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DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

KAINA 5c. 47

v

BIZNIAI PAKILO, 
KAINOS SUMA

ŽĖJO

Suv. Valstijų Komerci
jos Departamentas prane
ša kad visoje šalyje ben
drai imant bizniai šių me
tų pirmų pusmetį buvo žy
miai geresni, ineigos par
davimų apivartoje buvo vi
su bilijonu dolarių dides
nės negu buvo 1938 metų 
ta patį pusmetį.

Ne tik kad bizniai buvo 
geresni, bet toks žymus 
ineigų padidėjimas įvyko 
net kai šymet kainos ge
rokai nupuolė.

Šymet krautuvėse parda
vimu per pusmeti padaryta 
už $17,900,000,000.

KARUI kilus, Amerikos 
plieno išdirbystės, kurios 
gamina eksportui plienu, 
gavo iš įvairių šalių sku
bius užsakymus plieno ■‘pa
darinių ir raginimus grei
čiausia išpildyti pirmiau 
paduotus užsakymus.

Plieno darbai pradeda 
daugėti.

46,000 kojinių industrijos 
darbininkų gavo užtikrini
mų iš federalio algų-valan- 
dų administratoriaus kad 
pradedant Rugsėjo 16 jie 
gaus sutvarkytų didesnį 
užmokestį už darbų.

BUICK pradėjo gaminti 
1940 modelius. Tam tiks
lui kompanija išleido $40,- 
000,000.

ALGŲ- VALANDŲ Ad
ministracijos industrialinis 
komitetas vienbalsiai nuta
rė rekomenduoti kad butų 
pakelta algos 60,000 avalui 
išdirbysčių darbininkų, ku
riems moka mažiau negu 
Įstatymas reikalauja. Ava
lų industrijoje viso 
234,000 darbininkų, 
ma jų turi iškovoję 
tesnes algas.

dirba 
Didu- 
aukš-

FEDARALĖS v a 1 d žios 
įstaigose visoje šalyje civi
linių tarnautojų šiuo laiku 
pasiekė didžiausių skaičių 
istorijoje — dirba 925,260 
asmenys. Jų tarpan nein- 
eina įstaigų viršininkai 
rinti politiškas vietas.

SPALIŲ mėnesį turi 
eiti galion federališkas 
tatymas nustatantis mini- 
mum algas darbininkams, 
kurias dirbtuvės turės mo
kėti, jeigu moka mažiau.

Dėl to valdžia pradėjo 
gauti iš didžiųjų industri
jų protestus.

AFRIKOJE, ūkių darbi
ninkai juodukai uždirba po 
4 centus dienai už 8—9 va
landų darbą. Jie yra ne- 
damaitinti, todėl 
palinksta į ligas, 
negu 1 nuošimtis juodųjų 
tengimių moka skaityt ar 
rašyt.

WASHINGTON, Rūgs. 13. — Prez. Roosevelt iš
leido kvietimų S, V. Kongreso nariams susirinkti į spe
ciali posėdį Rugsėjo 21 d. Kongresas spręs pakeitimą 
Amerikos neutralumo įstatymo, kad prieš Vokietiją ka
riaujančios šalys galėtų gauti pirkti sau karo reikme
nų Amerikoje, kas dabar yra uždrausta.

Amerikos valdžia svarsto kaip sulaikyti Vokiečių 
submarinų krėtimų Amerikoniškų laivų juroje, kuriuos 
pasigauna ir krečia ar negabena Prancūzijai ir Brita
nijai karo reikmenų. Taip pat rūpinamasi kad Vokie
čiai neįsteigtų Pietų Amerikoje savo karo laivų stočių.

PARYŽIUS, Rūgs. 14. — Lenkų generalinis štabas 
pranešė per radio kad Lenkų kariuomenės “žymiai su
mušė” dvi Vokiečių divizijas smarkiame mūšyje ir kad 
atstūmė priešų atakas nuo apgultos Varšuvos ir pieti
nės Lenkijos miesto Lwowo.

Vokiški pranešimai sako kad Varšava tapo visiš
kai apsupta ir kad Lwowo fronte Lenkų kariuomenė 
visiškai ’ suirus.

Vokiečių karo vadovybė pripažysta kad tik pastarų 
trijų dienų mūšiuose Lenkijoje Vokiečių kariuomenės 
turėjo apie 15,000 nuostolių sužeistais ir užmuštais.

Hitleris sako pasiryžęs kuogreičiausia užimti Len
kija ir perkelti visų kariuomenę į Vakarų frontą prieš 
Prancūzus ir Anglus.

LONDONAS, Rūgs. 13. — Britų Premjeras Cham- 
berlain buvo nuskridęs į Prancūziją, kur turėjo pasita
rimų su Prancūzų karo vadovybe ir nutarė įsteigti vy
riausių Karo Tarybų. Chambėrlain pareiškė kad karas 

iki ’nažizr.ias' Vokietijoje bus sunaikintas.
Britai siunčia daugiau ir daugiau savo kariuome

nės į Prancūziją. Britai veda atkaklių blokadų prieš 
Vokietiją, ir užvedė gaudymų Vokiškų submarinų.

Iki šiol jau nuskandinta 27 laivai. Iš jų 17 buvo 
aliantų (Anglų ir Prancūzų), 6 Vokiečių, ir 4 neutralis- 
kų šalių laivai. Visi laivai buvo maži prekiniai, išsky
rus pati pirmutinį, Anglų pasažierinį laivą Athenia.

Viso su tais laivais žuvo 180 žmonių.
PARYŽIUS, Rūgs. 13. — Prancūzų armija sakoma 

turi, užėmus šiek-tiek Vokietijos. Dabar laukiama 
smarkių susirėmimų.

ROMA, Rūgs. 12. — Diplomatiški rateliai tiki kad 
Europinio karo likimas priklausys nuo diplomatinių ta
rybų kurios dabar eina tarp Britanijos ir Italijos. Ta
rybos yra slaptos.

Japonijos militarinė misija, kuri turėjo apsilankyt 
Italijoje, dabar svarsto apie apsilankymą Londone.

Koki pasitarimai eina tarp Italijos, Japonijos ir Bri
tanijos niekas tuo tarpu nenujaučia.

Nekurie tiki kad taika bus pradėta spręsti kaip tik 
Vokiečiai užkariaus Lenkiją, jeigu pavyks. Bet žino 
jog Britanija ir Prancūzija neužsileis, nes tai butų jų 
prisipažinimas nugalėtais. Mussolini puikiai supranta 
kad Britai ir Prancūzai pasiryžę kariaut ilgai.

MASKVA pradėjo kovoti su Sovietų “špiegais” 
“sabotažnikais” ir daug jų likviduoja (sušaudo).

* v *
LIETUVOS NEUTRALUMAS NEPAŽEISTAS
KAUNAS, Rūgs. 9. — Ik šiol Lietuvos neutralumo 

niekas nepažeidė. Jokios mobilizacijos nebuvo, tik ne
utralumui išsaugoti pašaukti kelių metų atsarginiai.

Pastaru laiku Lietuvos Vyriausybė pradėjo griežto 
taupymo politiką visose srityse.

$į____________________________________ II -----------
SMULKIOS ŽINIOS

_____ _ I
IŠ DANIJOS panešimas 

sako kad Vokiečii skubi
na sutaikyti Rusiu su Ja
ponija ir nori sudaryti ke
turių valstybių sąjungą — 
Vokietijos, Italijos Rusijos 
ir Japonijos.

LENKIJON inėį- Vokie
tijos,kareiviai užtinę visą 
Danzigo karidori;, mies
tus Čenstakavą, garsia ste
buklingą vietų, Iatowice, 
Krokuvą ir eilę khų mies
tų. Lenkijos puomus jie 
varė iš pietų nuo Slovaki
jos ir iš šiaurės no Rytų 
Prūsijos, eidami tlyn nuo 
Lietuvos.

Varšavų Lenkų valdžia 
apleido Rūgs. 6 ii išsikėlė 
į Liubliną.

MUSSOLINI visiar lai
kosi “taikos apašilo” ro
lėje, bet sako turjkariuo- 
menę gatavą karu,

PRANCŪZU OJl Ang
lijoje suimami vis; Vokie
čiai ir uždaromi .ctn 
tracijos stovyklas.

AMERIKOJ pradįo kil
ti grudų kaina.

Pradėjo kilti A:erikos 
biržoje akcijų kaire.

VOKIEČIAI išleb savo 
“baltą knygų”, kuoje už 
šį karų kaltina Afliją.

RUSUOS karo laivy
no komisarai turo spe
ciali pasitarimų.

PIETŲ ir šiauš Ame
rikos, Suv. Valsti. suma
nymu, šaukia savirespub- 
likų konferencija aptari
mui išlaikyti taikVakarų 
Pasaulyje.

LIETUVIAI - SUDEKIME!
AMERIKOS Lietuviai, Budėkime! Lietuvos kaimynų 

‘ karo prošvaistės matosi ir Lietuvos padangėje — 
ir Lietuva, nors kariaujančių pusių neužkabinama, jau
čia karų, kuris žmonijai, kartu ir Lietuvai, yra žalingas.

Mes Amerikoje, ir visame pasaulyje, gyvenanti Lie
tuviai privalome būti pasiruošę ištiesti savo tėvynei pa
galbos ranką kiekvienų valanda.

Sies turime būti susiorganizavę — turime turėti 
tam tinkamą bendrą komitetą.

Lietuvoje žmonės išmoko dirbti vieningai — pas 
mūs dar po senovei vieni tiki kad jų federacijos tėra vie
natinė Įstaiga Amerikos Lietuvius atstovauti; bet jiems 
rupi tik gerai žinomi jų siauri savi reikalai. Kiti su- 
jieško Įvairias priekabes tai prie Lietuvos .vyriausybės, 
tai prie ko kito, ir negali pažiūrėti realybei į akis — 
kad mes kaipo tauta turim visi Jšvien dirbti jeigu no
rim kad musų šalis savo nepriklausomybę išsaugotų. 
Kada musų valstybė stovės kaip stovi, joje vietos bus 
ir savo politikoms — Lietuvai žlugus viskam tam at
eis galas!

Kurie jaučiatės tikrais Lietuviais — tautininkai, 
sandariečiai, katalikai, socialistai, komunistai — stokit 
išvien už savo tautos reikalus, ne už savo siaurų politi
kuojančių vadukų interesus!

i

Suspendavo Olimpija
dos Planus

SUV. VALSTIJŲ NE
UTRALUMAS

ir

PR ANCŪZU AR BRI
TANIJA bendrainant tu
ri Suv. Valstijos Įvairaus 
turto ir indėlių urie su
daro net pusketuto bilijo
no dolarių. Taintų gera 
parama atsitiki} karo.

Lenkija, Vokifl’a ir Ita
lija krūvon sucus teturi 
apie $100,000,00

Iš Anglijos, ancuzijos 
ir kitų valstyl pastarų 
kelių dienų beg i Ameri
ka atvežta artilijono do
larių vertės ato.

24-ti metai (24-th Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

VILNIUJE įsteigta Lietuvos 
Generalinis Konsulatas. Ikšio
linis Lietuvos Pasiuntinybės 
Varšavoje Patarėjas Dr. An
tanas Trimakas paskirtas Ge
neraliniu Konsulu Vilniuje.

Suomija suspendavo 1940 
metų pasaulinės Olimpija
dos ruošimo planus. Olim- 
pijada turėjo Įvykti Hel- 
sinke.

Tai jau antras planų su
ardymas: išsyk ji buvo nu
skirta Japonijai, bet dėl 
karo su Kinais Japonija 
atsisakė rengti.

pasi- 
padi-

SUV. VALSTIJOS 
ryžusios dar labiau 
dint savo kariškų oro lai
vynų, kad nebūtų kitos ša
lies kuri turėtų didesnį ne
gu Amerikos. Nori skirti 
dar $500,000,000 orlaivių 
pirkimui.

i

Washington. — Gabeni
mas Amerikoje išdirbamų 
lėktuvų ir ginklui Į Euro
pos kariaujančias šalis už
drausta Prez. Roosevelto 
išleistu Įsakymu.

Prezidentas paskelbė S. 
Valstijų neutralumo įstaty
mų.

Prez. Roosevelt atidėlio
ja šaukimų 'specialio Kon
greso posėdžio. Jis nori 
kad Kongresas sutiktų lei
sti parduoti kitoms šalims 
karo reikmenis.

KANADA gali pirkti iš 
Suv. Valstijų karo reikme
nis, jos nepaliečia S. V. ne
utralumo Įstatymas.

RUSIJOJE sustiprinta Į 
kariuomenę šaukimo įsta
tymas, ir pravesta šauki
mas karo tarnybon jauni
mo iki 18 metų. Niekas 
nebus paliuosuojamas nuo 
kariuomenės, nežiūrint jų 
religinių įsitikinimų.

Eina žinios kad Rusija 
gali sudaryti su Hitleriu 
militariškų sutartį. Sovie
tai tą užginčija. Bet niekas 
daugiau negali tikėti Stali
no žodžiui, kaip ir Hitlerio.

KATALIKŲ studentų 
suvažiavimas įvyksta Suv. 
Valstijose, Fordham uni
versitete, kur tarp keliui 
šimtų delegatų dalyvauja 
ir keli Lietuvos atstovai. 
Suvažiavimas tęsis nuo 2 
iki 9 Rugsėjo.

Suv. Valstijų komerci
nis laivynas pasistatė dar 
vienų pasažierinį laivų, pa
vadino “America”. Kašta
vo 17 milijonų dolarių.

F’”

PIRMOS LIETUVOS JUROS SAVAITĖS RABAIGTUV šventosios uoste Rugp. 15 d. Tą dieną įvyko didelės iškilmės, 
dalyvavo minios žmonių iš visos Lietuvos. Kalbą sako ® finansų ministras Gen. Sutkus. Elta.

M
f
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lengvai 
Mažiau

NEŽIŪRINT dideliu karščiu 
šią vasarą Kaune lankosi daug 
užsienių pirklių. Buvo atvykę 
keli Rolandai, kurie norėjo už
pirkti javų ir kitų žemės ūkio 
produktų: prekybininkai iš Vo
kietijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Turkijos, Belgijos, Švedijos ir 
kitų kraštų. Be to, Kaune vie
šėjo Anglų ir Danų firmų in
žinieriai bei atstovai, kurie už
siėmę prie statomų ir projek
tuojamų valstybinių statybų— 
telefono ir radio stočių, ce
mento fabrikų ir kt.

•
SURAŠYS ŽEMĖS ŪKIO 

DARBININKUS. Lietuvoj iš
leista patvarkymas, surašyti 
visus žemes ūkio darbininkus, 
nustatyti santikį tarp žemės 
ūkio samdinių, sužinoti galimų 
žemės ukiui parsis,'imdyti dar
bininkų skaičių, taip pat sam
dytojų skaičių bei jų ūkių dy
dį.. Darbą atliks seniūnijos.

ŠIAULIUOSE miesto savi
valdybė pradėjo statyti vieš
butį, kuris bus didžiausias Lie
tuvoje ir užims veik visą kvar- 

Visi viešbučio įrengimai 
pagal paskutinius techni- 

Bus kelias- 
svečiams, 

res-

talą.
bus
kos reikalavimus, 
dešimts kambarių
taip pat bus alaus baras, 
toranas ir kita.

PADAUGĖJO GAISRŲ, 
met Lietuvoje ypač gausu 
srų. Tam tikra prasme pasie
kta rekordo. Vien miesteliuo
se iki šiol jau įvyko per 60 
gaisrų, kurių nuostoliai mili
joniniai. Atitinkamos įstaigos 
atsidėjusios studijuoja prieš
gaisrinę apsaugą ir su gais
rais nori griežtai kovoti.

šy- 
gai-

LIETUVIAI, kurie buvo nu
vykę į Ispanijos respublikos 
kariuomenę padėti gelbėti lo- 
jalistams prieš Frankistus, lai
komi Prancūzijos stovykloje de 
Gurs. Jų dalyvavo Ispanijos 
kare daugiau negu 80, kurių 
apie 20 buvo atvykę iš Lietu
vos, iš Argentinos 21, iš Ame
rikos 15, Kanados 8, Brazilijos 
ir Prancūzijos po 4. Pradžio
je karo kariavo ir žuvo keletas 
Ispanijoje gyvenusių Lietuvių.

Už NEMUNO vandens ter
šimą Kauno ir apielinkės fab
rikantai baudžiami. Nors ter
šimas uždraustas ir suvaržy
tas, teršėjų vis pasitaiko, nes 
nekurie fabrikai vis leidžia sa
vo išmatas į Nemuną.

