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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GAMYBA DIDĖJA. Det
roit, Mich. — Pirmą kartą 
šymet, Rugsėjo mėn., pra
dėjo didėti automobilių ga
myba. Praeitą savaitę pa
gaminta 25,254, pernai tą 
pat savaitę pagaminta 23,- 
222. Tikima dar žymesnio 
gamybos padidėjimo.

PLIENO dirbtuvės dirba 
daugiau, bet laukia padidė
jimo automobiliams plieno 
užsakymų ir tada jų darbai 
pakils dar aukščiau. Da
bar plieno dirbtuvės dirba 
su apie 48 nuoš. normalio. 
Šymet buvo nupuolę iki že
miau 30 nuoš. normalio.

STREIKAS. New Yor
ke nubalsavo streikuoti ke
li tūkstančiai trokų vežikų, 
kas suparaližiavo mieste 
visus išvežiojimo darbus.

Mayoras La Guardia su
šaukė unijų vadus ir darb
davius taikymuisi.

Streikas paliečia 15,000 
vežikų ir jų padėjėjų.

BALSAVO UŽ STREI
KĄ. Chicago. — Geležin
keliečių brolijos 19-kos uni
jų viršininkai praneša jog 
gelžkelių tarnautojai nu
tarė veik vienbalsiai strei
kuoti jei geležinkelių kom
panijos mažins jiems algas 
nuo Spalių 1 d. kaip pasi
ryžę daryti. Ta brolija tu
ri 928,500 narių.

Žinoma, sulyg darbo įs
tatymo streikas negali kil
ti tuojau, iki nebus užves
ta taikymosi derybos.

SUSTREIKAVO. Evans
ville, Ind. — Sustreikavo 
apie 700 Plymouth automo
bilių sustatymo darbinin
kai, unijos vadams nepavy
kus su kompanija susitar
ti algų klausime.

Dėl to turėjo sustoti dir
bę viso 2200 darbininkų.

Hitleris Apramintas; Pradėta Tarybos
MUSSOLINI PAKVIESTAS TARPININKU.

Čekoslovakija ir Rusija Visai Nekviestos.

Londonas, Rugsėjo 29.— 
Vakar prieita sutarimo su
šaukti keturių didžiųjų val
stybių — Britanijos, Pran
cūzijos, Vokietijos ir Itali
jos premjerų konferenciją, 
kuri šiądien ir susirinko 
Vokietijoje, Muniche, išri
šimui čekoslovakų - Vokie
čių gręsiamo karo klausi
mo. Atvyko Chamberlain, 
Daladier, Hitter, ir Musso- 
lini, kuris buvo prikalbin
tas būti tarpininku, kaipo 
daugiausia įtakos turintis 
į Hitlerį.

Hitleris ir jo padėjėjai 
labai mielai priėmė šitokį 
patvarkymą, nes matyt jie 
nenori kariauti, ir žinoda
mi kad niekas nenori karo 
bandė savo riksmu gąsdin
ti visus ir tuomi atsiekti 
savo užsibrežimo.

Hitleris tuojau pareiškė 
apsidžiaugimą ta koferen- 
cija ir pasitikėjimą kad 
reikalas busiąs išspręstas 
atitinkamai.

Mussolinį prie to prikal
bino Chamberlain, Dala
dier ir Prez. Roosevelt, ku
ris buvo jam pasiuntęs as
meniško turinio telegramą.

Tuo budu Europa laiki
nai atitraukiama nuo karo 
pavojaus briaunos.

ši konferencija gali grei
tai nutrukti Hitleriui pa
stačius daugiau reikalavi
mų, arba privesti prie žy
mių pakeitimų Europos po
litiškos ir geografiškos pa
dėties ir nustatymo taikos 
ilgesniam laikui.

Tarpininku pakvietimas 
Mussolinio pastiprina Vo
kiečių pusę, nes jis nuolat 
viešai skelbė stosiąs Vokie
čių pusėje.

Konferencijon nepakvie
sta Rusija ir pati Čekoslo
vakija.

Sudetija be abejo turės 
būt prijungta prie Vokieti
jos, kaip buvus Austrijos 
dalis.

Sudetija gal hut paims 
laikinai savo globon tarp
tautinė milicija.

Iki dalykai neišsispręs, 
didžiųjų valstybių kariuo
menės bus paruoštos karui.

