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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

v

Prekinių vagonų pereitą 
savaitę prekių išvežiokime 
naudota 22,593 daugiau ne
gu savaitė prieš tai. Viso 
buvo panaudota 620,511.

Sudetų Krizio ♦—----------------------— 
ISPANIJOS KARO 

EIGA

Gelžkelių tarnautojų uni
jų vadai pradėjo balsavi
mą tarp unijų narių, nu
sprendimui ar darbininkai 
sutiks priimti kompanijų 
siūlymą mažinti 15 nuoš. 
jų mokestis.

Tarybos tarp kompanijų 
ir geležinkeliečių suiro ir 
kartais gali kilti milijono 
geležinkelių tar n a u t o j ų 
streikas.

PRANCŪZIJOJE perei
tą savaitę jau prasidėjo 
darbininkų streikai, tūks
tančiai darbininku užėmė 

• Amiens audinyčias. Strei
kai yra grasinimas dabar
tiniam premjerui Daladier 
už liginimą darbo valan
dų. Darbininkai demon
struodami reikalauja Da
ladier rezignuoti.

Nurnberg, Rūgs. 7 d.- 
Hitleris pasiryžo užvesti 
derybas Čekoslavokijos Vo
kiečių klausimu tiesiog su 
Britanija. Vokiečiai meta I 
Čekų vyriausybei visokių I 
kaltinimų už Vokiečių kan-1 
kinimus ir kitokius netiks
lumus ir sako, su tokia vy
riausybe negalima tartis.

Vokiečiai nori daryti į 
Britų valdžią spaudimą iš-1 
gauti iš Čekoslovakijos sa-! 
vo pageidaujamu's nusilei
dimus. Jeigu mato karo 
grąsinimu negali savo tik
slo siekti jie ima bauginti 
Britaniją, kuri suintere-I 
suota Europos taikos pa
laikymu.

NAZIAI PRIIMA 
KŲ PLANĄ

ČE-

HITLERININKŲ
KONGRESAS

PLIENO INDUSTRIJA 
pastaro pusšimčio metų ei
goje pasikėlė iš rytinių val
stijų tolyn i vakarus. Ji 
pasiekė Ohio, Indiana, Mi- 
chigan ir Illinois valstijas, 
o sumažėjo Naujojoj Ang
lijoj, New Yorke ir New 
Jersey.

Pennsylvanija, kaip pa
skira valstija, vis užima 
pirmą vietą plieno ir gele
žies išdirbystėmis, tačiau 
nuo 56 nuoš. 1901 m. visos 
tos išdirbystės, sumažėjo 
iki 30 nuoš. 1937 m.

SIRGIMAI BEDARBIŲ 
EILĖSE. Amerikoje be
darbių eilėse dikčiai darbi
ninkų serga įvairiomis li
gomis, nuo kurių dėl. neda- 
tekliaus negali gydytis.

Apskaitliuojama kad jei
gu butų pašaukta visi, be
darbiai gryžti į darbus, iš 
jų mažiausia 350,000 nega
lėtų ateiti dirbti dėl sirgi
mo.

Londonas, Rūgs. 7 d. — 
Sudetų vadai (pietiniai Vo
kiečiai čekosla vijoje) sa
ko galiaus apsisprendę pri
imti Čekoslovakijos vyriau
sybės paskiausį pasiūlymą 
“kaip pagrindą taryboms”, 
sako paskiausi pranešimai 
iš Prahos. Tas valdžios pa
siūlymas patenkina didumą 
Čekijos nazių prieš tūlą 
laiką paduotų reikalavimų.

Tuo pat laiku, praneši
mai sako, Sudetai nuspren
dė nutraukti tarybas, iki 
busią atlikta patenkinimai 
už pastarų dienų incidentus 
Sudetų gyvenamose srity
se, kur Čekai sumušę Vo
kiečius. ,

Čekų planas yra pada
linti Čekoslovakiją į kanto
nus (gubernijas), kuriose 
daugiau teisių ir savistovu
mo turės tos tautos žmo
nės kur jų daugiau rasis. 
Taigi, ten kur pilna Vokie
čių, jie turės daugiau savo 
teisių ir savotiškai valdy- 
sis, bet Čekoslovakijos res
publikos ribose.

Nurnburg, Rugsėjo 7. — 
Čia atsibur.a Vokietijos na- 

! zių metinis kongresas, ku
ris turėjo būti Europos tai
kai pavojingas, nes čia ti
kėta Hitlerio pareiškimo jo 

: tikrų užsimo jimų prieš Če- 
' koslovakiją.

Savo kalboje į kongresą 
Hitleris visai nepalietė 
koslovakijos klausimo, 
apkalbėjo šalies vidaus 
kalus.

Patyręs kad Sudetai 
tinka priimti Čekijos siū
lomą planą, Hitleris esąs 
pasakęs Henleinui: “Nesu- 
tikit; reikalaukit daugiau 
ir gausit!”

Berlinas. — Hitleris sa
vo kalboje į darbo armiją, 
kurią jis laiko savo kon
trolėje kaip kareivius, nu
rodė kad reikia statydinti 
Vokietijos apsaugas, kas 
įrodo jog jis rūpinasi stip
rinimu pasienio tvirtovių.

Daugelis tiki kad taika! 
arba karas priklausys nuo 
to ar Britų ambasadorius 
Vokietijai gaus prieiti prie 
Hitlerio pasitarimui.

Če- 
tik 

rei-

su-

ČILE, Pietų Amerikoje, 
nazių grupė ruošė sukili
mą, bet jis suardytas, jų 
vadas pasidavė policijai. 
Tame sukilime žuvo apie 
60 žmonių.

LEWIS MEKSIKOJE
Amerikos darbininkų va

das John L. Lewis dalyva
vo Latiniškos Amerikos 
Darbo Kongrese, Meksikos 
sostinėje. Jis savo kalboj 
sulygino Prez. Rooseveltą 
ir Prez. Cardenas kaip du 
žymiausius Šiaurės Ameri
kos valstybių vadus kurie 
ištiesė darbininkams ran
ką.

Hendaye, Rūgs. 7 d; —1 
Sukilėlių kariuomenė pra- ■ 
dėjo stumti kairiuosius iš 
jų stiprių pozicijų Ebro 
upės 'fronte.

Sukilėliai pradėjo bendrą 
žygiavimą pirmyn Katalo- 
niioje.

Kairiųjų vyriausybinin
kų pranešimai pripažysta 
pralaimėjimą trijų kalnų 
Gandesa srityje, 
buvo išmušti iš 
svarbaus punkto 
linijoje.

Gen. Franco vėl 
no savo pastangas užimti 
kairiųjų valdomą Valenci
ją.

PRANCŪZIJA PASI
RUOŠUS PRIEŠ 

VOKIEČIUS

Kairieji 
Corbera, 
lojalistų

atnauji-

NELAIMĖS JAPONI
JOJE

Tokyo, Rūgs. 6. — Ug
nis ir potviniai audrų už
nešti peršlavė dalį Japoni
jos. Žuvo apie 100 žmonių 
ir padaryta didėli nuosto- 
iai. Ugnis iškilus Takoa- 
<oj sunaikino 2,000 namų.

Iš Osaka praneša kad 
potviniuose užsemta 15,000 
namų. Kobe audrose pa
skendo 30 laivų.

KINŲ-JAPONŲ karas 
nepadarė žymių permainų, 
nors pereitą savaitę Japo
nai užėmė keturis Kinų 
miestukus pakeliu į Han- 
kow.

Mūšyje prie Juichang Ja
ponai buvo Kinų apmušti, 
300 užmušta, kiti pasitrau
kė.

Japonai praneša pasiun
tę į mušius prieš Kinus dar 
100,000 naujų kareivių.

Japonai tikrina kad per
eitą savaitę laike mūšio 
Geltonosios upės slėnyje iš
mušta ar sužeista dešimts 
tūkstančių Kinų.

8 Prigėrė. Vokietijoje 
ištiko potviniai, prigėrė 8 
žmonės.

$2,775,000 Pensijų Fon
das. Campbell Soups Co. 
paskyrė $2,775,000 fondą 
pensijoms savo senų visą 
laiką dirbusių darbininkų. 
Darbininkai gaus iš to fon
do priede to ką gaus iš so- 
cialės apdraudos fondo su
ėjus 65 metams amžiaus.

Kanadoje šią vasarą val
džios pašalpas gaunančių 
bedarbių yra 892,000.

. ------ ■ • ------

Federalės valdžios REA 
(ūkių elektrifikavimo ad
ministracija) paskyrė 13 
milijonų dolarių privedi
mui elektros i ūkių namus. 
Bus aprūpinta elektra apie 
40,000 ukiu.

,. ....—-------
Lenkijoje gelžkeliai dau

gumoje dar kūrinami mal
komis, bet Lenkai skubina
si savo anglį parduoti ki
toms šalims. Mat, reikia 
zlotukų.

Paryžius. — Prancūzija 
pasiuntė prie Maginot li
nijos, šiaurinėje Prancūzi
joje, kur sueina su Vokie
tija, .300,000 savo rezervis
tų kareivių ir daug karo 
reikmenų. Prancūzija nori 
būti pasirengus galimam 
Vokiečių pamišimui.

Tame parubežyje pradė
jo veikti špiegai, kurių abi 
pusės, Prancūzai ir Vokie
čiai, saugojasi ir gaudo.

Londonas. — Britų vy
riausybės vienas aukštas; 
valdžios narys vėl pareiškė 
Vokiečiams persergėjimą,' 
o Čekoslovakijos Sudetams 
paraginimą svarstyti nau
jus Čekų teikiamus užsilei
dimus.

Praha. — Čekų vyriau
sybė turėdama noro išven
gti karo, patiekė Sudetams 
užsileidimus. Nors nekurie i 
sako tas pasiūlymas bus i 
atmestas, bet kiti sako bus j 
priimtas.

Belgija apstatė kariuo
mene visą savo sieną nuo 
Vokietijos ir saugojasi kad 
neištiktų koks nelauktas 
puolimas.

Italijoje, Mussolini dairo
si ir galvoja. Jis pasiry
žęs sakyti kalbą Rugsėjo 
10 d., kurioje pareikš savo 
nusistatymą link Centrali- 
nės Europos krizio.

VVashington, Rūgs. 2. — 
Čia pasklido žinios kad Di
džioji Britanija prašo Suv. 

1 Valstijų užtikrinimo, atsi- 
i tikime Europinio karo su 
Vokietija, duoti Britanijai 

į reikalingų ginklų, lėktuvų, 
i amunicijos ir maisto reik- 
I menų.

Dabar Britanijos vienas 
rūpestis yra tai kad, atsi
tikime Vokiečių karo su 
Čekoslovakija, jeigu Angli
ja butų įtraukta į tą karą, 
Amerika tuojau uždėtų už
draudimą išvežti ginklus ir 
reikmenis, prisilaikant ne
utralumo.

Tas klausimas ir trukdo 
visą dabartinį Amerikos- 
Anglijos prekybos derybų 

1 darbą. Anglijai taip pat 
rupi ar jai butų užginta 
gauti iš Amerikos paskolą, 

! dėl to kad senoji karo sko
la užvilkta ir nemokama.

--------------
PERKA KVIEČIUS. S. 

Valstijų agrikultūros de
partamentas pradėjo pirk
ti Amerikos kviečių per
viršių, tikslu rasti rinkas 
kitose šalyse išleisti šimtą 
milijonų bušeliu.

BRITAI NORI AMERI
KOS PASKOLOS IR 

GINKLŲ KARUI 
KILUS

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

mėsos Šy-
(pernai už

nuo buvu-

MIRĖ DU KARDINOLAI
St. .Joseph, N. Y. — Rug

sėjo 4 d., nuo širdies ligos, 
savo vasarnamyje rastas 
lovoje miręs kardinolas Pa- 
trick Haves, Airių kilmės. 
Jis buvo 70 metų amžiaus.

Italijoje, taip pat širdies 
liga, Rugsėjo 5 d. mirė kar
dinolas Laurenti, 76 metų.

SAVO LAIVU, “Marijampo
lė”, Lietuvon per Klaipėdą at
vežta iš Leningrado 1,400 tonų 
druskos.

PIRKS 10 MILIJONŲ SV. 
SVIESTO

Federalė komisija ren
giasi nupirkti 10 milijonų 
svarų sviesto iš Chicagos 
pieno produktų organizaci
jos. Tas sviestas bus iš
dalintas biednoms šeimoms 
visoje šalyje. '“Nuo Birže
lio 16-tos nupirkta jau 70 
milijonų svarų sviesto. Tą 
daro prašalinimui iš rinkų 
sviesto perviršio, kad galė
tų kainą pakelti.

SUV. VALSTIJŲ aprū
pinimui grūdais reikalinga 
užsėti 49 mil. akrų 1939-40 
metams. Pernai buvo už
sėta 55 milijonai akrų, der
lius šymet yra didelis ir 
palieka daug perviršio.

Keli vaizdai Tautinės Olimpia
dos Kaune: Sportininkų gru
pės, garbės ženklų Įteikimas, 
ir trofejos skirtos lošėju gru
pėms.

MĖSOS Iš LIETUVOS šy
met jau išvežta 22,391,005 ki
logramų. Sviesto išvežta taip 
pat daug, net 9,655,673 kilogra
mų. šios skaitlinės apima iki 
Rugpjūčio mėnesio vidurio.

Kiaušinių šymet išvežta jau 
74,628,000 štukų.

Kiaulių šymet per septynis 
mėnesius eksportuota už 11,- 
700,000 litų (pernai už 6,70v0,- 
000 lt.). Rūkytos 
met už 14,100,000 
12,100,000).

Grudų eksportas
šio 1 mil. litų pakilo iki 3,500,- 
000 litų.

•
DAUGIAU AUTOMOBILIŲ, 

šymet Lietuvoje žymiai paki
lo auto susisiekimas. Dabar 
užregistruota 1600 automobi
lių, o pernai buvo 
busų 280, pernai 
sunkvežimių šymet 
buvo 368.

•
D V I RAČIAI Lietuvoje yra 

vis populiariška reikmenis; jų 
kasmet į Lietuvą Įvežama nuo 
5 iki 6 tūkstančių. Taigi su
manyta steigti dviračių dirb
tuvę, Kaune arba Klaipėdoje. 
Lietuvoje gaminami bus daug 
pigesni negu užsieniniai, taigi 
jų daug (jaugiau bus sunaudo
jama ir išdirbimag apmokės.

•
GAMINA SAVO ŽAISLUS. 

Lietuvoje prieš keletą metų 
buvo naudojama tik iš kitų ša
lių atvežti vaikams žaislai. Už 
juos būdavo išleidžiama kas
met iki 300,000 litų. Dabar 
labai daug visokių žaislukų iš
dirbama pačioje Lietuvoje, kas 
palieka ir pinigus namie ir su
teikia darbo saviems darbinin
kams.

1200; auto- 
255; auto- 
539, pernai

BIRŠTONAS, sveikatos vie
ta, pž keleriu metų minės savo 
100 metų gyvavimo sukaktį. 
Birštonas yra garsus iš senes
nių laikų, nes ten suvažiuoda
vo gydytis Rusijos generolai 
ir kiti aukšti žmonės. Vien 
tik ligonių iki šiol Birštone gy
dėsi per 50,000. Iš jų, apie 
20,000 gydėsi jau Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo laikais, 
nuo 1922 metų.

OBUOLIŲ ŠYMET Lietuva 
turės gerą derlių. Vaisiai bus 
pigus. Taipgi šymet Lietuva 
galės didelį kiekį vaisių išsiųsti 
Į Vokietiją, kuri pasiryžus pir
kti dikčiai. Vaisių eksporti- 
ninkai jau baigia paruošti so
dų vaisių eksportą.

•
DAUGIAU PINIGŲ VIE

ŠIEMS DARBAMS. Lietuvos 
vyriausybė priėmė papildomą 
1938 metų viešų darbų planą, 
kam paskyrė dar 417,200 litų.

•
VILNIAUS Lietuvių 

“Varpas” nori vykti į 
pakoncertuoti. Choras 
į Kauną važiuoti sako

•
PASIKORĖ. Jonavos žydų 

kapinėse rasta pasikoręs Si
mas Visockis, 33 metų. Nusi
žudė dėl šeimyninės nesantai
kos.

choras
Kauną 

leidimą 
gavęs.
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PENNSYLVANIJOJE 125 Mėty Sukaktis Karo Didžiuose Ežeruose
PITTSBURGH
Meliono Turtai 37 Mi- 
\ lijonai Dolarių

PHILADELPHIA
Atletams Sutiktuvių 

V akaras

PITTSBURGH, Pa. — Per
nai mirusio* milijonieriaus An- 
drew W. Mellon’o asmeniški 
turtai siekė 37 milijonus dola
rių. Tuos turtus prieš mirtį 
jis Užrašė labdaringoms ir mo
kslo įstaigoms.

Jo turtas buvo 35 milijonai 
judamas ir 2 milijonai nejuda
mas.

Iš to turto jis paliko $183,- 
000 savo namų ir raštinės tar
nautojams. Kitkas viskas pa
skirta į Meliono mpkslo ir lab
darybės trustą, kuris bus iš
dalinamas sulyg reikalo.

Corrigan Lankėsi Pitts
burghe

Rugsėjo 2 d., skrisdamas į 
Clevelandą, buvo Pittsburghe 
sustojęs ir tapo iškilmingai 
priimtas lakūnas Corrigan, ku
ris prieš kelias savaites pasek
mingai nuskrido į Europą pi
giu senu lėktuvu.

Corrigan priimtas labai iš
kilmingai, iššauta 21 kanuolės 
šūviai ir surengta milžiniškas 
paradas. Jis atskrido kuomet 
Pittsburghe buvo minima 
metų Allegheny apskrities 
kūrimo minėjimas.

^APSKRITY - 
yra arti 225,000 piliečių ku- 
neturi teises balsuoti, nes 
nėra užsiregistravę. Keis- 
kad tokių neužsiregistravu- 
ir nebalsuojančių eilėse yra

150 
įsi-

ALIEGHENY
J E 
rie 
jie 
ta 
šių
daug tokių kurie skaitosi save 
“geriausiais piliečiais”.

Gal būt dėl to į politikierius 
ir valdininkus patenka visokie 

^sukčiai, nes gerieji piliečiai ne
užsiima politika, nebalsuoja ir 
nepadeda išrinkti gerus. Tie 
kurie balsuoja, daugiausia yra 
arba partijos mašinos nariai 
arba suklaidinti visokiais pri
žadais gudriųjų politikierių.

Allegheny apskrityje beveik 
vienas iš kožnų keturių gyven
tojų dabar gauna šiokią nors 
valdžios ar valstijos pašalpą.

Lietuvių Biznierių ir Profe
sionalų Sąryšio susirinkime 1 
d. Rugsėjo, vienbalsiai nutarta 
surengti gryžusiems iš Lietu
vos atletams šaunią sutiktuvių 
vakarienę, 
12, vietoje 
Rugsėjo 28 d. 
kilis įvyks naujai išpuoštoje 
Lietuvių Muzikalėje Salėje.

Dalyvaus ir kalbės tik ką 
gr.vžę iš Lietuvos musų jaunuo
liai atletai, kurie papasakos a- 
pie olimpiadą ir įgytus įspū
džius visoje Lietuvoje. Todėl 
labai bus malonu išgirsti jau
nosios Amerikos Lietuvių kar-, 
tos atstovus, matytas ir gir
dėtas naujienas iš tenykščio 
gyvenimo.

Nors jiems Lietuva iki va
žiavimo tenai buvo mažutė, vi
sai nuskurus, svetima, prastai 
perstatyta, nešvariai apkalbė
ta, bet kai reikėjo iš Lietuvos 
gryžti visi troško dar ilgiau 
pabūti, daugiau pamatyti, pa
sisvečiuoti, pasigerėti, ir labai 
sunku buvo skirtis, tiesiog per 
ašaras. — Tai žodžiai vieno iš , 
gryžusių jaunuolių atletų. To
dėl ir yra verta būtinai daly
vauti rengiamame atletams su
tiktuvių pokilyje, išgirsti jų 
gyvais žodžiais Lietuvos apibu
dinimą.

Apart atletų, kalbės ir kiti 
garbingi svečiai ir Lietuviams 
artimi draugai. Tam banketui 
bilietus galima Įsigyti išanksto 
pas Sąryšio valdybos narius: 
A. Kaniušis, C. S. Cheleden, K. 
Dalbužas, Fr. Pūkas, P. Bilu- 

A. Zavatskis, P. Gelžinis, 
ir pas 
ir or- 
Pukas.

trečiadienį, "Spalių 
pirmiau skelbtos 

Sutiktuvių po- 
išpuoštoje

n a s,
S. Buividas, J. Gudzis, 
kitus įgaliotus asmenis 
ganizacijas. Fr.

DARBAI PABLOGĖJO
Anglių kasyklose per Rug

pjūčio mėnesį bendrai dirbo 
po 5 dienas saavitėje.

žmonės labai suvargę dėl 
bedarbės, nes pinigų nėra. Ne
simato gerėjimas.

Jonas J. Nienius.

ir

SKAITYKIT 
VIENYBE
• VIENYBĖ — seniausias

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių gyvenimą, kul
tūrą, mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir g.vveri- 
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimą. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren
džia politikos 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.
• VIENYBĖS

tytojai, pasinaudodami leng
vata, prašomi savo giminėms 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas — 2 dolarių 
metams.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:
V I E N Y B E

193 Grand Street 
Brooklyn,. N. Y.

ir kulturinius 
patiekia vėlian- 
žinias su pavei-

dienraščio skai-

šią savaitę Ohio valstijoje 
iškilmingai minima 125 metų ’ 
sukaktis nuo Amerikos ir Bri- < 
tų karo Didžiuosiuose Ežeruo- 
se, kas atnešė nuolatinę taiką 
tarp Suvienytų Valstijų ir Ka-|] 
nrdos. ši taika yra tokia tik
ra ir amžina kad 3,000 mylių 
ilgio siena tarp šių dviejų ša
lių stovi be jokios net mažiau
sios tvirtovėlės.