MURINĘ statyba susidomė
jimas Lietuvoje didėja ir kai
muose. Tuo susidomėti verčia 
ta aplinkybė kad statybai rei
kalingas medis darosi sunkiau 
gaunamas ir brangesnis. Jei 
tik mūrinė statyba butų piges
nė už medinę, ji sodžiuje imtų 
smarkiai plisti.
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PENNSYLVANI JOJE
PITTSBURGH
LIETUVIU KAMBA

RIO REIKALAI

GASOLINO IŠRADĖ
JAS JAU 81 METU 

AMŽIAUS

Lietuvių Kambario Pittsbur
gho Universitete komitetas jau 
sulygo su kontraktorium pra
dėti Lietuvių Kambario įrengi
mo darbą. Darbas pavesta to
kiam kuris pasiūlė atlikti 
mažiausią sumą, 
ti $8,000. Ižde 
ri suvirš $5,300. 
k: linga $2,700.

Iš Įvairių kolonijų Lietuviai 
iki šiol aukavo asmeniškai, au
kavo draugijos iš savo iždų, ir 
rengė pramogas. Komitetas 
savo net padarytas lėšas neat
siskaitė, dirbo nemokamai.

Lietuva prisidėjo apmokėda
ma menininkų konkursą kam
bario piešiniams. Daugelis ir 
Lietuvos žmonių aukojo asme
niškai.

Komitetas pat darbo 
dt.ioje prašė kad aukautų 
gvbė, nors ne po daug, 
darykite ir toliau, iki susidės 
reikalinga suma.

Prie jau dabar turimos su- 
r os reikia sudėti dar $600, ta
da Pittsburgho 
vadovybė pradės Lietuvių kam
bario Įrengimo darbo. Taigi 
kviečiame kiekvieną Lietuvį 
I'asidarbuoti kad šį rudenį ta 
suma, $600, butų suaukota. 
Kviečiame ir Lietuves mote
ris pasidarbuoti ir toliau, kaip 
darbavosi iki šiolei, ir Lietu
vių Kambario Įrengimo darbas 
bus galima pradėti.

Komitetas šios vasaros bė
giu gavo dar naujų aukų, tai
gi šiuo tarpu suma perviršija 
$5,100.

Kontraktoriui 
keti $7,986.34. 
ga iš Lietuvių 
$2,859.95. Bet

Suma gi 
komitetas 
Taigi dar

už 
ar- 
tu- 
rei-

pra- 
dau- 
Taip

Universiteto

Pittsburgho ribose gyvena 
beveik užmirštas išradėjas to 
produkto kuris pervertė visų 
pasaulio susisiekimą aukštyn 
kojom ir davė žmogui progą 
pasiekti tokius keliavimo grei
čius apie kokius prieš 50 metų 
bijojo ir pamanyt.

Tas produktas yra gasolinas, 
dabar be jokio rūpesčio naudo
jamas automobiliuose ir lėktu
vuose. Jo išradėjas, Dr. 
Skeele Palmer, chemikas, 
tobulino procesą paversti 
žemės ištrauktą aliejų į 
soliną.

Dr. Palmer dabar yra jau 81 
metų amžiaus, toks pat lėtas 
ir tykus kaip buvo 1907 me
tais, kuomet savo tyrinėjimais 
atidengė vieną iš reikalingiau
sių produktų žmonių susisieki
mo srityje.

Reikia pasakyti kad pats 
gasolino išradėjas Dr. Palmer 
savo gyvenime niekad neturė
jo automobilio ir jo šeimoje 
niekas nemoka juo važiuoti. 
Tiesa, jis yra važinėjęs auto
mobiliu su savo draugais.

Jis pats yra astronomijos 
mėgėjas, taigi laisvą laiką su- 
aikvoja žvalgydamasis po erd
ves. Jis taip pat mėgsta skai
tyti Shakespearo veikalus.

Gasoliną išrado kuomet bu
vo profesorium Colorado Uni
versitete 32 metai atgal.

Gasoliną išdirbti., kuris bu- 
>vo toli prastesnis negu dabar
tiniai gasolinai, jam ėmė porą 
metų.

Ch. 
iš- 
iš 

ga-

reikia sumo- 
Taigi reikalin- 
surinkti dar 
šioje sumoje

neineina iš Lietuvos perkamas 
juodasis ąžuolas, kurio dar ne
gauta. Audinių sienų apmu
šimui jau gauta iš Lietuvos. 
Jie yra austi Plungėje.

Aukas siųskite finansų sek
retoriui: V. Zambliauskas, 31 
Minooka St., Pittsburgh, Pa. 
Čekį išrašykite: Lithuanian 
Memorial Room Fund Cominit- 
tee. Komitetas.

SCRANTON, Pa. — Rugp. 
22 d. Kun. J. Miliauskas išsi
vežė vaikus tarnaujančius jo 
bažnyčibje prie altoriaus, į pa- 
ežerj, Lake Henry. Besimau
dant vienas berniukas, Juozas 

. Kazlauskas, prigėrė.

-J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Visa Lietuva Budi Savo Laisves Sargyboje
*—

pasiaukojimo vardan savo

Lieti vos didieji kaimynai 
Neri pagrindo tiems pa-

(Lietuvos Pasiuntinybės Žinios)
Ą KIVAIZDOJE siaučiančios audros netolimoje kaimynystėje, 

1 *• visa Lietuva budi savo laisvės ir nepriklausomybės sargy
boje — su kariais ir šauliais pirmose eilėse; išnyko bergdžios 
srovinės varžytinės, nubluko asmeninio pobūdžio ambicijos, o 
liko tik sveikas Lietuvių tautos vienybės ir gilus atsakomingas 
jausmas, netolimos praeities patyrimais užgrūdintas ir senovės 
vargais išbandytas.

Lietuva šiuo tarpu turi Vadą-Pręzidentą, kuris girdi tautos 
balsą ir žino jos troškimus; Lietuva turi vieningą vyriausybę, 
kuri supranta ir pildo tautos valią. Takioje vadovybėje ir pa
vojai mažėja, nes ten viešpatauja rimtis, pasiryžimas ir viltis. 
Lietuvių tauta yra jau aukštai susipratus, įsilavinus ir organi
zuota; ji yra taipgi pasiryžus prie 
respublikos nepriklausomybės.

Lietuva eina neutralumo keliu, 
yra pažadėję tą neutralumą gerbti,
žadams netikėti. Bet atsargumas gėdos nedaro: Lietuva turi 
budėti, turi sustiprinti savo apsaugą ir reutralumą ginklu pa
remti. Lietuva ginsis visomis jiegomis .eigų kas bandytų ją 
iš neutralumo kelio išstumti.

Tat ir viso pasaulio Lietuviai turėtų susirūpinti ir subrus- 
ti: vienykitės savo tarpe, vienykite savo alkos pastangas; tikė
dami į Lietuvos laimės žvaigždę, vienykinės apie Lietuvą, kai
po visų Lietuvių įkvėpimo centrą.

LIETUVOS SANTIKIAI SU MEKSIKA
Rugpjūčio 29 d. Washingtone pasikepta Lietuvos-Meksikos 

draugiškumo sutarties ratifikacijomis.
PIRMAS sutarties posmas skamba aip:
“Tarp Lietuvos Respublikos ir Junginių Meksikos Valsty

bių Respublikos, o taip pat tarp abiejų šiių piliečių, viešpataus 
nelaužoma taika ir nuoširdus bei amžina draugiškumas”.

2- ras sutarties straipsnis kalba apie liplomatinių ir konsu- 
larinių santikių sudarymą.

3- čias — kad susitariančios šalys paižada pavesti išspręs
ti konsilijacijos ir arbitražo tvarka visusginčijamus klausimus, 
kokie jie nebūtų.

4- tas — kad sutartis įsigalioja 30 ienoms praėjus po ra
tifikacijos pasikeitimo.

Pasirašyti to akto protokolą buvo įąlioti, iš Lietuvos pu
sės: Povilas Žadeikis, Lietuvos Pasiuntus ir Įgaliotas Minis
tras Washingtone; iš Meksikos pusės: Aibasadorius Francisco 

. Castillo Najera.

KIEK DĖDĖ SAMAS 
TURI NUOSAVOS 

ŽEMĖS

TRUMPOS
ŽINIOS

| (IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Dėdė Šamas — Su v. Valsti
jų valdžia — yra didžiausias 
paskiras žemės savininkas, su- 
lyg federalės valdžios surink
tų žinių.

Federalė valdžia savo nuo
savybėje turi suvirš 400 mili
jonų akrų — apie penktą da
lį visų Suv. Valstijų kontinen- 
talio ploto. Tos žemės bendra 
vertė, neskaitant ant jų įreng
tus pastatus, yra apie $4,500,- 
000,000.

Viso federalės valdžios tu
rimo nejudamo turto vertė
— žemės ir valdišku pastato
— siekia virš $113,000,000,000'.

Didžiausia dalis federalių 
žemių susidaro iš valstybinių 
parkų, ganyklų ir valstybinių 
miškų. Miestuose valdžia te
turi 47,444 akrų žemių plotų, 
neįskaitant Kolumbijos Distri- 
kto, kur telpa Valstybės Sosti
nė.

Didžiausios žemės kurias 
deralė valdžia savinasi yra 
karuose. Ten Dėdė Šamas
ri savo nuosavybėje daugiau 
negu pusę keturių valstijų. Ne- 
vados valstijos 83 nųoš. yra 
valdžios nuosavybė. Suvirš 63 
nuoš. Arizonos priklauso val
džiai, 60 nuoš. Utah ir apie 58 
nuoš. Idaho valstijos. Ore- 
gon valstijos 46 nuoš. žemės 
plotų yra valdžios nuosavybė.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.
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• PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 17 dieną čia šaukiamas 

Lietuvių šv. Pranciškaus Vie
nuolyno rėmėjų bei geradarių 
seimas. Šio seimo proga bus 
Įteikta ordinas vienuolių moti
nai M. Aloyzai. Į šias iškil
mes atvyks Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis, Pral. M. Krušas 
iš Chicagos ir daug kitų žymių 
svečių.
» PLYMOUTH, Pa. — Dr. V.

C. Maslauskas gavo prane
šimą kad jis yra paskirtas 
Su v. Valstijų Karo laivyno lei
tenantu ir tarnaus dentisteri- 
jos skyriuje.

—Rrooklyno Tautininkų klu
bas vasaros laikotarpyje ma
žiau ką veikė, bet rudenom 
pradeda judėti. Rugp. 20 d. 
klubas organizuoti važiavo į 
Philadelphia, dalyvauti Vieny
bės piknike.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit i 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys ( 

jus ištisą metą.

STATĖ 
WINDOW SHADES

I VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) |
E Išdirbani visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo S 

pigiausią iki aukščiausios rūšies. Taipgi valonr ir taisom. 
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS. 

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.
I HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. f
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• PLYMOUTH, Pa. — Rugp.! 
25 d., Glen Alden anglies Į

kasykloje sunkiai apdegė Jo-Į 
įas Švitra, 30 metų amžiaus. I 
Mirė Rugpjūčio 26 d. Palai-' 
lotas Rugpjūčio 29 d. Tuo pa
du laiku apdegė ir jo padėjė
jas Edvardas Juškevičius, ljet 
jis pagis.
» BROOKLYN, N. Y. — Rug

pjūčio 27 d. laivu De Grasse 
į tarptautinį katalikų studen
tų sąjungos Pax Romana kon
gresą atvyko Lietuvos Ateiti
ninkų atstovai: Kun. Urbona
vičius ir Celiešius, stud. Emi
lija Klikunaitė, Sofija Vištar- 
taitė ir Povilas Baltinis.
• WILKES-BARRE, Pa— Di

delė metinė Lietuvių Diena
atsibuvo \Vyoming Klonyje 1 
d. Rugsėjo, Sans Souci Parke. 
Dieną rengė Dainos Draugija, 
susidedanti iš keleto apielinkės 
Lietuviškų parapijų chorų.

žmona vaikučiu, 36 pėdų di- 
mo laimyje, kurį jis pats pa- 
sidirbdb. Tai nepaprastas 
žygis i drąsa. Tuo pačiu lai
veliu jjf.gryžo atgal, aplankę 
savo teis ir paviešėję Keno- 
shoje. ’et keista kad Lenkų 
laikrašti pasiskubino parašy
ti buk i'red Truman-Brazevi- 
čins esą Lenkų kilmės.
• ST. CAIR, Pa. — Rugsėjo 

24 d. ia įvyks SLA. pirmo
Apskriči suvažiavimas apkal
bėjimui ipskrities, kuopų ir 
centro įkalu.
• PITTS1N, Pa. — Gedimi

nas CDaukšis gavo vietą
prie rytis Pan-American or
laivių lin»s divizijos. Jis yra 
orlaivininstės inžinierius me- 
kanikas.
• PITTSHlGH, Pa. — Rug

pjūčio d. Vaizbos Butas
surengė etinį išvažiavimą- 
pikniką Luvių Ukėje. Lie
tuvių Vaias Butas visada tu
ri skaitlinį išvažiavimus, bet 
šis buvo nas iš didžiausių. 
Šio išvažisno pelnas skirta 
kelionei Psburgho daininin
kų į New 5ką, dalyvauti Lie
tuvių Dientprograme Rugsė
jo 10 d.

SPECIAS VERSLO 
NLERIS

KAUNAS,igp. 31. — Lie
tuvių Dienoą-oga Pasaulinė
je Parodoje tuvos verslinin
kų sąjunga ido specialų sa
vo organo V.o numerį bro
liams Ameriliams, kuriame 
telpa straipį Respublikos 
Prezidento Sonos, Kariuo
menės Vado i. Raštikio ir 
Finansų Minę Gen. Sut
kaus. Šis ntris Ameriką 
pasieks prieš ^Lietuvių Die
ną.

MIRIMAI
MONTREAl

KANADA

SMULKIOS ŽINIOS
Rugp. 27 d. įvyko pasekmin

gas VVS skyriaus piknikas, 
kurio pelnas skirtas Lietuviš
kos spaudos paramai. Pikni
ko pasisekimui daugiausia pa
sidarbavo: skyriaus pirminin
kas A. Sakalas, Kazys Jesutis, 
Ivaškevičius, Pranas Jesutis, 
ir skyriaus darbščios moterys: 
Sakalienė, Jesutienė ir M. Ži- 
naitytė.

Rugp. 26 d. įvyko vestuvės 
parapijos choro dainininko Ka- 
jacko. Jis vedė svetimtautę, 
Prancūzaitę. Kajacicas pasi- 
dirė gerą vardą Lietuvių tar
pe, nes turi gražų balsą, dra
matinį gabumą ir dainas labai 
myli. Tikimės, naujas gyve
nimas neištrauks musų Kajac- 
ko iš Lietuvių dainos lauko.

VVS skyriaus parengimų ko
misijos pirmininkas, K. Ver- 
byla, iškėlė gražias krikštynų 
vaišes savo pirmam šuneliui. 
Dalyvavo gausus būrys svečių, 
kurie palinkėjo jaunam Lietu
viui sveikam augti.

Rūgs. 2 d. įvyko vestuvės 
parapijos choro narės, darbš
čios ir veiklios p-lės Julės De- 
reškevičiutės. Ji ištekėjo už 
čia gimusio Kanadiečio kita
taučio, kuris, tačiau, visados 
dalyvavo Lietuvių parengimuo
se. Vestuvių pokilis įvyko Uk
rainiečių salėje.

Mokytoja p-lė M. Arlauskai
tė lankėsi New Yorke ir apžiu
rėjo tenai Lietuvių įstaigas ir 
Lietuvos paviljoną Pasaulinėje 
Parodoje.

Lietuvių parapijos chorą į 
Lietuvių Dieną lydėjo klebo
nas Kun. Bobinas ir vargonin
kas židžiunas. Rep.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

BUTKIENĖ, po antru vyru 
vyru Kirsnienė, mirė Rugp. 
24 d., Pittsburgh, Pa.

RADZEVIČIUS B„ mirė Rug
pjūčio 25 d., Newark, N. J. 
Buvo tėvas p. Žadeikienės, 
Lietuvos ministro Washing- 
tone žmonos.

LAZAUSKAS Kazys, užmuš
tas angliakasy kloję Rugpjū
čio 24, Mahanoy City, Pa.

ŠELKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Rugp. 24, Frackville, Pa.

KADERIS Vincas, 78 metų, 
mirė Rugp. 13. Worcester, 
Mass. — Pavišiunų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 49 me
tus.

ŠNIUKŠTA Jurgis, mirė Rug
pjūčio m., Worcester, Mass.

VALIUKIENĖ Marė, senyvo 
amžiaus, mirė Rugp. mėn., 
Worcester, Mass.

KAZOKAS Juozas, mirė Rugp. 
22 d., Scranton, Pa.

