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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

RAGINA KOVOTI SU 
BEDARBE

San Francisco, Calif. — 
New Yorko miesto mayo- 
ras LaGuardia, savo kalbo
je ragino padaryti morato
riumą politikose ir kvietė 
visas klases, ypač darbinin
kus ir kapitalistus, stoti į 
bendrą kovą prašalinimui 
bedarbės ir kitų ekonomi
nių negerovių.

Ragino Amerikos indus
triją vystyti naujas vidaus 
rinkas ir taipgi vykti i Pie
tų ir Centralinę Ameriką, 
ten badyti kainų pigumu 
išmušti iš rinkų tokias au
tokratiškas šalis kaip Vo
kietija ir Japonija.

“Mes galim susivienvt ir 
pastumt politikas i šąli at
sitikime karo, nors to tik
slas yra žudyti”, sako jis, 
“bet negalim to atsiekti 
dabartiniu kritišku laiku, 
kuomet tikslas yra gelbėti 
gyvybes ir gerinti padėtį.”

Ncw Yorke streikuoja 
pora tūkstančių trokų dar
bininkų. Jie reikalauja su
trumpinimo darbo valandų.

STREIKAS. Detroit. — 
Briggs Body dirbtuvėje, 
darbininkai pradėjo bruz
dėti dėl darbo paskubini- 
mo. Dėl to du darbininkai 
tapo paleisti iš darbo. Jų 
užtarimui, sustreikavo kiti 
darbininkai, ir taip ta dir
btuvė pereitą savaitę turė
jo užsidaryti, 9,000 darbi
ninkų neteko darbo. Dėl 
šių nedirbimo, kitos auto
mobilių išdirbystės negau- 
damos viršų, turėjo paleis
ti savo darbininkus. Strei
kas palietė apie 50,000 dar
bininkų.

Streikas baigėsi už ke
lių dienų.

STREIKUOJA. Toledo, 
Ohio. — Creosote Co. kilus 
streikui, 200 darbininkų ir 
jų simpatizatorių sukėlė 
muštynes. Šerifai panau
dojo ginklus, 14 asmenų 
šūviais sužeista. Streikas 
tęsiasi nuo Rugp. 8 d. dėl 
kompanijos atsisakymo pa
didinti mokestį kaip žadė
jo.

RENGIASI STREIKUO
TI. Massena, N. Y. — Alu- 
minum Co. unijistai darbi
ninkai balsuoja streikavi- 
mo klausime. Tarybos su 
kompanija, kurios centras 
yra Pittsburghe, neprive
dė prie reikalingų pasek
mių.

TRYS UŽMUŠTA. Fer- 
nie, B. C. — Anglies kasy
kloje užgriuvime užmušta 
trys darbininkai.

Geležinkelių kompanijos 
pasiryžusios nuo Spalių 1 
d. numušti savo tarnauto
jams algas 15 nuoš. Tas 
paliečia 929,000 gelžkelie- 
čių. DaVbininkai priešina
si algų mažinimui ir pradė
jo kalbėti apie streikavimą.

VAIZDAI IŠ DIDINGOS DARBO ŠVENTES RUGPJŪČIO, 14 ir 15, KAUNE

Prancuzai-Britai Atsisakė Teikt Ginklo Pagalbą
Vokiečių užsipuolimas ir 

pasiryžimas prisijungti po 
Čekoslovakija esančią dalį 
Austrų-Vokiečių kelių pas
tarų dienų bėgiu persitvar
kė sekančiai:

Britų premjeras Cham- 
bcrlain, pasimatęs su Hit
leriu, sutiko leisti jam pri
sijungti Sudetus Vokiečius 
ir prikalbino Prancūziją su 
tuo sutikti. Chamberlain 
atlaikė pasitarimą su Da- 
ladieru tuo klausimu.

Vokiečių vienas reikala
vimas buvo — prisijungti 
Sudetiją kuogreičiausia.

Čekoslovakija su tuo ne
sutikdama, paskelbė šalyje 
karo stovį ir įsakė areštuo
ti nazių vadus. Henlein iš 
Čekijos pabėgo į Vokietiją 
ir ėmė organizuoti pabėgė
lius gryžti į savo vietas ka
riauti prieš čekus.

Rugsėjo 22 d. Prahos vy
riausybė, Britų ir Prancū
zų spaudžiama, sutiko pri
imti jų reikalavimus. Dėl 
to kilo didelis subruzdimas 
Čekijoje, reikalavimas šios 
vyriausybės atsistatydinti, 
ir žmonės šaukia kad butų 
įvesta militariška diktatū
ra. Anglija ir Prancūzija 
atsisako čekus gelbėti jei
gu jie stos kariauti su Vo
kiečiais.

Sudetai jau pradėjo už- 
griebinėti Sudetijos mies
tus ir įveda savo policiją.

Vokietijos kariuome n ė s 
divizijos traukia link Če
koslovakijos tikslu pasiim
ti Sudetiją.

Jie išgriovė sienos pa
žymėjimus tarp Vokietijos 
ir Sudetijos.

Lenkai ir Vengrai prė- 
dėjo reikalauti atplėšti nuo 
Čekoslovakų tas dalis ku
riose gyvena jų tautiečiai, i 
Lenkai siunčia į Sileziją 
savo šaulius.

Maskva pasipiktinus va
karų Europos pasielgimu 
su Čekoslovakija; ji žada 
atsukti užpakalį Europai, o 
žiūrėti savo reikalų Azijo
je.

MUSSOLINI REMIA 
ČEKIJOS SUDRAS

KYMĄ

Treviso, Italija, Rūgs. 21. 
— Premjeras Mussolini šią 
savaitę sako kelintą kalbą 
įvairiose Italijos dalyse ir 
vis skelbia savo draugingu
mą Hitleriui. Jis reikalau
ja kad Čekoslovakija butų 
visai suplėšyta, nes ji esan
ti sudėta iš Čekų, Vokiečių, 
Vengrų, Lenkų, Rutenų ir 
Slovakų. Kitų tautų mažu
mų teisės turį būti pripa
žintos, sako Mussolini.

DEDA AUKSĄ AME-
NEPASITENKINIMAI RIKOJE

PRANCŪZIJOJE j Washin)rton _ Jždo sek.

Paryžius, Rūgs. 21. — Ir retorius Morgenthau sako 
Prancūzijoje radikalai ke- kad Europos pinigų Ame- 
lia didžiausį riksmą prieš rikos bankuose sudėta arti 
vyriausybę, kaltindami ‘be- 10 bilijonų dolarių. Čia jie 
gėdiška išdavyste’ Čekoslo- esą saugus. Europa nusi- 

;vakijos, ir reikalauja kad,gandus ir nelabai nori pas 
| valdžia atsistatydintų. | save pinigus laikyti.

* * *

BRITU IŠLYGOS HIT
LERIUI

Londonas, Rūgs. 22 d. —■ 
Chamberlain vėl skrenda į i 
Vokietiją pas Hitlerį ir sa
koma turi jam sekančius 
pareikalavimus už sutiki-1 
mą atiduoti Sudetiją:

Tarptautinė komisija nu
statys naujus Čekoslovaki
jos rubežius ir prižiūrės iš- 
sikėlimą Čekų iš Vokiečių 
užimamų vietų.

Vokietija turi tuojau de
mobilizuoti, paleisti visus 
savo nazių pulkus.

Hitleris turi paskelbti 
Vokiečiams užsilaikyti ra
miai tuo laiku kai bus vyk
doma naujas pertvarky
mas.

Turi garantuoti naujos 
Čekų valstybės neliečiamy
bę.

Vokietija turės sulaikyti 
I visą Vokiečių spaudės kir- 
šinimo propagandą prieš 
kitas šalis.

Turės stoti i bendrą ne
puolimo sutartį su Brita
nija, Prancūzija, Vokietija 
ir Italija.

Rugpjūčio 11 d ir 15 d. Kaune Įvyko iškilminga Darbo šventė, 
kurioje dalyvavo daug tūkstančių Lietuvos darbininkų, vyrų ir 
moterų, savo specialiuose drabužiuose. Ovale: Vidaus Reikalu 
Ministras Pulk. Leonas sveikina apdovanot j ją darbininkę. Vir
šuje, Darbininku Dainų šventės kla u sy toj ai. Apačioje — dar
bininkų tautiniais rūbais apsirengusių chorai. Ta šventė sukė
lė visos Lietuvos darbininkuose smagų ūpą. Kiti gal pirmą kar
tą gavo nuvažiuoti j Kauną.

JAPONAI TIKISI UŽ
IMTI HANKOW

šanghai, Rugsėjo 21. — 
Japonijos kariuomenė pa
sistūmė pirmyn visu fron
tu savo žygiavime linkui 
svarbaus Peiping-Hankow 
geležinkelio ir užėmė mie
stą Kwangshan.

Tėmytojai tikrina kad 
sekančių kelių dienų eiga 
išspręs laikinos Kinų sos
tinės Hankow likimą. Ja
ponai tenlink eidami sutin
ka atkaklų Kinų pasiprie
šinimą, taigi jiems vyksta 
labai sunkiai.

Japonai tikrina už saVai- 
vaitės laiko Hankową pa
imsią.

Tokio. — Japonijos kabi
netas atmetė Tautų Sąjun
gos pasiūlymą baigti nesu
sipratimą su Kinija taiky
mosi keliu.

ISPANU KARO EIGA
Hendaye, Rūgs. 21. — 

Vyriausybininkai praneša 
užėmę 17 kalnų viršūnių iš 
sukilėlių naujame ofensive 
Teruelio fronte, Manzanera 
dalyje. Sukilėliai tą užgin
čija.

ATSIGAVO. Po keleto 
dienų apslugimo, dėl neaiš
kios padėties Europoje, vėl 
atsigriebė New Yorko bir
žoje akcijos kai pradėjo ai
škėti jog karo nebus.

AUDROJE ŽUVO 130 
ŽMONIŲ

Boston, Mass. — Rugsė
jo 20-21 iš pietų atėjus di
delė vėtra Naujojoj Angli
joj sukėlė baisius nuosto
lius: užliejo juros vande
niu miestus, nuskandino 
daug mažų laivelių, išgrio
vė namų, ir žuvo apie 130 
žmonių. Audra ėjo 100 my
lių į valandą smarkumu.

Mass. valstijoje žuvo 37, 
Connecticut, 21; Rhode Is- 
land, 32; New York, apie 
30, ir New Hampshire, 7.

LITVINOV ATAKUO
JA PRANCUZUS- 

ANGLUS
Geneva, Rūgs. 21. — Da

lyvaudamas Tautų Sąjun
gos posėdyje, sovietų už
sienių reikalų komisaras 
Litvinov atakavo Britaniją 
ir Prancūziją dėl jų nusi
leidimo Hitleriui ir ignora
vimo Sovietų siūlomos mi- 
litariškos pagalbos Čeko
slovakijai.

Litvinov pareiškė Rusija 
esanti gatava remti bent 
kokį sudėtinį Čekoslovaki
jos gynimą.

Tačiau visų sovietų val
džios narių reikalavimas y- 
ra kad Prancūzija skelbtų 
Vokietijai karą. Jeigu to 
nedarys, Sovietai nieko ne
ims daryti patys.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

UŽMUŠĖ KAIMYNĄ. Rug
pjūčio 25 d., šakių aps.,.Plokš
čių v., Dubiniškių k., pas Pra
ną Butkų buvo susirinkę kai
mynai ir gėrė naminę degtinę. 
Begerdami susiginčijo. Vakare 
pradėjo skirstytis į namus.

Pranas Butkus, pasikvietęs 
dar kitą kaimyną, ėjo apžiūrė
ti trobesių, tačiau su savim 
pasiėmė ir dvi plytas. Ties 
klojimo kampu rado su jais gė- 
rusį Joną Suopį, iš Pauzninkų 
k., Butkus jį plytos smūgiu į 
galvą užmušė vietoje.

DAUG GAISRŲ. Rugpjū
čio pabaigoje Lietuvos įvairio
se .dalyse įvyko daug gaisrų, 
kurie vieni buvo nuo žaibo, ki
ti padegimais, kiti netyčia na
mams ar trobesiams užsidegus. 
Padaryta daug nuostolių.

•
SUIMTAS APGAUDINĖTO

JAS. Klaipėdos policijai per
duotas Latvijoje suimtas Vo
kietis Lenkijos pilietis, kuris 
apgaudinėjo Klaipėdiškes mer
ginas, žadėdamas jas vesti ir 
išviliodamas pinigus. Jis per
sistatė save Čeku inžinierium.

•
NORI VYKTI [ VILNIŲ. Tu

rizmo Draugija Kaune nuolat 
gauna teiravimųsi ar ji neruo
šia ekskursijos j Vilnių. No
rinčių į Vilnių važiuoti skai
čius yra labai didelis.

•
MEILĖS AUKOS. Rugpjū

čio 27 d., Raseinių apsk., Rau
donės vai., šandaravos miške, 
Kazys Urna, 35 metų amžiaus, 
iš Paalsio I kaimo, dėl nenusi
sekusios meilės nušovė Marijo
ną Urbonienę, 29 m., ir pats 
nusišovė. Jie namuose paliko 
raštelius kad žudosi patys su
sitarę dėl meilės.

•
KROSNOS apielinkėje, Dzū

kijoje, kur žmonės laikė savo 
karves lauke naktį, pradėta 
vogti karvės.

•
BAIGĖ KURSUS. Pastaro

mis dienomis baigė kaminakrė- 
čių kursus pirmoji kaminakrė- 
čių laida. Viso išleista 43 as
menys. Kursus davė Preky
bos, Pramonės ir Amatų Rū
mai Kaune. Kursuose kamina- 
krėčiai, be savo specialybės da
lykų, buvo pamokyti Lietuvių 
kalbos. Daugiausia tai mažai 
pasiturintieji žmonės.

•
DURPES KASA MAŠINA. 

Prie Plungės, Kučinskio-Pabe- 
dinskio fabrikas turi nupirkęs 
didelius plotus drupynų. Dur
pių kuru varoma ir visa įmo
nė. Darbai durpynuose eina 
dideli. Dirba daugiau kaip po 
50—60 darbininkų. f durpy
nus pravesta elektra ir darbai 
atliekami elektros mašinomis.

•
VILNIUJE nekurie viešbu

čiai norėdami kad pas juos ap
sigyventų iš Nepriklausomos 
Lietuvos atvykę keleiviai, ša
lia Lenkiškos iškabos jau kabi
na ir Lietuviškas.

Šlapelienės knygynas Vilniu
je išleido visą eilę gražių Vil
niaus atviručių su Lietuviškais 
parašais.
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PENNSYLVANIJOJE ! Musų Garbingo Darbo Taikininkams

pittsburghi PHILADELPHIA
Lakunas P. Šaltenis 
G ryžta iš Lietuvos

Važiuos Koncertuodamas Kolonijose

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Siūlo Ligoninei Degan
čios Kasyklos Plotą—
Pittsburgho srityje yra de-1 

ganti požeminė anglies kasyk-! 
!a, Pittsburgho Universiteto 
žemės plote. Tą plotų miesto 
tarybai siūloma statymui nau
jos miesto ligoninės. Tačiau 
taryba nuo tokios dovanos pri
ėmimo kolei kas susilaiko. In-1 
žinieriai darys gręžimus tame1 
plote ištyrimui ar ta vieta bus; 
tinkama tam tikslui.

Ligoninės išstatymas numa
tyta kaštuos $1,350,000, bet 
jeigu reikės toje vietoje staty
ti kur siūloma, reikės pridėti 
dikčiai daugiau pinigų išstaty
mui požeminių ramsčių.

Toje vietoje, Darragh gat
vės apielinkėje, dega apie pusė 
akro anglies.

sportininkai L. Mačionis 
Dalbukas. Kartu parvy- 
Juozas Matulis. Jis vie- 
Lietuvoje tris mėnesius.

išvaizda., 
ir vaišin-

Lietuvos j
ne-

Tyrinėjimai Priveda 
prie Aiškesnių Kaltės 

Įrodymų

VEZEVIčIENĖ Kaze (Barodi- 
ciutė), 67 metų, mirė So- 
merville, Mass., Rugsėjo 12. 
— Luokės parapijos, Žemai
tijos. Amerikjoe išgyveno 
38 metus.

VAI ENTA Jurgis, mirė Rugp. 
mėn.. Shenandoah, Pa.

KARALIŪNIENĖ Marė (Bo- 
biniutė), virš 60 metų, mirė 
Rugp. 23, tVorcester, Mass. 
— Marijampolės ap., Kalva
rijos par. Amerikoje išgy
veno 53 metus.

KULIAVAS Jurgis, 51 metų, 
mirė Rugsėjo 13, Pittston, 
Pa.

SABONIENĖ Elzbieta (Jake- 
liute), mirė Rugsėjo 4 d., 
Warehouse Poiut, Conn. — 
Maksimų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

PETRUŠKEVIČIENĖ Ona, 66 
metų, mirė Rugsėjo 7 dic- 
rą, New Britain, Conn.

SONGAILIENĖ Jieva, palaido
ta Rugsėjo 12 d., Lavvrence, 
Mass.

APOISKIENĖ Viktorija, 70 
metų, mirė Rugsėjo mėnesį, 
Detroit, Mich.

VAITKUNAS Petras, mirė 11 
d. Rūgs., Cambridge, ,Mass.

KURSEVIČIUS Mykolas, mirė 
Rugsėjo 14 d., Mahanoy Ci
ty, Pa. Amerikoje išgyveno 
41 metus.

VJSOCKIENĖ Ona, mirė Rug
sėjo mėn., Philadelphia, Pa.

BANIONIS Jurgis, atėmė sau 
gyvastį nusišaudamas Potts- 
ville, Pa.

KAVALIAUSKIENĖ Rožė, mi
rė Rugsėjo 14 d., Tamaqua, 
Pa. Amerikoje išgyveno 26 
fr.etus.

DAMBRAUSKAS Kazys, 52 
metų, mirė Clevelande Rug
sėjo 10 d., užmuštas auto
mobilio, gryžtant iš darbo.

MIRĖ TEISĖJAS KA
ZYS KRIAUČIŪNAS

KRIAUČIŪNAS Kazys, 66 m. 
amž., mirė Seattle, Wash. 
Jis per eilę metų buvo įvai
riose valdiškose vietose, o 
pastarais keliais metais už
ėmė Supreme Court teisėjo 
vietų. Iš Lietuvos paėjo iš 
Papečkiii k.r 
Suyalkijos. 
veno -irti 50

BANEVIČIUS
tų, mirė Rugp. 31, Mahanoy 
City, Pa. — Panevėžio ap., 
Lebeniškių k, Amerikoj iš
gyveno 49 metų.

BUIKUTIS Petras, 9 metų, už
muštas automobilio Rugsėjo 

mokyklos,

BROOKLYN, N. Y. — 1. 
tuvos šaulių Sąjunga, perimda
ma iš musų atstovo lakūno Po
vilo Šaltenio. Amerikos Lietu
vių dovana-lėktuvų, savo są
jungos organe Trimite pažy
mėjo:

“Rugpjūčio 12 diena šaulių 
Sąjungos gyvenime lieka isto
rine diena,* nes tą diena šaulių 
Sąjunga įsigijo pirmąjį lėktu
vą, padovanotų šauliams duos- 
niomis Amerikos Lietuvių au
komis. Nuo tos dienos šaulių 
Aviacija pradeda tikruosius 

, savo veikimo metus, pradeda 
sistematingą savo plėtojimąsi, 
augimų”.

šis Lietuvos šaulių Sąjun
gos pareiškimas viešai per 
spaudą aiškiai patvirtina kad 
Amerikos Lietuviai, šiais me
tais, atliko tikrai didelį kūry
binės reikšmės darbą tėvynei 
Lietuvai. Nežiūrint to kad ir 
reikėjo daug darbo ir jiegų 
įdėti, vienok mes neturim nei 
l;:ek aimanuoti ir skųstis nuo-Į 
vargiu. Nes dideli ir garbingi 
d irbai niekuomet nebuvo len- 
kvi. Tų suprasdami, kaip su
pratome pradžioje tos dovanos 
r iii šmę, eikime toliau prie pa
na? ių darbų. Dabar įgiję šiek- 

I tiek žinių ir praktikos, ateity
je galėsim išvengti daug berei
kalingų rūpesčių ir darbas bus 
daug sėkmingesnis.

Bet — pirm žvelgus į toli
mesnius veikimo kelius, baig- 
kime pradėtąjį, 
nu Aeroklubas, 
3avo komitetų 
r'mėjų talka, 
p įskolą kad tų minimų dova
na laiku nupirkus ir žadėtu 
Ir i k u išgabenus į Lietuvą. Ta 
p skola ir yra $400. Palygin
ti nedidelė suma, jei visi 
vien stosime jų sėkmingai 
lyginti.

Vištyčio parap., 
Amerikoj išgy- 
metų.
Povilas, 50 me-

KELIOS ŽINUTĖS
Rugsėjo 10 d., gryžo iš Lie

tuvos 
ir V. 
ko p. 
sėjo
Plačiai apsilankė ir su daugeliu 
pasikalbėjo. Labai jam pati
ko tėvynės krašto 
žmonių malonumas 
gumas. Stebėjosi
sparčia pažanga, atgavus 
priklausomybę. Sako: Jei iki 
šiolei Lietuviai butų buvę Rusų 
globoje, tokio progreso nebūtu
me turėję. Ir ištikvųjų kokią 
gi pažangą gali parodyti po 

j Lenkų globa keli milijonai Uk- 
rainų, arba ir patys musų Vil
niečiai Lietuviai? Vien aša
ros ir troškimas pasiliuosuoti.