Visas pasaulis, ypač Eu
ropa, nudžiugo šitokiu ka
ro pavojaus atslugimu, kad 
ir laikinai.

Iš Čekijos eina gandai 
bus Prez. Beneš atsistaty
dinęs.

LENKAI DARO TĄ PAT 
KĄ KĖSINOSI PRIEŠ 

LIETUVĄ
Tesčcen, Rūgs. 28. — Iš 

Čekoslovakų nelaimės už- 
geidė pasinaudoti Lenkija: 
Lenkai pradėjo skelbti jog 
Spalių 1 d. pulsią Tesčeno 
Sileziją, Čekų valdomą, ir 
prisijungsią ją sau.

Tuo budu Lenkai nori 
sudaryti savo “smarvę”, 
kad didžiųjų valstybių gal
vų konferencija imtų pra
šyti juos nepulti Čekoslo
vakijos ir gražumu pasiūly
tų tą už užsigeistą mažą te
ritorijos dalį.

¥ ¥ ¥

Tesčen, Čekija. — Len
kam keliant reikalavimus 
atgauti po Čekija esančią 
mažutę dalelę jų žmonių, 
sukurstyti Lenkai pradėjo 
kelti trukšmus. Čekai ėmė 
juos malšinti, ir bėgančius 
per sieną į Lenkiją keturis 
nušovė, keliolika sužeidė.

¥ ¥ ¥

PREZ. ROOSEVELT
RAGINA VENGTI

KARO

VVashington, Rūgs. 26.— 
Prez. Roosevelt išleido at
sargiai apgalvotą, rimtą, 
pilną žmoniškumo ir nuro
dantį į taikos svarbą ir ka
ro žalingumą atsišaukimą 
į Hitlerį ir Benešą, ragin
damas vengti karo ir tęsti 
nesusipratimo rišimą tary
bų keliu.

“Varde 130 milijonų Su
vienytų Valstijų žmonių ir 
vardan žmonijos visur, aš 
nuoširdžiai prašau jūsų ne- 
nutraukit derybų vedančių 
prie taikaus, teisingo ir 
konstruktivio klausimo iš
sprendimo. Aš pakartoju, 
iki tarybos tęsis, skirtumai 
gali būti išrišti. Bet kartą 
jas nutraukus, protas pa
šalinamas ir įsivyrauja jie- 
ga. O jiega nepateikia iš
vadų ateities žmonijos ge
rovei.”

Roosevelto telegramą už
gynė suinteresuotos valsty
bės ir juo nudžiugo visos 
tautos. Visos sveikino Roo- 
seveltą už tai.

Tik Hitleris atsiliepė vė
liausia, ir vėl kaltino Čeko
slovakiją ir įrodinėjo kad 
tik nuo Čekų priklauso tai
ka arba karas.

Iš to Hitlerio atsakymo 
buvo suprasta kad jis ves 
savo Vokiečius į Čekoslo
vakiją nelaukdamas nei sa
vo nustatyto termino, Spa
lių 1 dienos.

Rugsėjo 27 d. Prez. Roo
sevelt, gavęs Hitlerio atsa
kymą, pasiuntė jam paski
rai kitą telegramą, nurodi
nėdamas kad taikos palai
kymas priklauso nuo jo. 
Roosevelt tikrina Hitleriui 

kad dalykas neina apie pa
darytas klaidas ir skriau
das praeityje, bet apie “pa
saulio likimą šiądien ir ry
toj.”

Prezidentas tą savo an
trą telegramą Hitleriui pa
gamino taip staigai ir neti
kėtai kad išrodė jog Ame
rika žada būti tarpininku 
nesusipratimo sprendime.

Roosevelt siūlo tuoj pra
dėti taikymosi tarybas ku
rioje neutralinėje Europos 
šalyje.

(Daugiau žinių šiuo klau
siniu telpa ant 3-čio p.)

KINU-JAPONU KA
RO ŽINIOS

šanghai, Rūgs. 28. — Ja
ponai vietomis turėjo pasi
sekimų prieš Kinus. Pas
kutiniu laiku Kinai prane
ša nukirtę Japonų kariuo
menės dalį jai einant nuo 
Juičang per kalnus centra- 
linės Kinijos fronte.

Kinai išmušę 1,700 Japo
nų ir paėmę daug karo 
grobio.