Tas mušis kurio sukaktį mi
nės ne tik Ohio valstija bet ::r 
visos Suv. Valstijos ir Kanada 
atsibuvo Erie Ežere. Tame le
miamame mūšyje Suv. Valsti
jų Kommodoras Oliver Hazard 
Perry savo komanduojamais 
karo laivais sumušė Britų lai
vus komanduojamus Kapt. Ro- Į 
berto H. Barcley.

Tas lemiamas mušis Erie 
Ežere atsibuvo Rugsėjo 10 d., 
1813 m. prie Put-in-Bay tarpe 
South Bass 
ter Salos, 
pralaimėjęs 
jo atsitikti, 
Did. Britanija butų turėjus 
Didžiųjų Ežerų kontrolę ir De
troitas ir gal net Clevelandas 
ir didelė dalis Ohio valstijos 
butą buvę dalimi Kanados te
ritorijos.

Taigi tas mušis buvo svar
bus ir reikšmingas, todėl jo 
laimėjimas ir sukaktis atitin
kamai paminima visu pietiniu 
Erje Ežero pakraščiu. Ohio 
valstija daugiausia to pakraš
čio turi, taigi ji ir daugiausia 
iškilmių atlaikys.

Iškilmių svarbiausia dalis 
atsibus apie Sandusky ir Put- 
in-Bay, bet ir Clevelande bus 
atlikta gražios apeigos.

Iškilmės tęsis per visą sa
vaitę paskiruose Erie pakraš
čio miestuose.

Erie, Pennsylvanijoje, kur 
tos valstijos kampukas prieina 
prie ežero ir kur buvo pastaty
dintas Perry’s kariškas laivy
nas dideliai sunkiose sąlygose, 
rengiasi prie savo iškilmių.

Detroitas, kurį Britai turėjo 
apleisti po to mūšio pralaimė
jimo, pasiruošęs parodyti savo 
džiaugsmą tokia mūšio pasek
me. Jeigu mūšį butų laimėję 
Britai, nei Detroitas nei Cleve- 
landas nebutij išaugę tokie di
deli miestai.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

— Iš- 
asme- 

kalinių
Tie kalė-

PHILADELPHIA. Pa. 
duota kaltinimai 14-kai 
nų už mirtį keturių 
apskrities kalėjime,
jimo valdininkai kaltinami kri- 
minališku apsileidimu, nes tie 
kaliniai tiesiog buvo “iškepti”. 
Tarp kaltinamųjų yra du kalė
jimo daktarai. Visa grupė su
spenduota, o du viršininkai pa
dėti kožnas po $10,000 užstato 
iki teismo.

Jose sutiko mir- 
asmenų, kurių aš- 
Daytono. Vieno- 
žuvo viena visa

DAYTON, OHIO
DIDELĖ NELAIMĖ. Penk

tadienio naktį, Rugsėjo 2, be
veik tuo pačiu laiku, įvyko dvi 
didelės automobilių nelaimės, 
dviejose skirtingose vietose, už 
miesto ribų, 
tį vienuolika 
tuo n i yra iš 
je nelaimėje
šeima, motina, tėvas ir du su- 
nai. Dar keletas asmenų ran
dasi sunkiai sužeista, iš kurių 
trys sunkiai.

Tai yra nepaprastas nelai- 
rringas įvykis šioje apielinkėje 
kad tiek daug žmonių žūtų au
tomobilių susidūrime maždaug 
vienu laiku.

VAIDINASI. Daytono prie
miestyje, viename name pra
sidėjo smarkus bildėsis tarpe 
sienų. Tuoj pasklido gandai 
kad tai “pikta dvasia” veikian
ti. Pradėjo suvažiuoti tūks
tančiai smalsuolių, nes vietos 
laikraščiai apie tai plačiai rašo. 
Buvo sušaukta visoki eksper
tai suradimui priežasties to 
smarkaus bildesio tarpe sienų, 
bet praėjo savaitė laiko, ir eks
pertams nepavyko surasti to 
“vaidinimosi” priežasties,
žmonėms duoda pagrindo dar 
daugiau kalbėti ir manyti 
tai tikrai yra piktos dvasios.

Miesto vandens departa nen- 
to darbininkai paleido tarp sie
nų 75,060 galionų vandens per 
pusę valandos, tikėdami origir- 
dvti jeigu ten butų Įkritęs ko
kis gyvūnas, kuris beldžiasi, 
bet ir tas nieko nepataisė.

D. Kep.

Tas

jog

Salos ir West Sis- 
Jeigu Perry butų 
šį mūšį, kaip galė- 
ir vos neatsitiko,

Iškilmėse dalyvaus Įvairus 
federalės valdžios valdininkai 
ir Kanados atstovai.

Rugsėjo 9 d. bus Guberna
torių Diena, kurie suvažiuos į 
Put-in-Bay ir Sandusky. Ten 
dalyvaus gubernatoriai devy
nių valstijų kurios prisidėjo 
prie pastatydinimo didelio pa
minklo Put-in-Ba.v, šio mūšio 
ir pergalės atminčiai.

Iš 329 pėdų aukščio pamink
lo bokšto ten bus paleista 125 
balandžiai kaip taikos simbo
liai tarp Kanados ir Suv. Val
stijų.

Jeigu bus galima, 
karo laivas, Niagara, 
temptas j Put-in-Bay 
iškilmių dalyviams, 
vas užlaikomas Erie,

Reikia pažymėti kad tos sa
los apielinkė ir pati sala, kur 
atsibuvo tas lemiamas mušis, 
dabar paversta į žaislavietę ir 
vasarojimo kurortą, kur su
važiuoja laivais tūkstančiai 
turistų kas sekmadienį. Ten 
veža laivai iš Clevelando, Det
roito, Toledo, Sandusky ir 
kitur.

Perr.v’s 
bus nu- 
parodyti 
Tas lai- 
Pa.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

BALAKAUSKAS Jurgis, pus
amžis, mirė Rugp. 12, Chi
cagoje. — Ukmergės apsk., 
Siesikų par., Pasodžių dva
ro. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

PETROŠIENĖ Marijona (Bu- 
kantaitė), 50 metų, mirė 13 
Rugp., Chicagoje.
nių ap., Viduklės par., 
kaimio k. Amerikoje 
veno 27 metus.

MARTIKONIS Antanas,

Wyoming Klonio Mirę 
Lietuviai

Rasei- 
šar- 

išgy-

pus-_........     , pus
amžis, mirė Rugp. 7, Chica
goje. — Ukmergės ap., Pa
girių par., Naujasėdžių kai-

Amerikoje išgyveno 30

SO. BOSTON, Mass. — Nuo 
Rugsėjo 1 dienos Dr. Povi

las Jakimavičius-Yakmauh, gu
bernatoriaus Hurley paskyri
mu, užėmė valstijos viešosios 
sveikatos komisijonieriaus vie
tą.

• CHICAGO, III. — Kapt. Jo
nas Andriulis, Suv. Valstijų 

karo laivyne ištarnavęs 30 me
tų, šiomis dienomis tapo pa
keltas į pulkininkus. Tai pir
mutinis ir vienintelis Lietuvis 
kiek yra žinoma pasiekęs tokį 
laipsnį. Jis kalba gerai Lie
tuviškai ir neištautėjo, nors 
laivyne išbuvo 30 metų ir su 
Lietuviais retai sueina.

LONDONAS

AM. LIET. LEGIONO 
SEIMAS

—Juozas Tysliava atvyko Į 
Chicagą pasimatyti su kai ku
riais savo draugais. Girdėti, 
jis teiraujasi ar nebūtų galima 
sukelti pakankamai kapitalo 
išleidimui naujo laikraščio.

—Komp. A. Vanagaitis su 
žmona ir Adv. Olis su žmona 
buvo išvažiavę Į Mackinac Ifi- 
land, Mich. Ten linksmai lai
ką praleidę gryžo Chicagon ir 
ruošiasi rudens darbams. Gir
dėti komp. Vanagaitis rengiasi 
vykti į Clevelandą 
Dr. Vinco 
atidengimo 
Darželyje.

Kudirkos 
iškilmėse

dalyvauti 
paminklo 
Lietuvių

dienomis Lietuvis į

10 ir dides- 
Rinktiniai 

ir po 
turi

atstovui

vieną 
balso 
išvy- 
Sve-

Liudvikas, pusam- 
Rugp. 5, Cadillac, 
Telšių ap., Žarėnų 

Ame-

REMAIKIENĖ Ona, 57 metų, 
mirė Luzerne, Pa., Rugpjū
čio 18 d. Paliko didelę gi
minę čia.

BARŽILIAUSKIENĖ Ona, 55 
metų, mirė Rugp. 18, Ply- 
mouth, Pi. Paliko vyrą, tris 
sūnūs ir dvi dukteris.

POTOSKIS Matas, 11 mėnesių 
vaikutis, mirė Rugp. 20 d., 
Nanticoke, Pa.

ZUPKUS Antanas, 60 metų, 
mirė Rugp. 23, Wilkes-Bar- 
re, Pa. Amerikoje išgyveno 
40 metų. Liko žmona ir trys 
sūnus.

KANAPEA Juozas,. 52 metų, 
mirė Rugp. 20, Nanticoke, 
Pa. Giminių čia neturėjo.

JUŠKA Antanas, 
rė Rugp. 23, 
Pa.

*

Phoe- 
apsk. 

sūnūs

nusi-

56 metų, mi- 
Edvvardsville, 
J. J. Nienius.

*
Jieva, 39 me-

*
MARCINKIENĖ

tų, mirė Rugp. 21, Chįcago- 
je. — Biržų par. Ameriko
je išgyveno 24 metus.

VAITIEKIENĖ Teklė (Jankau
skaitė), pusės amžiaus, mi
rė Rugp. 19, Chicagoje. — 
Tauragės ap. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

KUN. VAITUKAITIS, Panas, 
53 metų amžiaus, rastas ne
gyvas lovoje. Spėjama mirė 
širdies liga, Chicagoje. Pa
laidotas Rugp. 21 d. So. Chi
cago, III.

JESULAITIS Mykolas, 52 m., 
mirė Rugp. 18, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Kražių parap. 
Amerikoje išgyveno 
tus.

SMALIUKAS Petras, 
tų, mirė Liepos 15, 
Mich. - 
vos par.
no 44 metus.

RAPLECKIENĖ Marė, 1 
tų, mirė Rugp. 14, 
lyn, N. Y.

REBNERIS Leopoldas, mirė 
Liepos 27 d., Paterson, N. 
J. — Šakiu ap. Amerikoje 
išgyveno 48 melus.

mo. 
metų.

GEDVILAS
žis, mirė
Mich. —
par., Krepštų kaimo, 
rikoje išgyveno 30 metų.

KUNIGONIENĖ Natalija, 35 
m., mirė Rugp. 12 d., Brook
lyn, N. Y.

BAREVIČIUS Stasys, 47 me
tų, mirė Rugp. 10 d., 
nix, Ariz. — Raseinių 
Liko žmona, Anelė, ir 
Leonardas.

LESČINSKAS Bronius,
žudė Rugp. mėn., Pittsburgh, 
Pa.

OBERDANKAS Barbora, 42 
metų, mirė Clevelande, Rug
pjūčio 26 d. — Viekšnių p. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

POCIENĖ Emilija (Vainoriu- 
tė), mirė Rugp. 11, Chica- 
goje. — Telšių apsk.. Rieta
vo par., Vatušių k. Ameri- 

, »koje išgyveno 28 metus.
JANUŠEVIČIENĖ Jieva (Slo- 

veikaitė), pusamžė, mirė 11 
Rugp., Chicagoje. — Šiaulių 
ap., Akmenės par., Pašakar- 
nių p. Amerikoje išgyveno 
25 metus.

i KAUNIENĖ Marijona (Sener- 
čiutė), pusamže, mirė Rug
pjūčio 10, Chicagoje. — Vil
kaviškio ap., Naumiesčio p.. 
Juodupėnų k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

KLIMIENĖ Viktorija (G’Iuty- 
i lė). mirė Rugp. mėn.. Boyl- 

ston, Mass.
JANKAUSKAITĖ Marė 32 m., 

mirė Rugpj. 7, Worcester, 
Mass.

JANUTIS Jonas, pusamžis, mi
rė < Rugp. 16, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Gaurės parap., 
Užvėjų k. Amerikoje išgy< 
veno 26 metus.

JOKŠUS Kazys, 52 metų, mirė 
Rugp. mėn. Chicagoje, ka
lėjime pasikardamas. Buvo 
nužudęs du savo vaikus ir 
laukė teismo.

STANEIKA Juozas. 61 metų, 
mirė Liepos 16, Minersville, 
Pa. — Gimęs Griškabūdžio 
par. Amerikoj išgyveno 47 
metus.

ČEPAS Simas, 70 metų, mirė 
Liepos 13, Berisso, Argenti
noje, kur išgyveno 40 metų.

TUPČIAUSKAS Juozas,
Liepos 15, 
tino j.- “

R kKAUSKAS
Rugpjūčio, 
vo 67 metų

MITCHELL .
policinirkas, 
torcikliu 
kiai 
Rugp. mėn., Chicagoje.

Lietuviška Savaite
Rugpjūčio pradžioje, Brita

nijos . Lietuviai turėjo tikrai 
Lietuvišką savaitę, kuria at
kreipė į savo net Britų spaudą.

Glasgowe įvyko gausus Lie
tuvių suvažiavimas. Jo metu 
tūkstančiai Lietuvių užplūdo 
Gla.5gowo gatves ir Britų Im
perijos Parodos paviljonus.

Škotija plačiai išgirdo Lie
tuvių kalbą, Lietuviškas dai
nas.

Londone įvyko paskaita apie 
Lietuvą. Keli šviesos paveik
slų rodymai. Amerikiečių Lie
tuvių choro koncertas.

Pirmutinis Britanijos Lietu
vių suvažiavimas rado platų 
atgarsį Anglų spaudoje: rašė 
Glasgovvo ir Londono laikraš
čiai. '

Londono Lietuviai buvo nu
važiavę į Glasgovvo suvažiavi
mą ir gryžo autobusais. Su 
Lietuviškomis dainomis perva- 

I žiavo nemažą dalį Škotijos ir 
per visą Angliją.

K Tuo tarpu per visą savaitę 
Londone vyko jubilejinis Espe
ranto kongresas. Ir čia, 2000 
svečių iš 30 įvairių kraštų, ly
giai kaip ir kongreso šeiminin
kai Anglai, Lietuviams parodė 
ypatingą pagarbą. Kongrese 
tebuvo tik dvi paskaitos ir iš 
jų viena apie Lietuvą! Lietu
va buvo išskirta dar ir tuo kad 
paskaita apie Lietuvą buvo lei
sta skaityti kongreso pradžio
je, reiškia kada delegatai dar 
nebuvo nuvargę.

Paskaitą skaitė Liudas Al
seika.

Paskaita buvo pailiustruota 
keliais šimtais šviesos paveik
slų iš visų Lietuvos gyvenimo 
sričių.

Esperantininkai pareiškė pa
geidavimą kad jų kongresas 
kada nors butų sušauktas Lie
tuvoje.

Amerikiečių choras Pirmyn 
Londone išbuvo tris dienas. 
Buvo gražiai sutiktas, priim
tas Lietuvos pasiuntinybėje, ir 
Lietuvių klulje choras davė 
koncertą. L.

i

35 me-

58 me- 
Detroit, 

Gudelių k., Liške- 
Amerikoje išgyve-

30 mc-
Brook-

—Šiomis 
lakūnas Antanas Kiela atidarė 
motorų taisymo dirbtuvę.

—Šiomis dienomis J. Ginkus 
laimėjo viso miesto golfo čam- 
pionatą, o dabar pasirodė kad 
poni J. Baltušienė tapo golfo 
lošimo “ištvermingumo čam- 
pionu”, apie ką plačiai rašė ko 
ne visos Amerikos laikraščiai. 
Taigi musų tautiečiai golfo 
lošime užkariauja Chicagą.

I
PATRIOTIŠKOS AU

KOS LIETUVAI
Svarbiems Lietuvos reika

lams per Lietuvos Pasiuntiny
be Washingtone aukavo šie: 
Lietuvių Piliečių Klubas

Pittsburgh, Pa.
Joseph Montvill,

Cleveland, Ohio
Joseph Andrekus,

Pleasant Prairie,
Starley Pikturna,

Hartford, Conn. 
Jonas Mazelauskis,

Chicago, III.

Penktas Am. Lietuvių Legio
no (Amerikos, Lietuvos, Pa
baltijo karo veteranų ir buv. 
karių-jureivių Lietuvių) Sei
mas Įvyks Rugsėjo 24-25 d.. 
Šv. Trejybės Lietuvių parapi
jos salėje, 339 Capitol avenue, 
Hartford, Conn. Seimo pra
mogas globoja vietos Fridriko 
Sabonio 7-tas postas.

Seimo atstovais bus visi Vy
riausiojo štabo pareigūnai, visi 
postų vadai, ir rinktieji postų 
atstovai: po du bendru atstovu 
ir po vieną nuo kas 
nes to pusės narių, 
postų atstovai turi 
pavaduotoją, kuris 
teisę tikrajam
kus iš posėdžių vietos.

| čiais gali būti visi kiti legionie
riai ir jų svečiai.

Ten pat ir tuo pačiu metu 
vyks Moterų Talkos Seimas.

Seimo dalyviai registruoja
mi Rugsėjo 24 d. nuo 8:30 v. 
ryte. Posėdžiai prasidės 10 v. 
ryte. Popietiniame posėdyje 
bus renkamas Vyriausias šta
bas dviejų metų terminui. Va
kare ten pat vyks kariškas ba
lius.

Rūgs. 25, 8:30 v. ryte, Lie
tuvių bažnyčioje bus legionie
rių intencijai pamaldos. Po 
pietų vyks gegužinė Lietuvių 
darže East Glostonbury.

Postų atstovų sąrašai pri-; 
siųstini dviejuose egzemplio
riuose vyriausiam ; ” ‘ 
Adv. K. R. Jurgėlai, 359 Union 
avė,

šiuo metu 
Dariaus-Girėno 
kjyn, N. Y., 
Mass., D.L.K. 
N r. 3 Chicago, 
d^evičiaus postas Nr. 4 Nevv 
Britain, Conn., Nr. 5 Bridge- 
port, Conn., Silvestro J. Sto
kos Postas Nr. 6 Waterbury, 
Conn.. Fridriko Sabonio postas 
Nr. 7 Hartford. Conn., ir pos
tą", Nr. 8 New Haven, Conn.

Gal dar prieš seimą susida
rys postai Batimore, Md., Am- 
st 'rdam, N. Y., ir Kearnv, N.J.

J. Kavaliauskas. 
Vyriausias Vadas.

Adv. K. R. Jurgėla, 
Vyr. Adjutantas.

Brooklyn, N. Y.
veikia 8 postai:

1 Postas Broo-
Nr. 2 Boston, 
Vytauto Postas
III., Stasio Ra-

• VERPLAUK PO1NT. N. Y.
Tarp Montrose ir Indian Po- 

int yra kulturistų stovykla. 
Rugpjūčio 27 d. esant čia šo
kiams, p-lė Genovaitė Geruls- 
kaitė, padedant p. Bagdonie
nei, sušoko Lietuviškus šokius 
Klumpakojį ir‘ Suktinį. Vi
siems, šokusiems ir mačiu
siems, šie Lietuviški šokiai pa
tiko, todėl publikai pageidau
jant jie bus šokami kas šešta
dienį.
• GARY, Ind. — Rugsėjo 4 d., 

Tolleston Parke, įvyko dide-
adjutantui lis Lietuvių sportininkų suva

žiavimas, kuriame buvo žai
džiama dėl “soft bąli” čampio- j 
nato. Dalyvavo Clevelando, De
troito, Racine ir Gary jauktai, j 
Ūampionais liko Clevelandiečių 
lauktas.
• DETROIT, Mich. — Detroi- i 

to Lietuvių Dailės choro pik
nike be kitų įvairenybių, buvo 
renkama ir 1938 metų Detroi
to Lietuvaitė gražuolė (Miss 
Lithuania). šis džiaugsmas 
teko jaunai 18 metų Lietuvai 
tei, Genovaitei Tomuiiutei.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32. arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

Wis.

$50.00

15.00

5.00

5.00

2.50

mirė
Berisso, Argen-

• Vincas, mirė 19 
Chicagoje. 
amžiaus.

Joseph, Lietuvis 
, užsimušė mo- 

bevydamas smar- 
važiavusį automobilį

NUOLATINIS,

Bu-

• BUENOS AIRES, Argentina.
Rugpjūčio 8 d. Argentiniečių 

Jaunimo Spiritualistų Klubas 
suruošė iškilmes pagerbimui 
Lietuvaitės deklamatorės p-lės 
Anastazijos Stadolninkaitės.

SKAITYKIT!
“Dirvos“ Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Iš savo pusės tardamas au
kautojams širdingą ačiū, pra
nešu kad aukos yra pasiųstos 
sulyg jų priklausomybės.

P. žadeikis
Lietuvos Pasiuntinys.

PAJIEŠKAU savo brolį Ka
zį Gužauską. Gyvena Roches- 
ter, N. Y. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats ari a apie jį ži
nantieji prašomi pranešti ant
rašą.

