, kurias An
glai norėjo valdyti. Anglai pralaimėjo. (Anglai buvo 
atėmę Kanadą nuo Prancūzų 1759 metais, taigi turėjo 
kur užlaikyti savo kariuomenes šiame kontinente.)

1835 metais Suv. Valstijos turėjo karą su Seminole 
Indijonais Floridoje.

1846 metais — karas su Meksika.
1863 metais — Prezidentas Lincoln paliuosavo ne

grus vergus. Kilo naminis karas pietinių valstijų prieš 
šiaurines. Karas tęsėsi 4 metus, baigėsi 1865 metais.

1865 m. — Prezidentas Lincoln nužudytas, Bal. 14.
1898 metais — Suv. Valstijų Karas su Ispanija.
Suv. Valstijos iki šiol turėjo 31 prezidentą.
Šalies sostinė yra miestas Washington.’

KUR KONSTITUCIJA TAPO PASIRAŠYTA

Nepriklausomybės Salė, Philadelphia, Pa., kur Suvie
nytų Valstijų Konstitucija buvo priimta ir pasirašyta 
Rugsėjo 17 d., 1787 metais, šioje pat vietoje buvo pri
imta ir paskelbta Suvienytų Valstijų Nepriklausomy
bės Deklaracija Liepos 4, 1776, vienuolika metų pir
miau. Karą prieš Britus laimėję, Amerikos valstijos 
pasigamino sau Konstituciją, kurią priėmė, ir Jurgį 
Washingtoną, vyriausią nepriklausomybės kovų vadą, 
išrinko pirmutiniu naujos Respublikos Prezidentu.

ABRAOMAS LINCOLN

'Prezidentas Abraomas Lincoln, vergų išlaisvinto
jas. Jis buvo prezidentu nuo 1861 iki 1865 metų 
Balandžio mėn. Tapo nušautas iš keršto, dėl pie
tinių ir šiaurinių valstijų susikovimo už negrus 
vergus. Šis Lincolno paminklas stovi viduje jam 
įrengtos koplyčios Washingtone.



DIRVA

SVEČIAVIMAISI

Iš Hartville, O., lankėsi tai
meriai Pranas Ridikas su šei
ma. Atvykę užsimokėjo savo 
prenumeratą už “Dirvą”, ap
lankė Lietuvių Darželį ir Di
džiųjų Ežerų Ekspoziciją.

Vincas ir Marcelė Petraus
kai buvo išvažiavę pasisvečiuo
ti i Chicagą.

“Dirvos” bendradarbis Pet
ras W. Urbonas važinėjo Elm 
Grove, W. Va., pas savo dėdę 
Stasį šumskį. Išraše jiems 
“Dirvą”.

Antanas Valašimas, Chica- 
gietis, pirmą kartą buvo atsi
lankęs Clevelando po sugryži- 
mo iš Europos. Jis buvo savo 
kompanijos pasiųstas į Angli
ją, iš ten gavęs progą apsilan
kė ir Lietuvoje. Lietuvoj sa
ko matė daug ko naujo, lygi
nant su tais laikais kada buvo 
parvažiavęs keli metai po ka
ro.

Agota Grigienė keletą sa
vaičių praleido Philadelphijoje 
su savo dukteria, Elena Kli- 
miene. Ten buvodama gavo 
progos apvažinėti plačiai viso
je toje apielinkėje.

Iš Erie, Pa., lankėsi Silves
tras Bernatavičius su žmona.

TURĖS SAVO MILTUS
K. Obelienis ir sunai savo 

duonkepyklai gaminsis patys 
savo miltus. Obelieniai nupir
ko malūną netoli Akrono.

AUTOMOBILISTAMS 
PERMITAI

Automobilių savininkai pri
siminkit kad šį rudenį vėl rei
kia įsigyti 1938 metams leidi
mus automobiliu važinėti. Jie 
jau pardavinėjami paskirtose 
vietose.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

Lietuviška Užeiga 
BRIDGEVIEW CAFE 

-. Juozas Karpavičius, Sav. 
2104 LORAIN AVĖ.

(Vakariniame gale 
Lorain-Carnegie Tilto) 

Užkviečiame Lietuvius atsi
lankyti kada tik norit. 

Dalyvaukit musų dideliame 

CLAMBAKE 
Trečiadienio vakare 

RUGSĖJO-SEPT. 22 
Tikietai tam vakarui $1.

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 25c

PADĖKA Už VAIŠINGUMĄ
Aš Anelė Raižienė su sunum 

Pranu, tariame širdingą ačiū 
mano pusbroliui Pranui Bajo
rui ir jo žmonai Jievai, gyve
nantiems Brooklyne, už jų to
kį svetingą musų priėmimą lai
ke musų apsilankymo Brook
lyne.

Pranas Bajoras yra “Tėvy
nės” štabo narys, jo žmona tu
ri plaukų taisymo įstaigą, ir 
gražiai gyvena nuosavame na
me.

Jiedu labai rūpinosi mus pa
tenkinti, plačiai apvežiojo ir 
aprodė šio pasaulinio miesto 
įdomybes: nuo požemių iki pa
čių aukščiausių budinkų, apro
dė New Yorko Radio Miestą, 
Coney Island, Laisvės Stovy- 
lą, puikiausius teatrus, vieš
bučius, ir tt.

Taipgi ačiū pusbroliui Juo
zui čupui ir jo žmonai už jų 
svetingą mus priėmimą Bliss- 
ville, N. Y., kur jie turi mėsos 
parduotuvę.

Ačiū draugams Antanui Mar- 
cinoniui ir jo žmonai už jų 
malonumą ir vaišes. Jie gyve
na New Yorke ir turi didelį 
saliuną.

Ačiū pusseserėms Jievai Ma
tulaitienei ir jos vyrui, ir Ma
rijonai Slaninienei ir jos vyrui 
už jų meilų priėmimą. Jie gy
vena Perth Amboy, N. J., ir 
turi nuosavą namą.

Ačiū draugams Adomui Zi- 
kui ir jo žmonai, ir Juozui 
Grabauskams, Minersville, Pa., 
duonkepiams, ir pagaliau ačiū 
draugams Sausanavičiams ten 
pat Minersville, už jų vaišini
mus.

Į-ĮIPPODROMg

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue

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

viškų virtinių.
Penktadieniais — žuvis ir 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

“THAT CERTAIN WOMAN”
Bette Davis vėl bus matoma 

naujoje įdomioje filmoje, už- 
vadintoje “That Certain Wom- 
an”, kuri bus pradėta rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Rugsėjo 18.

Meilė, romansas, pasiaukavi- 
mas, motinos meilė, viskas 'tas 
gabiai atvaidinama gyvoje dra
moje. Bette Davis šiame vei
kale turi svarbesnę rolę negu 
turėjo “Kid Galahad’, ir net 
žymiai geresnę negu “Marked 
Woman“.

“That Certain Woman” ei
nasi apie našlę nužudyto gang
sterio, kuri atsiekia pagarbią 
vietą, nežiūrint priešingų ap
linkybių, ir net laimi meilę 
padoraus vyro.

Su ja vaidina Henry Fondą, 
prie jų Ian Hunter, Anita 
Louise, Donald Crisp ir daug 
kitų žinomų aktorių.

Veikalas dedasi Monter Car- 
lo, Londone, Paryžiuje, kituose 
Europos miestuose, ir pačia
me New Yorke.

