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REIKALAUJA 30 VA
LANDŲ DARBO SA

VAITĖS
Birmingham, Ala. — čia 

kalbėdamas Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 

- Green pareiškė kad pasi
darys daugiau darbų įve
dus industrijoje 30 valan
dų darbo savaitę. Jis tik
rina kad bedarbės panaiki
nimas galės paeiti iš priva
tinių industrijų, o ne nuo 
valdžios.

IMA DAUGIAU DAR
BININKŲ

Chicago. — New York 
Centrai geležinkelio dirb
tuvės tarp Chicagos ir New 
Yorko pašaukė į darbus 
bendrai 3489 darbininkus.

Clevelande, Fisher Body 
automobilių viršų dirbtuvė 
paėmė apie 1,000 darbinin
kų. Iki Spalių vidurio ža-> 
da paimti viso apie 4,000 
darbininkų.

Flint, Mich. — Chevrolet 
automobilių kompanija pa
kvietė 12,100 savo darbi
ninkų atgal į darbus.

Detroit. — Automobilių 
išdirbėjai tikrina kad 1939 
metų modelių gamyba pa
didins darbus tarp *20 ir 40 
nuoš. Kiti sako kad neku
rtose kompanijose gamyba 
pakils 50 nuoš.

Su-MAŽOS INEIGOS. 
rinktos žinios parodo kad 
trečdalis visos ’ Amerikos 
piliečių gyvena uždirbdami 
mažiau negu $780 į metus, 
arba apie $14 į savaitę — 
šioje turtingiausioje pasau
lio šalyje.

Biedniausi 39 milijonai 
šalies gyventojų gauna tik 
10 nuoš. visų ineigų, kiek 
gauna tik pusė vieno nuo
šimčio turtingųjų gyvento
ju.

TRUMPAS STREIKAS
Evansville, Ind. — Pasi

baigė vienos dienos strei
kas Briggs dirbtuvėje, ir 
1,200 darbininkų gryžo dir
bti.

IR JIEMS NEGERAI! 
Cincinnati, O. — Viešbučių 
alaus ir degtinės šinkuoto- 
jai (bartenderiai), 41 skai
čiuje, sustreikavo kai vieš
bučių savininkai atsisakė 
padidinti algas 20 nuoš.

Clevelande dar tebesitę
sia streikas nekuriu auto
mobilių taisymo ir parda
vimo įstaigų mechanikų.

Streikas prasidėjo Liepos 
11 d. Nekurtos įstaigos su
sitaikė, kitos atsisako tai
kytis.

San Francisco, Calif. — 
Suvirš trijų desėtkų dide
lių šio miesto krautuvių 
darbininkai sustreikavo — 
viso apie 7,000.

KANADA kviečių šymet 
gavo dvigubai tiek kiek 
pernai, todėl kviečių kaina 
Amerikoje bendrai nupigo. 
Chicagoj bušeliui kviečių 
moka 63c.
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Hitleris Karo Neskelbė — Sukurstyti Naziai Dūksta — Susirėmi n a i ir Ka
ro Stovis Čekoslovakijoje. — Karo Nebus, Tikrina Nazių Aukšti Vadai 

I
VĖLIAUSIOS 

ŽINIOS
I

Londonas, Rūgs. 15. — Šį 
rytą Britų ministeris pir
mininką^ Chamberlain or
laivių išskrido į Vokietiją 
asmeniškai tartis su Hitle
riu dėl Čekoslovakijos Vo
kiečių ir Europos taikos 
išlaikymo.

Paryžius. — Prancūzija 
pilnai užgyrė Chamberlai- 
no žygius ir abi tos šalys 
sutinka neleisti Sudetams 
reikalaujamo apsibalsavi- 
mo, kuriuo jie norėtų atsi
mesti nuo Čekoslovakijos.

Eger. — šiome parube- 
žio mieste, Čekoslovakijo
je, įkaitę Vokiečiai pakėlė 
riaušes, kurias Čekų poli
cijai malšinant užmušta į 
40 žmonių. Pavartota ka
ro tankai, kulkosvaidžiai ir 
kiti ginklai.

Šie susirėmimai surūpi
no Britus ir Prancūzus, 
nes Hitleris gali panaudoti 
tą kaip priekabę veržtis į 
Čekoslovakiją “gelbėti” sa
vo tautiečius.

Čekoslavokija deda visas 
pastangas į Vokiečių truk- 
šmingus reikalavimus atsa
kyti ginkluotu pasiprieši
nimu.

Berlinas. — Hitleris ir 
padėjėjai tikrina kad karo 
dar nebus, tam neatėjo 
laikas. Tačiau jie tuo gali 
tik apraminti kitus, o pa
tys pulti į Čekoslovakiją.

Chamberlaino kelione į 
Vokietiją Vokiečiai pučia
si, nes tas priduoda jiems 
didelę svarbą.

ŽADA APDRAUSTI DI
DESNIUS PADĖLIUS 

BANKUOSE
Federalės valdžios padė

lių apdraudos korporacija 
studijuoja galimybes ap
draudimo bankuose padėtų 
taupmenų virš $5,000. Iki 
šiol apdraudžiama tik iki 
penkių tūkstančių.

13,719 apdrausti bankai 
visoje šalyje gavo blankas 
su paklausimais kiek pa
skiru podėlių turi sumomis 
virš $5.000, virš $10,000 ir 
taip toliau.
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HITLERIS SUSILAIKĖ 
NUO KARO SKEL

BIMO

tau-

die-
savo

Nurnburg, Vokietija. — 
Čia tęsėsi visą savaitę Na
zių partijos suvažiavimas. 
Pirm to suvažiavimo Vo
kiečiai rėkavo ir gąsdino 
visą pasaulį puolimu Čeko
slovakijos už “skriaudimą” 
ten gyvenančių pusketvir
to milijono Vokiečių.

Visa Europa buvo susi- 
rupinus kas bus po Nazių 
kongreso. Tikėta kad Hit
leris paskelbs Europai ka
rą — visoms toms valsty
bėms kurios užtaria Čeko
slovakiją, ir puls Čekijon 
“išlaisvinti” tuos savo 
tiečius.

Paskutinę kongreso 
ną pats Hitleris sakė 
svarbiausią kalbą. Jis tarp 
kitko rėkavo ir žadėjo Če
koslovakijos V o k i e čiams 
apsaugą ir ‘išgelbėjimą”.

Jo kalboje buvo pasaky
ta daug žiaurių, šiurkščių 
ir grasinančių Čekoslova- 
kams žodžių, tačiau nuo 
skelbimo karo Hitleris su
silaikė. Jis rėkė kad “Su
detų likimas jam labai ru
pi” ir kad “tie nuskriausti 
žmonės, jeigu jaučiasi be 
teisių ir be pagalbos, gaus 
viską nuo musų.”

Pagaliau paliko visą da
lyką spręsti Britanijai ir 
jos atstovui Čekoslovakijo
je Runcimanui. “Praha ir 
Londonas turi Europos li
kimą savo rankose”, sakė 
Hitleris savo klausytojų 
miniai.

> Hitleris savo kalboje ne
uždarė durų ramiu keliu 
išsprendimui Sudetų klau
simo.

Išrodo kad tie nazių va
dų riksmai ir gąsdinimai 
buvo reikalingi tik tam kad 
ką nors sakyti savo klau
sytojams, kurių susirinko 
į pora šimtų tūkstančių.

Jo kalboje daugiausia 
dvokė piktumas prieš tuos 
kurie priešinasi jo planams 
ir tuos kurie trukdė jo sie
kiniams.

Minia lyg apkvaišus rė- 
kė-užgyrė nazių tas karš

tas kalbas. Bet niekas ne
siėmė ginklo kur nors pul
ti ir ką nors užkariauti..

Gal būt kad .Anglų, Čeko- 
slovakų, Prancūzų ir kitų 
rimtas rengim įsis karui 
“atšaldė” juos noro pa
siimti Čekoslovakijos dalį 
kur jų “nuskriausti” Sude
tai gyvena.

Britanija pasakė, staigus 
Čekų puolimas tikslu pasi
jungti Sudetų žemes nepra
eis taip kaip praėjo pasi
jungimas Austrijos.

KARO STOVIS ČEKO
SLOVAKIJOJE

Praha, Rūgs. 13. — Po 
Nazių partijos kongreso 
pažadais įkaitinti Sudetai 
pradėjo tiesiog kvailioti, ti
kėdami kad Hitleris ateis 
juos “išgelbėti”. Pradėjo 
elgtis kaip laukiniai, puldi
nėdami Čekus, daužydami 
Žydų ir Čekų krautuvių 
langus, demonstruodami ir 
nešiodami uždraustus na
zių svastikos ženklus. Če
koslovakijos vyriausybė iš
leido karo stovį aštuonio- 
se Sudetų srityse. Delei 
to naziai baisiai pasipikti
no, bet ir tai nieko nedaro.

Jų barbariškas riksmas 
buvo be karo išgauti ką jie 
buvo užsigeidę.

Demonstracijose po 
lerio kalbos užmušta 
asmenys.

Hit- 
trys

SUMEKSIKA TAIKOSI 
SUV. VALSTIJOMIS 
Santikiai tarp Suv. Val

stijų ir Meksikos pastaru 
laiku pradėjo gerėti, nesu
sipratimai šalinami, ir ga
lima tikėtis varžytinė už 
žemę ir aliejaus laukus, ką 
Meksika atėmė iš Ameri
kiečių, bus išspręsta neto
limoje ateityje.

ŠEŠI ŽUVO. Rimouski, 
Kanadoje, užsidegus vieš
bučiui, sudegė šeši žmonės.

ŠEŠI UŽMUŠTA. Ox- 
ford, Mass. — šeši asme
nys užmušta susimušus 
sažieriniam autobusui 
troku. Keliolika kitų 
žeista.

pa
su

su-

BRITANIJA VIS DIR
BA TAIKOS IŠLAI

KYMUI

Londonas. — Po Hitlerio! 
grąžinančios kalbos, Britų, 
kabinetas buvo sušauktas 
nepaprastam posėdžiui ap
kalbėti Europos krizį.

Britų kabinetas buvo su-1 
sirinkęs į posėdį ir pirm Į 
Hitlerio kalbos.

Dabar visas Britų rūpes
tis yra tyliai stiprinti savo 
karo mašineriją.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė nusprendė lai
kyti savo pasiruošimus ka
rui prie Vokietijos sienos.

Premjerui Daladier su
teikta neribota gale vesti 
šalies reikalus sulyg savo 
geriausios nuožiūros.

Roma. — Italija palaiko 
Vokiečių pusę, laikraščiai 
kritikuoja Prancūziją, ir 
pataria Čekams pildyti Su
detų reikalavimus.

Maskva. — Sovietų va
dai tyli ir žiuri, bet smer
kia Prancūziją ir Britani
ją kad jos užsileidžia na-! 
ziams.

Washington. — Suvieny
tų Valst. vyriausybė laiko' 
Hitlerio kalbą nepavojinga 
ir atliuosuojančia įtempi
mą bent dabartiniu laiku, 
nors tas nėra užtikrinimas 
kad toliau kas neatsitiks.

17 ŽUVO GELEŽINKE
LIO NELAIMĖJE

Ispanijoje, prie Genora 
miestelio, traukinių susi
mušime žuvo 17 žmonių.

MEKSIKOJE, perleistas 
bilius sulyg kurio valdžios 
įstaigų civiliniai tarnauto
jai turi teisę organizuotis 
kaip kasyklų, dirbtuvių ir 
kitų darbų darbininkai, ir 
taip pat turi teisę strei
kuoti.

REGISTRUOJA KITŲ 
ŠALIŲ AGENTUS

Federalė valdžia išsiunti
nėjo blankas įvairiems ki
tų šalių agentams, svetim
šalių politiškų partijų vei
kėjams ir kitiems ką nors 
tiesioginai bendro turin
tiems su kitų šalių valdžia 
ar partija.

Musų komunistai dėl to 
piktinasi. Mat, 
jų laisvė....

žemaičių plento statybos vai
zdai: Naujas žemaičių Plen
tas, tiesiamas nuo Kauno iki 
Klaipėdos, yra visapusiai mo
derniškas, su visais saugumo 
aprūpinimais.

Sako Išžudyta 11,000 
Kunigų

New York. — Vyskupas 
John Mark Gannon, Kata
likų Gerovės Konferenci
jos spaudos departamento 
pirmininkas, apsilankęs Is
panijoje, sako įsitikinęs 
kad komunistų žiaurumas 
ir žudystės nuvarė į kapus 
suvirš 11 tūkstančių Ispa
nijos kunigų ir siminaris- 
tų.

ISPANIJOJE SUKILĖ
LIAI LAIMĖJO

Hendaye, Rūgs. 14 d. — 
Sukilėliai smarkiuose susi
rėmimuose su kairiaisiais 
Ebro upės fronte užėmė 
svarbų kalną 441, prie Gan- 
desa. Kituose frontuose 
sulyginamai ramu, tik su
kilėlių lėktuvai daro nuo
latinius puolimus kairiųjų 
valdomų miestų.

Kairieji šaukia į tarnybą 
vyrus tarp 35 ir 36 metų.

ŪKININKAI GAUS 200 
MILIJONŲ

Washington. — Agrikul
tūros sekretorius praneša 
kad mažinant 1939 metais 
ūkių derlių, Amerikos ūki
ninkams bus sumokėta du 
šimtai milijonų dolarių. Tą 
užmokestį gaus vatos, kor- 
nų, kviečių, ryžių ir taba
ko augintojai, kurie kitam 
metui sės mažiau negu sė
jo šymet.

PRIGĖRĖ APIE 100 
ŽMONIŲ

..Londonas. — Iš Japoni
jos praneša kad prie Para- 
cel salos apvirto Prancūzų 
pasažierinis laivas, su ku
riuo nuskendo apie 100 ke
leivių ir jurininkų.

VENGRIJA, kaip prane
šimai sako, po jos valdžios 
galvos atsilankymo ir sve- 
čiavimosi pas Hitlerį, pa
linko į Vokiečių pusę.

PALESTINOJ Arabų ir 
Žydų susirėmimuose šiomis 
dienomis užmušta 22 žm.

KINIJOS karo lauke žy
mių permainų neįvyko, tik 
Kinai praneša gerai atkir-

suvaržoma’ tę Japonų pastangas verž
tis link Hankow.

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose ______
Kanadoje ir Meksikoje______
Lietuvoje ir kitose šalyse___

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

RIETAVE, buvusioje kuni- 
nigaikščių Oginskių buveinėje, 
norima įsteigti muzejų. Į tą 
niuzejų tikimasi surinkti daug 
istorinių paveikslų iš Oginskių 
įpėdinių.

•

SVEČIAI LIETUVOJE, šią 
vasarą ekskursijomis į Lietu
vą užsienio Lietuvių viso atvy
ko daugiau kaip 1,000 asmenų. 
Iš Suv. Valstijų ekskursijomis 
atvyko apie 840 asmenų, iš Ar
gentinos 20, iš Anglijos 40, iš 
Latvijos apie 200.

•

KETURI PRIGĖRĖ. Užven
čiu vai., Tikies ežere prigėrė 
keturi Rusai, Užvenčiu vals
čiaus gyventojai.

•

ODA UŽSIENIN. Per šių 
metų pirmus 7 mėnesius iš Lie
tuvos j užsienį išvežta 172 to
nai kietos odos padams, už ku
rią gauta 902,000 lt. 
per tą patį laiką 
tonų. Visa šios 
vežta į Sovietų

Pernai 
išvežta tik 40 
rūšies oda iš- 
Rusiją.

P E R K A AUTOMOBILIUS. 
Sumažinus muitus įvežamiems 
automobiliams ir kitoms auto 
susisiekimo priemonėms, jų 
įvežimas žymiai padidėjo, šy
met per 7 mėnesius automobi
liu ir chassis įvežta už 4,500,- 
000 litų. Pernai buvo įvežta 
už 3,200,000 litų. Daugiausia 
įvežama iš Vokietijos, paskui 
eina Amerika, Rusija, Švedija, 
Anglija ir kt.

•
1939 METAIS Kaune ruošia

ma Tarptautinės Krepšinio lo
šimo pirmenybės. Į Kauną at
vyksta pasitarti dėl to lošimo 
rengimo iš Romos Tarptauti
nės Krepšinio Federacijos ge
neralinis
Jonės. Taigi 
užimti aukštą

sekretorius William 
Lietuva pradėjo 
vietą sporte.

PAKVIETIMŲ.DAUGYBĖ
Lietuva įgauna vis svarbesnį ir 
reikšmingesnį vardą ir su ja 
labiau skaitomasi, šiais metais 
Lietuva gauna nepaprastai 
daug pakvietimų dalyvauti į- 
vairiuose tarptautiniuose kon
gresuose ir konferencijose.

•
KVIEČIA | VARŠAVĄ. Vie

šėjęs Kaune Varšavos burmis
tras Staržinskis pakvietė Kau
no burmistrą Merkį aplankyti 
Varšavą. šiuo metu p. Mer
kys šio pakvietimo neišnaudos. 
Jis laukia atvykstant 
burmistro ir Maskvos 
tarybos pirmininko.

•
statyti

rumus Parodos 
sumanymas nu- 

Prezidentu- 

Prahos 
miesto

naujus

Naujieji 
rūmai bus pra- 

ateinančiais me-

RUOŠIANT
Prezidentūros 
Aikštėje, kilo 
griauti senuosius
ros rumus ir jų vietoje pasta
tyti miesto rotušę. Kauno sa
vivaldybė tuos rumus numato 
iš valdžios atpirkti.
Prezidentūros 
dėti statyti 
tais.

Lietuviu chorui
Vilniaus storastija

VILNIAUS
“Varpui” 
leido išvykti į Lietuvą dviem 
savaitėm koncertuoti.
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PENNSYLVANIJOJE Lietuvos Dalyvavimas Pas. Parodoje
Lietuva Suplanavus Įrengti Labai Imponuojantį Paviljoną

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGH
Kas bus Veikiama 

Rudenį

Pittsburgho Lietuvių drau
gijos užbaigusios vasarinius 
piknikus ir išvažiavimus, ren
giasi pradėti darbus salėse.

Rengiamasi prie Spalių 9-tos 
minėjimo. Tai Vilniaus už
grobimo diena, ko Lietuviai ne
gali užmiršti.

Lietuviškuose klubuose visa
da gyva, žmonių pilna, šneku
čiuoja, šiuo-tuo užsiima, fun- 
dijasi, ginčijasi. Klubai daro 
gerų biznį.

Lietuvių Ukėje dar vis ran
dasi lankytojų, kurie ten nuva
žiuoja sekmadieniais.

Lietuvių Kambario Komite
tas rūpinasi kambario baigi
mu. Jau turi planus iš Lie
tuvos ir apsirūpinę kitokiomis 
smulkmenomis. Lietuvių kam
baryje Pittsburgho Universite
te, kaip žinoma, bus pastaty
ta kaip centralinė figūra, dai
lininko Petro Rimšos “Vargo 
Mokykla”. T(f skulptūrinio ku
rinio įgijimu pasirūpino veikė
jas Petras Pivaronas sukelda
mas reikalingų sumų pinigų 
tarp žymesnių Amerikos Lie
tuvių. Kiek žinoma, p. Piva
ronas stengėsi prie to kurinio 
pirkimo pritraukti tiktai dorus, 
švariu vardu Amerikos Lietu
vius ir jam tas pasisekė, šiaip 
visokių politikierių sako galė
jo gauti greitai, kurie butų no
rėję pasigarsinti prisidėdami 
savo auka. Rep.

Grąsina Liudininkams
HARRISBURG, Pa. — Vals

tijos gubernatoriaus ir jo ad
ministracijos suktybių tyrinėji
mas įsisiūbavo, šaukiama ei
lės naujų liudininkų, kurie iš
kelia visokių slaptų dalykų iš 
administracijos darbų, kuriais 
išaikvojo daug valstijos pini
gų-

Du svarbiausi liudininkai sa
ko gavo slaptus grąsinimus at- 
keršto jeigu jie nesiliaus liu
diję ir iškeldinėję aikštėn poli
tikierių darbų. Tiedu liudinin
kai gavo apskrities sargybinius 
palydovus.

MAYORAS KALTINAMAS. 
Philadelphia, Pa. — Miesto ma
yoras Wilson ir keturi policijos 
viršininkai kaltinami leidimu 
laisvai veikti visokiems ištvir
kavimo ir gembleriavimo liz
dams.

Tardymus pradėjus, mayoras 
padėtas po $10,000 užstato iki 
teismo pabaigai.

PRADĖJO DIRBTI. Phila
delphia, Pa. — Po 21 dienų ne- 
dirbimo, atsidarė Philco radio 
dirbtuvė. Kompanija pūtiko 
pasirašyti su darbininkais uni
jos sutartį.

YOUNGSTOWN

KETURI UŽMUŠTA. Auto
mobilių nelaimėse Pittsburgho 
distrike Rugsėjo 10 d. užmuš
ta keturi asmenys.

VESTUVĖS BAIGĖSI LAIDO
TUVĖMIS

BEAVER FALLS Pa.— Au
tomobiliu važiuodami susikuli- 
me užsimušė ir susižeidė pora 
kuri buvo besirengiantis apsi
vesti. Vaikinas, Frank Me- 
vers, 27 metų, užmuštas, o jo 
jaunoji sunkiai sužeista. Tik 
prieš tris valandas jiedu buvo 
išsiėmę leidimų vestis.

• KENTUCKY valst., Mam- 
moth Urve, randasi žuvų ku
rios nemato. Jų akys užtrau
ktos oda ir nenaudingos. Jų 
kūnas bespalvis. Mat, ten nė
ra šviesos ir be saulės spindu
lių nesidaro spalvos.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

rikos Lietuvių gyvenimų, kul
tūrų, mokslų, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuviu jaunuo
lių gyvenimų (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir gyveni
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimų. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren
džia politikos ir kulturinius 
klausimus ir patiekia vėliau
sias pasaulines žinias su pavei
kslais.
• VIENYBĖS dienraščio skai

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:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

TRUPINIAI
Parapijos 4-tas metinis Lie

tuvių Dienos Piknikas, laiky
tas Rugsėjo 4 d., praėjo su ge
riausia nauda ir dideliu pasi
sekimu. Diena ir vieta (Hub- 
bard Country Club) buvo ge
rai pritaikyta, nes gražesnės 
vietos ir puikesnės dienos ir 
tikėtis negali.