Ignas Gužauskas
425 Deeds avė. Dayton, Ohio

GREITAS SUSISIEKIMAS
ir Klaipėdos, per Gothenburgą
baigiasi švedų Amerikos

Tarp New Yorko
Kelionė prasideda ir

Platesnių žinių ir laivakorčių kreinkitčs j vietinį 
laivakorčių agentų, arba

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar
modernišku S. S. “Marieholm”,

Nereikia švedų vizos keleiviams i Lietuvą per
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New York >:

Kl’NCJSHOLM .... Rūgs. 11. .. Spalių 22
GRiPSIIOLM .......... Spalių 1 Spalių 28 >
DROTTNINGIIOi.M Rugsėjo 24 . . Spalių 25

Linijos laivais 
Kalmaro
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į Gerb.

SPRAGILAS

KODĖL GERB. SPRAGI
LAS BUVO PRA

PUOLĘS
Aną dieną, bedirbdamas 

sau apie savo nameli, užsi
lipęs ant stogo lipdau sky
les, ir žiuriu ateina pažys
tamas — ir ne kas kitas 
kaip gerb. ponas Dirvos 
Redaktorius. Iškėlęs į vir
šų galvą, priėjęs arti, sa
ko:

— Sveikas-gyvas, Spra
gile. Ką tu ten veiki ant Į 
stogo? Dar gali nusirist 
ir sprandą nusisukt, — sa
ko jis.

— Ponas Redaktorius be 
abejo nukristum, o man 
toks darbas tai tik šiaudai,
— sakau aš.

— Atėjau aplankyt, pa
žiūrėt kaip einasi ir kas at
sitiko kad nerašai nieko. 
Skaitytojams nusibodo be
laukiant tavo raštų, o tu 
lyg žemėn sulindai, prapuo
lei ir nepasirodai daugiau,
— sako jis.

— A matai, kaip aš ra
šau negerai, ir kaip tyliu 
blogai, — sakau aš.

— Tai ką, gerb. Spra.gi- 
gile, gal supykai ant Dir-I 
vos ar ant manęs kad ne
duodi daugiau savo raštų?
— sako jis.

— Teisybę pasakius, ne. 
Ale matai, aš daug turiu 
savo darbo. Kai mano šon
kaulis išvažiavo i Lietuvą, 
aš pasiryžau apsitaisyt sa
vo nameli taip kaip man > 
patinka. O taip tai ji no
ri Vienaip, aš kitaip, ir nie
kaip nesusitaikom, — sa-1 
kau aš.

— Bet vistiek, galėtum 
nors retkarčiais ką para
šyt. Dabar, lyg supykai, ar 
iš Klyvlando išvažiavai, — 
sako jis.

— Vasarą mano darbas 
pagerėjo, reikia visą dieną 
dirbt, vakare ir šventomis 
dienomis apie namelį dir
bu, prie to dar šiltas vasa
ros oras buvo, nesinori per
daug nusidirbt, — sakau 
aš.

— Bet kai apsidirbsi ir 
turėsi laiko ar pažadi pa
rašyt? — sako jis.

— Pažiūrėsiu kaip jau
siuosi, — sakau aš.

— Taip nekalbėk, skaity
tojai nekantrauja kai tavo 
raštų Dirvoje nėra, — sa
ko jis.

— Na tai palauk, pone, 
Redaktoriau, aš nulipsiu 
nuo stogo, turiu nuo Tetu
lės laišką iš Lietuvos, gal 
jis tiks, įdėk tuo tarpu, o 
toliau gal ką pats sugalvo-! 
siu, — sakau aš.

— Gerai bus ir tas, kad 
tik tavo atvaizdas laikraš
tyje butų, skaitytojai bus 
patenkinti, — sako jis.

Nulipau nuo stogo, susi
radau Tetulės laišką, kurį, 
jos vyras man buvo atne
šęs ir prašė į Dirvą patal
pinti, ir padaviau.

Štai kaip skamba:
Rašyta Gromata iš prie- 

nų, o Dabar aš sveikinu ta
ve, Mano brangus vyre, ir 
Linkiu geros sveikatos Ir 
siunčiu gerus linkėjimus 
nuo visos musų giminės.

o dabar Parašysiu kad
Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

1 man lietuvoj Labai patinka 
i Ir aš noriu Čia apsigyvent 
tai tu Imk ir Parduok vis- 

Klyvlande ir parvažiuok 
Į į lietuvą Gyvent, čia Gra
žiai senatvę Užbaigsim.

Ale jeigu Negali taip pa
daryt Tai atsiųsk man dau
giau pinigų Ba aš Noriu 
ilgiau lietuvoj pabūt, iki 
vėlybo Rudens.

O dabar pasakysiu kad 
važinėju po Visą lietuvą ir 
daug Mačiau ir man Visur 
patinka. Buvau kaune pa
vasarininkų Iškilmėj, vaje 
tu mano kiek čia buvo ku
nigų, kiek iškilmių, kiek vi
sokių Karūnų nešė, ir kiek 
Kalbų prisakė. Niekas jų 
neužkabino Ir nedraudė ką 
nors daryt, o Po visą lie 
tuvą Kur tik buvau Ma
čiau kad bažnyčios atdaros, 
visi kunigai Nešioja ilgus 
arba trumpus sutonus, kaip 
kam patinka; Visoj lietu
voj Visi atpuskai atsibuna 
po senovei, niekas nieko ne
varžo ir nedraudžia, gali 
eiti i atpuskus kad ir kas 
nedėldienis. todėl Jei kas 
sako ar Rašo kad lietuvoj 
tikėjimas suvaržytas arba 
kad Kunigai neturi laisvės 
tai neteisybė.

yra čia Tokių politikie
rių kurie Lenda prie musų 
amerikonų Ir kužda ir pa
sakoja savo Graudžias pa
sakas, kaip jie nuskriausti 
ir Suspausti, ale už to vis-| 
ko aš užuodžiu Kad jiems 
visa bėda kad ne jie Val
džią savo Rankose turi.

atsimenu, kaip pas Mus, 
klyvlande politikieriai da
ro: jeigu Vieni valdo tai 
kiti verkia ir dirba norė
dami juos iš vietų Išstum
ti. tas Pats ir čia lietuvoj. 
Ale tie kauno politikieriai 
mus tik tampo po Visokius 
savo susirinkimėlius, norė
dami kad mes jiems Ar re-1 
voliuciją lietuvoj sukeltu- 
me ir juos į Valdžią paso
dintume, ar Ką.

Jeigu aš bučiau lietuvos 
prezidentas ir Aš jiems pa
sakyčiau Kur jų vieta, jei-1 
gu Kas nori kištis į politi
ką, O nepriklauso. Tie po
litikieriai reikia valdyt lygi 
paršai kad į bulves Nelys
tų, ba kai Jie gautų valdžią 
jie Pridarytų visokių špi- 
tokelių. visi Džiaugiasi 
turėdami Tokią valdžią 
kaip dabar yra.

Lietuvoj dabar daug ge
rų kelių, puikių Tiltų per 
upes pristatyta, ir musų 
prienų tiltą Per nemuną 
išstatys didelį puikų, tada 
visi galės važinėt nebijoda
mi.

aš lietuvoj bebūdama Iš
mokau tikrai lietuviškai 
kalbėt, ba čia visi tik lie
tuviškai kalba ir aš pradė
jau Sarmatytis savo maišo
mų amerikoniškų žodžių.

o dabar dar kartą sakau, 
neužmiršk atsiust man pi
nigų, Ba aš noriu dar dau
giau lietuvos matyt ir ap
lankyt visas Tavo ir savo 
gimines.

Aš supykau ant kelių bo- 
belkų ką Parvažiavo kartu 
iš amerikos: jos sėdi savo 
Kaime pas savo gimines, ir 
jiems nusibodo, ir patys 
neturėdami Ką veikt nuo
bodžiauja, o niekur kitur 
nepavažiuoja ir Nieko ne
matys. Kam į Lietuvą ir 
važiuot jeigu tik kaime 
sėdėsi ?

o dabar Iki pasimatymo, 
kai važiuosiu atgal tau pa
rašysiu. Tavo mylima.

Lietuvos Kariuomenes Raitininkai Olimpiados Programe
Žirgo Sportas Įdomino Visus — Lenktynėse Dalyvavo Kariuomenės ir Civiliniai Jojikai Savo Parinktais Arkliais

■

M j r. S. Narušis.

PIRMA DIENA

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ai' pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

Lietuvos kariuomenės kava
lerijos ir artilerijos pulkų ka
rininkai, viršilos ir puskarinin
kiai gausiai dalyvavo ir smar
kiai varžėsi Olimpiados raitų- 

| jų sporte. Raitųjų sportas tę
susi net tris dienas, Liepos 22, 

! 23 ir 24.
Nežiūrint kad olimpiados 

programas buvo gana įvairus 
ir vienu metu vyko įvairių 
sporto šakų įdomios ir publiką 
patraukiančios varžytinės, į 
raitųjų sportą iš pirmos die- 

I nos prisirinko nepaprastai daug 
publikos. Tarp svečių matėsi 
nemažai Amerikos Lietuvių, 
kurie labai džiaugėsi ir gėrė
josi Lietuvos kavalerijos ir ar- 

i tilerijos gerai ištreniruotais 
arkliais ir puikiai jojančiais 
karininkais bei puskarininkiais.

Varžybos buvo pradėtos ar- 
I tilerijos puskarininkių jojiniu. 
1 Kategorija švarumo, atstumo 
600 metrų, kliūčių 10, jų aukš
tis iki 1.10 metrų ir plotis iki 

j 2 metrų. Mažiausias greitis 
350 metrų per minutą. žirgai 
ne jaunesni kaip 7 metų.

Jojinyje dalyvavo 12 raiti
ninkų. Pirmuoju atėjo 4-to ar
tilerijos pulko žirgas Perku- 

’ nas per 1:02.2 min., negavęs 
nei vieno baudos taško. Jojo 
pusk. Samulevičius. Antruoju 
buvo taip (pat 4 art. pulko žir
gas Lieknas, atėjęs per 1:04.4 
min. Jojo pusk, česnulis. Tre- 

I čiuoju buvo 1 art. pulko žirgas 
Kulka, atėjęs per 1:07.0 min. 
Jojo virš. Bernaitis.

Toliau sekė lenktynės civi
liams per žabitvores žirgais 
registruotų tėvų, ne jaunesniais 
kaip 4 metų. Lenktynių tako 
ilgis 1,200 metrų; žabitvorių 
4, ir jų aukštis iki 0.90 metro. 
Lenktynėse dalyvavo 8 žirgai.

Trečdalyje distancijos tarp 
pirmųjų dviejų lenktynininkų 
prasidėjo labai stiprios varžy
bos, nes Palestrina, jojama 
Ugianskio, buvo belenkianti, 
tačiau aplenkti nepavyko ir 
mažu tarpu tarp pirmo ir an
tro pirmuoju atėjo Strausas, 
jojamas Staneikos. Laikas — 
1:30.0 min. Antruoju atėjo 
Palestrina per 1:30.8 min. Tre
čia vieta pripažinta Undinei, 
valdomai Natkevičiaus.

Varžybai pasibaigus, pirmų 
trijų vietų laimėtojai žirgai 
buvo papuošti kaspinais, o kitą 
dieną jojikai buvo apdovanoti 
medaliais, būtent: Staneika — 
aukso, Ugianskis — Sidabro, 
Natkevičius — bronzos.

MEDŽIOKLINIS PERBĖ
GIMAS

Įdomiausios varžybos buvo 
karininkų medžioklinis perbėgi
mas. šioje varžyboje dalyva
vo žirgai nejaunesni kaip 7 m. 
Perbėgimo distancija buvo 3,- 
500 metrų su 14 natūralių kliū
čių, kurių aukštis buvo iki 1.20 
m. ir plotis iki 3 metrų. Di
džiausia natūrali kliūtis buvo 
įjoti Vilija į salą ir iš salos 
nuo stataus kranto vėl per 
kliūtį į vandenį ir į krantą. 
Ties šia kliūtimi daugelis joji
kų ir išsimaudė, nes iš 26 da
lyvių, aštuoni, smarkiai leisda
miesi nuo stataus kranto, krito 
nuo žirgo ir kai kurių kepures 
teko žvojoti laiveliui. Kitos 
kliūtys buvo Kleboniškio miš
ke per upokšnius, griovius ir 
tankumynus.

Šioje varžyboje buvo rengia
masi individualiai ir ekipomis, 
žirgai iš pradmės buvo leidžia
mi kas dvi, tris minutas, 
rungtynėms pasibaigus 
išvesti nugalėtojai.

Pirmuoju buvo 2-ro 
pulko žirgas Naujakurys, at
ėjęs per 6:35.0 min., negavęs 
nei vieno baudos taško. Jolo 
ltn. Padegimas. Tačiau ge
riausią laiką šiame perbėgime 
parodė žirgas Pažas, atėjęs per 
6:20.0 min., tačiau jojusiam 
ltn. Vosyliui nukritus, gavo 8 
taškus ir neteko pirmos vietos. 
Dar reikia pažymėti kad pir
muoju galėjo būti ir kumelė 
Kinė, jojama ltn. Alonderio (3 
art. pulko), tačiau prie finišo 
imdama paskutinę kliūtį, nelai
mingai griuvo ir susižeidė ltn. 
Alonderis, toliau olimpiadoje 
nebegalėjo dalyvauti.

Antrą vietą laimėjo 1 gusa
rų pulko arklys Argumentas, 
negavęs nei vieno baudos taš
ko ir atėjęs per 6:34.4 min. Jo
jo ltn. Garbenis. Trečiuoju 
buvo 3 dragūnų pulko ži¥gas 
Luodžius. Jojo j. ltn. Andruš- 
kevičius.

Jojikai apdovanoti 
niais medaliais.

Ekipinėse varžybose 
vietą ii’ olimpiados nugalėtojo 

ir tik 
buvo

ulonų

olimpi-

pirmą

vardą laimėjo 2-ro ulonų pulko 
ekipa, parodžius bendrą geriau- 
sį laiką 22:29.4 min., negavus 
nei vieno baudos taško. Eki
pą sudarė ltn. Kukta (jojo žir
gu Paradas), j. ltn. Banaitis 
(žirgu Bokslinčiuę), ir ltn. Pa
degimas (žirgu Naujakurys). 
Ulonų ekipa antrą kartą laimė
jo ir krašto apsaugos ministro 
pereinamą dovaną, kurią du 
kartus išeilės buvo laimėję gu- 
sarai. Antrą vietą ir sidab
ro medalį laimėjo gusarų eki
pa, parodžius bendrą laiką 22: 
35.4 min. ir gavus 11 baudos 
taškų. Ekipą sudarė ltn. Ba
bickas (žirgu Pilėnas), kpt. 
Kazakevičius (žirgu Nida) ir j. 
ltn. Statnickas (žirgu Rakštis).

Bronzos medalį laimėjo 1-mo 
artilerijos pulko ekipa, kurią 
sudarė ltn. Krikščiūnas (žirgu 
Liftas), ltn. Kupstas (žirgu 
Bijūnas), ir j. ltn. Brūzga (žir
gu Faraonas).

3-čio dragūnų pulko ekipa, 
parodžius geriausį laiką, būtent 
22:25.2 min., bet gavus 24 bau
dos taškus, liko ketvirtoje vie
toje.

Viršilų ir puskarininkių me
džiokliniame perbėgime dalyva
vo žirgai nejaunesni kaip 7 me
tų. Perbėgimo atstumas 2,500 
metrų, kliūčių 10 (jų aukštis 
iki 1.10 m. ir plotis iki 3 met
rų). čia taip pat beveik visos 
kliūtys buvo natūralios ir žir
gams bei raitininkams teko ir 
išsimaudyti ir nekartą nukristi. 
Dalyvavo 21 žirgas.

Pirmuoju buvo 2-ro ulonų 
pulko žirgas Omega, atėjęs 
per 5:06.2 min. ir negavęs bau
dos taškų. Jojo pusk. Plukis. 
Antrą vietą laimėjo 3-čio drag. 
pulko žirgas Muzikalus, atėjęs 
per 5:09.3 min ir taip pat ne
gavęs baudos taškų. Jojo virš, 
šernius. Trečiuoju buvo 
pulko žirgas Negriukas, 
virš, želvys.

ANTRA DIENA
Antrą raitųjų sporto 

buvo padėta artilerijos 
ninku švarumo kategorija (ši 
kategorija reiškia žirgas turi 
peršokti visas kliūtis nei vie
nos nenumesdamas).

Kliūčių buvo 12, jų aukštis 
iki 1.20 metrų ir plotis iki 2.50 
metrų. Mažiausias greitis 350 
metrų per minutą. Dalyvavo 
10 artilerijos karininkų. Pir
mą vietą laimėjo atjojęs ark

3 dr.
Jojo

dieną 
kairi-

kpt. Kazakevičius per 
min. ir negavęs baudos 

Antruoju buvo jojęs 
Obuolys 2-ro ulonų pul-

liu Perlas 4-ro art. pulko ltn. 
Ščepavičius, per 1:41.1 min. ir 
gavęs 4 baudos taškus. Ant
ruoju buvo, atjojęs arkliu Įdo
mus, 4 art. pulko j. ltn.. Sla
vickas per 1:39.1 min. ir ga
vęs 7 baudos taškus. Trečią 
vietą laimėjo jojęs arkliu Pra
das 4 art. pulko j. ltn. Bielke- 
vičius.

Karininkų jojinyje laiko ka
tegorijai atstumas buvo 700 
metrų. Kliūčių 12, jų aukštis 
1.10—1.25 metrų, plotis iki 
2.50 metrų ir mažiausias grei
tis per minutą 350 metrų. Da
lyvavo 19 raitininkų.

šios varžybos olimpiniais nu
galėtojais tapo: pirmuoju at
jojęs kumele Lydeka 1 gusarų 
pulko 
1.29.1 
taškų, 
arkliu
ko ltn. Vosylius, . trečią vietą 
laimėjo jojęs kumele Aukšta 
3-čio dragūnų pulko j. ltn. Dai
nius. ,

Viršilų ir puskarininkių jo
jimui atstumas buvo 600 me
trų, kliūčių 12, jų aukštis 1—
l. 15 metrų ir plotis iki 2.50 m. 
Dalyvavo nejaunesni kaip 7 
metų amžiaus arkliai, šioje 
varžyboje jojo 26 dalyviai. 
Olimpiniu nugalėtoju išėjo jo
jęs arkliu Rūkas 1 gusarų pul
ko pusk. Petrulis, sukoręs ge
riausiu visame jojinyje laiku 
1:25.1 min. ir negavęs nei vie
no baudos taško.

Antrą vietą laimėjo jojęs 
kumele Pauža 3-čio dragūnų 
pulko j. pusk. Vyšniauskas pa
rodęs laiką 1:2.1 min. ir nega
vęs nei vieno taško, 
vieta 
Jojęs 
pulko 
arkliu 
ko viršila Klimavičius abu ne
padarė nei vieno baudos taško 
ir abiejų vienodas laikos 1:31.4 
min. Burtais trečią vietą lai
mėjo virš. Klimavičius.

Civilių medžioklinio perbėgi
mo atstumas buvo 1,500 met
rų, kliūčių 10, aukštis iki 1.10
m. ir plotis iki 2 m.
kai iš starto buvo leidžiami 
kas minutą. 
galėtojais tapo: Aukso meda
lio — jojęs kumele Palestrina, 
LAAD. jojikas Ugianskis per
bėgęs per 2:06.3 min. ir nega
vęs baudos taškų. Antrą vie
tą laimėjo jojęs kumele Pulką, 

Trečia 
buvo nulemta burtais, 
kumele Nida 2-ro ulonų 
virš. Načajus ir jojęs 
Mokslas 3 dragūnų pul-

Raitinin-

Olimpiniais nu-

Į

■

?. I'

Vaizdai iš Tautinės Olimpiados 
žirgo sporto rungtynių KJebo- 
niškyje. Viršuje — trys karių 
medžioklinio perbėgimo aki
mirkos; apačioje — civilių len
ktynės per žabitvores. ‘Deši
nėje — tu lenktynių laimėto
jas Staneika, kurio žirgui V. 
Augustauskas prisega nugalė
tojo kaspiną.

Jojinio atstumas 700 
kliūčių 12, mažiausias 

400 metrų per minutą. 
vietą laimėjo gusarų

JSO raitininkas Natkevičius 
perbėgęs per 2:11.1 min. ir 
trečią vietą, jojęs arkliu Strau
su šaulių Sąjungos raitininkas 
Staneika.

Įdomiausios rungtynės buvo 
tarp kavalerijos pulkų rinkti
nių karininkų ekipiniame joji
nyje. 
metrų, 
greitis 
Trečią 
ekipa gavus 36 baudos taškus. 
Ekipas sudarė: dragūnų: jojęs 
kumele Našlaitė j. ltn. Kemek
lis, jojęs arkliu Kapralas ltn. 
Sušinskas ir jojęs arkliu Pa- 
jurys ltn. Smieliauskas; ulonų: 
jojęs arkliu Opiumas ltn. Ur
bonas ir jojęs kum. Ataka ltn. 
Valys; gusarų: jojęs arkliu 
Laureatas ltn. Tamošiūnas, ar
kliu Karazija ltn. Statnickas ir 
jojęs kumele Lorde ltn. Babic
kas.

šiame grupiniame karininkų 
jojime pirmuoju atėjo kumele 
Našlaitė 3 dr. pulko ltn. Ke
meklis per 1:34.0 min. ir be 
baudos taškų. Antruoju buvo 
atėjęs arkliu Orkestras 2 ulo
nų pulko ltn. Valys per 1:38.4 
min., ir be baudos taškų ir tre
čiu jojęs arkliu 
dragūnų pulko 
per 1:41.1 min. 
taškų.

Kapralas 3-čio 
ltn. Sušinskas 
irgi be baudos 
(Bus daugiau)

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, 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:

"MARGUTIS”
6812 So. Western Avė, 

Chicago, 11L
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DĖL TAUTININKŲ IR KATALIKŲ SANTIKIŲ

A/Į ŪSŲ katalikų spauda laikas nuo laiko pakalba apie 
mus tautininkus, bet ko jie tuomi siekia, neaišku.