BACEVIČIENĖ, mirė Rugpj. 
21, Brooklyn, N. Y.

KIMULIENĖ Ona, mirė 
pjučio m., Norristown,

BROKERIS Aleksandras, 
Rugp. mėn., Langhorn,

FALKYNAS Pranė, mirė 
pjučio m., Shelten, Pa.

BANYS Juozas, mirė Rugpj. 
mėn., Delair, N. J.

MIKNEVIČIUS Juozas, mirė 
Rugp. m., Philadelphia, Pa.

BRAKŠIS Antanas, mirė Rugp. 
mėn., Philadelphia, Pa.

BALTUŠKOMS Darius, mirė 
Philadelphia, Pa. 
Kazys, mirė Rug- 
Philadelphia, Pa.

Ona, mirė Rugp.

GUDŽIŪNAS M., 54 metų, mi
rė Rugp. 10, Manchester, 
Conn.

STRAZDAS Jonas, 71 metų, 
mirė Rugp. 24, So. Boston, 
Mass.

STROLIS Juozas, mirė Rugp. 
25, Shenandoah, Pa.

PILVEL1ENĖ Kristina, 21 m. 
mirė Rugp. mėn., Wilkes- 
Barre, Pa.

STANAITIENĖ Rožė, mirė 
Rugp. m., W. Pittston, Pa.

GEDVILAS Juozas, 47 metų, 
mirė Rugp. 26, Chicagoje— 
Tauragės ap., Girdiškės par., 
Pakarčemės k. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

GAILIUS Viktoras, pusamžis, 
mirė Rugp. 27, Chicagoje.— 
Raseinių par., Dumšiškių k.

ZV1BAS Simonas, 63 m., mirė 
Rugp. 27, Chicagoje. - 
nevėžio aps., Raguvos 
Pumplių k.

BALAIŠIS Antanas, mirė 
pjučio 3, Rochester, N.
Rokiškio ap., Roblių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 29 

ČESNULEVIČIUS Juozas, 
metų, mirė Rugp. 21, 
mouth, Pa.

AMBRAZAITIS Antanas, 
metų, mirė Rugp. 26 d., 
nover Township, Pa.

REKUVIENĖ Marė, mirė Rug
pjūčio 22, Edwardsville, Pa.

ŠVITRA Jonas, 30 metų, už
muštas anglies kasykloje 25 
d. Rugp., Plymouth, Pa.

MANKUS Edvardas, 27 metų, 
mirė Rugp. 25, nuo sužeidi
mo automobiliu. (Buvo gi
męs Granby, Conn.

JANKAUSKAS Juozas, mirė 
Rugp. 23, Cambridge, Mass.

BARTAŠIUS Jonas, mirė Rug
pjūčio 16, Brighton, Mass.

SARAFINAS Mykolas, mirė 28 
Rugp., Baltimore, Md.

PETROŠIUNIENĖ Jieva, seno 
amžiaus, mirė Rugp. 27 d., 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

Pa-
par.,

Rug- 
¥.—

Rug- 
Pa.
mirė 
Pa.
Rug-

m.
69 

Ply-

68
Ha-

Rugp. m.,
DAUNORAS 

pjučio m.,
BRAZIENĖ

mėn., Philadelphia, Pa.
ALEKSANDRAVIČIENĖ M.,

. mirė Rugpj. 21, Stotville, 
N. Y.

MINKEVIČIUS Kostantas, 56 
metų, mirė Rup. 17, Brook- 
lyn, N. Y.

URBONIENĖ, mirė Rugp. 19, 
Baltimore, Md.

totai Rūgs. 16-ia d■

YRA MUSU 35 TA
MAY DAY

The May Company
TAI VIENA TAI VIENATINE

. . - TAI ORIGINALE
MAY DAY vėl čia atėjo! MAY DAY, tai musų Pasaulio Paroda Verčių — MAY 
DAYtai galingiausias prekių įvykis visoje Amerikoje — MAY DAY, savo didžiu 
įvairumu sezonininių ir norimų prekių — MAY DAY, savo magiškomis ir visapusė
mis ekonomiškomis kainomis -— MAY DAY vėl čia atėjo!
Ši MAY DAY yra musų 35-ta iš eiles ir pasekminga. Tai VIENA — tai VIENATINE 
— tai ORIGINALE MAY DAY, kuri sukurta šios krautuvos ir pamėgzdžiota visur Suvienytose Valstijose.
Idėjos ir eigos budai kurios įkūnytos pirmojoje MAY DAY padėjo sudaryti ir 
šią didelę dienų ir dabar, dėlei musų Trisdešimt—Penktos Pusmetinės MAY DAY, 
mes taip pat laikomės pradinės savo formules: “Parduoti sezoninių ir norimu 
prekių žemiausiomis kainomis dar kai buvę šymet.” Ir šis vis bus musų vedamoji 
idėja -- dėlei šios MAY DAY ir busimoms MAY DAYS.
Ir taigi, mes prisirengę patarnauti tukstantiems kurie čia pribus Penktadieny _
Mandagumo Dienų; ir mes pilnai įsirengę patarnauti didelei daugybei kurie bus 
čia šeštadieny, MAY DAY.

MAY DAY vėl čia atėjo!

PENKTADIENIS 
tai Mandagumo Diena 

visi May Day
daiktai galimi gauti MAY DAY kaino

mis PENKTADIENY 
Per via musu krautuve

Daugiau Patarnavimo 
Daug Keltu 
Eskalatorių

vų ir

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

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

P. P. MULIOL.IS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 
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j • BROOKLYN, N. Y. - Pra-
I nas Bajoras, rašytojas ir ■ 
i Tėvynės štabo narys, išvažiavo 
j su žmona atostogoms j Maine 
Į valstiją. Laiką leidžia apie 
Rangaley, Me.
• KENOSHA, Wis. — Prieš 

tūlą laiką iš Hawaii salų per 
Pacifiką atplaukė į Ameriką 
K. Brazevičių sūnūs, su savo

Pastaba Stytojams
Kuomet negate kurio 
Dirvos numeitai prašy
dami Adminįcijos pri
siųsti jį, nekit: “Ne
gavau pereilmmerio”, 
bet pažymėki'Negavau 
nr. 5, 32, arb”. Tada 
greitu laiku fiums pa
siųsta tas tiU numeris 
kurio negavot

D I R A
Clevelančtio

Pigiau Niekur Nerasite!
Dėlei kurių sumetimų gal kitas krautu
vės bandys . b—
MAY DAY prekes.
ATMINKITE — Atsitikus, kad musų gar
sintas prekes kitur pigiau kas nors garsin
tų, tai mes dar pigiau jas parduosim, ne- 
"innt mus garsinimų.

papigiau duoti kai kurias

Daugiau kai 8000 darbininkų bus čia pa- 
taw«v’w”’5 :— Didelį departmentai,tarnavimui jums. F” ’’
platus tarpai, geri keltuvai — eis Jūsų 
patogumui.

COMPANY

Eagle štampas Gaunamas per MAY DAY 
ar Bile Kuria Dieną Kitą S/vaitę.

THE MAY
Krautuvės Valandos Penktadieniais ir Šeštadieniais nuo 

nuo 9-nių ryte iki 6-įu vakare
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PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Supa Garba, Pakštiranką!

l mikas varyti, kuomet jis bu
vo Vienybės redaktorium! Net 
dienraštį įsteigė kad tik turė
tų daugiau progos “DABAR” 
savo mintis iškrėsti.

Supa Garba.

TIEMS kurie Amerikoje 
rėkavo prieš Lietuvos vyriau
sybę kam nesipriešino Hitlerio 
pareikalavimui atiduoti Klai
pėdą, to barbaro užpuolimas 
Lenkijos — dešimts kartų di
desnės šalies negu Lietuva — 
parodo kiek Lietuva butų ga
lėjus pasipriešinti Klaipėdos 
patrakėliams į Hitlerio “išga
nymą” pagauti.

KEIČIASI PLUNKSNOS 
MARGO SVIETO

Kai paskilbo žinios kad Hit
leris ištiesė Stalinui savo kru
viną ranką ir Stalinas ją pri
ėmė, Amerikos komunistų or
ganas “Daily Worker” suriko: 

“Skleidžiami melai kad So
vietų Unija sudarys sutartį su 
Nazių Vokietija yra niekas 
daugiau kaip tik nuodai plati
nami demokratijos ir taikos 
priešų, tikslu nuraminti niek
šus, Municho vyrus ir Fašiz
mą”.

Kadangi patys Maskvos ca
rai apie tai pasauliui pranešė, 
tai anot komunistų organo, jų 
žinios yra “užnuodyti melai”.

Ir tikrai taip:
Maskva tik ir skleidė nuo

dingus melus buk ji rūpinasi 
taika ir demokratija.

Hitleris Europoje pasijuto 
labai silpnas ir butų negalėjęs 
sukelti karo — Stalinas jį su
stiprino ir pasakė: Daryk, bro
lau, kas tik tau patinka!

Komunistų vadas Brovder 
šitaip aiškina ir teisina Stali
ną:

“Jeigu Hitlerio pažadas ne
pulti Rusiją bus pildoma tai 
ne dėl to kad Hitleris nesilai
ko savo prižadų ir sutarčių. 
Tai bus todėl kad politiškas ir 
militariškas Sovietų Unijos pa
siruošimas, kas yra vienas iš 
argumentų virš visko kitko, 
ką naziai supras.”

Tai tau! Juk ir be Hitle
rio “taikos” Rusijai tas argu
mentas buvo geras, kam reikė
jo Hitlerį priglausti sau kaip 
gyvatę prie krutinės ir glos
tant sakyti, “tu, rup...., žiū
rėk negilk man!”

Dabar tie patys komunistų 
laikraščiai ir agentai' skelbia: 

“Sovietų-Vokiečių nepuolimo 
sutartis sutriuškino ‘fašistų 
ašį’ ir kad ‘Sovietų Unija lai
mėjo pergalę ne tik sau bet ir 
visam pasauliui”.

Kažin ar tos “sulaužytos ą- 
šies” kitas galas netvokstels 
Sovietų Samsonui per galvą: 
Japonija, kitame ąšies gale, 
gali labai skaudžiai Maskvos 
carams suduoti. Europos val
stybės, už tokį Stalino išdavi- 
kiškumą, gali palikti Japonijai 
laisvas rankas atsilyginti Ru
sijos veidmainiams.

Stalinas pardavė Rusiją tam 
kas jam daugiausia pasiūlė: 
Hitleris mat, buvo gudresnis 
“duoti žodį” Sovietų diploma
tams. nes jo žodis nieko nekaš
tuoja: Stalinas priėmė.

Stalinas žinojo kad Hitlerio 
žodžiui niekas netiki, ir mažai 
kas ką davė už to nazio siūly
mą taikos. Juk Hitlerio už
kariavimų programe yra pažy
mėta Rusijos Ukraina. Kaip 
tik baigs užgrobti Lenkiją, jis 
savo programą vykdys — ir 
kur tada tas Gruzinas, Rusi
jos pardavikas, dings?

Gal gi Stalinas susitarė su 
Hitleriu parigrobti: juk bandi
tai daugiausia dirba keliese. 
Stalinas gali griebti Baltijos 
valstybes, Hitleris “nežiūrės”, 
Hitleris griebs Lenkiją ir Ru- 
maniją, Stalinas “nematys”.

Bet Hitlerio kąsniai daug di
desni.

Gal tiedu banditai ir turi 
gerus planus: “užtarti” savo 
pasigrobtas svetimas šalis!!

Rusija negalėjo papildyt Ju- 
došystės ir Lenkiją kitaip par-

DAR VIENOS IŠLEISTUVĖS. 
PAKVIETIMAS EKSKUR- 
SIJON SU STUDENTAIS. 

SUSITINKU SU MINISTRU 
PIRMININKU KUN.

MIRONU
LIEPOS 31, sekmadienis. — 

Atsikėliau kaip tik laiku apsi
rengti ir vykti pietums, ir po
nas Pulkininkas pribuvo ma
ne pasiimti, bet dabar jis dė
vėjo civiliniais rūbais, tačiau 
jo patogumas nebuvo dingęs. 
Mudu nuėjom į Metropolį, kur 
radom Barborą Darlys ir p. 
Neveravičių taipgi pietaujant.

Po pietų Pulkininkas pašau
kė automobilį ir išvežė mane 
aprodyti Kauno apielinkes. Va
žiavom pro naują zoo daržą, 
kuris tik ką įrengiamas tuoj 
Kauno išlaukėje. Mačiau se
nus fortus ir tunelius aplinkui 
Kauną, kurie tebėra palikti iš 
senesnių Rusijds laikų. Diena 
buvo labai karšta, taigi išva
žiavom į A. Panemunės rezor 
tą, kur pasivaikščiojom po pu
šyną, Nemuno pakrantėmis pa- 
sižiurėjom į maudytojus, pas
kui užėjom į kurhauzą užger
ti ko nors vėdinančio ir pasi
žiūrėti į šokančiuosius, ir taip 
atėjo laikas gryžti į Kauną, 
nes mudvi su Brone buvom už
kviestos dalyvauti kitame ba
liuje Ramovėje šį vakarą. Tai 
buvo atsisveikinimas su atle
tais ir sportininkais, uždarant 
Tautinę Olimpijadą. šį balių 
rengė Ministras Pirmininkas 
Kun. Mironas.

Šis balius taip pat buvo iš
kilmingas ir puošnus. Užkan
džiai šį kartą buvo duodami 
apatinėje salėje, kuri naudo
jama valgyklai ir kabaretui 
žiemos sezonu, ir yra žinoma 
vardu “Trijų Milžinų”, šiame 
baliuje radosi daugelis musų 
draugų, kartu ir Vilniečiai bei 
Amerikiečiai. Laike užkandžio 
tenai tuo pačiu bufeto stilium, 
kur stalai buvo nukrauti viso
kiausiais valgiais per visų sa
lę, aš sustojau pakalbėti su p. 
Vilkaičiu, kuris užėmė p. Ski
pičio, DULR. pirmininko, vie
tą, nes p. Skipitis buvo išvykęs 
į 'Pietų Ameriką.

Ponas Vilkaitis pasakė man 
kad rytoj rytą 7:30 valandą 
išvyksta ekskursija nuo DULR 
įstaigos, busu keturių dienų 
kelionei aplink Lietuvą, ir mu
dvi su Brone kviečiamos joje 
dalyvauti. Pasakė man kad 
važiuoja ta pati grupė jaunų 
žmonių kurie lankė Lituanisti
kos kursus Palangoje. Primi
nė kad neimtume kelionei jo
kių puošnių rūbų nei daug ba
gažo, nes ši kelionė bus per 
provinciją, po miestelius ir pa
šalines vietas. Persergėjo kad 
prisieis miegoti ir ant šieno, ir 
kitokiose nepatogiose vietose, 
ir sako, jeigu mudvi manom 
galėsim tai pakelti kartu su 
kitais visais, tai galim važiuo
ti, nes kelionė bus labai įdo
mi ir mes pamatysim daugiau 
Lietuvos, ypatingai Zarasų 
kraštą, Lietuvos Šveicariją ir 
ežerų žemę. Ekskursija sieks 
demark-liniją prie Lenkų už
grobto Vilniaus krašto.

Fono Vilkaičio pakvietimą 
priėmiau didžiausiu džiaugs
mu ir buvau labai patenkinta. 
Mudvi tikrai nepasiliksim nuo 
tos ekskursijos, ypač kad vėl 
gaunam progą sueiti su tais 
pačiais linksmais studentais 
su kuriais Palangoje praleidom 
daug smagių dienų.

Šiame baliuje turėjo garbę 
susipažinti su šio vakaro mu
sų vaišintoju Ministru Pirmi
ninku Kun. Mironu. Mane su
pažindino su juo poni Augus- 
tauskienė, Kūno Kultūros Rū
mų direktoriaus žmona. Jis 
buvo labai draugingas ir ma
lonus ; laike trumpo pasikal
bėjimo pasisakė jog žino p. 
Karpiu ir tankiai skaito Dir
vą. Kadangi buvo aplink daug 
žmonių ir sujudimo aš atsipra
šiau ir mudu persiskyrėm, nu
ėjau pas savo draugus kurie 
radosi šokių salėje.

Apie penktą valanda ryto 
buvom gatavi balių baigti, ir 
keliavom namon, nuvargusios, 
bet labai pasitenkinusios at
siminimais ir smagumu bei 
susidraugavimu su linksmais 
broliais ir seserimis Lietuviais 
susirinkusiais šioje puikioje 
Karininkų Ramovėje, iš^ dau
gelio tolimų paaulio kraštų.
duoti ir išduoti Hitleriui kaip 
tik Stalinui pasibučiuojant su 
Hitleriu!