J. Matulio tėviškė yra Palie
pio kaimas, Panemunio parap.

Rugsėjo 11 d. įvyko krikš
tynų pokilis ponų C. S. Chele
den dukrelės. Pakrikštyta var
du Carroll Ann. Pokilyje da- 
vavo daug svečių ir linksmino
si iki vėlumos, linkėdami kad 
maža Carroll Ann gražiai svei
ka augtų ir butų gera Lietuvai
tė, kaip yra jos 
vokatas C. S. 
žymus veikėjas 
pe.

Ilga laikę buvęs "bedarbis 
p. A. J. Kaniušis, Rugsėjo 15 d. 
gražioje sekcijoje, nuosavame 
name, atidarė valgyklų ir “kar
čiamų”, 4800 N. Broad St. Po
nas Kaniušis yra senas (dar ne 
>ilas) Lietuvių veikėjas, da
bartinis Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio pirminin
kas. Linkime musų pirminin
kui jo paties žodžiais, "Geros 
sveikatos ir lengvų kojų” pa
sekmingai darbuotis naujoje 
vietoje. Prie progos visgi no
rėtume žinoti ką jis padarė su 
“Trejanka”, kuria laimėjo Vie
nybės piknike ir jieškojo jai 
didelio butelio? Vertelga.

i

to 
at-

to-

HARRISBURG, Pa. — Val
stijos atstovų buto komiteto 
tyrinėjimai įtariamų guber
natoriaus Earle administraci
jos suktybių jau pasiekė 
laipsnio kur bent kas gali 
sitikti.

Kaltinimai yra maždaug 
kie:

1935 metais buvo pareikalau
ta ir buvo užmokėta, apie 20 
iki 50 tūkstančių dolarių už 
paįtekmėjimų pervarymui val
stijoje alaus įstatymo.

1935 metais buvo išmokėta 
$100,000 už parėmimą filmų 
teatrų operavimo sekmadie
niais įstatymo.

Prie tų, keliama ir kiti kal
tinimai.

UŽMUŠTA ŠEŠI. Pereitų 
šeštadienį- sekmadienį automo
bilių nelaimėse užmušta šeši 
asmenys Pittsburgho srityje.

DAKTARAS TURĖJO VA
ŽINĖTI PLĖŠIKUS. Pirma
dienį, Rugsėjo 19, trys gink
luoti plėšikai užpuolę Dr. Ta- 
fel, iš Homewood, privertė jį 
vežioti juos savo automobiliu 
kitų žmonių apiplėšimui, ir jį 
patį apiplėšė.

NUTEISTA. Mercer, Pa.— 
Jaunas ūkio bernas nuteistas 
10 iki 20 metų kalėti už daly
vavimų nužudyme gasolino sto
ties prižiūrėtojo. Tos žudystės 
vadovė moteris nuteista kalėti 
iki gyvos galvos.

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 
rikos Lietuvių gyvenimų, kul

tūrą, mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių 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 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.

• VIENYBĖS
tytojai, pasinaudodami leng

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

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams 32.

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

Adresuokite:

VIEN Y B Ė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir kulturinius 
patiekia vėliau- 
žinias su pavei-

dienraščio skaj

Ad-

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS 
Amerikos Lietuvių dramatiškas
tenoras, atsižymėjęs dainavimu 
ne tik tarp Lietuvių bet ir tarp 
Amerikonų. Jis dainavo per 
didžiųjų radio tikiu programus.

Jis šį rudenį lankys Amerikos 
I.i tuvių kolonijas koncartuoda- 
m *s. Kolonijos norinčios jį pa
kviesti gali kreiptis antrašu: 
P. Ambrazaitis,

530 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tėveliai. 
Cheleden yra 
Lietuvių tar-

M

Dariaus-Girė- 
pasitikėdamas 
ir nuoširdžių 

dryso pasiimti

iš- 
iš-

ROCHE5TER,N.Y.
Pastaru laiku pas mus oras 

staiga atvėso, po karštos sau
lėtos vasaros, atsiliepdamas ir 
Į silpnesniųjų sveikata. Taigi 
dauguma pradėjo sirgti šalčiu, 
nosimis, beveik visi prunkštau
ja.

Pora savaičių atgal čia pasi
mirė du Lietuviai, Jonas Anu
sevičius, Vilniaus rėdybos, ir 
Šilaikierė, Kauno rėdybos. Pa
laidoti abu bažnytinėmis apei
gomis, kurios atsibuvo Lietu- 

I viii bažnyčioje.
DĖL SPALIŲ 9-TOS. Ro- 

chesterio Lietuviai, Spalių 9-ta 
jau netoli, o ar mes tinkamai 
rengiamės paminėti Vilniaus 
užgrobimų ir ar rūpinamės su
teikti atitinkamą pųramą ten 
vai-gstautiems musų broliams? 
Juk šią vasarų įvalias prisi-j 
užėm įvairiuose piknikuose, kur 
nemažai statinių alaus ištusti
nom, tūkstančiais suvažiavę. 
Ten daugeliui net $2) nebuvo 
gaila praleisti. Taigi, prisimin
kime ir kenčiančius savo bro
lius. Bet ar daug susirinksim 
i Lietuvių salę Spalių 9 dienų, ( 

j sudėti savo aukų tiems kurie į 
i lis žiuri, musų paramos lau- 

i kių. Ar daug paskirsime Lie
tuvos Ginklų Fondui?

Lenkų smakas visu įnirtimu 
sujaugia

I Lietuvius, 
menkoje

; ne viešai

i

oarodykime

iei tėvynės 
aukos tai

Vilnijos, Suvalkijos 
tat mes laisvoje. A- 
budami pasistengki- 
ir atvirai protestuo

ti prieš Lenkus, ir 
savo •luosrimm.

Nematykim kad 
gelbėjimui žmonės
/etiniai reikalai nukentės. Te- 
a ui susilaiko ir susivaldo nuo 
'■'etikslių ’ nuostolių ir pinigų 
mėtymo tie kurie tąip daro, 
tuomet lengvai pakaks ir Mė
tos reikalams ir tėvynės Maka
lų parengimui. Ant. žiemys.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

PITTBBURGH, Pa. — Mirus
SLA. prezidento Adv. F. .1. 

Bagočiaus žmonos tėvui, Bago
čius su žmona buvo 
dotuvėms.

atvykę lai-

Y. — Vie- 
apie svečių 
Narušį ra-

• BROOKLYN, N. 
nybės Reporteris 

iš Lietuvos Mjr. S. 
šo: "Tai kultūringas, plačiu
žvilgsniu į gyvenimą žiūrintis, 
draugingas, be jokio pasidi
džiavimo j žmogus. Malonu ir 
jauku su tokiu svežiu kalbėtis. 
Su Mjr. Narušiu atvyko pama
tyti 'Naujojo Pasaulio’ ir jo 
maloni žmona, ponia Marija 
Narušienė. Jie dabar gyvena 
pas savo seserį Oną ir švogerį 
Vincą Žilinskus, Brooklyne. 
Taip pat Brooklyne gyvero ki
ta Majoro Narušio sesuo. Mar
celė Sabienė. Brolis Juozas 

gyvena Philadelphijo-

LAKŪNAS ŠALTENIS
1 GRYŽTA

Kartu klubas praneša savo 
komitetams ir rėmėjams kad 
musų atstovas lakūnas Povilas 
Šaltenis iš Lietuvos išvyksta 
į Ameriką Spalių 13 d. čia 
bus pabaigoje Spalių mėnesio, 

i Butų džiugu kad komitetai sa- 
•, vo atstovui surengtų sutiki- 
' mus. kuriuose atstovas gyvu Į Narušis 

žodžiu papasakotų įgytus įspu- je.” 
džius tėvynėje Lietuvoje. Kiek-) _Brooklvne pradėtą organi- 
vienas rėmėjas tikrai norėtų; zavimas Amerikos Lietuvių 
išgirsti atstovo įspūdžių ii kar- tautinio jaunimo. Tam tikslui 
tu iš tų paiengimų susidarytų: sutverta Am. Tautinio Jauni- 
šioks-toks pelnas skolos palen-: mo Sąjunga 
gvinimui. Butų labai džiugu 
k d ir kitos kolonijos, kuriose 
ir nebuvo suorganizuoti komi- 
t< tųi, tai padarytų. Pradėjom 
d ’i’bų — dėkime visas pastan
gas sėkmingam jo baigimui.

Dariaus - Girėno Aeroklubas 
praneša kad lakūnas P. šalte- 
ris atveža iš Lietuvos visus 
dovanos įteikimo paveikslus. 
Tvos paveikslus panaudosime 
G: rbės Rėmėjų knygoje, kurią 

į sp tusdinsime kaip tik galutinai 
baigsime darbų. Bet šiuo kar
tu mes raginame savo komite
tus nusifotografuoti, taip pat 
ir tuos' rėmėjus kurie aukojate 

; ne mažiau $10, kad galėtume 
laiku fotografijas gauti. Pa- 
ve kslai pavienių rėmėjų netu- 

j'rėlų būti didesni kaip papras
ta atviruke, o komitetų gali 
būti ir truputį didesni.

Patikrinimui, aukų sąskaitų,! 
kad vėliau be klaidų galėtume I 

, panaudoti Garbės Rėmėjų kny- 
' goję, visų aukotojų, kolonijo- Į 
r.-ąs skelbsime per spaudą. Pa- 

f stebėię klaidų praneškite klu
bui. kad galėtume ja pataisy-1 
D. šiuo darbu rūpinsis pats 

, -altenis. nes jis yra finansų 
j raštininkas. Išvykdamas į Lie- 
| tuvų to negalėjo suspėti atlik
ti, o pagaliau ta skala vertė Į 

I pakeisti visus planus.
Dariaus - Girėno Aeroklubas ) 

tiki ir Jaukia iš komitetų ir ko
lonijų, kuriose nebuvo komi
tetų ' suorganizuotų, rimto ir 
nuoširdaus pranešimo. Priim-J

I —Rugsėjo 25 d., Brooklyne, 
Susivienijimo salėj, įvyks dai
nų vakaras ponios Z. Vitaitie- 
nės ir dukters Genovaitės. Da
lyvaus ir daugiau čia augusio 
jaunimo programe.

• CHICAGO, III. — Metai ar 
’ daugiau atgal buvo dingęs
■ i Lietuvis advokatas J. Peppei- 
! Pipiras. Šiomis dienomis ln-
fdianos valstijos paežerio sar
gas surado Pipiro lavonų Mi- 

(chigan ežere, prie pat smėlio 
j kopų.
: —Komp. Petras Sarpalius
nesenai užbaigė rašyti muzika 
operetei “šienapjūtė”. Veika
las iš Lietuvos kaimečių gyve- 

Į nimo.
—Juozas Tysliava, buvęs 

Vienybės redaktorius, Chica- 
: goję norėdamas išlipti iš gat- 
vekarior kuris nesustojo, pusė
tinai gavo susitrenkti, 

į dinias nepavojingas.
—Chicagos Lietuvių 

ninku Klubas užbaigė
■ čampionato turnamentą. 
pionu liko Jonas Mileris, 
narrentas baigtas banketu.

Sužei-

Golfi- 
metinį 

čam-
Tur-

LEGALIO VYNO PA- 
SIDARYMO SAVO 

NAMAMS ĮSTA
TYMAS

pusės am-
26, Chica-

9 d., gryžtant iš 
Wilkes-Barre, Pa.

PALILUNAS Jonas, 
žiaus, mirė Rugp.
goję. — Panevėžio ap., Ra
mygalos par., Glebauskių k. 
Amerikoj išgyveno 49 metų.

GURKLYS Kajetonas, 39 me
tų, mirė Liepos 23, Buenos' 
Aires, Argentinoj. — Telšių 
aps., Mockenų k. Argenti
noj išgyveno 10 metų.

JESULAITIS Antanas, 60 me- 
j tų, mirė Rugp. mėn., St. Al- 
i bins, N. Y. — Alvito parap.

Amerikoje išgyveno 40 m.
MATUSEVIČIUS Vincas, mirė 

Rugp. mėn., Omaha, Nebr.
S A VIEN Ė M., mirė Rugp. 24, 

Los Angeles, Cal. — Gimus 
Marijampolės ap. Amerikoj 
išgyveno 31 metus.

KOLINAS Juozas, 35 metų, 
i mirė Rugp. 31 d., Chicagoje, 

kur buvo ir gimęs.
MILERIS Kazys, 46 metų, mi

rė Rugp. 4, Brooklyn, N. Y.
I KRIŠTAPAVIČJENĖ Marijona 

(Kučinskaitė), mirė Rugsė
jo 5, Mahanoy City, Pa.

DUNZILA Juozas, mirė Rug
sėjo 4, Shenandoah, Pa.

1 BUTKUS Jonas, 60 metų, mi-
i rė Rugsėjo 4 d., Brooklyn, 

N. Y.
JUSKEVIčIUTĖ Julė, mirė 26 

Rugpjūčio, VVorcestcr, Mass. | 
— Alytaus ap., Nemaniūnų 
par., Nečiunų k. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

JONUŠKAITĖ Lydija, mirė 24 
Rugpjūčio, Roslindale, Mass. '■ 

ŠARK.ŠNYS Andrius, 70 metų, 
mirė Rugpjūčio 9 
Adoo, Pa.

MALNIKAS Antanas, 
tų, mirė Rugp. 14 
Adoo, Pa. — Skriaudžiu p., 
Budos k. Amerikoje išgyve
no 24 metus.

MEŠKAUSKAS Jurgis, 19 m. 
nudurtas peiliu maisto par
duotuvėje pamišusio piktada
rio, mirė Rugpjūčio 29 d., 
McKeesport, Pa.

KARBONAS Adolfas, 29 me
tų, mirė Rugsėjo 3 d., Ne\v 
Britain, Conn.

SLIčlUS Antanas, 58 metų, 
mirė Rugsėjo 4 d.. So. Bos
ton, Mass. — Židikų parap. 
Amerikoje išgyveno 35 me-1 
tus.

VALENTĄ Petras, mirė Rug
sėjo 8 d., Wilkes-Barre, Pa.

SEREIKUTIS Jonas, mirė 10 
Rugsėjo, Parsons, Pa.

R UTK A USKIE N Ė Marga riet i, 
mirė Rugsėjo 11 d., Glen 
Lyon, Pa.

CIPJIAUSKAS Antanas, mirė 
Rugsėjo m., Detroit, Mich.

Michigan-Ohio Distrikto Al- 
kol< hinių gėrimų aptaksavimo 
sužiurėtojas Fred W. Beltz iš 
Detroit, Mich., skelbia kad ga-i 
mirimas namie vyno be davimo 
apie tai Federalei valdžiai ži
nios, yra nelegalis ir šeima to
kį vynų pasidarius gali papulti j 
į bodų. '

Beltz nurodo kad nors yra 
, leistina šeimai pasigaminti na
mie vyno iki 210 galionų kas1 
metų, savo šeimos sunaudoji
mui, tačiau apie tai turi būti1 

Į pranešta taksavimo skyriui 
mafiaųsįa penkios dienos prieš' 
pradėjimų vynų gaminti.

Sulyg federalio statuto, kiek- 
' vienas išdirbamas vynas be 
užgyrimo federalių valdininkų, 
prižiūrinčių tų reikalų, skaito
si ^nelegaliai gaminamas yra 
savininkas gali būti krečiamas 
ir vynas atimamas.

Beltz baigia sekamai:
Nors pereitų rudenį buvo de

dama pastangos spaudoje apie 
tai plačiai pranešti, tačiau ti
kima kad ir šymet bus ne pro 
šalį ta patarimų ir informaci
ją patiekti laiku, pirm negu 
vyno mėgėjai imsis dirbti vy
ną šį rudenį. Jie turi žinoti 
apie šį įstatymų ir prisitaikyti 
prie jo.

Kurie nori išdirbti vynų par- 
davimui turi atlikti sunkius) 
formalumus 
siems vyno 
mams.

Visi Ohio 
ventojai kurie 
sau vyno namų sunaudojimui, 
privalo padaryti apie tai pra
nešima atvirute arka laišku, 
adresuodami: District Super- 
visor, Alcohol Tax Unit, Bu- 
reau of Internal Revenuo, Fe
deral Bldg., Detroit, Mich.

Jie gaus tam tikras blankas, 
kurias išpildys ir grųžins į šį 
biurų.

Kitose valstijose vyno dary
tojai privalo kreiptis j savo 
valstijų tokius biurus.

SKAITYKIT!
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

'AMERIKOS LIETUVIS”

d.,

42
d.,

Mc-

me-
Mc-

J IEŠKAU ĄPSIVEIHMU1 
vyro tarp 40 ir 50 m., 'rimto, 

i blaivaus, apsišvietusio, Ameri
kos piliečio, turi mokėti valdy
ti automobilį ir susikalbėt An
gliškai. Aš turiu biznį, pini
gai nereikalingi. Vietiniai ga
li atsilankyt susipažir.ti, iš ki
tur gali rašyti laišką. (39 

Ona Geroutavičienė
6718 St. Clair Av. Cleveland, O.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan A v. Dayton, O

ir prisitaikyti vi- 
gaminimo įstaty-

ir Michigan gy- 
nori gamintis

DAYTON, OHIO

SUSIRGIMAI. Sunkiai ser
gą Kazys Znamenskas, gydosi 
Good Samaritan ligoninėje.

Taip pat dar serga du jauni 
Lietuviai, Jonas Augustauskas 
ir Marė Jociutė. Abu jie ran
dasi ligoninėse.

Linkėtina visiems ligoniams 
pasveikimo. I). Rep.

kitę musų gryžtantį atstovų
; nuoširdžiai, nes jis atstovavo
1 re save, ar vien tik klubų, bet
i visus Amerikos Lietuvius.

Dariaus-Girėno Aeroklubas
Pirm. Valentinas Kaminskas,

Sekr. Antanas Alekna. Kas p|a(jna Dirvų — 
» Ižd. Juozas Ambraziejus.į platina apšvietę.

tas

I

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naujų 
vietų būtinai išanksto pra
neškit administracijai kad 
pakeistų just} antrašų nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardų, pavardę ir nau
ja antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKAU savo brolį Ka
zį Gužauską. Gyvena Roches- 
ter, N. Y. Turiu svarbų rei
kalų. -lis pats arba apie 
nantieji prašomi pranešti 

j rašų.
Ignas Gužauskas 

» 425 Deeds avė. Dayton,

ii ži- 
ant-

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”.

vizos keleiviams į Lietuvą per 
Švediją.

Laivų išplaukimai iš New York>:
GRIPSHOLM ............. Spalių 1, Spalių
DROTTNINGHOLM . Spalių 22 .. Lapkr.
KUNGSHOLM .... Spalių 28
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 

laivakorčių agentų, arba

Nercikia Švedų

SVVEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth A <e. Iiockefeller Center New York, N. Y.
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SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS IR 
KUDIRKA

buvo nieko padaryti — ištolo Į 
: bijojo eiti į tupyklos vidų ir į 
j tik per plyšius stengėsi pama
tyti kas ten viduj dedasi. Tai-1 
gi neužilgo subadė ir apdras- j 
kė nuo plyšių popieras. Klu
bas, užtėmijęs tai, užlipino ply-, 
šius išnaujo, atsinešė nuo klė- į 
ties aukšto pundą senų rubri- 
celių ir iškarpė didesnes lita- 
ras, tokias kad iš jų išeitų sa
kinys: “POPIERŲ NEDRAS
KYK IR NEBADYK”. Susta
tęs keletą tokių sakinių, prili
pino juos ant tupyklos sienų, i 
vienus iŠ lauko, kitus iš vidaus. I 
Paskui, juokaudamas, pasakė Į 
šeimynai kad budelėje yra pri
lipintas “ukazas” ir liepė per
skaityt kas moka, o vaikus 
įgraudeno kad šiukštu popierų 
neplėsytų.

KIBIRKŠTYS

II.
Tingėdamas imt ką gal

voti ir sau smegenis džio
vinti, sumaniau pasinaudo
ti Dr. Vinco Kudirkos vie
nu smagiu rašiniu, iš kurio 
ir jus patirsit kaip gabus 
buvo Kudirka rašytojas ir 
kaip jis mokėjo pašiepti 
caro žandarų kovą naikini
mui Lietuvoje spaudos. Ši 
“pasaka ne pasaka” paimta 
iš Kudirkos raštų:

CENZŪROS KLAUSIMAS

Pasaka Ne Pasaka
(ši Dr. Vinco Kudirkos-Kap- 

so “pasaka” buvo išspausdinta 
jo redaguojamame “Varpe”, 
Nr. 5, 1897 metais.)

kurios tikrą var- 
prie žmonių pri- 

o kuri vienok tu- 
kulturišką verty- 
budelę — persi-

Už kelių varsnų nuo Klubo 
namų stovėjo valsčiaus kance
liarija, kur raštininkavo iš kas 
žin kokio kelmo dygęs Lenke
lis Psarskis. Jau beveik metai 
kaip žmogelis stengėsi papirkti 
degtine valsčių, kad per atei
nančius rinkimus imtų jį į vai
tus. Sunkiai vienok ėjo, nesą 
visas beveik valsčius rengėsi 
rinkti Klubą. Du tiktai kandi
datai te ir buvo: Psarskis ir 
Klubas. Taigi, kad ne Klubas 
tai jis, Psarskis, tikrai liktų 
vaitu. Bet kaip jį prašalinti? 
Pasitikėti degtinei nėra ką, o 
išrasti kokią priežastį ant tei
singo žmogaus tiesiog nebuvo 
galima.