Darbininkas rašo, o Draugas perspausdina, katali
kų spaudoje tankiai pakartojamas mintis prieš tautinin
kus. Tame Darbininko straipsnyje sakoma:

“Tautininkai buvo besiglaudą prie katalikų, bet toj 
kryptyj neištesėjo. Pasipainiojo nezaležninkai, tariamie
ji tautininkų prieteliai. Tautininkai neapdairiai su jais 
susidėjo. Tarp jų užsimezgė labai tamprus ryšiai”....

Tai visa musų katalikiškos spaudos aimana: Tauti
ninkai “susidėjo su nezaležninkai”....

Tikrai, jokio “susidėjimo” nebuvo. Jei “nezaležnin
kai” bandė lysti i tautinę spaudą, tai buvo jų tik pastan
ga prie ko nors glaustis. Taip paprastai esti: silpnesnis 
norėdamas tarpti prie ko nors glaudžiasi. Bet tautinin
kų spauda, nors laikas nuo laiko talpino jų veikimo pra
nešimus, daugiau nieko bendro su jais neturėjo.

Tautininkų vadai tarp savęs tuoj susitarė: ar tas ar 
tas tikėjimas mums, kaip nesigilinantiems, yra vienodas, 
nėra jokio reikalo kurį nors specialiai proteguoti. Ir 
tik tiek priegaudos “nezaležninkai” tautininkų spaudo
je gavo. Bet daug daugiau vietos tautininkų spaudoje 
gavo ir gauna tie vadinami “zaležninkai” katalikai, ku
riuos atstovauja Draugas, Darbininkas ir kt. Kodėl tą 
nematyti ?

Tautininkai mato bendrų reikalų kuriais galėtų su 
katalikais gražiai, dirbti, bet musų katalikai daugeliu 
atvejų (paskirose kolonijose) parodė palinkimo veikti 
net su socialistais ir bolševikais, bet ne tautininkais.

Vietoj tą nudėvėtą dainelę apie “nezaležninkus” 
pakartojus, privalot aiškiai pasisakyti:

1. Ar tą dainelę naudojat tik grąsinimui katalikiš
kos visuomenės nuo tautininkų, ar tikrai norit su tauti
ninkais bendrai veikti, bet “nezaležninkai” jums kelyje 
stovi ?

2. Jeigu norit veikti su tautininkais, pastatykit sa
vo sąlygas. Nereikalaukit kad mes “išsispaviedotume” 
ir darytume kokius “išsižadėjimus”, nes mes nesam pra
sikaltę Romos katalikų tikėjimui daugiau kiek jus pra
sikaltę tautai laikas nuo laiko sušlydami su kairiaisiais.

3. Jeigu jums kelyje- prie tautininkų ištikro stovi 
“nezaležninkai”, tuomi jus parodot savo silpnumą ir be
reikalingą baimę tų kurie, tokioje mažumoje būdami, ne
turi lemiamos reikšmės. Mums tautininkams rodos tie 
“nezaležninkai” nėra jokia kliūtis dirbti bendrus tauti
nius darbus su jumis, katalikais.

4. Jeigu “nezaležninkų” baugindamiesi leidžiat ki
tiems tautiniams darbams nykti ir užleidžiat savo kata
likus bolševikams ir komunistams mulkinti ir išnaudo
ti, jus daugiau “griešijat” tautiniu atžvilgiu negu kad 
“griešvtumet” jeigu pražiūrėję tautininkų santikius su 
“nezaležninkais” dirbtumet su tautininkais bendrai mu
su žmonių gerovei.

Taigi, jeigu norit su tautininkais dirbti, pastatykit 
savo sąlygas, o jeigu “nezaležninkus” naudojat tik “bau
bu” katalikams nuo tautininkų, liaukitės, nes tai per
daug vaikiškas ir nudėvėtas argumentas.

KALBOS BE PRASMĖS
Draugas pakartoja kito 

savo bendraminčio laikraš
čio, Amerikos, pasaką apie 
“importuotus tautinius re
daktorius” ir su savo pri- 
dėčkais užbaigia:

“Vadinas (Lietuvos) tau
tininkai kad ir artimiems 
savo šalininkams Amerikie
čiams žurnalistams nebe
sitiki. Jie siunčia iš Lietu
vos savo žmones, kad tie 
vestų laikraštį tokia kryp
timi kuri reikalinga tauti
ninkų (Lietuvos) partijos 
interesams”.

Visa ta pasaka paeina iš 
to kad girdėta jog Ameri
kon atvyksta K. Obolevi- 
čius, buvęs Musų Krašto 
redaktorius.

Tautiniai laikraščiai apie 
tokią jo misiją nei negir
dėjo, tik musų katalikų di
delės baimės didelės akys 
viską mato.

Draugo redaktorius labai 
gerai žino kad Amerikos 
Lietuvių tautininkų, kaip ir 
katalikų, redaktoriai dau
gumoje yra ir laikraščių 
bendrovių šėrininkai, kiti 
net savininkai, ir jie susi
rūpinę savo pragyvenimu, 
lygiai kaip ir Draugo re
daktorius, ir niekas iš Lie
tuvos negali atsiųsti re
daktorių užimti jų vietą. 
Dar juokingiau tai kalbėti 
apie “nepasitikėjimą ame
rikiečiams žurnalistams”.

Kas, kas bet musų katali
kų laikraščiai, ypač Drau
gas, turėjo daugiausia “im
portuotų” ir “reimportuo- 
tu,” redaktorių.

Niekas iš tautininkų, nei 
Amerikoje nei Lietuvoje, 
neturi jokio tikslo “kovoti 
prieš katalikų švenčiausias 
teises”. Jeigu kokie susi
kirtimai įvyksta tarp tau
tininkų laikraščių ir kata
likų veikėjų ar kunigų, tie 
daugiausia yra pačių kata
likų veikėjų ar kunigų, jie 
kuoti:

DĖL TYSLIAVOS 
PASITRAUKIMO

Juozui Tysliavai apleidus 
Vienybės redagavimą, mu
šti kitų srovių spauda tie
siog nežino kokius spėji
mus ir išvadas daryti savo 
skaitytojų klaidinimui.

Vitaitis, dabartinis Vie
nybės redaktorius, štai ką 
sako:

“Galiu painformuoti ra
dikalų rašytojus kad gir
dint kitiems Vienybės šta
bo nariams p. Tysliava pa
reiškė :

“ ‘Jei aš nebūčiau norė
jęs iš Vienybės išeiti, tai 
niekas nebūtų mane išmetę 
iš redaktoriaus vietos’.”

Šalin tamsa iš musų krašto!
Šalin apuokai ir šeškai! 
Šalin, ka^ naktį gyvus drasko!
Šalin pelėdos ir vilkai!
Eikš čia, aušrine tu šviesioji, 
Apšviesk tamsybių šiuos laikus!
Tekėk saulute tu skaisčioji, 
Parodyk svietui jo takus!
Šalin tamsos, piktieji vėjai* 
Negeidžiam jų šaltos širdies!
Šalin, šalin šiaurės spaudėjai! 
Nekenčiam šios tamsios nakties!
(1904 Iš “Širdies Balsai”) •

MAŽIAU ŽUVUSIŲ
Per Liepos mėnesį visoje 

šalyje automobilių nelaimė
se žuvo 2,740 asmenų, per
nai tą patį mėnesį žuvo 
3,470.. Šymet nuo metų 
pradžios šioms nelaimėms 
sumažėjus, žuvusių buvo 
5,520 mažiau negu pernai 
per pirmą pusmetį.

NUO DANTŲ paeinan
čių ligų, sakoma, Suvieny
tose Valstijose kasmet nu
miršta po 40,000 žmonių.

Belgija yra tirščiausia 
apgyventa šalis Europoje, 
išeina po 686 asmenis ket
virtainei myliai.

ŽYDŲ politiškų pabėgė
lių iš Europos į Ameriką 
pribuna po apie 100 kas
dien. Daugiausia iš Vo-' 
kietijos ir Austrijos.

LAUKO GĖLĖS — MERGUŽĖLĖS
Gražios, gražios lauko gėlės, 
Kad jos neaugintos!
Gražios kaimo mergužėlės,
Kad neišlepintos....
Perlais žiba lauko gėlės
Nuo rytmečio rasos,
Gražios kaimo mergužėlės
Kai vaikščioja basos.
Kvepia, džiaugias lauko gėlės, 
Vėjas jas siūbuoja,
Gražios, linksmos mergužėlės 
Lankose dainuoja.
Ir nekaltos lauko gėlės,
Nors drugeliai žaidžia;
Skaisčios kaimo mergužėlės, 
Kad nepasileidžia....
Kai pražysta lauko gėlės, 
Šienpjovėliai kerta.
Kai užauga mergužėlės — 
Pamylėti verta!....

Vikt. Tatarėlis.

DIRVA

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

JAU KARIAUJA
Vilnis (nr. 208) tvirtai tiki 

kad Europoje busiąs karas. 
Sako, naziai puls Čekoslovaki
ją ir net Klaipėdą. Lenkija, 
taip pat, nesnausianti. Reiš
kia, Lietuvai pavojus, ir Ame- J 
rikos Lietuviams privalu “ką' 
nors daryti”. Reikėsią net 
bendrai veikti.

Ir Vilnis tam “bendram vei
kimui” jau ruošiasi: pirmame 
puslapyje skelbia karą tauti
ninkams ir sandariečiams (su 
kuriais juk tektų bendrai dėl 
Lietuvos veikti). Sako: “kaip 
gerai daugelis SLA. narių (?) 
jaustųsi jei Viniką iškrausty
tų iš SLA. centro.”.

Vilniečiams galima pasaky
ti : tautininkai ir katalikai Kie
tu va pastatė, jie vieni, be kai
riųjų pagalbos, ir apgins. Kai
rieji tegu? sau po senovei kel
nių kelius trina prieš Staliną 
klupčiodami.

KUR TRŪKSTA
Draugas cituoja Lietuvos 

laikraščius, kurie pastebi įdo
mų dalyką. Lietuvoje veikia 
trys Lenkų gimnazijos, bet jos 
skundžiasi Lenkų mokinių sto
ka! Vilniaus krašte nėra nei 

I 

vienos Lietuvių gimnazijos, 
bet mokinių šimtų šimtai. Bu
tų gerai Lenkų gimnazijas iš 
Lietuvos nukraustyti Lenkijon, 
kur jos rastų mokinių, o Vil
niaus kraštą atiduoti Lietuvai, 
kurioje rastų Lietuvių gimna
zijų.

DAUGIAU LINKSMUMO
Naujienų korespondentas iš 

Lietuvos rašo: Pirmyn choras 
davęs naują kryptį choro dai
noms Lietuvoje. Sako? “Visus 
vienodai paveikė jų linksmos 
dainos. Laikraščiai net rašė 
kad liūdnas dainas butų lai
kas Lietuvoje dėti į archivą”.

Amerikoje gimęs jaunimas 
pilhas optimizmo ir energijos. 
Smagu kad tokios dvasios jis 
sužadino ir Lietuvoje: po 20 
metų visokio kūrybinio darbo į 
valstybėje ir gyvenime, yra 
kuo pasidžiaugti ir linksmiems 
būti.

Vanagaitis Chicagoje, su sa
vo linksmomis dainomis ir ko
medijomis sutraukia tūkstan
čius žmonių, kur kiti artistai 
(ir geri artistai) nesutraukia 
nei šimtų.

BYRA, BYRA AŠARĖLĖS...
Naujienų korespondentas iš 

Lietuvos rašo pranešimus ir 
verkia. Toks jau netikęs šio, 
pasaulio surėdymas: “Iš Ame
rikos atvykę garbingomis vi
suomeninėmis misijomis į Lie
tuvą buvo tenai (Amerikoje) 
vienų remiami, o čia pasiduo
da besąlyginiai kitų globoja
mi”.

Reiškia, Amerikos socialistai 
(dalirai tautininkų padedami) 
siuntė į Lietuvą Pirmyn cho
rą, kurį skaitė savu, socialisti
niu. Tokio tikėjosi ir tas ko
respondentas. Lietuvoje tas 
choras pateko į Lietuvos gyve-1 
nimo srovę, kuri tiek apie Gri- 
gaitinį socializmą ir Lietuvai 
neapikantą rūpinasi kiek ožys 
apie kometas. Tenai visuome
nė myli Lietuvą, ko nėra Chi
cagos, Brooklyno ir Bostono 
bendrafrontininkų tvirtovėse.

Ir įvyko keistas dalykas: so
cialistai pasiuntė savo žmones 
Lietuvon sulietuvėti! Ir jie 
Lietuvą pamilo!

Byra, byra ašarėlės....

IR ŠILDO IR ŠALDO
Kenoshos draugai surengė 

Vilniai pikniką ir apyskaitoje 
štai ką randame: šaltakošės 
pirkta už $7.64, degtinės už 
$7.00. šaltakošės neužtekus 
degtinei gesinti, nupirkta dar' 
už $30.35 alaus.

Per alų į rojų!

Jonas Onntas.

KNYGNESIS POETAS JOVARAS
Jo 35 Metų Poezijos Rašymo Sukaktuves Minint

Liaudies poetas Jovaras, žinomas ir Ame
rikos Lietuviams nuo kelių desėtkų metų atgal, 
jau nusenęs ir silpnas. Jis gimė 1880 metais, 
Sausio 1 d., iš motinos Pranės Dumšytės ir tė
vo Juozo Krikščiūnų, Kalniškių k., Šiaulių vals. 
ir apsk. Tėvai gyveno labai vargingai, nes tu
rėjo tik tris dešimtines pelkėtos žemės. Gryčia 
buvo dūminė, be kamino. Į mokyklą vaikų leis
ti negalėdamas, tėvas pats (jis mirė 1914 m.) 
Joną ir dar du brolius, Antaną, Juozą, ir sese
rį Teresę pamokė skaityti ir rašyti. Motina bu
vo beraštė. Iš atsilankančių knygnešių tėvas 
nupirkdavo dvasiško ir svietiško turinio knygu
čių, kurias mėgstąs skaitymą Jonukas dešimti
mis kartų kaip pats sau taip ir kitiems skaity
davo, gal net to pasekmėje, būdamas devynių 
ar dešimties metų amžiaus, sunkiai apsirgo akių 
liga ir apie keturis metus turėjo lindoti kamba
ryje nuo šviesos užsidengęs paklode. Kada akys 
kiek pagijo pastojo už piemenį pas dėdę Dum- 
šę Norušaičiuose. Beganant akys tiek pasitai
sė kad vėl galėjo knygas skaityti, kurias su sa
vim visada nešiodavosi tarbelėje ir buvo išgar
sėjęs kaip geras skaitytojas, labai doras ir die
vobaimingas vaikinas. Todėl pabaigus ganyti, 
žiemą, ūkininkai jį samdydavo už “daraktorių” 
jų vaikus Lietuviškai skaityti ir rašyti pamoky
ti. Mylėjo jis knygas ir stengėsi jų kuodau- 
giausia įsigyti. Mylėjo knygnešius, todėl ir 
pats sumanė knygnešiu tapti.

Rodos 1898 metais, būdamas vos 17 metų, 
išėjo į Prūsų pusę jieškoti knygnešių, iš kurių 
tikėjosi gauti įvairiausios Lietuvių literatūros. 
Viduklėje rado kokį tai Nateckį ir netoli Kelmės 
Peniką, bet pas juos norimų knygų negavo, nes 
jie turėjo tik maldaknygių ir kalendorių. Tat 
norėdamas gerų knygų ir laikraščiu gauti para
šė laišką “Tėvynės Sargo” redakcijai, kad ši jam 
praneštų kur butų galima gauti pirkti knygų 
platinimui. Laiškas pateko slaptam “Tėvynės 
Sargo” redaktoriui Kun. J. Tumui, kuris per 
vieną šiauliškę davatką, Oną Valančiūtę iš Pa
balių, nurodė geras vietas žemaičių Kalvarijoje 
ir kitur. Iš ten vėliau Jovaras nešte nešė ir 
vežimais vežė caro valdžios draudžiamą Lietu
višką literatūrą.

1899 metais, per šiauliškį studentą Aug. 
Janulaitį iš Malavėnų kaimo, susipažinęs su pa
žangiais Lietuvos veikėjais, a. a. Povilu Višin
skiu, Vladu Putvinskių, žemaite ir kitais, daly
vauja VI. Putvinskio dvare, Šilo-Pavėžupyje, 
Šaukėnų vai., vadovaujant P. Višinskiui, slap
tuose rašytojų susirinkimuose. Ten per raštų- 
rankraščių kritiką buvo lavinami rašytojai; ren
kami tinkami raštai “Varpui” ir “Ūkininkui”. 
Kas netilpo į minėtus laikraščius buvo siunčia
ma Amerikon, “Vienybei Lietuvninkų” ir “Lie
tuvai”. Iš Putvinskių pareidamas Jovaras par
sinešdavo gerą našulį draudžiamos literatūros. 
Platindavo jas daugiausia Šiaulių apskrityje.

Kartą tarp Kelmės ir Kurtuvėnų važiuojant 
su knygomis Rusų žandarai norėjo Jovarą sulai
kyti, bet jis turėdamas gerą arklį pabėgo. Tik 
netoli miško esant, matydami kad jo nepavys 
ėriė į jį šaudyti ir peršovė kairįjį šoną.

Vėliau, kad ir saugojantis, teko jam į Ru
sų valdžios nagus pakliūti ir be teismo apie du 
mėnesius kalėjime išsėdėti, o tris sykius iš Ru
sų policijos išsipirko pinigais.

Jovaras parduodavo maldų ar kitas “nekal
to” turinio knygas, ir duodavo priedo draudžia
mas knygas ar laikraščius. Tik jo didžiam liū
desiui tų dovanų žmonės tankiai nepriimdavo, 
kiti net bardavo jį už tokių raštų platinimą. Sa
kydavo: “Čia rašo prieš ciesorių, o kaip gyven
tume be ciesoriaus, žmonės vienas kitą užsimuš
tų kad valdžios nebūtų. Jeigu nebūtų ciesoriaus, 
kas pinigus padirbtų? Prieš vėją nepapūsi.... 
kaip radom taip ir paliksim • •••’’

Su tokiais žmonėmis daug nesiginčydavo ir 
eidavo skubiai toliau.

“Tėvynės Sargui” rašinėdavo koresponden
cijų ir šiaip raštų. Jo eilėraščių, kaip be ritmo, 
“T. S.” netalpindavo. “Varpui”, “Ūkininkui” ir 
“Naujienoms” taip pat rašinėdavo be rimtų ei
lėraščius. Pasirašinėdavo Laukinis. Spaudą 
leidus pasirašinėjo Jovaras. Kada “Varpas” ar 
“Ūkininkas” jo eilėraščių netalpindavo, jų re
daktoriai siųsdavo juos Amerikos Lietuviškiems 
laikraščiams.

Sykį a. a. P. Višinskis Kurtuvėnų dvare, 
kur jis tuo laiku mokytojavo, pasiliko Jovarą 
nakvynei ir gerai jam išaiškino kas tai yra 
ritmas. Jovaras suprato ir nuo to laiko pradė
jo rašyti eiles ritmuotas. Pirmas savo ritmuo
tas eiles, “Gamta ir Vargdienis”, parašė Liepos

30 d. 1903 metais, taigi šymet suėjo 35 metai 
kaip knygnešys Jovaras pradėjo viešą poeto 
darbą. (Bus daugiau)

_____________________ •

LIETUVIŠKI MOTYVAI LENKŲ 
LITERATŪROJE

Tokiu pavadinimu “Warszawski Dziennik 
Narodovvv”, nr. 180, atspausdino straipsnį, ku
riame rašoma jog poetas Mickevičius pasisakęs 
kad jam Lietuviškas dangus buvęs daug gražes
nis už Italijos padangę, Lietuviškų miškų šla
mėjimas buvęs daug malonesnis už pietų gies
mes. Jis nuolat ilgėjęsis Lietuvos, į kurią jis 
kreipdavęsis šiais žodžiais: “Lietuva, tėvyne 
mano! Tu esi kaip sveikata....”

Girdi, Mickevičius pažinęs gerai ne tik Lie
tuvos gamtą, bet taip pat ir Lietuvius, jų dai
nas, papročius. (Stebuklas!)

Tik geras Lietuvos žinovas galėjęs sukurti 
“Poną Tadą”, “Vėlines” ir Lietuvių dainas, kaip 
pav. “Eik, Tėtušėli”.

Ne tik Mickevičius domėjęsis Lietuviškais 
motyvais. Daugelis kitų žinomų Lenkų rašyto
jų ėmęsi siužetus iš Lietuvių gyvenimo, sėmęsi 
įkvėpimo iš Lietuvių legendų, papročių ir iš 
praeities.

Labai charakteringas esąs Vinco Pol’io eilė
raštis apie Lietuvius. Jau vien iš turinio gali
ma esą spręsti kokių didelių simpatijų jautę 
Lenkų romantikai Lietuviams.

Toks esąs trumpas Vinco Pol’io eilėraščio 
turinys:

“Pažvelgus į Lietuvį, pradeda širdį sopti. 
Norėtum paklausti jo kas jam yra? Bet Lie
tuvis neišplepės! Jo siela yra užgrūdinta. Lie
tuviai ramus, užsidarę, jautrus, kaip sakoma, 
vėjo vėtyti ir mėtyti.