Tai 20-to amžiaus judošystė! 
Supa Garba.

LENKŲ šūkis būdavo “Od 
morza do morza”. Rusai at
kirto vieną “morza”, dabar Vo
kiečiai kerta kitą. Lenkams 
teks balionais skraidyti Į jurą.

LIETUVIŲ Dienos metu Pa- 
saulinėn Parodon sutekės visa 
tautinė grietinė. Kas ją geru 
Lietuvišku sviestu suplaks tai 
bus tautos genijus Nr. 1.
i .

Dr. šliupui atvykus
Lai gyvuoja laisvamaniai, 

Sveikas, drūtas musų šliupas!
Kam netinka ši dainelė 

Tegul kremta savo lupas!

STALINAS sušaudė 8 gene- 
lorus už norą susidėti su Hit
leriu.

Stalinas susiderėjo sų Hit
leriu.

Kito minties pavogimą vali- 
na literatiniu banditizmu.

Reiškia, Stalinas yra litera- 
tinis banditas.

Kada krizė mus prispaudžia, 
Kada nėra pinigų,
Tai sukurkim kitą fondą, 
Rinkim aukas iš žmonių!

VIENAS Dzūkas mirdamas 
pasišaukė kunigą paskutiniam 
patepimui. Kunigas sako:

“Ar išsižadi velnio ir visų 
jo darbų?”

“Kunigėli”, Dzūkas maldau
ti ėmė, “neversk mane tą da
ryti. Aš keliauju į nežinomus 
kraštus ir nenoriu išanksto 
sau priešu pasidaryti!”

KAŽIN kas laimėjo Pasauli
ni karą: Vokietija ar Anglija?

JURGIS GLUŠOKAS, sako
ma, steigiąs bendrovę perkrau
styti SLA. Centrą j Pittsbur- 
ghą. Kaip tik komisijonierius 
kelią pataisys, bus gero biznio.

V.

JUOZAS TYSLIAVA pradė
jo aimanuoti kad Amerikos 
Lietuviai neskaito gerų knygų, 
nors jos iš Lietuvos “perplau
kia juras” ir čia jieško pirkė
ju.

Juozą pyktis ima kad Ame
rikos Lietuviai skaito Lietuviš
kus laikraščius, Amerikoje lei
džiamus, kuriuos “redaguoja 
labai išmintingi redaktoriai. 
Ko, ko, bet jau polemikos tuo
se laikraščiuose netrūksta. Iš 
čia Amerikos Lietuviai dabar 
ir išmintį semiasi”.

Juozas negyveno Amerikoje 
gana ilgai ir nepažysta Ameri- 
rikos Lietuvių:

Amerikos Lietuviai didumo
je yra savamoksliai, dauguma 
tik čia Amerikoje pramokę pa
skaityti laikraštį. Jie pripra
to prie Amerikoniškų laikraš
čių stiliaus ir kalbos, taigi ją 
ir supranta geriausia. Lietu
vos nauja rašyba jiems yra la
bai sunki ir nesuprantama.

Kaslink laikraščiuose pole
mikos: kuris kitas redaktorius 
mokėjo geriau už Juozą pole-

Kelione po Musų Lietuvą
ft----------------------------------------------------------------------------------

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.) IŠVAŽIUOJAM KETURIŲ 
DIENŲ KELIONEI PO 

.. ŠIAURĖS LIETUVĄ
RUGPJŪČIO 1. pirmadienis. 

Rytas buvo saulėtas ir puikus, 
taigi mes pasiryžom eiti iš Ka
rininkų Ramovės baliaus na
mon pėkščiomis. Turėjom pa
kankamai laiko tik pareiti na
mon, apsiprausti ir atsigulti, 
ir vos spėjom uždaryti akis 
kaip suskambino telefonas. Tai 
buvo p. Vilkaitis iš DULR., 
kuris sakė kad jau septinta 
valanda ir kad busas su eks- 
kursininkais jau laukia musų, 
mudvi turim skubintis jeigu 
norim su jais važiuoti.

“Taip, taip!” užtikrinau jį, 
“prašau sulaikyti busą, mudvi 
pri'busim į penkiolika minutų, 
nes mudvi būtinai norim va
žiuoti”.

“Brone, Brone! skubėk”, ža
dinau ją, “rengkis jeigu nori 
važiuoti į DULR kelionę, busas 
musų laukia ir turim pribūti 
ten į. penkiokika minutų.”

Nąbagė Bronė, ji vos tik už
migo, bet sakau jai, “nėra lai
ko miegoti dabar, nes atvykom 
pamatyt Lietuvą, ir dabar yra 
musų proga”. Ji suaimanavo 
kad ji labai nuvargus ir apsi
vertė ant kito šono. “Gerai,” 
tariau jai, “jeigu tu perdaug 
nuvargus ir nenori važiuot, 
gali sau miegot, bet aš nepra
leisiu šios progos nors ir vie
na važiuosiu”.

Bronė kaip žaibas pašoko 
ant kojų, kratydamasi nuo sa
vęs miegą ir nuvargusią galvą, 
ir sako, “O, nepalik manęs, aš 
važiuosiu kad ir kažin kas bu
tų”. Taigi per keletą minutų 
mudvi graibstėm tai kelionei 
reikalingus dalykus, rankšluo
stį, muilą, naktinius, maudy
mosi kostiumą ir vieną dar 
suknelę. Tuo tarpu vis girdė
jau savo draugę murmant kad 
ji viską atiduotų jeigu tik ga
lėtų dar kelias minutas pamie
goti. Aš gi ją drąsinau saky
dama, “šiąnakt mes išmiego- 
sim, (jeigu pavyks), o jeigu 
norim viską matyti turim nors 
kiek pasiaukauti iš savo pu
sės; prie to, turėsim 'gana lai
ko išsimiegoti fcii sugryšim 
namon, į Ameriką. Senai jau 
mudvi buvom padariusios sa
vo nusistatymą, “kai i>a r va
žiuosim, išsimiegosim”.

Vienas, du, trys, ir mudvi 
pasiėmusios po mažiausį savo 
kelionės valizuką po ranka li
pom trepais žemyn iš musų 
buto, išėjom į saulės nušviestą 
gatvę ir nubėgom prie kam
po kur sustoja gatviniai busai. 
Už penkių minutų jau buvom 
Nepriklausomybės Aikštėj, vi
sa jiega bėgdamos prie DULR 
įstaigos, kur matėm busų lau
kiantį.

Ponas Vilkaitis stovėjo atvi
ro buso duryse ir šysodamasis 
mudvi pasveikino; aš gi, iš to 
viso skubumo viskas ką galė
jau pasakyt, “mudvi neužtru
kom perilgai, ką?” “Lipkit į 
vidų,” sako jis, “jie jau gata
vi važiuoti, laukė tiktai jūsų”.

Besiskubindama lipti, aš pa- 
klupau ir į laiptus susimušiau 
kelį, bet skausmo nejutau, iš 
to džiaugsmo pamačius musų 
senus draugus, visą linksmą 
būrį iš Palangos dienų.

‘■Sveikį! sveiki visi!” šau
kiau į juos ir mačiau kaip jie 
linksmais veidais temijo mano 
džiaugsmą, čia radosi keletas 
naujų veidų, ir, prie visko, mu
sų brangus Literatūros profe
sorius, Zigmas Kuzmickas, ku
ris bus musų vadas ir palydo
vas. Tas viskas buvo tikrai 
daugiau negu galima žodžiais 
išreikšti. Kaip tik busas pra
dėjo važiuoti mes susipažinom 
su naujais šio būrio nariais. 
Visai neįsivaizdavau kad tai 
buvo pradžia paties maloniau
sio, įdomiausio, prietikingiau- 
sio įvykio. Taip viskas buvo 
puiku ir smagu kad kiekviena 
brangi minuta šių keturių lin
ksmų dienų praleistų keliau
jant per Lietuvą su šiuo gra
žiu buriu jaunų studentų ir 
mokytojų susirinkusių iš toli
mų šalių, bus gyva atmintis 
kolei aš gyvensiu.
_______ (Bus daugiau)_______

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

“MARGUTIS"
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

LENKŲ RAŠYTOJŲ 
VIZITAS - IR LIE

TUVIŲ KŪRYBA

Elta ir Lietuvos laikraščiai 
pranešė kad Kaune lankėsi di
delis buris, apie 30 asmenų, 
Lenkijos rašytojų draugijos 
narių.

Svečiavimasis, susipažinimas 
ir santikių iki tam tikro laips
nio palaikymas kad ir su Len
kijos rašytojais nėra blogas 
dalykas.

Tik geistina kad Lietuvos 
rašytojai vėl neužsikrėstų liga 
versti į Lietuvių kalbą Lenkų 
rašytojų veikalus, pastumda
mi į šalį savo originale kūry
bą.

Per daug metų tūli musų 
ir žymus asmenys vadinosi ra
šytojais vien todėl kad suge
bėjo išversti iš kitų kalbų ki
tų rašytojų kurinius.

Tam tikri svetimų autorių 
kuriniai verstini į Lietuvių 
kalbą, bet nekuriu rašytojų pa
sirinkimas siekti garbės tiktai 
svetimų kurinių vertimais ir 
nepadėjimu pastangų kurti sa
vo originalius kurinius, kas, 
suprantama, yra daug sunkiau 
negu darymas vertimų, trukdo 
savos kūrybos progresui.

Lenkų rašytojų priėmime 
dalyvavo ir Lietuviai knygų 
leidėjai. Ir jiems reiktų neuž
miršti leisti savo tautos rašy
tojų originalius kurinius, o ne 
manyti kad tik svetimų rašy
tojų raštai geresni ir tinka 
Lietuviams skaityti.

Lietuvių tauta buvo slopina
ma visokiais svetimumais per 
daugybę metų. Dabar, kada 
savistoviai gyvena, viskas kas 
sava turėtų gauti pirmą dėme
sį, savi rašytojai turėtų būti 
paskatinami daugiau ir dau
giau kurti.

Vertimų liga lengva užsikrė
sti ir savą kūrybą nuslopinti 
šiuo budu: lai tik vienas-kitas 
knygų leidėjas išleis vieno-kito 
verstą svetimo rašytojo veika
lą, o paneigs savo rašytojo, ki
ti tuoj nustos ūpo rašyti origi
nalius ir griebsis vertimo sve
timų raštų, matydami tame 
šiek-tiek uždarbio.

Lenkai moka paskatinti Lie
tuvius versti jų veikalus: štai 
tik šį pavasarį vienas Kaunie
tis rašytojas už išvertimą į 
musų kalbą Lenkų rašytojo 
kurinio buvo pakviestas į Var
šavą ir apdovanotas....

STATYS NAUJUS 
GELEŽINKELIUS

KAUNAS. — Geležinkelių 
Valdyba parengė plačiųjų ir 
siaurųjų geležinkelių tinklo 
plėtimo projektą. Projekte nu
matyta statyti platųjį gelžke- 
lį Kazlų-Ruda, šakiai, Skirsne
munė, Jurbarkas, Kartena, En
driejavas, Kuliai, Darbėnai, 
Šventoji.

Be to, projekte numatyta su
jungti Kaišiadorį su Alytum.

Pirmoji linija, Kazlų-Ruda- 
Šventoji, siektų 237 kilomet
rus, o antroji — Kaišiadorys- 
Alytus — 70 klm.

Norima sujungti Joniškį su 
Joniškėliu per Žeimelį ir Vaš
kus.

Toliau, numatyta pratęsti 
siaurąjį geležinkelį iš Biržų 
per Pandėlį, Rokiškį ir Anta
zavę iki Zarasų.

Antazavę norima sujungti 
siauruoju geležinkeliu su Ute
na, o Uteną per Ukmergę su 
Jonava. Išviso siaurųjų gele
žinkelių tinklas pailgėtų 329 
klm. Elta.

ARKLIŲ prieaugliui premi
juoti (augintojams apdovano
ti) šymet paskirta 17,000 litų. 
Arklių prieauglio parodėlės at
sibus įvairiose Lietuvos daly
se.

r

VALSTYBĖS PREZIDENTAS A. SMETONA ir Žemės Ūkio 
Ministras Dr. J. Krikščiūnas (dešinėje) apžiūrinėja Šešupės nu
sausinimo darbus Suvalkijoje. Suvalkų Kalvarijos-šešupės me
lioracijos darbus dirba apie 500 darbininkų. Vaizdelyje mato
ma graži pieva, kur pirma buvo neišbrendamas liūnas.

LIETUVOS ELEKTRIZAVI- 
MO PLANAS

ŠIAULIAI. — Jau baigiama 
statyti Rekyvos elektros sto
tis, kuri elektros energija ap
tarnaus Šiaulius, Radviliškį, 
Kuršėnus, Panevėžį ir kt.

* * ¥

KAUNAS. — Susisiekimo 
ministras Iriž. K. Germanas 
Liepos 28 painformavo spau
dą apie vyriausybės planus ap
rūpinti Lietuvą elektros švie
sa ir energija.

Elektrai Lietuvoje gaminti 
du svarbiausi šaltiniai yra li
pių srovės ir durpių kuras, ži
novų teigimu Lietuvos upės 
gali duoti apie 150,000 kw 
elektros energijos.

Ikšiol Lietuvos miestai ir 
miesteliai apsirūpina elektra 
privatinėmis arba savivaldybių 
įrengtomis elektrinėmis, kurių 
nemaža dalis kūrenama impor
tuojamu gąsdinu.

Miestams ir pagal išgales 
visam kraštui pigia elektra 
aprūpinti vyriausybė yra pa
ruošus eilę projektų didžiu
lėms elektrynėms statyti.

Viena galingesnė elektros 
stotis numatyta statyti Reky- 
voje, netoli Šiaulių, ir iš jos 
tiekti elektros energiją Šiau
liams, Kuršėnams, Panevėžiui, 
Šeduvai, Radviliškiui, pasta
tant tam reikalui transporto 
liniją, iš ‘kurios, galėtų gauti 
elektros energiją ir mažesni 
sunaudojimo punktai, kaimai 
ir miesteliai.

Jau visiškai pribrendo rei
kalas statyti didesnę hyrdo- 
elektrainę Kauno rajone. Au
kščiau Kauno Nemunas galėtų 
būti pakinkytas jėgai du kar
tu: prie Birštono (Birštono 
kilpos projektas) ir prie Pa
žaislio.

Birštono kilpos projektu nu
matoma patvenkti Nemuną 
prie Nemaniūnų apie 17 met
rų aukščio, t. y. tiek kad upė 
butų sunaudota iki pat Vilniaus 
krašto sienos. Iš šios užtvan
kos vandenį kanalu perleisti į 
Verknės slėnį prie Birštono ir 
čia pastatyti antrą užtvanką.

Šiuo projektu abi užtvankos 
duotų apie 50,000 kw., bet jis 
butų pats brangiausias (apie 
60 milijonų litų be vielų tin
klų).

Nemunas prie Pažaislio su 
užtvanka apie 14 metrų, t. y. 
tiek kad paskiris butų sude
rinta su Birštono užtvanka, 
duotų apie 28,000 kw. energi
jos.

Neris numatoma sunaudoti 
jiegai taip pat du kartu: prie 
Kleboniškio ir aukščiau Jona
vos prie Skurulių, su vandens 
paspiriu iki Vilniaus krašto 
sienos ir Ukmergės.

šiuo metu pasidarė labai bu
tini elektros reikalai Vakarų 
Žemaitijoje: yra reikalo pra

plėsti Palangos, Kretingos ir 
Plungės elektrines ir duoti 
Elektros energiją šventajai.

šiame rajone norima pasta
tyti hydroelektrinę ant Mini
jos upės. Ateityje numatoma 
Minijos elektrinę sujungti per 
Telšius ir Kuršėnus su Reky
vos šilumine elektrikine ir šių 
elektrinių ' veiklą suderinti.

Minijos elektrinės projektas 
jau paruoštas ir jį ateinančiais 
metais galima butų vykdyti.

■ Elta.

ALYTAUS apielinkėje, ypač 
dešinėje Nemuno pusėje, labai 
daug yra didžiulių akmenų. Se
niau niekas prie jų nedryso 
prieiti ir negalėdavo jų su ku- 
ju įveikti. Bet dabar ir jiems 
atėjo eilė. Dabar kiekvieną 
dieną Alytuje girdisi dideli 
sprogimai, net žemė dreba.

Į LII1TUVA
Keliaukit Vikingų laivais

Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimai:
Iš New York Iš Gothenburg
Rūgs. 1G KUNGSHOLM Rūgs. 30 

----------- GRIPSHOLM Spalių 12
DROTTNINGIIOLM

Rūgs. 25 Lapk. 2
Rūgs. 30 GRIPSHOLM-----------
Spaliu 24 GRIPSHOLM Lapk. 13 
Spaliu 31 KUNGSHOLM Gruod. 9

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip 
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas, arba

SWEI)ISH AMERICAN LINE
4 W.51st St. New York, N. Y.