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

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

žFOUR STAR CAFFj
★ ★ ★ ★ į

? DEGTINĖ, VYNAS, ALUS J 
£ Duodama Geras •!- 
£ valgis. £
£ MUZIKA PENKTADIENIO X 
J IR ŠEŠTADIENIO VAK. T

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 X 

t 6512 Hough Avenue X 
’S* 4

“NAUJIENŲ” KORESPON
DENTO JONO JAURAUS 
NESĄMONĖS

Aš nežinau ar yra kur nors 
kitas panašus asmuo kuris pri
rašytų tiek nesąmonių kaip J. 
Jarus “Naujienose” savo neva 
korespondencijose iš Clevelan
do. Tas žmogus rašo neva ži- 
žinias iš Clevelando, bet jam 
viskas į kelią pareina. Net 
toki dalykai užkabinami kaip 

j Draugija Užsienio Lietuviams 
į Remti, ir vis žiniose iš Cleve- 
1 lando!

Veik kiekvieną kartą rašyda- 
damas iš Lietuvių gyvenimo, 
neaplenkia K. S. Karpiaus, ant 
kurio verčia butus ir nebūtus 
dalykus.

štai paskutinė iš Jaraus ne
sąmonių, kuri tilpo “Naujie
nose” Rūgs. 2 d., apie buvusį 

i Clevelando TMD. 20 kuopos iš
važiavimą. Jarus nei buvęs, 
nei matęs, ir rašo nebūtus da- 

į lykus. Nabagas mano kad lai
kraštis tai “bučernė”, kur ga
lima' su kūmutėmis plepėti ne
sąmones.

Jarus rašo kad į minėtą iš
važiavimą buvo kviesti tik “sa
vieji”, ir kad Smetoniniai ban
dė tvarkyti išvažiavimą taip 
kad ne jų plauko žmonės ten 
nepatektų.......

Na, ar jus girdėjot kitą pa
našią kvailystę? Bandys kas 
nors daryti taip kad atitraukti 
publiką nuo išvažiavimo.

TMD. 20-ta kuopa savo su
sirinkime Rugp. 9 d. nutarė 
surengti šeimynišką išvažiavi
mą, kuris ir įvyko Rugp. 22 d. 
Buvo kviesti viešai per spaudą' 

■ visi Lietuviai be skirtumo da
lyvauti ir apie kokius ten “sa
vuosius” niekas neminėjo, kaip 
kad Jarus sapalioja. Tiesa, iš
važiavimas nebuvo labai skait
lingas, bet rengėjai ir nemanė 
sutraukti daug publikos, nes 
toje f ar moję vietos tėra tik 
mažiems šeimyniškiems išva
žiavimams.

Reikia Jarui priminti kad iš
važiavimas buvo gana sėkmin
gas, nes į TMD. 20 kuopą ten 
įstojo net septyni nauji na
riai. Reiškia, du kartu daugiau 
negu Jaraus grupė, kurią jis 
atstovauja “bendrame fronte” 
su bolševikais.

Jarau, į tavo visas nesąmo
nes atsakinėti gaila laiko aik- 
voti, bet tik priminsiu tau kad 
jeigu jau pats savęs ir negerbi 
tai pagerbk nors tą laikraštį, į 
kurį rašai, ir rašyk teisybę.

TMD. Narys.
NUO REDAKCIJOS: Jonas 

Jarus yra labai silpnos grama
tikos, bet baisiai laiko sau už 
garbę rašinėti į laikraščius. 
“Dirva” seniau talpino jo “raš
tus”, kurie nuolat reikalauja iš
tisai perrašyti. Bet jis ėmėsi 
rašinėti apie didelius dalykus, 
norėdamas kad jo straipsniai 
tilptų ne tik “Dirvoje”, bet 
kopijas siuntinėdavo ir kitiems 
laikraščiams. Tie jo straips
niai nebuvo galima ir pertaisy
ti ir perrašyti, todėl “Dirva” 
atsisakė juos talpinti. Jie ne
tilpdavo ir kituose laikraščiuo
se.

Už tai Jarus puolėsi rašyti į 
socialistų laikraščius, ir rašo 
tik šmeižtus ir užsipuolimus, 
ko socialistų laikraščiams tik 
ir reikalinga.

Rimtesnės jo žinutės yra iš
rašytos daugiausia iš “Dirvos” 
ar kitų laikraščių.

Jaraus “straipsnių” nei so- 
cialistiškų laikraščių redakto
riai nepajiegia sugromulioti ir 
netalpina. Jo “žinias” talpina 
tik dėl to kad žinių iš kiekvie
nos kolonijos laikraščiui reika
linga. Kaip kada jo “straips
nis” ir telpa jo žinių skyriuje, 
kada jis bando ką nors pašmei- 
žti, socialistams patinkamu bu
du.

Jo kabinėjimaisi prie “Dir
vos” ar jos redaktoriaus yra 
to negramotno žmogelio noras 
“atsilyginti” už netalpinimą jo 
“raštų”.

Todėl “Dirva” visus jo už- 
sikabinėjimus laiko tik tiek 
vertus kiek margio kauksmas 
prieš mėnulį, ir neatsiliepia.

PATRIOTIŠKOS VESTUVĖS
Rugsėjo 6 d. apsivedė Cleve- 

landiečiams žinomas Antanas 
Bartkus su p-le Twila Babars- 
kaite. šliubą davė Kun. Karu- 
žiškis, naujos parapijos klebo
nas. Vestuvių pokilis atsibuvo 
parapijinėje salėje. Svečių ir 
giminių buvo daug net iš kitų 
miestų ir valstijų.

Jaunojo sesuo V. Balsienė 
atvažiavo iš Chicagos, brolis 
Kazys su žmona iš Akrono; 
jaunosios brolis B. Babarskas 
iš Indianapolis, Ind.; pusbro
liai ir pusseserės iš So. Bend, 
Ind., Pittsburgh, Pa., ir tt.

Pabroliais buvo Bruno Bart
kus ir Adelė Petkaitė, J. Ažer- 
skis ir M. Apanaitytė, F. Ne- 
manis ir A. Vasiliauskaitė.

Kadangi abu jaunavedžiai 
yra daug pasidarbavę Lietu
vių reikalams, jaunasis rėmi
mu pinigiškai, o jaunoji daly
vaudama choruose, vaidindama 
veikalus, ir Lietuvių Darželio 
reikalų rėmime, taigi savo ve
dybų atminčiai jiedu kaip geri 
patriotai paaukavo Lietuvių 
Darželiui $5.

Tai pavyzdis kitiems. Daug 
kas vedasi ir kitokias iškilmes 
ar sukaktuves turi, bet pamir
šta musų tautinius reikalus.

Po vestuvių, jaunavedžiai iš
važiavo tūlam laikui j Chica
gą, kur atlankė savo gimines, 
ir apžiurėjo Dariaus ir Girėno 
paminklą, kuris sako padarė 
jiems puikų įspūdį.

Kelionę atliko savo automo
biliu.

Jaunavedžiams, kaip pavyz
dingiems Lietuviams, linkime 
geros kloties ir laimingo su
gyvenimo. Reporteris.

KAS PARAŠĖ 
BIBLIJĄ

Biblija rašyta suvirš 6000 
metų atgal. Biblija susidaro 
iš 66 knygų ir vadinasi šven
tas Raštas dėl to kad joje pa
rašyta Dievo žodis ir jo tiesa. 
Šventa dalis, kurią vadiname 
Senu Įstatymu, buvo parašyta 
šventų senovės žmonių, kuriuos 
vadovavo nematoma Jehovos 
galybė, liepdama jiems rašyti. 
Skaitykite šv. Petro laišką 2, 
Petro 1 per. e. 21, ir skaityki
te 2 Zomelio 23 per., 2 e.