88,000 AMERIKONŲ 
EUROPOJE

Washington, D. C. — Iš
kilus Europoje karo pavo
jui, iš nekuriu šalių pradė
ta raginti Amerikos pilie
čius išvažiuoti. Valstybės 
Departamentas sulyg iš
duotų pasų sprendžia kad 
karo pavojaus ruožte esa
ma apie 88,000 Amerikos 
piliečių. Ta skaitlinė ne
apima tų kurie šiomis die
nomis jau susigrūdę uos
tuose laukia savo laivų iš
plaukimui Amerikon.

SUV. VALSTIJŲ iždas 
skelbia kad nuo Liepos 1 
d. deficito turėjo 750 mili
jonus dolarių.

KAIRIEJI PALEIS NA
MON KITU SALIU 

SAVANORIUS

Barcelona. — Ispanų kai
riųjų karo vadovybė skel
bia kad nuo šių metų pa
baigos pradės siųsti atgal 
į Ameriką ir kitas šalis 
kairiųjų eilėse esančius ki
tų šalių kariautojus.

Su jais turi daug vargo, 
jie vistiek nieko nepagelbė
jo. Kairieji prarado veik 
visą šalį.

Grąžinimas s v e timšalių 
bus atliktas į tris mėne
sius. Kairieji sako naudo
sis savo parengtais jaunais 
kareiviais.

Rugsėjo 28 d. Gen. Fran
co kariuomenė pradėjo pul
ti kairiųjų pozicijas Ebro 
upės fronte, kaip tik apsi
stojo lietingas oras.

Sukilėliai užėmė kelias 
kairiųjų pozicijas.

DINGO. Maskva. — So
vietų lakūnės trys moterys 
darė tolumo skridimą, bet 
kelionėje jų radio sustojo 
veikęs ir jų likimas nežino
mas.

NAUJI TILTAI. Krosnos- 
Kalvarijos plento ruože Kelių 
Valdyba šymet pastatė ir te- 
bestato daug naujų betoninių 
tiltų. Iki šiol tiltai buvo medi
niai, statyti prieš keliolika me
tų.

•
NUPIGINA TRĄŠAS. Lie

tuvos vyriausybė, suprasdama 
ir įvertindama mineralinių trą
šų vartojimo svarbą laukų ir 
žalienų tręšimui ir norėdama 
tuo pakelti derlių, nutarė šių 
metų rudens sėjai visas mine
ralines trąšas atpiginti, pasiim- 
dama apmokėti mineralinių 

į trąšų išvežiojimo po Lietuvą 
išlaidas. Taigi šio rudens sė
jos reikalams visi Lietuvos 
ūkininkai gaus visas minerali- 

; nes trąšas žymiai pigiau.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

KLAIPĖDOS UOSTAS per
nai davė 1,505,643 litų paja
mų. Tai buvo pirmi metai kai 
uosto pajamos didesnės už jo 
išlaikymo išlaidas.

•
STIKLINIAI TELK FONO 

AUTOMATAI. Prahoje, čeko- 
slovkijoje, įrengta stikliniai te
lefono automatai. Dabar, pa
gal Pašto valdybos parengtą 
naujų telefono automatų‘bude
lių projektą, tokius stiklinius 
telefono automatus numatoma 
įrengti ir Kaune. Budelių sie
nos bus stiklinės.

•
ALAUS SUVARTOJ IMAS 

Lietuvoje šymet padidėjo. Per 
septynis pirmus šių metų mė
nesius pagaminta daugiau: a- 
laus 71 nuoš., degtinės 14 n., 
arbatžolių išsvarstyta 10 nuoš. 
ir tabokos perdirbta 7 nuoš. 
daugiau. Degtukų fabrikai per
nai metų pradžioje nedirbo, šy
met dirbo pirmą pusmetį, o 
Liepos mėnesį nedirbo.

Degtinės gėrimui parduota 
12 nuoš. daugiau, spirito susi
siekimo ir pramonės reikalams 
suvartota 11 nuoš. daugiau 
kaip pernai.

RADIO PROGRAMAI DAR- 
BININKMS. Lietuvoje įvesta 
darbininkų radio programai. 
Jie dabar pertvarkomi ir pagy
vinami. Be aktualių naujienų 
ir Darbo Rūmų veiklos žinių, 
programe bus leidžiama pasi
reikšti ir atskiriems provinci
jos darbininkų kultūriniams 
klubams su savo artistais ir 
programų.