Kad ir kalbama apie Ameri
kos Lietuvių iširusia vienybę, 
bet šiame parengime to neteko 
matyti. Lietuvių ir Lietuvai
čių privažiavo iš didmiesčių ir 
aplinkinių miestelių, žinoma 
daugiausia Clevelandiečių. To
lus skaitlingas svečių atvyki
mas iš kitų miestų aiškiai pa
rodo kad Lietuviai ir vėl į vie
nybę “vienijasi”.

Pikniko programe galėjo da
lyvauti kas tik norėjo ir drą
sų arba gabumą turėjo. Pro
gramas išėjo gerai ir visi lin
ksmai praleido laiką ir buvo 
patenkinti.

Naujai suorganizuotas St. 
Francis “softball” tymas fiusi- 
lenkė prieš Clevelandiečius su 
dideliu “score” svečių pusėje: 
19—3. Reikia pastebėti kad 
jei Youngstovvniečiai butų su
siorganizavę pradžioje sezono, 
labai abejoju ar Clevelandie- 
čiai butų galėję atsilaikyti.

SLA. PIKNIKAS. Girdėti 
kad SLA. kuopa rengiasi tu
rėti paskutinį šios vasaros pik
niką Rugsėjo 25 d. Geriausio 
pasisekimo, nes jų kuopa nėra 
nieko šį metų rengus. Kadan
gi SLA. kuopa yra viena iš di
desnių organizacijų musų mie
ste. jie be baimės gali turėti 
tankesnių parengimų ir turė
dami priešakyje pirmininkę 
asmenyje p. Jurkunienės.

SI R K A. RENGIA VEIKA- 
I Ą. LRKSA. kuopa rengiasi 
prie pastatymo veikalo Lap
kričio mėnesį; visi vaidintojai 
bus iš Clevelando. Reikia nu
siimti kepurę prieš Rymiečius, 
nes jie šį metą dirba rankoves 
pasiraitoję.

DARBAI. Darbai Čia gerė
ja, bet bedarbių skaičius tai 
silpnai mažėja. Yra .iltis kadi 
prasidėjus V.'PA darbams su | 
milžinišku programa miesto, 
viešų kelių pagerinimo, bus pa j 
galba visiems — darbininkams' 
ir biznieriams. St. Gėlė.

• ANGLIJOJE kas met pa- 
j statoma naujų namų po apie 
300,000.

NEW YORK, Rugp. 30 d. — 
Ryšyje su Lietuvos Generalinio 
Komisaro atvykimu, Pasaulinės 
Parodos Pirmininkas, ponas 
Grover Whalen, suruošė užkan
džius (luncheon) Lietuvos at
stovams pagerbti. Dalyvavo: 
Lietuvos Įgaliotas Ministras p. 
žadeikis, Lietuvos Generalinis 
Komisaras p-lė M. Avietenaitė, 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
p. J. Budrys su ponia. Iš Pa
rodos Komiteto; be jo pirmi
ninko, dalyvavo Admirolas W. 
H. Standley, Statybos Skyriaus 
šefas-architektas p. S. Voor- 
hees, p. Albin E. Johnson, Pa
rodos Federalinis Pakomisaras, 
p. Charles Spollard, p. Holmes, 
ir visų skyrių vedėjai. Paro
dos automobiliu, p. A. E. John- 
sono lydimi, Lietuvos svečiai 
buvo atvežti iš Generalinio Kon
sulato į Parodos vietą. Ad
ministracijos Rūmai buvo pa
sipuošę visų Valstybių paro
dos dalyvių vėliavomis, o prie 
svarbiausio inėjimo, didelėmis 
J. A. V. ir Lietuvos vėliavo
mis. Prie inėjimo svečiai buvo 
pasitikti garbės sargybos.

Laike pusryčių Parodos Pir
mininkas, p. G. Whalen, trum
pa kalba pasveikino svečius: 
Lietuvos Ministerį, Generalinį 
Komisarą ir Generalinį Konsu
lą su ponia ir pareiškė savo 
pasitenkinimą Lietuvos dalyva
vimu Parodoje. Jis daug gero 
žinąs apie darbščias Baltijos 
valstybes, sunkiai iškovojusias 
savo laisvę; J. A. V. itin bran
gina dalyvavimą tokių, nors ir 
mažų tautų, ir labai įvertina 
Lietuvos pasiryžimą dalyvauti 
New Yorko Pasaulinėje Paro
doje. Iš pradėto darbo ir pa
sikalbėjimo su atvykusiu Lie
tuvos Generaliniu Komisaru jis 
darąs išvadą kad Lietuva tin
kamai suprato busimos paro
dos dvasią ir tikslus ir puikiai 
reprezentuos savo šalį. Jis pa
žada Generaliniam Komisarui 
savo ir atsakingų Parodos ve
dėjų pilna kooperaciją ir pa- 
j,31bų ir palinki jam sėkmingos 
darbuotės.

Lietuvoj Ministeris p. žadei
kis padėkojo šeimininkui už iš
kilmingų malonų priėmimą ir 
už pagerbimą vėliavomis ir 
garbės sargyba. Lietuva su 
džiaugsmu priėmė pakvietimą 
dalyvauti Pasaulinėje Parodo
je, stengsis Parodoje pasirody
ti kuogeriausia ir mano kad ir 
pati daug ką galės joje pasi
mokyti.

LIETUVIŲ PAVILJONO 
ĮRENGIMAS

Federalinis Pakomisaras, p. 
Charles Spollard savo žodyje 
taip pat pasveikino p-lę M. 
Avietėnaitę. Be to pareiškė: 
“Mes Amerikoje taip pat tu
rime moterį parodos komisarą 
— Darbo Sekretorę Kabinete, 
Miss Frances Perkins, kuri 
nuoširdžiai sveikina Lietuvos 
G meralinį Komisarą kaipo vie
ni įtėlį svetimšalį moterį Ko
misarą ir linki jos Kraštui ir 
jai geriausios kloties besiruo- 
šit nt prie Parodos.”

P-lė M. Avietenaitė padėko
jo p. G. VVhalenui už malonų 
Sftikimą ir visai Parodos va
de vybei už parodytą nuo pat 
pradžios didelį prielankumą. 
Lietuva neateina j Pasaulinę 
P; rodą konkuruoti su didelėm 
valstybėm—tai ne jos užduo
tis. Ji supranta Parodos tiks
lų kitaip: kiekviena valstybė 
turi galimai tiksliau atvaizduo
ti savo kraštą, tokiu kokiu jis 
tikrumoje yra ir parodyti kas 
ji charakterizuoja. Tokio tik
slo Lietuva siekė Paryžiaus Pa- 
rodyje ir rezultate Lietuva ga-1 
vo daugybę pagyrimų ir premi
jų (prizų), tarp jų patį, aukš
čiausi pažymėjimų (grand 
orize) už savo skyriaus sutvar
kymą. Kaip Paryžiuje taip ir 
New Yorke, Lietuvos Paviljo
nas nebus prigrūstas visokių 
prekių, bet bus atsižvelgta par- 
dėm į kokybę o ne kiekybę.

Pirmam aukšte planuojama 
garbės salė, kur dideliais mu- 
ralais, žymių Lietuvos dailinin
kų pagamintais, bus atvaizduo
ta Lietuvos praeitis. Tos salės 
gale bus didelis žemėlapis, vaiz
duojantis Lietuvą jos didžiau
sios galybės metu, kuomet jos 
teritorija siekė nuo Baltijos iki I 
Juodųjų Jurų. Svarbiausioje] 
vietoje bus milžiniška Vytauto I 
Didžiojo stovyla. Tam pačiam 
aukšte bus atvaizduota atgi
musios Lietuvos kultūrinė rai
da, jos organizacinis gyvenimas 
ir t. t. ir taip pat bus turizmo 
ir sporto skyriai.

Visas antras aukštas pave
damas Lietuvos žemės ukiui, 
pramonei ir prekybai. Per 
“Lietuvos Dieną” bus insceni
zuotos “Pabaigtuvės,” kur žiū
rovas galės susipažinti su mu
sų, kaip žemės ūkio krašto, 
liaudies dainomis, šokiais ir 
papročiais. Lietuva duos savo 
dirigentą ir šokiu instruktorių, 
o patį programą įvykdyti tiki
si gauti pagelbos iš savo tau
tiečių išeivių. Manoma, kad 
chorą sudarys apie du tūkstan
čiai dalyvių ir be to bus keli 
šimtai šokėjų. P-lė Avietėnai- 
tė baigė savo kalbą: “Dar kar
ta dėkoju už nuoširdų priėmi
mą ir visokeriopą bičiulišką 
pagelbą, kuria jau turėjau pro
gos patirti iš Parodos vadovy
bės. Deja, man pačiai čia teks 
būti tik trumpa laiką. Man ne
sant, visos pareigos atiteks Už
sienių Reikalų Ministro Įgalio
tiniui, Lietuvos Generaliniam 
Konsului p. J. Budriui, kuris 
vykdys toliau visus Paviljono 
statybos ir kitus vietos dar
bus, susijusius su Lietuvos da
lyvavimu šioj puikioj Pasauli
nėje Parodoje. Neabejoju, kad 
tas prielaukumas kurį aš čia

T R U M P O S
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

patiriu, bus suteiktas ir p. Bud
riui.”

Po lunčo Parodos užsienių 
Komisaras, P. Johnson, aprodė 
Lietuvos svečiams visus Paro
dos darbus.

• SHENANDOAH, Pa. — Nuo 
Spalių 2 iš Shenandoah ra

dio stoties bus leidžiama dvie
jų valandų svetimšalių kalbo
mis programas. Lietuviams šis 
programas svarbus tuo kad 
VVEEU stoties vyriausiu direk
torium yra Lietuvis, Antanas 
Staniškis.

• HARTFORI), Conn. — Rug
sėjo 24-25 čia įvyks penktas

Amerikos Lietuvių Legijono 
(Amerikos, Lietuvos, Pabaltijo 
karo veteranų ir buvusių, ka- 
rių-jureivių Lietuvių) seimas.

• CHICAGO, III.— šiomis die
nomis Chicagos Lietuvių jau

nimo Kultūros Ratelis įsteigė 
savo chorą, kuris dainuos vien 
Lietuviškas liaudies dainas.

—Rugsėjo 11 d. įvyko ant
ras metinis Andrejevo šokių 
Mokyklos išvažiavimas. Mo
kyklos mokiniai, kurie dau
giausia yra Lietuviai, išpildė 
gražių šokių.
• SAO PAULO, Brazilija. — 

šiomis dienomis Bražilijos
Lietuviu Aero Klubas pabaigęs 
statyti pirmutinį savo sklan
dytuvą.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Rugpjūčio 14 d. Pau- 
lukovičių namuose tapo pager
bta p-lė Marija Nakaitė, kuri 
pirmutinė iš Argentinos Lietu
vaičių pradėjo bendradarbiau
ti Argentinos spaudoje.
• CHICAGO, III.’ — Lietuvis

Ardy Puplis, buvęs Notre 
Dame futbolo žvaigždė ir vie
nas All-Stars žaidėjų, kurie 
nugalėjo profesionalų VVashin- 
gton Redskins tymą, praėjusį 
sekmadienį apsivedė ir išvažia
vo į Kaliforniją “medaus mė
nesiui”. Gryžęs iš Kaliforni
jos apsigyvens Crystal Lake ir 
bus futbolo mokytoju vienos 
mokyklos.

MIRTIS PAĖMĖ JAU 2500 LIETUVIŲ

štai jau susidarė 2500 skait
linė mirusiu išeivių Lietuvių, 
nuo 1937 metų Vasario mėne
sio. kada Dirvoje Įvesta miru
siųjų surašymas.

DETROIT, MICH

Iš DARBO LAUKO. Per vi
są pavasarį ir vasarą Detroite 
darbai apmirusiai stovėjo, dar
bininkai be vilties laukė kada 
bus šaukiami dirbti.

Bėgyje pastarų dviejų sa
vaičių vietos Anglų laikraš
čiai pradėjo talpinti linksmas 
žinias — kad tūkstančius dar
bininkų šauks atgal į darbus 
automobilių dirbtuvėse. Ypač 
skelbė kad Fordo dirbtuvėn bus 
pašaukta 24,000 darbininkų.

Bet tos žinios tik buvo sura
minimas darbininkų. Keletas 
autimobilių dirbtuvių pašaukė 
prie darbo senų darbininkų, bet 
ne sulyg tų žinių kaip laikraš
čiuose skelbta, kur 
bai tūkstančiams.

Betgi palyginus 
mėnesius, darbai 
tiek pagerėjo ir

žadėta dar-

OLANGEVICIUS Petras, arti 
60 metų, mirė Pittsburghe, 
Pa. Palaidotas Tautiškose 
kapinėse Rugp. 9 d. Paėjo 
iš Suvalkijos.

MACKEVIČIUS Kazys, 55 m. 
mirė Rugp. 30 d., palaidotas 
Rugsėjo 2, Romos Katalikų 
kapinėse. Paėjo iš Suvalki
jos.

VAIŠNORAS Kastantas, 48 m. 
mirė Rugp. 11, Pittsburgh, 
Pa. Liko žmona, dvi dukte
rys ir vienas sūnūs. Palai
dotas Rugp. 16 d., Romos 
Katalikų kapinėse. Jo bro
lis yra kunigas Lietuviškoje 
parapijoje Pittsburghe.

J. Kuizinas.
*

i

praėjusius 
visgi šiek- 
darbininkų 

ūpas linksmesnis, kasdien gir
disi kad gryžta į darbus ilgai 
nedirbusieji. Gal neilgam visi 
darbininkai bus pašaukti dir
bti, tačiau prasidėjus 1939 mo
delius gaminti darbų bus dau
ginti ir darbininkų gyvenime 
bus linksmesnės dienos.

JAUNIMAS VEDASI. Nors 
laikai sunkus ir sąlygęs pras
tos, bet Lietuviškas jaunimas 
West Side į tai neatsižvelgda
mas kuria šeimyninio gyveni
mo židinį, vedasi, šv. Antano 
parapijoje daug vestuvių atsi- 
buna, vedasi Lietuviai su Lie
tuvaitėmis, ir maišytai, su ki
tu tautų ir religijų asmenis, 
nes matyt tokia meilės tvarka, 
eina j gyvenimą nieko neatsi
žvelgdami. Lietuvių jaunimas 
visgi turėtų paklausti savęs 
kas jie yra, kokie jų tėveliai 
ir kam turėtų priklausyti, ar 
ne Lietuvybei. Argi ne Lietu
vos sūnūs, dukrelė kad ir išei
vijos gyvenimo verpete? Koks 
džiaugsmas tėveliams kada su
eina j porą savas su savu.

GRYžO IŠ LIETUVOS. Dr. 
J. Jonikaitis ir Teisėjas P. J. 
Uvickas šią vasarą lankėsi Lie
tuvoje, kur praleidę kelis mė
nesius gryžo. Džiaugiasi 
musų1 tėvynės gyvenimu ir 
žanga. Jie labai patenkinti 
loję apsilankyti, pamatyti
išgirsti kaip ten viskas einasi 

Liūdnas Keleivis.

jie 
pa- 
ga- 

ir

ADV. ALEKSANDRO KON- 
DROTO VESTUVĖS

Jaunas Lietuvis advokatas, 
Aleksandras Conrad (Kundro
tas) ir p-lė Leoną Šatulaitė 
bus sujungti moterystės ryšiu 
šeštadienį, Rugsėjo 17. 11 vai. 
ryte, Lietuvių šv. Antano baž
nyčioje. 
7 vai. ' 
iyje.

Adv. 
mokslą 
advokatūrą praktikuoja 
1933 metų šianie mieste, ir tu- Į 
ri savo biurą 1646 National 
Bank Bldg. Jis yra gimęs Ri- 
verton, 111. Yra susipratęs ir 
darbštus Lietuvis. Abu yra pa
vyzdingi ir visų gerbiami jau-1 
nuoliai.

Leonos tėvai, Antanas ir 
Anastazija šatulaičiai, buvo 
vieni iš pirmutinių Lietuvių 
biznierių Detroite. Tais lai
kais, 1915 metais, buvo ir šie 
Lietuviai biznieriai aplink Šv. 
Jurgio bažnyčią: Ona Žilinskai-j 
tė-Aksomaitienė, 
K. Barkauskai, 
liai, kepykla, J. Homchis (Ac- 
me Pie Co.). Ambrozai, Petra
vičius, ir Chas. Stepanauskas, 
graborius. Visi jie dar ir da
bar gyvena Detroite.

Ona Aksomai lis.

Vestuvių pokilis bus ( 
vakare, Barlum viešbu-'

Conrad baigė teisių
Detroito Universite,

nuo

J. Bajorinai, 
Milleriai, Vil-

Juozas, 66
22, New-

¥ ¥

VARANAUSKIENĖ Jieva, 82 
metų, mirė Rugp. 16, Det
roit, Mich.

JURGELIONIUTĖ Bronė, 5 m. 
mirė Rugp. 26, Aurora, BĮ.

VIRBICKAS Vincas, mirė 12 
d. Rugp., New Kensington, 
Pa. Gimęs Anykščiuose.

GURKLYS Kajetonas, 39 me
tų, mirė Liepos 23, Buenos 
Aires, Argentinoj. •— Utenos 
ap., Kuktiškių vai., Mockė- 
nų k. Argentinoj išgyveno 
10 metų.

PELEGRIMAS Petras, mirė 27 
Liepos, Valentin Alsinoj, Ar
gentinoj. — Biržų ap., Sa
ločių v., Saudogalos k. Ar
gentinoj išgyveno 13 metų. 

DIDŽIULIS Pranas, 31 metų, 
mirė Liepos 17 d., Ribeirao 
Preto mieste, Brazilijoje. — 
Raudondvasio vai., Bernato
nių kaimo. Brazilijoje išgy
veno 12 metų.

ČEKAUSKAS Antanas, 58 me
tų, mirė Rugp. 23, Brooklyn, 
N. Y.

GUSTAINIS Pranas, 19 metų, 
mirė nuo susižeidimo auto
mobiliu Rugp. 29, Chicagoje.

DAVIDAUSKAS Aleksandras, 
mirė Rugp. 16, Cicero. III.

VAITKIENĖ Agnieška (Na- 
vardauskaitė), 50 metų, mi
rė Rugp. 21 d., Chicagoje.— 
Tauragės ap., Laukuvos m. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

ŠILAS Kazys, 49 metų, mirė 
Rugp. 23, pasikardamas, Chi
cagoje. — Telšių ap., Plun
gės par., Norvaičių k. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.

BALNIS Juozas, 78 metų, mi
rė Liepos 20, Detroit, Mich.

REMEIKIENĖ Ona, 54 metų, 
mirė Rugp. 19, Luzerne, Pa.

JUŠKA Antanas, 63 metų, mi
rė Rugp. 21. Edwardsville, 
Pa.

URBONIENĖ Veronika, 47 m. 
mirė Liepos 31, Somersvil- 
le, Conn. Amerikoje išgy
veno 24 metus.

ŽURIENĖ Uršulė, 
mirė Liepos 18, 
le, W. Va.

ŠEŠKAUS KAS D., 
mirė Rugp. mėn. 
Md.

VAI ENTUKONIS Petras. 48 
metų, mirė Rugp. 17, New 
Britain, Conn.

GELUMBAUSKAS Simanas, 
mirė Rugp. 25, Curtis Bay, 
Md.

ZARECKIENĖ Magdalena, 61 
metų, mirė Rugp. 19, Kear- 
ny, N. J., išsirgus net 9 me
tus.

ŽUKAUSKAS Antanas, 42 me
tų, mirė Rugp. 19 d., New- 
ark, N. J.

I EVONAVIčIUS
metų, mirė Rugp. 
ark, N. J.

FREIKšIENĖ Ona, 
mirė Rugp. 24, 
N. Y.

KARALIENĖ Katrė, 
mirė Rugp. 18, i 
Mass.
50 metų.

AVIŽONIS Juozas, 56 metų, 
mirė Rugp. mėn., Mahanoy 
City, Pa.

KATINAUSKIENĖ Marė, mirė 
Rugp. 25, Shenandoah, Pa.

ZUJUS Kazys, 67 metų, mirė 
Rugp. 29, So. Boston, Mass. 
Gimęs Gegužinės parapijoje. 
Amerikoj išgyveno 33 metus.

GRIBAS Antanas, pusės am
žiaus, mirė Rugp. 30, Chica
goje. — Stulgių par., Rod- 
genų k. Amerikoje išgyve
no 32 metus.

SMALUKAS Petras, 47 metų, 
mirė Rugp.
Mass.

PACKEVIČIUS
Rugp. mėn.,

JASAS Vincas, 60 metų, mirė 
Rugp. 19. Chicagoj. — Šiau
lių ap., Vaiguvos par.

KISIELIUS Antanas, pusam
žis, mirė Rugp. 20, Chicago
je. — Raseinių ap., Tytavė- 
nų par., Povigalių k. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

SABAS Matas. 34 metų, mirė 
Rugp. 5. Buenos Aires, Ar
gentinoje. Gimęs Garliavos 
par.

67 metų, 
Brooklyn,

, 78 metų,
Roslįndale,

Amerikoje išgyveno

22, Worcester,

Jonas, mirė 
Pittsburgh, Pa.

• DANAI, Norvegai ir šve
dai yra didžiausi pasaulyje ka
vos gėrikai.

• Iš RANDAMŲ kaulų šia
me kontinente, Naujojoj Mek
sikoj, sprendžiama kad Ame
rikos kupranugariai buvo la
bai dideli, nes tik jų galva bu
vo jardo ilgio.

• VARPAS, kuris sakoma 
yra didžiausias pasaulyje, ran
dasi Maskvoje. Aplinkui jo 
apačia yra 68 pėdų, aukštis 21 
pėda. Jis sveria 443,772 sva
rus. Jis stovi ant žemės, nes 
nebuvo galima įkelti į jokį 
bokštą.

65 metų.
Moundsvil-

56 metų,
Baltimore,

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

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 art jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.
PAJIEšKAU savo brolį Ka

zį Gužauską. G v vena Roches- 
ter, N. Y. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats arba apie jį ži
nantieji prašomi pranešti ant
rašą.

' Ignas Gužauskas
425 Deeds avė. Dayton, Ohio

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą 
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais

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

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per 
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorka:'
T)R( TTNINGHOLM .. Rugsėjo 21 
GRII’SHOLM ............. Sralių L
KUNGSHOLM .... Spalių 28
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 

laivakorčių agentą, arba

Spalių 22
Spalių 25

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefellėr Center ew York. N. Y.
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arba:
Ką Žmogui Davė Civiliza

cija
Kai žmogus galvoji, tuoj 

pamatai kad mes dabar gy
venam ne kiek kitaip kaip 
gyveno barbarai, laukiniai, 
kurię neturėjo nei automo
bilių nei orlaivių, nei pui
kių namų nei kitų dabar 
musų turimų pabūklų.