Šv. Lukošius taipgi liudija 
apie šventos Dvasios vadovy
stę. šv. Luko 1 per., 70 e.

Naujasis Įstatymas susideda 
iš Jėzaus iškalbėtų žodžių, ku
ris buvo sunum Dievo ir kal
bėjo kaip nei vienas žmogus 
nebuvo kalbėjęs. Jo kalbos 
buvo užrašytos tų kurie gir
dėjo Jo balsą ir matė jo dar
bus. Prie to dar prisideda ra
šytas liudijimas Jo mokytinių, 
kurie rašė kaip buvo Dievo į- 
kvėpti. Reiškia nematoma Je
hovos galybė arba šventa įtek
mė.

Šventas perstato be nuodė
mės, ir be mirties, amžiną. 
Šita Dievo galybė vadovavo

mintis teisingų, teisybę mylin- 
čių, ir liepė jiems užrašyti bib
lijoje. Ta garbinga Dievo Dva
sios knyga veikia 
tyse.

Maižius užrašė 
masias knygas.

žmonių min-

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

penkias pir- 
Biblija apie 

pasaulio tvėrimą buvo parašy
ta Dievo įkvėpimu. 2 T'imo- 
thy, 3 p., 16 e., ir Jobo 32 p., 
e. 8. Sename testamente turi
me 24 pranašiškus rašytojus, 
kurių raštuose randam ateities 
įvvkius. Jėzus bus Karalium. 
Skelbia S. B. S. D.

W. F. Shimkus 
1150 E. 76 St. Cleveland, 

(Skelbimas)
O

= GARDEN
Į FLOWER SHOP
= Gėlės visokiems reikalams 
= VESTUVĖMS, LAIDO

TUVĖMS, ir tt.
= 8404 Superior Avenue

Atdara vakarais.
| PAULINE JUNKE

Phone CEdar 8710
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintciiimimimn

|

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

į 17320 St. CIair Avenue j. Kampas E. 174th St

M. W. RUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

Smulkios Žinios
Rugsėjo 5 d. apsivedė p-lė 

Antoinette Virbickaitė, duktė 
Ėehono Virbicko. Vyrą gavo 
Serbų tautybės.

Gryždama iš vestuvių savo 
brolio, Antano Bartkaus, Cle
velande, p. Veronika Balsienė, 
Chicagietč, trumpam laikui su
stojo Akrone. Atlankė savo 
brolį Kazį Bartkų, Kubilius, 
p. Mačerauskienę, B. Jonės, B. 
Surlį, A. Lumpicką ir keletą 
kitų. Ji pirmiau ilgą laiką 
gyveno Akrone, buvo visų my
lima, už tai ir daug čia gimi
nių ir draugų turi. Nors sako 
jai gaila buvo su Akroniečiais 
skirtis, bet jai gerai ir Chica
goje gyventi.

V. Balsienę yra ilgametė 
“Dirvos” skaitytoja ir gera 
Lietuvė. Tr.upipai čia pavie
šėjus išvažiavo Chicagon, ža
dėdama ateityje ir vėl čia at
silankyti.

J. Ramoška su savo žmona 
ir sunum, ir J. Slivinskas su 
savo žmona lankėsi pas p. Do- 
vidonius ukėje. Pas juos tuo 
laiku svečiavosi p. Dovidonie- 
nės broliai ir dėdė iš Boston, 
Mass. Buvo malonus susiėji
mas ir gražus laiko praleidi
mas tyrame ore. Viešėdami 
jie pasidainavo gražių Lietu
viškų dainų, pasikalbėjo apie 
įvairius reikalus, ir po sma
gaus praleidimo dienos gryžo 
namon.

Ilgamečiai “Dirvos” skaity
tojai Galdikas su savo žmona 
Darbo Dienos šventėse lankėsi 
pas gerus Lietuvius ūkininkus 
p. Ridikus, kur buvo maloniai 
vaišinami. Galdikai yra geri 
Lietuviai ir seni Akrono gy
ventojai.

Poni Martinkienė, “Dirvos” 
skaitytoja, iš savo ukes lan
kėsi Akrone su savo sunum ir 
dukterimis. Atlankė A. Palio- 
nius, Jonuškus, Vaiveckus. Da
lyvavo SLA. 354 kp. piknike. 
Martinkai pirmiau gyveno Ak
rone ir buvo visų Lietuvių my
limi.

O. Kazlauskienė Darbo Die
nos šventėje lankėsi Youngs- 
towno Lietuvių piknike, viešė
jo pas Lukoševičius. Tame 
piknike matėsi ir daugiau Ak- 
roniečių. Visi Akroniečiai tu
rėjo ten gerą laiką.

Kun. Andžiulaitis -buvo išva
žiavęs į Montreal, Kanadą. 
Kelionę turėjo gerą, gryžo lai
mingai ir vėl darbuojasi buvu
sioje Lietuvių šv. Petro para
pijoje, kur jis yra vikaru.

Kalnas.

CLEVELAND 
RAILWAY

Sugrąžino vėl 
50c Studentams 
School Passą 

ir 2c 
Studentu Tikietus 
~ Gera žinia tėvams! _
Šie 50c studentų mo
kyklos pasai geri va
žiuoti gatvekariais ar 
motor kočais (išsky
rus ekspresą ir spe
cialius patarnavimus) 
nuo 7 ryto iki 4:30 po 
pietų mokslo dienomis 
važiuojant į mokyklų 
pusę. Studentai gali 
pirktis sau tuos 50c 
pasus iš mokyklų va
dovybės, toje mokyk
loje kurią jie lanko, 
bet ne gatvekariuose, 
kaip pirmiau.

Tie 2c studentų tikie
tai, geri mokslo dieno
mis, nuo 7:30 ryto iki 
4 po pietų, galima nu
sipirkti ir naudoti pa
čiuose gatvekariuose 
ar motor kočuose (iš
skyrus ekspresą ir 
specialj patarnavimą) 
važiuojant m o k y klos 
linkme. Šitie tikietai 
yra tik studentams 12 
metų ir jaunesniems.

f DELLA C. JAKUS S
; (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ■
• I

Vežimai ligoniams pervežimui į tigonbučius. j
I Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. :■ I

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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CLEVELAND 
RAILWAY 
COMPANY

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

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

Mordus Upholstering
Shop

6905 St. CIair Av. HEn. 6519

«t 
«. EVA’S

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA
6702 

Telef.

PETRAITIS
Superior Avė. 
HEnderson 5699

• •
• •

•»

V

• •
T❖
••

Mokslo Dienos
JAU PRASIDĖJO! ■f

Pas mus galit gausit visas reikmenis kokių 
tik Vaiko aprengimui reikia. Štai jos—

MARŠKINIAI
55c - 2 už $1.00

KOJINĖS 
pora 25c 

KAKLARAIŠČIAI 
po 25c

Trumpos KELNAITĖS
$1.00

SVETERIAI
$1.00

KEPURĖS visų spalvų
$1.69 ___

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

/JTHE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave« Kampas Giddings Rd.

pJ**......... ........... . .............. . ............................. . ......................

I. S AMAS JEVVELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

44*'
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL! DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292 *

■
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

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

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

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

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE



DIRVA
LENKU NETVARKUS 
ŠEIMININKAVIMAS 
PAVERGTOJ LIE

TUVIU ŽEMĖJ

senojoje 
nieko jie 

Miestai 
teisinėti 
Vilniaus

kuris ne-

Vilniaus 
trečdaliui

KAUNAS. — Užgrobę treč
dalį Lietuvos, su sostine Vil
nium, Lenkai ėmė visais bu
dais engti Lietuvius. Tuo ir 
pasireiškia visas okupantų šei
mininkavimas musų 
sostinėje. Daugiau 
neįstengia padaryti, 
apleisti, netvarkomi 
reikalai. Pavyzdžiui
miesto savivaldybė ikišiol ne
sutvarkė savo nuosavybės do
kumentų, ir dėl to dabar Vil
niuje kilo skandalas, 
žinia kuo pasibaigs.