Vieną nedėldienį, pavakare, 
sėdėjo Psarskis ant kancelia
rijos prieangio ir žiūrėdamas 
į garnį, kalinantį ant Klubo 
kluono, dėstė savo garbiniuoto
je galvoje kaip čia galėjus pra
šalinti savo priešininką, 
matęs praeinanti Klubo 
bernj, užkalbino:

— O kur dūlini?
— Tai čia į Kazius.
— O ką veiksi?
— Sako, gužynė bus.

Pa
pu s—

I.
Kaip sau norite, šnekėkite, 

aš nesutinku su tais vyrais ku
rie tvirtina buk kunigai moką 
vien tiktai slėgti kultūrą ir vi
sai nesirūpiną platinti jos vai
sius tarp tautiečių. Paimkime 
pavyzdžiui nors aną su nusiže
minimu styrinčią pašalyje kitų 
trobų budelę, 
dą ne visada 
tinka minėti, 
ri neužgintą 
bę. Juk tą
prašj'damas vištas, pavadinsiu 
ją tupykla, — įvedė į musų 
kaimus kunigai. Pirmiausia 
pradėjo statyti tupyklas, žino
ma kunigams įsakius, už šven
toriaus prie kaimo koplytėlių, 
kur būdavo atlaidai. Per to
kius atlaidus moterys nežino
damos tam tikro tupyklų siekio, 
pasidėdavo jose pundelius su 
krupninkėliu ir užkandžiais. Il
gainiui tupyklos atsirado ir 
pas tulus ūkininkus — arba 
ten kur leisdavo vaikus į ku
nigus, arba vėl ten kur tankiau 
atsilankydavo kunigai. Išpra- 
džių žmonelės stebėjosi išvydę 
tokias įtaisas: malūnas ne ma
lūnas, tik be sparnų; spinta ne 
spinta, tik nemarginta. šią
dien nors ne visi ūkininkai turi 
įsitaisę tupyklas, bet visi jau 
musų krašto žmonės numano 
jų prasmę, ir bobos pundelių 
jose nepasideda.

Virvagalių kaime buvo vie
ta, išleidus net tris kunigus, 
ir, žinoma, turėjo aukščiau mi
nėtą kultūros įtaisą. Išėjus 
vyrams į kunigus, viet teko 
svetimam žmogui, kuris aplei
do ją visai ir turėjo parduoti. 
Nupirko Endrius Klubas, blai
vas žmogus ir geras ūkininkas. 
Nors nebuvo mokintas ir galė
jo vien tiktai Lietuviškai ant 
knygų skaityti, bet turėjo, taip 
sakant, jausmą kultūros. Jis 
jautė reikalą įvedimo prie na
mų pagerinimų, permanė kad 
vieną ar kitą atmainą padarius 
kartais net be padidinimo kaš
tų, būna ir akims gražiau ir 
nauda didesnė. Tarp kitų da
lykų apsprendė ir likimą aplei
stos tupyklos. Prikalinėjo drū
čiau atšokusias lentas, plyšius 
užlipino popiera, ir įsakė vi
siems namiškiams idant neuž
mirštų kam ta budelė įtaisyta 
ir kad pasielgimu nesipriešin
tų jo įsakymui. Išsyk šeimy
na nenorėjo nė klausyti. — Tai 
imsime dabar ir eisime ten, kur 
tik jagamasčiai vaikščiojo! da 
gali būti griekas. — Vienok 
vyresnieji pamaži pradėjo pri
prasti, tik su vaikais negalima

Dabar 
siuva pas juos kriaučius, tai 
sako gerai skripkuojąs.

— Ar šeimininkas leidžia ta
ve -į gužynę?

— Naktimis valkiotis neduo
da, o ką į gužynę, tai nieko.

— Ar tu senai pas Klubą 
tarnauji?

— Jau treti metai.
— Ir ant kitų metų liksi?
— Nenorėčiau trauktis, tik

tai rudenį reiks ant liosų.
— Šitaip? Ką duosi tai aš 

išliuosuosiu.
— O ką aš duosiu, pats nie

ko neturėdamas.
— Tai kaimynui juk 

čiau padaryti ir dykai.
— Tai
— Tik 

vaitu.
— Tai

padaryk, pons. 
matai, aš turiu

galė-

buti

buk, pons.
— Gerai sakai, buk. O 

tavo šeimininkas neduoda.
Bernas šito dalyko nesupra

to ir tylėjo.
— Matai, jis pats nori būti 

vaitu ir gali jį valsčius išrink
ti. O Klubas tau nieko negalės 
pagelbėt, čia tai tik mano gal
va, — tarė Psarskis, paglostęs 
garbinius.

— Tai ką aš padarysiu?. ...
— Išrask ant Klubo kokią 

menką priežastį, tai valdžia jo 
neužtvirtins ir bus gerai.

Berniukas nuleido galvą. Jis 
nė nemokėjo jieškot ant kito 
priežasčių, < 
žastį ant 
Raštininkas 
pagalbą:

— Matai, 
šeimininkas 
bandos, ar 
ir gazietų neprilaiko, ar. .. .

— Knygų tai, teisybė, ma
čiau daug klėties palėpėje pri
kimšta, tiktai kas čia per prie
žastis? Juk štai kanceliarijo
je yra knygų dar daugiau ir 
kur kas storesnės.

— žinoma. Ar neliepia kar
tais kitiems skaityti tas kny
gas?

— Sykį atsinešė į butą vi
sas, kažin ką iš jų karpė, pas
kui.... jau gerai dabar nepa
menu.... beje, iškarpas nusi
nešė, žinai, pons, į tą budelę,

B E N D RAFRONTININKAI 
j savo spaudoje piktai išmetinė
ja katalikams kad jie susirupi- 

, no SLA., ir sako kad katalikai 
j neturi teisės kišti nosį į SLA. 
Na o kas davė tą specialę tei
sę bendrafrontininkams kišti 
ne tik nosį

Katalikai 
SLA. nariai 
sės* į SLA., 

: teisių negali atimti.
KODĖL raudonasis bendras

1 frontas taip labai įsigąsdino 
katalikų susirupinimu SLA.? 
Todėl kad katalikų ir tautinin- 

, kų bendras veikimas Susivie
nijime raudonukams yra pavo
jingas.

ŽINODAMI kad katalikų ir 
ir tautininkų Susivienijime yra 
didelė diduma, ir jeigu katali
kai su tautininkais ims bendrai 
veikti, raudonojo bendro fron
to viešpatavimo dienos SLA. 
pasibaigtų, bendrafrontininkai 
pradėjo atakuoti katalikus sti
prindami savo frontą.

VIENAS buvęs SLA. seimo 
delegatas po seimo išsireiškė: 
“Išrinkus Jurgelionį Tėvynės 
redaktorium, socialistų spauda 
padaugėjo dar vienu laikraš
čiu”. Ir to delegato žodžiai pil
dosi su magaryčiom.

šiądien Tėvynėje tautiškos 
žymės jau visai išnyko ir Tė
vynė darosi artimesnė komu
nistų Laisvei negu socialistų 
Naujienoms. Naujienos nepa
lyginamai yra tautiškesnės ne
gu SLA. organas Tėvynė.

Tėvynė vietoje gražių Lie
tuvos vaizdų, vietoje tautinės 
olimpijados ir sportininkų vai
zdų pradėjo talpinti Lietuvos 
išdavikų pasivadinusių politi
niais kaliniais laiškus ir tuomi 
kiršina SLA. narius prieš Lie
tuvą.

Tėvynėje tilpę Lietuvos išda
vikų laiškai, jeigu jie ištikrųjų 
yra kalėjime rašyti, mums aiš
kiai rodo kokią plačią 
spaudos laisvę turi Lietuvos 
politiniai kaliniai.

.Lietuva leisdama 
savo nenaudėliams tokius nusi
skundimus rašti iš kalėjimo, 
tuomi persergsti kitus nenuo
ramas kad kalėjimas tai nėra 
kokia atostogų vieta ir kad nuo 
jo reikia saugotis ir būti ge
rais valstybės vaikais.

JEIGU kokiu nors stebuklin
gu budu patektų į spaudą iš 
kruvinos Rusijos kalėjimo, dar 
gi su kalinių parašais laiškai, 
kurie kalba už visus kalinius, 
tai Stalino budeliai visus kali
nius išžudytų, kuomet tas Lie
tuvoje nei prasižengimu nėra 
skaitoma.

bet ir nagus?
kaip ir visi kiti 
turi tas pačias tei- 
ir niekas jiems tų

žodžio ir

tokiems

mimo vietose kalinių ir kiek 
jų sušaudo tik dėl to kad jie 
nepritaria kruvinojo Stalino 
režimui? Kodėl Laisvutė ne- 
pastato klausimo kode! juos' 
laiko kalėjimuose ir už ką šau
do, nes Rusijos politiniai kali
niai nėra niekuo blogesni už 
Lietuvos politkalinius.

TOLIAU Laisvė sako: “Kai Į 
iškilo Lenkijos-Lietuvos kon
fliktas, kai Lietuvos nepriklau
somybei grūmojo baisus pavo
jus, šitie žmonės, sėdį nelais
vėje, kenčia sunkiausias gyve
nimo sąlygas, išleido į pasaulį 
pareiškimą kad jie pasiruošę 
aukoti savo gyvybes už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės!

Kitame Laisvės nr. (191), 
A. Bimba polemizuodamas su 
socialistais, sako: “Tai buvo 
klausimas ‘Ginklų Fondo’. Gir
dėjo Michelsonas ir Grigaitis 
kai komunistai aiškiai, pakar
totinai pabrėžė jog mes dabar
tinio ‘Ginklų Fondo’ neremia
me, aukų jam nerenkame, jam 
nepritariame, nes jis yra Sme
tonos rankose”, ir tt.

Na ir kaip čia dabar suderin
ti komunistų mintis? Ju vien
minčiai Lietuvoje pasiryžę au
koti savo gyvybę už Lietuvos 
nepriklausomybę, jeigu tik jie 
butų paleisti iš kalėjimo, o 
Amerikos komunistai Lietuviai 
kurie reikalauja kad butų pa
leisti Lietuvos politkaliniai, 
piestu šoka prieš aukų rinki
mą Lietuvos Ginklų Fondui.

Tai kuo Lietuvos komunis
tai gins Lietuvos nepriklauso
mybę jeigu Lietuva neturės 
ginklų? Nejaugi Laisvė norė
tų kad Lietuva paleidus visus 
komunistus iš kalėjimų ir juos 
sustatytų į karo frontą be gin
klų Lenkams juos sušaudyti?

JEIGU LIETUVOS kaip ir 
Amerikos komunistams yra 
brangi Lietuvos nepriklauso
mybė, tai turi remti Lietuvos 
valdžią ir bendrai kovoti prieš 
išlaukinį priešą, o ne kelti vi
duje suirutes, kad priešas iš to 

, galėtų pasinaudoti.
TIE AKIPLĖŠOS Lietuviški 

komunistai yra didžiausi veid- 
i mainiai ir Lietuvos priešai. Sa-
• kosi kovoją už Lietuvos nepri- 
, klausomybę ir žmonių laisvę
• ir tuomi pat visokiais budais 
i kenkia Lietuvai ir stumia žmo- 
» nes į nelaisvę.

Jie vilioja aukas Ispanijos 
valdžiai remti jos kovoje su 
sukilėliais ir tuo pat priešina
si aukų rinkimui Lietuvos Gin- 

’ klų Fondui.
Tai niekšai kurių Lietuviai 

' turėtų šalintis ir su jais nieko 
’ bendro neturėti.

Titnagas.

kad KOMUNISTŲ Laisvė, kaip ir 
Tėvynė, atspausdinus Lietuvos 
politinių kalinių laišką ir pa
žymėjus kad kalėjimo sąlygos 
yra baisios, klausia, “Kodėl ’ 
juos laiko kalėjimuose?”

Kodėl Laisvė nepažiūri kiek 
jos garbinamas Stalinas laiko 
Rusijos kalėjimuose ir ištrė-

RENKA LIETUVOS 
VALGIU RECEP

TUS

o čia raskie prie- 
tesingo 
paskubino

žmogaus, 
jam į

ar tavo 
kontra-

patėmyk, 
neslepia

Lietuviškų knygų

o kai sugryžo, tai sakė kad pa
siskaitytų kas moka.

— O tu ar moki skaityti?
— Ne, pons, nemoku.
— Tai nė nežinai kas tose 

knygose parašyta ?
— Iš kur, pons, žinosiu.
— Toje vietoje šneka per

trūko. Psarskis, iškvotęs kas 
reikia, su linksma šypsą nuėjo 
į butą, o berniukas, visai ne- 
pr i jausdamas kad ką blogo bu
tų prasitaręs, su ramia sąžine 
nuėjo į gužynę. Nes liosai iš
ėjo jam iš galvos, išgirdus 
skripkos balsą.

Ant rytojaus Naupilės žan
darai turėjo jau tokią žinią: 
Virvagalių ūkininkas, Endrius 
Klubas, prilaiko Lietuviškas 
knygas, liepia skaityti šeimy
nai. Knygos užslėptos ant klė
ties viršaus, palėpėje, o kitos 
tupykloje.

Tą žinią žandarai ant tų pū
dų pranešė savo viršininkui.

(Dar ne viskas)

Kelione po Musų Lietuvą
Dviejų Clevelando

* # *
Rašo ONA KARPIUS.

Tas bus šio 
Visur girdėti

nie
kad

Ką Amerikos Lietuviai
Sako apie Lietuvą

ili LAIŠKAS

(Iš privatinio laiško, čią 
minėti dalykai, ir daug kitko 
apie kelionę ir įvykius Lietu
voje bus smulkiai aprašyta p. 
Karpienės straipsniuose, kurie 
netrukus vėl Dirvoje 
tiekti.)

pa

bus pa-

Lietuvaičių Kelionė
paminėjime, 
nėšio 7 d. 
daug važiuos, rodos ten suva
žiuos tūkstančiai žmonių, tai ir 
mes turim būti, padėt tam gar
bingam seneliui švęsti tokią di
delę sukaktį, ir prie 
keti jam dar ilgai 
Negaliu nei apsakyti 
vaišingi ir malonus, 
ten sykį buvom, tai
dieną po Joninių šventės, ir 
tada buvo šimtai žmonių, ir 
visi buvo linksmi ir ponų Jan
kų vašinti.

Apie tas 
ir ypatingai 
Vilniuje yra
taigi viską aprašysiu smulkiai.

Turėjau vieną labai įdomų 
nuotikį Karininkų Ramovėje, 
laike Pirmyn choro išleistuvių, 
kur susitikau vieną aukštą ka

to palin- 
gyventi. 

kokie jie 
Jau mes 
buvo tą

— Kaip 
nuo to 

atsitiko.

KAUNAS, Rugp. 5. 
rašiau pereitą laišką, 
laiko daug, daug kas 
K~ip šitą laišką gausi, jau bu
si gavęs ir mano atvirutes iš 
Vilniaus ir Zarasų,

Kai aną laišką pasiunčiau, 
ant rytojaus gavau pakvietimą 
būti gražiame baliuje Karinin
kų Ramovėje. Tai buvo užbai
gimas Olimpiados, ir visi spor-

visas ekskursijas 
apie apsilankymą 
daug kas aprašyt,

CHARLES LAUKAITIS, 
iš Baltimore, Md., sako:

Beveik visą savo gyvenimą 
Amerikoje dirbau Lietuvių ir 
Lietuvos naudai. Visuomet, 
kur galėdavau, stengiausi kuo 
nors Lietuvai patarnauti. Lie
tuvą visuomet mylėjau ir jos 
reikalai man buvo arti širdžiai. 
Gyvendamas nelabai gausingo
je Lietuvių kolonijoje Balti- 
morėje, vis dėl to kartu su ki
tais Lietuvos patriotais pavyko 
ten Lietuvos vardą įrašyti gar
bingoje vietoje, šiądien Balti- 
morėje kasmet jau švenčiama 
kaip valstybinė šventė Lietu
vos Nepriklausomybės Diena.

Atsilankęs į Lietuvą, nenu
sivyliau. Radau Lietuvą tik
rai atgimstančią ir progresuo
jančią valstybę su moderniš-

Užsienių Lietuvių mokytojų, da
lyvavusių Palangos Lituanisti
kos kursuose išleistuvės. Iš kai
rės į dešinę sėdi šaulių Sąjun
gos vadas Pulk. Saladžius, B. 
Kasiulytė, ketvirtas DULK vice 
pirmininkas Prof. K. Sleževi
čius, Ona Karpienč, šeštas — 
Amerikietis Lietuvis lakūnas P. 
Šaltenis.

jau gavom kitą pa
dalyvauti Seimo Pa
rengiamame baliuje 
Rūmuose. Ir vėl už-

pamokina 
priežiūros

instrukto- 
ukininkes

Lietuvoje pradėta rūpintis 
namų ruošos ir valgių gamini
mo pamokomis, žemės Ūkio 
Rūmai visuose apskričiuose iš
laiko namų ūkio instruktores, 
baigusias žemės ūkio akademi
ją. Tos instruktorės lanko ūki
ninkes jų namuose, 
namų ruošos, vaikų 
ir kitų dalykų.

Dabar namų ūkio 
rėš lanko jaunąsias
kurios dalyvauja švaros, namų 
tvarkos ir gėlių darželių įren
gimo konkursuose. Greta to, 
instruktorės jau ilgesnį laiką 
renka Lietuviškų valgių recep
tus. Yra Lietuvoje vietų kur 
valgiai tikrai gerai galinami. 
Jų gaminimo būdas turėtų bū
ti išgarsintas ir žinomas vi
soms ūkininkėms.

Surinktus receptus ūkio sky
rius dar patirkins, kai kuriuos 
patobulins, ir geriasia gamina
mus valgius išgarsins visoje 
Lietuvoje per spaudą, radiją, 
ir gyvu žodžiu. Be to, geres
nių valgių receptai bus išleis
ti atskira knygele. Tsb.

• DIENOS ir naktys visame 
pasaulyje būna lygios Kovo 21 
d. ir Rugsėjo 22 d.

tininkai dalyvavo. Ramovė pa
darė begalo puikų įspūdį, labai 
graži salė ir viskas, ir visi jau
tėmės labai puikiai.

Sekantį šeštadienį vėl ėjom 
ten pat j Pirmyn choro išleis
tuves, o rytojaus dieną buvo 
visų svečių Amerikiečių vaiši
nimas, ten buvo ir kiti užsie
niečiai, Vilniečiai, Latvijos, ir 
iš visur kitur. Visi trys baliai 
buvo puikiausi, dalyvavo kari
ninkai uniformose, ir mes ba- 
liavojom “iki ryto”.

šiądien 
kvietimą 
zidiumo 
Pažangos
sienių svečių garbei.

šį vakarą eisim į Metropolį, 
kur rengia DULR kursų stu
dentams išleistuves.

Jau kursai pasibaigė ir mes 
su visais tų kursų studentais 
keliavom apie Lietuvą ekskur
sija, per keturias dienas pada
rėm 600 kilometrų kelio, va
žinėjom Zarasuose ir toje apie- 
linkėje. Iš to viso malonumo 
ir susijaudinimo nežinau nei 
kaip rašyt nei kur pradėt.

Ekskursija buvo nepaprastai 
smagi, visi ekskursantai pažys
tami, nes kartu lankėm kursus 
Palangoje. Mes juos ten pali
kom, nes skubinom į Kauną bū
ti Olimpiadoje.

Taipgi prisidejom prie eks
kursijų užsieniečiams aplink 
Kauną, aplankėm visas žymes
nes vietas ir įstaigas: “Mais
to” skerdyklas, Birštoną ir tt.

Kada Pirmyn choras rengėsi 
į Vilnių ir mudvi priėmė, o ki
tų svetimų ten nebuvo. Mat, 
mes pažystam Steponavičius, 
taigi jie mus vežėsi kartu. Vi
sos tos ekskursijos buvo bega
lo įdomios ir malonios, ir dar 
prie to mums nei vieno cento 
nekaštavo. Gal galėsi suprast 
kad taip viską sunaudot tokiu 
trumpu laiku teko labai daug 
nuvargt, ir mažai miegot. Bu
vo daug, daug dienų kada į pa
rą teko miegot tik pusantros 
valandos, o kartais ir visai ne.

šį vakarą baliavosim su D. 
U. L. R. studentais, o rytoj 
rytą važiuosim su kompanija 
tų pačių j Bitėnus, nes esam 
panelės Jankytės užkviesti da
lyvauti Patriarko Martyno Jan
kaus 80 metų gimimo dienos

rininką, kuris sužinojęs kad 
mes iš Amerikos ir iš Cleve- 
iando, pasisakė kad 'jis Cleve
lande buvo, matė musų Kultū
rinį Darželį, ir tt. Aš paklau
siau ką jis Clevelande pažys
ta. Pasakojo kad pažysta ge
rai ponus Karpius.... Na o 
aš jo nepažystu, ir jis dabar 
su manim kalbasi, sako kad pa
žysta ponią Karpienę, o neži
no kad aš ta pati su juo kal
buosi.... Kas jis toks buvo 
ir kaip viskas išsiaiškino pa-1 
minėsiu savo aprašymuose vė
liau. Ant rytojaus jis mudvi 
plačiai apvažinėjo automobiliu 
ir aprodė visas Kauno įdomy
bes. (Bus daugiau)

kais miestais ir kulturėjančiu 
Kaimu. Aš norėčiau dar sulau
kti dienos kada Lietuvos kai
mai bus apšviesti elektra, ka
da ūkininkas gyvens kaip šią
dien gyvena miestietis, ir aš 
tvirtai tikiu kad tos dienos su
lauksiu.