Kaip anose dienose žmo
gus gyveno tik savo pilvui, 
taip ir dabar tik tam gyve
na. Kaip anose dienose 
gaudė žvėris, žvėrelis ir 
gyvulius, taip ir dabar juos 
gaudo, šaudo, pjauna, ėda. 
Tik skirtumas tas kad da
bar išsikepa arba išsiver
da ir užsipila visokių sosų, 
pipirų, druskos, cinamonų 
ir kitokių prismokų.

Seniau turėjo jieškoti 
saugių gyvenimui vietų ir 
lindynių, ir dabar be to ne
apsieina, nors tas savo lin
dynes dabar išstato dauge
lio aukštų, išdabina, išlipi
na popieriais, ir apsišvie- 
čia elektra.

Kaip kitados vieni kitus 
užpuldinėjo ir bandė atim
ti ką kas turi, taip ir dabar 
nėra saugus, todėl savo iš
gražintas lindynes apstato 
sargais, aprūpina stipriais 
užraktais, ir visuotinai ap
saugai laiko policiją.

Kaip anose dienose nak
timis atėję, buožėmis apsi
ginklavę, apiplėšdavo, iš
žudydavo ir pasiimdavo- 
nužudytųjų naudą sau, ir 
dabar tą daro. Užpuoli
mus surengia ir dieną, jei
gu tik jaučiasi stipresni, 
kaip darydavo ir kitadbs.

Kaip kitados rengėsi iš 
gyvūnų atimtais kailiais ir 
odomis4 taip ir dabar tuos 
pačius gyvūnus gaudo ir 
lupa jų kailius ir darosi 
sau kailinius, kepures, ba-, 
tus, nors dabar apmargina 
ir pagražina.

Pirmiau, išalkę, turėdavo 
eiti gyvulį susirasti miškų 
gilumose, laukų platybėse. 
Dabar juos auginasi, Pir
miau reikėdavo gyvulį pa
prastu peiliu pjaustyti, da
rinėti, dabar įrengta gra
žios skerdyklos.

O apie karus kalbant, ar 
dabar kitaip kaip buvo ki
tados, kada dar žmonės bu
vo barbarai?

Anuomet, atsiradęs drą
sus vadas, savo alkanus 
pasekėjus sugundęs vedėsi 
į kitas šalis užpuldinėti ki
tus žmones ir jų naudą pa
siimti sau. Ir dabar vadai 
gundo ir prišneka savo se
kėjams kad kiti visko turi 
tik reikia eiti sau pasiim
ti.

Pirmiau kariaudami tu
rėjo tik buožes, akmeninius 
kirvelius, kilpinius ir kitus 
savo proto išgalvotus gin
klus. Dabar tą patį daro, 
tik pasidirbdinę sulyg savo 
išgudrėjusio proto viso
kiausius pabūklus kitų žu
dymui, o kiti taip pat pasi
gaminę tokius ir geresnius 
ginklus apsigynimui.

Kitados kariaudami iš-

žudydavo tik mažą skaičių 
žmonių, o dabar milijonus. 
Seniau tik pajiegdavo na
melį sudegint, o dabar iš
griauna miestus ir žemėse 
palieka tik skyles, duobes.

Kurie sakosi dabar kad 
jie yra civilizuoti, jie tėra 
tik civilizuoti barbarai, su 
tais pačiais norais žudyti ir 
grobti ir plėšti kaip turėjo 
j ų pra-pra-pra-pra-pra-pra- 
bočiai.

Visą savo didėjantį pro
tą žmonės panaudoja kitų 
skriaudimui, naikinimui iri 
jų naudos pagrobimui.

Visą savo galybę naudo
ja kitų nukariavimui ir jų 
žemių užėmimui.

Visą savo sumanumą iš
naudoja padarymui geres
nių pabūklų žvėris ir žmo
nes nugalėti savo pilvo pa
tenkinimui.

Ir ten kur vieni kitus 
yra suvaržę ir uždraudę 
užpuolimus daryti, jų nau
dą atimti, naudoja kitokius 
gudrumus savo naudą di
dinti, pilvą geriau paten
kinti. Kapitalistas spau
džia darbininką kuris jam 
dirba, darbininkas laukia, 
dairosi ir randa progą pa
sišiaušti prieš kapitalistą 
ir panaudojęs savo prievar- 
ir panaudojęs savo galybę 
užkovoja sau daugiau nau
dos. 1

•

Kai viską tą žmogus per- 
galvoji, matai kaip žmoni
ja nenubėgo niekur nuo sa
vęs: kokia buvo barbariš
ka tokia ir yra, nors išmo
ko pasidaryti sau visokių 
gražių dalykų kuriais nau
dojasi patogumui ir grei- 
tesnumui.

Ale nemislykit kad pa
saulis neturi vaisto tam vi
sam piktui prašalinti: yra 
ouiki idėja lygybės ir bro- 
ybės, kurią skelbia pasau- 
iui komunistai. Prie jų 
tvarkos, visi turi viskuo su 
vienas kitu dalintis, vienas 
kitam gyventi ir dirbti, ką 
pats turi, privalo duoti ir 
kitam.

Bet gaila pasakyt kad ir 
jų planas neveikia, nes ir 
jie yra tokie patys barba
rai: ir jie ką turi nenori 
kitiems duoti, ką kitas tu
ri jie nori užgrobti, kas ne-( 
daro taip kaip jie nori, jie 
puola sunaikinti — ir taip 
viskas šiame margame pa
saulyje eina po senovei — 
kaip buvo iš pradžios taip 
bus ir visados. Amen.

PAKLAUSĖ BIBLI 
JOS

MERCER, Calif. — Viena 
sufanatikinta jauna moteris, 
taip įsitikėjus biblijai, kuri sa
ko k"hd jei akis tave veda į pa
piktinimą išdurk ją, ar ranka, 
nukirsk ją, — taip ir padarė.

Ji sėdėjo su savo šeima va
karo metu ir skaitė šventą raš
tą. Perskaičius tą dalį apie 
kūno sąnarių papiktinimus, ji 
pasakė savo vyrui kad jos de
šinė akis ir kairėj i ranka “pa
pildė nuodėmę”. Pasiėmus žir
kles ir išėjo laukan. Nuėjus į 
malkinę, ji žirklėm išdūrė sau 
akį, paskui padėjus ranką ant 
grindų kirviu ją nukirto.

Dar turėdama visą savo ti
kyba suimtą sąmonę, ji sugry- 
žo į vidų, visa kruvina ir atsi
gulė į lovą. Tik vėliau tėvas 
pasiuntė vaikus pas kaimynus 
pašaukti pagalbos. Kaimynai 
nuvežė ją į ligoninę. Jos vyras 
tapo suimtas.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 

I kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

50c 
tris 

Priduokit 
vos”

Dirvų galima išsirašyti už 
vienų dolarį — pusei metų.

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

A’ *1* *

Parinktais Arkliais

M j r. S. Narušis.

(Pabaiga iš pereito nr.)
* * *

TREČIOS DIENOS 
LENKTYNĖS

Trečią ir paskutinę, dieną 
raitininkai baigė raitųjų spor
to varžybas.

Mačiusieji Lietuvos kariuo
menės raitininkų įvairius triu
kus savo gerai išlavintais žir
gais, stebėjosi musų kavaleri
jos pažanga, nes prieš kelerius 
metus raitininkai, pirmų vietų 
laimėtojai, turėdavo po kelioli- 

, ka ar keliasdešimts baudos taš
kų, o olimpinėse varžybose dau
gumas pirmų vietų laimėtojų 
negavo nei vieno baudos taško 

, ir labai sunkias kliūtis nugalė
jo labai švariai. Tokiais mu
sų raitininkų ir jų žirgų pasi
rodymais džiaugėsi ne tik mu
sų kavaleristų draugai bei mė
gėjai raitųjų sportą, bet džiau
gėsi ir didžiavosi broliai užjū
rio Lietuviai bei užsienių sve
čiai.

Raitųjų varžybos Tautinėje 
Olimpiadoje praėjo labai sklan
džiai. Varžyba sekė varžybą, 

į visą laiką žiūrovai buvo infor
muojami apie 
ir žiūrovams 
džiauti.

Paskutinės
nės buvo pradėtos persirungi- 
mo rungtynių karininkų, grupi
niu jojimu tarp dragūnų ir ulo
nų pulkų dėl pirmos vietos. O 
persirungti reikėjo dėl to, nes 
antrą dieną abiejų pulkų rink
tinės surinko po 12 baudos taš
kų. Persirungiant reikėjo per
šokti tik šešias kliūtis ir per- 

1 sirungimo pasekmės tokios: 3 
į dragūnų pulko: jojęs arkliu 
’ Kapralas ltn. Sušinskas gavo 4 

baudos taškus ir kliūtis nuga
lėjo per 42.1 sek. Jojęs ark- 

I liu Pajurys ltn. Smieliauskas 
atvyko per 39 sek. ir be bau
dos taškų, ir jojęs kumele Naš
laitė j. ltn. Kemeklis atvyko 
per 39 sek. taip pat negavęs 
baudos taškų.

2-ro ulonų pulko: jojęs 
kliu Opiumas ltn. Urbonas 
baudos taškų atvyko per 
sek.; jojęs arkliu Karvelis, ltn. 
Padegimas su 4 baudos taškais 
buvo per 38.3 sek. ir jojęs ark
liu Orkestras, ltn. Valys su 8 
baudos taškais buvo per 38.2 
sek.

Tuo budu pulkais olimpiniais 
nugalėtojais tapo: 
dragūnų Geležinio Vilko pul
kas; (2) 2-ras ulonų Kunig. 
Birutės pulkas, ir (3) 1-mas 
gusarų D. L. E. Jonušo Radvi
los pulkas.

Karininkų jojinyje kategori
jai laiko, atstumas buvo 700 
metrų, kliūčių 12, jų aukštis 
nuo 1.10 iki 1.25 metrų ir plo
tis iki 3 m. Arkliai nejaunes- 
ni kaip 7 metų. Jojinyje run
gėsi 17 dalyvių. Olimpiniais 
nugalėtojais tapo: (1) 2-ro ulo
nų pulko jojęs arkliu Opiu
mas, ltn. Urbonas atvykęs be 
baudos taškų per 1:36.2 min.;
(2) 3-čio dragūnų pulko jojęs 
arkliu Linksmuolis, j. ltn. An- 
druškevičius, taip pat be bau
dos taškų ir per 1:42.2 min.;
(3) 2-ro ulonų pulko, jojęs ar
kliu Reiškinys, ltn. Kukta su 
3 baudos taškais per 1:59.2 
min.

Rinktinių viršilų ir puskari- 
rininkių grupiniame jojime at
stumas buvo 600 metrų, kliūčių 
12. Dalyvavo gusarų, ulonų ir 
draugunų grupės po tris 
vius kiekvienoje. •

Olimpiniu nugalėtoju 
trečias dragūnų pulkas 
vęs tik 12 baudos taškų, 
ko grupę sudarė: jojęs kumele 
Pauža pusk. Vyšniauskas (4 
baudos taškai, laikas 1:34.2 mi
nutų), jojęs arkliu Mokslas 
virš. Klimavičius (4 baudos 
taškai, 1:41.0 min.), ir jojęs

Miškinios pusk.

nugalėtojai ta- 
arkliu Likimas

rungtynių eigų 
neteko nuobo-

raitųjų rungty-

arkliu Rankovė, pusk. Godule- 
vičius (4 b. t., 1:38.3 m.).

Antrą vietą laimėjo 1 gusa
rų pulkas gavęs 18 baudos taš
kų. ,Grupę sudarė: jojęs ark
liu Rūkas pusk. Petrulis (12 b. 
t., 1:30.0 min.), jojęs arkliu 
Naras, pusk. Gronskis (4 b. 
t., 1:44.3 m.), ir arkliu Liki
mas pusk. Zaremba (0 b. t., 
1:39.0 m.). Trečią vietą lai
mėjo 2 ulonų pulkas gavęs 26 
baudos taškus. Grupę sudarė: 
jojęs kumele Nida virš. Nača- 
jus, arkliu Omega pusk. Plu- 
kis ir arkliu 
Patašius.

Individualiai 
po: (1) jojęs
1-mo gusarų pulko pusk. Za
remba; (2) kumele Nida 2-ro 
ulonų pulko virš. Načajus ir 
(3) kumele Pauža 3-čio dragū
nų pulko pusk. Vyšniauskas.

CIVILIŲ LENKTYNĖS
Lenktynėse civiliams 1.200 

m. atstumo, arkliais ne jaunes
niais 4 metų, dalyvavo 7 raiti
ninkai. Iš starto atsiplėšė Nat
kevičius (JSO), tačiau ties fi
nišu jį aplenkė Petruškevičius 
(šaulių S-ga) ir atėjo pirmuo
ju. Bet pasirodė kad Petruš
kevičius buvo išjojęs iš tako ir 
jis nebuvo kvalifikuotas. Olim
piniais nugalėtojais pripažinti 
(1) jojęs kumele Undine Nat
kevičius per 1:31.1 min., (2) 
jojus kumele Rūta, Povilčiutė 
(žaliosios ž. S. K.), per 1:35.0 
min., (3) jojus kumele Viltis, 
Stankūnaitė (žaliosios ž. S. K.) 
per 1:38.0 min.

Laimėtojų jojinyje karinin
kams (dalyvavo laimėję pirmas 
vietas Palangos, Klaipėdos ir 
šiose rungtynėse pirmas' tris 
vietas) atstumas buvo 800 m., 
kliūčių 14, Olimpiniais nuga
lėtojais. tapo: (1) jojęs arkliu 
Pajurys 3 dragūnų pulko ltn. 
Smieliauskas per 1:46.0 
ir be baudos taškų; (2) 
kumele Ataka 2 ulonų 
ltn. Urbonas per 1:57.1
taip pat be baudos taškų, ir (3) 
arkliu Matomas 2 ulonų pulko 
j. ltn. Markevičius per 1:40.4 
min. ir gavęs 4 baudos taškus.

1,500 metrų lenktynėse per 
žabitvores dalyvavo 5 jojikai.

i Olimpiniai nugalėtojai: (1) jo
jęs kumele Palestrina, Ugian- 

, skis (LAAD) per 1:57.0 min., 
. (2) arkliu Strausas, Staneika 
! (šaulių S-ga), atsilikęs per pu- 
! sę arklio, ir (3) kumele Pulką, 

Natkevičius (JSO) atsilikęs 
. per 30 metrų.

Po rungtynių buvo džigitavi- 
mas, dūrimas, kirtimas, sun
kiųjų kulkosvaidžių figūrinis 
važinėjimas ir kt.

ar- 
be
40

(1) 3-čias

AMERIKOS LIETUVIŲ PINIGAIS NUPIRKTI 
ŠAUTUVAI IŠKILMINGAI ĮTEIKTI 

LIETUVOS KARIUOMENEI

j Ginklų 
stambes- 
Lietuvių.

Lietuva šymet pergyveno 
skaudų smūgį, kuris jai buvo 
suduotas Kovo 19 d. Lenkų ul
timatumu. Geriausias Lietuvių 
tautos atsakymas į tų ultima
tumų tegali būti Lietuvos gin
kluotų pajiegų sustiprinimas. 
Ir tikrai, po ultimatumo kelia- 
riopai padidėjo aukų plaukimas 
į Ginklų Fondų.

Kaip tiktai šymet 
Fondų atėjo pirmos 
nės aukos iš užjūrio
Be piniginių aukų, Lietuvos ka
riuomenė šymet gavo pirmas 
Amerikiečių Lietuvių aukas ir 
ginklais. Kelių Amerikos Lie
tuvių kolonijų aukomis buvo 
nupirkta 49 kariški šautuvai, 
kuriuos Amerikiečiai Lietuviai 
laikraštininkai, Jonas Valaitis 
ir Kruze, Rugpjūčio 13 d. įtei
kė antram pėstininkų pulkui.

Ginklų įteikimas įvyko Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Algirdo 2-ro pulko aikštėje, 
kur buvo išrikiuotas to pulko 
kareivių, dalinys. Amerikiečių 
aukotojų vardu Jonas Valaitis 
pasakė kalba, pažymėdamas 
kad Amerikos Lietuviai labai 
atjaučia .Lietuvos reikalus ir 
pavojus ir yra nuolat pasiren
gę suteikti jai galimų paramų.

Pulko vadas Pulk. Tumas, 
viso pulko karių vardu, nuošir
džiai padėkojo Amerikiečiams 
Lietuviams už šių brangių do
vanų. Jis pabrėžė kad šiais 
metais jo pulkas yra gavęs

.mm., 
jojęs 
pulko 
min.,

MIRĖ PLK. PRANAS 
JACKEVIČIUS

daly-

tapo 
tega-
Pul-

daug dovanų ginklais, bet ši 
užjūrio Lietuvių dovana Algir- 
dėnams ytin brangi, nes ji yra 
nupirkta tų Lietuvių kurie la
bai toli gyvena nuo Lietuvos 
ir jų sunkiai uždirbtais pini
gais. ši dovana dar labiau su
riš Algirdėnus su užjūrio Lie
tuviais, nes kiekvienas jų pa
dovanotas šautuvas su užrašu

kariams primins tų vietų Lie
tuvius iš kurių vietų Lietuvių 
šautuvai yra gauti. Pulko va
das prašė šautuvų įteikėjus .1. 
Valaitį ir Kruzę perduoti di
džiausia padėkų visiems auko- ' 
tojams ir patikrino kad Algir- 
dėnai mokės tinkamai saugoti 
padovanotus šautuvus ir mo
kės juos tinkamai panaudoti 
tėvynei ginti.

šautuvds kariams įteikus, 
buvo sugiedota tautos himnas, 
o gavęs šautuvus karių dalinys 
iškilmės maršu pražygiavo pro 
įteikėjus ir pulko vadų. Tsb.

Amerikietis Lietuvis Jonas Valaitis perduoda Amerikiečių 
pinigais padovanotus šautuvus D. L. K. Algirdo 2-ro pėsti
ninkų pulko kareiviams. Išviso padovanota 49 šautuvai. 
Kairėje stovi 2-ro pėstininkų pulko vadas Pik. Tumas.

-

Kelione po Musų Lietuvą
Dviejų Clevelando Lietuvaičių Kelionė:

* v «
Rašo ONA KARPIUS.

\II LAIŠKAS
(Iš privatinių Onos Karpie- 

nės 
kųs 
nos 
tas

KAUNAS. — Rugpjūčio 25 
d. mirė atsargos Pulk. Pranas 
Jackevičius, vienas iš senesnių 
ir pirmutinių Lietuvos kariuo
menės kavalerijos pulko vadų.

Velionis buvo gimęs Spalių 
5 d. 1877 m., Panevėžio apsk., 
Subačiaus vai., Pamarnokų kai
me. Iki Didžiojo karo tarnavo 
įvairiose Rusų kariuomenės da
lyse, dalyvavo didžiajame ka
re ir iki to karo pabaigos pa
siekė rotmistro laipsnį. Gry- 
žęs Lietuvon, 1918 metais, ra
dęs dar besikuriančių jauną 
Lietuvos kariuomenės užuoma
zgų, savanoriu įstojo į pirmu
tinių karininkų skaičių. 1920 
metais pakeltas į pulkininko 
laipsnį. LA.

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. Westem Avė.

Chicago, I1L

laiškų. Vėliau tilps smul- 
aprašymai kiekvienos die- 

įspudžių.. šis laiškas rašy- 
Liepos 22.)

Tai jau sugryžom į Kaunu 
iš Žemaitijos ir Mažosios Lie
tuvos. Buvom Telšiuose, Kur
šėnuose, Klaipėdoj, “Pirmyn” 
choro koncerte, sutikom eks
kursijų ^u sportininkais, ir 
taip nustebom kad ko nepar- 
virtom pamatę laive Adv. Uvi- 
kų ir Dr. Jonikaitį, iš Detroi
to. Taip džiaugėmės pamatę 
tiek pažystamų, pradėjom visi 
bučiuotis, net ir atvykusieji 
iš Kauno pažystami kartu bu
čiavosi. Privažiavo šimtai žmo
nių, uostas kimšte buvo pri
kimštas.

Ryte lijo, bet prieš laivo at
važiavimų išsipagadino ir sau
lutė taip karštai spindėjo kad 
ūpas begalo buvo džiaugsmin
gas ir linksmas. Kaip papras
tai, Klaipėdiečiai susitiko at
vykusius su gėlėmis ir orkes
tru ir nusivedė į Viktorijos 
viešbutį vaišinti vakariene. Jie 
atvyko apie 4 valandą. Sporti
ninkai turėjo skubiai valgyti, 
nes 6 vai. traukiniu išvyko į 
Kauną. Ir mus pridėjo prie jų 
sportininkų, ir Pirmyn chorą.

Vakare 7 valandą visas cho
ras ir mes autobusais važia
vom į Palangą (sportininkai 
išvažiavo į Kauną). Mes Pa
langoje jau pirm keleto dienų 
buvom apsistoję tai mums bu
vo gerai su choristais gryžti; 
choras kitą dieną turėjo Pa
langoj koncertą. Atrodė kad 
visa Palanga suėjo juos pasi
tikti; kai atvažiavom į Palan
gą orkestras pasitiko ir buvo 
didžiausias trukšmas.

Išviso mes išbuvom Palangoj 
11 dienų, nuo Liepos 4 iki 15, 
Lankėm mokyklą, bet negalė-

jom išbūti iki mėnesio galo, 
nes turėjom skubintis i Kaunu 
dalyvauti Olimpiados atidary
me.

Tuo tarpu Palangoj atsibu
vo ir ponios Drangelienės kon
certas, ir už dviejų dienų Pir
myn koncertas, ir ant abiejų 
mudvi buvom. Padarėm porų 
vizitų Dr. šliupui ir poniai, ir 
su jais tarpais susitikdavom 
pušyne, ir iš Kauno buvo pri
važiavę vasaroti pažystamų, 
taigi laikas greitai ėjo, neno
rėjom net išvažiuot.

Prieš paskutinę dienų buvi
mo Palangoje, prisidėjom prie 
ekskursijos kuri važiavo į Ni- 
dų. Ekskursija buvo keletu 
dienų( nukeliama delei lietaus, 
o tų paskutinę dienų važiavo 
nežiūrint lietaus, kuo mes ir 
džiaugėmės, nes kitaip būtu
me Nidos nematę. Į Nidą ve
ža laivu iš Klaipėdos. Apvaik
ščioję Nidos smėlio kalnus į 
laivą gryžom apie 7 ai. vakare.