Štai vieną dieną 
spauda sušuko jog
Vilniaus gręsia pavojus, nes— 
atsirado jo savininkas.

pasirodo tokia istorija.
Kaž koks nusigyvenęs žmo

gus, kunigaikštis Jodko-Nar- 
kevičius,' padavė Vilniaus ma
gistrui pareiškimą kad jam, 
kaip Tiškevičiaus įpėdiniui, bu
tų grąžinta visi Tiškevičių tur
tai, kuriuos miestas dabar val
do. O tie turtai tai yra visas 
Vilniaus miesto trečdalis su 
Tiškevičių rūmais (dabar skai
tykla), ištisi miesto kvartalai 
su didesne miesto dalimi.

Maža to, tas nusigyvenęs ku
nigaikštis reikalauja grąžint' 
apie 130,000 dešimtinių Baltvė- 
žos miškų.

Nors šitą žinią Vilniaus gy
ventojai sutiko su linksmu juo
ku, tačiau pats Jodko-Narkevi- 
čius pasiryžęs tuo atveju eiti 
į teismą ir jieškoti savo turtų.

Vilniuje net atsirado advo
katų kurie rimtai imasi padė
ti jam atjieškoti jo turtus, už 
atlyginimą kurį pažada duoti 
paskiau, nes dabar neturi iš ko.

Kiek girdėti, Vilniaus mies
to magistras tą jo jieškojimą 
atmes. Kur buvo anksčiau šis 
kunigaikštis ir kodėl jis ikšiol 
tų furtų nejieškojo?

Pasirodo, jis iki šiol įvairių 
Tiškevičių giminių buvęs lai
komas nepilno proto ir buvo 
uždarytas pamišėlių namuose. 

Tsb.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th 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, kaij 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

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

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O

ENd. 853-

PRANCŪZAI JIEŠKO GERINS ŽEMĖS ŪKIO 
LIETUVOJE PALIK

TO AUKSO
DARBININKU 

SĄLYGAS

Kaunas. — Pasakojamą kad 
Napoleono laikais Prancūzų 
armijos likučiai traukdamiesi 
per Lietuvą kaž kur Viekšnių 
apieli’akėje užkacė savo armi
jos iždą. Pagal Prancūzijoje 
surastus dokumentus iždas už
kastas Ventoo ir Virvytės upių 
santakoje po trimis pušimis. 
Prancūzų lobių jieškojimo mė
gėjai dėl palikto Lietuvoje au
kso negali nurimti ir jau tre
čią kartą j ieško. Pirmą kartą 
Prancūzai lobių j ieškotojai į 
Lietuvą buvo atvykę jau 1926 
metais. Jie apie Viekšnių a- 
pielinkę knaisinėjosi apie mė
nesį laiko, bet rodos jokių re
zultatų negavo.

Antrą kąrtą į Viekšnius au
kso j ieškotojai buvo atvykę] 
1932 metais, o dabar jau atvy
ko trečią kartą, 
ir Virvytės upių 
euzai atlieka kaž 
tavimus ir greit 
nėjimus. Esą, 
kartu Prancūzai nebuvo atsi
vežę tikslių braižinių, o da
bar tuos braižinius suradę ir 
dar kartą sugalvojo išbandyti 
laimę. Tik kažin ar jiems ir 
šį kartą pavyks, nes vietos 
žmonės pasakoja kad minimos 
upės yra pakeitusios savo va
gą. Tsb.

GYDYTOJAI BUS APGYVEN
DINAMI VISOJE LIETU

VOJE
KAUNAS. — Per 

nepriklausomo
dvidešim- 
gyvenimo 
kame pa

Prie Ventos 
dabar Pran- 
kokius ne

pradės kasi- 
praeitus du

GAMINS METALI
NIUS SKIETUS

KAUNAS. — Prieš kelerius 
metus žemės Ūkio Rūmai nra- 
dėjo propaguoti patobulintas— 
tinkamesnes, platesnes stakles 
u atitinkamais nytims kilnoti 
'namais. Patobulintiems au
dimo įrankiams žemės Ūkio 
Romai duoda ir pašalpą.

Pradėjus vartoti plačias sta
kles, joms reikalingi ir plates
ni, metaliniai skietai, kurie iki 
’iol buvo išrašomi iš užsienio. 
Dabar metalinius skietus nori
ma gaminti Lietuvoje. Jau iš-1 
rašyta skietams gaminti ma
šina. Taip pa.t organizuojama 
■alohulir,tų staklių gamyba.

Visą ši darbą organizuoja 
’endrov") “Marginiai”, Žemės 
Ūkio Rūmų ramų prąmoros 
skyriaus padedama. Tsb.

Sielinių Garų Vonios 
Naudinga dėl

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

MES TAS LIGAS GALIME 
IŠGYDYTI

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

Telefonas — SHadvside 2747 
Cleveland, Ohio

5
metų Lietuvoje daug 
daryta milžiniška pažanga. Vi
sose srityse tvarkomasi, ir ne
toli tie laikai kada Lietuva su
silygins su šimtmečius laisvė
je gyvenančiais kraštais.

šiuo metu valdžia ruošiasi 
visus Lietuvos gyventojus ap
rūpinti tinkama ir prieinama 
medicinos pagalba. Vytauto 
Didžiojo universitetas kas me
tai išleidžia nemaža gerai pa
ruoštų gydytojų, kuriems dar
bo niekada netruks.

Tik dabar dar gydytojai la
biau nori 
miestuose, 
bai kuris

Dėl to

ir medicinos pagalba 
visiems prieinames- 

gydytojai gerai butų 
numatyta jiems iš 

iždo mokėti tam tik-

gyventi didesniuose 
o į provinciją nela- 
nori vykti.

numatyta ateityje
jauniems gydytojams parūpin
ti apsigyvenimo vietas. Tuo 
budu gydytojus bus galima 
tiksliau paskirstyti po visą 
kraštą,
pasidarys 
nė. Kad 
aprūpinti, 
valstybės
rą atlyginimą.

Be to, tie gydytojai turės 
pajamų iš ligonių. Beturčiams 

1 ir biednuomenei medicinos pa
galba bus teikiama nemokamai.

Tas numatoma pradėti vyk
dyti jau

ŽEMĖS 
KŲ 

Lygiai
šiamasi pagerinti žemės ūkio 
darbininkų gyvenimo sąlygas. 
Dabąr jų gyvenimas ne koks, 
žemės ūkio darbininkai neturi 
tinkamų gyvenimui butų, ne- 
aprupinti ligos ir nelaimės at
sitikimuose. šie reikalai grei
tu laiku taip pat bus sutvar
kyti. Įsteigtas dąrbininkų na
mams statyti fondas greitu

1938 metais.

ŪKIO DARBININ- 
APRUPINIMAS 
su tuo smarkiai ruo-

laiku pradės veikti. Jau kitų 
metų pradžioje darbininkams 
prie didesnių ūkių bus pradė
ta statyti patogus namai.

Išsprendus medicinos pagal
bos tiekimo kaimo gyvento
jams klausimą, bus išspręsta 
ir kaimo darbininkų socialinis 
draudimas ligos atveju. Dar 
šymet manoma žemės ūkio 
darbininkus įtraukti į draudi
mo nuo nelaimingų atsitikimų 
kasos draudžiamųjų eiles.