Gryžęs į Ameriką, raginsiu 
Į savo draugus ir pažystamus 
I būtinai prie pirmos progos ap
lankyti Lietuvą, ypač Ameri
koje gimusius ir augusius Lie- 

Į tuvius.

AUSTRIJOJE pradeda 
kilti nesusipratimai tarp 
katalikų ir nazių.

100 UŽMUŠTA. Jeruza
lės. — Pereitą savattę Pa
lestinoje Britų kareiviai iš
mušė apie 100 Arabų su
kilėlių.

GINČAI DĖL PALESTI
NOS

Geneva. — Tautų Sąjun
gos posėdyje iškilo smar
kus ginčai dėl Žydų ir Ara
bų karo Palestinoje. Žydų 
šalininkai palaiko Žydų, o 
Arabų šalininkai Arabų pu
sę.

Britai siūlo padalinti Pa
lestiną Žydams, Arabams 
ir Britams, iki bus paruoš
tas galutinis sutvarkymas.

WILLIAM PEČIULIS, 
sportininkas, sako:

Aš esu labai dėkingas ir am
žinai branginsiu tuos malonius 
prisiminimus, kuriuos dabar 
įgijau Lietuvoje. Ypatingos 
padėkos reiškiu tam komitetui 
kuris rūpinosi sportininkais, 
jų patogumais ir gyvenimu 
Lietuvoje. Mums nuolatos bu
vo teikiamos spausdintos bro
šiūrėlės ir knygelės su infor
macijom apie Lietuvą, bet ko
mitetas mums aiškiai parodė 
Lietuvą ir jos įdomybes. Da
bar savo akim mačius Lietuvą 
nereikia jokių informacinių 
knygelių. Ji musų atmintyje 
pasiliks amžinai. Aš šia proga 
noriu padėkoti visiems Lietu
viams kurie stengėsi musų at
silankymą Lietuvoje padaryti 
maloniu ir atmintinu.

*Aš manau ir tikiu kad šis 
Amerikos Lietuvių atsilanky
mas Lietuvoje yra didelis žin
gsnis Amerikos Lietuvių ir 
Lietuvos glaudesnių santikių 
užmezgimui.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, I1L

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.
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TAUTINIS VEIKIMAS 
PRASIDEDA

GANDAI

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) ,

Rašo Vyt. Sirvydas.

KO MASKVA TYLI?
LIH'LERIS puolėsi suplėšyti Čekoslovakiją, savo tiks

lo atsiekė, tačiau Sovietų Rusija, kuri turi sutartį 
su Čekoslovakija ginti viena kitą laike užpuolimo, nieko 
nedarė. Tiesa, Maskvos carai per pusę lupų prasitarė, 
jei Prancūzija šoktų prieš Vokietiją, jie dalinai gelbėtų, 
duodami amunicijos ir lėktuvų, kaip daro Ispanijoje.

Sovietija, dusyk didesnė už Vokietiją, nesiėmė už
tarti savo Slaviškos kaimynės, nors tos kaimynės žemių 
grobimas reiškia Hitlerio artinimąsi prie Rusijos....

Rusijos laikraščiai tik smerkė-koliojo Britaniją ir 
Prancūziją už “pardavimą” Čekoslovakijos.... Musų 
komunistinė spauda, Čekoslovakiją labai “karštai” už
stodama, nestatė Rusijai jokių reikalavimų kad užtartų 
Čekoslovakiją ir gelbėtųsi save ateityje, bet visa gerkle 
smerkė Britaniją ir Prancūziją....

Reikalauti kad vakarų Europos šalys pultų Vokie
tiją, kuomet tas pavojingas debesys traukia į rytus, tai 
tuščias užsimanymas. Tos šalys, nepasirengusios ka
riauti, ypač dar kad jų interesai nepaliečiami, o Vokie
čių reikalavimai rimti (jie reikalauja tik Čekijos val
domų Vokiečių prijungimo), ko jos pulsis ant Vokieti
jos? Butų bereikalingas savęs silpninimas.

Jeigu Chamberlain net du kartu lankėsi pat Hitle
rį ir sutiko pildyti jo reikalavimus, nėra abejonės gavo 
kokius nors prižadus ir iš jo pusės (nors nežinia kiek 
tie prižadai geri....).

Kuo toliau į rytus Vokiečiai traukia tuo Anglijai ir 
Prancūzijai darosi ramiau. Tegul traukia tenlinkui, 
tegul atsiduria lyg galva į sieną į pačią Sovietų Rusiją! 
Tada gal Rusija bus priversta rimtai kariauti ir tada 
Anglai ir Prancūzai galės padėti Rusams Vokiečius su
mušti. Taip sako tūli tarptautinės diplomatijos gudry
bių ir klastų žinovai.

Kas gali užtikrinti kad Rusija dabar stotų prieš 
Vokietiją, jeigu Hitleris, pradėjęs karą su Vakarų Eu
ropa. padarytų Sovietų carams viliojantį pasiūlymą? 
Juk Rusijai neskauda jeigu Anglija-Prancuzija dėl Če
koslovakijos savo jiegas aikvotų.

Ar Rusai neapvylė Aliantus prieš 20 metų atgal? 
Tada, nutraukė karą, pasirašė su Vokietija taiką ir pa
liko Vakarų Europą vieną grumtis su Hunais. Tiktai 
stebuklas tada Aliantus išgelbėjo ir Vokiečius pavyko 
sumušti.

Toliau, žinovai tikrina, Sovietams visai nerupi jei 
Vakarų Europa kariaus. Jie saugoja savo kailį ir tik 
laukia kad buržuazinės-kapitalistinės valstybės viena ki
tą smaugdamos nuvargtų, nusilpnėtų, jose lengviau bu
tų komunizmo suirutė paskleisti ir greičiau išsipildytų 
Maskvos carų svajonė pasaulį sukomunistint.

Iki kapitalistinės valstybės gyvuos ir bus galingos, 
Rusija joms turės pataikauti, jų bijoti, ir tikėtis, vieno
kia ar kitokia kombinacija, jų užpuolimo ir Rusijos plė- j 
šymo.

Jeigu Anglija ir Prancūzija nepuola Vokietijos, jos 
turi savo išskaičiavimus. Taip pat turi savo gudrius 
išskaičiavimus ir Sovietų Rusija, kuri reikalauja kad 
anos valstybės kabintųsi į Vokiečius, o pati žada tiktai 
mažą primestiną pagalbą.__________________

Atsilankius C 1 e v elande 
Teisėjui Wm. F. Laukai
čiui, Tautinės Tarybos pir
mininkui, pas Tarybos iž
dininką, p. Karpių, aptar
ta tautinio veikimo klausi
mai, padaryta eilė sumany
mų, kurie bus patiekti vi
siems Tarybos valdybos na
riams, o vėliau bus paskel
bti tautinei visuomenei.

Butų geistina, kaip Vie
nybėje A. S. Trečiokas, Ta
rybos vice prezidentas, siū
lo, atlaikyti Clevelande vi
sos Tautinės Tarybos val
dybos posėdį Dr. Vinco Ku
dirkos paminklo atidengi
mo iškilmių proga, nes į 
Clevelandą suvažiuos dik- 
čiai tautinių veikėjų. Ga
lės dalyvauti ir vakarinių 
valstijų veikėjai.

Brooklyne pradėta pa
sekmingai organizuoti A- 
merikos Lietuvių tautinis 
jaunimas.

Clevelande įsisteigė ir 
stoja platesnin darban iš 
Lietuvos sugryžusio Ame
rikoje gimusifi jaunimo 
organizacija, Skautai Vy
čiai.

Tautinės Tarybos plane 
yra organizavimas koloni
jose Tautinės Tarybos sky
rių.

Tautiniam veikimui pla
nai tuoj bus patiekti spau
doje.

Dirbti norintiems 
netruks.

Tverkite tautinio 
mo, skautų būrelius, 
nizuokite Tarybos skyrius, 
stiprinkite TMD. ir Sanda
ros kuopas.

Tautinis veikimas 
dins, darbai pradės 
vaisius!

darbo

jauni- 
orga-

įsiju- 
nešti

DR. VINCO KUDIRKOS 
ATMINČIAI NUMERIS

Sekantis Dirvos numeris 
bus paskirtas Dr. Vinco 
Kudirkos atminčiai. Patar
kit jūsų draugams jį įsigy
ti.

PERSERGĖJIMAS 
VISUOMENEI

Musų komunistinė spau
da, “prakeikus” Angliją ir 
Prancūziją už leidimą Hit
leriui atsiplėšti Čekoslova
kijos Vokiečius, dabar be 
atodairos skelbia kad Vo
kiečiai tuoj griebsią Klai-1 
pėdą.

Kada jie griebs Klaipė
dos kraštą, be abejo nesu
laikys nei Anglai, nei Ru
sija, nei musų komunistai.

Tačiau šiuo tarpu Vokie
tijos naziai Lietuvos pulti 
nesirengia ir komunistų 
spaudos tas ankstyvas ra
šinėjimas apie tai yra nie
kas daugiau kaip musų 

• žmonių demoralizavimas ir 
klaidinimas.

Už to visko musų raudo
nieji turi planą sau aukų 
rinl&is neva Lietuvos gel
bėjimui, nuo ko visuomenę 
persergstime!

DAINUOKI, BROLI!
Jei Lietuviškas kraujas gyslose teka, 
O lupos garbingą bočių kalbą šneka — 
Ir Lietuvio vardo esi vertas,
Ir širdyj dega ilgėsis karštas —
Musų tėvynės Lietuvos,
Tos šalelės taip mielos!
Tai dainuoki, mielas broli, tėvų dainas, 
Tėvynės meilės — tų idealų kupinas,
Kurios tave paguos ir gaivins, 
Toli nuo tėvynės suramins —
Jei Lietuviškas kraujas gyslose teka,
O lupos garbingą bočių kalbą šneka!

> Juozas Petraitis.

AR TAS JUMS SVARBU 
ŽINOTI?

Visoje šalyje Rugpjūčio 
mėnesį buvo 172,505,000 sv. 
sviesto laikomo sandėliuo
se. Taipgi 114,154,000 sv. 
sūrio.

Frez. Roosevelt buvo pa
kvietęs tris aukštus val
džios narius pasitarti ar 
matosi koks efektas Euro
poje einančių dalykų į šios 
šalies neutralumo politiką.

PASIILGAU TAVĘS
Į vakarus saulių prabėgo šimtai
Kai tu, mylimoji, pas mane buvai!.... 
Nors mintys vaizduotėj skubėjo risčia, 
Tave neužmiršo išvykus iš čia!
Svajonės pradingo sapne praeities, 
Tave pamatyti nustojau vilties....
Toli į pasaulį skubiai išvykai,
O mane, vargdienį, visai užmiršai.... 
Kur eiti, kur rasti, kelyj suklydau, 
Nešiodams tą skausmą širdyj, pavargau. 
Tavęs pasiilgau, prašau širdingai: 
Sugryžk, o brangioji, kodėl pradingai?

Vikt. Tatarėlis.

Katalikų Amerika ir Drau
gas paleido gandą buk iš Lie
tuvos atvyksta buvęs tautinin
kų Musų Krašto redaktorius, 
K. Obolevičius, kuris skirtas — 
redaguoti Vienybę! Nuo 1920 
metų Vienybei redaktorius, pa
prastai, samdydavo Vienybės 
spaudos bendrovės direktoriai. 
Ar atsiklausė jų, dėl žinios tei
singumo, Amerikos ir Draugo 
redaktoriai ?

čia įdomu pabrėžti, tačiau, 
psikologinis keistumas. Kata
likų redaktoriai bara Lietuvos 
vyriausybę, kąm ji, parinkda
ma tariamą redaktorių Vieny
bei, “kišasi į vidinius Ameri
kos Lietuvių reikalus”. Bet 
Draugo redaktorius yra Kata
likų Federacijos pirmininkas, o 
Federacija šymet pasiuntė sa
vo delegaciją su memorandu
mu, kuris tikrai yra “kišimąsi 
į Lietuvos vidaus reikalus”. 
Reiškia, Amerikos Lietuviams 
į Lietuvos vidaus reikalus kiš
tis gražu, padoru ir teisėta, bet 
Lietuvos Lietuviams j Ameri
kos Lietuvių reikalus kištis — 
šiukštu! Kodėl lydekai neva
lia to kas valia kvakei?

“FAŠISTŲ” LIETUVOJE
Naujienos praneša išrinkimą 

naujo burmistro (mayoro) Šiau
lių miestui. Išrinkta P. Lin
kevičius. Už jį paduota 18 
balsų, ir 4 susilaikė. Pagelbi-1 
ninku išrinkta Petuchauskas, 
gavęs 16 balsų. Abu jie, Nau
jienos sako, “demokratinio nu
sistatymo žmonės”.

Keisti dalykai toje “fašisti
nėje” Lietuvoje! “Demokra
tinėje” Sovietijoje niekas kitas 
negali būti miestų burmistrais, 
tik komunistai; fašistų Vokie
tijoje ir Italijoje — tik fašis
tai, o “fašistinėje” Lietuvoje, 
antro (po Kaunui) didžiausio 
Lietuvos miesto burmistru yra 
“demokratinio nusist a t y m o 
žmogus”!

štai kodėl mes tvirtiname 
kad musų kairioji spauda, pul
dama Lietuvos valdžią ir vi
daus tvarką, vaduojasi ne fak
tais bet neapykanta Lietuvai 
ir Lietuviams.

Ir mes kairiuosius kritikuo- 
jam ne dėl to kad jie Lietuvos 
vidaus politiką kritikuoja, betj 
dėlto kad jie Lietuvos ir Lie
tuvių neapkenčia.

AMERIKOS LIETUVA

Draugas prisimena kaip ke- 
lerių paskutinių metų laiko
tarpyje Pittsburghe mirė šie 
katalikų visuomenės veikėjai: 
Kun. Sutkaitis, Jonas Milius, 
Baltrus ir Kostantas Vaišnorai. 
Sako: “tokių žmonių netekimas 
neigiamai atsiliepia ne tik į 
vietos, bet ir visos musų išei
vijos veiklą.”

♦ Musų senesnių veikėjų miri
mo nuostolis visuomenei ne sy
kį buvo spaudoje pabrėžtas. 
Prieš jį tik vienas vaistas: auk
lėti jaunimą užimti jų vietas. 
Deja, į šį jaunimą musų veikė
jai pesimistiniai žiuri. Kun. 
Balkunas Lietuvoje per radio 
pareiškė šio jaunimo neišven
giamą suamerikonėjimą. O Tė
vynės redaktorius Jurgelionis 
siūlo svajoti, jei .šis jaunimas 
ir nemokėsiąs Lietuvių kalbos, 
vistiek galėsiąs būti tokios Lie
tuviškos dvasios kaip senesnie
ji veikėjai.

SODININKAMS PASKIRTA 
27,006 LITŲ. Ūkininkams ku
rie turi ne daugiau kaip 20 ha 
žemės ir užveisia sodus, skiria
ma 27,000 litų dovanų už gerai 
ištobulintus savo sodus. Per
nai buvo premijuota 570 sodų, i 
išmokėta 15,290 litų, šymet ir 
sodų skaičius padidėjo ir ski-| 
riama daug didesnė suma do
vanoms.

ŽEMAIČIŲ MEDINEI KLUMPEI 
ŠIMTAS METŲ

PIRMASIS MEDINES KLUMPES AVĖJO 
KUNIGAIKŠTIS IRINĖJUS OGINSKIS. — KĄ 

SAKO MEDICINOS ŽINOVAI APIE 
MEDINES KLUMPES

žemaičių avimas medines klumpes daugis 
laiko tautiniu žemaičių apavu. Deja, tai nėra 
tiesa. Toji žemaičių avima klumpė šymet šven
čia vos 100 metų sukaktį. Jos tikroji tėvynė — 
Olandija. Medines klumpes į žemaičius perso
dino, kaip medicinos užgirtą gėlę, Rietavo ku
nigaikštis Irinijus Oginskis. Kunigaikštis, va
žinėdamas po svetimus kraštus, Olandijos pas
tebėjo, kad ten žmones avi medinėmis “žąselė
mis”, o turguose matyti jų didžiulės krūvos. 
Tuo laiku Olandijoje veikė ir medinių klumpių 
cechas (amatininkų — medinių klumpių dirbė
jų draugija). Oginskis, pasiteiravęs pas gydy
tojus, sužinojo, kad šios medinės klumpės, kaip 
apavas, turinčios gerų higieniškų savybių: žie
mą jos sulaiko drėgmę ir šaltį, vasarą gi priešin
gai — saugo nuo sukaitimo ir prakaitavimo ko
jų. Gydytojų nuomone, jos turinčios dar ir 
kitų gerų privalumų. Tų gerų savybių dar ir 
šiandie joms neneigiama, nors jų vartojimas ir 
žemaičiuose jau mažėja.

Berods, 1838 metais kunig. Oginskis pa
sisamdė vieną iš Olandijos cecho meisterį, jį 
parsigabeno į savo dvarą — Rietave, aprūpino 
visomis dvaro privilegijomis — geru maistu, 
butu, atlyginimu ir pavedė jam gaminti medi
nes klumpes... Pirmąsias medines klumpes iš
bandė pats kunigaikštis ir beveik dvi savaites 
jomis avėjo. Daugiau pridirbus, medines klum
pes pavedė pardavinėti gyventojams — žemai
čiams. Pirmąjį turgadienį buvo parduotos vos 
tik kelios poros klumpių, bet jau kitą turgadienį, 
pačiam kunigaikščiui paraginus klumpes pirkti, 
klumpių pritruko.

Pagaliau, kunigaikštis sumanė iš tų klumpių 
padaryti biznį ir jau rengėsi pastatyti fabriką, 
kuris medinėmis klumpėmis galėtų aprūpinti 
visą Žemaitiją. Tuo reikalu jis vedė susiraši
nėjimą su Olandijos cechu, kad sutiktų pasiųsti 
Į Lietuvą apie 100 šios rūšies .meisterių. Deja, 
to nebereikėjo. Sekantį turgadienį, sale Ogins
kio medinių klumpių pardavėjo sėdėjo barzdo
tas žemaitis ir pardavinėjo medines klumpes 
daug pigesne kaina negu Oginskio dvaro. Tai 
butą vietos “dievdirbio”, kuris taip pat užuodė, 
kad su klumpėmis geresnis.biznis negu su šven
taisiais. Greitai pasipylė ir visa eilė .meisterių, 
gaminančių medines klumpes.

Visa tai pamatęs, kunig. Oginskis atsisakė 
nuo meistrų, nuo fabriko statymo ir Žemaičių 
klumpių monopolio prekybos. “Sekm.”

P. A. žemaitis.

MUSŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GAIVI
NIMAS PASEKMINGAS

Nepriklausomoje Lietuvoje ypač antrajame 
gyvenimo dešimtmetyje, pradėjus labiau domė
tis sava tautine kultūra ir jos ugdymu, susido
mėta ir tautiniais šokiais. Jie pradėta studi
juoti ir gaivinti. Lietuvių visuomenė savo at
gaivintais tautiniais šokiais nepaprastai susido
mėjo. Dabar Letuvoje nėra nei vienų kiek di
desnių provincijoje iškilmių kuriose nebūtų šo
kama tautinių šokių. Jie yra viena iš labiausia 
publikos mėgiamų programo dalių.

Lietuvių tautiniai šokiai turi labai didelio 
pasisekimo ne tik Lietuvoje bet ir užsieniuose. 
1935 metų Lepos mėnesį Lietuvos tautinių šo
kių šokėjų grupė dalyvavo Londone Tautinių 
šokių Festivalyje ir labai visiems patiko.

1937 metais Vytauto Didžiojo Universiteto 
choro šokikų grupė dalyvavo Paryžiuje parodos 
metu Tautinių šokių Festivalyje ir čia tarp ke
turiolikos tautų tautinių šokėjų grupių Lietu
viai šokėjai pasirodė labai gražiai, turėjo dide
lio pasisekimo ir net buvo prašomi šokti keliose 
vietose.

šių metų pavasarį ta pati Vytauto Didžio
jo Universiteto choro tautinių šokių šokėjų gru
pė šoko Prahoje, Pilzene ir Ičine ir dalyvavo 
Hamburge Tautinių šokių Kongrese. Kaip pir
miau, ir šiais metais Lietuvių tautiniai šokiai 
padarė nepaprastai didelį įspūdį. Visa tai mums 
rodo kad Lietuvių tautiniai šokiai estetiniu ir 
choreografiniu atžvilgiu yra nei kiek ne pras
tesni už kitų, savo šokių menu pasižyminčių, 
tautų šokius.

Lietuvių tautiniai šokiai buvo plačiai re
prezentuojami ir Pirmoje Lietuvos Tautinėje 
Olimpijadoje. Juos šoko apie 500 šokėjų. Per 
olimpijadą užsienių Lietuviai turėjo progos pa
matyti puikius Lietuvių tautinius šokius. Tas 
paskatins juos ir užsieniuose, savo kolonijose 
gaivinti ir ugdyti Lietuvių tautiškus šokius.