Laukiant laivo kuris turėjo 
vežti mus į Klaipėdą, priva
žiavo kitas laivas su ekskur
sija, ir nustebau pamačius ja
me ponią Drangelienę, ji ten 
atvažiavo su orkestru koncer
tuoti Nidoj. Sugryžom į 
langų apie 12 vai. nakties, 
šiai nuvargusios. Paskui 
kėjo kelti 4 valandą ryto
paspėti į traukinį iš Kretingos 
į Kauną.

Atvažiavom į Kauną tiesiog 
į Mjr. S. Narušio namus, kur 
radom parengtą malonią mink
štų lovų, tai miegojom dvylika 
valandų kaip užmuštos.

Vakare Majoras nusivežė Į 
Skautė stovyklų, kur atsibuvo 
stovyklos uždarymas. Tai bu
vo šeštadienis, o 
sekmadienį, buvo 
atidarymas.

Kaune susiėjau
piene, ji apsigyvenus Vilijam- 
polj (Slabadoj) pas gimines. 
Tikiu laike olimpiados tankiau 
su ja susieisiu. Beje, per 
olimpiados atidarymų mačiau-

si su Clevelandietėmis Baltru
šaitiene, Brazyte, Daniels po
niomis, ir beveik visus tų die
nų mačiau, nes visi buvo at
ėję, 
turi 
jos

Visos jaučiasi gerai ir 
linksmų laikų. Atrodo kad 
gerai prižiūrimos.

(Bus daugiau)

Ištik-
Lietuva

ramus

Kaunas

Pa- 
bai- 
rei- 
kad

antrytojaus, 
Olimpijados

su p. Proko-

Ką Sako Amerikos Lie
tuviai apie Lietuvą 

AL. KUMSŠIS 
(Lietuvių Sportininkų vadas) 

iš Chicagos, ąako:
Amerikoje gyvendamas esu 

daug skaitęs ir girdėjęs apie 
Lietuvą palankių atsiliepimų. 
Atvykęs į Lietuvą labi stebė
jausi žmonių sąmoningumu ir 
jų nepaprastu noru ir pasiry
žimu visur ir visuomet pavai
šinti ir patarnauti savo sve
čiams. O gamtos vaizdai, mie
stai, namai, gatvės nejučiomis 
veikia į žmogaus dvasią, tary
tum žiūrai į gero tapytojo pui
kiai nuteptą paveikslą, 
rujų, mano manymu, 
yra tikrai gražus ir 
kraštas.

Turiu pasakyti kad
yra tikrai moderniškas mies
tas ir daug moderniškesnis už 
kai kuriuos Amerikos miestus 
įsteigtus prieš 100 metų.

Mes sportininkai atvykom į 
Lietuvą dalyvauti Pirmoje Lie
tuvos Olimpiadoje. Reikia pa
sveikinti Ilimpinį komitetą, 
kuris taip puikiai ir tvarkin
gai vedė visus olimpiados žai
dimus ir varžybas.

Aš neabejoju kad šis atsilan
kymas Lietuvoje mano gyve
nime bus labai svarbus. Aš 
daugiau pažystu Lietuvą, jos 
žmones, jos darbus ir sunku
mus. Tas mane padarys ge
resniu Lietuviu visam mano 
gyvenimui. Gryžęs į Ameriką 
jau dabar pradėsiu intensyviai 
ruoštis antrai Lietuvos Tauti
nei Olimpiadai, kuri, rodos, 
įvyks Lietuvoje 1943 metais.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.
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DĖL AiNGLlŠKOS KALBOS
NIEKURIE musų dideli optimistai išvedžioja buk Lie- 

tuvybė Amerikoje ilgai gyvuosianti ir be Lietuvių 
kalbos.... Tuomi norima pasakyti kad Lietuvių kilmės 
vaikai ir jų vaikų vaikai, nors kalbės Angliškai, jausis 
Lietuviais ir skaitysis save Lietuviais — po to kai jau 
išnyks dabartiniai ateiviai ir net pirmoji Amerikoje gi
musių ir augusių Lietuvių karta!

Tokio atsitikimo pasaulyje rodos nebuvo kad viena 
tauta perimtų sau kitos tautos kalbą ir naujaja kalba 
kalbėdami sakytųsi esą anos pirmosios tautos žmonė
mis. .

1 iems dideliems optimistams Lietuvos Pasiuntinys 
Pulk. P. Žadeikis (Tėvynėje) šitaip pareiškia:

“Sakyti kad Lietuvybė Amerikoje ilgai gyvuos ir 
be Lietuvių kalbos yra ir klaidinga ir žalinga ir liūdna. 
Juk tuo tik išstumiama iš Lietuviškos aplinkumos visus 
tuos pasyvius ir Lietuvystės ‘inferiority complex’ ser
gančius ir jaunuolius ir senuolius, kurie tik ir jieško 
savo apsileidimui bent kokio pateisinimo. Lietuviški 
laikraščiai Amerikoje pirmieji pajautė ir ateityje dar 
labiau pajaus, kad be Lietuvių kalbos pramokimo Lie
tuvybė Amerikoje beregint prieitų galo.”

¥ ¥ *
Kodėl Dirvoje įvestas Angliška kalba skyrius?
Prieš dešimts metų, kuomet Lietuvos laikraščiai pa- 

tėmijo Amerikos Lietuvių laikraščiuose pasirodančius 
Angliška kalba puslapius, pradėjo kaip tai keistai į tai 
žiūrėti. Vienas pasakė jog tai yra keno nors pastanga 
greičiau Amerikos Lietuvius suamerikonint....

Kiek žinoma, nei vienas Lietuvių laikraštis šioje 
šalyje neturi noro Lietuvius suamerikonint. Kiti gal tu
ri tikslo Anglišku skyrium užtikrinti Lietuvybei Ame
rikoje “ilgą gyvavimą ir be Lietuvių kalbos”.’

Dirvos tikslas buvo, tą skyrių įvedant, duoti nors 
kiek progos tame pačiame name esantiems Lietuviškai 
neskaitantiems arba sunkiai skaitantiems, nors pavir
šutinai susipažinti su Lietuvių reikalais, istorija ir kt.

Dabar yra daug šeimų kur vyras yra ateivis, vedęs 
Amerikoje gimusią Lietuvaitę; jie namuose gauna Lie
tuvišką laikraštį, bet žmona ir vaikai, mažai Lietuviškai 
mokėdami skaityti, sunkiai suprasdami, nesivargina iš 
Lietuviškų puslapių ką nors sau išsirinkti. Yra tokių 
kurie į Lietuviškus puslapius nei nepažiūri, bet Angliš
ką puslapį visą perskaito. Jeigu to nebūtų, tie šeimos 
nariai butų nuskriausti, neturėtų tų informacijų apie 
musu tautą ir tautinius reikalus.

¥ ¥ ¥
Didelę skriaudą Lietuvybei Amerikoje padarė anks-( 

tyvesnieji musų ateiviai, ypač tų laikų veikėjai, visų 
srovių: socialistai, katalikai ir kitokie, kurie anuomet 
tik naujai atvykstančius į šią šalį jaunus, mažai ar net 
visai nemokytus Lietuvius, tąsė tas į save, tas į save,į 

savo srovinei politikai varyti, bet labai mažai kas rūpi
nosi juos šviesti, Lietuvybę juose kelti, susąmoninti juos 
tautiniai iki to kad jie butų laikę sau didele garbe ne 
tik patys didžiuotis savo tąutyste, bet ir savo vaikus 
mokyti būti Lietuviais. Tokių susipratėlių buvo mažai.

Ką ten tikėtis kad didumos Lietuvių išeivių vaikai 
ir Angliškai kalbėdami, — net kelinta gentkartė nuo 
dabar, — butų Lietuviais, kad didelė diduma dabarti
nių jaunuolių, augančių prie savo tėvų, gėdijasi vadin
tis’ Lietuviais. Tamsus jų tėvai neįkvėpė jiems savo 
tautos meilės, neišmokino jų, nepajiegė atskleisti musų 
tautos garbingumo ir jos didingos praeities. Kuo toks 
vaikas džiaugsis ir rodys noro būti Lietuviu?

Tas kuris neturi ką prarasti — kuris nežino savo, 
tautinių vertybių — tas greitai ištauti, nes jį nugali 
tos tautos kultūra kurioje* jis gyvena.

Tiktai susipratęs ir savo tautos istoriją žinantis ir 
suaugęs ir jaunuolis moka pasididžiuoti savo Lietuviš
kumu, ir jis nelinksta, prie to kas svetima.

Dirbant su tais ir tarpe tų kurie dabar dar tik au-, 
ga prie savo tėvų, galėtume dar daug jaunimo padaryti 
gerais Lietuviais — bet reikia DIRBTI.

Kaip lengva tarp jaunimo dirbti, tautinę dvasią plė
sti parodo tie kurie tik gavo kaip nors Lietuviškų san- 
tikių turėti: ir sportininkai, ir ekskursininkai į Lietuvą, 
ir moksleiviai ir kiti. Reikia tik mažos kibirkštėlės, ir 
jie ima liepsnoti meile Lietuvos, jos žmonių, jos krašto, 
jos garbingos praeities._____________________________

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

jstaigų, kuriose dirba 41 tūks
tantis darbininkų. Jiems algų • 
per metą išmoka po 64 mili
jonus litų.. Tai gana gražus; 
Lietuvos pramonės augimas! į 

Musų kairiosios srovės no
rėtų kad šitas 41 tūkstantis 
darbininkų butų komunistai, ar 
socialistai, ir Lietuvį klasine 
diktatūra valdytų. Bet šitie i 
“demokratai” pamiršta kad 
Lietuvoje trys milijonai gyven
tojų, kurių didžioji dauguma 
— ūkininkai.

Ke- 
kaip 
gal- 
par-

LIETUVOJE ESAMA 
BIZNIO PADARYTI

Naujienų korespondentas Lie
tuvoje rašo: “Kaune Ameri
kiečių dienos. Yra tokių ku
riems Lietuvoje pavyko. Tai 
jau biznio vyrai. Atvyko į 
Lietuvą savais automobiliais ir 
čia juos gerai pardavė, 
lionė apsimokėjo ir dar 
kas liko. Kitas jau suka 
vą, planus daro, kaip jis
vykęs į Ameriką sueisiąs su 
Lietuva į biznio santikius. A- 
merika motorų kraštas, b Lie
tuva tik dabar pradeda karš
tai motorizuotis. Tai galima 
prekyba. Jie jau lando po vi
sokias įstaigas ir teiraujasi, 
kas galima parduoti.”

Tai sveikas reiškinys: kuo 
daugiau Amerikos ir Lietuvos 
Lietuviai turės biznio bei pre
kybos savo rankose tuo geriau 
bus kraštui ir tautai (ir pa
tiems biznieriams).

NENORI UKRAINIEČIAMS 
LAISVĖS

Vilnis parodo savo ištikimy
bę Sovietijos imperializmui, nes 
nr. 193 rašo: “Kas iš Lietuvių 
veikia su Ukrainiečiais, reika
laujančiais nepriklausomybės, 
tas vykdo Vokiečių fašistų pla
ną, kuris reiškia Lietuvos ne
priklausomybės netekimą.”

štai, tau, Jurguti, ir devin
tinės! Jei Europoje rasis ne
priklausoma Ukrainos valstybė 
(su 40 milijonų gyventojų) tai, 
pasak Vilnies, busiąs įvykdy
tas Vokiečių fašistų planas ir 
Lietuva neteks nepriklausomy
bės! Mums regis, jei tas įvyk
tų tai Sovietija ir Lenkija ne
tektų geroko šmoto žemių ir 
gyventojų, kurius dabar 
gijoje laiko.

Jonas Orintas.

KNYGNEŠIS poetas jovaras
Jo 35 Metų Poezijos Rašymo Sukaktuves Minint

(Pabaiga iš pereito nr.)

HITLERIO NOSIS 
NULENKTA?

Kaip šių dienų dalykai 
rodo, Čekoslovakijos ir ki
tų valstybių rimtas pasi
statymas prieš Vokiečius 
nulenkė Hitlerio nosį. Jo 
kalboje Nurnburge nebuvo 
raginimo naziams imti gin
klus ir pulti “gelbėti” “nu
skriaustus” brolius Sude
tus. Hitleris po savo kal
bos išvažiavo į savo dvarą 
Bavarijos kalnuose pasilsė
ti.

Ką jis ir naziai toliau da
rys tai kita kalba. Jie gali 
trukšmauti ir toliau, arba 
atsisukti į kitą vietą •— Si
leziją ar Danzigą ir pradė
ti tą patį vaidinimą.

Dėl Čekoslovakijos Sude

DŽIAUGIASI MUŠAMAS

Naujienos, vieton atsakyti į 
Dirvoje ir Drauge pareikštą 
kritiką jos minčių, pasitenkina 
geležėlę radusio žemaičio šyp
są, ir sako: “visos srovės, so-Į 
cialistus niekinti, pučia vienon1 
dudon.”

Ne, vyručiai! Tautininkai 
pasikloja šalto proto pagrindą, 
kada socįalistams klaidas pa
rodo. Ir socialistai nieko ne
gali atsakyti! Pavyzdžiui, Nau
jienos dar nepaaiškino, kode; 
jos giria Šveicarijos ir Skan
dinavijos socialistų partijas dėl 
jų griežto atsisakymo NESI- 
DĖTI prie jokio bendro fron
to su komunistais, o pačios mie- Į 
lai tokiame bendrame fronte 
su musų komunistais DALY
VAUJA? Arba, jos dar neat
sakė kokiu gudriu išmintingi- 
mu jos aukavimą Ginklų fon-, 
dui (į kurį Lietuvos liaudis 
jau baigia ketvirtą milijoną li
tų dėti) vadina “akių dūmi
mu”? Socialistai palieka ne
paaiškinę kas yra Lietuvis fa
šistas, nors labai dažnai kitus 
Lietuvius mėgsta fašistais va
dinti.

Tad, vieton džiaugtis muša
mas, Naujienų redaktorius pri
valėtų pavartoti toki pat šal
tą protą, kaip tautinė spauda 
ir išsiaiškinti sau (ir kitiems) 
bent šiuos klausimus, kurius 
pats pakėlė.

ver-

LIETUVOS PRAMONĖ

Draugas cituoja oficialų 
tuvos Statistikos biuro prane
šimą, kuris sako, Lietuvoje 
esama 1,440 visokių pramonės

SUVARŽĖ KUNIGUS. šią 
vasarą Palangoje vasarojo ne
mažai kunigų. Dalis kunigų 
Palangos kurorte jautėsi visai 
pasaulietiškai: ėjo į bendrą 
pliažą, lankėsi kavinėse, nedė
vėjo apsuktų apikaklių. Baž
nytinė vyresnybė į tai atkrei
pė dėmesį 
jantiems 
be sutanų 
ščioti.

ir kunigams vasaro- 
Palangoje uždraudė 
kurorto ribose vaik-

Lie-

j pasakytų Hitleriui kad jos 
i yra gatavos su juo rimtai 
šnekėti, pamatytunlet, tas 

Į pusgalvis pradėtų rūpintis 
rasti Vokiečiams naudin
gesnių užsiėmimų negu tik 
kvailas ramybės ardymas.

NUŠOVĖ. Ties Gaižunais, 
susiginčijęs dėl merginos, 
nuolis -Gaižutis nušovė 
jaunuolį, Grinkevičių.

•
PERNAI iš Lietuvos apmo

kamų telefono pasikalbėjimų su 
kitomis šalimis buvo 51,218, o 
iš kitų šalių j Lietuvą 
733 pasikalbėjimai, 
kalbėjo su Afrika, su 
ka ir net Australija.

jau- 
kitą

— 44,- 
Lietuva 
Ameri-

tų jie karo nekels, nors ne
siliaus bandę klastas ir rė- f 
kavimus tęsti.

Hitleris ir jo padėjėjai 
tik rėkavimais ir pažadais* 
savo šalį palaiko.

Nurnburgo cirko paruo
šimas ir ruošimas jo dide
liu trukšmu buvo tik rody
mas §avo didybės, kad Če
kija nusigąstų ir atsižadė
tų savo teritorijos dalies. į 

Rėkavimai, grąsinimai ir 
kiti vaidinimai tame kon
grese buvo reikalingi, nes 
ka kitą jie savo sekėjams 
sakys ?

Kad to ko jie geidžia be 
karo kitos šalys neduoda, 
tai ne jo kaltė....

Jeigu didžiosios valsty
bės griežtai pasistatytų ir

Jaunystės valandos kaip paukštės vėtros nešamos, 
Taip greitai lekia tolyn, tolyn nuo manęs — 
Širdis didžiai alkana kaip plasnojo taip plasnos, 
Vikriąją jaunystę bešaukdama atgal prie savęs....

Maži užaugo, jauni paseno,
Iš veido aš vis ta pati,
Kūnas valsus šoka kaip, ir šoko,
Bet širdyj jausmai jau kiti....

Žinai, dabar jau man vistiek kas prie mano šalies.... 
Vardus jau tik kiti akylai teskirsto —
Širdis besimeldžiant į kietą akmenį pavirto, 
Negirdžiu paukščio dainos, nei balso šunies....

Jauna širdis varge įklimpus kančios nežinojo, 
Viltis kaip žvaigždė pirmyn vis viliojo....
Ar mano metai jau į rudenius sukarpyti — 
Ar tik aš nejaučiu ar nejaučia visi.... ?

Šiądien mano kiemas pilnas draugų,
Tik aš slapstausi patvoryj....
Ar žinai, jieškojau' meilės tavyj,
Kol netekau jaunystės jausmų....

Ona Pucetaitė.

Lietuviams spaudą atgavus Jovaras nenu
stojo knygas platinti. Iš Šiaulių apskrities vir
šininko Sasnovskio gavęs leidimą knygas ir laik
raščius pardavinėti, stovėdavo Šiauliuose tur
gavietėje, staliuką knygomis ir laikraščiais ap
sikrovęs. Eidavo su knygų maišeliu ir toliau 
į atlaidus. Prie to slaptai skleidė vadinamą “ne- 
legalę” literatūrą ir steigė kulturines-moralines 
jaunimo kuopeles.

Spaudą leidus jo eilės buvo spausdinamos 
Lietuvos laikraščiuose ir kalendoriuose. Taip 
pat buvo plačiai pasklidę spausdintais laiškais 
ir atvirukais. Buvo dedamos dainų knygelėse 
ir įvairiuose poezijos rinkiniuose. Ir dabar Jo
varo eiles, k. a. “Ko Liūdi, Berželi?”, “Pavasa
rio Rytas” ir kitos, yra dedamos pradžios mo
kyklų skaitymo knygose. Amerikoje Jovaro ei
les talpino “Vienybė Lietuvninkų”, “Laisvoji 
Mintis”, “Laisvė”, “Kova”, “Keleivis” ir kiti 
laikraščiai bei žurnalai.

Jo dainas šiądien žmonės noriai dainuoja 
kaip ir Vienažinskio, Vaičaičio, Ks. Vanagėlio, 
Maironio, Stiklelio ir kitų. Tai tikriausias jam 
poeto dovanos pripažinimas.

Iki šių 1938 metų yra išėjusios į pasaulį 
šios Jovaro kūrybos poezijos knygelės:

1. ŽIBUTĖ, 15 pusi., spausdinta Vilniuje, 
1906 metais.

2. POEZIJA — skiriama jaunoms Lietu
vaitėms, 30 pusi., spausdinta Šiauliuose, 1908 m.

3. JAUSMŲ KIBIRKŠTĖLĖ — 46 pusi.; 
Šiauliuose, 1908 m.

4. ŠIRDIES BALSAI — 16 pusi., Tilžėje, 
1908 m.

5. TĖVYNĖS LAUKUOSE — Apysakėlių 
rinkinys, 32 psl., Pittsburgh, Pa., 1909 m.

6. PIRMIEJI ŽIEDAI — Chicago, 1909 m.
7. SIELOS AIDAS — 30 pusi., Vilniuje, 

1913 m.
8. AMŽINOS DAINOS — 32 pusi., South 

Boston, 1914 m.
9. PARINKTOSIOS EILĖS — jubilejinis 

leidinys, J. Murkos redaguotas, dail. K. Šimonio 
iliustruota, 48 pusi., Šiauliuose, 1923 m.

Dabar Jovaras su savo žmona, duktelėmis ir 
sunum gyvena Kalniškių kaime (Šiaulių paštas), 
6 ha ūkyje, žemė nederlinga, pelkėta. Bet ka
dangi jubuliatas kaipo knygnešys gauna pensi
ją tai šiaip-taip pragyvena.' Skundžiasi tik sil
pna sveikata, sena širdies liga ir akim. Kairiaja 
akim visai nemato. Taip pat ir dešinėji akis 
visai silpna, skaityti mažai tegali, o rašyti dar 
mažiau, kiek rašo tai tik iš pripratimo. Bet 
Jovaras po senovei kiek gali kuria-dirba. štai 
ką jis pats man 1929 metais spaudos atgavimo 
25 metų sukaktuves minint yra rašęs:

. I
“Prie Rusijos caro valdžios musų spaudai 

uždraustai esant, joks vargas už Lietuvos ir 
spaudos laisvę man dirbti nekliudė, nes buvau 
jaunas, pilnas gyvybės, energijos, juo didžiau 
vargas spaudė tuo karščiau visuomenės darbą 
dirbau. Prieš vėją atputėm — Lietuviai spau
dą ir nepriklausomybę atgavom.... O dabar 
priešingai: vargai, nelaimės, biednumas man la-j 
bai trukdo kulturos-švietimo darbą dirbti; dėl 
lėšų stokos negaliu reikalingų knygų įsigyti, nei 
spaudos talkoje kaip aš noriu normaliai daly
vauti, nei kitų darbų Lietuvos naudai dirbti.... 
O labai dar noriu žmonių labui dirbti. Kiek 
mano jiegos leis dirbsiu ir toliau savo tautos 
gerovės kėlimui ir kol gyvas busiu neapleisiu 
savo pašaukimo, neužkasiu talento....”

Taip, trumpais bruožais apžvelgus, kovojo, 
dirbo ir šiądien kiek jam jiegos leidžia tebedir
ba kulturos-švietimo darbą musų spaudos vete
ranas, knygnešys, laisvės ir meilės dainius Jo
nas Krikščiūnas-Jovaras.

Turėtume rodos visi branginti ir gerbti jį 
kaip uolų knygnešį, o juo labiau kaip vieninte
li šių dienų liaudies poetą. Deja, su gailesšiu 
reikia konstatuoti kad toli gražu taip nėra....