IĮ

S
PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė.Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam • 
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6820 Superior Avė. 
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! ENKIJOS TRAGEDIJA: Tose giriose kur pora me
tų atgal Lenkijoje Lenkų ir Vokiečių diplomatai 

draugiškai medžiojo, šiądien Vokiečiai Lenkus medžio
ja ir žudo. Varšavoje, kur Lenkai draugingumą rody
dami Vokiečius diplomatus vaišino, Vokiškų orlaivių 
bombos griuvėsius paliko, Lenkų vyriausybė priversta 
buvo ją apleisti....

Gaila pamanyti kaip likimas keršija: ne tik pavie
niams bet ir tautoms.... Tada Lenkai tarėsi kaip pri
versti Lietuvą atnaujinti santikius su Varšava, kaip 
jų netrukdomas Hitleris galės suplėšyt Čekoslovakiją.

Pasaulinis karas Rugsėjo mėnesį, 1914 metais, jau 
buvo įsiliepsnojęs. Jis prasidėjo 25 metai atgal.

•

AMERIKONAI ką nors visuotino rengdami kviečia į 
“ “piliečių komitetus” ne tik savo įvairius organiza
cijų ir visuomenės vadus, bet ir kitų tautų žymesnius 
žmones, padarymui savo ruošiamo darbo plačiu visuo
menišku. Tuomi jie Įgyja visų simpatijas, reklamą ir 
paramą. .

Pas mus Lietuvius tuo atžvilgiu aišku žiaurus ne
kultūringumas: jeigu kyla koks visuomeniškas darbas, 
tuoj viena kuri srovė stengiasi jį pasigriebti į savo ran
kas, ir kiekvienas vadukas nori įsprausti ką nors savo
tiško. Darbą pagriebusieji į savo rankas, pirmiausia 
rūpinasi ne apie darbo atlikimą bet apie garbę kokia 
iš to bus! Keli vienos siauros politiškos grupės vadukai 
tuoj skubinasi kitiems kelią pastoti, vieną asmenį -pa
niekina, kitam užima burną, trečią kaip nors nustelbia 
— ir taip pasiėmę darbą jį visiškai nutempia ant savo 
kurpalio.

Atsimename kaip Chicagoje klerikalai pasiėmę į 
talką socialistus iš Lietuvių Dienos programo padarė 
savotišką cirką. New Yorko Parodoje, Lietuvių Die
nos programą suambrijo ponai “vargamistros”, rasda
mi tik save “garbės vertais”, kaip to pelėda savo vaiką.

•

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

AT ŪSŲ Lietuviški komunistai tiesiog lygsvaros nusto- 
ję. Kai Hitleris plėšė Čekoslovakiją, kai Rusija 

turėjo militarišką sutartį .su ta nelaiminga respublika, 
jie kaltino Angliją ir Prancūziją kam jos negelbėjo So
vietų kaimynės. Niekad jie nei neišsižiojo pareikalau
ti Staliną kad jis stotų gelbėt Slavišką valstybę.

Dabar, kai Hitleris su Stalinu susiglėbiavo ir išsta
tė Europos taiką dar į didesnį pavojų, jie ir vėl gieda 
savo dainelę, pataikaudami Hitleriui. Kai Hitleris už
puolė Lenkiją, jie vėl kabinasi prie Anglijos ir Prancū
zijos kam nešoka Lenkiją gelbėt, nors giria Hitlerį už 
jo susitaikymą su Rusija "ir garbina Staliną už jo su
stiprinimą Hitlerio keliariopai.

Jeigu jie nori kad Hitleris butų sumuštas, kodėl jie 
neprotestuoja prieš Stalino išdavikišką pasielgimą? Juk 
Stalinas tarėsi su Britais ir Prancūzais dėl sustiprini
mo Vokiečių apsupimo palaikymui Europoje laikos. Gi 
Stalinas pats pirmutinis tą apsupimą pralaužė ir leido 
Hitleriui užpulti Lenkiją.

Akivaizdoje tokių suktų komunistų spaudos rašinė
jimų. Lietuviai darbininkai privalo tuoj atsukti nugara 
tiems didžiausiems dvidešimto amžiaus veidmainiams.

• »

C'ALIME spėti ko Sovietų Rusija nori: ji nori kad Va-
1 karų Europa nusikamuotų kariaudama tarp savęs, 

tada Maskvos carai darys savo kitą pasi^ėsinflną Euro
poje komunizmą paskleisti.

Lietuvai didžiausias pavojus šiuo laiku ir gali bū
ti tik iš klastingų Maskvos carų pusės — jie gali pasi
kėsinti Lietuvą užgrobti, pirmiau negu Hitleris ar kas 
kitas turės proga toliau Lietuvai ką pikto padaryti.

PRANEŠIMAI kad Lietuva ruošia plačius šalies elek- 
l trifikacijos projektus, kurie tūli jau tuoj ir bus 
pradėti vykdyti, turi labai daug reikšmės visam kraš
tui. Lietuva" bus taip sakant modernizuojama iš pat 
pagrindų: nuo balanos šviesos, kuri dar nesenai buvo 
plačiai madoje, ir dabar dar tebėra neišnykus, pereis 
prie tos misteriškos bet labai paprastos ir lengvai pa
siekiamos šviesos — elektros.

Darbi} bus Įrengiant didžiąsias hydroelektrines — 
vandenines — elektros gamyklas. Darbų bus elektrą 
po Lietuvą išvedžiojant. Atsidarys naujos progos elek
tros reikmenų patiekimui visam kraštui. Be šviesos na
muose, pigia Lietuviška elektra galima bus ir apšildyti 
namus, ir maistą gaminti, kas viskas pagreitės, nes da
bar. Įkurti Lietuvišką pečių, arba Įkūrenti valgiui ga
minti’ “plytą” ima daug laiko.

Lietuvos traukiniai galės būti operuojami elektra, 
kaip vra tūlose kitose šalyse.

Vienas nepatogumas su elektra yra tai atsitikime 
karo: susprogdinus elektros gamyklas beveik supara- 
ližiuojama visas kraštas: nutrūksta komunikacija, ir tt.

Svarbiausias Klausimas
Sandara teisingai pastebi 

kad svarbiausias klausimas ku
rį Nevv Yorke Pasaulinės Pa
rodos metu suvažiavę tautinin
kai privalo rišti, yra sustipri
nimas tautinės veiklos”. Pa
taria ne tiek žiūrėti į ką atli
kome, bet ką padarysime atei
tyje. Sako, reikia eiti į žmo
nes su savo idėja ir darbais.

Sandara, aišku, siūlo dėtis 
prie Sandaros. Tas reikalinga 
savu keliu, bet gyvenimas jau 
yra išėjęs iš vienos Sandaros 
ribų senai. Tautininkams rei
kia ne vien Sandarą stiprinti, 
bet TMD., SLA. ir Tautines 
Tarybas. Gyvenimas nėra tik 
vienas taškas, bet daugelis taš- 
kų. Tautininkams prielanki 
dirva dirbti ypatingai dabar, 
kada komunisto Stalino pasi
bučiavimas su fašistu Hitleriu 
išmušė visą logiką iš po kojų 
musų kairiesiems, kurie visuo
menę ikšiam viliojo tariamojo 
"darbininko” labui. Lietuvio 
darbininko pareiga yra rūpin
tis ne Rusų ar Ispanų darbi
ninkais, bet Savimi ir savo ša
limi. Tik čia jis gali susikur
ti pakenčiamą ir patinkamą 
gyvenimą, kurio jam 
kitas nesukurs.

Kai Jie dar Nežinojo...
Kai jie dar nežinojo kuriuo 

keliu Stalinas tikrenybėje savo 
politiką suka, Laisvės redakto
riai rašė: “Fašistams nieko ne
reiškia' sutartys”. Bet Stali
nas pasirašė net dvi sutartis 
su Hitleriu.

Be to, Laisvė rašė: “Pary
žiuje karo reikalų žinovai ti
ki kad Sovietija galėtų viskuo 
aprūpinti Lenkiją, atsilaikyti 
prieš Vokietiją”. Bet Hitleris 
surišo Stalinui rankas, jis pri
žadėjo būti “neutralus” ir Len
kijai nieko neduoti.

Laisvė rašė kad Vokiečiai, 
sudraskę Lenkiją, “purviniais 
batais suspardytų ir Lietuvą”. 
Stalinas, reiškia, savo susitari
mu su Hitleriu jį sustiprino 
ir pastatė pavojun tą Lietuvos 
nepriklausomybę, kurią musų 
kairieji ėmė sakytis ginsią iki 
paskutiniųjų.

Ką dabar kairieji darys? 
Kaip jie į Staliną žiuri?

▼▼▼

niekas

Bergdžiai Žuvę
Musų kairiųjų spauda deda 

vardus 18-kos Lietuvių kurie 
žuvo Ispanijos kovose. Jų tar
pe du Amerikos Lietuviai ir 
du Kanados, žuvo (dabar ga
lima sakyti) bergdžiai, nes iš 
jų pasiaukojimo nebuvo nau
dos nei Lietuvai, nei Ispanijai, 
nei Rusijai, kuri, pagaliau, su-

Žuvęs Talentas
Vilnyje Pruseika teisingai 

pastebi skaudų musų Ameri
kiečių literatūrai faktą: “Kl. 
Jurgelionis galėjo būti stambus 
žmogus Lietuviškos knygos 
pasaulyje, bet savo talentą iš
barstė daugeliui neužbaigtų 
biznių. Jis nenuėjo keliu kur 
jo talentas butų buvęs vaisin
gas.”

Tą patį veik galima pasaky
ti ir apie gabiai plunksną 
loti mokanti Pruseiką.

var-

dar-ŽEMĖS ŪKYJE šymet 
buose Įvyko daug nelaimingi} 
atsitikimų: Draudimo nuo ne
laimingų atsilikimų kosoje yra 
užregistruota per 3,700 tokių 
nelaimių žemės ūkio darba
vietėse. Prasidėjus didiesiems 
ūkio darbams: javų valymui ir 
ypač kaitimui nelaimingi atsi
tikimai dar padidėja.

VASARA
Nusviro varpos mano palangėj.... 
Visų mylėta ir išbučiuota, 
Ant galvos rankas sunėrus 
Vasara eina skraiste žieduota....
Vasara eina per platų lauką.... 
Suklaupia naktis prie melsvo šilo, 
Gėlės darželiuos sapną sapnuoja 
Apie bites.... ir paukščiai nutyla. 
Nutyla visa — ir nieks nedrystų 
Pri žadint baltą karvelių porą, 
Arba išgąsdint, kad ir netyčia, 
Tinkle mieguistą ir seną vorą.
Tiktai palangėj auksinė jura 
Varpų bangomis švelniai liūliuoja, 
Tiktai krūtinėj kaž kas nerimsta, 
Kai tie karveliai balti bučiuojas...

Aš visą naktį Tavęs išlaukčia, 
Jei tu ateitum prie sodo vartų; 
Vasara melsvu šydu mus dengtų, 
Vasara niekam neprasitartų....

“Tr.” Ryto Rasa.

PRASIŽENGIMUS Amerikoje papildo ne vieni atei
viai ar jų vaikai, kaip nekurie “200-procentiniai” 

Amerikonai nori įrodinėti. Amerikos žurnalistas Boa- 
ke Carter skelbia: “Iš 2,438 asmenų uždarytų Pennsyl- 
vanijos valstijos pataisos įstaigose per fiskalį metą iki 
Gegužės 31 dienos, 96.7 nuošimčiai jų buvo čiagimiai. 
Taigi, tik trys nuošimčiai yra ateiviai!”

Melžiamų karvių visame pasaulyje yra apie 120 milijonu, 
iš jų apie 24 milijonai yra Suvienytose Valstijose.

ŠIENAPJŪTĖ KAIME
Rytuose vos matos rausvoji aušra —
Eina dalgių gretos.... Tinginių nėra!

Kojos apsikaišo deimanto rasa,
Brenda ir nepaiso jaunystė basa.

Palaukėj sustoja, griežlė sveikin juos,
Lenkiasi ir moja smilgos dobiluos!

Uždainuoja plienas kieta krutinę
Ir paskelbia dieną dar su aušrine.

Stiebiasi ir žiuri žiedeliai rausvi....
Mato visą buri — ir visi savi.

Veidai nubučiuoti vėjo ir Dangaus....
Ir nenor dejuoti dėl darbo sunkaus....

Rytuose vos matos rausvoji aušra,
Skamba plieno gretos.... Tinginių nėra! 

“Tr.” Kazys Kunca,

DIRVA
sitarė su Hitleriu, siuntusiu 
ginklus Ispanams nugalabinti 
minėtus Lietuvius.

Musų kairė ji spauda, reiškia, 
klaidingu keliu Į mirtį nuvedė 
18 Lietuvių, kurie butų buvę 
tautai naudingi.

’TV’T

SKAITYMAI

VERŠVUOSE ATKASTAS 4-TO 
AMŽIAUS MOTERS KAPAS

Veršvuose ištirta 227 Žmonių ir 6 
arklių kaptai. Moteris su dideliu 

turtu. — Pakapiuose ištirta 
32 arklių kapai

pAVASARĮ šymet pradėta vykdyti senoviškų 
* liekanų kasinėjimai Veršvuose, netoli Kau
no, dar ir dabar tebetęsiami. Kasinėjama tik 
tos vietos kur senovės paminklams gręsia pavo
jus sunykti ir jų neįmanoma apsaugoti. Vie
nur įdomus prieš-istoriniai kapinynai yra ardo
mi beimant graužą ir smėlį keliams taisyti bei 
namams statyti, kitur, išskirsčius kaimus j vien
sėdžius, pilkapiai yra lyginami, nuariami ar nu
kasami ir nuimami aplink juos sudėti akmenų 
vainikai.

VERŠVUOSE, kur kasinėjimai pradėti Va
sario 28 d., ikšiol jau ištirta 197 griautiniai 
žmonių kapai (žmonės laidoti duobėse), per 30 
degintinių kapų ir 6 arklių kapai.

Turtingiausi yra griautiniai kapai. Čia su
rasta labai daug naujos ir vertingos medegos 
Lietuvių medeginei kultūrai pažinti nuo III net 
iki VII amžiaus po Kristaus, šiuose kapuose 
surasta daug įvairių papuošalų tipų, iki šiol 
visai dar Lietuvoje nežinotų. Kiekvienas ka
pas vis buvo kuo nors sikirtingesnis ir ypatin
gesnis. . Bet ypatingai’ įdomus buvo paskutinė
mis Liepos dienomis atrastas dvigubas kapas. 
Maždaug 1.30 metrų gilumoje nuo žemės pavir
šiaus susidurta su dviejų žmopių griaučiais, gu
linčiais /šalia vienas kito. Dešinėje pusėje bu
vo palaidotas vyras, kuris nepasižymėjo radi
nių įvairumu, jo drabužis ar apsiaustas buvo 
susegtas geležiniu laždeliniu smeigtuku, prie de- 
šinėsės rankos petikaulio gulėjo ilgas išlenktas 
geležinis peilis ir išstrižai šlaunikaulį buvo pa
dėtas ilgas įmovinis kirvis.

Visai kitoks yra buvęs greta gulinčios mo
ters kapas. Moters kaklą puošė žalvarinė gran
dinėlė, dvigubai sudėta, įvairiaspalviai stikliniai 
ir emaliniai karoliai, ant dešinės rankos buvo 
užmautos dvi, o ant kairės net keturios žalvari
nės juostinės apirankės, kiek siaurėjančiais ga
lais, ir žemiau kelių padėta kiek kitokį apirar.- 
kč. Gale galvos buvo sudėtas visas jos lobis. 
Čia, kaip galima spręsti iš organinės medegos 
likučių, medinėje dėžutėje buvo įdėtos trys ant
kaklis, septynios apirankės ir kaklo papuošalas, 
susidedąs iš žalvarinių įvijų bei trikampės for
mos kabučių, prie kurių kiekvieno dar buvo pri
kabinta po keturias žalvarines, metaloplastiniu 
budu papuoštas plokšteles. Atrodo lyg į kapą 
skyrium buvęs įdėtas ir paveldėtas protėvių tur
tas. šių visų papuošalų viršuje gulėjo nemažas 
žalvarinis, gana ilgu kakleliu puodelis.

Tai pirmas šios rūšies radinys Lietuvoje.
Sprendžiant pagal pačius vėliausius šio ka

po radinius, abudu mirusieji kartu ir vienu me
tu turėjo būti palaidoti IV amžiaus pradžioje.