Tuos šokius Amerikiečiai matys naujose iš 
Lietuvos parvežamose filmose, kurios bus rodo
mos įvairiose kolonijose.

SESUTĖ
Jeigu poetai pasiklaustų manęs kam sukur

ti ir paskirti gražiausį Himną, tai neabejoda
mas pasakyčiau: Mielas prieteliau, savo kurinį 
paskirk motinos ir sesutės garbei!

Sesutė tai gyvenime antroji motina. Nie
ko nerasi nuoširdesnio, geresnio už gerą sesutę. 
Tas žemės kūrėjo kūrinys mums yra maloniau
sio ir kilniausio draugiškumo simbolis.

Atsimenu kada turėjau sesutę prie savęs 
gyvenančią, kuri pavadavo motiną Kryžių kal
nelyje ilsinčią. Kaip gera ir linksma buvo gy
venti. O dabar aš vienas, nėra sesutės.

Nieko aš žmonėms nepavydžiu, tiktai tiems 
kurie turi sesutes. Tie laimingi žmonės, nes jų 
geros ir gražios sesutės tai tikri žemės angelai.

įsivaizduok sau, Lietuviškas kasas nešio
jančią, verpiančią, pievoje grėbiančią, darželyje 
gėles sodinančią ir dainuojančią sesutę. Koks 
malonumas ji.

Jeigu sesutė kada nors ir verkia tai vistiek 
ji maloni, o perlų ašaros skaidrina ir grožina j 
širdį.

Tik nebūk negeras, broleli, tik nevirkdink I 
seselės....

Gyvenimas surištas su broliuku ir sesute. j 
Kitaip viskas butų be prasmės, be tikrojo džiau
gsmo.

Krinta man plunksna iš rankų, aš nerašy
siu linksmą dainelę, kad nedainuosi, miela se
sele!. .. . Vikt. Tatarėlis.

• SUV. VALSTIJOSE yra viena rūšis gul
bių, kuri buvo beveik išnykstanti, tačiau dabar 
bandoma atveisti. Tos gulbės užlaikomos Yel- 
lovvstone Parke ir Red Rock, Montana. Jų išvi
so yra tik 158. Jas dar ilgai negalės niekas me- ( 
džioti. Jos vadinamos “triubijančios gulbės”.

KRIKŠČIONIŲ SENOVĖ

Šia antrašte išėjo iš spaudos gražiai ilius
truota Kun. Prof. A. Simaičio knyga. Ji su
krauta Telšių Vyskupijos spautuvėje, 270 pusi. 
Knygai įvadą parašė J. E. Telšių Vyskupas.

Toje į vadoje Vysk. J. Staugaitis primena 
skaitytojams kad šiais laikais dažnai kalbama 
apie visų krikščionių religijų vienybę, apie ben
drą frontą prieš bedievybę. Mat, protestantai, 
susiskaldę į šimtus sektų, pasijuto persilpni at
sispirti prieš kovojančią bedievybę. Bet kaip 
tą vienybę sudaryti, nesusitarus dėl pagrindi
nių tikėjimo tiesų? Iš katakombų senovės įra
šų ir krikščioniškosios archeologijos Kun. Si
maičio surinktų žinių skaitytojui paaiškės kas 
yra suardę taip dabar pageidaujamą visų krik
ščionių vienybę.

Vvskp. Staugaitis šitaip rašo apie Kun. Si
maičio Krikščioniu Senovę: “Musų jaunutė li
teratūra tos rūšies veikalo lig šiol dar neturė
jo. Mes turime būti labai dėkingi Tamstai, Di
džiai Gerb. Profesoriau, kad katalikų mokslinin
kų darbo vaisius patiekei mums musų kalba.”

POLKŲ ALBUMAS

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

E I E T U V O S 
ŽEMEAPIAI

30c
Šie O etų vos 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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LENKAMS GALI ATEITI 
TAS PATS

Dabar, Jie Begėdiškai Kimba į Išgąsdintą
Kaimynę

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.)

— Įlindome j tankmę, — tęsė jis toliau, — 
grimsdami sniege ligi juostos. Brendame, šau
kiame, niekas neatsiliepia. Visus skardžius, vi
sus krumus išjięškojome.... žiūrim, pėdsakų 
susimaišyta... Matyti, jų paklysta. Ir staiga 
sniege iš po medžio pamačiau kažkieno koją ir 
beraudonuojančius drabužius . . . sesers drabu
žius. — Liubartas palietė ranka gerklę, lyg no
rėdamas nuvaryti tą sunkumą kuris užėmė jam 
balsą ir trukdė kalbėti. — Toliau po ąžuolu pa
mačiau motiną, kuri buvo apsikabinusi mažąją 
seserikę, septynerių metų mergaitę. . . O už 
ąžuolo . . . kitas ... ir žmona ... — pris
lėgtu balsu baigė jis.

— Sušalo? — su užuojauta paklausė vienas. 
Liubartas linkterėjo galvą.
— O šiądien atlydys! — Pakeltu balsu tarė 

jis ir nutilo.
Nutilo ir kiti, bet Liubarto balsas tebespen- 

gė visų ausyse.
— Rytoj gal žusiu aš, — prakalbo vėl Liu

bartas, kreipdamasis j žynį: — todėl prašau, 
nepamiršk iškelti paminėjimo mano tėvui ir 
visiems maniškiams, — aš pats nebespėjau.

žynys nulenkė galvą.
— Tu pats dar juos paminėsi! Sveikas ir 

gyvas sugryši ... — pasakė kažkas iš būrio.
— Kaip dievai duos, taip ir bus ... — 

tyliai pasakė žynys.
— Rytoj gal dar ir išliksiu, — atsakė Liu

bartas: — bet vistiek aš nujaučiu kad mano 
gyvenimo žvaigždė jau leidžiasi žemyn.

— žiu! — pusbalsiu sušuko vienas sėdė
jusių. — Pagaliau gi!-

Visi pažvelgė į mišką, iš kurio išlindo du 
vyrų.

Kunigas pakilo ir nuėjo jų pasitikti.
— Ką gera judu matėta? — dusliu balsu 

paklausė jis.
Visas žemaičių pulkas apspito juos. Pir

masis žvalgas, nusiėmęs kepurę, tarė t
— Matėva ... — atsakė jis. — Visą stovy

klą apėjova . . .
— Ar gerai įsistiprinę? Ar daug sargy

binių ?
Klausiamasis tik nusijuokė.
— Kur tau! Miega, kaip namie.
— Ir sargyba miega?
— Ir sargyba . . . Tokie dideli laužai už- 

pleškinti, jog už gerų varsnų matyti . . . Mes 
per ištiestos rankos atstumą buvome priėję prie 
vieno Vokiečio. Bučiau, kaip riešutą, sutraiš
kęs, tik tu neleidai.

— Ar tuoj pulsim? — paklausė kažkas, 
visiems nutilus.

— Ne, — atrėžė kunigas, žiūrėdamas į dan
gų : — tamsumoje dar saviškius išžudysim. Luk- 
tersim aušros. — Jis paėjėjo kelis žingsnius 
į savo buvusiąją vietą ir staiga gryžo.

— Arklį! — įsakomu balsu riktelėjo jis. 
— Judu du su manim jokita ir tu, Vaišvilke . .. 
Aš pats noriu pamatyti Vokiečius. Liubartai, 
jok ir tu drauge, — padėjęs ranką ant peties, 
tarė jam kunigas.

Netrukus penketas raitelių pasuko į vos 
žymų tamsumoje šunkelį. Palaukėje jie apstab- 
dė arklius, pasiklausė ir paleido pilnu šuoliu.

Kokią valandą jie šveitė paakiui. Tik stai
ga pirmutinis jojikas iškelėje apstabdė žirgą ir 
skubiai apsuko pavadžiais žirgams palūpius, kad 
nesužvengtų, ir, pririšę juos krūmuose, žiurėjo, 
kas dėjosi aplinkui.

Arčiau į stovyklą žemaičiai leidosi pėsti. 
Stovyklos laužai, lyg vilko akys, žaižaravo pro 
medžius.

Pasitraukę į tankmę, jie susilenkę ėmė ty
liai ir vikriai šokinėti nuo vieno medžio prie 
kito; paskum, prisiartinę arčiau, visi sukritę į 
sniegą, ėmė šliaužti po vienas kito per krumus.

Laužai artėjo. žemaičiai, pasirėmę ran
kom, apsižvalgydavo ir vėl krisdavo į sniegą. 
Greit jie pamatė visą stovyklą, kurioje be tvar
kos apie laužus buvo suvirtę Vokiečiai. Guly
klos viduriu ėjo kelias, kurio abu galu slėpėsi 
miške.

Pirmasis žemaitis sustojo. Likusieji ketu
ri, prikritę prie žemės, sulaikė ir kvapą.

Dantytos pušyno viršūnės nelygiai judėjo 
ir silpnai gaudė, švelnus vėjas čia sustiprėdavo, 
čia vėl nutildavo; retkarčiais sugirgždėdavo me
dis, suspragsėdavo drėgna laužo šakelė, — dau
giau nieko nebuvo pušyne girdėti.

Nesuprasdamas, kas čia galėtų būti, kuni
gas prišliaužė arčiau prie vadovo ir už krūmo 
pamatė kažin ką juoduojant.

— Vokietis, — tyliai pasakė žemaitis jam 
į ausį. — Rodos, miega.

Abu jie ėmė atsidėję klausytis ir išgirdo 
vienodus garsus. .

Kunigas pasitaisė vilkeną ant savo nuga
ros ir mažai nebuvo žymus sniege; tada jis, 
kaip gyvatė, nušliaužė į krūmą.

Savo palydovams jis davė ženklą likti vie
tose.

Greitai kunigo ausį palietė aiškus knarki
mas. Tada jis, sulaikęs kvėpavimą, išsitraukė 
peilį ir greit prišoko prie krūmo, kuriame, su
sisukęs į tubus, miegojo knechtas, atsirėmęs į 
kelmą; jo galva nuo sunkaus, apskrito šalmo 
buvo visai nusvirus ant krutinės. Iš po šalmo 
buvo matyti gugnosa, suvelta barzda, Vokietis. 
Jis išsižiojęs knarkė. Iš burnos ėjo vyno kva
pas, kuris puikiai rodė, kodėl jo užmigta.

Kad jisai dabar butų akis atmerkęs, tai 
tikrai butų apmiręs iš baimės! Per rankos at
stumą nuo jo žemaičio asmenyje stovėjo giltinė, 
kurią tolimo laužo atšvaitas darė panašią į at
lėpusiomis ausimis vilką su giliai įdubusiomis 
žaižaruojančiomis akimis.

Akimirksnį kunigas ugningu savo žvilgs
niu vertino auką, paskum atsigręžęs pamojo 
ranka savo palydovams ir šliaužė arčiau į sto
vyklą.

Kai į viską gerai įsistebėjęs jis gryžo prie 
krūmo, tai jau knarkimo nebegirdėjo, nors Vo
kietis ir tebesėdėjo šalia kelmo; tiktai šalmo ir 
amžino miego apsunkinta jo galva dar labiau 
nusviro ant kaži kuo aplietos krutinės.

Lietuviai nekrutėdami gulėjo abipus krūmo.
Kunigas, iš skersos pažvelgęs į juos, įsakė 

sekti paskui.
Tarp neapkabinamo drūčio pušų šmėkštelė

jo kelis kartus tamsus žmonių šešėliai ir dingo.
Greit jie atsidūrė prie savo žirgų, kurie, 

pamatę šeimininkus, kilsterėjo galvas.
Po valandėlės kunigas su palydovais vienu 

vėju dūmė į savo stovyklą. Su miško užesiu 
sumišo silpnas jojikų dundėjimas, bet, pūstelė
jus smarkiau vėjui? nieko nebuvo girdėti: kuni
gas su savo vyrais jau toli buvo.

XIII.
NELAUKTAS UŽPUOLIMAS

Albrechtas jau buvo išbudęs ir žiurėjo į gęs
tantį laužą, kai dėdė jį paklausė:

— Albrechtai, ar nemiegi?
— Ne, dėde, — atsigręždamas atsakė Al

brechtas ir pamatė antsikvempusią dėdės galvą, 
kurią dengė plunksnotas šalmas. — Man nebei
na miegas. Bet kodėl dėdė taip anksti atsikė
lei?

Albrechtas pažvelgė į dangų, kuris buvo 
tiek pat pilkas kaip ir miglotas miškas.

— Stumbrai pabudino mane, — atsakė Ru
dolfas. — Visa banda jų ką tik galvotrūkčiais 
nudundėjo pro šalį. Kad ne laužai, jie tikrai 
butų sutrypę pusę musų stovyklos. Kelkis ir 
tuoj apsišarvuok.... — Griausmingas Rudolfo 
balsas skambėjo rimtai ir rūpestingai; jo ma
žos ir žvalios ąkys buvo nukreiptos į mišką.

— O kas? — paklausė Albrechtas, ir jo 
širdyje nubudo keistas jausmas, toks jausmas 
kuris visuomet kildavo laukiant kautynių. — 
Tamsta rodos lyg nujauti ką.

— Nežinau.... — murmtelėjo dėdė, nenu
leisdamas akių nuo tankmės. — Stumbrai be rei
kalo nebėga, čia, matyti, arti žmonių esama....

— Gal būti, koks nors Lietuvis juos me
džioja, — tarė Albrechtas šarvuodamasis.

Rudolfas palingavo galva, ir jo pakeltas 
antburnis sužvangėjo į šalmą.

— Naktį, ir dar nuo vieno žmogaus, nie
kuomet jie nebėga. ■».. Tiktai didokas būrys 
žmonių tegalėjo juos nugąsdinti, žadink vyrus, 
o aš einu pas komandorių.

Ir Rudolfas sunkiais žingsniais nužingsnia
vo į stovyklos ’ vidurį, kur buvo komandoriaus 
palapinė.

Albrechtas ėmė žadinti kaimynus, tačiau ne 
visai tesisekė: daugumas kietai miegojo ir, AĮ- 
brechtui tvirtai papurčius, suniurnėdavo ir vėl 
apsiversdavo ant antro šono. Tiktai keli vyrai 
vienu kartu pašoko ir, trindami akis, klausė: 
“Kas? kas?....” Išplėstom akim žvelgė jie į 
Albrechtą, nieko nesuprasdami.

— Lietuviai netoli! «—> atsake tyliai Albrech
tas, pereidamas prie visų.

Knechtai rąžydamiesi ir žiovaudami žvalgė 
aplinkui ir tingiai dėjosi šarvus.

Visa stovykla sujudo. Iš palapinių išlindę 
riteriai dairėsi.

Prieblandoje nieko įtariamo nebuvo maty
ti ; miškas tebeniuksojo kaip niuksojęs, ramus 
ir tylus. Dargi vėjas, per visą naktį staugęs, 
aprimo ir nugulė.

— Prisisapnavo Rudolfui Lietuviai, — at-, 
siliepė nepatenkintas vienas balsas iš koman
doriaus pusės; be reikalo tik jis mus pribikštino 
taip anksti!

CHORAI JAU REGIS- pER TVORA 
TRUOJASI LIETU
, VIU DIENAI

PASIŽVALGIUS

apie

99
99
99

turi

7,000,000
3,500,000
3,000,000
1,500,000 

800,000 
gyvento-

Taigi arti

kitų tautų mažumomis savo 
valdžioje, negali jie tikėtis tų 
tautų žmonių paramos atsiti
kime jeigu priešas Lenkiją pa
sikėsintų pulti. Tų tautų žmo
nės iš vidaus gelbėtų Lenkiją 
plėšyti, ir aplinkiniai kaimynai 
nenorėtų gelbėti dėl jų nekul- 
turiško slėgimo tų tautų ma
žumų.

Grobuonys niekad nepasimo
kina iš nieko, jie turi tik vie
ną siaurą kelią, kuriuo kaip 
vilkai landžioja ir tykoja grob
ti ką gali pagrobti.

Dabartiniu laiku Lenkai pa
šliję link Vokietijos, nes Vo
kiečiams grobišaujant tikisi 
galės grobišauti- ir jie. Ta
čiau kai ateis laikas Vokiečiai 
paspirs ponus Lenkus ir šoks 
į juos tokiu žiaurumu kaip da
bar puola čekus. Ks.

KAUNAS BYLINĖJA
SI DĖL BRANGIOS 

ELEKTROS

Dabar kai Hitleris užsispyrė 
plėšyti Čekoslovakiją, ir Lenkai 
nori pasinaudoti nelaimėn pa
tekusiu kaimynu. Lenkų go
dumas iš kitų grobti matėsi 
visada, ir dabar vėl jie pradėjo 
rėkti reikalaudami ploto teri
torijos kur po Čekoslovakija 
gyvena tik keli desėtkai tūks
tančių Lenkų.

Ir Lenkai tokį puolimą kėsi
nasi daryti tokiai pačiai Slavų 
tautai, kuomet ją užpuolę žiau
rus Teutonai nori suplėšyti.

Vokiečiai skaito savo tautie
čių Čekoslovakijos ribose apie 
pusketvirto milijono, o Lenkai 
patys turėdami užgrobę kitų 
tautų milijonus žmonių, drysta 
kibti j Čekoslovakiją ir reika
lauti tų kelių desėtkų tūkstan
čių neva Lenkų.

Štai kaip Lenkai pavergę ki
tų tautų žmones:

Ukrainiečių
Gudų 
Žydų 

’ Vokiečių
Lietuvių 
Lenkija išviso

jų apie 33,000,000. 
pusė visų Lenkijos gyventojų 
yra kitataučiai.

Ukrainiečiai, Gudai, Vokie
čiai ir Lietuviai privalo pakel
ti tokį pat riksmą prieš Len
kiją išliuosavimui savo žmo
nių iš po Lenkų jungo.

Ir Vokiečiai nėra abejonės 
pakels riksmą ir reikalaus Len
kų atiduoti jiems jų valdomus 
tautiečius ir jų žemes.

Nelaimingi Ukrainai, kurių 
septyni milijonai negali atko
voti sau laisvės, nes jie yra la
bai painioje padė^je.

Jeigu Rusijos Ukraina butų 
nepriklausoma, ji galėtų gel
bėt savo tautiečiams atsiplėšti 
nuo Lenkijos. Dabartinėse są
lygose, nei Rušijos Ukrainiečiai 
negali nieko daryti, nes patys 
yra Sovietų pavergti, nei Len
kijos Ukrainai gali norėti pri
sijungti prie anų, nes patektų 
nuo vilko ant meškos.

Taip kaip Lenkai elgiasi su

KAUNAS (Tsb.). — Kaunui 
elektrą tiekia viena Belgų ak
cinė bendrovė. Ta bendrovė tu
ri sau palankią sutartį ir ge
rai pelnijasi. Kauno savival
dybės ekspertai apskaičiavo 
kad bendrovė perbrangiai ima 
už miesto savivaldybės vartoja
mą elektrą. Per eilę metų ben
drovei esą permokėta šimtai 
tūkstančių litų. Savivaldybė 
iškėlė bendrovei bylą teisme, 
reikalaudama grąžinti permo
kėtus pinigus. Tą bylą savi
valdybė laimėjo, nors jos j ieš
kinį teismas beveik pusiau su
mažino. Dabar Kauno savi
valdybė nelaukdama kol galuti
nai bus baigta pirmutinė pyla, 
vėl iškėlė elektros bendrobei 
bylą už permokėjimus 
1930 ir 1932 metais, 
589,000 litų sumai.

Bendrovė iš Kauno
ir gyventojų riebiai pelnosi: 
tik pernai metais ji turėjus 
1,900,000 litų gryno pe’mo.

1928, 
išviso

miesto

NEW YORK. — Pasaulinė
je Parodoje, Lietuvių Dienos 
Dainų Programo Komiteto sek
retoriatas praneša kad chorų 
registracija gerai eina. Užsi
registravo bendrame programe 
dalyvauti visi veiklesni Lietu
vių chorai, kurie turi gražią 
istoriją ir yra nuveikę daug 
gražių darbų. Iš toliausia — 
Chicago, BĮ., užsiregistravo Bi
rutės choras su 40 narių. Taip 
pat daug atsižymėjęs komp. 
Miko Petrausko laikais ir da
bar dar energingai veikiąs cho
ras Gabija, iš S. Boston, Mass. 
su 46 nariais. Dainingos Dai
nos chorai, Baltimore, Md., ir 
Philadelphia, Pa. Linksmas 
choras Bridgeporto Jaunuolių, 
su 30 narių, iš Bridgeport, Ct. 
Gražios “šešios Birutės” iš 
Boston, Mass., ir “Baltoji Leli
ja” iš Kearny, N. J. Nesenai 
dar veikiantis pats jauniausis 
choras Aušra, iš Gardner, 
Mass., su 46 nariais.

Yra dar ir daugiau chorų 
nepriklausančių prie parapijų, 
kurie teiraujasi ir galvoja apie 
dalyvavimą, bet apie juos bus 
vėliau.

Taip pat galvoja ir Brookly- 
no Operetės choras, Dainos An
samblis irgi susirinkimus da
ro, žodžiu, dainingasis išeivi
jos jaunimas yra pasiryžęs 
stipriai traukti sutartinę.

Sveikintini jaunimo užsimo
jimai, tuo labiau sveikintini jų 
vadai, kurių tarpe yra garbin
gi išeivijoje muzikos pionieriai, 
Jonas Byanskas, Valentina Pal- 
tanavičiutė-Minkienė, P. Bru- 
žauskas, Lilija Geležiutė - Ba- 
keckienė, J. Stačioms, V. Žu
kas ir kt. Garbė jiems kad 
nesigaili darbo savo tautos la
bui.