Kada mes šiądien taip tankiai ruošiame net 
metines, ar dvimetines, visuomenei visai nereik
šmingas “sukatuves” ar “išleistuves” bei viso
kius jubilejus, tai Jovaras, tiek nusipelnęs mu
sų tautai ir jos kultūrai, galima sakyti dauge
lio pamirštas, rodos visai nesirengiama nei jo 35 
metų literatūros darbo sukaktį nors ii* kukliaį 
paminėti, nes ir spaudoje apie tai nieko nerašo
ma, neminint mano trumpos žinutės tilpusios 
“Įd. Musų Momento” Nr. 4, 1938 metų, Sausio 
30 d., iš kur perspausdinta “Lietuvos Aide”, o 
iš jo, Amerikos “Dirvoje”.

MAJORUI S. NARUŠIUI 
ATVYKUS

Talkos Spaudos Biuras iš Kauno rašo:
Pastarais metais Amerikos Lietuvius yra 

lankę eilė įvairių sričių visuomenės veikėjų, šy
met Amerikiečiai Lietuviai turės tikrai retą sve
čią — Lietuvos garbingos kariuomenės veiklų 
karininką Majorą Simaną Narušį kuris labai do
misi užsieniečių Lietuvių gyvenimu ir daug dir
ba jų supažindinimui bei suartinimui su tėvyne 
Lietuva. Jis yra Amerikos Lietuvių spaudos 
bendradarbis, rašo daugiausia apie Lietuvos ka
riuomenės gyvenimą, jos darbus bei pažangą.

Mjr. S. Narušis važiuoja į Ameriką aplan
kyti savo gimines Brooklyne ir bendrai pama
tyti Amerikiečių gyvenimą. Jis ypatingai nori 
susipažinti su Amerikos Lietuvių spauda ir už- 
megsti ryšius ir bendradarbiavimą tarp Ame
rikiečių Lietuvių laikraščių ir Lietuvos kariuo
menės karinės spaudos.

Majoras Narušis aplankys Brooklyno-New 
Yorko, Clevelando, Chicagos ir gal dar kurias 
Lietuvių kolonijas. Kai kur, vietos veikėjų kvie
čiamas, yra pasižadėjęs paskaityti paskaitas 
apie Lietuvos kariuomenę ir jos pažangą.

Jis veža Clevelando Lietuvių Darželiui Dr. 
Vinco Kudirkos bronzinį biustą, kurį Clevelando 
Darželiui padovanojo Lietuvos karininkai.

Majoras Narušis yra gimęs 1899 metais. 
Mokslus ėjo Kauno suaugusiųjų gimnazijoje, 
paskui Vytauto Didžiojo universiteto teisių fa
kultete. Karininko laipsnį gavo Karo Mokyk
loje 1922 metais. į Lietuvos kariuomenę įstojo 
savanoriu kovų už nepriklausomybę laikais, 1919 
metais, Balandžio 29 d. Tarnybą pradėjo 1-me 
gusarų pulke. 1920 metais buvo priskirtas ir 
dalyvavo Lietuvos delegacijoje Maskvoje taikai 
su Sovietų Rusija padaryti. Nuo tų pačių metų 
rudens iki 1922 metų pabaigos tarnavo Lietuvos 
pasiuntinybėje Maskvoje.

Nuo 1923 metų tarnauja Kariuomenės Vy
riausiojo štabo Spaudos ir švietimo Skyriuje.

Mjr. Narušis visuomenės veikėjo ir organi
zatoriaus pašaukimą bei gabumus yra pašven
tęs ir pritaikęs tėvynės gynėjų-karių gyvenimui. 
Jis uoliai dirba, ruošdamas kareiviams paskai
tas. kursus, parūpindamas knygų ir laikraščių, 
organizuodamas pramogas, ekskursijas. Be to 
jis bendradarbiauja ir Lietuvos tiek karinėje, 
tiek civilinėje spaudoje.

Mjr. S. Narušis energingas, judrus, darbš
tus, malonaus budo vyras; kaip karininkas, jis 
nėra bent kurios partijos ar srovės žmogus. Jis 
besirūpindamas bendrais Lietuvos ir Lietuvių, 
ypač valstybės saugumo reikalais, gerai sugyve
na ir suranda bendrą kalbą ir su įvairių pažiūrų 
Lietuviais veikėjais.

NUO REDAKCIJOS: Mjr. S. Narušis, kaip 
Dirvos skaitytojai per kelis metus pažysta iš jo 
raštų, yra nuolatinis Dirvos bendradarbis, rašo 
apie Lietuvos kariuomenės gyvenimą.

Sekantis Mjr. Narušio rastis Dirvoje bus la
bai įdomus aprašymas “Iš LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS KOVŲ”, šis straipsnis yra 
ilgokas, tęsis per tris ar keturis numerius.

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 
smagiiį .polkų.

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

E I E T U V O S 
ŽEMLAPIAI

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
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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.)

XI.
VOKIEČIAI ĮKLIMPSTA

/

Praslinko savaitė.
Riteriai siaubdami traukė per Lietuvą, ne

sutikdami niekur jokio rimtesnio pasipriešini
mo. Bet ypatingo pasisekimo jie neturėjo. Du
rnų stulpai toli pranešdavo apie įsiveržusį prie
šą, ir Lietuviai patys, sudeginę savo vargingas 
lūšnas, su bandomis pasislėpdavo miškų glūdu
moje, įsikurdami greituoju statytuose name
liuose.

Vietoje sodžių riteriai dažnai berasdavo tik 
degėsių krūvą; kautis nebūdavo su kuo. Tiktai 
prie vienos brastos būrelis Lietuvių iš pasa
li) užpuolė Vokiečius, tačiau, neturėdami šarvų, 
visi drąsuoliai paklojo galvas, nenusinešdami į 
dausos šalį nei vieno Vokiečio.

Vokiečių laimėjimas davė progos pakelti 
puotą, per kurią keletas laimingųjų buvo paš
vęsti į riterius.

Likti ordino kryžiuočiu buvo didelė garbė. 
Tos garbės trokšdamos, plaukė minių minios į 
Livoniją.

Daugumas tų laikų Europos riterių užsitar
naudavo pentinus turnyruose, žygiuose po ne- 

1 žinomus kraštus, o dažnai ir melu įsigydavo, 
leisdamies net keičiausių prietykių jieškoti. 
Ypač buvo gerbiami tie riteriai kurie pentinus 
laimėdavo Lietuvoje, bekovodami su stabmel
džiais, apie kurių žiaurumus baisiausi gandai 
vaikščiojo.

Tačiau ir puotos ir kito^ linksminančios 
priemonės tik tam kartui tepadėjo. Visiems be
galo įgriso žygis: ir riteriai, ir knechtai, ir Ly
biai labai įvargo. Pęr kiauras dienas tekdavo 
pusnynai braidyti, šalčiu stipti ir selinti į Lie
tuvių sodžius, kurių vietoje tik pelenus beras
davo. Du, trys vargingi sodžiai, netikėtai už
klupti, maža ką davė laimikio.

Kaip tyčia dar, papūtė pietų vėjas; stojo 
atlydys. Nuo medžių ėmė varvėti; nuo įkyraus 
lašnojimo negelbėjo jokie apsiaustai; per šarvus 
ir drabužius įsisunkdavo variduo. Vokiečiai ėmė 
keikti ir treikėti. Kelią viena diena paleido; į 
pavakarę arkliai šliaužte šliaužė, jojant apledy- 
tom vietom.

Apsistoję poilsio, 
nutarė gryžti namo.

Albrechtas, nors 
dėl savo jaunumo ir 
pažystamas, pentinų
jis įgijo gero kario vardą, ir senasis Rudolfas, 
girdėdamas savo giminaitį giriant, išdidžiai pasi
imdavo savo didžia sauja rusvą, pasidabruotą 
ūsą ir beglostydamas, bedailindamas ištempdavo 
jį tiek jog išsipūsdavo net viršutinė jo lupa.

Riteriai, norėdami daugiau grobio laimėti, 
nutarė traukdamies pasukti į rytus.

Naktis buvo tikrai grasi. Nuo pusiaunak
čio ėmė ir lietus čiaužti; į rytą jis pasmarkėjo. 
Dar negreit aušo, kai nubudo žmonės. Visi 
buvo sušlapę, sučiuškę ir siaustėsi permirku
siais kailiais, kuriais buvo pasikloję ir apsikloję. 
Vokiečiai nežinodami, kur dingti ir kas veikti, 
lindo po kuplesniais medžiais ir kiūtojo sušnyžę.

Dangus buvo aptrauktas lietaus debesimis. 
Rūkas tebegaubė žemę.

Kai kurie Vokiečiai bandė susikurti laužus, 
bet šlapios šakos ir drėgnos samanos nenorėjo 
degti. Menką uždangą tedavė ir riterių pala
pinės. Pro jas ilgai nesisunkė vanduo, paskum 
neišlaikė nei jos — vanduo pradėjo teškėti ir 
apie gaidgystę visos stovyklos būklė buvo vie-

* noda.
Neišsimiegoję ir labiau 

smarkių kautynių, Vokiečiai 
toliau nužygiavo.

Tačiau nelemtas likimas 
čius: tokią bjaurią dieną jie

Gaisras, sunaikinęs rudens metu didelį miš
ko plotą, darė vietą visai nepažystamą, ir kelia- 
vedis vakare suprato, kad jo paklysta. Būrys, 
kaip išvargusių avinų banda, susispietė miško 
ertmėje. Riteriai tik keikė, burnojo ir grasino 
savo vadovui. Įsikaršpiavėliai norėjo net 
karti jį, bet keli ordino riteriai, pažindami 
rai Lybį, užsistojo 
kuo nekaltas buvo 
ko bloga.

Kokį pusdienį 
lio.

šiaip-taip pavakarieniavę ir bent kiek apsi- 
džiovinę prie laužų kailius ir drabužius, visi 
sugulė. Keletas vyrų visai nei vakarieniavo 
nei drabužių džiovinos, bet pikti ir rustus at
gulė, apsisupdami drėgnomis odomis.

Komandorius juos suskaitė ir susirūpinęs 
suraukė kaktą; prityręs karys numanė kad toks 
nenorėjimas valgyti ir nepaprastas miego troš-

kimas — blogas ženklas; jo (teapsirikta: ryt
metį jau būryje buvo keletas ligonių.

I vakarą jų skaičius padidėjo. Niekam 
nei puolipiai nebesimaivėjo. Visų tik galvos 
buvo prakultos viena mintimi, kaip čia greičiau 
apleidus Lietuvą, kuri diena po dienos galėjo 
pasidaryki nebeišeinama, atsivėrus ežerams, rai
stams ir upėms. Tada sveikas dingęs! Būrys 
ilgą laiką butų buvęs atskirtas nuo Livonijos.

Visų didelis nuovargis ir įsitikinimas, kad 
priešai yra kur nors toli, pasaulio krašte, teikė, 
visiems nemaža drąsos, todėl būrys ėmė trauk
tis, išsitempęs ilga vora. Kad lengviau butų 
žygiuoti, daugelis nusiėmė šarvus; naktį ap
tingę ir nuvargę sargybiniai palaukdavo tik at
sargaus komandoriaus patikrinimo ir ramiai sau 
sumigdavo.

O keršytojų nebetoli butą.
----------------- Vi

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

/

riteriai visi vienu balsu

ir narsiai kovėsi, tačiau 
dėl to kad mažai .tebuvo 
nelaimėjo. Bet vis dėlto

nudrižę, kaip po 
sėdo į žirgus ir

persekiojo Vokie- 
paklydo.

ir išaiškino, kad jis čia 
ir visai nelinkėjo buriui

teko klydinėti, j ieškant

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo

Atidengimas

KVIETIMAS Į IŠKILMES

♦

• v, Sekmadienį, Spalių-Oct. 2 d., puikiame Lietuvių Darželyje, CIeveland, O., įvyks 
iškilmingas atidengimas Dr. Vinco Kudirkos, Lietuvos Himno autoriaus, rašytojo 
n musų tautinio atgimimo darbuotojo paminklo. Bronzinį Dr. V. Kudirkos bius
tą padovanojo Lietuvos Karininkų Ramovė. Biustą į Ameriką atvežė Mjr. S. Na
rušis, Karininkų Ramovės įgaliotas. Paminklą Darželyje stato Dr. Vinco Kudir
kos Draugija, CJevelande.

ii musų tautinio atgimimo darbuotojo paminklo. Bronzinį Dr. V. Kudirkos biuS'
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XII.
LIETUVIAI PAJUNTA PRIEŠUS

Palangos kunigas, sužinojęs kad Vokiečiai 
puolė Lietuvą iš dviejų šonų ir kad Kęstutis 
išžygiavo prieš kryžiuočius, surinko karius ir 
skubėjo užkirsti kelią Livonijos Vokiečiams.

Prie pirmųjų degėsių jie jau sužinojo kad 
Vokiečiai traukiasi. žemaičiai, nesigailėdami 
savo mažų, bet patvarių žirgelių, vijosi karšto
mis pėdomis Vokiečius.

Dangus buvo apsiniaukęs, nebuvo matyti 
nei vienos žvaigždelės, šiltas pietų vėjas glostė 
jų veidus ir judino pušyno viršūnes. Oras bu
vo drėgnas.

Ertmėje buvo matyti daugybė vyrų, apsi
dariusių trumpais kailinais ir apsimovusių kaili
nėmis kepurėmis. Daugelis buvo apsisiautę 
kailiais, už apjuostų blizgėjo ilgi kirviai. Per 
pečius buvo persikabinę kilpinius, prie šonų juo
davo strėlinės.

Tatai buvo žemaičiai, vadovaujami Palan
gos kunigo. j

Mažoje aikštelėje stovėjo Kovo, karo dievo, 
rogės; baltame tūbiniame kilime, kurs jas den
gė, juodavo šventas jo atvaizdas — bronzinis, 
išskėstais sparnais, gaidys. Toks pat gaidys, 
tik daug mažešnis, buvo kunigo vėliavos kote, 
įsmeigtame šalia jo rogių į sniegą.

Po vėliava ant kelmo, pakloto vilkena, sė
dėjo pečiukas žemaitis. Mūvėjo jis aukšta kai
line kepure, vilkėjo trauktiniais kailiniais; jo 
plačią krutinę puošė stora aul^so grandinė; nuo 
plataus odinio diržo nusileidęs juodavo sniege 
kardas.

Tatai ir buvo pats kunigas.
Prie jo kojų šalta vakariene sotinosi būrelis 

žynių ir artimųjų. Kiek nuošaliau, susinėręs 
rankom kelius ir atrėmęs į juos smakrą, sėdėjo 
kažkoks žmogus.

— Kad nors padainuotumei, Liubartai . . .
— pusbalsiu pastebėjo vienas vakarieniavusių.
— Nebus taip nuobodu laukti.

— Jis liūdi ... — pusbalsiu atsakė kitas.
— Gal ir Vokiečiai nepertoli yra.

— O, Vokiečiai toli, — atsakė pirmasis.
Visi nutilo; ištolo skrido įvairus garsai, lyg 

didelio būrio keliamas klegesys: mat, prakalbo 
su vėju šimtametės eglės, nubusdamos iš žie
mos miego.

— O tu, Liubartai, kodėl nevakarieniauji?
— po kiek laiko pratarė tas, kuris dainų pagei
davo.

Toliau sėdįs nė nekrustelėjo.
— Liubartai?
šis iš lengvo pakėlė galvą ir atsigręžė.
— Mane šaukei? Ko tau? — Liubarto 

balsas skambėjo lyg prislėgtas.
— Užkąsk ko nors... .
— Nenoriu ... — Ir Liubartas vėl nusi

gręžęs susigūžė.
— Nusiramink neliūdėk taip. ... •— švelniai 

pasakė arčiau sėdįs prie jo tautietis ir palietė 
jo ranka. — Taviškiai mirė, — vadinas, taip 
lemta biKo. Atsiduok dievų valiai: ir jie prik
lauso aukščiausio likimo! Taviškiams dabar ge
riau: mes štai stirstame sningant, šlampame ly
jant, o jie skraido viršuje miško, ir Vokietis 
nebegali jau jų sutrukdyti. Visi mes mirsime...

— Tu žynys, — dusliai atsiliepė Liubartas.
— Tu įpratai laidoti numirėlius, todėl tau leng
va taip kalbėti.

— Visiems teks mirti ... — atsiliepė 
žynys.
Valandėlę visi nutilo.
Liubartas staiga išskėtė ir nuleido rankas, 

atsigręždamas į sėdinčius.
— Sakei kad maniškių vėlės skraido viršuje 

miško, o man kas iš
— Aš šaukiau juos, 
siu daugiau niekada.

žjrtiys palingavo
— Palauk, pamatysi, — atsakė jis. — Vai-

vėl

to? — karštai kalbėjo jis 
bet nemačiau ir nebematy-

galva.

.v, . S1.uomį kviečiame Tamstą dalyvauti Dr. Vinco Kudirkos pagerbimo ir didelių 
iškilmių dieną — atvažiuoti į Clevelandą su savo draugais. Tai bus Amerikos iš
eivijos pagerbimas garsaus musų tautos darbuotojo, poeto ir rašytojo.

Iškilmės Darželyje prasidės lygiai nuo 2 vai. po pietų. Į Darželį bus važiuoja
ma automobilių paradu nuo Dirvos Redakcijos ir Lietuvių salės (6820—6835 Supe
rior avė.). Superior Avenue yra ant U.S. kelių No. 6 ir No. 20. Taip pat ir Dar
želis yra Rockefeller Parke, prie tų pačių kelio numerių (Superior avė. ir E. 99th 
Street). Kurie nori gali važiuot tiesiog į Darželį ir ten laukti iškilmių.

\ akare tą pačią dieną, Lietuvių salėje (6835 Superior Avė.) bus populiariškas 
banketas, Mjr. S. Narušio pagerbimui. Norintieji dalyvauti užsisakykit sau bilie
tą. Po banketo bus linksmas balius. '

Darželyje bus platinama Kudirkos Knygelė — su vaizdais Dr. Kudirkos, jo ka- 
po, jo paminklo K. Naumiestyje, Lietuvos Himno gaidomis, himno žodžiais Lietu
viškai ir Angliškai, Clevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio vaizdais ir Mjr. Na- 
rūsio atvaizdu. Kurie negalit į iškilmes atvykti, atsiųskit $1.00 arba daugiau au
ką Darželio skolų baigimui mokėti, gausit tą gražią knygelę dovanų.

♦HU,

VAI KAS BUS, KAS BUS?
Čikagos cicilistai siuntė sa

vo chorą į Lietuvą, turbut sa
vo kromeliui pasigarsinti.

Choristai nuvažiavo, ir Lie
tuvą pamilo, dabar gryžę Lie
tuvą giria.

Dabar apėmė piktumas ir 
stokyardų generolą ir Kaune 
jo kamarotus. Anie iš Kauno 
rašo ir pyksta kam choras at
važiavęs į Lietuvą susidėjo su 
tautininkais, kurie- juos vaiši
no ir globojo.

Kauno cicilikai politikieriai 
norėjo kad tas choras pasiduo
tų jų globai, o jie butų pamo
kinę savaip: butų vežioję po 
purvinus užkampius, patvar- 
Čiais ir patvoriais, butų įkalbė
ję kad Lietuvoje nieko gero 
nėra ir nebus iki ne jie valdys. 
Tada choras butų buvęs užkrė
stas neapikanta prieš Lietuvą.

Kauno politikieriai su Ame
rikiečiais taip ir daro: kviečia 
juos į savo skrumnias vakarie- 
nėles, duoda tik vandens gerti 
(nors alus pigus ir degtinės 
įvalias), ir verkia, aimanuoja, 
aiškina kaip jiems labai bloga, 
kaip ant vištos kojos laikosi, 
ir gatavi imti ir prašyti aukų 
jų politikai paremti....

Stokyardų generolui irgi ne 
kas: jis norėtų kad choristai 
išeitų prieš publiką ir rėktų 
kad Lietuvoje ‘nelaisvė”, “ver
gija” ir “skurdas”, bet choris
tai atsako:

“Lietuviais
Ir Lietuvą

Organizacijos prašomos prisiųsti savo atstovus arba pasveikinimus. Taipgi 
geistina kad kitų kolonijų patriotinės organizacijos atsiųstų tai dienai vaihiką pa
dėjimui prie Kudirkos arba Basanavičiaus paminklų.

DR. VINCO KUDIRKOS PAMINKLO KOMISIJA
K. S. Karpius,
A. M. Praškevičius, 
Izidorius Šamas, 
Jonas Petrauskas.

%

6820 Superior Avė. CIeveland, Ohio

KAS TAS RUNCIMAN?
Kaip Tapo Sutramdytas Čekų-Nazių Karas

Prieš kelias savaites, iš An
glijos buvo nusiųstas z neoficia
lus atstovas, Lordas Walter 
Runciman, kurio misija buvo 
taikyti Čekoslovakiją su tenai- 
tiniais Vokiečiais Sudetais, ku
rie Hitlerio kurstomi kelia di
delį trukšmą ir,.reikalauja sau 
autonomijos, o Vokiečiai išsta
tė Europos taiką pavojun ro
dydami noro pulti Čekoslovaki
ją užtarimui savo tautiečių.

štai kaip apie tai rašo Ame
rikos spauda:

Ar Europa turės karą šymet 
tai tik Adolfas Ilitler gali 
spręsti, bet faktas kad jis 
to nuosprendžio nepadarė 
pasekmė Lordo Runciman’o 
sidarbavimo pasekmė,
ką Runciman turėjo daryti tai 
sugabiai berti smėlio į akis 
visiems ten esantiems, ir pas
kui pertikrinti kad tas buvo 
padaryta visai nenoromis.

Diplomatija yra kaip 
mas pokerio. Jos tikslas 
lošti į dvi priešingas puses
nu kartu. Vieni diplomatai 
yra siunčiami ką nors įvykdy
ti, kiti sulaikyti kad neįvyktų. 
Nuo pirmos savaitės Rugpjū
čio Lordas Runciman stengėsi 
sulaikyti kad kas nors neįvyk
tų prie Vokietijos-čekoslovaki- 
jos rubežiaus.