Išeilės Į us svarstoma ir ruo
šiama atitinkamas įstatymas 
dcl socialinio draudimo invali
dumo ir senatvės atvejais.

Tsb.

MILIJONIERIUS ŽA
DA GRYŽTI LIETU
VON RINKTIS SAU 

ŽMONOS
KAUNAS. — Gen. Vladas 

Nagevičius, lankydamasis po 
Pietų Amerikos Lietuvių ko
lonijas, suėjo porą Lietuviv 
kurie ten ar tik nebus turtin
giausi Lietuvos išeiviai visoje 
Pietų Amerikoje.

Argentinoje į Gen. Nagevi
čiaus sutikimą atėjęs išdžiuvęs, 
sausas, bet 
krs vyras, 
ar virtukas 
p’otų. Jo

dar stiprus ir svei- 
Dučys, kuris yra 
milžiniškų žemės 

žemės traukiasi 23
kilometrų į vieną pusę ir apie 
23 kilometrų į kitą. Dučys 
yra dar nevedęs, beveik visą 
amžių praleido ant arklio. Da
bar žada atvykti į Lietuvą pa
sirūkti sau žmonos.

Kiti turtuoliai yra broliai 
Čekanauskai. Su nepaprastu 
darbštumu jie įsitaisė geleži
nių daiktų dirbtuvę, kurioje 
dirba apie 4 U darbininkų. Per 
kelerius metus jo vęrtę pakė
lė iki milijono litų. <>

Rio de Janeiro, 
gyvena ir neblogai 
tografas Vosylius, 

1 tuvos Steigiamojo
rys. Fotografo amatu verčia
si taip pat buvęs- kitas Kau-' 
nietis, sako Gen. Nagevičius.

. 1 Tsb. 1

Brazilijoje, 
Verčiasi fo- 
|?uvęs Lie- 
Seimo na-

! . , . ' - ' "U ! : j i
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AR KENČIATE?
Nuo dieglių nugaroje, jautimo lyg ' 

nuvargus ar nerviškumų, galvos | 
skaudėjimo, džiovos, nilvo ir inkš- j 
tu nesveikumu. Išžiūrėjęs ligoni ! 
aš pasakau kas yra.
Daug žmonių gėrisi mano gydįmu 

Gydau jau dvylekį metų.

Dr. Edwin C. White
Chiropractor & Electro-Therapy

10111 EUCLID AVENUE
GArfield 02(13 -— Cleveland, O.

| P. J. KERSIS
ą 809 Society for Savings Bldg. į

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

-į šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią * 
į kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluc.se gausit ge- X 
•Į1 riausį patarnavimą. .Į.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- X 
•1- mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama Kreip- y 
X kitės į mane telefonu arba asmeniškai. T
•J**5**2*,i‘,F''5t*i,*5*^*?****,5**I*v*5**5**J**i',‘***»**i,*I**SM*<*I*****2,****«**i*,5*,i,*2***,*«**JMJ,*»**I**F*******J*’»**Z*^<*«*<»,*5**5,*JMi*«į
L.'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiii--=

| APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

: tjrtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dvkąi. Todėl pir- 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

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

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729
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kelis metus pradėta 
nusakinti miškuose 

pušis. Pasirodė kad 
iš

NIHILISTAI
u.na m vyrai, 2 moterys.

NASTUTĖ 
vyrai, 2

PENKTAS
sme,

PINIGU 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 pusi!

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi. .......................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragediją keturių ak
tų, iš dabartinių Rusjjos 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 dramą, 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 pj
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............
.. IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
,ai ir trys moterys. 62 pusi........................... ..........

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

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
ve.ksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai, la psi.

ŠVENTADARBAI — patr.otinė 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......

UŽKEIKTĄ MERGELĖ — sceniška pasaką 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—Paparč.o Žiedas; 6 —Už
gavėnės. Neilgi veikalukai. ..................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag id ja 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 132 p.

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

Divorsas trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amer.kie
čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra "Ekscelencija” ir "Palangos Ponai
tis). Iii nusl. ______________________________ _

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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PUŠU SAKU SUNAU
DOJIMAS

Prieš 
bandyti 
asančiaš 
nusakinimas apsimoka ir
gaut j sakų galima pasigaminti 
kanifolijos ir terpetino, kurių 
nemaža įvežama iš užsienio. 
Miškų Departamentas sakams 
perdirbti įsteigė prie Alytaus 
terpentino ir kanifolijos fabri
ką. Fabrikas perdirba visus 
iš pušų surinktus sakus.

šymet bus nusakinta apie 
140,000 pušų, iš kurių numa
toma gauti 175 tonai sakų.

Daugiausia pušų sakinama 
Prienų, Dzūkų, Varėnos, Sei
nų ir Kazlų-Rudos miškų urė
dijose, ir praplečiami nusaki
nimo darbai Jūrės ir šakių, o 
naujai 
bar. oro 
jose, 
gauna

pradedami Žalgirio, La- 
ir Trakų miškų urėdi- 

Prie pušų nusakinimo 
darbo 230 darbininkų.

LIETUVA PRADĖTA 
ELEKTRIFIKUOTI

KAUNAS. — Jau galutinai 
nutarta steigti Lietuvoje Elek
tros akcinę bendrovę, kurios 
tikslas bus tuo tarpu statyti 
rajonines elektros stotis ir 
rengti visos Lietuvos elektri
fikaciją. Tuo tarpu nustaty
ta pagrindinį bendrovės kapi
talą ne 10 milijonų litų, kaip 
pradžioje buvo manyta, o 
6 milijonus. Kai reiks, 
galima kapitalą padidinti.

Visų pirma numatoma 
tyti elektros stotis prie Reky- 
vos, kuri aptarnautų Šiaulių- 
Radviliškio-šeduvos, ateityje ir 
Panevėžio rajoną. Paskui nu
matoma statyti ant Minijos 
upės bent dvi stotis Telšių- 
Kretingos rajonui.

Vėliau, 1940-50 metais gal 
butų jau statoma didesnė van
deninė elektros stotis ant Ne
ries upės, o vėliau bus prieita 
ir prie didžiosios elektros sto
ties ant Nemuno. Tsb.

THE MAY COMPANY
Tai Ta VIENA - - Tai Ta VIENATINE 

- - Ta ORIGINALINE - -
Į Penkiolika metų atgal mes įvedėme šitą dalyką. Dabar pažvelgus atgal, mato- 
į me kad tai buvo tik maža pradžia to kas sekė. Mes netikėjom tada kad tas May
5 Dąy išsivystys į didžiausią pardavimų dieną Amerikoje. Bet taip stojosi, šiandien
? May Day yra pripažinta kaip Pirkimo šventė šiaurinėje Ohio—ir visoje šalyje
į tarp išdirbėjų ir pardavėjų, kurie pripažysta jog šis dalykas yra “Amerikos pa-
5 žymiausias 'Prekiavimo srityje atsiekimas”.

Vežimas į ir iš Krautuvės 
Dar Daugiu DYKAI Vietos Jūsų 

Automobiliui ir DYKAI Bušų 
Musų Pirkėjų Garadžius—Lakeside ir On- 
tario—bus atdaras r.uo 8 ryto ir bus pa
rūpinta daugiau vietos prie West 3rd St. 
(prieš Stadium vartus A). Šekit raudoną 
rodyklę. Dykai busų patarnavimas į ir iš 
krautuvės atvykusiems automobiliais.

l'l

PENKT ADIENI
YRA PRIELANKUS DIENA

Visi May Dąy Dalykai galima bu3 
gauti už Mav Day Kainas PENK- 
tadieni visoje krautuvėje viršuje 

ir Basemente

EKSTRA KARAI I MIESTĄ
Specialiu sutarimu su Cleveland Railvvay 
Company, bus parūpinta daugiau gatveka- 
rių Šeštadienį—užtektinai karų atvežimui 
visų į miestą ir namon.