“Busi su juo nuoširdus, jis tirps kaip vaš
kas! Bet jei užgausi jį, tai ir grabe nedovanos 
ir vis tik savo atsieks! Nors Lietuvių šalis ne
turtinga, bet jie, būdami taupus, tinkamai gy
vena. Be reikalo Lietuvis neišmes pinigo rū
bams, nes protingas ir apdairus. Namus tin
kamai prižiūri ir ‘rytojaus diena’ nuolat rūpi
nasi.” '

Taip pat ir Sienkevičius, — rašo toliau 
straipsnio autorius; — savo garsioje “Trilogijo
je” labai gražiai atvaizdavęs Lietuvių tipus. 
Lietuviškų motyvų galima esą rasti ne tik Kra
ševskio, Mickevičiaus, Sienkevičiaus ir Radzevi
čiaus kurbyoje — gausu jų esą ir šių laikų ži
nomosios Lenkų lyrikės Illakovičiutės poezijoje. 
Girdi, ji žavėjusis ne tik tolimos praeities did
vyriais, bet taip pat ir naujesnių laikų Lietuvių 
herojais, kaip pv. Voldemaru, Darium ir Girėnu.

Lietuva, — baigdamas rašo straipsnio auto
rius, — turėjus didelę įtaką Lenkų rašytojams. 
Pašalinus Lietuviškus motyvus, Lenkų literatū
ros vainikas netektų labai didelių vertingų niu- 
sansų. •

• ATVYKĘS į Argentiną imigrantas, Bue
nos Aires mieste būna aprūpinamas butu ir 
maistu valdžios kaštais penketui dienų, arba il
giau, sulyg aplinkybių reikalavimo.

POLKŲ ALBUMAS

AKORDIONUI
Daugelis vaikų mokinasi groti akordionu, 
bet neturi tam muzikos. Dirvos Knygyne 
galit gauti puikių polkų, kurių dalis yra tos 
pačios ką ir Lietuviai vartoja. Išviso 17 
smagių polkų.

Vietiniams kaina ...................$1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

E I E T U V O S 
ŽEMĖLAPIAI

30c
šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA

(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

ĄŽUOLO KERŠTAS

Lybiai, gilumoje širdies būdami tokie pat 
stabmeldžiai kaip ir jų nugalabytieji Lietuviai, 
spietėsi į būrelius ir kuždėjosi savitarpyje kad 
toliau nebežygiuosią.

Visi riteriai susirinko pasitarti prie nuvir- 
tusio ąžuolo.

Tiktai kai kurie jų pasisakė norį gryžti. 
Daugumas gi, kuriuos palaikė ir Rudolfas su 
Eberhardu, norėjo toliau žygiuoti.

Vyriausias būryje po maršalo buvo Vende- 
no pilies komandorius, iki akių apžėlęs juoda 
barzda, stambus ir narsus vyras, todėl jį ir iš
rinko karo vadu.

Trimito garsai pranešė apie pasitarimo bai
gimą. Visa, minia suvilnijo prie ąžuolo.

— Aš pasiimu vadovavimą! — dusliu bal
su tarė komandorius, išeidamas į priešakį. — 
Gurguole, pasiruošk! Po valandos žygiuosim 
toliau. Maršalo kūną nusiųsime į Vendeną. Kas 
nori gryžti, tegul išeina į priešakį. Bet aš pa
tariu verčiau burtus mesti, todėl kad gryžusie- 
ji negaus nei belaisvių nei kito grobio. O im
tinių bus daug: Kęstučio kariuomenės nėra šia
me šone. Maršalo mirtis — ne blogas ženklas, 
bet paprastas nelaimingas nuotikis, kurio kal
tininkai štai tie stambeldžiai, savo riksmu nu
gąsdinę maršalo žirgą, medžiui griūvant. Ką 
metų metais sutaupė stabmeldžiai, mes viską 
pačiupsim. Ačiū Dievui, jų dabar apie septy
niasdešimt paklojom, bet toliau žygiuodami iš- 
guldysim jų šimtą kartų daugiau. O kiek lai
mikio ir imtinių teks mums, kai pasieksime Lie
tuvos gilumą!

Energiškas komandoriaus balsas padarė 
visiems įspūdžio. Iš šalies pasigirdo giriamieji 
šauksmai.

Tiktai Lybių saujelė, atsiskyrus nuo saviš
kių, rūsčiai klausėsi riterio žodžių. Juos įtikin
ti buvo sunku.

— Traukti burtus! — kiek patylėjęs tarė 
komandorius. — O iš jūsų, gali kas nori gryžti 
namon, — pasakė komandorius pasauliniams ri
teriams.

Norinčių neatsirado.
— Mes tik savo nuomonę pareiškėme, — 

atrėžė vienas riteris, pasipuošęs visa puokšte 
plunksnų šalmo viršūnėje.

— Mes sutinkame kartu su kitais žygiuoti.
— Gerai, o dabar apsidirbkim štai su šiais. 
Komandorius atsigręžė ir dėbtelėjo savo 

juodom akim į belaisvius. Iš veido buvo gali
ma pažinti kad jis ką nepaprasta ir žiauru su
manė.

Jis pasitarė su keliais riteriais, kurių trys 
tuoj atsiskyrė ir davė įsakymą knechtams.

Tuojau dvidešimt knechtų prišoko su kir
viais ir ėmė genėti ąžuolą, rengdami didžiulį 
laužą; kelios drūtos šakos liko nenukirstos ir 
juodavo ištolo, lyg kokio milšino ūsai.

Tuo tarpu ir burtai buvo ištraukti.
Apie dvidešimts knechtų, vadovaujami dvie

jų riterių, ir beveik apie tiek pat Lybių išėjo 
iš būrio ir susispietė apie roges, kuriose buvo 
maršalo kūnas. Ir belaisviai ir visas grobis 
turėjo taip pat juos sekti.

Suimtuosius Lietuvius padalijo į dvi dali 
ir vieną jų, bakstydami bukais jiečių galais, pri
varė prie ąžuolo.

Knechtai, bėgiodami liemeniu medžio, rai
šiojo belaisvius.

Aikčiojo ir dejavo antrasis belaisvių būrys, 
skirtas varyti į Vendeną. Pasmerktieji mirti, 
suprasdami kas jų Jaukia, nebesispyrė ir išba
lę, tačiau ramus, ėjo gera valia ant laužo. Aik
čiojimus ir ašaras jie laikė gėdingu dalyku.

Tiktai vienas pečiukas, pagyvenęs Lietuvis, 
neiškentęs spyrė vienam knechtui į kutinę, už
griuvo ant jo, nors ir surištom rankom, ir ėmė 
slėgti. Tik trijų Vokiečių kumščių smūgiai be- 
privertė jį atsikelti. Tuoj Vokiečiai pririšo jį 
prie aukščiau atsistiepusios šakos.

Keletas Vokiečių atsinešė iš degančio kaimo 
nuodėgulių ir stengėsi padegti laužą.

Laužas ilgai nenorėjo įsidegti, pagaliau tra
tėjimas rodė kad ugnis pradeda įsigalėti. Pra
džioje tik kilo durnų debesiai, o paskui prasimu
šė ir ugnies liežuviai.

Belaisviai tebeaikčiojo, tačiau pasmerktieji 
imtiniai buvo ramus.

Visų aukščiausia iškeltas ir sumuštas'Lie
tuvis kabojo lyg baltas paukštis, ant šakos, ryš
kiai skirdamasis melsvame dangaus lauke. Ge
rokai pasistengęs, jis nulenkė galvą ir tarė:

— Mes einame į šviesų gyvenimą! — sten
gėsi užrėkti laužo tratėjimą, — šventojo me
džio durnai nuneš musų vėles į dausos šalį, į 
Perkūno viešpatiją.... O jus. Vokiečiai, pik
tieji šunes, bukite prakeikti!.... Tegul Pvku-

lis persekioja jus, neduodamas niekur ramybės! 
Vienas Vokietis, suspaudęs sniego gniužą, 

metė jam ir pataikė į kaktą. Kiti Vokiečiai nu
sikvatojo.

Ugnis visą laužą apėmė, žemutinių imtinių 
jau ir drabužiai užsidegė. Iš laužo gilumos kaž 
kas suvaitojo. Jau ir kybančiam Lietuviui su
liepsnojo vyžos. Bet jis, lyg nieko nejausdamas, 
pakėlė savo kraujuotas akis į dangų ir dusliu 
balsu traukė laidotuvių giesmę mirštantiems sa
vo tautiečiams.

Riteriai, stovėdami atstu, girsnojo vyną ir 
žiurėjo į laužą.

— Gaila kad tik šita iliuminacija dieną: 
vakare daug įspūdingesnė butų.... — paste
bėjo nuo savęs grapas Eberhardas. — Bet klau
sykit.... rodos kad šitas apuokas dar rėkauja.

Bet “apuokas” jau nebegiedojo: visi imti
niai dingo liepsnose. Kai vėjas valandėlę per
skyrė liepsnas, tik pa j uodus atstypėlė šaka be- 
kadaravo, lyg milžino grūmojantis pirštas; Lie
tuvis, matyt, jau buvo nukritęs į anglis.

Trimitų garsai pranešė apie tolimesnį žygį. 
Abu būriai, palinkėję vienas antram kuo- 

geriausios kloties, leliodami traukė: mažasis, va
rydamas būrelį imtinių ir bandą, žygiavo per 
smilkstantį sodžių; jį sekė trejetas rogių, kurių 
vienose buvo šternbergo kūnas; didysis būrys, 
žvangėdamas blizgančiais šarvais ir j ietimis, 
įtraukė į mišką, kuriame greit dingo ir voros 
uodega — gurguolė su reikmenimis.

Aikštė ištuštėjo.
Nei ąžuolo nei sodžiaus jau nebebuvo, tik

tai šian-ten berusėjo degėsiai, kurie dar rodė 
kur kitkart žmonių gyventa.

Tyla bebuvo trikdoma retkarčiais prasimu
šančios liepsnos, šilas, tų įvykių liudininkas, 
stovėjo lyg apmiręs.

Veikiai tūlą sudrumsdė varnų debesis, ku
rie su neapsakomu trukšmu nusileido į medžių 
viršūnes. Drąsesnėsės varnos Sakinėjo aplink 
degėsius, kitos įstraksėjo net į teberūkstantį 
laužą ir, džebtelėjusios į belytį daiktą, sumo
suodavo sparnais ir lėkdavo iš karštos vietos.

Apie saulėleidį prasidėjo tikra jų puota.
Godus paukščiai, likę buvusio sodžiaus šei

mininkais, garsiausia rėkaudami, kovojo dėl 
gausios ėdmenės gardumėlių.

Didžiausios tarp jų peštynės kilo viršaičio 
kieme, čia tiek prilėkė varnų jog nebuvo ko
jai vietos, tačiau vis dar skrido ir skrido nauji 
varnų pulkai. Pasidarė neapsakomas klegesys.

Urnai visa juodoji danga papliupsėjo į orą, 
persidalino į dvi dali ir nutupė už kokių dvie
jų dešimčių žingsnių, ratu apsupdama kiemą.

Tuo tarpu visų didžioji lavonų krūva suju
dėjo, sukrutėjo, ir iš jos atsikėlė visas kraujais 
aptekęs, suveltais plaukais žmogus. Atsikėlęs 
jis svyravo į visas šalis, kaip girtas ir klaikiai 
apsižvalgė aplinkui.

Arklių trempiamas, jis apalpo ir pateko po 
užmuštųjų: taip ir išsigelbėjo. Jis tiktai ke
lias nedideles žaizdas teturėjo.

Pagaliau Liubartas, atsiminęs įvykį, tiktai 
rankom suplojo ir, uždengęs delnais veidą, atsi
sėdo ant kaž keno lavono.

Aštrus speigas privertė jį atsistoti. Tada 
jis nuvilko nuo vieno nukautojo kailinius ir nu
movė kepurę. Taip jis apsidraudė nuo speigo 
ir nuėjo j ieškoti savo tėvo lavono.

Reikėjo jis sudeginti, kad senelio vėlė len
gviau galėtų nukakti į aną gyvenimą; tačiau jis į 
jautė tokį silpnumą jog nebūtų galėjęs to visa 
įvykdyti, todėl tik sumanė susi j ieškoti tėvo la
voną ir apsaugoti nuo paukščių ir žvėrių, o pas
kui gryžti ir kaip reikiant palaidoti tėvą.

Kad ir atsidėjęs jis išžiūrėjo visus lavonus, 
tačiau tėvo lavono niekur nerado: jis žuvo arti 
savo trobos, todėl jo kūną užgriuvo deganti sie
nojai. Tiktai senelio kojos bebuvo likusios. Ir 
kai Liubartas atkreipė, pagaliau, į jas savo akis, 
tuoj iš apavo pažino keno jos.

Liubartas, susijieškojęs nuodėgulį, apžėrė. 
anglimis tėvo liekanas, atsistojo ir vėl apsižval
gė.

Artinosi naktis; aplinkui nebuvo nei gyvos 
dvasios. Tiktai po jo kojų gurgždėjo sniegas. 
Danguje viena po kitos sužibo žvaigždės. Rei
kėjo skubėti, nenorint patekti vilkams į nasrus 
ir kaip nors pasiekti artimiausia sodyba, kur, 
jo nuomone, galėjo būti atbėgus jo motina, žmo
na, seserys ir kitos moterys.

Jis užsivertė ant peties brūklį ir svyruoda
mas nuėjo į mišką.

(Bus daugiau) ______________

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Tai Ne Patriotizmas...
Viena Ranka Ima Lietuvos Litus, Antra — Lietu

vą Juodina

Rusijoje buvo pagarsėjus rū
šis žmonių, kuri savo tautai 
daug žalos darė, trukdė jos 
dvasinį kilimą. Tai vadinamie
ji nihilistai. Jiems nebuvo nie
ko švento, nieko teigiamo. Jie 
neigė bent kurias vertybes ir 
juo labiau autoritetus. Tai bu
vo nepataisomi pesimistai, dva
sios pakrikėliai.

Kuomet Lietuva po sunkių 
1926 metų sukrėtimų, kai par
tinėje suirutėje karininkams 
jau buvo pradėta plėšyti ant
pečiai ir numušinėti nuo galvos 
kepurės, atsigavo ir, pirmajam 
Respublikos Prezidentui vėl 
stojus valstybės priešakyje, 
įžengė į ramios kūrybos kelią, 
buvusius partijų žmones ap
ėmė nihilistams panašus pesi
mizmas. Iškarto jie vis dar 
tikėjosi gryžti prie valdžios ir 
darė visokius pražūtingus ban
dymus, bet kai nepasisekė, 
tie žmonės pasinėrė į visišką 
nusivylimą ir, užmiršę savo 
Lietuvio garbę, ėmėsi nešvan
kių kovos būdų, kurie daugiau
sia pasireiškė valdžios šmeiži
mu ir žeminimu.

Lietuvoje į tų bejiegių žmo
nių akciją nekreipiama dėme
sio, nes jokios įtakos Lietuvos 
santvarkai jie negali turėti. 
Todėl savo įtūžimą tie žmonės 
kelia į užsienio Lietuvių kolo
nijų spaudą, dėdamiesi taria
mais patriotais ir Lietuvos rei
kalų gynėjais. Ištikrųjų gi 
tai yra nedovanotinas užjūrio 
Lietuvių klaidinimas, Lietuvių 
kurie dažnai Lietuvos reika
luose sunkiau orientuojasi ir 
nepakankamai žino tikrą padė
tį Lietuvoje.

Vienas tokių ponų, žeminan
čių savo tėvynę užsienyje, yra 
Prof. Pakštas, buvusios krikš
čionių demokratų partijos šu
las ir, deja, kaipo Universite
to profesorius, mintas Lietu
vos valdžios pinigais. Jis tik 
nesenai, Lenkų ultimatumo 
proga, Chicagos katalikų Drau
ge Lietuvai surašė tikrą kalti
namą aktą. Girdi, kam Lietu
vos vyriausybė taip beribiai 
delsė, kam taip apsileidus ir 
atnešus Lietuvos valstybei dar

negirdėtą pažeminimą. Pulda
mas dabartinę Lietuvos san
tvarką, Prof. Pakštas giriasi 
kad “kitoms grupėms” priaugo 
Europinio masto žmonių. To
kiu prieaugliu ypatingai gali 
pasigirti “katalikai”. Jie turį 
būti įkinkyti į valstybės dar
bą, kaip “išmintingiausi”. Gir
di, musų tautai reikią daug, 
daug proto, o protas su dikta
tūromis nesiderinąs.

šitaip Prof. Pakštas savo iš
mintį skleidžia ir Kauno gat
vėse ir kavinėse. Tik skirtu
mas tas kad Kaune į jo tulžį 
visi atsilepia linksma šypsena, 
o Amerikoje Draugo skaityto
jus jis gali suklaidinti, čia ir 
gludi jo nusikaltimas, jo Lie
tuviškų reikalų neatjautimas.

Krikščionys demokratai juk 
daug anksčiau negu tautiškoj! 
vyriausybė ir labai ilgai prie 
valdžios vairo buvo. Tai ko gi 
jie delsė, ko gi jie netvarkė 
santikių su Lenkais? Tauti
ninkai dėl to jų visai nekalti
na, nes jie puikiai žino tautos 
nusistatymą Vilniaus klausi
mu. Lietuvai tikrai butų bu
vę pažeminimas jei bent kuri 
jos vyriausybė butų negarbin
gai susitarus su Lenkais. Už
tat krikščionys demokratai, 
kaip tik nustojo valdžios, nesi
drovėjo ir visai tautai šventą 
Vilniaus klausimą panaudoti 
savo partiniam kromeliui.

Dr. Bistras, buv. krikščionių 
demokratų ministras, atsidūręs 
opozicijoje, tą šventą Vilniaus 
reikalą pažemino iki to jog 
viešai spaudoje pavadino gan
grena Lietuvos politikos kūne. 
Buvusiems krikščionių demo
kratų vadams Vilniaus klausi
mo demagogija pasidarė dar 
lengvesnė po sunkių tautai Ko
vo mėnesio įvykių kai Lenkai 
ultimatumo pagalba privertė 
Lietuvą santikius užmegsti. 
Tuo jie neparodo savo patrio
tizmo ir tauta mato kas nuo
širdžiai sielojasi dėl tos nelai
mės ir kas krokodilio ašaras 
lieja.

Prof. Pakštas, be jokio dro
vumo girdamas savo partijos 
kromelį, nenori pažvelgti į akis

Lietuvos tikrovei. Argi vie
nas jo “katalikas” sėdi Lietu
voje atsakingose vietose? To 
įrodymas, deja nelojalus, yra 
pats Prof. Pakštas, kuris vie
na ranka iš valstybės iždo pri
ima litus, o kita bjaurioja ir 
juodina Lietuvą užsienio spau
doje. Keno gi čia pusėje yra 
nuosaikumas ir tolerancija? 
Tikrai ne ponų Pakštų ir jam 
panašių. Kas nuoširdžiai Lie
tuvoje nori tautai dirbti tas 
nerušiuojamas dirba ir yra pa
tenkintas.

Bet kas siekia partinio skob
nies, iš kurio galėtų pasmagu
riauti, tas tik niurna ir sklei
džia žalingą agitaciją. Dabar
tinė Lietuvos santvarka yra 
ne grupių, o tautos santvarka, 
kuri per dvylika metų įrodė 
savo patvarumą ir įsigijo tau
tos palankumą. Visokie ponų 
Pakštų diktatūriniai kliedėji
mai yra suprantami, nes jie su 
tokiomis sąvokomis yra susi
gyvenę. Lietuvoje buvo tik 
partijų diktatūros. Dabartinė 
santvarka nieko bendra su dik
tatūromis neturi. Jei Lietuvo
je diktatūra valdytų, tikriau- 
sįa p. Pakštas ir jo jausmų ir 
minčių bendrininkai butų su
tvarkyti ir panašiai netuščia
žodžiautų. Tas palaidumas ku
rį dažnai parodo valstybės at
žvilgiu buvusių partijų vadai, 
tėra Lietuvos vyriausybės nuo-, 
saikumo išdava. Tuo nuosai- j 
kurnu tie minimi vadai pasi-. 
nadoja tik insinuacijoms prieš 
vyriausybę. Tuo tarpu savo 
valdymo metu krikščionys de
mokratai už nepalankų jiems 
žodį tautininkų vadus tuojau 
kišdavo Icalėjiman.

Prof. Pakšto patrio t i z m ą 
šiuo atveju galima palyginti su 
pagarsėjusio Lietuvos išeivio 
Dr. Sudarskio patriotizmu. Šis 
žydas taip pat kaip ir Prof. 
Pakštas, jau kuris laikas Ame
rikos žydų spaudoje puldinėja 
Lietuvą dėl tariamų žydų per
sekiojimų. Jis irgi mato Lie
tuvoje “diktatūras” ir sieloja
si dėl geriausių ir gabiausių 
Lietuvių tautos sūnų, kurie 
“atstumti nuo valdžios vairo”.

Nuostabiai darni “katalikiš
kai žydiška simfonija”. .. .

Skaudus Lietuvai reiškiniai! 
Juos atitinkamai turėtų įver
tinti ir Amerikos Lietuvių vi
suomenė kuriai rupi geras Lie
tuvos vardas ir jos garbė.

A. Žalys.

PER TVCH?Ą
PASIŽVALGIUS

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

VALGIŲ 
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.*

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir it. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMU DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA-' 
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny-1 
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Mažasis Lietuvių Kalbos 

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

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

___________________________________

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę; 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic Į

TĖVIŠKĖ IR TU 
Pievos, dirvos, sodai, 
Kryžius pakelėj, 
Sesės pasipuošę 
Daina ir gėlėm. 
Saulėje paskendus 
Tėviškė graži, 
žengia gyvas darbas 
Laimę sugrąžint. 
Padirvyj sustojęs 
Prakaitą nubraukt, 
Girdi gyvą žemę 
Prašnekančią tau. 
Ir matai kalnelį, 
Ir jauti lankas, 
Ir žinai — už nieką 
Nemainysi jas. 
Nepamirši niekad 
žemės mylimos — 
Ik sparnuoti paukščiai 
Su tavim giedos. 
Ir žiogai pagrieš tau 
Einančiam namon. 
Gera naują barą 
Dirbti užsimot.

(J.U.) Jonas Docius.