Tas reikalavo specialių ga
bumų, o Lordas Runciman yra 
oficialiai tik taip sau nuvažia
vęs; žmogus kuris, paskaitęs 
spaudoje kad senojoj Bohemi
joj sukasi audra, ir norėdamas

nu- 
dar 
yra 
pa-

Viskas

loši-
yra 
vie-

pasivažinėti, ėmė ten ir nuva
žiavo pažiūrėti ką jis gali pa
daryti. Jį išsirinko premjeras 
Chamberlain, užgyrė kabinetas 
ir net Prancūzijos premjeras 
Daladier, bet jis vistiek nesi
skaito oficialiu Britų valdžios 
agentu. Jeigu jam pasiseks, 
Britanijai bus garbė, o jeigu 
ne, jis bus tik kaip buvęs Ang
las turistas Čekoslovakijoje.

Niekas neabejoja apie Lor
do Runciman tikrą tikslą Pra
hoje. , Jo nepageidavo nei če
kai nei Vokiečiai. Jo atsiradi
mas ten pažemino čekų tauti
nę garbę, jie buvo pasirengę 
karo lauke susitikti Vokiečius, 
su pagalba stiprių valstybių, 

■ o ne kaip tauta kuri turi pri
imti išlaukinį tarpininkavimą 
jų naminiame nesutikime.

Vokiečiai, nei Vokietijoje nei 
Čekijoje, nenorėjo jo, nes jie 
buvo pasiryžę sutvarkyti daly
kus greitai 
naudodami 
pirm negu 
tų tapti
spėkų didžiųjų bet nerangių 
demokratinių šalių.

Britanija sakoma turi savo 
tikslą, kuris yra laikyti Euro
pos geografinę padėtį taip kaip 
ji dabar yra, iki Britanija ap
siginkluos iki tiek kad galės su 
taikos ardytojais kalbėtis apie 
reikalą savais žodžiais. Bri
tanijai reikia dar poros metų, 
bet užtektų ir vienų metų, kad 
ji galėtų padiktuoti kitiems.

ir galutinai — pa- 
spėką jei reikės— 
tas klausimas spė- 
tikras išbandymas

dilučiai iššauks jų vėles . . .
Keisti garsai, panašus į verksmą, nuskar

deno mišką. Visi ėmė klausytis.
— Miškinė katė kniaukia, — pastebėjo vie

nas sėdinčiųjų; — nušovė čia šiądien vieną.
- — Bet apsakyk, Liubartai, kaip tu saviš-

į kius beradai ?
Liubartas tylėjo.
— Taip . . , — tarė pagaliau jis, lyg nu- 

I budęs iš miego. — Naktį aš atėjau į artimiau- 
i šią sodžių, bet jų.čia neradau. Niekas su manim 
nenorėjo eiti jų jieškoti: bijojo žvėrių, šalčio; 
ir tamsumos. Bet ir jas juk žvėrys galėjo su-1 
plėšyti, — piktai riktelėjo Liubartas, lyg kai-; 
bedamasis su tuo kuris atsisakė jam padėti, ir

neįvyks, tai yra klausi-

Lordo Runciman’o įsiki- 
Vokietija ir Čekija da-

esame mes gimę 
turim mylėt!”

Supa Garba.

KAŽIN ar mano draugas 
Džianas su akulioriais pasira
šys cicilikiškose gazietose kaip 
jis elgėsi viename piknike ke
lios dienos atgal, ir kaip jis iš
rodė kada buvo prisiragavęs 
iki perpilnai....

GERB. VITAITIS Vienybėje 
komunistams štai kaip:

Brooklyno komunistų laik
raštis visu komunistišku įtuži- 

I mu plusta Jungt. Valstijų kon
greso komisijos pirmininką 
Dies, kurio vadovybėje tyrinė
jama prieš-amerikonišką ko
munistų ir fašistų veiklą Ame- 

1 riko j e.
Kad Stalino berneliams ne

malonus kongresmano Dies 
vadovaujamos komisijos tyri
nėjimai tai kiekvienas gali tą 
lengvai suprasti. Mat, šis ty
rinėjimas gali baigtis tuo kad 
bus susodinti į laivą visi Sta
lino gizeliai ir išsiųsti pas Sta
liną. ...

Komunistams baisu ir pamis-z 
lyti apie kelionę iš kapitalis
tiškos Amerikos į tą komunis
tišką rojų, kurį jie perša de
mokratinės Amerikos gyvento
jams. ...

•
TIKRIAU IR TEISINGIAU

Hitleris ir Goering gailisi 
kad to nežinojo!

Rugpjūčio ir Rugsėjo mėne
siai šymet buvo svarbus, jų bė
gyje išstatyta pasaulio taika 
pavojun. Gal būt nuo to nu- 
silems ir nazių likimas.

Ar antras pasaulinis karas 
bus šymet, ar kitą metą, arba 
visai 
mas.

Be 
Šimo,
bar jau butų variusios pilną 
savo kareivių mobilizaciją. \

Bet Runciman maišėsi tarp 
jų labai gabiai. Jis pykino če
kus beveik visą laiką vesdamas 
tarybas su Vokiečiais. Jis py
kino Vokiečius atidėliodamas 
nuosprendžius.

Toks specialis gabumas rei
kalingas tokiam delikatnam 
klausimui remiasi ant ilgo pa
tyrimo, nors net vienas iš kož- 
no 10,000 Amerikonų nėra net 
girdėję kas tas Lordas Run
ciman buvo pirm jo išvažiavi
mo į Prahą.

Walter Runciman paeina iš 
darbo žmonių klasės., Jo tė
vas tarnavo laive patarnauto
ju, iki vėliau prasisiekė, pra
turtėjo ir buvo pakeltas į ba
ronus. Kada šis jo sūnūs au
go, tėvas ja buvo turtingas, to
dėl sūnūs gavo reikalingą mok
slą, buvo gabus, ir jau 29 me
tų amžiaus būdamas buvo iš
rinktas į Britų parliamentą, 
1899 metais. Jis laikėsi už 
laisvą prekybą ir buvo libera
las. 1931 metais tačiau per
ėjo į konservativių partiją. Jis 
yra žinomas prekybos rateliuo
se. X.

| pagrūmojo savo kumščiu. — Ėjau aš vienas. 
Tada jau atsirado du pagelbininku. Naktis bu
vo tiek tamsi jog niekur nieko nebuvo matyti. 
Visą naktį šukavome ir šaukėme jas.... ma
nėme kad išgirs mus, net gerklės užkimo. Ta
da nuėjome į savo kaimą, — ten tik vilkai 
slankiojo. Sulaukę aušros, pėdomis sekėme . .. 
— Liubartas nutilo.

(Bus daugiau)

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

Nekurie žmonės vadina pa- 
dykėlius vaikėzus Jonvaikiais.

Tas pavadinimas tikrai buvo 
ONvaikis — Onos vaikas. Ko
kia tai Ona, kur tai kitados, 
neturėdama vyro, sulaukė vai
ko. Jos vaikas buvo išdykęs, 
neąuvaldomas, kaip paprastai 
mergų vaikai esti.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 

i Dirvą — tas platina apšvietą.
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MIRĖ ADOMO PADEGIMO Jr. 
ŽMONA

Rugsėjo 9 d. pasimirė Ado
mo Padegimo jaunojo (Adonio 
sunaus) žmona, kuri per kelis 
mėnesius sirguliavo. Palaido
ta Rugsėjo 13 d., po iškilmin
gų pamaldų šv. Juozapo baž
nyčioje, šv. Povilo kapinėse.

Paliko nubudę vyras, Ado
mas ir jo tėvai, du broliai ir 
viena sesuo, kuri gyvena 'VVa
shington, Pa.

Laidotuvėse dalyvavo skait
linga minia lydėtojų, šerme
nims giminės ir draugai pri
siuntė daug gražių gėlių. Lai
dotuvių dieną, daugumą tų gė
lių nuvežė į Lake Side ligoninę 
neturtingiems ligoniams.

Padegimų šeimoje šią vasa
rą buvo daug nemalonumų. Iš 
pavasario mirė jų duktė, Rožė 
Padegimiutė- Hecker. Padegi
mų motina turėjo . sunkią ope
raciją, ir dabar sunaus žmona 
mirė.

Padegimų šeima yra gražiai 
išauklėta, visi moka gerai Lie
tuviškai kalbėti. Vyriausias 
sūnūs, Petras, turi atsakoipin- 
gą vietą Fisher Rody Co.

Draugas. 
¥ ¥ *

KAZYS DAMBRAUSKAS
šeštadienį, automobiliu už

muštas Kazys Dambrauskas, 
52 metų amžiaus, nuo 1633 E. 
50th Place. Jis gryžo iš dar
bo. Palaidotas trečiadienį, su 
bažnytinėmis apeigomis, iš šv. 
Jurgio bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse. Pašarvotas buvo lai
dotuvių direktorės Jakubaus
kienės namuose. Ji pasitarna
vo ir laidojime.

Velionis paliko nubudime 
savo žmoną.

Vladas Talunas su In- 
dijonu Milžinu Kitą 

Trečiadieni

Trečiadienį, Rugsėjo 14 d., 
Centrai Armory imtynėse Vil
nietis Vladas Talunas nugalėjo 
savo oponentą Kari Davis.

Sekantį trečiadienį, Rugsėjo 
21 d., Walter Taylor rengia 
įdomiausios šio sezono imty
nes, kuriose suporuotas Talu
nas ^su Big Chief Strongbovv, 
milžinu Indijonu, 320 svarų.

Prie to bus kitos svarbios 
imtikų poros.

JAUNAS NUGALĖTOJAS
Apie Commodory Perry, kuris Sumušė Britus

NAUJAS JURŲ LAIVAS
Švedų Amerikos Linijos Motorlaivis ‘Stockholm’

• VIENAS NEW YORKO 
redaktoriui pranašauja kad 
dabartinis Demokratų partijos 
kandidatas į Ohio gubernato
rius, Charles Sawyer turi at
eityje progą būti išrinktu ša
lies prezidentu.

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.

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.

620 keleiviu. Laivo įgula 600. 
Laive yra dešimts denių, įvai
rios salės, vieškambariai ap
šviečiami netiesiogine šviesa. 
Deluxe kajutės turės privačias 
verandas ir beveik visi kiti 
kambariai yra išoriniai su vie
na ir dviem lovom. Elegantiš
ki baldai, rūkymo salionai, ra
šymui kambariai, skaityklos, 
veranda cafe, koktelių barai ir 
tt. Kirpyklos, plaukų taisymo 
kambariai, krautuvės, keltuvai, 
vietiniam naudojimui, ir radio 
telefonai, maudymosi baseinai, 
turkiškos ir elektrinės pirtys, 
gimnastikos kambariai, etc.

Du maudymosi baseinai ka- 
leiviams ir vienas laivo įgulai, 
šeši keleiviniai keltai. Keturi 
įrengimai filmoms rodyti, 400 
individualių telefonų kalbėji
muisi bent kurioje laivo daly
je, keleiviai taipgi galės radio 
telefonu susikalbėti su bent 
kur Europoje ar Amerikoje. 
Apsauga nuo gaisro sulyg vė
liausių išradimų.

Ir Lietuviams teks naudotis 
šiuo nauju švedų Amerikos Li
nijos laivu “Stockholm”, pri
taikytu šių moderniškų laikų 
keliavimui.

švedų Amerikos Linija <pa- 
laiko nuolatinį susisiekimų tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenburgą, kelionė praside
da ir baigiasi linijos laivais. 
Nuo Kalmaro ar Stockholmo 
keleiviai į Klaipėdą vyksta mo
dernišku laivu “Marieholm”.

VI. Mučinskas.

Pereitą savaitę iškilmingai 
minėta Didžiųjų Ežerų mūšio 
laimėjimo 125 metų sukaktis. 
To mūšio laimėjimas Suvieny
tų Valstijų naudai pakeitė ir 
šios šalies padėtį gana žymiai. 
Tas laimėjimas davė galimybes 
Suvienytoms Valstijoms prasi
plėšti nuo Atlantiko iki Pacifi- 
ko. To mūšio laimėtojas, nors 
labai gerbiamas, tačiau apie jį 
Amerikos žmonės labai mažai 
žino.

Kommodoras Oliver Hazard 
: Perry laimėjimą atsiekė nuga
lėdamas Britus Erie Ežero mū
šyje Rugsėjo pradžioje 1813 
metais, būdamas vos 30 metų 
amžiaus.

i kariškas 
j matyti.
mas net
čių ketvirta dalis buvo nega
bus negrai. Jis sumušė vieną 
iš garsių Britų kariautojų, di
džiojo Nelsono padėjėją mū
šiuose prie Trafalgaro, ir jis 
buvo vienatinis istorijoje ad
mirolas sumušęs ir suėmęs vi
są Britų laivyną. Bet Perry 
nežinojo kad jis atliko herojiš
ką darbą iki apie tai paskaitė 
laikraščiuose.

Jis buvo karšto budo, visai 
nežinojo baimės, ir buvo tokio 
gero budo kad jam 
buvę priešai pastatė 
minklą.

Oliver buvo vienas 
savo šeimos vaikų, kurie visi 
buvo karo laivyno karininkai. 
Jo tėvas buvo kapitonu nauja
me Amerikos laivynes, taigi 
Oliver nuo 13 metų amžiaus 
pristojo laivyne tarnauti. Bū
damas 17 metų amžiaus, dėl 
savo gabumų, buvo pakeltas į 
leitenantus. 1812 metais, ki
lus su Britais karui, jis buvo 
paskirtas komanduoti tuziną 
pajūrio sargybos laivų prie sa-

CLEVELAND RAMS 
RUNGSIS SU CHI

CAGO CARDS
Clevelando smarkus futbolo 

lošikai Rams pradeda 1938 me
tų National Football League 
lošimą savo mieste su Chicago 
Cardinals vakariniame susirė
mime dideliame Shaw High 
mokyklos Stadiume East Cle
velande. Tai bus pirmas kar
tas kai Rams pasirodo kitur 
kur negu League Parke arba 
didžiajame mieste Stadiume.

Tas stadiumas tapo pilnai 
pertaisytas ir įvesta geriausios 
šviesos, kuriomis matysis taip 
kaip dienos metu. Vietų ten 
yra dėl 14,500 žiūrėtojų.

Tas smarkus lošimas atsibus 
šeštadienį, Rugsėjo 17 d., nuo 
8:15 vai. vakare. Lošimui su
rinkta žymiausi visoje šalyje 
aukštose mokyklose pasižymė
ję vyrai.

Prie to, tą vakarą bus pa
naudotas 104 muzikantų Shaw 
High Mokyklos benas, vienas 
iš geriausių mokyklinių muzi
kos organizacijų šioje šalyje.

Rezervuotas vietos tam lo
šimui bus $2.20, $1.65 ir $1.10. 
Generalinė įžanga 65c.

Smarkus Lietus ir Per
kūnijos

Pirmadienį, Rugsėjo 12 d., 
Clevelandas gavo lietaus tiek 
kiek šią vasarą dar nebuvo ga
vęs. Labai smarkiai lijo ryte 
ir paskui vakare. Prie to bu
vo ir žaibavimai su perkūnija. 
Vakare žaibas užmušė 8 metų 
berniuką stovėjusį po medžiu 
skersai gatvę prie savo namų, 
žaibas laikosi savo seno papra
timo trenkti į medžius ir už
trenkia po jais prieglaudos 
nuo lietaus j ieškančius.

Lietaus nebuvo per trejetą 
savaičių, nors oras nebuvo šil
tas.

• BAIGTAS statyti ir ati
darytas naujas Clevelando ry
tinės dalies miesto nuobėgų ir 
išmatų sunaikinimo įrengimas. 
Jis kaštavo 10 milijonų dola
rių. Iš viešų darbų jam buvo 
skirta $2,650,000. Rengiama 
dar du kiti tokie naikintojai, 
kurie kaštuos vėl 10 milijonų 
dolarių.

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

Al'uS — DEGTINĖ 
Užkandžiai

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
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.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią didelę

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

Ir tai buvo pirmas 
mušis kokį jis gavo 
Jis laimėjo neturėda- 
gana vyrų, ir tų pa-

mirus jo
jam pa-

iš penkių

JĮIPPODROM^]
“FOUR DAUGHTERS”

The Warner Bros. pagamino 
filmose įdomią apysaką, kurinį 
rašytojos Fannie Hurst, kuris 
pradedamas rodyti Hippodro- 
me Theatre šeštadienį, Rugsė
jo 17 d. Tai yra apysaka apie 
keturias viena kitą mylinčias 
seseris, kurios įsimyli į tą patį 
vyrą. Tai yra labai nepapras
tas paveikslas.

Veikale vaidina tokie žinomi 
artistai: Glaudė Rains, Frank 
McHugh, May Robson ir Diek 
Foran.

Prie to, šioje filmoje pirmą 
kartą filmų istorijoje trys se
serys ne tik vaidina tame pa
čiame paveiksle svarbias ro
les, bet ir vaidina seserų roles. 
Jos yra žinomos Lane mergi
nos, Priscilla, Rosemary ir Lo- 
la. Ketvirtą seserį vaidina 
Gale Page, kuri labai panaši į 
Lane merginas.

Prie jų, pastatyta du nauji 
aktoriai, geriausi kokie kada 
buvo parinkti: Jeffrey Lynn, 
aukštas, žavėjantis, ir John 
Garfield, jau žinomas
aktorius. Tos keturios seserys 
įsimyli į Lynn. Bet jis pamy
li jų pačią jauniausią.

scenos

• •

vo gimtinio miesto, Newport, 
R. I.

Erie Ežere Amerikos pusė
je komandavo kitas negabus 
leitenantas, kuris vos nepralai
mėjo viską. Perry tapo atkel
tas čia, paėmė ano vado laivą 
ir laįmėjo pergalę.

Ant prasto popieros lakšto, 
Perry parašė savo viršininkui 
generolui sekančiai:

“Brangus Generole: Mes su
tikom priešą ir jie yra musų.”

Nori Įvesti Civilinės 
Tarnybos Įstatymą

- 1 '■ ■
Yra sumanymas įvesti Cle

velande civilinės tarnybos kvo
timus visiems miesto valdžios 
įstaigų tarnautojams, kad tuo- 
mi butų daugiau užtikrinta tų 
tarnautojų ir darbininkų vie
tos ilgesniam laikui. Kaip da
bar yra, su kiekviena miesto 
administracijos permaina mai
nosi beveik visi tarnautojai ir 
darbininkai, kurie kiti neišdir
ba nei poros metų.

Civilinę tarnybą įvedus visi 
miesto tarnautojai ir darbinin
kai butų nepriklausomi nuo po
litikierių.

Sekančiuose rinkimuose Lap
kričio 8 d. bus šis klausimas 
patiektas miesto balsuotojų 
sprendimui.

Gegužės 29 d., Italijos uos
te Monfalcone, netoli nuo Trie
ste, Cantieri Riuniti laivų sta
tybos bendrovės nuleistas į ju
rą naujas moderniškas švedų 
Amerikos linijos laivas “Stock
holm”. šis laivas yra 28,000 
reg. tonų.

Laivą krikštijo Švedijos ku
nigaikštytė Ingebork, dalyvau
jant princui Carl, Švedijos ir 
Italijos karališkoms dideny
bėms ir švedų Amerikos Lini
jos aukštiems valdininkams.

SAUGOKITĖS NUO 
NETIKRŲ PRA- 

. NAŠŲ

e.Matt. 7: per. 15

Motorlaivis “Stockholm” bus 
didesnis ir greitesnis už dabar
tinį linijos laivą “Kungholm”, 
pradės plaukioti 1939 metų Ba
landžio mėnesį, tarp New Yor
ko ir Gothenburgo. Jis ypa
tingai prirengtas kruzams (pa
sivažinėjimams juromis), bus 
tankiai naudojamas kruzams 
iš Nevv Yorko į Vakarų Indi
ją, Pietų Ameriką, North Cape, 
Skandinaviją ir Pabaltės vals
tybes.

Laivas “Stockholm” pastaty
tas sulyg aukščiausios klasės 
Lloyd’s Register ir British 
Corporation Register: jis yra 
625 pėdų ilgio, 82 pėdų pločio 
ir 28,000 tonų, vandenyje bus 
28 pėdos. Išorinė išvaizda la
bai patraukianti ir didinga, 
nuolaidžios (streamlined) kon
strukcijos su dviem žemais ka
minais. Galės plaukti greitu
mu 19 jurų mylių į valandą. 
Turi nuo supimo prilaikančias 
(anti-rolling) tankas. Regu
liariam transatlantiniam kelia
vimui turės vietų dėl 1,300 pa- 
sažierių: kabin, turistų ir tre
čia klase. Kruzams sutalpins

SKAITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

RENGIAMAS GRAŽUS PRO
GRAMAS 

šeštadienio vakare, Spalių 8, 
Akroniečiai Dirvos draugai ir 
rėmėjai rengia gražų vakarą 
Dirvos pagerbimui. Ta pačia 
proga bus paminėjimas Vil
niaus užgrobimo. Programas 
ir šokiai atsibus žinomoje sa
lėje, 772 Raymond street.

Dainų ir kitokių paįvairini
mų programą išpildys Cleve- 
landiečiai ir nekurie vietiniai.

Jaunuolis Antanas Kazlaus
kas, Onos Kazlauskienės sūnūs, 
šiomis dienomis nepaprastai 
atsižymėjo Amerikonų sureng
tose jaunųjų išdirbystės orlai
vių lenktynėse. Jis gavo pir
mą dovaną už savo sumanumus 
to orlaivėlio įrengime. Prie to 
gavo daug kitų dovanų. Jo 
atvaizdas tilpo vietos Ameri
konų laikraščiuose. Jis taip 
pat gavo kokią ten stipendiją 
ir apmokamą kelionę dalyvau
ti kitame tokiame surengime.

Antanas Kazlauskas yra 18 
m. amžiaus, gabus, geras vai
kinas, gražiai kalba Lietuviš
kai.

Smagu kad musų Lietuviai 
ne tik neatsilieka bet net pra
lenkia kitus.

Darbo Dienos šventėje, K. 
Baublis su savo žmona lankėsi 
Pittsburghe, pas savo pusbro
lį biznierių J. Kentrą. Vaišes 
turėjo labai puikias, už ką p. 
Kentrams dėkoja.

Taip pat dalyvavo dviejuose 
Lietuvių klubo ir katalikų pik
nikuose, iš ten nuvažiavo ir 
atlankė savo draugus P. Mic
kūnus, Library, Pa., ir buvusį 
Akronietį, Joną Mickuną. Vi
sur buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti. Kelionė sekėsi ge
rai. Kalnas.