Parapijų chorų jau užsire
gistravo arti 50, o progresyvių 
chorai veda skyrium registra
ciją, kur užsiregistravo kelio
lika chorų. Kviečiami greičiau 
registruotis, kad žinotume kiek 
gaidų spausdinti, nes tas su
rišta su išlaidomis ir laiku.

J. Brundza, Sekr.
175 High Street, 

Brooklyn, N. Y.

DIEVAS,

Kitaip)

CARAS
HITLERIS

arba:
(Seniau Viskas Buvo

Seniau tik Dievas 
tverdamo žmones,

Liepdavo jam tik 
vienam tarnauti.

Vienas tik priešas 
buvo šėtonas,

Su kuriuo žmogui 
reikė kariauti.

žmonės su velniu 
vien tik kariavo,

Dievas danguje 
buvo vien geras.

Bet atsirado 
žemės valdonas -

Didžiai galingas 
Rusijoj Caras.

Jį žmonės gerbė 
kaip antrą Dievą,

Už jį gyvybę 
savo aukavo.

Jau ne su velniu, 
bet su žmonėmis

Ir už jo žemę 
žmonės kariavo.

Bet laikui bėgant 
ir šio valdovo 

Pražuvo sostas, 
garbė, didybė.

Viską sugriovė 
ir sunaikino

Menka mažiuko 
žmogaus galybė....

Komandorius greit žvilgterėjo į taip kal
bantį grapą Ebėrhardą.

— Nemanau, — tarė komandorius. — Iš
gąsdinti Stumbriai ir briedžiai — blogas ženk
las. .. . Ant arklių, vyrai, reikia apsižval. ...

Komandorius negavo pabaigti.
Lyg audra butų sukilus miške. Tarp pušų 

liemenų pasirodė pilka raitelių minia, kuri, ne
žmoniškai rėkdama, puolė Vokiečių stovyklą. 
Vilkenos tik maskatavo jiems ant pečių.

— Ant arklių! — suriku komandorius, šok
damas ant arklio.

— Prie manęs! Rinkite greičiau kitus.
Pulkelis riterių, spėjusių užsėsti ant ark

lių, galvotrūkčiais nulėkė per prigesusių laužų 
eilę, žarstydami anglis, puolėjų atremti.

Didelis žemaičių būrys tankiu žiedu apspi
to riterių saujelę; priešai veržėsi 
somis pusėmis.

Knechtai ir Lybiai, nespėję 
apsirengti, pačiupę bent kokius 
gėsi gintis; daugumas bėgo prie arklių; kiti vėl, 
iš baimės galvos netekę, skubėjo į mišką, 
maičiai savo brūkliais ir kirviais sėkmingai 
jo Vokiečius.

Albrechtas, pašokęs į šalį nuo jojančių 
liu riterių pulkelio ir, matydamas visuotinį su
mišimą, išsitraukęs kalaviją pribėgo prie vieno 
laužo ir šaukė kiek tik galvoj balso turėdamas:

— šian! šian! prie manęs!
Tuoj pora 

su jietimis.
Vos spėjo 

šonų užgriuvo 
laikinai buvo sulaikę atakuoją riteriai.

Prieš Albrechtą išaugo didelis bėras žirgas, 
ir nespėjo jaunikaitis nei kalavijo'iškelti kaip 
žirgas stojo piestu, tik-tik neklidydamas jo sa- 

pirmutinėmis kojomis ir apipusdamas jo vei- 
karštu kvėpavimu; čia, vienas knechtas įva- 
jietį į žirgo šoną; šis virto ir prislėgė raite- 

Staiga ant to pat žirgo šoko kitas jojikas;

Ji

į stovyklą vi-

dar gerai nei 
ginklus, sten-

že- 
klo-

šuo-

desėtkų knechtų susispietė apie

jie susitvarkyti, kaip iš abiejų 
jų būrelį žemaičių kuopa, kurią

vo
da 
rė
U- 
žemaitis timptelėjo pavadį, bet jau buvo pervė-
lu: jo žirgas suklupo, ir Albrechtas perskėlė 
jam galvą; antru smugiu pribaigė žirgą.

Aplink šį knechtų būrelį, vadovaujamą Al
brechto, susidarė lavonų kaugė: puolusių žemai
čių banga atslūgo, ir iš jų pusės pasipylė visa 
kruša strėlų, tačiau visai nepavojingų šarvuo
tiems riteriams.

Pasinadodamas proga, Albrechtas . pasilipo 
ant užmuštojo žirgo ir apžvelgė kautynių eigą.

Dalis riterių, vedama grapo Eberhardo, 
stengėsi prasimušti į gurguolę. Visoje stovyk
loje, lyg juroje salos, buvo išmėtyti būreliai Vo
kiečių, kuriuos laikė apsupę žemaičiai. Ties 
gurguole gyniojosi likusieji riteriai. Lybiai kaž 
kur buvo dingę.

Galvų juroje Albrechtas pastebėjo stambų 
kūną dėdės, kuris skynė sau kelią į stovyklos vi
durį, kur gyniojosi knechtai. Rudolfą sekė apie 
dešimts riterių.

— Į priekį, broliai! — riktelėjo Albrech
tas, nušokdamas nuo arklio lavono. — Mūsiškiai 
veja juos nuo gurguolės! Suspauskim Lietu
vius kaip replėm!

Ir puolė jis, knechtais vedinas, žemaičių 
tankmę. Klaikus brūklių ir kalavijų kirčiai pa
sitiko juos.

Bet šį akimirksnį iš miško iššoko Lietuvių 
atsarga, palikta gudraus kunigaikščio lemiamai 
valandai. (Bus daugiau).

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, 
puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.

Kaina kiekvienas kny- 
Bet abu tomu per-

po

Lietuvos Kariuome-
Pėstininkai. 3. Ar-

Komendanturos. 5. Ci-
6. žuvusiųjų karių, šau-

1.
2.

352
Knygos didelio formato, 
gos $1.50 su persiuntimu, 
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 
nės kūrimas ir kariai, 
tilerija ir Aviacija. 4. 
viliai ir kariuomenė,
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland, Ohio

Vis Dievas 
pasauliui

Niekas jo valiai 
neprieštaravo;

Tvėrė jis raišus, 
gudrius, bepročius,

Viską tą darė 
dėl garbės savo.

Bet atsirado 
žmogus ant žemės

Kuris pradėjo 
jam protestuoti,

Visus benaudžius 
tvarinius Dievo

. Liepė greičiausia 
sterilizuoti....

tvėrė 
žmones,

Jis nori tverti 
pasauliui žmones

Kad Ikitų sveiki, 
tiktų kariauti.

Ne Dangaus Dievui — 
Hitleriui žemės,

Didžiam valdovui 
tiktai tarnauti....

Nors Dievas tveria 
pasauliui žmones,

Bet jau su velniu 
nieks nekariauja.

Kariauja žmonės 
už savo šalį —

Savam valdovui 
vien tik tarnauja.

Ku Ku.

KĄ KAS PELNO
Draugas Pruseika Vilnyje 

sako:
Kiek Vanagaitis pelnė gavęs 

tokį partnerį kaip Kvederas, 
tiek “Keleivis” pelnys gavęs 
tokį partnerį kaip kriaušius 
Buivydas.

O aš sakau:
Ką' komunistai pelnys gavę 

tokį partnerį kaip Pruseika, 
kuris bėgo nuo socialistų, bė
go nuo komunistų, bėgo nuo 
sklokininkų....

Ar nepateks dar į tą Kretin
gos vienuolyną, iš kurio, sako

ijis, pabėgo 12 vienuolių....

Duok žmogui šviesą — jis pat3 
i atras sau kelią — kas platina 
i Dirvą — tas platina apšvietą.



DIRVA

MARINE BAND 
KONCERTAI 
Rūgs 29—30

KUR KĄ PIRKTI
Ruduo jau čia — reikia 

rūbų, ir namams reikmenų, 
kuro — pirkit iš tų biznierių 
kurie garsinasi Dirvoje.

ir 
ir

DIDELIS DEMOKRA
TU IŠVAŽIAVIMAS

LIETUV IŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO MITINGAS

Reguliaris klubo susirinki
mas bus laikomas ketvirtadie
nio vakare, Rugsėjo 29, Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. Visi na
riai prašomi pribūti. Rudens 
rinkimai jau netoli, yra daug 
svarbaus darbo ir reikalas Lie
tuviams prisiruošti išanksto.

P. P. Muliolis, Rašt.

JONAS SASNAUSKAS pra
šomas ateiti Dirvos adminis- 
tracijon, jam randasi laiškas 
iš Kietaviškės, Lietuvoje.

Charles Sawyer, 
Demokratu Kandidatas 

Ohio Gubernatorium

AKRON, OHIO Skautų Dalis

Amerikoje pragarsėjęs U. S. 
Marine Band savo koncertų 
maršrute aplanko ir Clevelan- 
dą. Čia duos keturis koncer
tus dviejų dienų bėgyje, Rug
sėjo 29 ir 30, nuo 2:15 po pie
tų ir 8:30 vakare.

Kainos nepaprastai žemos 
tik 25c popiečiui ir 50 c vaka
re.

Beną parkviečia Fraternal 
Order of Police CIeveland Lod- 
ge No. 8.

di- 
ne-

• CLEVELANDAS turi 
desnes prekybai galimybes 
gu Chicaga. 150 mylių rate 
aplink Clevelandą randasi virš 
10 milijonų gyventojų, o apie 
Chicagą 150 mylių rate gyve
na • 8,455,000 žmonių.

VAŽINĖJO SAVO 
KAŠTAIS

Gryžus iš Lietuvos, Dirvos 
redakcijoje lankėsi ir poni V. 
Prokopienė. Apie Lietuvą ji 
atsiliepia puikiausia. Pati sa
vo akim matė kokia Lietuva 
buvo 
buvo 
gavo 
vėsių 
didelę pažangą, ir sako, niekas 
negali pasakyt man nieko apie 
Lietuvą dabar. Labai piktina
si tais Lietuviais kurie drysta 
Lietuvą niekinti ir peikti.

Ji buvo su savo sunum, Juo
zu, kuris dalyvavo Tautinėje 
Olimpiadoje ir laimėjo tris au
kso ir du sidabro medalius už 
atsižymėj imus sporte.

Turėdama laiko apvažinėjo 
ir Kauniją ir Dzūkiją.

Šia proga norime pažymėti 
kad siunčiant Clevelando atsto
vus • į Olimpiadą, aukų surink
ta buvo negana net vienam 
sportininkui apmokėti kelionei, 
taigi Prokopai savo kelionės 
visus kaštus apmokėjo patys, 
o surinkti pinigai paskirti pa
dengimui kelionės Clev. Lietu
vių Sporto Klubo pirmininko 
Jurgio K. Venslovo.

tuoj po karo, nes tada 
su vyru parvažiavus ir 

pažinti vos iš karo griu- 
kylančią. Dabar matė

Cuyahoga Apskrities Demo
kratų organizacija rengia mil
žinišką savo išvažiavimą Geau- 
ga Lake Parke, sekmadienį, 
Rugsėjo 25, nuo 12 vai. dieną. 
Tai bus jaučio kepimas ir kal
bos. Lis ar bus pagada, tiki
ma suvažiuos nuo 35,000 iki 
50,000 dalyvių. Tai bus ofi- 
cialis atidarymas šio rudens 
rinkimų kampanijos.

Bus 15 tonų jautienos pa- 
penėjimui alkanųjų, prie to 
bus dykai šokiai, lenktynės ir 
20 aktų geros rūšies palinks
minimų.

šį išvažiavimą rengia persi
organizavus nauja Demokratų 
Partijos vadovybė, kurios pir
mininkas yra Ray T. Miller.

York• IMA DIRBTI. New
Centrai geležinkelio dirbtuvės 
Clevelande pradėjo šaukti at
gal į darbą apie 660 savo pa
leistų darbininkų.

Nuo Kovo mėnesio tos dirb
tuvės veikė tik su 120 darbi
ninkų.

Esperanto Kalbos 
Pamokos

Clevelande lankosi Esperan
to kalbos išradėjo duktė, Lidia 
Zamenhof, LL.M., iš Varšavos. 
Ji įsteigė tos kalbos pamokas 
Clevelande, keletui savaičių.

Rugsėjo 23 d., CIeveland Col- 
lege, ji 
travimą 
vai.

duoda dykai demons-
tos kalbos. Pradžia 8

SPORTAS

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

UNITED STATĖS

Marine Band
KONCERTAS

“The President’s Own”

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.

Public Auditorium
RUGSĖJO 29 ir 30 

koncertai Popiet ir vakarais 
vakare 8:30 vai.

4
Pradžia 2:15

“Geriausias Benas Amerikoje”
Nupigintomis kainomis

POPIEČIUI 25c VAKARE 50c
Rengėjai

Fraternal Order of Police
CIeveland Lodge No. 8

Kitos Imtynes Centrai
Armory Rugsėjo 28
Vienas iš puikiausių šio se

zono imtynių rengia promote- 
ris Walter A. Taylor, Centrai 
Armory salėje, kitam trečia
dieniui, Rugsėjo 28, kuomet 
bus sustatyta imtikai patys ži
nomiausi šioje šalyje.

Orville Brown, vienas iš pir
maeilių link pasaulinio sunkaus 
čampionato, imsis su Bobby 
Bruns, Vokiečiu stipruoliu už 
teisę susitikti su čampionu.

The Great Mephisto susitin- 
j ka su Billy Weidner, o Alex 
Kasaboski imsis su pragarsė
jusiu negru, Jack Clayburn.

Prie jų bus dar dvi poros 
gerų imtikų.

PYTHIAS

LAUKIAM GRAŽAUS VAKA
RO SPALIŲ 8.

Pirmas smagus rudeninis va
karas Akrone atsibus tai šeš
tadienį, Spalių 8, žinomoje sa
lėje 772 Raymond st. Tai yra 
Akroniečių Dirvos draugų ren
giamas Dirvai pagerbti vaka
ras, kur programą išpildys Cle
velandiečiai ir Akroniečiai, ta 
pačia proga bus paminėta Vil
niaus užgrobimas, suteikta vė
liausių žinių apie Lietuvą, nes 
bus iš Lietuvos parvykusių 
žmonių, kurie atsilankys Akro
ne.

Po neilgo gražaus programo 
bus šokiai. Prie įžangos bilie- 
tos bus trys dovanos.

Tikietai Akrone jau platina
mi. šiame vakare ruošiasi at
silankyti ir svečių iš kitų mie
stų.

Pas savo brolių dukterį V. 
Kubilius visą savaitę praleido 
atostogas atvažiavus iš Chica
gos buvus Akronietė, p. Vero
nika Balsienė. Ji atlankė sa
vo brolį K. Bartkų ir kitus sa
vo draugus čia, ir brolį Anta
ną Bartkų Clevelande. Apžiu
rėjo Clevelando Lietuvių Dar
želį ir kitas įdomybes. Poni 
Balsienė yra mylima ir brangi 
viešnia Akroniečių. Rugsėjo 
10 d. apleido šį miestą ir gryžo 
Chicagon.

Pas K. Norkus ir M. An- 
druškevičius svečiuose lankėsi 
p-lės Pranė ir Agnė žiogaitės, 
iš Vandergrift, Pa.

Pas Kriščiukaičius lankėsi 
svečiai, žmonos broliai J. Čy- 
vis, farmeris iš Fountain, Mi
chigan, ir A. čyvis, iš Boston, 
Mass. Jie kitados gyveno Ak
rone. čia atsilankę pasimatė 
su buvusiais savo draugais.

O. Andriuškevičienė ir p. 
Norkienė gavo liūdną laišką iš 
Lietuvos, kad jų mylimas bro
lis Antanas Bučys 
laukęs 42 metus.

Jaunuolis Ignas 
užsidėjo anglies 
biznį. Tikime kad
rems užsisakydami nuo jo an
glį, nes žiema arti, reikia pasi
rūpinti išanksto. Termenas gy
vena 717 Fern street.

Kalnas.

mirė tesu-

Termėnas 
pardavimo 

Lietuviai

CAFE

KITUS NUGALI STIPRUOLIAI. BET TIK GALIŪNAI NUGALI SAVE” 
(iš “Budėk!” kalendoriaus 1932 m.)

Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. Jurgelis

Amerikos Lietuvių Skautų Kūrimasis ir Veikimas 
Clevelande

KAS TAS SKAUTAS?
Skautas, skautas, skautas... 

Skautas?! Kas jis, iš kur jis 
atsirado ir kam jis reikalingas?

Skautas iš Anglų kalbos žo
džio “scout” reiškia žvalgą, ka
rį, gynėją. Skautus yra įkū
ręs 1909 metais Anglų genero
las, Lordas Robert Baden Po- 
weli. Pradinį skautų organi
zavimą pradėjo su keletu mažų 
vaikų būrelių. Toliau darbas 
didėjo, skaųtizmas plito, ir da
bar iš to mažo .būrelio pasida
rė milijoninė pasaulinė Skautų 
Sąjunga. Kur tik nevažiuosi, 
visur matysi skautą. Juk skau- 
tizmas tai bepolitinė jaunimo 
auklėjimo mokykla. čia rasi 
visa kas žmonijos kultūrai rei
kalinga.

Pažvelgk į skautą! Tvarkin
gas, linksmas, susivaldąs ir ne
išeinąs iš ribų, mylintis gamtą 
jaunimas.

Tat kodėl mums Amerikos 
Lietuviams neorganizuoti skau
tus vieton kokių siaurų srovi
nių draugijų ar būrelių?

Mes gerai žinome ir mato
me kaip tarpusavis Lietuvių 
sugyvenimas yra suiręs. Vie
ni tą šneka, kiti priešingai, tre
ti nusižiūrėję vienus ir kitus 
išjuokia — ir taip vieni su ki
tais pešdamiesi nesusieina san- 
taikon, nieko nenuveikia, bet 
dar blogiau, tuo kitus atšaldo 
nuo veikimo.

Jaunimas įsižiūrėjęs į šiuos 
vaidus tolsta ir negryžta prie* 
darbo.’ Užtat dabar sunku jau
nimą įprašyti, išauklėti vienon 
taktikon ir paskirti dirbti Lie
tuvių tarpe kulturinį darbą.

Daug yra jaunimo įvairių 
organizacijų, dar daug dau
giau yra rūšių jaunimo auklė- 
jimuisi, bet ar ne pati geriau
sia bus Skautybė? Nėra pa
saulyje kitos tokios organiza
cijos per kurią pasiektume ki
to krašto jaunimą, su juo ben
drai veiktume tai pačiai idėjai.

Amerikos Lietuvių jaunimui 
skautybė tai bus ramstis pa
žinimui savo tautos, tėvų kraš
to ir savo brolių Lietuvių. Per 
skautybę sugrąžinsime nutolu
sius nuo darbo draugus, pažin
sime vienas antrą ir būdami 
vienybėje ir vienos idėjos, pa
šalinsime nesantaiką ir dirbsi
me savo tautos ir tėvynės la
bui.

kas yra skautas^ kokia yra idė
ja ir ką mes Am. Lietuviai 
galėtume pasiekti būdami to
je sąjungoje,'— sunku. Vie
ninteliu jbudu supažindinti su 
skautybe yra spauda. Tat nuo 
šio karto rasite Dirvoje specia- 
lę dalį, kurioje susipažinsite 
bent keliais budais apie skau- 
tybę. Toliau Įsigilinę ir pada
rę išvadą prieisite prie to kad 
visos Amerikos Lietuvių jauni
mas turi susiorganizuoti ir dir
bti, dirbti ne vien skautiškoje 
bet ir kitose organizacijose 
plėtodamiesi ir nešdami musų 
Tautai, tėvynei garbę ir lais
vę. Nugalėkime pirma save, o 
tik vėliau kitus.

I)R. VINCO KUDIRKOS 
SKAUTŲ VYČIŲ BŪRE

LIO DARBAI
Rugsėjo 9 d. įvyko būrelio 

sueiga. Sueigoje be kitų skau
tiškų reikalų buvo nutarta pri
sidėti Spalių 9-tą minint Vil
niaus užgrobimą, prie VVS 
skyr. Clevelande. Tam tikslui 
ruošiama veikalas, “šauliška 
Meilė”, kuriame svarbias roles 
vaidina skautai vyčiai.

Šio -būrelio nariai taip pat 
gelbės tvarkos prižiūrėjime 
Lietuvių Darželyje Spalių 2 d., 
Dr. Vinco Kudirkos paminklo 
atidengimo iškilmėse.

Spalių 1 d. įvyks Skautų Vy
čių egzaminai, egzaminuojant 
vadų ir keleto visuomenės vei
kėjų. o rytui auštant bus duo
tas Skauto Vyčio įžodis. Kaip 
visa tai įvyks bus aprašyta vė
liau.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Dar vienas Kalašnikovo Portretas

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
U ž E I G A

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelč 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai. 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai. 

6824 Superior Avė.

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.

I

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsfsenėjusio 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. CIeveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

GIMTADIENIO PAMINĖJI
MAS

Pagerbimui visų vietos Lie
tuvių mylimam M. Antanavi
čiui jo draugai rengia jo gim
tadienio dienoje banketą, kuris 
atsibus šeštadienį, Rugsėjo 24, 
šv. Petro bažnytinėje salėje. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kviečia
mi visi Akroniečiai skaitlingai 
dalyvauti pagerbti užsitarna
vusį Lietuvį. Komisija.