V. G., SANDAROJE Grigai
čiui šitaip:

Taigi, “N.”, kurios išmetinė
ja p. S. Vitaičiui kad dešimts 
metų ątgal jis rašęs vieną, o 
dabar kitą, turėtų pasimokinti 
iš to kriaučiaus gyvenimo gud
rybių arba bent nuoseklumo. 
Juk pats “N.” redaktorius pir
miau smarkiai kovojo su bol
ševikais, o dabar bičiuliuojasi 
su jais, kaip Magdė su Bar
bora.

Jei p. Vitaitis nebeturi šir
dies ant tų su kuriais jis pir
miau palaikė draugingumo ry
šius tai kas čia nuostabaus? 
Juk tie “buvusi draugai”, po
litinio gudrumo vedami, ne tik 
išstūmė jį iš darbo, bet ir šią
dien dar tebebando “black- 
mailinti” jį visuomenės akyse.

•
Tas pats V. G. kiek pirmiau 

rašė:
Tuoj po SLA. seimo Scran- 

tone, “bendro fronto” spauda 
paskelbė buk Susivienijimo gy
venime prasideda pavasaris. 
Tačiau, nepasakyta koks pava
saris. Sprendžiant iš visko, 
atrodo at tik nebus paskuti
nis. ...

Ketvertą metų atgal tie pa
tys žmonės buvo užtikrinę jog 
prirašys 20,000 naujų narių. 
Bet dabar pasirodo jog narių 
skaičius sumažėjo. Jie gyrėsi 
sutvarkysią SLA. finansus., šių 
metų atskaitos rodo šimtus 
tūkstančių dolarių nuostolių. 
Priėjo iki to kad pats centro 
namas New Yorke tapo val
džios “kondemnuotas”, kaipo 
nesaugus. Tai tau ir pavasa
ris!

IŠTIKRO, GALI PASIDI
DŽIUOTI!

Skaičiau Tėvynėje pasakėlę 
kad vienas Skrantono kunigu- 
žis už savo “didelius nuopel
nus” Susivyniojimui, .jau išsi
kabino “ant. savo krutinės pla
katą su užrašu”: “Aš atlikau 
savo SLA. pareigą”.

O aš apznaiminu visiems kad 
aš rengiu tam kunigužiui pa
siųsti Kalėdų dovanų savo mo
delio uodegą ir ausis — galės 
prisikabint kur pridera — už 
taip gerai tos “pareigos” atli
kimą ....

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.
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į VIETINES ŽINIOSĮ 
Albina Paulienė Stebisi 

Lietuvos Pažanga
I ______

Antadienį parvažiavo j Cle
velandą Albina Paulienė, kuri 
išbuvo ilgiausia Lietuvoje už 
kitus Clevelando ekskursantus. 
Ji Lietuvoje praleido penkis 
mėnesius, ir savo apsilankymu 
labai patenkinta. Ji yra Lie
tuvos Lietuvaitė, prieš dešimts 
metų apsigyvenus Amerikoje, 
dabar pirmą kartą apsilankius. 
Ji pasakoja mačius Lietuvoje 
per šį laikotarpį padarytą to
kią pažangą, kuri kiekvieną 
gerą Lietuvį džiugina ir ver
čia gėrėtis musų tėvyne. Pa- 
tėmijo didelę pažangą Lietu
vos ukėse: beveik visos ūkinin
kaitės išėjusius įvairius mok
slus, net ūkių tarnaitės lankiu
sios namų ruošos ir ūkio mo
kyklas, taip kad jaunoji karta 
labai aukštai kultūriškai paki
lus, moksle toli pasiekus, ski
riasi nuo senosios kartos tuo 
atžvilgiu.

Moterys ir panelės Lietuvos 
miestuose labai puikiai rėdosi, 
gerus rubus nešioja, kad Ame
rikos paprastos miestietės nei 
pasilyginti negali.

Kadangi p. Paulienės tėvas 
tarnauja Klaipėdoje uosto in
spektorium, ji daug laiko pra
leido Klaipėdoje, ir matė savo 
akim Vokiečių nazių sureng
tas muštynes uoste. Tai bu
vo dvejos muštynės Birželio 
pabaigoje. Jos buvo net prie 
pat jos tėvų, Stepanavičių, na
mų langų.

Vokiečiai išsyk tose mušty
nėse statėsi, bet, sako, atėjus 
vakarui Lietuviai Vokiečiams 
tiek davė kad jie atsimins il
gai tas muštynes.

Poni Paulienė plačiai apVaži- 
nėjo Lietuvoje, Kaune dalyva
vo Olimpijadoje ir visokiose 
iškilmėse. Kaunas sako taip 
auga ir tokiais puikiais namais, 
ypač žaliasis Kalnas, statosi.

kad žmogų tik stebina.
Ji buvo laivu iš Klaipėdos 

nuvažiavus ir į Švedijos sosti
nę Stockholmą pamatyti tą 
gražų miestą.

VILNIAUS UŽGROBI
MO MINĖJIMAS

DIRVA

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
L O R A I N , OHIO

BROWN DERBY 
CAFE

.LIETUVIŠKA UŽEIGA
Važiuojant pasivažinėti, ar
ba važiuojant per Lorainą į 
kitus miestus, sustokit pas 

Lietuvius — užkąsti ir 
atsivėdinti

1344 Broadway
Danelevičiai, Savininkai.

BLACK CAT
CAFE 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele
savininkai.

GRYŽO Iš KELIONĖS
Poni Vištartienė buvo išva

žiavus į Saranac Lake, N. Y., 
atlankyt savo pažystamus, An
taną ir Stasę Giedraičius, pas 
kuriuos ir gyveno. Aplankė 
plačiai tą apielinkę, kuri ran
dasi aukštuose kalnuose. -Ten 
yra žinomas Saranac Lake, 
tarp aukštų kalnų, ir antras 
miestelis Lake Placid. Tai yra 
plačioje Amerikoje išgarsėjus 
vasarojimo vieta.

Toje dalyje tarp dviejų kal
nų prasideda didelė Hudson 
upė, ištekanti per New Yorką. 
Giedraičiai čia yra vienatiniai 
Lietuviai, kurie išaugino gra
žią šeimą, jų vienas sūnūs yra 
daktaras. Giedraitis pirmiau 
sirgo džiova, bet čia apsigyve
no ir pasveiko.

Čia taip pat yra nesveikų S. 
V. kareivių užlaikymo namas.

Saranac Lake miestelis ne
didelis, bet turi gražią bažny
čią. joje klebonauja kun. Sam 
Otis. Išgirdęs apie mano atsi
lankymą pas Giedraičius, kle
bonas mus užsiprašė pietums 
ir puikiai pavaišino. Jis turi 
keturis pagelbininkus.

Patartina Lietuviams aplan
kyti šią gamtiškai gražią ir 
sveiką vietą, sako p. Vištartie
nė.

APSIVEDĖ
Rugpjūčio 27 d. apsivedė 

Ona Dilliutė, duktė Juozo ir 
Onos Dillių, su Charles Hlava- 
cek. šliubas buvo 9 vai. ryte. 
Jaunavedžiai palydėti į bažny
čią šimtų svečių, su muzika. 
Buvo šešios poros pabrolių ir 
pamergių. Ceremonijbs buvo 
gražios ir įspūdingos. Po šliu- 
vo, visi svečiai ir jaunavedžiai 
nuvažiavo į salę, kur visą die
ną buvo vestuvių puota. Va
kare ypač susirinko daug sve
čių. Jaunavedžių tėveliai rū
pinosi visų priėmimu ir pavai
šinimu.

Dillių dukrelė ištekėjo už 
čeko biznieriaus vyro, jie turi 
valgomų daiktų krautuvę ant 
kampo Benitam avė., 3576 E. 
131 street.

Vėliname visi laimingo gy
venimo ir gero pasisekimo jų 
biznyje.

Mr. & Mrs. G. Sokupai.

Talunas Imsis su Sau 
Lygiu Milžinu

Vilnietis Vladas Talunas vėl 
suporuotas imtis Clevelande su 
Wee Willie Davis, trečiadienio 
vakare, Rugsėjo 14, Centrai 
Armory salėje. Davis yra Ta- 
lunui lygus didumu ir svoriu. 
Jis sveria 282 svarus, yra še
šių pėdų ir 6 colių aukščio.

Dan O’Connor, vienas iš žy
miausių imtikų, išstatytas su 
John Katan, pagarsėjusiu savo 
smarkumu ir žiaurumu.

Taylor žada parkviest] kitą 
Indijoną, kuris nori atsilygint 
Talunui už sumušimą Indijono 
Chief Chewacki. Tas naujas 
Indijonas yra Chief Strongbovv. 
Jį publika gaus pamatyti vė
liau.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška
• Importuota Degtine
Visoki Lietuviški valgiai.

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

Vilniaus užgrobimo paminė
jimas Clevelande rengiama 9 
d. Spalių, Lietuvių salėje.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
išvien prisidėti prie tos dienos 
minėjimo, nes Lietuviai nieka
dos neturi užmiršti savo isto
rinę sostinę, seną Gedimino 
miestą. Vilniaus miestas ir 
pilies kalnas musų tautos am
žinų priešų rankose tebėra, 
nežiūrint kaip buvo bandoma 
dalykus pertvarkyti, ir Lietu
viai savo sostinės neišsižada. 
Lenkų padaryta kruvina mums 
skriauda niekados negali būti 
palikta ir užmiršta.

Lenkai nesenai pasisakė buk 
jie tiesia mums “brolišką ran
ką”. Bet mes matom 
kita ranka smaugia 
Lietuvius, iš jaunų 
nori išplėšti Lietuvių 
meilę, uždarinėja mokyklas ir 
naikina viską kas yra musų 
tautai brangu, gatavi dantimis 
išgraužti visus ten esančius 
musų tautinius istorinius užra
šus, kad paskui galėtų visiems 
aiškint buk Vilniuje nieko Lie
tuviško nėra.

Lietuviai dėl to turi visomis 
pastangomis protestuoti ir ne
liauti reikalavus kad musų is
torinė sostinė butų grąžinta 
musų tautai.

Spalių 9-tos vakaro progra
mą išpildys pirmą kartą pasi
rodymam i organizuotai Cleve
lando jaunimas, Skautai Vy
čiai, kurie ruošiasi prie to va
karo.

Vėliau bus pranešta kokis 
bus jų paruoštas programas.

Spalių 9 diena turi būti visų 
Lietuvių tautos vaikų pasiryži
mo diena kovoti už Vilniaus 
atgavimą. Senas ir jaunas 
Lietuvis turi prisiminti savo 
patriotišką pareigą ir stoti tą 
dieną į eiles Lietuvių šaukian
čių, “Ei Pasauli, Mes Be Vil
niaus Nenurimsim!”

Kiti prašomi nerengti Spa- 
1 lių 9 d. kitokio parengimo kaip 
tik Vilniaus užgrobimo pami
nėjimo.

Clevelando VVS skyrius at
sišaukia j draugijas, veikėjus 
ir j kiekvieną Lietuvį pasisten
gti paduoti brolišką ranką šia
me darbe dirbantiems, ir pa
tiems Vilniaus Lietuviams ku
rie, musų pagalbos laukia.

žinokite kad visas šio vakaro 
pelnas bus skiriamas vien tik 
Vilniaus vadavimo tikslams.

Alekas Banys, 
VVS. skyriaus pirm.

CLEVELANDIEČIAI 
BALL’’ ČAMPIO- 
LAIMĖJO “SOFT 

NATĄ

AKRON, OHIO

kaip jie 
Vilniaus 
krūtinių 

tautos

SERBŲ PAMINĖJIMAS
Pereitą sekmadienį, Jugosla

vų Kultūriniame Darželyje bu
vo susirinkę buris Serbų, su 
savo draugijų vėliavomis, pa
minėjimui savo rašytojo, poe
to ir filosofo Petro Petrovi- 
čo Njegoš, gyvenusio virš 100 
metų atgal.

Tą pat dieną po pietų atsi
buvo Serbų piknikas Puritas 
Spring parke, kur dalyvavo ar
ti 4,000 žmonių.

• PARKŲ DARBAMS šio
mis dienomis iš viešų darbų 
fondo gauta dar $8,971,000, to
dėl 14,000 darbininkų bus pa
laikomi darbuose, kitaip jie 
butų reikėję atleisti.

Rugsėjo 4 d. Clevelando Lie-1 
tuvių Sporto Klubas buvo išva
žiavęs į Gary, Ind., dalyvauti Į 
minkštos bolės lošime už Lie
tuviškų jauktų čampionatą.

Ten -dalyvavo Detroito, Ga
ry, Racine ir Clevelando jauk
tai. Clevelandiečiai išėjo lai
mėtojais paskiausia nugalėda
mi Gary jauktą.

Iš Clevelando buvo nuvažia
vę keli automobiliai žmonių, 
ne tik lošikų bet ir jų tėvų ir 
šiaip sporto mėgėjų.

Gary Lietuviai pasirodė la
bai vaišingi, Clevelandiečiai ne- 
atsigerėja jais ir neatsistebi 
kad tokių geros širdies ir la
bai draugiškų Lietuvių yra.

Clevelanditečių kelionę į Ga
ry finansiškai parėmė visa ei
lė Clevelando biznierių, už ką 
Sporto Klubas visiems aukavu
siems taria ačiū.

Clevelando Sporto klubas da
bar ruošiasi prie žieminio spor
to.

Orlaivių Lenktynės
Baigėsi
3-4-5 d. 
atsibuvo 
orlaivių

I
Clevelando 
.Amerikos 
lengtynės.

Rugsėjo 
aerodrome 
Nacionalės 
Tokios lenktynės čia atsibuna 
jau kelintas metas, nes Cleve- 
landas turi nepaprastai didelį ir 
vieną iš geriausių Amerikoje 
aerodromų, tinkamų 
lenktynėms.

Prieš lenktynėms 
dant, būna skersai 
lenktynės, kurių dalyviai pas
kiau susirenka į Clevelandą.

čia atsibuna įvairios rūšies 
lėktuvų lenktynės visokiems 
rekordams siekti.

Greitumo rekordą šymet pa
darė Pulk. ,Turner iš Chicagos 
skrisdamas po virš 283 mylių 
į valandą greitumu. Jis lai
mėjo garbės dovaną ir $22,000 
pinigais.

Lenktynėms oras buvo gra
žus visas tris dienas, taigi pa- 
niatyti lenktynių buvo suėję ir 
suvažiavę šimtai tūkstančių 
žmonių.

tokioms

praside- 
Ameriką

ĮĮIPPODROMĮ]
“MY LUCKY STAR”

Sonja Henie naujoje filmo- 
je vaidina tikros Amerikietės 
moderniškos merginos rolę, 
kuri sukinėjasi apie aukštosios 
mokyklos mokinius ir su jais 
turi linksmą laiką. Ta filmą 
pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Rugsėjo 10.

Tai yra 20th Century-Fox 
gaminta filmą, pilna žėrinčio 
romanso ir juoko, turi dainų 
ir žaislų, ypatingai puikų ledo 
baletą, “Alice in Wonderland”, 
kuriame ta garsi Norvegė čiuo- 
žinėtoja atlieka savo nuosta
bius čiuožinėjimus.

Su ja vaidina keli kiti žy
mus artistai, vienas jų yra ži
nomas gražus Anglas, Richard 
Greene. Prie jų Joan Davis, 
Cesar Romero ir Buddy Eb- 
sen.

Great Lakęs Bedding and Upholstering Co.
BALDŲ IR PATALŲ TAISYTOJAI

Padarom užsakymu kaldras, patalus, pertaisom ir atnauji- 
nam matrasus, sudedam naujus springsus už mažą kainą.

Patalus išvalom nauju procesu. Reikale kreipkitės.
8003 St. Clair Avenue EN. 1760

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir
i ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu

>yi\
□MA \ pasirinkti, pirm

1 ' ' ’ iru eisit kitu:

nauja

valgomų 
daiktų 
parduotuve

Addison
Square

Market

7400
Wade Park

avenue

Pilniausias Sandėlis 
Visokių valgomų 

dalykų ir
mėsos

I

Kainos visai prieinamos 
ir musų produktai 

geros rūšies

Užkviečiame Lietuvius

kaimynus ateiti čia

Atlankė savo sergančią seserį, 
O. Bartkienę, ir p. Katkevičius.

Per Darbo šventę, Rugsėjo 4 
d., Youngstowno Lietuvių šv. 
Pranciškaus parapijos piknike 
iš Akrono dalyvavo skaitlingai 
Lietuvių. žinomi buvę šie: 
Petras Hollish, p. Kubilienė su 
šeima, Apšegai, K. Jurevičius, 
E. Skerienė, Rokų šeima, mo
kytojas Darulis, B. Beleckienė 
su šeima ir Kun. Angelaitis.

žmona

Visokios Žinutės
Ilgametė Dirvos skaitytoja 

Ona Darulienė lankėsi Brook
lyn, N. Y., pas savo seserį Ma
rę Kavaliunienę. Ji dalyvavo 
sesers sunaus Vinco vestuvė
se, kuris apsivedė su p-le M. 
Prankaite. Kelionę ir vaišes 
pas seserį turėjo geras.

Pr. Overis su savo
atostogas praleido pas farme- 
rį Dovidėną. Iš tenai lankėsi 
Clevelande. Norėjo pasimaty
ti su savo draugu Ivanausku, 
bet neturėdamas jo antrašo, 
nerado: Aplankė Lietuvių Kul
turinį Darželį ir juomi labai 
gerėjasi.

P-lė Viola Puišyte atostogas 
praleido Boston, Mass., atlan
kė buvusį Akronietį J. Kuliu- 
ną, pas jį buvo gražiai priimta. 
Apžiurėjo Bostono įdomybes. 
Patenkinta gryžo Akronan. Ji 
tarnauja banko

Pas Bartkus 
žmonos teta iš 
p. Galinienė su 
dukteria, Ona, 
jauja Scrantono
kloję, čia trumpai paviešėję 
nuvyko į Clevelandą pas biz
nierius J. Blaškevičius, J. Kur- 
pavičius, Aleknus. Taip pat 
Akrone lankėsi J. Kurpavičius 
iš Clevelando su savo žmona.

raštinėje.
atsilankė jo 

Scranton, Pa., 
savo vyru ir 
kuri mokyto- 
miesto moky-

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Ruošiamasi Akrone sureng- 
reikšmingą paminėjimą Spa-ti

lių 9-tos — tos dienos kada 
1920 metais Lenkai klastingai 
pagrobė musų istorišką sostinę 
Vilnių. Programas bus puikus, 
iš Clevelando atkviečiami iš 
Clevelando. Prašomi kiti tą 
dieną nerengti jokių pramogų, 
kad tas reikšmingas apvaikš- 
čiojimas išeitų vieningas.

Tas programas rengiamas 
šeštadienio vakare, Spalių 8 d. 
Vėliau bus pranešta kurioje 
vietoje. Kalnas.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Ruoškitės Žiemai

FINANSUOKIT
NAMŲ 

PATAISYMUS
Su FHA

PER

Cleveland Crust
PASKOLĄ

TAIP PAT IR NAUJAI STATYBAI

■■
■■■■■■■■

DELLA C. .JA KIBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j ligonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
t I. SAMAS JEWELRY
? 6704 Superior Avenue

PRANAS KUNCAITIS, s.™*,!™.
4023 E. 141 STREET Telefonas wAsh. 3227

j P. J. KERSIS
J 809 Societv for Savings Bldg.
E Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

" Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
•• tės į mane, gausit už pigių kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
.. įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
" Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
v mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
4- kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.
Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
gFllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllHlllllllllllllllllllllllllllllllUlUillllllllllllllllllllllllllllllllllUUIIIIIIIIIIIIII
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

E

DIRVA 7

VYTAUTO BAŽNYČIA 
ATNAUJINAMA

KAUNAS IR TA BAŽNYČIA I 
PRAGYVENO DAUG 

KO ĮVAIRAUS

KAUNAS (Tsb.). — Vytau
tas Didysis pastatė kelioliką 
bažnyčių Lietuvoje. Bet tik
tai v iena kukli, nedidelė bažny
tėlė Kaune, ant dešiniojo Ne
muno kranto, dabar vadinama 
stačiai Vytauto bažnyčia. Is
torikai sako kad Vytautas Di
dysis tą bažnyčią pastatė kaip 
paminklą savo išsigelbėjimo po 
mūšio prie Vorsklos upės 1399 
metais, su Totoriais. Per pen- 
keletą šimtmečių bažnyčia per
gyveno Lietuvos z istorijos su- 
kuringus laikotarpius.

1655 metais Kauną buvo už
ėmę švedai, ir tada Vytauto 
bažnyčia buvo smarkiai ap
griauta. Po penkiolikos metų 
bažnyčią atstatė ir atremonta
vo Minsko pilių prefektas Je
ronimas Ivanauskas. Tada bu
vus bažnyčios prieangyje pa
kabinta paminklinė marmuro 
lenta, kurią vėliau Rusai su
naikino. Po didžiojo karo, a. 
a. kanauninkas Tumas-Vaiž
gantas surado archivuose tos 
lentos įrašo žodžius, ir juos vėl 
bažnyčioje lentoje iškabino.

1812 metais, Nepoleonui žy
giuojant Rusijos užkariauti, 
Vytauto bažnyčia buvo paver
sta Prancūzų ginklų sandėliu. 
1819 metais bažnyčia vėl buvo 
atnaujinta. 1845 metais Rusų 
caro vyriausybė Vytauto baž
nyčią visai uždarė, o 1895 me
tais ją pavertė pravoslavų cer
kve.