Jaunavedžiu Žiniai

Kada visos tautos ir žmonės 
nusigando, nusiminė, ir atsiti
ko taip kaip pasakė musų vieš
pats pranašaudamas apie šiuos 
laikus: kad visai draugijinei ir 
politinei santvarkai gręsia vi
siškas suirimas, todėl žymus 
valstybių atstovai ir valdovai 
kurie pažysta šios dienoš įvy
kius ir mato kad negali įsteig
ti nei taikos nei laimės, drebė
dami šaukia kad bažnytinės 
sektos apsaugotų žmoniją nuo 
ateinančio pavojaus. Matyda
mi jų nepasisekimą mes šven
to rašto studijuotojai kreipia
mės į juos prašydami kad pa
siklausytų liudijimo Viešpaties 
Jėzaus, kurį mes pasiūlome ir 
tegul jie pasako ar tas liudiji
mas teisus ar ne, kad šėtonas, 
kuris ilgai buvo dievu šio pa
saulio, prigavo politikus, finan
sininkus ir klerikalus įtikinda
mas juos kad per internaciona- 
lę sutartį ar per kitokias su
jungtas pastangas jie įteiks 
žmonėms tikrai tą ką geidžia 
visos tautos. Tolesniai, jie pa
niekino Dievą ir jo karalystę.

Mes tikime ir liudijame, šis 
laikas yra diena Dievo keršto 
prieš šėtono viešpatiją, mato
mą ir nematomą. Dabar at- 
steigti senąjį pasaulį arba se
nąją tvarką nėra galimybės, 
kad atėjo laikas įkurti Dievo 
karalystę per Kristų Jėzų.

Kurios valstybės ar organi
zuotos tikybos nenorės pasi
duoti teisingam viešpaties Jė
zaus karaliavimui bus išnaikin
tos amžinai. Amen.

Skaitykite bibliją, rasite tie
są. įsa. 9 per., 6 e., Dangiel. 
2 per. 4.4 e. Dangiel. 12 per. 
Matt. 24 per. 6-7 e. šventą 
raštą galite gauti šiuo antra
šu: W. F. S. K., 1150 E. 76 St. 
arba A. K., 5815 Luther avė., 
Cleveland, O. (Skelb.)

Pigi Mokiniams Kaina
REIŠKIA TRIGUBĄ SAUGUMĄ

JŪSŲ VAIKUČIAMS

JEIGU jūsų vaikams reikia į mokyklą eiti kiek to- 
liau žiūrėkit kad jie pasinaudotų žemos-kainos 

mokinių važinėjimu ir turėtų apsaugą šiuose svar
biuose atžvilgiuose:

f
W Gatvekaris ar motor 

Lz giausia vieta miesto

Saugumas nuo trafiko pavojų, 
kočas yra sau- 
gatvėse.

Saugumas nuo blogo oro. šlapi 
batai ir rūbai gali būti priežastimi 
ligos ir sutrukdymo mokymosi.

nesisekimo. Kuo
met vaikai pavėluoja į mokyklą jie 
praleidžia pamokas ir pasilieka.

z Siųskit savo vaikus į mokyklą gatvekariais arba 
motor kočais. Kaštai labai maži su 50-centų savai
tiniu pasu vaikams virš dvylikos metų ir 2-centų ti- 
kietais jaunesniems vaikams.

THE CLEVELAND RAILWAY CO
_

Šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
I. SAMAS JEWELRY

•i •4.4.4.4.4..K4.4.4..I.4.4.4.
6704 Superior Avenue

• •

P. J. KEP SIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh-3227
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 -N EW DEAL DUONOS
^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi^
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIKŠI AI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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GĖLIŲ PARADAS MOSĖDYJE

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

puikiuosius

kaitina iš 
Iš keturių

čia neišpasakytę 
Tik atvažiavusios 
miestų kaž kodėl 
vieną jurgino žie-

kitan...

žolinė. Taip liaudyje vadi
nama šv. Marijos Daugun Ėmi
mo šventė, švenčiama Rugpjū
čio 15 dieną. Tai jau yra pir
mutinė rudens šventė.

Žolinė — dideli atlaidai Mo
sėdyje, nuo senų laikų tikras 
gelių paradas, šiuo meto laiku 
gausiuose Lietuvaičių darželiuo
se yra tikras rojus: žydi, kles
ti visos gėlės, net pačios vėly- 
biausios. Jei Lietuvaitės per 
visą vasarą laisto, myli ir bran
gina savo gėleles, tai žolinei 
padaroma išimtis: visi eina Mo- 
sėdin, nešini gėlių puokštes. 
Juk rudens veidas diena po 
dienos ryškėja, greit nubirs la
peliai, šalna pakąs 
žiedus...

Rugpjūčio saulė 
mėlyno dangaus,
vieškelių, iš visų šalių vedan
čių Mosėdin kyla dulkių debe
sys. Tai žemaičiai traukia Mo
sėdin į žolinę. Senosios ne
šasi tikras “gėlių šluotas”, jau
nos žemaitukės viena už kitą 
gražesnes puokštes susiskynu- 
sios. Kiek 
margumo! 
vasaroti iš 
tesi neša po 
delį....

Važiuotųjų arkliai taip pat 
papuošti gėlėmis. Dviratinin
kai nuolat skambina, reikalau
dami laisvo kelio Mosėdin. Jų 
dviračiai apkaišyti gėlėmis, n 
už kepurės klesti raudonas jur
gino žiedas, dovanotas šį rytą 
širdžiai artimos mergaitės... 
Pėščias senukas, išsigandęs 
skambtelėjimų, neišmano, ku
rion pusėn duoti dviratininkams 
kelią. Ilgi batai, persverti per 
pečius, vienoje rankoje didelės 
maldaknygės, kitoje dar dides
nė “gėlių šluota”. Gal pėščias 
senis jau senai butų bažnyčio
je, jei ne tie dviratininkai: 
nuolat skambina ir skambina, 
tai taip ir mėtykis iš vieno ke
lio krašto

Ir taip visi vieškeliai gražų 
Rugpjūčio rytą gėlėm marguo
ja. O bažnyčioje nuo gėlių 
kvapo svaigsta galva. Visi al
toriai, visi suolai apkrauti įvai
riaspalviais žiedais. Musų se
sės myli gėles, bet nesigaili 
šiandien jomis padabinti šven
tuosius.

Kitur tarp gėlių matyti ru
gių varpos. Tie, iš bažnyčios 
parnešti grudai įmaišomi kitų 
metų sėklon. O pašventintos 
gėlės pakišamos grįčiose po bal
kiais. Pagal seną paprotį, žmo
nės jas virina ir gydo ligonis, 
susirgusius įvairiomis ligomis.

Mosėdis yra viena didžiausių 
ir seniausių parapijų. Kai že
maičiai apsikrikštijo, Mosėdyje 
pasistatė vieną iš pirmųjų šia
me krašte bažnyčių. Iš čia

yra kilęs ir aukštasis musų 
dvasiškis, didžiosios dvasios že
maitis Pranciškus Karevičius.

Mosėdyje vikaru yra buvęs 
ir a. a. Kan. Tumas-Vaižgan
tas. Senieji Mosėdiškiai, pri
siminę gerąjį kunigėlį, su aša
romis akyse linguoja galvą:

Amžiną atilsį... Tai buvo 
žmonių kunigėlis, mažai Die
vas tokių išrenka... Atvažiuos 
kalėdoti, ne ausį tau peš, bet 
brūkšt, brūkšt, visus knygelė
mis apdalina... Duosi rublį, 
Kalėdų, tai ir sakys: vaikeliai, 
man pačiam nieko nereikia, ale 
tegu bus tai dėl Lietuviško 
druko... Ne su ponais, bajorais 
rodą palaikė, bet su prastais 
žmoneliais...

šiame krašte čia atsirado ir 
pirmasis dviratis, populiarioji 
šių dienų jaunimo susisiekimo 
priemonė.

Prieš keturiasdešims metų 
turtingas jaunikaitis G-kas, iš 
Giršinų kaimo čia pirmą kartą 
į Mosėdį žolinėn “atjojo” ant 
tokio daikto su dviem ratais... 
Sako, iš Liepojaus buvo parsi
vežęs, bet žmonės nesiliovė dy- 
vais, 
Buvo, sako, tai nepaprasta nau- į 
j iena visiems, atvykusiems į 
žolinės atlaidus. Senieji per
sigando ir ėmė pranašauti ne
tolimus karus, arba marus.

O šiandien visi keliai skam
ba nuo dviratininkų važiuojan
čių į žolinę...

O prieš kokias šešiasdešimts 
metų, taip pat žolirių atlaidų 
metų, Mosėdyje įvykusi pirmo
ji “aviacijos diena”... Legen- 
darinis šių apylinkių šposinin
kas ir gudragalvis Grige buvęs 
pasidirbęs sparnus ir išskridęs 
iš bažnyčios bokšto, nusileidęs 
klebono darže... Ir tada į at
laidus atkeliavusieji turėję di
delės baimės ir trioko...

Ir šiądien dar apie Mosėdiš
kį Grigę tebepasakojamos viso
kiausios legendos: kaip jis ves
tuvėse pasiversdavęs gaidžiu ir 
giedodavęs ant stalų, kaip žo
lines ‘bagamaznikų’ pypkes gy
vatėmis pavertęs, vandenis ant 
kalno užnešdavęs; jam panorė
jus, Mosėdžio žydai pyragą, 
užuot i krosnį šovę, šaudavę 
lauk pro langą purvynan. Vie
nas pat namus “apversdavęs” 
ant šoro, staršinos arklį su vi
sais ratais ant stogo užkėlęs, 
kam nedavė magaryčių už vals
čiaus krosnių padirbimą. Ir 
nesuskaitomą daugybę kitokių 
išdaigų jis mokėjęs iškrėsti...

Be to, dirbęe “automobilius”, 
“telefonus” ir mokėjęs visus 
amatus, kiek tik jų yra pasau
lyje...

Be to, dirbęs “automobilius", 
į kapą, kuris jau šiądien už
mirštas ir usnimis apžėlęs...

“L.A.” Alb. V-nas.

IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA 
TAUTOS ŠVENTĖ

KAUNAS. — Rugsėjo 8, da
lyvaujant Valstybės Preziden
tui, vyriausybei, kariuomenės 
vadovybei ir diplomatiniam 
korpusui, Arkivyskupas Skvi
reckas Kauno aerodrome atlai
kė iškilmingas pamaldas. Val
stybės Prezidentas, .pasisveiki
nęs su kariuomene, savo kal
boje pareiškė kad Vytautas Di
dysis mums paliko išmėgintą 
ir tvirtą šalies laisvę, įgyja- 

I mą ir apsaugomą bei apginama 
kalaviju, šiądien pareiškiame 
pagarbą Lietuvių ginklo galiai. 
Didžiuliame kariuomenės para
de dalyvavo ir 6000 Lietuvos 
nepriklausomybės karų sava
norių.

Ministras pirmininkas Kun. 
Mironas ir vidaus reikalų mi
nistras Pulk. Leonas dalyvavo 
Klaipėdoje Tautos Šventės iš
kilmėse.

bėgo grūdosi pamatyti.

6000 SAVANORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KAUNAS. — Rugsėjo 7 d. 
įvyko 6000 Lietuvos nepriklau
somybės karų savanorių suva
žiavimas. Atvykęs į suvažia
vimą Valstybės Prezidentas bu
vo nuo automobilio ant rankų 
atneštas į susirinkimo vietą. 
Savo kalboje Prezidentas pa
sakė: “Kol gyvi savanoriai, tol 
vaizdinga ir vaizdinga ir lais
vės idėja, einanti iŠ kartos į 
kartą.” Vakare ties nežinomo
jo kareivio kapu pašventinti 
pirmojo už Lietuvos laisvę žu
vusio karininko Juozapavičiaus 
ir kareivio Lukšio paminklai.

Po einančio krašto apsaugos 
ministro pareigas Generolo Ra
štikio kalbos perskaitytas sa
vanorių testamentinis pareiški
mas busimoms Lietuvių kar
toms šventai išsaugoti jų iš
kovotą nepriklausomybę ir tau
tos vienybę.

29,000 LIETUVIŲ VAIKŲ 
VILNIAUS KRAŠTE NETURI 
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ

VILNIUS, Rugsėjo 9 d.— 
Prasidedant mokslo metams pa
aiškėjo kad 20,000 Lietuvių 
vaikų neturi Lietuviškų moky
klų.

d.

ITALIJOS PASIUNTINYS 
ĮTEIKĖ KREDENCIALUS

KAUNAS. — Rugsėjo 7 
Italijos pasiuntinys Lietuvai
baronas DiGiura įteikė valsty
bės prezidentui kredencialus 
(skiriamuosius raštus).
MINISTRAS LOZORAITIS
I GENEVĄ

KAUNAS, Rugsėjo 7 d. — 
Užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis išvyko j Genevą daly
vauti Tautų Sąjungos sesijoje.

♦

TAI YRA VIENA -

NELEIDŽIA STEKJTI 
NAUJŲ ORGANIZACIJŲ

VILNIUS, Rugsėjo 6 d. 
Vilniaus krašte uždarytų Lie
tuviškų organizacijų vietoje 
steigti naujų Lenkai neleidžia.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA 
TELŠIUOSE

KAUNAS. Rugsėjo 4 d. 
žemės Ūkio Ministras Tūbelis 
atidarė Žemaitijos žemės Ūkio 
Parodą Telšiuose.

VILNIETIS BARAUSKAS 
ĖJO PĖSČIAS I VARŠAVĄ 

VILNIUS, Rugsėjo 6 d.
Vilniaus krašto Lietuviai, norė
dami vaikus leisti. Į Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijų, su
tinka įvairiausių kliūčių iš Len
kų administracijos įstaigų pu
sės. Dažniausia jiems neišduo
dami reikalaujami tautybės liu
dijimai, ar šiaip visokių apsun
kinimų išgalvojama. šiomis 
dienomis Vilniaus krašto Liet- 
tuvis Barauskas pėsčias nuėjo 
į Varšuvą prašyti leidimo sū
nui leisti į Vilniaus Lietuvių 
gimnaziją.

BUS STATOMA NAUJA
GII INGA RADI JO STOTIS

KAUNAS, Rugsėjo G d. — 
Vyriausybė priėmė įstatymą 
naujai galingai radijo stočiai 
statyti.

ŠAULIŲ KUOPA ĮTEIKĖ
125 ŠAUTUVUS

KAUNAS, Rugsėjo 6 d. — 
šiomis dienomis Intendantūros 
šaulių Kuopa įteikė kariuome
nei 125 šautuvus ir 2 kulkos
vaidžius.

VILKIJA BUS TVAR
KINGAI ATSTA

TYTA

Jaunimui Reikalinga Telefonas
• I urint tiek daug užsiėmimų ir tiek pasikalbėji
mų, jaunimui reikalinga telefonai. I as palaiko 
juos sąryšyje su jų dtaugais ir suteikia jiems daug 
progų išeigoms ir naudingiems dalykams, ką kitaip 
jie nustoja. z

Tas taipgi prašalina rūpestį namuose kuomet jau
nieji išeina kur ir sugaišta, prie to suteikia patogu
mą ir apsaugą visai šeimai..

Jis kaštuoja taip mažai, kodėl neturėti telefono? .

'imiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimmimiimiiiiiiiiig

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

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

. MUI/IOLI S
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Rcal Estate 

ir A pd ra ūdos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland IIEnderson 6729 =

I>. P

GRANT-SŲTTIE LANKĖSI 
NEW YORKE

NFAV YORK. — Rugsėjo 5 
d. buvo atvykęs keliom dienom 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Toronto mieste, Kanadoje, p. 
Grant-Suttie, lturis vizitavo 
Generalinį Konsulą p. Budrį, 
susipažino su konsulato darbu. 
Ta proga svečias matosi ir išei- 
kalbėjo kai kuriais reikalais sų 
Užsienių Reikalu Ministerijos 
Spaudos Biuro viršininku p. 
Avietėnaite.

<222.

III
Nikodemas A. Wilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. IIEndcrson 9292

t
VIEŠPATAUJA
DARBO

Rugsėjo G dien.

• •

I

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6397-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. Wl ŪKELIS JURGIS ARBUęKAS

Savininkas Vedėjas

II
1

LIETUVOJE
KŪRYBINIO
NUOTAIKA

KAUNAS,
— Vidaus Reikalų Ministras 
pulk. Ikonas spaudai pareiškė 
kad krašto politinė padėtis yra 
konsolidavusis, viešpatauja kū
rybinio darbo nuotaika.

KAUNAS. — Sudegus Vil
kija, kaip ir Palanga7, statybos 
požiūriu buvo labai netvarkin
ga. Mediniai namai vieni prie 
kito sugrusti, pastatyti prie 
pat gatvės, tarp namų nebuvo 
reikalingo atstumo praeiti ir 
pravažiuoti.

Dabar, žemės Tvarkymo De
partamentas pasiuntė specia
listus padaryti miestelio fakti- 
nos nuotraukos. Paskui bus ir 
planas sudarytas. Kai kurių 
savininkų žemės sklypai nepa
prastai maži, neatitinka jokių 
statybos reikalavimų. Kai ku
riuos teks sujungti ir naujai 
išdalyti.

Nuvažiavimas nuo kalno la
bai pavojingas, ypač pavojin
gas kampas apačioje. Ant ker
tės stovėjęs naftias užstodavo 
važiuojantiems matymą. Dėl to 
ties tuo kampiniu ramu nere
tai ir nelaimių įvykdavo. Nors 
nuo kalno nuvažiavimas prave-L 
damas kitoje vietoje, bet gat- : 
vė į kalną nebus likviduota, ja i 
judėjimas ir toliau bus leidžia- ; 
mas. Tas status kampas bus 
panaikintas, kad važiuojantieji i 
iš vieno ar kito galoį, matytų ar 
kas iš priešais neatvažiuoja.

Sudegusių namų savininkai, 
ypač buvusių krautuvių savi-! 
ninkai, jau buvo pradėję staty
ti laikiras prekybai budeles.; 
Ta statyba sulaikyta. Budelių 
nebus leidžiama statyti. Iki 
nebus miestelis naujai išpla
nuotas, nebus leidžiama namų , 
atstatyti.*

Naujoji Vilkijos statyba tu
rės būti tvarkinga graži, tokia 
kokia privalo būti tokiame mie-, 
stelyje pagal didelio judėjimo 
kelią. LA.

I
I

ir ki-| 
fabri-l 
gaisrą I 

Nor-I

SUDEGĖ TRĄŠŲ FABRIKAS
KLAIPĖDA. — Rugsėjo 4 

d., dėl neišaiškintų priežasčių Į 
užsidegęs sudegė trasų 
tokių cheminių gaminių 
kas “Union.” Gesinant 
žuvo vienas gaisrinirkas. 
maliai fabrike dirbdavo per 250 Į 
darbininkų.

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

3

Šeštadienį Rūgs. 17 Musą 33-čia

MAY

TAI VIENATINĖ IR ORIGINALE DIENA
štai vėl atėjo MAY DAY! 
Amerikoje! MAY DAY su 
DAY su savo magišku kainų žemumu — tik nepraleiskit jos nepasinaudoję!
33 MAY DAYS atgal mes įvedėm šitą išpardavimų dieną. Ji išaugo į įspudingiausį 
tos rūšies nuotikį Amerikoje. Ir, nors MAY DAY pradėta pamėgdžioti visoje šaly
je — kaip ir čia Cleveiande — ši musų diena stovi kaip VIENATINĖ ir ORIGINA- 
LĖ išpardavimų diena su beveik netikėtioais rekordais!
Principai ir tvarka pravesta pirmą MAY DAY pagelbėjo mums nustatyti ateitį šios 
garsios dienos. Ir dabar, musų Trisdešimts Trečiai Pusmetinei MAY DAY, vis laiko
mės originalės formules: “Parduoti sezonines ir reikalingas prekes už žemiausias vi
so meto kainas.”

Ruoškitės pasinaudoti šiuo didžiausiu prekių judėjimu 
didžiausiu pasirinkimu įvairiausių reikmenų — VIA Y

PENKTADIENĮ 
Patarnavimo Disna

Visos May Day prekės galima pirkti 
FENKTADIENJ už tas pačias žemas 
kainas visose musų krautuvės dalyse.

Ekstra Gatvekarių j Miestą •
Specialiu sutarimu su Cleveland Rai’- 
way Company, bus duota daugiau gat
vekarių į miestą ir iš miesto šeštadie
nį — užtektinai karų nuvežti visus.

Telefonu, Paštu, nei C.O.D.
Nepriimami Užsakymai 

May Day Prekėms

Bagio Štampų Knygelės Išmainomos 
May Day arba kurią kitą Jieną 

sekančią savaitę.

Mllllllllillllllllll krautuve Atdara Penktadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 6 vakare iniiiiiiiiiiiiinm.
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KUDIRKOS BIUSTAS DIR
VOS LANGE

DARBAI PRADEDA 
EITI GERIAU

Bus Galima Matyti per Savaitę-Kitą
I ■■■■ ■■

Dr. Vinco Kudirkos, Lietuvos 
Himno autoriaus ir musų tau
tos laisvės kovotojo paminklas- 
biustas jau Clevelande — jį 
galima matyti dabar Dirvos 
administracijos lange. Už ke
lių dienų biustas bus perduo
tas akmenų dirbėjui, kur bus 
pritaikytas prie pedestalo ir 
šio mėnesio pabaigoje bus pa
statytas Lietuvių Darželyje.

Dr. Vinco Kudirkos pamink
las stovės viršutinėje Darželio 
dalyje, rate į pietinę pusę nuo 
Birutos fontano.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos komisija paminklui statyti 
parinko apvalų akmenį-pedes- 
talą, kadangi ta vieta Daržely
je yra išstatyta dideliu ratu.

Prie pedestalo akmens ko
misija nusprendė prikabinti 
žalvarinę lentelę, kurioje bus 
pasakyta kas Dr. Vincas Ku
dirka buvo, kas biustą dova
nojo ir kas paminklą pastatė.

Tokis paaiškinimas su laiku 
turės būti pridėtas ir prie Dr. 
Jono Basanavičiaus biusto.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja, gyvuojanti Clevelande arti 
30 metų, sukėlė reikalingą fon
dą paminklo pedestalui įgyti ir 
kitas smulkias išlaidas su ati
dengimo iškilmėmis padengti.

Paminklo fondą žymiausia 
parėmė brangmenų parduotu
vės savininkas Izidorius Šamas, 
kuris pastarus kelis metus yra 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
sekretorius. Jis yra ir pamin
klo parupinimo komisijos na
rys. Izidorius Šamas per tris 
pastarus metus davė brangias 
dovanas iki $50 vertės kas sy
kis, 'kaip tik buvo rengiama 
draugijos piknikai Kudirkos 
paminklo fondui. Tos jo dova
nos atnešė geroką sumą pini
gu.

d. Spalių. Publikai bus įreng
ta sėdynės viršutiniame bulva
re, kur ir iškilmės atsibus.