•
DURPĖS LIETUVOJE TAU

PO MIŠKUS. Pernai Lietuvoje 
naudojimas durpių kurinimui 
išvadavo 1,200 hektarų miško. 
Durpės gaminamos rankomis, 
bet jau labiau pradeda įvesti 
ir elektros pagalbą, mašinomis.



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE ! Baisus Uraganas Naujojoje Anglijoje

PITTSBURGH ROCHESTER.N.Y.
SIŪLO KEISTIS PO

ILSIAUJANČIU 
JAUNIMU

TRUMPOS
ŽINIOS

ŽUVO ARTI 1,000 
ŽMONIŲ

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Allegheny Apskrities 
Sukaktuvių Iškilmės 

Baigėsi

LANKYSIS M.IR. S. NARUŠIS

Spalių 8 d., nuo 7 vai. va
kare, vietos Lietuvių parapijos 
salėje kalbės Lietuvos svečias, 
Mjr. S. Narušis. Jis sutiko už
sukti į musų koloniją gryžda- j 
mas iš vakarų ir pasakys įdo
mią kalbą apie Lietuvos kariuo
menės praeityje nuveiktus dar
bus ir jos dabartinę tėvynės 

| saugojimo užduotį.
Rochesterio ir apielinkių 

Lietuviai, pasinaudokim šia ne- 
| paprasta proga, atsilankykim 
1 išgirsti Lietuvos aukštą kari
ninką. Jis įdomiai papasakos 
mums apie tėvynės narsių gy-

Kuomet Europoje niaukiasi 
dangus ir karo kanuolės dun
da šian ir ten pranašaudamos 
karo nelaimę, Pittsburghas ir 
Allegheny apskritis surengė 
milžinišką paradą pažymėjimui 
150 metų šios srities gyveni
mo taikaus progreso.

Iškilmės šių 150 metų sukak
tuvių minėjimui tęsėsi 22 die
nas. Paskutinė diena, šešta
dienis, Rugsėjo 24, buvo atžy
mėta milžinišku paradu, kuria
me dalyvavo ir kitų tautų šio nė.jų kareivėlių gyvenimą. Tai 
miesto ir apielinkės gyvento
jai.

Sutarč Ligonines 
tymui

Sta

pirmutinė tokia proga mums 
Rochesteriačiams turėti Lie
tuvos, musų kariuomenės, au
kštą karininką. Prakalboms 
inėjimas visiems nemokamai.

Ant. žiemys.

Pittsburgho miesto • taryba 
galutinai sutiko ant sumos už 
kokią bus statydinama nauja 
miesto ligoninė. Sveikatos di
rektorius buvo reikalavęs tam 
tikslui skirti net $2,350,000, 
bet galiaus visų susitaikyta 
ant $1,928,000 sumos.

Viešų darbų administracijos 
bus prašoma pridėti 45 
ligoninės kaštų sumos, 
dalį turės sukelti miesto 
dyba.

DETROIT, MICH.

PAVYZDINGOS VESTUVĖS

nuos.
Kitą 
val-

PAJIEŠKOJIMAI

Chica- 
asme-

Jurgis,

Lietuvos Konsulatas 
goję pajieško sekančių 
nų:

Bartulis ar Bertulis,
iš Lietuvos išvyko apie 1885
m., gyveno Nevv Yorko apięlin- 
kėje iki persikėlimo Chicagon 
apie 1900 m. Ar jis tebėra 
gyvas ar jau miręs, giminės 
žinių neturi.

Chmieliauskas Julius, sūnūs 
Antano, gimęs 1877 m., Nausė- 
džių k., Panevėžio ap. Gyve
no Columbus, O.

čiečkauskas Leonas, iš Kur
šėnų, Šiaulių ap. Sakoma mo
kėsi Valparaiso universitete.

Grikavičius Jeronimas (Hnr- 
ry Grisco), gyveno Aberdeen, 
Wash.

Jakštonis Augustas, gyveno 
Chicagoj, Bridgeporto koloni
joje; gimęs Morkuniškio vnk., 
Ukmergės ap. Sakoma karo 
metu buvęs Amerikos kariuo
menėj.