Po didžiojo karo, besikuriant 
nepriklausomai Lietuvai, Vy
tauto bažnyčia buvo atiduota 
žemaičių (Kauno) vyskupijai. 
Jos administratorium buvo pa
skirtas garsusis pamokslinin-i 
kas, visuomenės veikėjas ir ra-I 
šytojas Kun. Juozas Tumas- 
Vaižgantas. Jis bažnyčia at
remontavo iš vidaus. Kol gy
veno Kan. Tumas, Vytauto ba
žnyčioje pamaldų metu dažnai 
giedodavo operos solistai, ir 
grodavo muzikai. Gražus gie-j 
dojimas ir Kun. Tumo įspudin- 

* gi pamokslai traukdavo į Vy
tauto bažnyčią inteligentus ir 
net vadinamus bedievius.

Kan. Tumo sveikatai susiip- ’ 
nėjus, bažnyčią paėmė valdyti 
ir tvarkyti vienuoliai Pranciš
konai. Kan. Tumui mirus, jis | 
buvo palaidotas Vytauto baž-i 
nyčios sienoje.

Vytauto bažnyčia stovi prie 
pat Nemuno kranto, ir dides
nių pavasario potvinių metu ji 
būdavo užliejama. Todėl baž
nyčia tekdavo dažnokai taisyti 
ir švarinti. I

Į APDRAUDOS REIKALE Į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- | 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MUEIOBIS
Vienatinė Vietinė Pastovi JJetuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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Dabar bažnyčia jau ar pen
ktą kartų pagrindiniai iš oro 
ir -iš vidaus remontuojama bei 
atnaujinama. Kartu bus paša
linta įsimetus sienose drėgmė 
ir bažnyčia bus apsaugota nuo 
potvinių. Prie bažnyčios re
monto prisidėjo ir vyriausybė, 
paskirdama 15,000 litų, 
lėšos taisymui surinktos 
mis.

Vytauto bažnyčia yra
tvirtų pamatų ir sienų pasta
tas. Naujai pagrindiniai atre
montuota, apsaugota nuo po
tvinių, Vytauto Didžiojo baž
nyčia dar galės stovėti daug 
šimtmečių ir būti Lietuvos gar
bingos senovės paminklas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS—

AMERIKOS STUDENTAI 
KAUNE

KAUNAS, Rugsėjo 2. — Šio
mis dienomis Lietuvoje lankėsi 
vienuolikos Amerikos studentų 
ekskursija. Amerikos Jaunuo
menes Turizmo Sąjunga siūlo 
kasmet keistis su Lietuva ato
stogaujančia jaunuomene.
PAJŪRIO VISUOMENĖS 
GINKLAI KARIUOMENEI

KLAIPĖDA. — Rugsėjo 8
Tautos šventės dieną Klaipė
doje bus įteikta kariuomenei 
dešimts kulkosvaidžių, kuriuos 
paaukavo pajūrio visuomenė.

—Rugp. pabaigoje i Klaipė
da atplaukė pirmutinis Lenkų 
prekinis laivas.

—Rugp. 31 d. naujasis 
lijos Pasiuntinys Lietuvai 
ronas Di Giu ra atvyko į 
kyrimo vietų Kaune.

atidaroma 
mokyklų

Ita- 
ba- 

pas-

d.

2. — Karo 
baigti sta- 
d., Tautos 

išvakarėse, bus pa-
nauji paminklai: 
Lietuvos nepri- 

karuose žuvusiam 
Juozapavičiui ir

NAUJI PAMINKLAI 
KARO SODELYJE

KAUNAS, Rūgs.
Muzejaus so’delyje 
tyti ir Rugsėjo 7 
Šventės
šventinti du 
pirmutiniam 
klausomybės 
karininkui
pirmutiniam žuvusiam karei
viui Lukšiui.

Lapkričio 23 d. bus pašven
tintas paminklas pirmutiniam 
Lietuvos kariuomenės vadui 
Generolui S. Žukauskui.

Kitos 
auko- i

labai

LIETUVA TURI DVI 
BYLAS TARPTAU
TINIAME TEISME

JANKAUS 80 METU 
SUKAKTUVIŲ 

IŠKILMĖ

TAISYS NEMUNĄ 
AUKŠČIAU 

KAUNO

Kaunas (Tsb.). —. Susisie- 
'kimo ministerija turi Sudarius 
dešimtmečio planą Nemunui 
tvarkyti. Iki šiol plaukioja ne
dideli garlaiviai nuo Kauno iki 
Kuršių marių. Aukščiau Kau
no Nemunas turi daug seklu
mų, taip kad čia garlaiviai iki 
šiol visai neplaukiodavo. Da
bar numatyta pataisyti Nemu
no vagą ir tarp Kauno ir Aly
taus. Toliau galės plaukti gar
laiviai iki Druskininkų ir Gar
dino.

Netoli už Alytaus jau prasi
deda Lenkų okupuotas kraštas. 
Girdėti ir Lenkai yra susido
mėję Nemuno laivininkystės 
išplėtimu.

130 
kom-

31 lakūnas P. 
apsilankyti Vil-

d. iš Anglijos

—ŠYMET 
naujų pradžios 
plektų.

—Rugpjūčio 
Šaltenis išvyko 
iriu j e.

—Rugsėjo 1
į Kauna parskrido pirmas Su
sisiekimo Ministerijos 400 ar
klių jiegos motoru, septynių 
vietų moderniausias keleivinis 
lėktuvas.

LAUŽAS RAMBYNE, SVE
ČIAI Iš VISŲ KRAŠTŲ

KAUNAS. — Rugp. 7 d. iš
kilmingai minint Mažasios Lie
tuvos patriarko Martyno Jan
kaus 80 metų amžiaus sukak
tį, jau iš vakaro Rambyno kal
ne buvo uždegta ant aukuro 
ugnis ir įvyko improvizuotas 
laužas, prie kurio susitiko ke
turių Lietuvos dalių atstovai: 
Mažosios, Didžiosios, Vilniaus 
ir Amerikos.

Skambėjo 
ir Vilniečių 
nelė jungė 
mon. Visi
Jankaus nuostabia 
ir optimizmu. Jis savo kalbą 
baigė: “Lietuva ir
tauta gyvuos tol kol 
švies žemės rutulį”.

Lauže dalyvavo be
M. Jankaus ir Vilniečių, spe
cialiai atvykę iš Kauno D. Lie
tuvos organizacijų delegacija; 
Pulk. Saladžius, Pulk, šaraus
kas, V. Daudzvardis.

Kitų dieną 
pietus ėmė 
organizacijų 
no Jankaus
niekuomet nestokuoja (kas va
sarą jį aplanko keletas tūks
tančių žmonių!), bet 
jaus dieną tikrai visas 
lis Bitėnų kiemas buvo 
dytas.

Dar svečiai dalijosi
dienos ir šio ryto Kauno ir 
Klaipėdos radijo stočių sveiki
nimų įspūdžiais, o jau apie 1:30 
vai. dienos prasidėjo sode ju
biliato sveikinimas ir dovanų 
Įteikimas.

Pirmasai kalbėjo einąs Klai
pėdos krašto gubernatoriaus 

I pareigas Dr. Sakalauskas. Jis 
' vyriausybės vardu įteikė Mar
tynui Jankui Vytauto Didžiojo 
II laipsnio ordiną. Lietuvos 
organizacijų vardu sveikinimų

Marcinkevičienė (šaulių 
Klaipėdos komendantas 
Andrašiunas, 

organizacijų
Klaipėdos 
atstovas 

žižmaras, 
Karpienė 

vardu) ir

mą įžygiavo apie pusę tūkstan
čio karių, Mjr. S. Narušio va
dovaujami. Jie keliaudami į 
Nidą ir Palangą specialiai už
suko į Bitėnus pasveikinti ju- 
bilijatą. Ir kariai įteikė M. 
Jankui dovaną. Taipgi apdo
vanojo Jankaus dukteris.

Apielinkės ūkininkai karius 
Jankaus kieme pavaišino, 
vaišių skambėjo dainos ir 
ko šokiai.

Apie vakaro 6 valandą
sklido gandas kad išvažiuoja 
Vilniečiai. Kariai būtinai pra
šė parodyti žižmarą. Audrin
gom ovaąijom Vilniečiai buvo 
išlydėti į Pagėgius.

Bitėnai senai nebuvo matę 
tokių prašmatnių dienų.

(L.A.—P.B.)

Po
vy-

pa-

ir Didž.

daugybę 
to buvo

nuoširdžios kalbos 
dainos. Laužo ug- 
visus vienon šei- 
žavėjosi Martyno 

atmintimi

Lietuvių 
saulė ap-

paskaitė Sidzikauskas. Po to 
syeikino Pulk. Saladžius (šau
lių Sųjungos vardu), ats. Puik. 
Papečkys (VVS), Dr. Barz
džius (Jaunosios Lietuvos), 
Pulk, šarauskas (Skautų bro
lijos), 
vadė), 
Pulk, 
krašto
žvilius, Dr. Zaunius, 
Ašmutaitis, Šimkus, 
(Amerikos Lietuvių 
ištisa eilė kitų sveikintojų kaip
Klaipėdos krašto taip 
Lietuvos.

Visi sveikinę įteikė 
įvairių dovanų. Po
paskaityta keliasdešimts svei
kinimo telegramų (jų tarpe net 
iš Sao Paulo, Brazilijos!).

Pabaigoje buvo paskaitytas 
Martyno Jankaus garbei su
kurtas eilėraštis.

Staiga nuo Nemuno kranto 
pasigirdo dūdų orkestro mar
šas ir į Martyno Jankaus kie-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Miehigan Av. Dayton, O

jubilijata

vakar

jubile- 
didžiu- 
perpil-

(sekmadienį) apie 
rinktis svečiai ir 
atstovai. Marty- 
tėviškėjc svečių

Šio-

DIRVA

mokyk;oje ši<) žiemę—

Apsaugokit Savo Vaiko Akis

tarp pradinių mokyklų
Akių jtem-

SIGHT-SAVING LEMPŲ 
YPATYBĖS

Justi turės nematomą priešų
AKIŲ ĮTEMPIMĄ!
Akiu įtempimas yra taip paprastas 
vaikų kad du iš dešimties turi silpnų regėjimą 
pimas gadina akis ir tankiai sveikatų—vagia energijų ir stip
rumų, užtraukia užkietėjimų ir galvos skaudėjimus.

(už

DIRVA

Cleveland, Ohio.

Už

EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS KAUNE

KAUNAS, Rūgs. 2. — 
mis dienomis Kaune lankėsi
Tarptautinės Krepšinio Federa
cijos generalinis sekretorius p. 
Jonės, su kuriuo susitarta Eu
ropos krepšinio pirmenybes ki
tų metų suruošti Kaune Gegu
žės 21 d.

NAUJI KURORTAI
Rugpjūčio 2Š d., dalyvaujant 

Ministrui Pirmininkui Kun. Mi
ronui, Seimo pirmininkui Inž. 
šakeniui, Vidaus Reikalų Mi
nistrui Pulk. Leonui ir kitiems 
aukštiems svečiams, atidaryti 
dar prieš karų ‘buvę pagarsėję 
savo gydomais šaltiniais Pas
valio, Likėnų ir Smardonės ku
rortai. Jų šaltiniai buvo pla
čiai žinomi prieškariniais lai
kais kaip gydanti reumatizmų 
ir jam giminingas ligas.

pusę metų)

naujas prenumeratas savo
arba kitiems užrašant, mokant
pilną metinę prenumeratą $2,

KAUNAŠ (Tsb). — Ilaagos 
Tarptautiniame Tribunole Lie
tuva jau turėjo dvi bylas: su 
Lenkija ir vieną su Vokietija. 
Su Lenkais bylą, dėl neleidimo 
per Lietuvą plukdyti Lenkijos 
miško, Lietuva laimėjo.

Kita byla, taip pat, politine, 
buvo su Vokietija. Vokietija 
Tautų Sąjungoje kaltino Lie
tuvą Ęlaipėdos statuto sulau
žymu, kai Gubernatorius Mer
kys atšaukė krašto direktori
jos pirmininką Boetcherį.

Dabar Lietuva vėl turi Ilaa- 
gos tarptautiniame teisme dvi j 
bylas: su Danais ir Estais.

šios bylos liečia ekonominius 
dalykus — atsiskaitymus su 
Danų ir Estų bendrovėmis.

Danų viena firma statė Tel- 
šių-Krctingos geležinkelį ir at
liko kai kuriuos darbus Klaipė
dos uoste. Firma užsispyrusiai 
reikalavo kad butų sutarta ?r 
mokama Amerikos doleriais, 
bet darbų kaina buvo apskai- j 

i čiuota Lietuviškais litais, skai
tant 10 litų už vieną dolari. į 
Lietuvos vyriausybė, pagal su- j 
tartį, mokėjo dolariais, bet Da
rų firma dalį pinigų buvo ga
vus ir litais. Kai dolario ver
tė buvo sumažinta, Lietuva no
rėjo ir toliau mokėti tik dola
riais. čia Danų firma ėmė' 
ginčyti, ir reikalavo litų arba 
dolarių sumos, apskaitytos li
tais.

Antras ginčas yra su Estų j 
viena bendrove, kuri buvo Sal- j 
dutiškio-Utenos siaurojo gele
žinkelio savininkė dar prieš ka- 

: rą. Dabar tas geležinkeliukas 
: yra Lietuvos valdžios nuosavy- 
: bėję. Geležinkeliuką Vokiečiai 
: okupacijos metais perdirbinė- 
: jo, paskui Lietuvos valdžia jį 
: tobulino, taip kad Estų prieš

karinių darbų mažai teliko, o 
Estų bendrovė turi didelių 
pretenzijų.

šios bylos liečia kelių mili
jonų litų sumą, kurią Lietuvai 
turėtų sumokėti jeigu bylas 
pralaimėtų.

IENKŲ PREKYBININKAI 
lankėsi Kaune, jų tarpe vienas 
fabriko direktorius. Jie stu
dijavo ką galėtų į Lietuvų eks
portuoti.

Kaune atsilankęs Varšavos 
burmistras Starzynskis aplankė 
Kauno burmistrų A. Merkį ir 
apžiurėjo miestų.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• © t
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The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6397-11 Superior Avė. ENdieott 2343
• „ IC JURGIS ARBUCKAS

N. A. SILKELIS Vedėjas
Savininkas

BIRŠTONE šymet sezonas 
baigiasi Rugsėjo 30 d. Kitais 
metais baigdavosi 15 d. Re
gistruotų vasarotojų, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus laikomose 
gydyklose yra apie 3000.

Savo vaikų sveikatai ir apsau
gai turit dėti visas pastangas. 
Ar parūpino! jiems paprastų ir 
nebrangių apsaugų atsakančios 
šviesos savo namuose?

po senovei duodame $2 vertės
Kalbinkit sa-knygų dovanų

vo draugus užsiprenumeruoti
“Dirvą”.

6820 Superior Avė.

ALAUS GAMYBA PAlIlDĖ- 
I JO. Pernai per pirmą pusme
tį, vadinasi kai tebeveikė se
nosios “auksinės“ kainos, buvo 
pagaminta 5,648,000 litrų alaus 
misos, šymet per pirmą pus
metį buvo pagaminta 17,759,- 
000 litrų misos. Vadinasi, ga
myba beveik padvigubėjo. Ly- 

l giagrečiai padidėjo bravorų pa
jamos ir valstybės iždo paja
mos iš alaus akcizo.

Taigi alaus nupiginimas ge
rai apsimoka visiems.

Kuomet vaikai mokosi, ar at
lieka kitus darbus iš arti kaip 
skaitymas ir skaičiavimas, jų 
akys reikalauja geros šviesos 
—prastos šviesos negana. Kož- 
nam studentui reikia SIGHT- 
SAVING LEMPOS namų dar
bui, apsaugojimui akių ir 
gelbėjimui siektis moksle.

Sight-Saving Lempos yra mo
ksliškai išdirbtos teikti gana 
švelnios, lygiai išskleistos švie
sos art plataus ploto. Jos duos 
jums ŠVIESOS NUSTATYMĄ 
žema kaina—geresnę šviesa vi
sai šeimai. >

A—100-200-300-wattŲ švic- 
grindy modelyje; 100 
arba 150-wattų šviesa 
staliniuose modeliuose.

B—Atspindis ir skleidėjas 
šviesos kad nežėrėty ir 
kad duotų netiesioginę 
šviesų.

C—Platus gobtu ras su bal
tu pamušalu.

pa-

REGĖJIMAI «'E

Galit pirkti Sight-Saving Lem
pas, grindines ar stalinių mo
delių, įvairių gražių išdirbinių 
ir pritinkančių visur. Jos yra 
gražiausios lempos kų galima 
gauti. Kainos prasideda nuo 
žemai—pamatykit tas gražias 
lempas krautuvėse DABAR!

The Electrical League
18 Aukštas — Midland Bldg. — I’Ros. 5522

/
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Lithuanian A. C. Wins AMONGST OUR VISIT BEAUTIFUL
MJR. S. NARUŠIS JAU ATVAŽIAVO Į NEVV 

YORKĄ - Į CLEVELANDĄ ATVYKS 
APIE SPALIŲ 1 DIENĄ

JUOZAS PROKOPAS 
GRYŽO SU 5 ME

DALIAIS
Championship Title

LITHUANIANS LITHUANIA

MAJORAS S. NARUŠIS

D.rvos Redakcija gavo pra
nešimą nuo A. S. Trečioko, iš 
Newark, N. J., kad Clevelan- 
diecių laukiamas svečias, kuris 
atveža Dr. Vinco Kudirkos pa
minklą musų Darželiui, Lietu
vos Kariuomenės Majoras S. 
Narušis su žmona atvvko į 
New Yorką Rugsėjo 2 d.‘ ir tą 
pat vakarą išsėdo iš laivo.

Nevv Yorkiečiai juos gražiai 
pasitiko.

Dr. Vinco Kudirkos biustą, 
kurį musų Darželiui dovanojo 
Karininkų Ramovė, tą patį va
karą p. Trečiokas pasiuntė į 
Clevelandą, Dirvos antrašu, ir 

į biustas šiomis dienomis jau 
pasiekė Clevelandą.

Taigi, iš Lietuvos pusės vis
kas to biusto reikalu atlikta 
laiku ir atsakančiai.

KAS DAROMA ČIA
Clevelande taip pat stropiai 

dirbama paminklo atidengimo 
iškilmei:

Paminklo atidengimui diena 
galutinai nuskirta sekmadienis, 
Spalių 2 d., lygiai nuo 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Darželyje, 
aukštutinėje dalyje (į Supe
rior šoną nuo Birutos fontano). 
Toje aukštutinėje dalyje bus ir 
iškilmių programas.

Nuo Lietuvių salės į Darželį 
bus važiuojama papuoštais au
tomobiliais.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos komisija, kuri šio paminklo 
pastatymu rūpinasi, išrinko ir 
užsakė paminklui pastatyti ati
tinkamą pedestalą.

Užkviesta į Clevelandą daug 
žymių Amerikos Lietuvių vei
kėjų dalyvauti šiose iškilmėse.

PASIRODYKIM BANKETE 
SKAITLINGAI

Vakare, lygiai nuo 6 valan
dos, atsibus Lietuvių salėje 
gerb. Mjr. Narušiui pagerbti 
banketas. Lietuvių salė naujai 
ir gražiai išdažyta viduje.

Banketas bus su trumpu pro
gramų, ir visą vakarą šokiai.

Bilietai padaryta neaukšta 
kaina kad kuodaugiau Lietu
vių galėtų dalyvauti bankete.

Darželyje ir bankete bus pla
tinama šio įvykio paminėjimui 
atminties programas, su Dr. 
V. Kudirkos atvaizdu, su at
vaizdu jo kapo Naumiestyje ir 
jo didingo paminklo išstatyto 
Naumiestyje. Tilps Kudirkos 
Lieuvos Himno gaidos su žo
džiais, ir Angliškas 11080 him
no vertimas. Prie to progra
me tilps Mjr. Narušio atvaiz
das ir Darželio vaizdai. Bus 
palikta visas puslapis pasirašy
mams aukštų iškilmių dalyvių. 
Visi kurie tą programą įsigys 
galės pasinaudoti proga: priei
ti prie kurio tik norės svečio 
ir paprašyti jį pasirašyti tame 
programe.

Iš to programo ir banketo, 
ir taip pat platinamų ženklelių

pelnas eis Darželio skolų mokė
jimui.

Taigi, visas Clevelandas ir 
aplinkinių bei tolimų miestų 
Lietuviai, rengkites į Clevelan
dą Spalių 2 d.

Laiškais bilietus užsisakykit 
adresuodami:
Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 

Komisija
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio.
Vietiniai bilietus gali gauti 

Dirvos administracijoje ir pas 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
bei Darželio Sąjungos narius.

SASNAUSKUI, gyvenan-J.
čiam Clevelande, Dirvos admi
nistracijoje yra laiškas nuo S. 
Kučinsko, iš Lowell, Mass.

ŽUVO 31
Ohio valstijoje per dvi 

nas švenčių Rugsėjo 4—5 
tomobilių nelaimėse užsimušė 
ir užmušta 31 asmuo.

Visoje šalyje per tas dvi die
nas žuvo 278 asmenys, 
44 prigėrė, kiti sutiko 
automobilių nelaimėse.

die-
au-

iš jų 
mirtį

Mažėja Šelpiamųjų 
Eilės

Clevelande pradėjo mažėti 
pašalpas imančių skaičius — 
iš priežasties šimtų darbinin
kų pašaukimo į jų senus pri
vatinėse industrijose” darbus.

Rugpjūčio 1 d. pašalpų rei
kalaujančių buvo apie 18,000, 
o Rugsėjo 1 d. sumažėjo 
apie 16,000.

iki

SLA. KUOPŲ PIKNIKAS
Praeitą sekmadienį naujos 

parapijos saiėje atsibuvo vietos 
trijų kuopų piknikas, kuriame 
atsilankė ir SLA. centro vice 
prezidentas Mažukna iš Pitts
burgho. Piknikas buvo men
kas, nors oras gražus. Mažuk
na vėlokai buvo pakviestas pa
kalbėti, bet kalbėjo trumpai.