IJIPPODROM]?

“ROOM SERVICE”
Dar kartą Marx Broliai pa

rodo savo juokdarišką gabumą 
naujame veikale, “Room Ser
vice”, kuris pradedamas rody
ti Hippodrome Theatre šešta
dienį, Rugsėjo 24.

“Room Service” yra tai pir
mutinė gatavai padaryta kome
dija. eu geru turiniu. Einasi 
apie gabų bet neturtingą teat
rų perstatytoją, kuris su bu
riu scenos artistų apsigyvena 
New Yorke viešbutyje-ir daug 
įsiskolina, bet neturi kuo už
simokėti. Bet štai jiems atei
na netikėta pagalba ir jie iš 
bėdos ištrūksta.

SKAUTAI VYČIAI CLEVE
LANDE

Štai Clevelande, š. m. Balan
džio 22 d. susiorganizavo, ini- 
ciativa skautų vyčių vyriausio 
skiltininko Jurgelio ir Jono 
Petrausko, ir dėka pritarėjų: 
Igno Visocko, Povilo Šukio, A. 
Lincevičiaus, Ant. Bartulio, K. 
Savicko, Jurgio Mačio, J. Ala- 
vočiaus ir kitų, Dr. Vinco Ku
dirkos Skautų Vyčių būrelis, 
kuris trumpai tegyvavęs ga
na gerai veikia. Nariai susi
pažinę su skautybe jaučiasi pa
tenkinti, ir jau Spalių 1 dieną, 
išlaikę egzaminus ir davę įžo
dį, pasiliks tikrais skaustais ir 
vadais tolimesnio skautybėS 
plėtimosi.

Musų būreliui » yra džiugu 
girdėti kad ir kitose kolonijose 
bus pradėtas skautų orga- 
ganizavimas. Mes 
jums brolišką ranką 
tvirtos skautiškos 
darbe.

Keliais žodžiais

tiesiame 
ir linkime 
energijos

išaiškinti

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

• •

+

Rusas artistas, Basil E. Ka
lašnikov, nupiešė dar vieną ži
nomos Clevelandietės portre
tą — Miss Martha Berg Ro- 
gers, 11852 Edgevvater Drive. 
Jo kiti portretai išstatyti paro-

A

doje Lake Shore Hotel salione, 
Lakewoode.

Kaip jau buvo rašyta, artis
tas Kalašnikov yra gimęs Si
bire, Amerikon atvažiavo 1918 
metais, Clevelande gyvena nuo 
1936 metų.

PADIDINK SAVO INEIGAS
Padėk savo liekamąjį Dolarį į Lietuvių Taupymo ir 

Paskolos Draugijos taupoma saskaita
ANT 3%

Kiekviena Sąskaita su Federale Apdrauda iki $5,000.

INSUREu
The Lithuanian Savings 

Loan Association
6712 Superior Avenue

»*• *♦* *•* *** * * * *♦* ****** ****** *** *** ** ’ **• •** *♦* *♦**♦* *♦* *4**1

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigių 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.
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DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova- 

nos ir kitokios 
A reikmenys. 
\ Ateikit pamatyti ir 
\ pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savinini™
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

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 j namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
is
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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PALANGOS VASARVIETE IŠSIPLĖS IKI
ŠVENTOSIOS UPES

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

JUDGE SILBERT'S MYLIOS ILGIO PETICIJA

LIETUVOS AIDO VYRIAU
SIO REDAKTORIAUS VYT.

ALANTO PASIKALBĖJI
MAS SU DR. ŠLIUPU

Esant Palangoje, buvo malo
nu aplankyti seną Aušrininką, 
musų tautos atgimimo vetera
ną, dabartinį Palangos burmis
trą Dr. J. šliupą. Radau jį be- 
skaitantį knygą savo kabine
te. Stalas apkrautas popieriais 
ir knygomis: matyti kad prie 
jo nuolat dirbama. Viena sie
na apstatyta lentynomis, pil
nomis knygų. Kambarys nedi
delis, bet jaukus, šeimininkas 
pasitinka svečią labai maloniai.

Daktaras pasiskundžia svei
kata. Esą peršalęs ir todėl 
negalėjęs per žolinę važiuoti į 
Gruzdžius, kur buvus suruoš
ta Gruzdiečių šventė. Labai 
norėjęs ten apsilankyti ir at
sikvėpti nuo kasdieninių darbų. 
Dr. J. šliupas yra kilęs iš 
Gruzdžių.

Toliau kalbame apie Palan
gos reikalus, kurių yra daug ir 
apie kuriuos Dr. šliupas labai 
gyvai ir noriai kalba.

— Man rupi, — sako jis, — 
kaip mes susitvarkysim žiemą 
su padegėliais, ypač biednuo- 
mene. Vasaros metu jie šiaip- 
taip susitvarkė, šian-ten prisi
glaudė, bet žiemą bus sunkiau. 
Išvažinėjus vasarotojams, va
sarnamiuose bus vietos, bet be 
primokėjimo nelabai kas nori 
įsileisti. O biednuomenė mo
kėti neturi iš ko. Reikės šiaip- 
taip tvarkytis.

Ir iš tolesnio pasikalbėjimo 
buvo matyti kad Palangos bur
mistras ypač rūpinasi neturtin
gaisiais padegėliais, kuriems 
jis stengiasi padėti kiek galė
damas.

Gyvai Dr. šliupas kalba apie 
Palangos atstatymą ir apie to
lesnes jos plėtojimosi perspek
tyvas. Su pasitenkinimu jis 
paminėjo nesenai vyriausybės 
išleistą miestų sklypams tvar
kyti įstatymą, kuris, jo nuomo
ne, duoda administracijos or
ganams plačių galimumų ra
cionaliau tvarkyti miestų sta
tybą. Pertvarkant išdegusios 
Palangos sklypus, aišku, busią! 
nemaža ir nusiskundimu, įvai- i 
rių pretenzijų ir tt., tačiau to
kiais atvejais, t. y. norint ką 
norint pertvarkyti įsnauja, to 
nesą galima išvengti. Uždaros 
statybos, t. y. prekybos rajo- Į 
ne, busią leista statyti tik mū
rinius namus, kitur busianti i 
leista ir medinė statyba. Be 
to, namai nebusią leidžiami Į 
statyti neparuošus projektų.

— Palangoje labai yra aktu-I 
alus vandens klausimas, — sa-1 
kau. Ar negalvojama kas nors ■ 
pradėti daryti? Ypač, atrodo, I

butų tikslu pradėti galvoti apie 
vandentiekio ir kanalizacijos 
įrengimą, ryšium su Palangos 
atstatymu.

— Mes suprantame geriau 
už vasarotojus, kurie galų gale 
Palangoje pabūva tik vieną-ki- 
tą mėnesį, o mums reikia visą 
laiką gyventi, kad musų mies
tui reikia geresnio vandens, 
bet vandentiekio pravedimas 
yra toks brangus dalykas kad 
savivaldybė bent tuo tarpu ne
gali to padaryti. Turime vie
ną artezinį šulinį, bet, žinoma, 
jo nepakanka. Vandenį van
dentiekiui reikės imti iš arte
zinių šulinių, nes iš kur kitus 
jo atvesti negalima. Artimiau
sia upė Minija yra maždaug už 
29 kilometrų. O geras van
duo Palangoje yra labai giliai. 
Jį pasiekti gan sunku ir bran
giai kainuoja, jau nekalbant 
apie paties vandentiekio, pra- 
vedimą. Taigi, nors apie van
dentiekio ir kanalizacijos įve
dimą ir galvojame, bet tiems 
sumanymams įvykdyti kol kas 
neturime lėšų.

NUMATO PALANGOS 
AUGIMĄ

Kalbėdamas apie tolesnį ku
rorto plėtojimąsi, Dr. J. šliu-‘ 
pas nurodo kad jo išvaizda tu
rėsianti gerokai pasikeisti, per
sitvarkius pagal dabartinį pla
ną. Netrukus, gal būt dar šį 
rudenį, numatoma pradėti sta
tyti didelis viešbutis maždaug 
toje vietoje kur dabar yra or
kestro estrada. Viešbutis bus 
pritaikytas ir žiemai. Apskri
tai, Palangos burmistras labai 
optimistiškai žiuri į kurorto 
ateitį.

Jo manymu, ilgainiui visas 
pajūris tarp Palangos ir šven
tosios turės apsistatyti vilomis.

— Gal butų aš tų laikų jau 
nesulauksiu, — sako jis, — bet 
jus sulauksite. Sąlygos kuror
tui plėsti šventosios linkui la
bui palankios. Visur pušynai 
ir geras krantas.

Atrodo kad ta Dr. J. šliupo 
mintis turi realaus pagrindo. 
Labai galimas dalykas kad er
dvė tarp dviejų kurortų — įes 
Šventoji taip pat pasidarys ku
rortas — laikui bėgant užęipil- 
dys.

Falangoje šiuo momentu yra 
labai aktualus gimnazijos stei
gimo klausimas. Užsimena apie 
jį ir Dr. J. šliupas. Jo ?iuomo- 
ne, gimnaziją Palangoje būti
nai reikėtų steigti dėl dauge
lio priežasčių. Esant gimnazi
jai, pagausėtų vietinių inteli
gentų skaičius, Palangoje yra 
kur gyventi mokiniams, ji ne
toli nuo aplinkinių miestelių, 
ir tt. Gimnazijos rūmams mie
sto savivaldybė jau ir sklypą

• GENEVĄ. — Tautų Sąjungos 
posėdžiuose Lietuvos užsie

nių reikalų Ministras Lozorai
tis išrinktas Tautų Sąjungos 
Darbotvarkės komisijos pirmi
ninku ir taip pat išrinktas Pil
naties Prezidiumam
• KAUNAS. — Netolimoje at

eityje numatoma atpiginti
Lietuvos darbininkams ir ūki
ninkams vaistus iki 60 nuoš.
• ŠIOMIS dienomis Lietuvoje 

viešėjo Tarptautinės Raudo
nojo Kryžiaus Lygos Generali
nis Sekretorius Gelgudas, ku
ris savo laiku užtarė Lietuvą 
prieš Lenkų intrigas. Taip pat 
viešėjo pasaulinės Rotary Klu
bų Sąjungos pirmininkas Ha- 
ger.
• RUGSĖJO 15 pasibaigė di

dieji Lietuvos kariuomenės
manevrai, kuriuos Rugsėjo 14 
lankė Valstybės Prezidentas A. 
Smetona ir Ministras Pirminin
kas Kun. Mironas.
• RUGSĖJO 15 Ministras Pir

mininkas Kun. Mironas ati
darė Seimo rudens sesiją. Rug
sėjo 16 d. išrinkta peticijų ko
misija, kurios pirmininku iš
rinktas atstovas Merkys.
• KAUNAS. — Du nauji vi

daus susisiekimui lėktuvai
pakrikštyti Dariaus ir Girėno 
vardais. Krikšto tėvais buvo 
Ministras Pirmininkas Kunigas

Mironas ir p. Stanišauskienė, 
Prof. žemaitis ir p. Gustaitie- 
iiė.
• KAUNAS. — šiomis dieno

mis išleidžiama pirmoji Kau
no miesto paskolos lakštų ne
rija devynių milijonų litų su
mai.
® ŠIOMIS dienomis Varšuvoje 

užsibaigė Tarp-parliamentinė 
Ekonomine konferencija, iš ku
rios Lietuvos Seimo atstovai 
Barkauskas ir Viliušis jau gry- 
žo į Kauną.
• ŽEMĖS Ūkio Ministras Juo

zas Tūbelis su palydovais da
lyvavo jaunų ūkininkų šventė
je Biržuose. Biržėnai prašė 
perrinkti Antaną Smetoną pre
zidentu iki gyvos galvos.
• ŠVIETIMO Ministras Ton

kūnas Ukmergėje Rugsėjo
12 d. atidarė rajoninę Dainų 
Šventę, kurioje dalyvavo per 
1700 dainininkų.
• VILNIUS. — Lenkai konfis

kuoja Ūkio Draugijos turtą.
• ROMA. — Rugsėjo 10 d. Po

piežius priėmė Romoje sto
vyklaujančius uniform uotus 
Jaunalietuvius.
• NEW YORK. — Ligšiolinis 

Generalinio Konsulato New
Yorke Sekretorius Anicetas Si
maitis nuo Rugsėjo 1 dienos 
paskirtas Attache. G.K.

Common Pleas Judge Sam- 
uel H. Silbert, kandidatas tai 
pačiai vietai Lapkričio balsa
vimuose, gavo net 92,000 bal
suotojų parašų peticiją Cuya- 
hoga apskrityje. Sakoma jog 
tai yra didžiausia peticija kur

kada surinkta panašios rūšies 
teisėjų rinkimo reikale.

Teisėjo Silbert pirmesnis jo 
paties rekordas, šeši metai at
gal,1 buvo peticija su 65,000 
parašų. Dabartinė peticija, su
dėta galas su galu, sudaro my
lią ilgio. Keli tūkstančiai rė

mėjų ir draugų dirbo prie šios 
peticijos parašų rinkimo.

Teisėjas Silbert jau pirmiau 
penkiais atvejais gavo dau
giau balsų negu kiti kandida
tai. Jis yra Common Pleas tei
sėju 14 metų ir pirmiau yra 
buvęs miesto teisėju 11 metų.

KERŠIJO MIRUSIAM

ŠIS-TAS IŠ UŽSIENIO SPAUDOS

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

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland IIEnderson 6729 =
F linini nuliu linui iiiiiiiiiiiiiiMitiniiii u iHiiiiiiiiiu* n įmini m un >11111111111111111111'

c.
■Nikodemas A. Wilkelis t

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. IIEnderson 9292
S

• • I
The Wilkelis Furniture Co.

Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. tVILEELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

I
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Giria ekonominį Lietuvos 
gyvenimą

“Neuc Zuericher Zeitung” 
Nr. 217, atspaude straipsnį 
“Ekonominės Lietuvos Padėties 
Pagerėjimas,” kuriame rašoma 
cg dabar ir Šveicarijai Pabal- 
ijo šalys ekonominiu atžvilgiu 
esančios svarbesnės, ypač po to 
kai Šveicarija Pabaltijos vals
tybėse įkūrusi savo pasiuntiny- 
ę su vyriausia rezidencija 
Ielsinkyje. Girdi, šveicarai ko
mą užmegzti tampresnius ry

šius su Pabaltijo valstybėmis, 
ariskirdami prie jų ir Suomiją. 
Bendradarbiauti esą numatoma 
daugiau ekonominėje srityje.

Nagrinėdamas paskutiniųjų t 
metų Lietuvos ekonomiką, lai
kraštis konstatuoja kad ji esan
tį žymiai pagerėjus. Ryšium 
•.u projektuojama didesne Lie
tuvos industrializacija, esą nu-1 
matoma kad ir Lietuvos-Švei- 
•,arijos ekonominiai santykiai 
’urėsią žymiai išsiplėsti. Da
bartiniu metu didžiausią užsie
nių prekybos apyvartą Lietu-

yra numačius.
Baigiant pasikalbėjimą, bu

vo užsiminta ir apie naują šio 
sezono Palangos “atrakciją”, 
būtent, antrame Nimerzate į- 
rengtą roletę. Reikia pasaky
ti kad Palangos vasarotojai gan 
uoliai tą roletę Jankė ir, žino
ma, ne vienas gerokai pinigo 
prakišo. Dr. J. šliupo pasako
jimu, jis žinąs porą žmonių ku
rie pralošę po porą tūkstančių 
litų. Atrodo lyg kad ta roletė 
buvo tyčia įrengta netoli Pa
langos, kad vasarotojai turėtų J 
kur prasilošti. Tokią nuomo
nę *pyreiškė Palangos burmis
tras, tokią nuomonę teko gir
dėti ir iš daugelio vasarotojų 
bei pačių Palangiškių. Ir bu
tų labai sveika kad kitais me
tais jos nebūtų. “L.A.
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L reikalingi Lietuvoje pirki- t
• mui, pardavimui, valdymui E
• žemių ir kitokio turto. E

J K. S. KARPIUS į

I
 Registruotas Lietuvos E

Konsulate Notaras. '[•

i Rašykit laiškais arba atsi- f 
lankykit asmeniškai. [t

“DIRVA”
j 6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio [E

va daranti su Anglija ir su 
Vokietija. Su Anglija Lietu
va turinti žymiai aktyvesnę už
sienių prekybą, o su Vokietija 
pasyvią. Anglijos bekonų kon
tingente Lietuva turinti trečią 
vietą. Lietuvoje, palyginus su 
Latvija ir Estija, gyventojų esą 
tirščiausia, tačiau pramonėje 
jų dirbą mažesnis procentas ne
gu dviejose minėtose valsty
bėse. Dėl tos priežasties Lie
tuvos ekonominės sferos dedan
čios pastangų labiau supramo- 
rinti Lietuvos gamybą, nes pra
monėje galėtų turėti uždarbio 
žymiai didesnis gyventojų pro
centas. Be ko kitą, ir Lietuvos 
susisiekimo tinklą esą numato
ma labiau praplėsti, tiesiant 
naujų plentų ir geležinkelių ir, 
didinant Klaipėdos ėostą.

Ekonominis Lietuvos klestė
jimas, rašo toliau laikraštis, tu
ris gerą pagrindą: Lietuvos 
skolos užsieniuose esančios, pa
lygint,. nedidelės. 1937 m. pa
baigoj iš viso jų buvę 118,6 
(1174) mil. Lt., kadangi 1938 
m. biudžetas esąs 346 (327) 
mil. Lt., tai Lietuvos apsisko- 
linjmo užsieniams nesą galima 
laikyti dideliu. Lietuvos va
liuta esanti pastovi.

GARLIAVA. — žemės ūkio 
darbininkė Elzė T. iš Garliavos 
valsčiaus pykosi su 'Ūkininku 
ž. dėl atlyginimo. Seniukas 
buvo užsispyręs, nenorėjo dar
bininkei nusileisti, o ji vėl pu
tėsi ir kaimynams kurie mė
gindavo susipykusius sutaikin
ti sakydavo: “Aš jam nedova
nosiu, jis mane dar ilgai jni- 
nės”.

Kaimynams pastebėjus kad 
senukas esąs silpnas, jam ne
daug laiko likę gyventi, Elzė 
atrėždavo: “O kas man: aš
jam neduosiu ramumo ir miru
siam !”

Senukas mirė, buvo palaido
tas kaimo kapinaitėse, o Elzė, 
energinga mergina, paliko gy
venti su pykčiu širdyje, vis 
kalbėjo kad ir mirusiam ne
duos ramumo.

Giminės seniuko kapą su
tvarkė, gėlėmis apsodino. Bet 
po vienos nakties gražus kapas 
buvo išardytas, gėlės nurautos, 
žemės išverstos. Kai kaimas 
apie tai sužinojo, Elzė pasakė: 
‘'Aš sakiau kad nei mirusiam 
neduosiu ramumo”. Giminės 
apskundė ją teismui. Ji teis
me gynėsi nuo to darbo. Mer
gina tačiau už tai tinkamai nu
bausta. L.A.

Santikiai tarp Lietuvos 
Liaudininkų ir Lenkų 

“Narodevcų ’

KAUNAS. — Rugp. 21 d. 
Lietuvos žinių vyriausias re
daktorius J. Kardelis išvyko į 
Karaliaučiaus mugę, o iš ten 
vyko į Lenkiją ir apvažinėjo 
Varšavą, Krokuvą, Gdynę ir 
kt. Kardelis iš Lenkų valdžios 
gavo didelių lengvatų savo ke
lionei. Kardelis ta proga be 
specialių asmenų, atlankė ir 

į kai buriuok asmenis, vadovau
jančius Lenkų opozicijai, ypač 
“narodovcus” ir soc. demokra
tus.

ŠYMET VALSTYBES
IŽDO INEIGOS

DIDESNĖS
KAUNAS. — Šymet per pir

mą pusmetį tiesioginių noi<es- 
čių į valstybės iždą įplaukė 
23,746,092.85 iitų (1937 me
tais — 21,439,302.32 lt.)

Netiesioginių mokesčių — 
41,714,767.29 lt. (1937 metais 
— 39,056,659.66 lt.).

Išviso paprastų ir nepapras- j 
tų pajamų šymet per pirmus I 
šešis mėnesius j valstybės iž
dą įplaukė 8157,856,254.53 lt. 
(1937 m. per tą pat laiką — 
139,703,475.42 lt., o 1936 m. 
tik 119,939,588.69 lt. )

Taigi šių metų pirmo pusnie- 1 
čio iždo pajamos yra per 18 
miijonų lt, didesnės negu 1937 j 
metais, ir apie 40 milijonu It. 
didesnės negu 1936 n.

Tas parodo kaip po depresi
jos Lietuva smarkiai kyla.

BJAURUS KERŠTAS. Do- 
bilynės dvaro (Utenos apskr.) 
nuomininkas Pažarskas, nuėjęs 
į tvarką pažiūrėti gyvulių, ra-! 
do kad jo geriausiai kumelei) 
kirviu nukirsta koja. Spėja
ma kad tai yra žiaurus kerš
tas. *

Jaunimui Reikalinga Telefonas
O Turint tiek daug užsiėmimų ir tiek pasikalbėji
mų, jaunimui reikalinga telefonai. Tas palaiko 
juos sąryšyje su jų draugais ir suteikia jiems daug 
progų išeigoms ir naudingiems dalykams, ką kitaip 
jie nustoja.

d as 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?