AKMENĖJE (Šiluvos vals., Raseinių apsk.) 
buvo ištirti jau pradėti ardyti astuoni pilkapiai. 
Vienuose pilkapiuose, gerokai apardytuose, jau 
neberasta vertingesnės medegos, tačiau pilka
pyje antrame buvo aptikti dar septyni nesuar
dyti ir labai įdomus ir turtingi kapai. Čia su
rasta antkapių trimitiniais, kilpiniais, knginia'S 
ir dėželiniais galais, akinių segu, masyvių žal
varinių apirankių, ornamentuotų arba akiniu 
raštu, arba skersinėmis įpjovomis, geležinių į- 
movinių ir siauraašmenių kirvių ir kt.

Kapas nr. 2 buvo ypatingai įdomus, nes ja
me, be Įprastinių I.ietuviško tipo papuošalų, bu
vo rasta didelė Romėniška (vadinama spaminė) 
segė. Lietuvoje tai antras egzempliorius, pa
sirodęs šviesoje beveik po šimto metų.

Pirmutinė šio tipo segė buvo surasta 1840 
metais Adakave (Skaudvilės vai.) ir išvežta į 
Mintaujos muzejų. šio tipo segių centras buvo 

. Romos imperijos provincijoje Panonijoje ir No- 
' rikume. Jos daugiausia buvo vartojamos antra
me amžiuje po Kristaus.

Iš įdomesnių paskutinių laikų kasinėjimų 
j tenka dar paminėti arklių kapinyno tyrinėjimai 
PAKAPIUOSE (Vandžiogalos vai., Kauno aps.). 
Čia, beimant graužą naujai statomai radio sto
čiai, buvo pradėtas ardyti didelis arklių kapi
nynas. Iki šiol jau ištirta 32 arklių kapai, dau
giausia 11—12-to amžių.

Laidosena ir kapų inventorius labai gimi
ningas pernai tyrinėtam Graužiu kapinynui 
(.Josvainių v.). Arkliai laidoti ne deginti, su vi- 

■ sa apranga: kamanomis, žąsliais, galvos papuo- 
į šalais, žalvariniais skambučiais, dideliais gele

žiniais skambalais po kaklu, pasidabruotom bal
no kilpom ir kt. Viršuje arklių kapinyno aptik
tas 14—16 amžiaus nedegintų žmonių kapiny
nas. Čia, be įvairių kapų priedų, kai kur ka
puose surasta ir po keletą monetų, kurios pa
deda gana tiksliai nustatyti kapų amžių.

Kasinėjimus atlieka Vytauto Didžiojo Kul
tūros Muzejus. Iki rudens dar numatoma iš
tirti keletą vietų, kurių jokiu budu nebus gali
ma apsaugoti nuo sunaikinimo.

Tokie tyrinėjimai numatoma atlikti MEL
DIMUOSE (Rozalimo vai.), KOKšlUOSE (Ka
majų vai.), TOLEIKIUOSE (Semeliškių vai.), 
PAŽIOBRYJE (Šiluvos vai.), VĖžLAŪKYJE 
(Šiluvos vai.) ir kt. Pr. Ra.—L.A.

DRUSKOS PALOCIAI ŽEMES 
GELMES

buvo 
pasi-

gar-

Į ENKIJOJE yra požeminis “druskos miestas”, 
h- kur kasama druska. Ta druskos kasykla 
yra jau 700 metų senumo, per tiek metų iš ten 
druska imama, bet vis neišsibaigia, toki dideli 
ir gausus yra druskos sluogsniai.

Tame drukos mieste yra keltuvai ir laip
tai, taipgi gatvės, namai ir salės. Viena tų 
salių yra didelė, kur rengiama ir baliai. Kuo
met ji apšviečiama, visa net žėri, šviesai atsi- 
mušanj į druskos sienas. Senais laikais ponai 
ten rengdavo savo puošnias puotas.

Tos druskos kasyklų plotas apima dvylika 
ketvirtainių mylių. Jose yra nutiesta 30 my
lių gatvekarių bėgių, taipgi randasi daug sto- 
vylų iš druskos iškaltų, ir bažnyčia.

Kaip druska ten atsirado? Mokslininkai 
įrodo kad prieš daugybes metų ta sritis 
druskos jura. Kuomet jura išdžiuvo ten 
liko druska, kuri sukietėjo į akmenį.

Tos Lenkijos druskos kasyklos yra 
siausios pasaulyje, bet yra ir kitų vietų kur 
gamta paliko daugybę suakmenėjusios druskos. 
Netoli Berlino yra druskos kasyklos, kurios pa
siekti reikia lysti į žemę apie mylią gilumo.

Druskos kalnų randasi netoli Orenburgo, 
Rusijoje, netoli Cordoba, Ispanijoje, ir Punjab 
provincijoje Indijoje. Druskos kalnai Ispani
joje siekia iki 500 pėdų aukščio.

Druska naudojama prie žmogaus ir gyvu
liui maistą. Sveikatos žinovai tikrina kad vasa
ros laiku reikalinga naudoti druskos biskį dau
giau negu paprastai. Mes prakaituodami kar
štame ore nustojame kunui reikalingo druskos 
kiekio. Tą atpildyti galima geriant druską su 
vandeniu, labiau sūdant maistą.

Kadangi druska sulaiko mėsą nuo gedimo, 
tai kaip kaip žmonės tą ištyrė druska tapo vie
nas iš naudingiausių reikmenų prie maisto iš
laikymo.

Be maisto reikalams, druska dar naudoja
ma nekuriose industrijose. Druska sukietina 
muilą, stiklams priduoda permatomą ypatybę, 
ir puodų dirbėjai palivuoja puodus druska.

keletas viešbučių turi pože- 
bėgančiu vandeniu, kuriuose

•LONDONE
minius prudus su 
užlaikoma žuvis (trout), kurią valgytojas pa
sirenka gyvą, ir tik tada ji išimama iš vandens 
ir kepama.

• PORTLAND, Oregon valstijoje, yra se
nas užsilikęs įstatymas kuris draudžia iš rin
kos neštis pirktus dalykus naščiais: ant karties 
perdėtos per pečius, prie karties galų pririšto
se ragažėse.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00,

LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIAI

30“
§ie Lietuvos 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 šabų, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohi»
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CLEVELANDIETIS SURADO KARO LIGONI
NĖJE LIETUVI DAKTARĄ VIETINES ZINiOS j

AKLI KELIO JIEŠKO

Juozas Wylksess, buvęs Cle-. 
velandietis, dirbantis Washin- i 
gtone, D. C., valdiškame dar
be, rašo:

Aš buvau susidūręs su ne
laimingu įvykiu, kuris paga
liau pavirto malonus ir sma
gus.

Gegužės 1 d. aš patekau į 
valdišką ligoninę, vadinamą 
Walter Reed Hospital, Washin- 
gton, D. C.

Ligoninėje būdamas, už po
ros dienų patyriau kad šioje 
kariuomenės ligoninėj užiman
tis aukštą vietą tarnauja Lie
tuvis gydytojas, Pulkininkas 
Dr. Gustaitis. Jis prižiūri du 
ligoninės kambarius kur viso
kias operacijas daro. Jis ir 
man darė dvi operacijas dvie
jų mėnesių bėgyje.

Jis prižiūrėjo mane kaip sa
vo brolį, už ką aš jam širdin
gai reiškiu padėką. Jis sten
gėsi pasitarnauti savo tautie
čiui taip kaip kiti geri musų 
tautos vyrai daro.

Smagu buvo užtikti Lietuvį 
tokioje atsakingoje valdiškoje 
vietoje. Col. Dr. Gustaitis 
yra Suv. Valstijų kariškas gy
dytojas.

Kai aš sužinojau kad Dr. 
Gustaitis prižiūrės mane, iki 
dar galėjau vaikščiot pasisten
giau ' nueiti pas jį į jo privati
nį ofisą. Paklausius ar galiu 
su juo pasikalbėti, jis labai 
prielankiai atsiliepė kad galiu

.James E. Spagnola
F L O R 1 S T

COMPI.ETE FLOWER SERVICE 
FOR ALL OCCASIONS

Novelty Vase Plants Rare Plants 
Cut Floivers (38)

Juozas Wylksess

Karui Europoje prasidė
jus, Clevelande jau bran- 

1 ginama nekurie maisto da- 
Į tykai.

CLEVELANDE RUO
ŠIASI DIRBTI

Landscaping Rock Ponds
Pristatom į namus. EN. 23SU

5818 Superior Avė.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
RŪGS. 1 IKI SPALIŲ .31
Pirkit sau ALŲ IR VYNĄ 

wholesale kainomis.
STIPRUS GERAS ALUS 

25 skirtingų rūšių — $1.56 už dėžę 
6 bonkos — 49c.

•
VYNAS — 22 skirtingų rūšių. 

$1 galionas ir aukščiau.
CANNED BEEF $2.15 už dėžę 

10c vienas.
PERRY MINE HOUSE 

7205 Wade Park Av. ENd. 9276

HENRY WIEBUSCH
Namų Dekoratorius iš Vidaus 

ir iš Lauko.
Pirmo3 rūšies medega

Specialus rudeninės
ir darbas, 
kainos.

WAsh. 0527 4371 E. 139 St.

kalbėtis. Mano klausimas bu
vo, ar jis yra Lietuvis. Jis 
atsakė jog Lietuvis, ir aš pa
sisakiau kad Lietuvis.

Jo akys labai linksmai pa
žiurėjo į mane, ir jis pasakė 
man kas atsitiks su manim: 
sakė kad aš kentėsiu skausmų, 
bet jis ' prižiūrės ir rūpinsis 
manimi.

Tokio gero savo vientaučio 
pamiršti negalima.

Kadangi aš kuo kitu nega
liu pasidarbuoti Lietuvių tau
tai bandysiu pasitarnauti savo 
broliams eks-kareiviams, ku
rie jaučia kokius skausmus 
nuo karo laiko, jeigu jie norė
tų įsigauti į šią ligoninę, pra
šau tik parašyti man laišką iš 
bent kurios valstijos, nedaro 
skirtumo, bi tik Lietuvis, o aš 
duosiu patarimą kaip patekti 
į šią ligoninę. Rašykit man: 

Joe Wylksess, 
325 — lst St., S. E.

Washington, D. C.

CLEVELANDAS šių metų 
statybos atžvilgiu užėmė šeš
tą vietą Amerikoje didelių mie
stų eilėje, žinios paduodamos 
pavėluotos dėl to kad S. Val
stijų Darbo Departamentas ne
gali laiku gauti atsakymus j 
savo paklausimus. Statistikos 
apima net 2,006 miestus, tai 
ir žinios taip greitai nesutvar
komos.

Birželio mėnesį šymet sta
tybos darbai ėjo sekančiuose
miestuose sulyg 

New Yorke 
Washingtone 
Los Angeles 
Detroite 
Chicagoje 
Clevelande 
Per pirmą šių

jų vertės:
$22,564,521 
20,103,131 

6,332,118 
5,656,736 
4,037,380 
3,701,861 

metų pusmetį
Clevelande statybos darbų bu
vo užvesta už $8,555,500, prieš 
$3,518,000 tuo pat laiku per
nai.
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NAMŲ TAISYMAS
: • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.

• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

HOME OVVNERS SERVICE
Į 6804 Whitnev Avė. Phone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
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JACK’S FEUIT MARKET
Lietuvis savininkas ir operatorius.

Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias 
kainas. Atvežatn nemokamai.

6601 Vade Park Avenue

.............  * . jj

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nąuotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

yjnFi ■ hūT» ■■>■■■■ ■ < ■■■■imn
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Clevelando automobilių da- 
i lių ir reikmenų dirbtuvės pasi
ruošusios darbams, ketina pa- 

| imti apie 4,500 daugiau darbi- 
ninku iki Spalių 1 dienos.

Fisher Body Co. sako ims 
[ dar 2,000 darbininkų daugiau.

tVhite Motor Co. pasiryžus 
šaukti į darbą dar 500 darbi- 

I ninku.
White Motor Co. gavo už

sakymą padaryti 300 šarvuotų 
kariškų žvalgybinių karų.

Be šių paminėtų kompanijų, 
kitos mažesnės išdįrbystės sa
ko paims bendrai apie 2,000 
darbininkų daugiau.

CIevelandas Darosi 
Saugesnis

Statistikos surinktos ’Cleve- 
lando Policijos departamento 
viešų reikalų biuro parodo tra
fiko nelaimes sekančiai: .

Trafike užmuštų asmenų iki
Rugp. 28, 1937 buvo 143

” '1938 73
1939 62

Mokyklinio amžiaus
vaiku trafike užmušta:

1937 20
1938 13

iki šiolei 1939 5

• VIEŠŲ DARBŲ vedimui 
Clevelande federalė valdžia pa
skyrė $11,350,000, jeigu mies
tas iš savo pusės turės pridėti 
savo atitinkamas sumas pinigų 
prie tų projektų. Miesto val
dyba tikisi galės tą kvotą su
daryti ir palaikyti 36,000 vie
šų darbininkų prie darbų po 
Rugsėjo 1 dienos. Jeigu bus 
reikalas tai iki Gruodžio 31 d. 
galės padauginti viešų darbi
ninkų skaičių iki 50,000.

CLEVELANDO DIDE
LĖS PARDAVIMŲ 

DIENOS
Penktadienį ir šeštadienį at

sibus didžiausias May Day iš
pardavimas kokį tik praktikuo
ja Amerikos departmentinės 
krautuvės. Tas išpardavimas 
taikomas jums, didžiai pirki
mų publikai visoje šiaurinėje 
Ohio. Tas atsibuna kas me
tas ir pirkėjai gauna sau tokių 
naudingi] ir reikalingų prekių 
už žymiai mažumes kainas ko
kių tik kas pageidauja ir ne
gali rasti kitur. /

Apsilankykit į May Company 
Clevelande, per šias dvi May 
Dienas, penktadienį ir šeštadie
nį.

JĮIPPODROM g
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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, gauiįt už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
’! jvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

i f
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“GOLDEN BOY”
Vienas iš jaudriausių šio 

sezono paveikslų yra tai nau
ja filmą, “Golden Boy”, kuri 
pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šį šeštadienį, Rugsėjo 
16 d. Šiame veikale dalyvauja 
nauja filmų žvaigždė, William 
Holden. Filmą vaizduoja jau
no vaikino kilimą kumštynių 
profesijoje, nors jis buvo mo
kinamas muzikos ir turėjo pa
tapti žywus artistas.

Prie jo vaidina jau žinoma 
artistė Barbara Stanwyck ir 
Adolphe Menjou su eile kitų.

HAN’S CAFE 
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schvveizer, Prop. 

5325-27 SUPERIOR AVENUE 
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

Edward A. Hiss
Pharmacist and Optometrist
Pabandykit musų Hay Fever 
apsaugos vaistus, 100 nuošim
čių veiksmingi. Pagelbsti net 
blogiausiais atvejais. Kainuo
ja tik $1.00. (41)

7102 St. Clair Avė.
ENdicott 8555 HEnd. 5092
Pritaikom akinius ir ištiriam 

akis per virš 30 metų.

Toje kitoje gazietėlėje tūla 
Elzė plepsi apie Clevelando 
Lietuvių katalikiškas draugi
jas bei kuopas. Mums senes
niems Clevelando Lietuvių ka
talikiškų draugijų bei kuopų 
nariams ir valdybose buvu
siems žinoma kas per vieni tie 
gaivalai, kurie susispietę prie 
to šlamštelio nori šmeižti ra
mius šios kolonijos Lietuvius.

Kas tie gaivalai yra:
1. Tas kuris viešai iškėlęs 

dolarį publikoje pasakė: “Štai 
mano dievas’'. Tas pasenęs 
žmogelis (kūdikis *su ūsais) 
per ilgus laikus kaišiojo savo 
šmeižtus prie LietuVių bažny
čių, o dabar jau siuntinėja ir į 
namus. Ką jis neapšmeižė 
tais savo šlamštais. Kad ir tą 
pačią plaukuotą bobelką ganą 
prišmeižė, bet ji peržiopla tą 
suprasti, ir ji nuėjo į tą šmei
žikų pastogę. Na, jai ten ir 
vieta.