Į Darželį važiuos parėdytais 
automobiliais nuo Lietuvių sa- 

Į lės. Darželyje iškilmės prasi
dės lygiai 2 vai. po pietų.

Kurie iš kitų miestų vyks į 
iškilmes, prašomi pribūti apie 
1 vai. dienos prie Lietuvių salės 
arba Dirvos Redakcijos (6820- 
6835 Superior Avė.).

Darželis ir Dirvos redakcija 
randasi prie U. S. kelių 6 ir 20, 
East Side, taigi iš kitų miestų 
atvažiuoti yra visai lengva.

Iškilmingą paminklo padova
nojimą atliks iš Lietuvos at
vykęs garbingas svečias, Mjr. 
S. Narušis, kuris biustą atvežė.

Clevelande žymiai pagerėjo 
darbai, šimtai darbininkų pa
šaukta atgal j savo darbus, ar
ba pastatyta dirbti pilną laiką 
tie kurie dirbo po dieną ar dvi.

Iš šelpiamųjų eilių per Rug
pjūčio mėnesį paimta į darbus 
1,493 bedarbiai, ir keli šimtai 
gryžo dirbti iš viešų darbų.

Gryžo daug dirbti į NYC. 
geležinkelio dirbtuves, Fisher 
Body pašaukė daug darbinin
kų į darbą, ir daug kitų dirb
tuvių paėmė po kelis desėtkus 
iki kelių šimtų darbininkų at
gal Į dirbtuves.

ATIDENGIMAS SPALIŲ 2
Dr. Vinco Kudirkos pamink

lo atidengimas bus su didelė
mis iškilmėmis sekmadienį, 2

POPULI ARIŠKAS BAN
KETAS

Po trumpų iškilmių Darže
lyje, publika prašoma rinktis 
Į Lietuvių salę banketui, kuris 
prasidės 6 valandą, čia bus 
trumpos kalbos, muzika, ir po 
visko šokiai visą vakarą.

Banketui svarbu įsigyti bi
lietus išanksto. Gaukite Dir
vos administracijoje ir pas ko
misijos narius.- Bilietų kaina 
padaryta maža kad kuodau- 
giau Lietuvių galėtų dalyvauti, 
pažinti svečią iš Lietuvos ir 

Išgirsti jo įdomią kalbą. Sve
čias čia papasakos apie Lietu
vos kariuomenę ir tt.

šokiams gros Apanaičio pa
didintas

Kurie 
giminių 
kvieskit

Kaip vietiniams taip ir kitų 
miestų Darželyje ir salėje da
lyvaujantiems bus svarbu įsi
gyti Dr. Vinco Kudirkos Die
nos Albumą, kuriame bus at
spausdinta daug vaizdų — 
Dr. Vinco Kudirkos, jo biusto, 
jo kapo akmens, jo paminklo 
K. Naumiestyje, Lietuvos Him
no gaidos, Karininkų Ramovės 
biusto dovanojimo Aktas, Mjr. 
S. Narušio atvaizdas ir tt.

orkestras.
Clevelandiečiai turit 

kituose miestuose pa
juos į šias iškilmes.

Dainininkas Vasiliaus
kas Atvyks Koncer

tuoti Clevelande
Pragarsėjęs Amerikoje radio 

dainininkas. Amerikos Lietu
vių dramatinis tenoras, Alek
sandras Vasiliauskas, rengiant 
rudenį jo koncertų maršrutą, 
žada atsilankyti ir Clevelande. 
Jis visai nesenai su dideliu pa
sisekimu dainavo per Major 
Bowes radio valandą, ir dau
gelis jį pamėgo kuomet daina
vo Scrantone laike SLA. seimo.

A. Vasiliauskas Clevelande 
bus Lapkričio mėnesį.

KITOS PRAMOGOS
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Clevelando skyrius rengia Vil
niaus užgrobimo paminėjimą 
sekmadienį, Spalių 9 d., Lietu
vių salėje.

Lietuvių Salės Bendrovė tu
rės smagų programą su pini
ginėmis dovanomis Lietuvių sa
lėje šeštadienio vakare, Spalių 
29 d.

Lapkričio pradžioje rengia
mas Dirvos koncertas ir vaka
ras. Tai bus priėmimas iš Lie
tuvos sugryžtančių Onos Kar- 
pienės ir dainininkės Bronės 
Kasiulytės.

Vėliau Lapkričio mėnesį bus 
didelis šv. Jurgio parapijos 
bazaras.

Youth’s Forum
N C E N S O R E D
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

tomatoes, etc. Štili, 
again — the season 
tenderness.

It seem< only 
likę tomorrovv 
that it was lašt 
year and the 

previous and ev
en the one be
fore that (for 
good nieasure) I 
was vvriting all 
about the aro- 
ma of cooking 
plums, grapes, 

it is Fall 
of thoughful

So, finally having 
spend my vacation on 
imtead of the mountings, vacation 
time is over. Thought I’d fool 
nature and do the šame things in 
September as can be done in .July, 
only to learn that the old giri 
isn’t a dummy.

Packed a couple of hard salami, 
fevv ripe green onions, plūs a little 
jar of limburger and a loaf of 
bread and vvas on my vvay to a 
secluded picnic. Oh’, vvhat a life, 
eating vvhat society snubs and pic- 
niking while others 
work in schocls and 
labor.

Sprąvvled myself

decided to 
the seashore

are hard 
institutions

out under

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND. OHIO'

at 
<>f

I mean Dirva 
was all ready 
Heilo, what’s 

not the usual 
expected būt

September’s 
They’re

gift 
štili 

over 
flies,

this crime 
cloth and 
black cric- 
avvful lot

MOKSLO TĘSIMO 
KLASĖS VĖL PRA

SIDEDA

šymet, kaip ir praeityje, su
augusieji žmonės kurie nori 
pagerinti savo Anglišką kalbą 
gali lankyti tam tikrus specia
lius dieninius arba vakarinius 
kursus, kuriuos rengia Cleve
lando Mokyklų Taryba.

Prie to, atidaroma vakarinės 
klesos komercijos technikos ir 
kolegijos pri ruošimo. Pereitą 
metą tuos kursus lankė 24,712. 
Tas parodo kaip suagusieji vis 
stengiasi siekti mokslo.

Klesos prasideda Rugsėjo 19 
ir Spalių 10. Pradinės klasės 
yra dykai. High school akade
miniai, komerciniai ir techniš
ki kursai apmokami $5 už ter
miną.

Jauni vaikinai ir merginos, 
baigę mokyklas, gali pasinau
doti šiais kursais savo mokslo 
padidinimui.

LANKOSI TEISĖJAS 
LAUKAITIS

Penktadienio rytą į Cleve
landą atvyko Teisėjas Vincas 
L. Laukaitis, iš Baltimore, Md.. 
Tautinės Tarybos pirmininkas. 
Atvyko savais reikalais, ta 
proga apkalbės nekuriuos rei
kalus liečiančius tautininkų 
veikimą, su Tarybos iždininku 
Kurpium.

in his ovvn little vvay, we!l ha, ha 1 
— just try to be a poker face. ‘ i

A - A —
Anna Alexander rates a couple 

of A’s and maybe oh’s for her 
clever handling of people. Ann is 
a Lithuanian orphan hired to vvork 
in Stonis’ Restaurant, in the hopes 
that she vvould prove a success as 
such. 
pustų 
about 
vvhen
vvas all in fun, būt Ann became 
kinda aggravated, replying, “the 
first” to the lašt patron. Shocked 
he inąuired, “first of October?” “Oh 
no, the first chance I get,” she re- 
plied.

While dovvning a little ko- 
the other day, I overheard 

four different people ask her 
she was getting married. It

Mrs. Karpius’ 
Lithuania, this 
she’ll štili be

Briefs —
į • Did you knovv that Miss Rose 
I Lucas is thatta vveigh about a cer- 
j tain young man from Pittsburgh, 
1 vvhose mother is a doctor there?
• Mušt have been some miseon- 

' struction some place . . . lašt
vveek vve had Amelia Zilen vaca- 
tioning in Niagara Falls vvithout 
her (could be) better half, vvhen 
it really developes that it vvas he 
vvho took her there. Sort of a 

j previevv — mebbe.
• After follovving 
adventures to and in 
nerson vvonders if

I hungry vvhen she returns home???
• Joe (seven-vveek husband) Bra
zaitis contends that marriage is a 
cure-all for mental and physical 
ailments. Says it’s a permanent 
lift out of single monotony.
• Have you noticed the nevv Je- 
livery trucks and eųuipment just 
purchased by the Nu-Deal Bakery? 
Mr. Kuncaitis, proprietor attributes 
this expansion to an inerease in 
Lithuanian business.
• Stella Dalias, I mean Greičius 
knovvs and uses the longest vvord 
In the dietionary, not rubber either. 
Curious to knovv it? Here ‘tis — 
antidisestablishmentarianism. You 
look up the meaning, I’m tired.

See .va in millionaires row

AMONGST OUR
LITHUANIANS

LITHUANIAN PITCHER WHIPS 
CHAMPIONS

vvas rather a red let- 
the life of Joe Kra- 
nevvcomer to the ma- 
Joe has been rather

Sept. llth 
ter day in 
kauskas. A 
jor leagues,
an irratic piteher vvith more speed 
than control. Būt on September 
llth Joe, vvith the aid of his Wash- 
ington team-mates sėt the vvorld 
champion Yankees dovvn in fine 
order.

Starting out just a bit vvild, Joe 
began burning his fire bąli across 
the plate, issuing only tvvo vvalks 
and striking out eight Yankees. He 
also connected for tvvo singles, per- 
sonally accounting for tvvo of Wash- 
ington’s six runs. Finai score

DETROIT WEDI)ING

6-3.

ti-chemical precautional method, etc. 
In all, these courses in Kaunas 
were attended by 1,164 persons In 
other Lithuanian tovvns there are 
special courses, in all over 3,200 
persons attended them during the 
lašt year. The courses elose at the 
end of June and until then 1,093 
persons wlll be prepared for the 
examination.

POLISH-LITHUANIAN RAIL 
TRANSPORTAT1ON

One pair of trains vvill travel di- 
rect betvveen Kaunas and Warsaw. 
According to the Lithuanian press, 
negotiations are štili continuing, as 
to the problem 
The station at
uanian side is
on the Polish
planned to establish raihvay coni-
munication direetly betvveen Kau
nas and Warsaw by tvvo trains. Ne
gotiations for the second pair of 
direct trains are continuing.

A vvedding took place in Detroit, 
Michigan, on August 28, vvhen Miss 
Antoinette Bonitskus, daughter of 
Mrs. Katherine Bonitskus of 2 
Ha.ves Avenue, Greenfield, Mass., 
was married to Michael Baron of 
Detroit in St. George’s Church in 
Detroit.

The bride was attired in a gown ' 
of eggshell siatin and was attended Į 
by six bridesmaids vvho vvore govvns 
of pink net with brown accessories. I 
Miss Anne Bonitskus of Greenfield, 
Mass., the bride’s sister, was maid I 
of honor and another sister, Jose- j 
phine vvas a bridesmaid. The groom 
had his brother I’rter Baron as 
his best man.

The church vvas attractively dec- 
orated vvith garden flovvers and a 
reception vvas held after the cere- j 
mony. Mrs. Bonitskus and Mrs. j 
Baron vvore black govvns.

Mr. and Mrs. Baron spent a fevv ! 
days at the home of the bride’s | 
mother in Greenfield before return- ’ 
ing to Detroit, by vvay of Canada. !

LITHUANIAN EDUCATION
Approximately ten thousand 

the workers in Lithuania are

1

of transfer stations. 
present on thh Lith- 
Vievis and Zavviasy 
side. It is being

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Phamnacy 

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 dienus savaitėje.

LANKĖSI PETRAIČIAI
J. N. Petraitis su visa šeima 

buvo atvažiavę iš Pittsburgho 
į Clevelandą per šventes Rug
sėjo 4 ir 5, pas savo gimines 
ir draugus. Tačiau visų nera
do kuriuos norėjo rasti, todėl 
pabuvę pas Samus Pongonius, 
gražiai laiką praleidę, gryžo.

Petraitis yra brolis pernai 
mirusio Kazio Petraičio.

Jie aplankė Lietuvių Darže
lį, kuriuomi labai gėrėjosi — 
sako, labai buvo malonu maty
ti toki garbingą darbą Cleve
lando Lietuvių.

Petraitis išrašė Dirvą 
broliui į Lietuvą.

PADĖKA
Širdingai ačiū visiems musų 

draugams ir pažystamiems už 
dalyvavimą musų dukters ves
tuvėse, ir ačiū už dovanas ku
rios butų įteiktos musų viena
tinei dukterei jos gyvenimo 
permainoje.

Vestuvėse dalyvavusių sve
čių atsiprašome jeigu kuo ne- 
pajiegėme geriau pasitarnauti, 
nes sunku buvo tokį daugį at
silankiusių geriau aptarnauti, 
ypač vakaro laiku, kuomet visi 
susirinko į salę.

Ačiū Jonui Balukui už jo 
rūpestingą patarnavimą už ba
ro, ir jo žmonai už visą pasi- 
tarnavimą.

Juozas ir Ona Diliai.

i

JAU ŽUVO 85
Automobilių nelaimėse Cle- 

, velando srityje iki šios savai
tės pradžios užmušta arba už
simušė 85 asmenys. Pernai 
per tiek pat laiko žuvusių bu
vo 159.

šį mėnesį trafiko mirčių 
skaičius žymiai pašoko: nuo 
Rugsėjo pradžios užmušta jau 
12 asmenų — po 1 j dieną. 
Tas surūpino viešos saugos 
viršininkus. Saugos Direkto
rius Ness sušaukė specialį 
sitarimą apkalbėjimui butų 
vos su tomis nelaimėmis.

pa- 
ko-

KETURI PRIGĖRĖ
Prie Avon Lake, Erie ežere 

išplaukė valtele žuvauti penki 
vyrai. Valtelė toli nuo krašto 
apvirto ir keturi jų prigėrė, 
vienas išplaukė į kraštą.

LANKĖSI JONAS
Pereitą savaitę 

buvo į Clevelandą 
dainininkas Jonas 
Jis dalyvavo savo 
tuvėse. Atsilankė 
dakcijoje.

URBONAS 
porai dienų 
parvažiavęs 

S. Urbonas, 
draugo ves-

Dirvos re-

savo

IŠVAŽIAVO I SESERS 
LAIDOTUVES

Antanina Virbickienė 
žinią iš Somerville, Mass., kad 
ten pirmadienį mirė jos sesuo, 
Kazė Vezevičienė. Velione 
vo apie 67 metų amžiaus, 
ėjo iš Luokės, Žemaitijos.

Velionė paliko vyrą ir 
ištekėjusias dukteris.

Poni Virbickienė į laidotu
ves išvažiavo su savo duktere, 
France.

gavo

bu- 
pa-

dvi

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, 18022 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. ’

vals-• KOMUNISTAI Ohio 
tijoje ištraukė savo kandida
tus į valstijos valdžią, kuriuos 
buvo pastatę Lapkričio 8 bal
savimams. Nors nr įie ; 
ar ne, nieko nereiškia, bet 
darbuojasi ir tiek.

stato 
. mat

131,927 MOKINIAI
Atsidarius šį pirmadienį 

šoms miesto mokykloms, Į jas 
įstojo 131,927 mokiniai. Tai 
yra tik 307 mažiau negu mo
kyklų atsidarymo dieną 1937 
metais.

vie-

• PALEIDO 283. Guberna
torius Davey, pralaimėjęs no
minacijas, pradėjo vykdyti 
valstijos “ekonomijos” progra
mą: iš vieškelių departamen
to paleido 283 darbininkų.

• PREZ. ROOSEVELT va
žiuodamas į Rochester, Minn., 
prie savo sunaus, kuriam ten 
buvo daryta sunki vidurių ope
racija. važiavo per Clevelan
dą. Traukinį kuriuo preziden
tas važiavo matė keli šimtai 
Collintvood NYC gelžkelio dar
bininkų.

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

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

PARSIDUODA 
la, gyvuoja per 
vaitinės 
irengta, 
biznio.

maža kepyk- 
50 metų, sa- 
$200, pilnai 

pamokysiu ir
ineigos

norintį
Pirksit už $825.
E. J. Bastin, 
7016 Wade Park avė.

a 
rustic looking oak, spread out my 
lašt vveek’s Vien__ 
for a tableeloth and 
to start gobbling. 
this . . . ants, no, 
kind, they’re to be 
vvinged ones
to an individualist. 
ants tho, vvings or nude, all 
my bread, and here come the 
diving rig^t into the limburger —
(vvhat do you think). 1’11 fool ‘em, 
1’11 build a fire.

After gathering the vvood, I re
turned to the scene of 
and found my paper 
onions overrun vvith big, 
kets, they do look an
Hke cockroaches, būt that didn’t im- 
pair my appetite. At lašt nature 
vvas vvith me, a nice breeze began 
to stir4 fanning my fire and chas- 
ing the pests. So seraping the 
footprints and teeth marks off my 
lunch I vvas all ready to again pro
ceed the slubbing. Būt a little 
drinking vvater vvas needed first.

After trucking dovvn to a 
spring and svvinging it back 
camp I realized that the 
breeze grevv pretty strong.
ing likę fresh air to vvhet the appe
tite. Būt oh, ho, look at this — 
all the leaves, bark, cocoons, etc., 
all favv dovvn and go motherly to 
my luncheon. 
this Fall 
pi e Joe’s 
ty tasty

nearby 
to m y 
gentie 
Noth-

Finally wound up 
picnic realizing that Slop- 
on the corner serves pret- 
‘burgers.

Break
Now that the cooler season has 

definitely made its appearance, no
ticed Dr. Kazlauckas holding dovvn 
a ringside seat at the semi-month- 
ly vvrestling exhibitions. Guess he 
uses it as sort of an exercise — 
ducking the flying saliva, perspira- 
tion and rasslers vvill keep anyone 
in trim, oh Doc?

it off —

Pun-ny —
I’ve found a lot of vvords never 

before seen in Webster‘s Dietionary, 
viewed a number of strange pic- 
tures never before imagined in the 
“Life” magazine, būt never before 
have I laughed at foolishness the 
way Joseph Skuns presents it. He’s 
rather a robust (around 250) fel- 
low and when he interprets a joke

HEAR YE! HEAR
This honorable ticket 

novv 
do ; 
the 
are 
so

YE!
agency 

r telling the truth. Do you, 
you not want your tickets for 
event of the season" Tickets 
štili plentiful, būt going fast, 

don’t hesitate.
The event is — The Lithuanian 

Hali Societies’ annual gala shindig. 
Remember the date, Saturday, Oct. 
29th. Floor shovv, the likęs of nev
er before seen, magicians, dancers, 
singerc, etc., vvill comprise the bill 
of fare for the evening. Follovving 
the shovv vvill be dancing and mer- 
rymaking to your heart’s content. 
Another big feature vvill be the 38 
prizes given, rangės from $5.00 to 
$50.00.

If it’s real honest-to-goodness en
tertainment _you vvant — plūs a 
chance to hear your name called 
off as one of the lucky vvinners, 
here’s your opportunity.

Tickets are on sale novv, obtain- 
able from any one of the board of 
directors for only $1.00. It’s not 
actually a lot of money vvhen you 
consider the costly .entertainment 
booked, plūs the chapce that your 
admission ticket stub might return 
the original investment anyvvhere’s 
from 5 to 500 times over.

ARIMAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Mokslo Metas
JAU PRASIDĖJO

is 
or

of 
ex- 

pected to complete various courses 
at the end of this schoiar year. 
The Lithuanian Peoples University 
starting January, established be
sieles the general educational cour
ses special courses for the vvorkers. 
The Lithuanian Peoples University 
supervised by the Chamber of La- 
bour, reaches into sixteen cities, 
and its activities include 49 courses. 
The general courses at Kaunas are 
attended by one hundred thirty-four 
persons in the first class. There 
are courses in housekeeping, cen
trai heating, first medical aid, an-

• •

X.

APRENGKIT SAVO VAIKUS TINKAMAI
VAIKAMS 

sveteriai
užsimaunami

VAIKAMS 
trumpos

VAIKAMS 
kaklaraiščiai

pusiau Vilnos 
kelnaitės

gražųs šilko

VAIKAMS ilgos kelnės 
iš cheviot ir kt.

$1

97c

25c

1.95

VAIKAMS Broadcloth 
marškiniai už už

VAIKAMS gražios Golf 
kojinės su garteriais

VAIKAMS Odos 
diržai

$1

25c

25c

1.69VAIKAMS naujos 
rudens Skrybėlaitės

TA y IZ Ą I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA y TZ Ą T 
I I\/A 1 už 10 centy ir aukščiau U * IX A 1

THE KRAMER & REICH CO. <

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
M

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

• •
• *
• •

4*

SKANI DUONA
Skani Duona ir daugybės 
pyragaičiai, viskas iškepta 
naujoje, švarioje keptuvė- 
Tik ką atidaryta bizniui.

Gera, 
rusių 
musų 

je.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.
LINCOLN HEIGHTS 

BAKING CO.
6926 Superior Avenue

Cleveland (31)

Reikia Jums

| ANGLIES? I
= UžSISAKYKIT DABAR! : 
= Geros rūšies anglis sulyg : 
E jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos E 
E visai žemos. Užsakyti ga- E 
= lit telefonu arba laišku. Ę

Anna Pongonis
Ė 1076 East 78th Street : 
E Telefonas ENdicott 2562 Ė 
:<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .:

I

PADIDINK SAVO INEIGAS
Padėk savo liekamąjį Dolarį į Lietuvių Taupymo ir 

Paskolos Draugijos taupomą paskaita 

ANT 3%
Kiekviena Sąskaita su Federale Apdrauda iki $5,000.

INSUREu

-■j

The Lithuanian Savings & - 
Loan Association
6712 Superior Avenue

ANGLIS IR MALKOS
NELAUKIT — pirkit sau kurą — anglis ir malkas 
dabar, nes DABAR kainos yra žemesnės negu bus 
mos metu — dabar gausit greitą patarnavimą — 
atėjus staigiems šalčiams nereikės griebtis kokį pras
tą kurą iš bent ko, ir paskui būti nepatenkintam.

K O M E R
Wood & Coal Company tįįjc?

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

JL

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

ni r» » » į ■ » ■ i i i i iii iri»» «» f «■■i > ■ ■ rrri rrrrr« ■■ ■ ■ > i
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