Linkus Jurgis paskiausia gy
veno Detroit, Mich. Ilgą laiką 
tarnavo Amerikos kariuome
nėje.

Lipsnis (Lineikis) Julius, jš 
Šiaulių, Amerikon atvyko prieš 
didįjį karą, neva gyveno Mon- 
treal, San Francisco ir kitur. 
Giminės neturi . žinių ar dar 
gyvas ar miręs.

Pečkauskai Antanas, Petro
nėlė (po vyru PajaUnienė) ir 
Pranciška (po vyru žiuraitie- 
nė). Prieš 30 metų atvyko 
Amerikor, apsigyveno Keno- j 
sha, Wis.

Suviekas, Vladas, kilęs iš Pi
liakalnio km., Trakų ap. Ap e , 
49 metų amžiaus. Gyveno Nevv 
Britain, Conn., vėliau Clinton, 
J n d., kur dirbo kasyklose.

Jieškomieji arba apie 
ką nors žinantieji teiksis 
biai atsiliepti į Konsulatą, 
siliepimas bus nuoširdžiai įver
tintas.

Lietuvos Konsulatas.
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

Rugsėjo 25 d., šv. Antano 
parapijos bažnyčioje per sumą 
Kun. I. F. Boreišis suteikė mo
terystės sakramentą jaunai 
Lietuviškai porelei, S. Baibo- 
kui su Ona Steponaičiute. ši 
porelė užsitarnavo daug gra
žių linkėjimų žengiant į naują 
savistovį gyvenimą. Jie gy
vendami prie savo tėvų laikė
si Lietuviškoje dvasioje, abu 
prigulėjo prie parapijos choro 
ir dalyvavo Lietuvių jaunimo 
veikime. Jauni} savo draugų 
buvo mylimi. Taigi jų šliubo 
susirinko pažiūrėti daug žmo
nių. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta. Kun. Boreišis pasakė 
gražų pamokslą, kaip gražu 
matyt kad savas su savo kuria 
šeimyninio gyvenimo židinį; 

ir jų

i

j uos 
sku-
At-

JIEŠKAU apsivedimui 
vyro tarp 40 ir 50 m., rimto, 
blaivaus, apsišvietusiu, Ameri
kos piliečio, turi mokėti valdy
ti automobilį ir susikalbėt An
gliškai. Aš turiu biznį, pini
gai nereikalingi. Vietiniai ga
li atsilankyt susipažir.ti, iš ki
tur gali rašyti laišką. (39 

Ona Gerbutavičierė 
6718 St. Clair A v. Cleveland. O.

JIEŠKOMAS Juozas Banio
nis, seniau gyveno Clevelande, 
išvažiavo Chicagon. Pavojin
gai susirgo jo brolis Jurgis, čia 
neturi jokių giminių, 
šaukti pas:

J. šimanskas 
1905 Hamilton n ve.

Cleveland,

Ats:

Jau buvo rašyta kad Kaune 
lankėsi vienuolikos Amerikos 
studentų ekskursija. Jų visų 
kelionė yra studijinė. Jie bu- 

Į vo atstovai didelės jaunuome
nės turizmo organizacijos, ku
ri turi kelis milijonus narių iš 
studentijos, moksleivijos ir 
šiaip jaunuomenės tarpo.

Amerikoje sąjunga turi vi
suose miestuose savo turisti
nius namus, viešbučius, ku
riuose keliautojai randa visus 
patogumus, patarnavimą, ir 
už tai labai pigiai moka.

Dabar ta- sąjunga rūpinasi 
įsigyti jūrinių laivų, kuriais 
savo narius galėtų vežioti per 
Atlantiką j Europą. Jie ap- 

1 skaičiuoja kad sąjungos na
riams kelionė savo laivais į 
Europą atsieis nedaugiau kaip 
60 dolarių. Sąjungos nariai 
po kraštą keliauja dažniausia 
dviračiais. Atvykusieji į Lie- 

1 tuvą visi jaunuoliai turėjo sa
vo dviračius. Jie dviračiais 
apvažinėjo Daniją, Norvegiją, 
Švediją, Suomiją, Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Laivais ir ki
tomis susisiekimo priemonėmis 
labai retai naudojasi, tik esant 
būtinam reikalui.

gyvenimo 
iš to džiaugiasi jų tėvai 
Lietuviai draugai.