2. Paimkim tą patį Pyterį,
kas jis per vienas? Nagi tas 
pats vyrukas kuriam rinkom 
aukas katalikiškose draugijo
se mokslą išeiti. Kai jis bai- 
bė mokslą ir atvažiavo į Cle
velandą apsigyventi, Čia dar 
daugiau prisirinko iš žmonių 
pinigų ir tada pasiskelbė ban
krutuojąs, kad nereiktų sko
lininkams atsiteisti. Tai tau 
ir katalikas, ir toks turi mus 
mokinti, ar tokio mes turim 
klausyti ? i

Vietoje atsilygint katalikiš
koms draugijoms, ypač Kata
likiškų Draugijų Sąryšiui, už 
teiktą jam paramą, savo ge
rais darbais, Pyteris susiorga-. 
nizavo keletą bobelių ir atei
davo į draugijų susirinkimus 
trukšmauti, visokiais budais 
kenkė sąryšiui, ir jį ėdė iki su
griovė. Ar tada pasidarė jo 
sąžinei ramiau ?

Ne, Pyteri, tavo sąžinė ne
gaus ramybės iki neatsiteisi 
žmonėms, ir tavo kaltinimai 
katalikų veikėjų kad jie susi
deda su laisvamaniais nieko 
tau negelbės.

Aš nežinau ar galėtume ras
ti tokį katalikų kunigą kuris 
tau, Pyter, galėtų duoti išriši
mą už tavo žmonėms padary
tas skriaudas....

Pyterio' Rėmėjas.

Pas biznierius P. Ražukus 
lankėsi p. Cecilija Valinskienė 
su savo vaikučiais, iš New Yor
ko valstijos, ir pusseserė Ma
rė šultienė iš Čhicagos. Jos 
apžiurėjo Akrono didžiules iš
dirby stes ir miesto įdomybes. 
Trumpai paviešėjusios, paten
kintos išvažiavo namon.

Atsiprašau Dirvos skaityto
jų. Yra daug Akrono žinių 
kurias reikėtų paduoti, bet tu
rėjau išvažiuoti iš Akrono la
bai svarbiais reikalais i Michi- 
gan valstiją, dėl to nebuvo ka
da žinutes Dirvai paruošti.

Sugryžęs viską sutvarkysiu 
ir patieksiu Dirvos kitam nu
meriui.

šiame karo krizio laike, pra
šau visų sekti Dirvą, nes joje 
bus patiekta įvairios žinios.

Kalnas.

•loseph J.
D E V N E Y

Democratic Candidate
FOR

C O,U N C I L 
22nd WARD .

1789 EAST 68th STREET
Balsuok už Gera Valdžia

MEDICAL MESSAGE
CABINET BATHS — SHOWERS 
Scientific Body Building & Reducing 

Rheumatisni. Arthritis 
and kindred ailments treated. 
Warts Moles, etc. Removed 

permanently. (36)
AVALON HEALTH STUDIO 

8311 Euclid Avenue 
Room 206 RAnd. 4171

ROSEDALE PAPER CO.
6702 Superior Avė. 
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai, 

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav. 
HEnderson 1919

VIEŠOJI STATYBA
EINA GERAI ,

KAUNAS. — Sudaryta vi
suomeninio pobūdžio “Staty
bos” bendrovė. Ji šiuo metu 
atlieka visą eilę žymesnių sta
tybų. šventojoje bendrovė sta
to eilę žvejams namelių ir du 
uosto administracijai namus. 
Taip pat Šventojoje stato ak
cinei “Žuvies” bendrovei pusės 
milijono litų žuvies apdirbimo 
fabriką.

Kaune ta bendrovė, be kitų 
statybų, stato “Raidės” spaus.- 
tuvei namus. Norėdama savo 
statybas piginti, bendrovė yra 
yra pasiryžus įsigyti moder
nias stalių dirbtuves. Numa
toma įsigyti Žemės Banko tu
rėtas Klaipėdoje dirbtuves, ku
rios yra visai modernios.

SURINKO DAUG GE
LEŽIES

KAUNAS. — Šių metų pra
džioje Lietuvos skautai paskel
bė geležies vajų — talką atlie
kamam metalui rinkti. Kaip 
žinoma Lietuva turi importuo
ti visus metalo dirbinius ir me
talo žaliavą savo pramonei iš 
užsienio, nes savų kasyklų ne
turi. Vien už neapdirbtą me
talą kasmet išmokama užsie
niams per 20 milijonų litų ar
ba dešimtą dalį viso importo.

Tuo tarpu pilni užkampiai 
mėtosi įvairių metalo dirbinių 
liekanų ir visa tai ilgainiui žū
sta.

Skautai per ištisą vasarą 
rinko geležį, plieną, špyžių, va
rį, bronzą, žalvarį, aluminumą, 
šviną, nikelį, ciną ir alavą. Iš 
surinktos medegos skautai no
ri padidinti kariuomenėje nau
dojamos žaliavos atsargą ir 
nuliedinti savo bičiuliams kai
me — jauniesiems ūkininkams 
— plūgą ir akėčias, šio vajaus 
talkininkams paskirta dovanos.

Elta.

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers

Mes apden.giam ir taisom viso
kius rakandus. Darom naujus 
slilyg užsakymo. 35 metą pa
tyrimo. Paimam ir pristatom 
į namus. (37)

9803 Denison Avė.
Telef. VYOodbine 9111

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių namas, 3 akrai že

mės, Garfield Heights. Reikia įmo
kėti tik $1,000, likusius išsimokėji- 
mui. Kreipkitės (37)

M. H. JENN1NGS
Mich. 0238 14205 Dressler Av.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.) '

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje. •

REGISTRUOJA BEDARBIUS GELEŽINKE
LIU DARBININKUS

Geležinkelių darbininkai ku
rie dabar yra be darbo ir ku
rie uždirbo $150 ar daugiau 
visų 1938 metų bėgiu dirbda
mi geležinkelių darbuose, dabar 
gali gauti bedarbės pašalpą 
yilyg Railroad Unemployment 
Insurance Akto, kuris inėjo 
galion nuo Liepos 1 d. Tokie 
gelžkelių darbininkai privalo 
užsiregistruoti ir paduoti sa
vo reikalavimus pašalpų pas
kutinėje geležinkelio kompani
joje kuriai dirbo, arba, jeigu 
randasi pertoli nuo tokios savo 
paskutinės darbavietės, gali 
kreiptis į artimiausį bent ko
kio geležinkelio ofisą.

Geležinkelių Bedarbės Ap- 
draugdos Aktas yra Federalis 
aktas įvedantis nacionalę sis
temą bedarbės apdraudos ge
ležinkelių darbininkams. Tas 
planas išdirbtas kooperuojant 
su geležinkelių savininkais ir 
darbininkų organizacijomis ir 
atlyginimų reikalavimas gali
ma gauti greitai. Viskas ką 
nedirbantis aplikantas turi da
ryti tai nueiti į savo paskuti
nio darbo užvaizdą, kuris, jei
gu pats negali priimti regis
tracijas, galės tą aplikaciją iš
pildyti per kitus tam paskir
tus asmenis.

Nuo dabar, visi geležinkelių 
darbininkai privalo užsiregis
truoti tuojau kaip tik neten
ka darbo, nes už praleistas 
nedirbtas dienas gali negauti 
atlyginimo, ir negaus atlygini
mo jeigu neatliks registravi
mosi kaip įstatymas nurodo.

Atlyginimas sulyg to akto 
geležinkelių darbininkams bus 
mokamas už kiekvieną dieną 
virš septynių dienų kurias ne
dirbs, bėgyje 15 dienų. Reiš
kia, jeigu gelžkelietis nedirbs 
15 dienų ištisai, jis gaus atly
ginimo už astuonias dienas iš i 
tų 15 dienų. Atlyginimo mo-|

kestis eina nuo $1.75 iki $3 į 
dieną, žiūrint kiek laiko išdir
bo 1938 metais. Tuo budu at
lyginimas už bent kurį 15 die
nų periodą visiško nedirbimo 
sieks nuo $14 iki $24.

Daugiausia ką bent kuris vi
sai nedirbantis geležinkelio 
darbininkas gali gauti atlygi
nimų bėgyje bent kurių dvy
likos mėnesių periodo bus nuo 
$140 iki $240, pritaikant sulyg 
jo uždarbio 1938 metais.

Gavimui pašalpų geležinkelių 
nedirbantieji darbininkai pri
valo pasekti šiuos nurodymus:

1. Turi būti uždirbę $150 ar 
daugiau 1938 metais prie ko
kio nors geležinkelio.

2. Turi užsiregistruoti ir 
palaukti 15 dienų išeilės, ku
riose turi būti mažiausia aš
tuoniom nedirbtos dienos.

3. Turi atsakyti į visus to 
Akto nustatytus patvarkymus 
pašalpos gavimui.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.
FARMA PARSIDUODA AR MAI- 

• NA1S Į NAMĄ MIESTE
140 akrų farma, netoli Orwell, 

O., parsiduoda arba main.vsim į na
mų Clevelande. Pilnai įrengta, su 
gyvuliais, naujais padargais, ja
vais. (36)

ZIGMONT PISCHING
8603 Force Av. off Turney Rd. 

Cleveland, Ohio

EKSTRA!
PIKNIKAS

SEKMADIENY, RUGSĖJO 24 d. 
p. Tadas NEURA rengia piknikų 
savo ūky, prie Brunswick, Ohio. Tai 
bus kaipo paminėjimas ukie darbų
užbaigos. ĮŽANGA DYKAI. Pra- 
ddžia 10 ta vai. ryte. Kviečiama 
visus atsilankyti ir pasilinksminti.

ŠVENTOSIOS UOSTO vaizdas su laivais ir nekuriais įrengimais

The Cleveland Trust 
Moderninimo Planas

NAMAMS IR BIZNIO ĮSTAIGOMS

PAGERINIMAMS KURIE TŪLI NE

APIMAMI BUVUSIA FHA PASKOLA

Pasitarki! su savo arkitektu, kontrakto- 
rium, namų statytoju, statybos reikmenų 

pardavėju, arba savo artimiausiu 

Cleveland Trust Bank.

Che 
Cleveland 

Crust Company
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiii^

I Tikri Lietuviški Pyragai Vestuvėms |
PR. KUNCAITIS |
Savininkas ir Kepėjas ==

• O =

4023 E. 141 ST. |
Telefonas VVAshington 3227 s

= Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py- = 
= ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas. =3

3 VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
= Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ- - CLEVELAND, OHIO

Clevelande Lietuvių kolonija 
nemaža ir galėtume turėti la
bai daug ko gražaus. Galima 
butų turėti ir puikų chorą, ir 
šokikų grupę, ir vaidintojų, ir 
geriausius dainininkus vienoje 
grupėje jeigu tik nebūtų musų 
tarpe tų užsispyrėlių, garbės 
godžių politikieriukų, kurie ne
gali žingsnio žengti be svajoji
mo kad juos kas nors turi už 
nors gerbti, nors jie nėra nie
ko nuveikę. Jie daugumoje ir 
tingi dirbti, sumanumo netu
ri, bet kąip mato kitus ką nors 
dirbant dasikvošėja kad ir iie 
tai butų galėję padaryti.

Jie vietoje sugalvoti ką nors 
ir vykdyti, arba su kitais su 
sidėjus dirbti, kitų darbą šoka 
ardyti ir tik iš to turi malo
numo.

Bet jie randa sau ir pasekė
jų, ir moka gabiai juos kurs
tyti prieš kitus, atkalbinėja 
nuo bendradarbiavimo su ki
tais, ir tuomi kliudo visą dar
bą. Net moka įkalbėti padėti 
jiems griovimo darbą.

Tarp katalikų yra tokių vy
rukų kurie ardymui gero dar
bo susideda net su komunis
tais ir socialistais.

Taip tai musų jiegos yra su
skaldytos. Jeigu kur reikia 
tarp svetimų pasirodyti, pama
tom kad neturim kuo pasiro
dyti.

Laikas nuo laiko esam uz-

179 Kandidatai i Mies
to Tarybą

Clevelando miesto tarybon 
šio rudens nominacijoms kan
didatuoja 179 Demokratai, Re- 
publikor.ai ir kitoki politikie
riai. Jie nori patekti į 32 vie
tas miesto taryboje. Nomina
cijos bus Spalių pradžioje, iš 
to skaičiaus išsirinks 64 kan
didatai, iš kurių Lapkričio 7 
d. bus išrinkta 32 asmenys su
darymui miesto tarybos sekan- 
tiem dviem metams.

• DIFTERIJA Clevelande vi
sai beveik nukovota, sako mie
sto sveikatos komisijonierius. 
Šymet nuo tos ligos mirė tik 
vienas ar du asmenys.

25 metai atgal nuo difteri- 
jos buvo susirgę 2,392 asme
nys ir 162 iš jų mirė vieno me
to bėgiu.

šymet Clevelande difterija 
apsirgimų nesiekė nei 80.

• SENAS PAŠTAS pagaliau, 
po 30 metų, bus pirmą kartą 
numazgotas. Jis yra suodžiais 
apkritęs ir juodžiausias pasta
tas miesto centre, nors staty
tas iš balto granito. Darbas 
bus pradėtas apie Rugsėjo 15 
d. ir kaštuos arti $30,000.

• OHIO Valstijai siūlo nau
ją taksų planą namų savinin
kų aptaksavimui, tikslu parū
pinti pinigus mokėjimui senat
vės pensijų. Tuo sumanymu, 
jeigu jis praeitų, visi kurių 
namas ir sklypas vertas $4,000 
ir daugiau turėtų mokėti kas 
met taksų po $2 nuo $100.

šis planas, siūloma leisti bal
savimui Lapkričio 7 d.

• AUTOMOBILISTAI turės 
vėl išsiimti sau valstijos leidi
mus važinėti. Leidimų išsi- 
ėmimui diena nustatyta Spa
lių 1. Apie 400,000 automobi
listų Cuyahoga apskrityje pa
liesti šio įstatymo.

Clevelando srityje atsidary
ta 35 vietos kuriose pradeda
ma tie leidimai išduoti.

Pilietybes Reikale
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.) 

kviečiami dalyvauti tarp Ame
rikonų su tautiškais šokiais — 
o kaip pasirodom? Nueina ke
lios porelės nesutariančių šoki
kų ir vietoj gražiai atlikti, su: 
simaišę pasišvaisto ir palieka 
prastą įspūdį.

Galėtume turėti didelį cho
rą tautiškoms šventėms, šimtą 
ar daugiau šokikų faikinų ir 
panelių tautiškuose rūbuose, ir 
tada pasirodytume tarp sveti
mų su garbe.

Sportas taip pat išsivystytų 
į gausų ir Lietuvių vardas nu
skambėtų visomis pusėmis.

Turim iš Lietuvos atvykusių 
gabių jaunuolių kurie galėtų 
mus pamokinti šokti, galėtu
me partraukti visiems tikrus 
tautiškus rubus.

Aš žinau kad musų visuo
menė to nori, jaunuolių tėvai 
to trokšta, ir tas lengvai butų 
įvykdoma jeigu iš musų tarpo 
butų prašalinti tie “vadai” ku
rie užsiima jaunimo skaldymu 
ir kurstymu.

Dabar pradėjo veikti Skau
tai Vyčiai, kurių tikslas geras 
visiems. Linkėtina butų at
gaivinti Jaunosios Birutės cho
rą, pradėti jauniklius lavinti 
tautiškų šokių, dainų, žaislų, 
įsteigti Lietuvių kalbos kur
sus.

Tėvai, leiskit savo vaikus į 
skautų būrelį, pamatysit kas 
bus galima padaryti.

Lietuvis.

Sportininkų Vakaras
Lietuvių Sporto Klubas tu

rės visuomenišką kortavimo 
vakarą p. Onos Pečkaitienės 
darželyje, šį šeštadienį, Rūgs. 
16, pradžia 8 vai. vakare, įžan
ga 25c. Prie stalų bus dova
nos. Antrašas: 6028 Superior.

Klubas rengiasi vykti dar į 
vieną turnamentą Gary, Ind., 
taigi jiems reikalinga lėšų. Pa- 
remkit musų jaunokus.

KULTŪROS DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugsėjo 17 d., 
Kultūros Draugija rengia savo 
pikniką Neuros farmoje, prie 
Brunsvvick, O. Kviečiam visus 
Lietuvius atsilankyti į šį pas
kutinį pikniką. Bus šokiai, pa
silinksminimo, juokų ir kitokių 
įvairumų. Įžanga ypatai tik 
25c. Vieta visiems žinoma ir 
automobiliais lengva nuvažiuo
ti. Kurie neturi automobilių, 
priimkit prie Lietuvių ’ salės, 
iš kur eis trekas 12:30 vai. 
Nuvežimas tik 10c. J. K.

Vagystės Krypsta į 
Namus

Clevelando policija praneša 
kad mieste apiplėšimai kryps
ta nuo krautuvių ir mažų biz
nių įstaigų į gyvenamus na
mus, kas vagiliams duoda dau
giau naudos.

Per Gegužės, Birželio, Lie
pos ir Rugpjūčio mėnesius api
plėšimai krautuvių žymiai su
mažėjo, bet padaugėjo apvo
gimai gyvenamų namų.