Nekas Neturės Pigiau už Mus!
Žinomų priežasčių delei nekurios krautuvės 
stengeis parduoti pigiau tūlas musų MAY 
DAY ga.sinamas prekes.

ATMINKIT—Jeigu bent kurie musų MAY 
DAY skelbiami dalykai kitur butų pigiau, 
jie bus galimą gauti čia dar PIGIAU, nepai
sant musų pažymėtos kainos.

Nepriimami Pašto, Telefono 
O. D. Užsakymai 
May Day Pirkinių

ir C 
Jokių
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SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grunėms Vaidinti 

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

galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — K"med ja 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.............. ..............

AKIS Vi AKĮ, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaid'na 3 vytai. 2 moterys. 20 p.

AUKSO VERŠIS — V'eno ve ksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi. .... ......................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų trag ška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi............

DU BAILIU — Komedija viename va ksme. 
kia 3 vyrai. 2 moterys. 36 pusi................

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

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

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

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 
mediją. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys.

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 va.kai.............................................................................

pusi ..................
5 veiksmų, vai-

6 veiksmų ko-
50 p........

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

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija.

KADA MES IŠ NUMIRUSIU PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas, 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.......... .

KATRIUTĖS GINTARAI - Triveiksm s va zdelis 
dainomis ir šokiais. Vaid'na 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..........................................................

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

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktoose, 
vaid na 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...................

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

KONTRIBUCIJA
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
dija; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO

Ve kia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pus!....

Veikia 3

drama vename veiksme, iš 
v., 4 m., 3 va kai. 30 p.
Keturių ve ksmų koma- 
5 pašalina . 35 pusi.
— Drama tr juose veik

smuose, vaidina G vyrai, 2 mot., 3 va.kai. 30 p
MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai

kams; vaidina 5 va kai, 2 vvrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi. d.dūmo..........................................

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

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

MIGLA — Vieno veiksnio komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 2J pusi, ....................................

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

■ Tragedija trijuose veiksmuose, vai
si pusi........................

— dviejų veikimų drama; vaidina 
moterys. 30 pusi...................................

PRISAKYMAS — Drama viename veik- 
vaid.na 7 vyrai. 23 pusi....................................

reikaluc.se
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S P O R T S

Balsuokit Prieš šiuos Taksus SPORTAS

Youth’s Forum
6820 Superior Avė. Cleveland. O.

Svarbu Namų Savi
ninkams

Kaip žinoma, apskrities val
dyba nori pravesti 2.8 mills 
naujų taksų, kurių suma su
sidarytų $4,800,000 nuo visų 
nejudamo turto savininkų šia
me apskrityje, sako Stanley J. 
Olstyn, kuris atstovauja 6,000 
namų savininkų Home Owners 
Protective Lygoje. Jis skelbia 
kodėl jus privalot balsuoti 
prieš tuos taksus nominacijų 
balsavimuose, Rugsėjo 28 d.

“Tai yra pirmas atsitikimas 
kad apskrities valdyba reika
lauja priedinių taksų nubalsa- 
vimui prieš reguliarius rinki
mus”, sako Mr. Olstyn.

“Mes tikim kad visi taksų 
reikalavimai turi būti paduoti 
vienu kartu, reguliariuose bal
savimuose, kada žinoma visų 
reikalaujamų taksų suma ir 
galima nuspręsti kiek iš viso 
taksų reikia”.

“Tokie taksų reikalavimai 
laike nominacijų balsavimų ir 
specialių balsavimų turi tiktai 
vieną tikslą — pagauti balsuo
tojus nepasirengusius ir nu-

varginti juos. Tas palengvi
na tiems kurie taksų užsima
no ir susiagitavę nubėga ir 
nubalsuoja nereikalingus tak
sus.

“Mes tikime kad jų taip va
dinama ‘welfare levy’ yra klai
dinimas. Ištikro tai yra tiktai 
reikalavimas priedinių pinigų 
apskrities operavimui, nes pi
nigai eina į tą patį taksų puo
dą ir naudojami algų padidini
mams ir viskam. Jokia dalis 
tų taksų nėra pažymima spe
cialiai kokiai ten ‘pašalpai’. Ar 
tie nauji taksai bus pravesti ar 
ne, apskrities ‘šelpimo’ reika
lai bus aprūpinti. Turės būti 
sumažinta aikvojimas ir padi
dėjusių išlaidų sumažinimas 
kituose departmentuose.”

“Tik pamanykit kad apskri
ties lėšos 1936 metais buvo 
$28,424,371.98, kas padaro net 
$969,667.88 DAUGIAU negu 
buvo 1935 metais.”

Tais ir kitais argumentais 
remdamasis Mr. Olstyn ragina 
balsuotojus balsuoti prieš nau
jų taksų sumanymą.

Taigi, yra svarbu jums eiti 
balsuoti Rugsėjo 28 d.

VISOS OHIO DIENA 
EKSPOZICIJOJE

Penktadienis, Rugsėjo 24 d., 
Ohio valstijos proklamacija ap
šauktas Visos Ohio Diena.

Tą dieną valstijos įstaigos 
bus uždarytos ir visi valstijos 
tarnautojai, mokytojai ir kiti 
raginami vykti į Clevelandą 
aplankyti Ekspoziciją, kuri už
sidarys ant visados Rugsėjo 
26 d.

MIRIMAI

LANKĖSI PASKUTINIS 
LIETUVOS SKAUTAS

Praeitą penktadienį Cleve
lande lankėsi dar paskutinis li
kęs Amerikoje Lietuvos Skau
tas, Stasys Jurjonas. Jis at
vyko į Ameriką Birželio ‘pabai
goje ir dalyvavo Skautų Sto
vykloje Washingtone. Iš ten 
išvažiavo į Chicagą palankyti 
giminių, Chicagos apielinkėse 
užtruko ilgiau, ir dabr gryž- 
damas sustojo Clevelande,, kur 
taip pat turi giminių.

Jo giminės čia yra Jurjonai, 
jo dėdės vaikai. Juos susira
do, trumpai pasimatė ir per
nakvojęs pas p. Karpius išva
žiavo į Niagara Falls. Išplau
kė atgal Lietuvon laivu “Nor- 
mandie” Rugsėjo 14 d.

Stasys Jurjonas yra moky
tojas žemaičių Naumiestyje, 
Tauragės apsk. Taigi yra vy
resnis skautas. Clevelande ap
lankė Lietuvių Darželį ir Ežerų 
Parodą.

St. Jurjonas apgailauja ra
dęs Amerikos Lietuvių jauną
ją gentkartę taip nutautusius 
ir sprendžia kad Lietuvybei 
ateities Amerikoje nėra. Kas 
kitą, sako, pas mus Lietuvoje: 
mes viską auginame, keliame, 
o čia Amerikoje jau eina že
myn prie nykimo.

AUGUSTAS TUPUTIS
Rugsėjo 11 d. vakaro laiku 

tapo traukinio užmuštas Au
gustas Tuputis, važiuojant tro- 
ku per gelžkelio bėgius. Jis 
išvežiojo duoną, dirbo K. Obe- 
lienio duonkepyklai. Buvo a- 
pie 50 metų amžiaus, nevedęs. 
Clevelande rodos jokių gimi
nių neturi.