Parapijos choras, kaip 
nariams, jaunavedžiams 
žiai per šliubą giedojo.

Vestuvių puota atsibuvo sa
lėje ant 24-tos gatvės ir Mi
chigan avė. Puotoje dalyvavo 
Kun. Boreišis ir jaunavedžių 
giminės iš Clevelando, Chica- 

1 gos ir kitų miestų. Virš porai 
; šimtų svečių laikas linksmai 
pral ėgo dainuojant, šokant ir 
juokaujant. Visi linkėjo jau
nai porelei daug saulėtų gyve
nimo dienelių.

Jaunavedžiai po vestuvių iš» 
važiavo “medaus mėnesį” pra
leisti Niagara Falls ir kitur.

SVEČIAVOSI. Dvi savaites 
laiko svečiavosi pas savo gimi
nes T. Pranskunaitė iš West 
Virginijos. Viešnia labai Įdo- 

I n avosi Detroitu ir vietinių Lie
tuviu gyvenimu, res pirmą kart 
lankėsi šiame mieste.

! yra piešėja, taigi čia 
muzejus ir piešimo s 
Detroit iečiams ii daug 
nasakojo apie Lietuvių 
kasių gyvenimą.

Visus

savo
gra-

Viešnia 
lankė 

studijas. 
■ ko pa- 
i anglia-

Matęs.

• MOKS! ININKAI, tam ti
kru prietaisu, nesenai pasika
bino raudono molio iš Pacifi- 
ko dugno, pustrečios mylios 
gelmėse.

• MOKSLUI yra žinoma apie 
750,000 įvairių rūšių vabalų ir 
vabalėlių. Amerikoje jie su
naikina apie 19 nuoš. mfisų 
maisto. Kirminai vadinai:.i 
boll vveevil sumažina Amerikos 
vatos derlių 15 nuošimčių.

Jonas Tare’la
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre 
mineratas užrašo žinomas tiu 
ninkas Jonas Tareila. kreipki 

prie io
826 Bank Street 
VVaterbury, Conn.

LIETUVA PATIKO

<IS MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
JAU MIRĖ 2600 IŠEIVIAI LIETUVIAI—

NEW YORK. — Baisus ura
ganas kas Rugsėjo mėnesį iš
sivysto Karibejos jurose, tarp 
Pietų Amerikos ir Vakarų In- Į 
dijos salų ir eina šiaurčn, viską 
naikindamas ir žudydamas.

Pereitą savaitę toks uraga
nas atūžė šiaurėn Atlantiko 
vandeniu ir į sausžemį pasuko 
ties New Yorku. Viskas kas 
io kelyje pakliuvo buvo griau
nama, laužoma, naikinama.

Nuo Long Island ėjo šiaurėn 
per Connecticut, Rhode Island, 
Massachusetts ir kitas valstijas 
ir savo galą gavo Kanadoje.

Rhode Island valstija, ma
žiausia Amerikos valstijų, pa
nešė didžiausius nuostolius — 
užmušta 257 žmonės; Massa- 
chuietts žuvo 129, Connecticut 
— 78, Nevv Hapmshire 12 ir 
Vermont — 5. Tai tik žinomi. 

I Ma: omą kad su nežinomais žu
vusiųjų skaičius pasieks apie 
1,060.

Tose valstijose nuostolių pa
daryta už apie $200,000.000.

3 arp žuvusių yra keli ir Lie
tuviai, bet labai mažai. Lietu
vių tose valstijose gyvena dik- 
čiai, taigi nukentėjo jų nuosa
vybės, ūkės, namai, bizniai, įs
taigos. '

Nukentėjusiuose m i e stuose 
žmonėms 
ryžius.

KITŲ

WEBSTER, Mass. — Rugsė
jo 21 siautęs viesulas Nau

jojoje Anglijoje sunaikino Lie
tuvių katalikų kolegijos Maria- 
napolio dalis. Visiškai nušla
vė parką, nepalikęs nei vieno 
medžio. Apgriovė arba visiš
kai sunaikino keletą pastatų. 
Nuostoliai labai dideli.