THE OHIO BELE TELEPHONE C O.
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LITHUANIA AT NEW YORK

Spaliu 2 Clevelande Turėsim Daug Svečiu LITHUANIANS

DEDICATION

Svečių atvyks net iš tolimų Amerikos miestų 2:00

Karininkų Ramovės 
Komisija, kuri rūpinosi 
Dr. V. Kudirkos biusto

pagaminimu:

Iš kaires dešinėn:
Mjr. S. Narušis
Gen. Stabo Pik. Dulksnys
Dail.-sktilp. Zikaras 
Mjr. Dagys.

Dr. Kudirkos biustas 
Kaune, prieš sudėjim į 
ir išvežimą Amerikon.

the 
Ku- 
and 
the

Dr.. Vincas
This bust 

addition to 
Garden since its’
in October of

Traffic Judge, Wm. F. Laukai
ti:: and his charming vvife, visited 
Cleveland and Mr. Karpius over the 
week-end. Judge Laukaitis is the 
traffic department all rolled into 
one in Baltimore. For the vvomen 
vvho are forever curious to knovv 
vvhat the better hal looks likef, vve’ll 
say ‘cute’. Reason for that adjec- 
tive is the fact that Mrs. Laukaitis 
is only 5 feet tall and has 
darlingest southern accent.

VVORLD'S FAIR IN 1939!

the

Ta istoriška diena jau visai 
netoli, todėl kitų kolonijų Lie
tuviai paskaitę šį Dirvos nu
merį jau privalo ruoštis va
žiuoti į Clevelandą.

Sekmadienį, Spalių 2 dieną, 
įvyksta atidengimas Dr. Vinco 
Kudirkos paminklo Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje. Pa
minklo atidengimo programo 
svarbiausi dalyviai bus Lietu
vos Kariuomenės Majoras Si- 
manas Narušis, kuris ir Dr. 
V. Kudirkos biustą iš Lietuvos 
atvežė, Clevelando miesto ma
yoras Burton, vietos Lietuvių 
komitetas ir kitų kolonijų žy
mus svečiai.

Kiek jau žinoma, Į šias dide
les iškilmes atvyks •itstovykės 
iš šių kolonijų:

Brooklyn-New York.
Nevvark, N. .T.,
Pittsburgh, Pa..
Detroit, Mich., 
Chicagb, III.
Baltimore, Md. — Iš Balti

morės žada atvykti visas au
tobusas svečių Lietuviu. Pri
bus ir Teisėjas Laukaitis, ku
ris tik pereitą savaitę čia vie
šėjo ir žadėjo vėl atvažiuoti.

Prie to, bus daug svečių iš 
artimesnių kolonijų ir iš ma
žesnių miestų.

Kitų kolonijų žymesniems 
svečiams patartina apie savo 
atvykimą pranešt Kudirkos Pa
minklo Komisijai (Dirvos ant
rašu), bus pasodinti į specia- 
les vietas.

PRAŠYMAS VIETINIAMS
Vietiniai, kurie į Darželį su

sirinks iškilmių pažiūrėti, pra
šomi rinktis viršutiniame bul
vare, kur bus užtverta gatvė 
ir publikai bus padėta sėdynės.

.Jokiu budu neužstokit Dar
želyje takų ir prisilaikykit pa
skirtų tvarkdarių pageidavimo 
užleisti vietas paskirtas para
dui ir garbės svečiams praeiti.

Kurie susigrusit apatinėje 
Darže’io dalyje, jokių iškilmių 
nematysit, nes viskas atsibus 
viršutirėje dalyje, ten kur Bi
rutės fontanas ir kur bus pa
statytas Kudirkos paminklas.

Kadangi paradas atvažiuos 
nuo Superior pusės, vietiniai 
atvažiavę i Darželį automobi
liais, stengkites pasistatyt Au
tomobilius kuotoliau nuo Dar
želio, i Št. Clair avė. pusę.

Pašaliniams automobili a m s 
nebus leista sustoti ties Dar
želiu nei apatiniame bulvare.

Paskubinkit su Taksų 
Apmokėjimu

Taksų mokėjimas šį rudenį 
eina gerai, praneša apskrities 
iždininkas John J. Boyle. Jis 
kartu skelbia paraginimą tak
sų mokėtojams kad paskubėtų 
užsimokėti, nes Spalių 8-ta yra 
paskutinė diena sumokėti tak
sams, 
nuoš. 
šit.

paskui reikės mokėti 10 
pabaudos .jeigu pavėluo-

DĖKIT PINIGUS 
KUR .JIE AUGS

Laikykit savo taupomus 
nigus Lietuvių finansinėje 
taigoje — Lithuanian Savings 
and Loan Association, kur pi
nigai valdžios garantuoti iki 
$5,000 ir kur jūsų padėliai neš 
jums 3 nuoš. pelno.

Tai vieta kur jūsų pinigai 
bus priimami maloniai ir 
kami kada reikalas bus, 
pat malonumu.

pi- 
js-

išmo- 
tokiu

On Sunday, October 2nd at 
p.m. the Lithuanians of Cleveland 
and surroundings vvill witness 
dedication of the 
dirka monument. 
stone is the first 
Lithuanian Cultural 
official dedication 
1936.

This cultural enterprise is being 
sponsored by The Dr. Vincas Ku
dirka Society and the Lithuanian 
Cultural Garden LeagUe. Both of 
these groups extend a hearty wel- 
come to all out of town Lithuanian 
colonies to participate in these dedi
cation exercises, commencing with 
a parade at 1:00 p.m. starting at 
the Lithuanian Hall to the 
in Rockefeller Park.

This bust, now on display 
Dirva window was donated 
Lithuanian High Officers Club. 
Kudirka was a Lithuanian i 
vvriter, author and composer of 
Lithuanian National Anthem.

Garden

at 
by

t the 
' the 
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the

LITHUANIAN B()XER SUOKĘS
George Stanko, local Lithuanian 

boxer vvas directly responsible for 
the success of the opening shovv 
at the Dunham County Fair. It 
vvas thru brute courage that George 
gained the applause of the specta- 
tors, as he kayoed his opponent, 
Mike Medvik, after being floored 
in the second and third rounds. It 
vvas indeed a stunned and sur- 
prised Medvik, 1 
Youngstovvn that 
eyes to realize 
loser. 
of

George is
19, vveighing

stunned
his opponent *rom 

finally opened his 
that he vvas the 
only a youngster 

around 190 Ibs.

TIME IS FLEETING
At the event 
life? If you 
better hurry, 
the manage- 
the size of

RETURNING FROM LITHUANIA

Mrs. Ann Karpius and her com- 
pianion during a visit to Lithuania, 
Miss Bęrnice Russell are returning 
home, and vvill be in Cleveland — 
Wednesday, Sept. 28th. These tvvo 
ladies left Cleveland on May 9th 
to travel thru Europe and visit in 
their fathers land. Could anyone 
have selected a more dramatic time 
to visit London, Berlin and Paris 
than these tvvo? They vvill return 
vith tales that have made history, 
tories that others have read about 

in history books, vvith this nevv 
Napoleon of Germany giving the 
mapmakers one consistent headache.

institutions and 
that everything 
as perfectly as 
casion. It is 
visitor to the
clear a conception as possible about 
Lithuania and her progress.

specialists in order 
may be organizedj 

possible for the oc.-į 
desired that every 
fair shall gain as'

MEDALS ON DISPLAY
wonfive beautiful medals 

Prokop are novv on display
Dirva window. It 
to vievv the artieles

is vvorth 
of merit. 
Lithuan- 
that are

The 
by Joe 
’n the 
i visit
that our representative to 
ia brought home. Medais 
worthy to be hung on any soldier 
of war’s c’iest, and Joe Prokop is 
indeed a hero on the field of sports.

SI’ORTS NEWS 
big bovvlers meeting 
on Sunday, Sept. 25.1h 
at the home 
Simon Avė.

of Al 
All

bevvill
,at 2:00
Samolis, 

inlerested

Dance i .s being
Nov. 5th.

more space 
three Baltie 
Paris Exhi-

IŠKILMIŲ PRADŽIA
Į Lietuvių Darželį bus va

žiuojama automobilių paradu 
nuo Dirvos redakcijos ir Lie
tuvių salės (Superior avė. tarp 
E. 67 ir E. 69 gatvių), čia 
prašomi automobiliai sustoti 
gatavai važiavimui i rytus.

Važiuojantieji Į Darželį ga
lės įsigyti Lietuvos ir Ameri
kos vėliavukes čia pat.

Paradas išvažiuos lygiai 10 
minutu iki 2 valandos po pie
tų. Darželyje iškilmė prasi
dės nuo 2:00 vai.

Vainikai j Darželį privalo bū
ti vežami kartu r.uo parado 
prasidėjimo vietos.

BANKETO REIKALE
Po iškilmių Darželyje, kurios 

bus neilgos, visi prašomi rink
tis i Lietuvių šalę, banketui. 
Atvažiuokit gatavai pasirengę 
banketui, ir paskiau keliaukit 
j salę, tada nebus jokio truk
dymo su vakariene.

Vakarienė prasidės 6 valan
dą. Bilietai padaryti visai pri
einama kaina, kad kiekvienas 
Clevelandietis galėtų dalyvau
ti. (Gaukit Dirvoje ir pas ko
misijos narius).

Apatinė salė bus atdara sve
čiams visą popietį iki banketo.

Bankete bus trumpas pro
gramas, paškui linksmas balius 
visą vakarą.

TEISĖJAS LAUKAITIS 
VIEŠĖJO SU ŽMONA

Pereitą penktadienį j Cleve
landą su 
atvažiavo 
Vyriausias Teisėjas 
Laukaitis, 
pirmininkas, 
mą su Dirvos redaktorium apie 
Tarybos veikimą.

Su A. Zdaniu aplankė neku- 
rias miesto vietas, apsilankė 
policijos stotyje, susipažino su 
Lietuviu policijos Inspektorium 
John Savage.

Taip pat apsilankė ir .pasita
rė su veikėju P. J. žuriu.

Sekmadienį išvažiavo į 
roitą.

A 
held 
".m., 
8105
please be on hand.

A huge Victory 
olaned and ftrranged for 
Further details vvill be had later.

Correctibn — The donation to aid 
the boys’ transportation "ee several 
Righter, not the Lithuanian Bank. 
vveeks ago vvas made by John De-

I

Lithuania vvill be represented at 
the Nevv York World Fair vvhich 
opcns on April 30th, 1939. She
has already secured an ądmirable 
site for her pavilion on the lake, 
opposite vvhich vvill stand the pa- 
vilions of Great Britain and her 
dominions. The Lithuanian pavilion 
vvill be betvveen those of Rumania 
and Belgium.

To each of the participating na- 
tions vvill be assigned a special day. 
Lithuania has been allotted Septem- 
ber 9th, vvhen the country celebrates 
its national holiday. It vvill thus 
afford the promoters the most ad- 
vantageous occasion to illustrate the 
songs, music, and national dances 
of Lithuania.

The special aim of the exhibition 
is to shovv vvhat the vvorld of the 
future vvill be, and the Lithuanian 
exhibits vvill be selected vvith that 
end in vievv. It is notevvorthy that 
Lithuania has obtained 
at this Fair than 'all 
Statės received at the
bition. It is therefore proposed to 
equip a hall of honour, in vvhich 
vvill be illustrated the countyy’s 
past and present, and its history 
generally. In other sectiona of 
the Lithuanian pavilion vvill be the 
demonstrations of:

1) Lithuanian agriculture, trade 
and industry.

2) Lithua<nia’s achievements in 
the cultural sphere during her tvven- 
ty years of independence.

3) The natūrai possibililies of 
tourist travel.

4) Lithuanian art in a special 
art section.

Particular attention vvill be paid 
to the demonstration of Lithuania’s 
latest achievements in various fields 
>f life, and to that end. for pur- 
poses of compari.'.on, abundant ma- 
terial will be supplied from the 
period of oppression, i.e. agriculture 
and educatioh during the years of 
non-independence and under an nlien 
yoke. All plans for the foregoing 
purpoęe have already been prepar- 
ed; the committee of the Lithuan
ian section at the Nevv York Fair 
vvill collaborate vvith the appropriate

Lithuania’s Success at 
Berlin Exhibition

Mr. VI. Kurkauskas, the Presi- 
dent of the Chamber of Commerce 
and Industry, has furnished the 
press with information about Lith
uania’s participation in the inter- 
national cralits exhibition in Ber
lin, helcl from May 28 to July 10. 
In all some thirty countries vvere 
represented on this occasion. Ow- 
ing to limited space, those respon- 
cible for the organization of the 
Lithuanian exhibit concentrated a 
little more upon ųuality than upon 
ąuantity, and the result of their 
efforts has been entirely satisfac- 
tory.

This satisfaction is proved by 
the number of avvards received, tvvo 
of vvhich are of the highest char- 
acter, i.e. one for Lithuanian crafts 
and the national section, and the 
other for Lithuanian vvomen’s na
tional dress. Moreover, silver med
als vvere granted for Lithuanian 
furniture, ceramics, fabrics, carpets, 
knitted goods, vvooden carvings, and 
amber vvare. — The Chamber of 
Commerce and Industry, to com- 
memorate the occasion, has jssued 
an illustrated booklet in the .Ger- 
man language, for free distribution.

LITHUANIA IS BIG BUTTER 
AND EGG COUNTRY

During the week from June 27 
to July 3, “Pienocentrą:” oxported 
614,070.4 klgrs. of butter. From 
the beginning 
a verv large 
year.

During June 
eggs vvere exported, vvhil 
January 1 to July 1, only 
760 eggs vvere exported.

, “Pienocentrą:1” • 
klgrs. of butter.

of the year this is 
increase over lašt

žmona automobiliu
Baltimorės

Tautinės
Turėjo

T'rafiko
Wm. F. 
Tarybos 
pasitari-

Det-

The Lithuan- 
Annual Gala 

right, vvith a

Patvarkymas Gatvėse 
Apsisaugoti

Pėkstieji patariami būti at
sargus savo gyvasties apsau
gai. Policija išleido patvarky
mą kad miesto gatvėse jokiam 
asmeniui negalima nužengti 
nuo šaligatvio į gatvę arba iš 
saugos zonos, neapsižiurėjus iš 
tos pusės iš kur leista trafikui 
važiuoti, ir kiekvienas asmuo 
privalo naudotis visomis vieto
mis saugumo priemonėmis 
apsieiti atsargiai.

ir

KIŪTO VAKARUŠKOS
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo vakaruškos šį penktadie
nį, Rugsėjo 23, bus su penkiais 
traukimais keturių dešimtinių 
su kaupu. Neprasnauskite sė
dėdami namie, kad mums ne
reiktų šaukti vardus tris kar
tus. P. P. Muliolis, Prez.

VVS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

šio penktadienio vakare, nuo 
8 vai., Stonio valgykloje įvyks
ta VVS skyriaus susirinkimas. 
Nariai ir draugijų atstovai at
eikite.

Bus apkalbama prisirengi
mas prie Spalių 9-tos minėji
mo ir kiti reikalai.

Spalių 9-tos minėjimas ren
giamas Lietuvių salėje sekma
dienį, Spalių 9, nuo 5:30 vaka
re. Bus suvaidinta veikalas 
“šauliška Meilė”, prie to bus 
kitokių paįvairinimų. Įžanga į 
vakarą 25c. Po programo šo
kiai.

Gryžta Karpienė ir 
Bronė Rasiulytė

Už keleto dienų jau sugryš 
į Clevelandą viešėjusios Lietu
voje Dirvos redaktoriaus žmo
na, Ona Karpienė, ir daininin-! 
kė Bronė Rasiulytė. Jos par
siskubina dalyvauti Dr. Kudir
kos paminklo atidengimo iškil- 

j mėse.
Jodvi praneša kad parsiveža 

iš Liętuvos gražius tikrus tau
tiškus kostiumus, Karpienė že
maitišką, nes jos motina paei
na iš Žemaitijos. Bronė įsitai- i 

į sė Aukštaitišką kostiumą. Jos 
tėvai yra nuo Ramygalos.

Kauną jodvi apleido po Tau
tos šventės, Rūgs. 9 d. Prieš 
išvažiuosiant, Kauno radio sto
tyje p-lė Rasiulytė dainavo 
sisveikinimui su Lietuva, 
akompanavo radio stoties 
kestras. Koncertas puikiai 
vyko.

Bronė dainuos Dirvos meti
niame koncerte Lietuvių salėje 
Lapkričio 6 d., kur dalyvaus 
p. Karpienė, radio dainininkas 
Aleksandras Vasiliauskas iš 
Nevv Yorko, ir kiti.

25 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTUVĖS

Jonas ir Agota Steponaičiai 
praeitą sekmadienį šventė sa
vo 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Naujos parapijos 
bažnyčioje atsibuvo pamaldos. 
Taipgi turėta pokilis, kuriame 
dalyvavo 
draugai, 
siems už 
•jas.

Steponaičiai yra Dirvos il
gamečiai skaitytojai.

giminės ir artimi 
Jubiliatai dėkoja vi- 
dalyvavimą ir dova-

GAUKIT SAVO 
PRIVERS LICENSE

DABAR
iš

at- 
jai 
or- 
pa-

. COOPER’S GARAGE
6816 Superior Avė.

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

Sužeidė Miesto Virši
ninką

Po Cleveland Heights miesto 
tarybos posėdžio, pirmadienį, 
vienas iš darbo paleistas dar- 

j bininkas ten pat pradėjo šau
dyti į miesto mayorą Cain, bet 

j jam nepataikęs, šuviu sužeidė 
miesto reikalų vedėją Canfield.

Šovikas yra 61 metų senis, 
I Italas.
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Reikia Jums

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

Anna Pongonis
1 1076 East 78th Street :
Ę Telefonas ENdicott 2562 j 
""i 111111111111111111 i I i 111111111111111111111111111 i'

Will you be there? 
of your young or old 
have any intentionc, 
tickets are going and 
ment is planning on 
the nttendance.

VVhat’s this all about you ask — 
sūrely ypu’ve heard. 
ian Hall Societie.3’ 
Program. Gala is
huge floor show, magicians, danc- 
ers, singers, etc. Dancing and a 
good time is planned for all after 
the main features are over. The 
big feature is the prizes to be given 
to lucky admission stub holders •— 
prizes ranging from $5.00 to $500.00 
(That’s no misprint, it is from 
$5.00 to $500.00 in cash prizes.)

Admission to this grand blow- 
out is only $1.00. It’s not actually 
all is only $1.00. It’s not actually 
such an exorbitant sum of money 
vvhen you consider the costly enter- 
tainment booked, plūs this unusual 
chance to realize whether you are 
lucky or not. Lašt one to buy a 
ticket knovvs vvhat he is ■— let’s 
go!

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams j Lietuvą.
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EVA’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO
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The lašt home of Paul Laurence 

Dunbar, famous “poet laureate’’ of 
the negro race vvhose career vvas 
one of the most phenomenal in the 
history of his people, is the latest 
shrine dedicated to Ohio’s famous 
sons to be opened to the public 
It is located in Dayton.

The modest two-story brick 
house to vvhich Dunbaf returned, 
broken in health, after his writing 
had vvon national acclaim contains 
many of the poet’s personai me- 
mentoes, including his scrapbooks, 
letters and manuscripts. His study, 
the front room on the second floor, 
has remanied very much lis it vvas 
vvhen the poet died over 30 years 
ago. Although some of the man-

uscripts and the Dunbar library, 
novv in the custody of the Ohio 
Statė Archaeological and Histori- 
cal Society, vvill noi be ready for 
public exhibition until this fall, 
thousands have already visited the 
shrine.

Dunbar vvas born of parėnts 
vvho had been slaves and he had 
to struggle against poverty all his 
lifetime. Today his privately 
printed volumes of poetry are 
highly valued collectors’ items

Publication of his first book, 
'“Oak and Ivy Poems,” gained 
vvide recognition for the poet, and 
publication in 1896 of his second 
book, “Majors and Minors,” made 
him vvorld famous. Dunbar vvas

tUL LAURENCE DUNBAR 
only 24 vvhen his second book vvas 
published

On the walls of his study are 
special commissions and pictures 
of his friends. Dunbar numbered 
among his intimates William Mc- 
Kinley, Theodore Roosevelt, Wil- 
liam Dean Hovvells, Robert Inger- 
soll, John Hay and many other 
famouK people of his day.

Visitors to Dayton should also 
see the famous air base, Wright 
Field, 
search 
Corps; 
Park, 
scenic 
Conservancy Dams, flood preven- 
tion vvorks costing $32,000,000.

center of aeronautical re- 
of the U. S. Army Air 
Hills and Dalės Public 

embracing 350 acres of 
beauty, and the Miami

Dabar Jau Laikas
Pas mus rasit puikių naujų rudeninių Skrybėlių, 

Siutų, Marškinių ir Šiltų Apatinių
VYRAMS IR VAIKINAMS 

naujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS

visokių stilių ir spalvų

$1.95 - $2.95 - $3.95

Specialis Išpardavimas 
VYRIŠKI VILNONIAI

SIUTAI 19
su dvejom kelinėm.

Reguliariai verti $25.00.

.50

jl

TA\7 ĮZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu JA\7 TZ Ą T 
* 1X/A 1 už 10 centu ir aukščiau U * 1\/a 1 
Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles j prekes.

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

■

4

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

K O M E R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

JL įjųį-M■ 11 ■

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

■
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