SVEČIAI
Pas p. Vištartus lankėsi sve

čiai p. Giedrys su žmona, iš 
Saranac Lake, N. Y., Uršulė 
Micienė iš Detroito, ir Sofija 
Sadauskienė iš Dearborn, Mich.

Visi šie svečiai aplankė Lie
tuvių Darželį ir kitas miesto 
įdomias dalis. Lietuviu Dar
želiu svečiai labai gerėjasi.

Rugp. 18 d. pas p. Vištartus 
lankėsi j u sūn ūs iš Long Is- 
land, N. Y., kur išgyveno pen
kis metus. Pasisvečiavęs ir su 
savo giminėmis ir draugais 
pasimatęs jis išvažiavo atgal.

• VABALAI Ohio valstijoje 
ūkiams kasmet padaro didelius 
nuostolius — sunaikina bend
rai imant 10 nuošimčių viso 
derlius. Jų naikinimas ir ko
va su jais taip pat apima dide
lius kaštus.

• DE VALERA, Airijos va
das, atsilankys Clevelande Spa
lių 15 dieną, dalyvauti Airių 
Kultūrinio Darželio atidarymo 
iškilmėse.

REIKALE

Socialės Apdraudos Tarybos 
Clevelando skyrius skelbia kad 
nauju Kongreso aktu, darbi
ninkų mokesčių į jų senatvės 
apdraudos fondą patikrinimai 
bus daromi net per keturis 
metus atgal, jeigu kuris dar
bininkas moka į senatvės fon
dą, o laikui atėjus negalėtų 
gauti jam išpuolamo atlygini
mo. Patikrinimai bus daromi 
jo darbavietėse kiek jis uždir
bo ir kiek iš jo algos ir iš pa
ties darbdavio pusės buvo su
mokėta. Jeigu iš algų buvo iš
skaityta pilnai kiek pridera, o 
darbdavis butų nesumokėjęs 
pilnai, darbininkas negauda
mas jam priklausomo atlygini
mo galės kreiptis į savo mies
to Socialės Apdraudos Tarybos 
skyrių ir jo skundas bus pil
nai ištyrinėtas.

Daug Naujų Lietuviškų 
Knygų Miesto Knygyne

Miesto knygynas praneša 
kad pastaru laiku įgijo kelis 
šimtus naujų Lietuviškų kny
gų Lietuviams skaitytojams 
pasinaudoti. Tos knygos yra 
duodamos Lietuviams skaityti 
nemokamai. Viskas ko reikia 
tik nueiti į knygyną ir išsiim
ti sau kortelę. Ta kortele ga
li parnešti knygas bent kuris 
kitas asmuo.

Knygyno vadovybė prašo ir 
ragina Lietuvius imti ir skai
tyti tas knygas.

Knygos yra įvairių žinomi] 
ir naujosios gentkartės dabar
tinių Lietuvių autorių. Taip 
pat ten galima gauti knygas 
seniau išleistas Amerikoje ir 
nekurias Lietuvoje.

•RUGSĖJO 27-29 Clevelan
de atsibus visos šalies saugos 
vadų ir įstaigų atstovų suva
žiavimas. Atvyks apie 2,000 
delegatų, kurie apkalbės bu
dus kaip žmonės turėtų labiau 
apsisaugoti nuo nelaimių na
muose, ukėse, viešose įstaigo
se, darbuose ir gatvėse. Da
lyvaus miestų, valstijų ir fe- 
deraliai saugos žinovai.

PALENGVINIMAS 
NAMŲ PIRKĖJAMS
Dar labiau pastūmėti gyve

namų namų statybą ir pirki
mą Clevelando srityje, Federa- 
lė namų administracija suma
žino įmokėjimo kainą namui 
kuris kaštuoja $2,500 arba ma
žiau. Iki šiol būdavo reikia 
įnešti 10 nuoš. perkant bent 
kokį namą. Nuo dabar mažų 
namų pirkėjai įneš tik 5 nuoš.

Namų pirkėjams palengvin
ta ir tas kad sumažinta pro
centas už paskolas nuo 5 iki 
4(4%. Namai duodami išsi- 
mokėjimui per 25 metus.

SUSIRINKIMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ 

PIIECIU KLIUBO
Bus laikomas antradienij 

Rugsėjo 19ta. diena, valanda 
8:00 kuriame visi narei yra 
prašomi būti ir imti aktyvis- 
kuma jusu kliubo ir šiame su
sirinkime bus registruiama na
rei kurie bus susirinkime, ir 
po susirinkimo bus duodama 
dovana pinigais $5.00, laimė
jimui esantiems susirinkime, 
registracija uzsidaris lygiai 
8:30 pavėlavę nustos teises 
būti tarpe laimėtoju. Taip 
pat nepamirškite si pinktadie- 
ni net devynios penkines vusi 
laukia.

P. P. Muliolis
Prez.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Continued)
SUNDAY — JULY 31

I awakened in just enough time 
to get dressed for lunch, and the 
Colonel cįdled for me, būt now he 
was dressed in civilian clothes, and 
none of bis handsomeness was lošt. 
We went to the Metropole, where 
we found Barbara Darlys and Mr. 
Neveravicius also having lunch.

After lunch the Colonel called 
for an automobile and we went 
for a drive around Kaunas. We 
passed the new zoo gardens that 
are being sėt up just outside of 
Kaunas. I saw the old forts and 
tunnels around Kaunas that are 
left from the old Russion regime. 
It was a very hot day, so we drove 
to Panemunė, where we went for 
a walk in the pine woods, and by 
the Nemunas edge we watched the 
batbcrs, then we went to the Kur- 
laczat for a cool refreshing drink 
r..1 tvatched the dancers, and it 
-a3 t.’.v.e to rotum to Kaunas for 
Cemico cr.d I had an invitation to 
attend unother bąli at the Ramove 
tenight. It is a farewell bąli t.o 
the athletes and sportsmen, and the 
elošing of the Olympics. It is 
given by the Prime Minister, Rev. 
Mironas.

This bąli again was lavish and 
grand. The refreshments however 
were served in the downstairs hall, 
that is used as a publie restaurant 
and cabaret during the wihter sea
son, and is known as Three Giants. 
Many of our friends were at this 
bąli, including the Vilnius group 
and many Americans. While hav
ing refreshments served in the šame 
buffet manner, spread on long tab- 
les aeross the hall, loaded down 
with goodies of every description, 
I stopped to talk to Mr. Vilkaitis 
who has taken the place of Mr. 
Skipitis at the D.U.L.R. while Mr. 
Skipitis is away in South America 
on a visit.

Mr. Vilkaitis told me that in 
the morning at 7:30 an excursion 
of the D.U.L.R. will leave from 
that office in a bus for a four day 
trip around Lithuania, and Bernice 
and I tvėrė invited to join them. 
He told me it will be the šame 
group of young people that we at
tended the D.U.L.R. courses on 
Lithuanistica with in Palanga. He 
informed me that we should not 
take any fancy clothes, nor much 
baggage, for this trip will be in 
the country, on the kaimas, and 
in out of the way places. He warn- 
ed me that we might have to sleep 
in barns, on hay and perhaps in 
uncomfortable places, and if I had 
an idea we could live through it 
and rough it with the ręst of them, 
we should go for it would be an 
interesting trip and we would see 
some more of Lithuania, especially 
Zarasai, the Switzerland of Lith
uania and the land of lakęs. The1 
trip will take us along the de-mark 
line along the border that is oc- 
eupied by Poland, that secion known 
as the nrovince of Vilnius (Vil
niaus Kraštas).

I accepted Mr. Vilkaitis’ kind 
invitation with the greatest joy, I 
was thrilled and all excited about 
it. We sūrely would not miss go- 
ing, especially getting together 
again with that jolly sociable crowd 
of students with whom we spent 
many happy days in Palanga.

At this bąli I had the pleasure 
of meeting the host of the evening 
the Prime Minister Rev. Mironas, 
Mrs. Augustauskas the wife of the 
Director of Physical Culture in- 
troduced me to him. He was very 
cordial and charming, and in the 
course of our short eonversation he 
told me he knows Mr. Karpius and 
often reads the Dirva. As there 
were many people around and much 
excitement I excused myself and 
went to join my friends who were 
dancing.

By five o’clock in the morning we 
were ready to call it quits, and we 
made our way to our home, tired 
almost to exhaustion, būt full of 
delightful memories of dancing and 
laughter and friendly association in 
the company of gay, happy Lith
uanian brothers and sisters assem- 
beled here in the beautiful stately 
Karininkų Ramove, from many dis- 
tant parts of the world.
MONDAY — AUG. 1
• It was a beautiful sunny warm

AKINIAI 
galima gauti pas 
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morning, that we decided to walk 
home from the bąli at the Karinin
kų Ramove. We just had time to 
bathe and get to bed, and I am 
3ure I didn’t even get a chance to 
elose my eyes when the telephone 
rang. It was Mr. Vilkaitis of the 
D.U.L.R. telling me it was seven 
o’clock and the bus with all the 
excursionists was waiting f«r us; 
we should hurry and come if we 
svant to go with them.

“Yes! Yes.” I assured him, — 
“please hold the bus there, we will 
be there in fifteen minutes, we do 
want to go”.

“Bernice! Bernice! quick”, I cal
led, “hurry and get dressed if you 
want to go on tnat D.U.L.R. trip, 
the bus is waiting for us and we 
mušt get there in fifteen minutes.”

Poor Bernice, she had just fallen 
asleep būt I said, “ no time to 
sleep now, we came to see Lith
uania, now is our chance.” She 
rnoaned about how tired she was 
and turned over. “Alright”, I said, 
if you’re too tiired and don’t want 
to go, go ahead and sleep, būt 
I’m not missing this if I have to 
go alone.”

In a flash she was on her feet, 
shaking the weariness from her 
he&d and sleepy eyes, “Oh no you 
don’t leave me, I’m going along if 
it kilis me.” And so we scrambled 
for the few things we needed to 
take along. In the meantime I 
could hear my girlfriend moaning 
beneath her breath, that she would 
give up her kingdom and all her 
fortune if she could just have a 
few minutes sleep. I kept encour- 
aging her, “Tonight we will sleep” 
(I hope) and this is the price we 
mušt pay because we want to see 
everything and be everywhere, be- 
sides we will have plenty of time 
for ręst and sleep after we get 
home, to America. Long ago we 
made this our motto, “kaip parva- 
žuosim, išsimiegosim.

One, two, three, and each of us 
with the smallest suitease we had 
under our arms we tvėrė tripping 
down the stairs of our apartment 
out into the sunlight street, we ran 
to the corner where ;the busses of 
the street serv.ice stop. In five 
minutes we were in Nepriklauso
mybes Aikštė (Independence Square) 
running breathlessly to the D.U.
L.R. offices, where we could see 
the bus waiting.

Mr. Vilkaitis was standing by the 
open bus door and smilingly greeted 
us; in my excitenient all I could 
say was, “It didn’t take us long, 
did it?” “Get in”, he said, “they 
are ready to go, they were only 
waiting for you.”

Again in my haste to elimb up 
the few steps, I tripped and bump- 
ed my knee, būt I couldn’t even feel 
the sting, for I was so thrilled, so 
glad to be with our good friends, 
the old gang of happy Palang-a days.

Helio! Heilo, everybody, and I 
could feel them watching my excite- 
ment with smili'ng faces. There 
were also several new faces am<mg 
us, and glory be! our dear professor 
of Literature, Professor Zigmas Kuz
mickas to guide and chaperon us. 
It was all too wonderful for words, 
the bus rolled along, and we be
came acųuainted with the new mem- 
bers of our party. Little did I 
realize that this was the beginning 
of a most glorious, interesting, ev- 
entful, adventure. So vvonderful 
that every precious minute of the 
four happy days we spent traveling 
through Lithuania with this crowd 
of jolly young students and teach- 
ers assembled from far off coun- 
tries, will be vivid in my memory 
as long as I live.

(To be continued)

FOOTBALL NOTĖS
Local Lithuanian lads mušt be- 

lieve in that song: “You Gotta be 
a Football Hero, to get along with 
the Beautiful Gals”. Why? Well, 
just pick up a sport section of any 
of our daily newspapers, and you’re 
sure to find one or two Lithuanian 
narnės or pietures in it.

The lašt boys to be pedestaled 
are Henry Urban and Tony Slauta. 
Both these rugged, brawny fellows 
are fighting for a backfield posi- 
tion with East Tech this year. 
Coach Harmony of Tech believes 
he and his team are reali y going 
places this year, as he coyly eyes 
both Urban and Slauta as two 
very good reasons for such a feel- 
ing and statement.

Good luck to you fellows — and 
vou readers keep an eye on your 
football notes, and watch these boys 
tickle the heart of their coach and 
many fair lassies.

S P O I? T S
CARD PARTY AND LAWN 
SOCIAL — SAT., SEPT. lttth 
The Cleveland Lithuanian A.C. 

invites all their friends to the lašt 
outdoor sočiai of this year, Sat- 
urday, Sept. 16th, at the garden 
of Mrs. Peckaitis, 6028 Superior 
Avė. In the event it rains the 
party will be moved inside. Prizes 
at each table, also a door prize. 
Come one! Come all! Rain or 
moonshine, and you can be assured 
of a very pleasant evening.

MEETING TUESDAY NITE
The regular monthly meeting of 

the Club will be held Tuesday nite, 
Sept. 19th in the Lithuanian Hall 
at 8 P.M. Due to the regular meet
ing room being rented for this 
date, our meeting will be held up- 
stairs next to the stage.

Finai plans for the coming bowl- 
ing season will be made, and plane 
for the coming basketball season 
also will be discussed.

Our lašt meeting was well at
tended, so lets have every member 
present for this one. Also new 
candidates for membership are in
vited. You have two dates for the 
week — Saturday, Sept. 16, Card 
Party (Bring the ladies with you) 
and the meeting, Tuesday nite at 
8 P.M., in the Lithuanian Hall.

CULTURAL CLUB 
NEWS

At Neura's Farm, Brunswick, 
Ohio — Sunday, Sept. 17, 1939 the 
Cultural Club is holding the lašt 
Lithuanian pienie of the year.

Extending cordial invitations to 
all — both young and old — to 
attend.

Having been a great year of 
pienies and summer festivities we 
wish to climax all of these on 
Sept. 17. There will be excellent 
music, games etc. ,This is your 
lašt opportunity of 1939!!!

Admission 25 cents — Kiddies 
Free. Truck leaves Lithuanian Hall 
at 12:30 P.M. — Transportation 
charge — 10 cents. J.K.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKES tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duqesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

On
We are not al- 
Iowed to adver- 
tise prices, būt 

you will be 
pleased when 

you come here.

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 
on easy terms.

TEETH EXTRACTED
Novocain Qas

i DR. SILVER Dentist
I 7042 Superior Avė. HEnderson 3157

AKRON WEDDING
BLAKE - PUISHIS____

Miss Viola Puishis, daughter of 
Mr. and Mrs. Puishis, formerly of 
Akron now of Uniontown, became 
the ever lovely bride of Mr. Ed- 
ward Blake on Sunday, Sept. 3, 
1939.

The ceremony took place at St. 
Peter’s Church in Akron, Ohio.

The bride wore a beautiful satin 
gown with a train and a veil. Her 
maid of honor wore a stunning 
blue satin gown and the five ac- 
companying bridesmaids looked very 
charming-in pink.

Recention was held at the Polish 
Hali where the many friends and 
relatives of Viola and Edward cele- 
brated the grand occasion.

The newlyweds will take the us- 
ual honeymoon then, will live with 
Mr. and Mrs. Puishis in Uniontown.

Čongratulations, Mr. lind Mrs. 
Blake — loads of luck and hap- 
pineis.

BACHELOR PARTY
This Saturday, Sept. 16th will 

find all the friends of Mr. John 
Kancius celebrating and merrymak- 
ing. The occasion is the approach- 
ing wedding of Johnny’s.

The party, the lašt one of John’s 
single life will be held at the 
home of his friend, Walter Wylonis, 
1312 E. 187th St.

PYTHIAS
C A F E

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. CiutelS 
savininkai.

BLACK CAT 
CAFE 
• Night Club • 

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

•
Muzika Penktadienio ir šeštadienio 

vakarais
JUZg ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

:: EVA’S ::
Dry Cleaning

;; Senas Drapanas padarom ;; 
'■ į kaip naujas, išvalom ir 

sutaisom. į į
^Paimam iš namų ir pristatėm’; 

gatavus atgal.
:: EVA PETRAITIS :i

6702 Superior Avė. į j
Telefonas: HEnderson 1919 “

C R E D I T
Don’t 
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infectcd 
Teeth!
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