• BROOKLYN, N. Y. — šio
mis dienomis Dariaus-Girėno 

Lituanikos Klubas Kpt. P. Jur- 
gėlos patarimu sukėlė reikia
mą sumą pinigų nupirkimui 
Lietuvos kariuomenei dviejų 
šautuvų. Vieną šių šautuvų 
dovanoja 4 pėst. Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo pulkui Pane- 

o antrą 6-tam pėst. 
Kunigaikščio

* *

Nuo įvedimo šio skyriaus, 
per 20 mėnesių, įskaitant šį nu
merį, čia sužymimų mirusių 
Lietuvių skaičius pasiekė 2600 
asmenų.

*

MIRĖ KUN. ALEKS. 
BUBLYS

Rugsėjo 23 d., šv. Juozapo 
ligoninėje, Reading, Pa., mirė 
Marijonų Vienuolijos kunigas, 
Aleksandras Bubl.vs. Jo kūnas 
išvežtas į Chicagą, pašarvotas 
Aušros Vartų parapijos klebo
nijoje. Palaidotas trečiadienį, 
Rugsėjo 28. Kun. Bublio gy
vastį pakirto vėžio liga.

svečiams Lie- 
simpatiško ir 

Jie esą

Atvykusiems 
t iva padarius 
gražaus krašto įspūdį, 
tikri kad Lietuva patiksianti
tūkstančiams Amerikos jau
nuolių, jų sąjungos nariams, 
kurie tikrai turėsią į Lietuvą 
atvykti. Jų visa kelionė, kaip 
sakyta, studijinė. Sąjungos 
atstovai susipažysta su kraš
to tvarka, susisiekimu, pragy
venimo sąlygomis, studijuoja 
ar verta į tą kraštą vykti, ką 
galima matyti, kas jaunuome
nei butų ne tik įdomu bet ir 
naudinga matyti.

Amerikos jaunuomenė Lietu
voje randa daug ko įdomaus. 
Iš atvykusiųjų tarpo busią ruo
šiami ekskursijų vadovai. Dėl 
to, jie užprašė paruošti trum
pesnėms ir ilgesnėms kelio
nėms po Lietuvą maršrutus, 
pragyvenimo sąlygas, nurodyti 
visus formalumus.

Turizmo Draugija juos 
ėmė, parodė Kauną ir kai 
’-ias įdomesnes Lietuvos
tas, su jais susitarė dėl sąjun
gos ekskursijų priėmimo, pa
sižadėjo paruošti prašomus 
maršrutus.

pri- 
ku- 
vie-

vėžyje, 
i Pilėnų 
pulkui Klaipėdoje.

—Spalių mėnesį į Lietuvą iš
vyksta Brooklynietis Kęstutis 
Janulis, kuris gavo stipendiją j 
į Vytauto Didžiojo Universite
tą studijuoti Lituanistiką. Ja
nulis Amerikoje studijavo žur- 
nalizmą, bet žinias pagilinti va
žiuoja Lietuvon.

—Rugsėjo 15 d. Brooklyne, 
karalienės Angelų parap. salė
je buvo sušauktas apielinkės 
chorų vedėjų ir jų atstovų su
sirinkimas tikslu sudaryti ben
drą Brooklyno apielinkės 
rų sąjungą. Sumanymas 
imtas ir valdyba išrinkta, 
ri pradės veikti ruošdama 
jungtų chorų koncertus ir 
nų šventes.

• NEW YORK Citv. — Rug
sėjo 22 d. švedų Amerikos

Linijos laivu Drottningholm į 
Ameriką gryžo Jonas Valaitis, 
Lietuvių radio programų vedė
jas ir buvęs Vienybės redakto
rius. Kartu atvažiavo iš Kau
no buvęs Musų Krašto redak
torius K. Obolevičius, kuris no
ri susipažinti su Amerikos Lie
tuvių gyvenimu ir spauda.

—Rugsėjo 21 d. laivu Queen 
Mary į Lietuvą išvyko ’p-lė 
Magdalena Avietėnaitė, Lietu
vos komisaras Nevv Yorko Pa
saulinei parodai, ir arkitektas 
Alg. Šalkauskas. Jie 

i vykę susipažinti su 
paviljono įrengimo 
Parodoje.