Laidojimu rūpinosi grabo- 
rius N. A. Wilkelis.

¥ ¥ ¥
DOMINIKAS SKILANDIS
Mirė Rugsėjo 14 d. Buvo 

69 metų amžiaus. Paėjo iš 
Pervazninkų k., Sudargo par., 
Šakių apsk. Amerikoje išgy
veno 27 metus, pradžioje gy
veno Akrone, o visą laiką Cle
velande. Lietuvoje liko žmo
na. Clevelande gyvena jo švo- 
geris, Jurgis Brazaitis, kuris 
rūpinasi laidotuvėmis.

Laidotuvės šeštadienio rytą. 
Pašarvotas laidotuvių direkto
riaus N. A. Wilkelio įstaigoje, 
6522 Superior avė.•f1

JUOZAS OBERAITIS
29 metų amžiaus, mirė Rugsė
jo 15 d. Bus laidojamas šeš
tadienį, su bažnytinėmis apei
gomis Kalvarijos kapinėse.

Liko žmona, Elena, vienas 
sūnūs ir viena duktė, taipgi 
tėvai, Pranas ir Ona, ir trys 
seserys bei keturi broliai.

Laidojime pasitarnauja gra- 
borė Adelė Jakubauskienė.

VĖL LIETUVIAI LAIMĖJO
Praeitą sekmadienį, beisbo

lo lošime, Lietuvių Brazis Bros. 
tymas sulošė I. W. O. tymą 
6—5, tuomi Lietuviai ne tik 
užbaigė I. W. O. tymui sezoną, 
bet ir atsilygino jiems už pir
mesni nugalėjimą.

Sezonui baigiantis, liko tik
tai trys tymai toje grupėje, ir 
Lietuviai gauna progos vėl sto
ti į lošimą prieš vieną jų atei
nantį sekmadienį. Jeigu ir šį 
sekmadienį laimės, tada Brazis 
Bros. Clothes tymas stos pas
kutiniam lošimui už šios vasa
ros čampionatą savo klesoje.

▼ ▼ v

SPORTO VAKARAS
Praeitą antradienį Lietuvių 

Sporto Klubas turėjo pirmutinį 
savo lošimų vakarą Lietuvių 
salėje. Dalyvavo pusėtinas bu- 
ris jaunimo, kurie praleido va
karą linksmai. Nekurie laimė
jo dovanas pinigais.

Sporto Klubas rūpinasi kėli
mu pinigų siuntimui kelių Cle
velando Lietuvių jaunuolių į 
Lietuvą kitą vasarą.

Šis sporto klubas turi baš- 
ketbolininkus, beisbolininkus ir 
kitose sporto šakose pasižymė
jusius musų jaunuolius.

Ateinantį antradienį, Rugsė
jo 21, nuo 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje vėl bus sportininkų 
ir jiems prijaučiančių Lietuvių 
vakaras.

Jaunuoliams nuolatai padeda 
ir juos remia keletas sportą 
mėgstančių vietos Lietuvių ir 
biznierių.

▼ ▼ ▼

KLUBO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Sporto Klubas tu

rės savo reguliarį susirinkimą 
ateinantį pirmadienį, Rugsėjo 
20, Lietuvių salėje, nuo 8 vai. 
Visi jaunuoliai ir šiaip sportą 
mėgstantieji, ir norintieji pa
remti jaunimą jų pastangose 
gali atsilankyti ir įstoti į Klu
bą. Nereikia būti aktiviu spor
tininku, galima būti tik rėmė
ju. Metinė mokestis į klubą 
tik $1.00.

-v ▼ ▼

PRASIDĖS BASKET BALL 
SEZONAS

Baigiantis basebolo sezonui, 
tuoj prasidės basket bolo losi
mai. Prie to smarkiai ruošia
si Lietuvių Sporto Klubas, ku
ris įstojo į Interlodge Basket 
Bali Lygą ir dalyvaus lošime 
kiekvieną trečiadienį St. Clair 
Bathouse. Iš Lietuvių Klubo 
bus sudaryta ir daugiau bas- 
ketbolb tymų.

Tėmykit “Dirvą” apie viso
kį Lietuvių sportininkų veiki
mą.

BRAZIS BROS. CLOTHES — 6 
I. W. O. — 5

By beating the I. W. O. team, 
Brazis Bros. Clothes, not only fin- 
ished the( playing season for the 
I. W. O. team, būt also got svveet 
revenge for the defeat they handed 
them the Sunday before.

It vvas no easy task beating this 
team, as vvas proven up to the fifth 
inning they vvere leading by the 
score of 5 to 1.

In the 6th inning our boys got 
using their bats and scored 4 runs 
tying up the old bąli game. And 
so it vvent until the 8th, vvhen Ed- 
die Staples first man up in this 
inning, connected vvith one, vvhich 
sure vvas ticketed, and vvith ease 
circuited the bases for a home run, 
breaking up the tie score.

Malaker tvvirled a fine game for 
the Brazis Bros. team, striking out 
17 men. There now remains only 
three teams in our group, and vve 
get a crack at one Sunday after- 
noon, Sept. 19.

If vve can brush this opponent 
aside, then vve have only one more 
opponent in. our vvay, for the cham- 
pionship.

BASKET BALL
With the baseball season fast 

dravving to a close, preparations are 
being made for the coming basket- 
ball season.

The local Lithuanian Athletic Club 
have one team just about organized 
and vvill enter the Interlodge basket 
bąli league and play at St. Clair 
Bathouse every Wednesday nite. More 
teams vvill be organized from the 
members of the Club.

All those interested in basketball 
are asked to vvatch this paper for 
full particulars on basketball and 
other sports.

MEETING
The regular monthly meeting of 

the Lithuanian Athletic Club vvill 
be held, Monday nite, Sept. 20th, 
at 8 P. M. in the Lithuanian Hali. 
All men and young men vvho are 
not members of this club yet, are 
invited to this meeting. You don’t 
have to be active in sports to be 
ą member, join the organization 
that is tryįng to help the Lithuan
ian youth.

TO THE ONE—

LIETUVIŲ DARŽELIO 
APRAŠYMAS

Didelis vietos dienraštis The 
Cleveland News antradienį pa
talpino aprašymą apie Lietu
vių Kulturinį Darželį, jo sim
bolinę reikšmę, iątoriškus pa
davimus, ir patalpino didelį 
Darželio atvaizdą.

PILIEČIŲ KLUBO 
VAKARUŠKOS

Liet. Amerikos Piliečių Klu
bo susirinkime Rugsėjo 14 d, 
buvo nutarta vėl penktadienio 
vakarais turėti keptą žuvį, kas 
buvo nutrauktą paskutiniu lai
ku. Taigi pradedant šiuo penk
tadieniu vėl užkandžiui bus ge
ros žuvies, iškeptos gabių šei
mininkių. Todėl šiuomi kvie
čiame visus vietos Lietuvius 
atsilankyti į Piliečių Klubo va
karuškas šį penktadienį, Rug
sėjo 17. šokiai visą vakarą, ir 
trys laimėjimai.

P. P. Muliolis, Prez.

DEMOKRATŲ PIKNIKAS
Cuyahoga Apskrities Demo

kratų piknikas atsibus sekma
dienį, Rugsėjo 19 d., Will-O- 
Beach parke. Bus visokių pra
mogų.

NAUJOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Visiems naujos Lietuvių pa
rapijos rėmėjams ir bendrai 
visiems Clevelando Lietuviams 
žinotina: didelis rudeninis šios 
parapijos piknikas atsibus šį 
sekmadienį, Rugsėjo 19, para
pijos darže ir salėje, 18022 
Neff road. Dalyviams bus vi
sokių pramogų. Geras laikas 
užtikrinama visiems.
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j LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY I
| PRANAS KUNCAITIS, Saviška. g
| 4023 E. 141 STREET |

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Py ragaiši us-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems narni-

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

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

f visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
^iiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Commencing Sept. 17th, 1937 to 
April 30th, 1939 the people of the 
United Statės shall by a proclama- 
tion signed by President Roosevelt, 
commemorate the 150th anniversary 
of the Constiution.

The purpose of commemoratibn

shall be in the form of affirming 
the dėbt of those vvho ordained and 
established the Constutution.

Therefore in keeping vvith the oc- 
casion “Dirva” has many hotevvor- 
thy and essential pictures through- 
out its pages this vveek.

Thy love is likę a summer flovv’r— 
‘Tis scarce vvorth contemplation,
It lingers for
Then fades in

-■-) ■

a single hour, — 
its probation.

Go, fickle maid, I spurn the heart 
That glovvs vvith transient passion, 
Go vend it in some other mart — 
Take vvith it my compassion.

¥ ¥ ¥
A FRAGMENT

We vvill grieve not; rather find 
Strength in vvhat remains behind. 
Ią the primai sympathy . . .
Which having been mušt ever be. 
In the soothing thoughts that spring 
Out of human suffering.
In the faith that looks thru death 
In years that bring the philosophic 

mind. V. J .B.

LAKE THEATRE

“BORN RECKLESS”
Nuo atidarymo Lake Thea- 

tro, duodama viena po kitai 
geros filmos, ir dabar, prade
dant Rugsėjo 18-ta, bus rodo
ma “Born Reckless”, su Ro- 
chelle Hudson ir Brian Don- 
levy.

šis paveikslas parodo kokios 
sąlygos pasidaro kuomet rake- 
tieriai gauna viršenybę ant po
licijos ir biznio žmonių bent 
kokiame vidutinio didumo mie
ste, ir pavelija žiauriam taksi 
karui siausti gangsterių pilno
se gatvėse.

Brian Donlevy vaidina Slap
tos Tarnybos Agentą, kuris 
stato savo gyvybę prieš žiau
rią gaują išvien veikiančių ra- 
ketierių.____________
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i visokios] 
| APDRAUDOS-INSURANCE g 

| reikalais kreipkitės į mane J 
| Gyvasties Apdraudai (Life Ins.) | 
| patelefonuokit paaiškinimui. | 
| Apdraudžiu namus nuo ugnies, i 
| tornados, taipgi namų baldus ir j 
| automobilius; prie to apdraudžiu | 
| nuo sužeidimų ir parūpinu kito-1 
| kių apdraudę. Jeigu baigiasi ju-1 
J sų apdrauda ant namo ar kitko J 
| duokit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
16702-Superior Av. (viršuje) | 

Telefonas HEnd. 5699
IjtlinniaiiiiimimimiimiiMi.. .......................... mm.. iiiiimž.

ATTENTION GIRLS

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

BLĖST
Mr. and Mrs. Frank Rudd, 

former Albina Stam, vvelcomed their 
anticipated blessed event, Saturday 
night, Sept. llth. It is vvith the 
greatest of pride that “Deerfoot” 
Frank Rudd throvvs out his mascu- 
line chest — its a 9 lb. 4 oz. baby 
giri.

the

ENTERS COLLEGE
Fran Greičius, graduate

East High School enrolled at Woos- 
ter College this term. Frank, dur- 
ing his three years at East, rated 
as one of the most brilliant stu- 
dents and during his senior year, 
he vvas President of the Student 
Council.

A scholarship, vvhich Frank re- 
ceived, enabled him to enter Woos- 
ter.

Mr. of

I

I 
I 
I

I

I

foundation for ev-

to advance youth 
parents, be they

WHO AM I?
am the foundation of all busi

ness.
am the source of all prosperity. 
am the parent of genius.
am the salt that gives life it’s 
savor. 
have laid the 
ery fortune.
can do more 
than his ovvn
ever so vvealthy.
mušt be loved before I can be- 
stovv my greatest blessings, and 
achieve my greatest ends.

Loved, I make life svveet, purpose- 
ful and fruitful.
am represented 
savings, in the 
vestments.

Ali people spring
' I AM W0RK!

I

I in the humblest 
largest block in-

from me.

Love
dawn 
rising

The Barometer of
First meeting: A rosey
Lukevvarm, vvith slovvly 

temperature.
Fair and Warmer, vvith Pre- 

vailing kisses.
Hot spell.
Hotter vvith Full Honeymoon. 
Warm and high humidity. 
Temperate.
Trade vvinds and cooler.
Stormy vvith high tides.
Cold and Cloudy.
Love sends a little gift of snow- 

balls.
Totai Eclipse.

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. 
£
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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)

TO be a bride is probably the 
wish of every young giri sooner or 
later. Well girls, here’s your long- 
avvaited chance! Being this sort 
of a bride is far more thrilling 
than being just a common ordinary 
bride.

The opportunity of being the 
bride of Lithuania is vvhat makes 
it so different. A gorgeous native 
costume is provided and the cus- 
tomary bridesmaids vvill be chosen. 
Topping all of this is a handsome 
cash avvard. Usually, one is a 
bride for a day, būt in this case, 
you are one for eight days. Eight 
days, you, vvith the other national- 
ity brides, vvill be present at the 
“Brides of the Nation” Pageant. 
This spectacular show vvill take 
place at the Cleveland Automobile 
Show at the Public Auditorium dur- 
ing the vveek of November 13th 
to the 20th.

Never before in the history of the 
Auto Shovv has such an outstand- 
ing recognition been given to us 
and to other international groups. 
The splendor of the Lithuanian 
Wedding vvill be seen by the ex- 
pected 150,000 people. The Lithuan
ian Consul is invited to honor the 
bride.

Now the fact that this is not 
a beauty contest makeš each and 
every one eligible. Your nation- 
ality characteristics and personal- 
ity vvill be considered greatly. 
ENTER ALL! We vvill appreciate 
hearing from any miss or vvoman 
of Lithuanian parentage vvho is in- 
terested in the search. — Send your 
name to Automobile Association, 
Public Auditorium in care of Mr. 
Gara, or Dirva.

PARSIDUODA ALINĖ 
keli metai išdirbtas geras 
biznis, turi D1 ir D2 lais- 
nas. Gera proga Lietu
viui. Kreipkitės tuojau. 
3347 Payne Avė. (39)

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. 
Kreipkitės “Dirvos” Admin. 

6820 Superior av. Cleveland
5 KAMBARIAI IŠSIDUODA

5 kambariai išsinuomoja, Lie
tuvių gyvenamoje srityje; yra 
šiluma, porčiai, apačioje. Geis
tina šeima be mažų vaikų.

Kreipkitės ten pat viršuje 
7705 Aberdeen Avė.
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Namas šeimos Centras
Ar Tamsta Manai Pirktis sau Namą?

B dabar, nes namai PABRANGS. 
Parduodamų Namų Kainos žemos.

Skubotai Parduosime Keletą Namų Pigiai

Pirk
Musų

MES UŽ DEPOZITUS MOKAM 3%
Šiame Banke visi Depozitai yra apdrausti iki $5,000.00.

The Lihtuanian Savings 
& Loan Association
6712 Superior Avė.

HEnderson 2498
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Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj

APLANKYKIT

Lietuviška■ v

■

t
i

Užeiga
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 BLAŠKEVICIUS.

į ih i m i m n m mr

z

■
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B

Juozas Blaškevičius
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