Viskas butų buvę gerai, tik 
buvo nusilakęs pikniko gaspa- 
dorius, kuris perdaug naudo
josi kuopoms priklausančiais 
gėrimais ir kitiems laisvai fun- 
dijo. Gaspadorius taip nusi- 
ragavo kad nabagui jau netil
po ir pradėjo lietis laukan....

Tas draugutis yra garsus 
cicilikų korespondentas ir ge
rų žmonių terliotojas. Jis vi
sada bando įsigauti piknikuose 
ar baliuose gaspadoriaut.

Matęs.
IŠSINUOMOJA KAMBARIAI 
Keturi gražus kambariai su 
visais rakandais išsinuomoja 
tinkamiems. $5 savaitėje. 
2542 St. Tikhon St. S.W.

PIRMU POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

GERAS KAMBARIS 
Lietuviškoje šeimoje, vyrui ar 
porai, su garadžium. Kreiptis 
antrašu 10115 North Blvd.

PARSIDUODA maža kepyk
la. gyvuoja per 50 metų, sa
vaitinės 
įrengta, 
biznio.

ineigos $200, pilnai 
norintį pamokysiu ir 

Pirksit už $825.
E. J. Bastin,
701G Wade Park avė.

Clevelando Lietuvių atstovas 
Tautinei Olimpiadai, Juozas 
Prokopas, gryžo iš Lietuvos į 
savo gimtinį miestą su penkiais 
medaliais už atsižymėjimus ke- 
letoje sporto šakų, daugiausia 
bėgime.

Iš tų penkių medalių trys 
yra aukso medaliai, du sidab
ro medaliui. Reiškia, trimis 
atvejais Prokopas buvo pirmo
je vietoje, dviem atvejais ant
roje. Tų visų medalių įteiki
mo liudymus jis parsivežė ir 
jie išstatyti Dirvos Redakcijos 
lange.

Juozas labai patenkintas da
lyvavimu Olimpiadoje ir atsi
lankymu Lietuvoje. -Paklaus
tas ar vėl važiuotų į Lietuvą, 
greitai ir linksmai atsakė, taip.

Jam Lietuvoje viskas patiko, 
Lietuvos žmonių svetingumas, 
jų gražus priėmimas, vaišini
mas ir maitinimas. Juozas pa
sigyrė kad jis Lietuvoje būda
mas taip gerai valgė kad užau
go net dešimts svarų!

Gryžo jis į Clevelandą kartu 
su motina, V. Prokjpiene, lai
vu Normandie. Lietuvoje jie 
išbuvo nuo Liepos 12 iki Rug
pjūčio 22. Važiavo atgal per 
Berliną ir Paryžių. Kelionę tu
rėjo gerą.

Juozas Prokopas Rugsėjo 12 
d. stoja i garsų Notre Dame 
universitetą, Gary, Ind.

Linkėtina jam gero pasike- 
kimo moksle, ir neužmiršti 
Lietuvą kada jai bus reikalin
gas.

The Cleveland Lithuanian A. C. 
team really vvent to tovvn and play
ed bąli. " ’
National 
Cleveland 
būt sad. 
the championship, vvas the way the 
Litts of Gary treated their guests. 
In the history of the club, the 
boys vvere never treated better. It 
is just a vvaste of time and space 
to vvrite about it. Gary treated 
us as though vve vvere royalty, some
thing vve’ll never forget. We ex- 
tend our hand of thanks again to 
Gary.

Just as important as the vietory 
is the help vve received from 
local business men. To the 
lovving list vve again give 
vvarmest vote of thanks —

Dr. John J. Kamesis, Niek 
kelis, 
Cafe, John Peculaitis’ Cafe, Ben 
Raukauskas’ Cafe, Stan Prokop’s 
Grocery, Tony Grigaitis’ Tailoring 
Shop, ‘Dirva’, Lith. Weekly, Adele 
Jakubs, E. 79th Photo Studio, Joe 
Komer, Coal Dealer, Chesnas’ Cafe, 
Cleveland Žinios, J. Karpavičius’ 
Cafe, Brovvn’s Service Station, Lith. | 
Savings and Loan, Pythias’ Cafe, 
Ben Lesky’s Cafe, Kubilius Cafe, 
Sam’s Brovvn Leaf Cafe.

Here are the prize vvinners of 
the event held at Tony’s Dry 
Cleaning Store:
W.
M.
F. 
by 
C.

Nothing 
Lithuanian 
left Gary, 

Egually

less that the 
Championship. 

Indiana happy 
impressive as

our 
fol- 
our

Wil- 
Dunbar’s Cafe, Joe Palton’s 
John Peculaitis’

A. c.
Vilda 
given

su i t

BOX SCORE 
CLEVE 
Mažeika, 2b 
T. Vitonis, 3b 
Vasilauskas, ss 
Obraitis, lf 
Dubickas, cf 
Visnauskas, lb 
Bacinskas, rf 
Peskaviciuc, rs 
P. Vitonis, c 
Ketvertis, p

3b
c

FIRST
AB

4
3
3
4
3
4
2
2
3
3

31

* AB
3
3

GAME
R
2
1
3
0
1
0
2
2
0
0

11

H
3
1
2
1
1
1
1
2
0
1
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BRANGIAI KAŠTUOJA
Clevelande praeitų keliųcieveiancte praeitų kelių me

tų bėgiu buvo rasta nužudytų 
žmonių kūnų dalys. Tos žu- 
dystės, kurių buvo apie 12, at
liktos taip gabiai kad jokių 
pėdsakų nerandama.

Aiškinimui ir tyrinėjimui tų 
žudysČių Clevelando policija iš
leido apie $100,000, kas yra 
labai daug, tačiau nei už cen
tą naudos neatnešta.

SVEČIUOJASI PAS SAVO 
VAIKUS

Clevelande pas savo vaikus, 
Marę Miščikenę ir J. Medelį 
vieši jų tėvas, Kazys Medelis, 
iš Philadelphijos. Seniau jis 
gyveno Scranton, Pa., ir dirbo 
anglies kasyklose per 30 me
tų. Paskiau dirbo miesto dar
bą kelis metus, o dabar gyve
na Philadelphijoje.

Medelis buvo išvažiavęs į 
Chicagą ten aplankyti savo 
dukterį ir sūnų.

Iš Lietuvos Kazys Medelis 
išvažiavo 1899 metais, paeina 
nuo Marijampolės. Apsilankė 
Lietuvių Darželyje, kuriuo ge- 
rėjasi. Taip pat atlankė Dir
vos redakciją.

Iš Dayton, Ohio, lankėsi Juo
zas ir Ona Gužauskai su su
num ir dukteria. Viešėjo čia 
pas p. Gužauskienės seserį.

Iš Columbus, Ohio, apsilankė 
Antanas Lazauskas su savo

At-
Antanas Lazauskas su 
žmona, Louise, ir sunum. 
silankė Dirvos redakcijoje, už
simokėjo už Dirvą. Aplankė 
Lietuvių Darželį, čia viešėjo 
pas J. Šimkus ir kitus.

PILIEČIŲ KLUBO 
LANKYTOJAMS

Pranešame kad iš netikėtos 
priežasties pereitą penktadienį 
klubo vakaruškose Lietuvių sa
lėje traukimas neįvyko, taigi 
atsibus šį penktadienį, Rugsė
jo 9 d. 
bas.
nes

Traukimas bus dvigu- 
Visi nariai prašomi būti, 

bus daug progų laimėti.
P. P. Muliolis. Prez.

SULAUKŲ SUNŲ
Dr. A. J. Kazlausko 

šiomis dienomis pagimdė sūnų. 
Taigi Dr. Kazlauckas sulaukė 
savo įpėdinio. Motina ir sunus 
jaučiasi gerai.

žmona

SMAGUS PIKNIKAS
L.R.K.S.A. 50 kuopa rengia 

didelį pikniką bendrai su nau
ja parapija, sekmadienį, Rug
sėjo 18, naujos parapijos so
de, 18922 Neff rd. Bus dova
nos už gražiausia pašokimą val- 
co ir polkos. Taip pat bus do
vanos kortuotojams prie kož- 
no stalo. Gros Apanaičio or
kestras. Prašome visų atsilan
kyti. Komisija.

RAGINE
Adomitis, 
Polinskis, 
Lizdas, cf
Koharis, ss 
Juros, rf 
B. Lizdas, 2b 
Petkus, lf 
Rolinskas, rs 
Klavaitis, 
Kompis,

lb
P

R
0
1
0
0

■ o
o
o
o
o
o
1

H
o
i 
i 
o 
i 
o 
1 
o 
o
1
5

CLEVELAND’S HEROES 
OF THE WEĖK

The Lithuanian populace of Cle
veland extended vve’coming arms as 
it vietorious sportsmen returned.

First to return vvas our Lithuan
ian envoy to the Olympiad, Joe 
Prokop. This husky athlete return
ed vvith five medals in tovv — three 
first prize and tvvo second raters. 
Mr. Prokop informs us that ’įve 
of these beautiful gold and silver 
medals are as many as any other 
individual American participant vvon. 
After all the Americans won 19 
medals in all, Joe vvalking off vvith 
6 of the 19. — Cleveland sent 
quality not quantity to the Lith
uanian Olympics.

Second on our list of heroes of 
the vveek are the Baseballers of 
the Cleveland Lithuanian Athletic 
Club. They hustled off 
Indiana and knocked the 
of Racine and Gary to 
title and trophy. Novv 
sporting the title of — 
Lithuanian Champions”.

HURRAY AND A COUPLE 
IIUZZAHS FOR ‘OUR’ BOYS!

(Continued from

THE BALTIC SEA 
RESORTS O F THE 
TERRITORY

The Baltic Sea 
and her shores 
countries. There

lašt issuo)

BATUING 
M EM EL

RACINE 
CLEVE.
Homeruns,

2

to Gary, 
ears off 
vvin the 

they are 
“National

beat 
Joe 
and 
and 
tro-

Juszkievvicz $5.00.__  L.
C. Ogent $1.00___  Wm
Dubuc $1.00 vvorth of gas 
Brovvn’s Service Station.

Vison — B. Jakubec — 1 
cleaned -at pressed at Tony’s.

Novv back to the Tournament held 
in Gary, Indiana. In the first game 
Gary beat Detroit 6 to 3 and in' 
the second game Cleveland 
Racine, Wisconsin, 11 to 2. 
Ketvertis allovved only 5 h its 
struck out 14. Then Detroit 
Racine met for the Consolation
phy vvhile Cleveland and Gary rest- 
ed. Detroit vvon 7 to 5.

Nearly all of Gary turned out to 
see the finai game. It vvas one 
of the hardest fought games vve 
played. Our defenses and batting 
povver vvon out for us. The team 
played as one man. Everyone play
ed their best bąli, their being. no 
individual star. Willie Slivers piteh- 
ed the finai vietory, beating Gary 
6 to 2 allovving only 6 hits and 
striking out 5. Pete Vitonis Yvas 
the catchęr in the first game and 
Al Samolis caught the finai. Both 
boys doing a fine job.

SECOND GAMEBOX SCORE
CLEVE. AB R H
Mažeika, 2b 4 1 2
T. Vitonis, 3b 4 0 1
Vasilauskas, ss 3 1 2
O’Braites, lf 4 1 1
Dubickas, cf 3 1 2
Visnauskas, lb 2 0 1
Yankauskas, rf 3 0 0 1
Peskavicius, rs. 2 2 1
Samolis, c 3 0 2
Slivers, p 3 0 0

31 6 12
•Y- •Y. *

GARY. AB R H
Grenis, 2b 2 2 1
Waitkus, c 3 0 2
Vorkavicius, 3b 3 0 1
Romankas, ss 2 0 0
A. Paz, rf 3 0 1
Valantis, lb 3 0 0
Kukas, cf 1 0 1
Austin, lf. 3 0 0
Vichuras, rs. 2 0 0
Kareus, p. 2 0 0

24 2 6

CLEVE. 1 1 1 1 2 0 0 6 12 1
GARY 1 0 0 0 0 1 0 2 6 1
Homerun — Peskavicius

is large and. wide 
embrace several 

being many bath
ing resorts on her long beach. Būt 
the coast is novvhere so particular- 
ly rich vvith natūrai beauties as 
within the 
Territory. 
a djstance 
of Nidden 
Nimmersatt vvhere it unites at the 
border of the Territory vvith tbe 
strand of Palanga, the Greater Lith
uanian Seaside bathing resort. Ly- 
ing facing the vvest the beach of 
the Memel Territory has usually a 
good surf and plenty of vvaves.

Būt the country also is particu- 
larily interesting and beautiful. The 
Kurische Nehrung vvith its endless 
Sand Dunes is world known as 
the f'Sahara” of Europe, and is 
visited as a place of interest, the 
destination of thousands of travel- 
lers each year. The Kurische Neh- 
rung is a narrow piece of Land 
betvveen the Baltic Sea and the 
Kurisches Haff of an average vvidth 
of 1 to 1.5 Km and a length of 50 
Km from Nidden to Memel-Sand- 
krug. In th midst 
dering dunes lie on 
the Kurisches Haff 
ed fishing villages.
Eik district, and forest, moors, and 
meadovvs vvith planted dunes form 
a romantic vvilderness on this 
land-like land betvveen Haff 
Sea.

In all the seaside resorts of 
Memel Territory comfortable 
modern Hotels and Boarding Hous
es are to be found. There is a 
comfortable steamer eonneetion 3 
times daily betvveen Klaipėda and 
Schvvarzort and Nidden, and a fre- 
quent Ferry boat service to Sand- 
krug and Suderspitze (Kurische Ne
hrung). The bathing places north 
of Klaipėda, Forsterei and Nimmer
satt, are vvithin easy reach 
Railvvay or Bus lines.

LITHUANIAN HEALTH 
RESORTS
ALYTUS — Health Resort 
Memel River. Dry air from 
forests, modern parks, suitable for 
vvater sports. Cheap maintenance, 
beautiful surroundings, ęonvenient 
eonneetion vvith Kaunas by, Bus 
and Railvvay.

borders of the Memel 
The strand stretches for 
of 75 Kilometres north 
past Klaipėda u p to

J

OFo
o

1 o o
2 i :
Peskavicius and Mažeika

i 0
1 2 3

0 0 0 1
11

5
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“LITHUANIAN DAY” 
IN YOIJNGSTOWN

ihe 
theelement that made 

Day” Picnic in Youngs- 
the big success that it 
picnic vvas one of <,he

As in previous years, it was 
out-of-tovvn 
“Lithuanian 
tovvn, Ohio, 
vvas. This
motė enjoyable and smooth work- 
:ng affairs vvitnessed in years. All 
credit is due the hard working eom- 
mittees in charge, all members of 
St. Francis Parish, the sponsor. A 
goodly portion of the success of 
a large attendance can be attribut- 
ed to the parish’s pastor, Rev. Fr. 
Patrick and his large follovving of 
friends from Cleveland and 
outlying distriets.

The folks that attended 
not only treated to a grand
būt also to a beautiful picnic place. 
It vvas an ideal spot, knovvn as the 
Hubbard Country Club frequented 
by vvealthy society clubmen and 
women for a round of golf, clam- 
bake or corn or vveiner roast. It 
vvas therefore rather a rare treat 
for the hard-working steel men and 
their 
class

So,

other

vvere 
time

families to ffolic in high- 
atmosphere.
vvith the calling off of the 

vvinners of door and dravving prizes
and the gradually dying dovvn of 
the jittery dancing of the “jitter- 
bugs,” Youngstovvn’s little Catholic 
Parish elosed another page of its 
annual vvith “Success” vvritten aeross 
the to p.

WE SALUTE
The reavvakened “Lietuviu Žinios”. 

This revamped publication, issued 
once a month by a youth organiza- 
tion in Harrisburg, Pa. is vvorthy 
of honorable mention in the field 
of American Lithuanian journalism.

Much praise should be given to 
its editors; A. A. Bagdanski, John 
Moskus Jr., Joseph Matulavich and 
its Board of Directors; Hon. A. 
A. Yanoshat and Hon. Dr. A. J. 
Valibus. If the future publication 
of this monthly magazine continues 
to be as vvell-vvritten as its initial 
number vve vvill find it surpassing 
many of the older English vvritten 
youth journals.

In their reorganized vvork we vvish 
them the best of luck and courage 
to adhere to an unpredjudiced fu
ture.

Mokslo Metas
JAU PRASIDĖJO

VAIKUS TINKAMAIAPRENGKIT SAVO
VAIKAMS 

sveteriai
užsimaunami

VAIKAMS 
trumpos

VAIKAMS 
kaklaraiščiai

pusiau Vilnos 
kelnaitės
gražus šilko

$1

97c

VAIKAMS Broadcloth 
marškiniai už už

VAIKAMS gražios Golf 
kojinės su garteriais

VAIKAMS Odos 
diržai

$1

25c

25c
i VAIKAMS naujos 

rudens Skrybėlaitės
P) y TZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu LA\7 TZ A T
* * IA/i 1 už 10 centų ir aukščiau * I*. 711

VAIKAMS ilgos kelnės 
iš cheviot ir kt. 1.95 1.69

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

take vveek-end 
an entire vveek 
Eleanore Skodis 
things up properTy.

va- 
or 

be- 
rly.

IN BALTIMORE
Some people 

cations, others 
tvvo, būt Miss 
lieves in doing
Eleanore left Cleveland lašt vveek 
to visit relatives in Baltimore, Md. 
That in itself is pretty ordinary, būt 
the fact that she’s staying probably 
‘till Thanksgiving makes it a little 
more than a vacation or visit.

BUSINESS vs. WEDDING
Ben Patricks has alvvays been 

more or less enterprising young 
fellow and novv that he vvould likę 
to hear vvedding bells ring and ring 
soon he’s gone into business. He’s 
taking the right steps too, going 
into a “clean-up” business — that 
is, the Dry Cleaning business. He’s 
opening a modern, up-to-date 
tablishment at Blain Avė. 
86th St. Good luck. Ben.

a

i

of high wan- 
the strand of 
forest border-

This is the

IS- 
and

the 
and

»■

and
es- 
E. by the

CANADA 
closing the 
of ‘38 by 

in Niagara 
Much

WEEKENDING IN
Miss Amelia Zilen is 

pages of the Summer 
Holiday vveek-ending it
Falls and nearby Canada. 
grape-vine nevvs has been floating 
around about her and 
Akron lad, būt she informs us that
it’s far from a honeymoon, ‘cause 
the other party isn’t even vvith 
her.

a certain

A FLORIDA BANKER
could be the title of a storyThat

to be vvritten about the early life 
of Ben Yorkunas. Ben. a former 
Youngstovvn scholastic football hero 
is making good in his struggle to 
secure or insure an education. As 
a means to this end he has been 
doing part time vvork in one of 
the local banks and attending Tam
pa University the other part of 
time.

the

on the 
spruce

ZARASAI — Also called “Lith
uanian Svvitzerland”. In 
rounding 250 lakęs, dry 
spruce forests, 
sports and 
vvith Kaunas

the sur- 
air from 

suitable for vvater 
fishing. Connection

by Motorbus.

— A nevv bathing 
Lithuanian sea coast.

e- -

FALL PICNIC
L.R.K.S.A. 50 Chaper and 

in-
The

Nevv Parish extend a cordial 
vitation to all their members and 
friends to attend their picnic held 
on the Nevv Parish grounds, 18022 
Neff Road, on SUNDAY, 
18. There vvill be a prize 
for the young people and a 
polka for the older folks. 
vvill i 
prizes 
naitis

also be a card party 
i at every table. John 

Orchestra vvill play.

SEPT. 
vvaltz 
prize 

There 
vvith 
Apa-

IT’S A BOY!
Very belated congratulations are 

in order at the Joseph Graff home
stead. Mr. Graff is our local Lith
uanian tinner and service man and 
vvas very joyous vvhen his vvife 
presented him vvith number three 
son several vveeks ago. 1 
has no particular recipe 
dueing boys except that 
be all the fresh air and 
absorbed as a roofer.

Mr, Graff 
for pro- 
it might 

1 sunshine

■'••f •}•+-į—c-f 
+

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
V 6702 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO
4

ŠVENTOJI 
place on the 
šventoji vvas only a fevv years ago 
a small fishing village būt this 
little village has today changed its 
appearance entirely. From a small 
village it has become a pleasant 
bathing place. Picturesque homes 
seem to spring up daily and the 
sandy vvastes are being planted, 
and nevv roads built. Initiative for 
the building lies in the hands of 
the Klaipėda Branch of the Žemės 
Bankas.

Within a short time Šventoji vvill 
become a charming, quiet bathing 
place. šventoji has also obtained 
convenient communications and the 
regular Post Busses are novv run- 
ning there from Palanga.

It is expected that dredging of 
the 
be 
and 
eall

šventoji harbor vvill shortly 
commenced so that passenger 
cargo vessels vvill be able to 
there.

AUKŠTOJI PANEMUNĖ
This is the recreation 

Kaunas, the place vvhere 
go vvho are unable to visit 
resort farther situated. 
its popularity this health resort is? 
rapidly extending and becoming a 
great deal larger. Modern board- 
ing houses, elegant and comfortable 
vilias are available or under con- 
struction. A pleasant excuraion Ts 
to the large forest and park at 
the River Memel, near vvhere the 
monastry Pažaislis is situated in 
attractive surroundings. Thanks to 
the "Pienocentras” Restaurant and 
the vvell conducted cheap hotel, liv
ing is hardly more expensive than 
in Kaunas or Klaipėda.

place of 
all those 
a Health 

Thanks to

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ 
(Lait) 

1155 East 79th St.


	1938 Rugs.9 0001
	1938 Rugs.9 0002
	1938 Rugs.9 0003
	1938 Rugs.9 0004
	1938 Rugs.9 0005
	1938 Rugs.9 0006
	1938 Rugs.9 0007
	1938 Rugs.9 0008