• BUENOS AIRES,
na. — Argentinos

tė p-lė Uršulė Černius parašė 
Ispanų kalboje ir išleido knygą 
“Metodo Moderno y Facil, Sis
tema”.

i

Margio

cho-
pri- 
ku- 
su- 

dai-

buvo at-
Lietuvos 
reikalais

Argenti-
IJetuvai-

SIŪLO KEISTIS JAUNUO
MENE

‘ Amerikiečiai atstovai 
pat pasiūlė kitai vasarai 
keisti atostogaujančia jaunuo
mene. Jei Lietuvoje butų pri
imtas atitinkamas Amerikos 
janr.uolių skaičius su visu iš
laikymu vasaroti, toks pat skai- 
či'-s Lietuvių galėtų vykti a'to- 
st gu i Ameriką.

Lietuvos Turizmo Draugija 
tuo reikalu tarsis su atitinka
mi mis įstaigomis ir, galima ti
kėtis. ateinančiais metais bus 
pr.-dėta pasikeisti vasarojan- 

Jčiris jaunuoliais.
įdomu paminėti kad atvyku-1 

sic ii Amerikos jaunuoliai visų 
pirma sutiktus Lietuvius ėmė 

1 kl.r usinėti apie dabartinius san- 
til ius su Lenkais. Sakėsi, jie 
?n‘e Lietuvą nebuvę anksčiau 
girdėję arba labai 
i'1. Tik po Lenkų 
1 •'i Amerikos visa 
šė rpie Lietuva, 
rusidomėję ir dabar esą links

imi kad tą. jų žodžiais tariant, 
gražu kraštą turėję progos as
meniškai pažinti ir kad galėsią 
psrvyke savo gausiems bičiu
liams daug puikių atsiminimų 
iT Lietuvos papasakoti ir pa- 
j katinti kitus Lietuvą aplan- 

j 1 vti. ' L.A.

taip 
paši

retai girdė- 
ultimatumo. 
spauda ra- 
iie Lietuva

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

Į 534 Michigan Av. Dayton, O

Ji sykiu mokino- 
p-le Birute Sarpaliu- 
Sarpaliaus duktere.

Sandariečių choras 
pradėjo savo rude-

• NEW KENSINGTON, Pa.—
Rugp. 28, SLA. 192 kuopos 

piknike be kitų įvairumų buvo 
išrinkta gražuolė, ši garbė te
ko p-lei Agnei Junastytei.

• CHICAGO, III. — P-lė Jose- 
fina Stanaitis pasekmingai

'•.'’igė Illinois universiteto mu
zikos skyrių, 
uosi su su 
te, komp.

—Jaunų
Chicagoje
ninį veikimą.

• RAC1NE, Wis. - TMD. cen
tro raštininkas atsišaukia j

T.M.D. kuopas ir narius mi
nėti Spalių 9-tą, Vilniaus už
grobimo dieną.

• SO. L’OSTON, Mass. — San
daros apskritys imasi rude

ninio sezono darbų. Tarp ki
tų dalykų numatyta surengti 
pramoga, į kurią kvies kalbė
ti S. E. Vitaitį, Vienybės re
daktorių iš Brooklvno.

• RIO DE JANEIRO. Brazili
ja. — Ministras Aukštuolis 

būdamas Rio de Janeire kal- 
( bėjo su Brazilijos užsienių rei- 
j kalų ministeriu, kuris pažadė- 
I jo laike trijų-keturių mėnesių 
įsteigti Brazilijos pasiuntiny- 

I bę Kaune.

Gimęs

pusam- 
., Chi- 

Švenčionių aps., 
Višnos kai- 
išgyveno 30

Karalina,
Rugsėjo 20,

gelbsti Raudonasis I

URAGANŲ NUO
STOLIAI

Pastarų keliolikos metų ura
ganai kurie palietė Suvienytas 
Valstijas buvo šie:

Rugsėjo 18 d., 1926 metais, 
peršlavė per rytinę dalį Flori
dos, Alabama ir Mississippi 
valstijas, žuvo 370 žmonių, ki
ti 6,000 sužeista, 18,000 šeimų 
liko be namų..

1928 metais audra peršlavė 
Vakarų Indijas. Užmušė 60 
ant Leevvard salos; 660 ant
Guadoloupc salos; 200 ant Pu- 
erto Rico, ir apie 2,500 Kuboje.

Trys metai atgal, Rugsėjo , 
2 d., Floridos galo salose aud
ra pražudė 300 žmonių. Trys 
savaitės vėliau Kuboje užmušė 
35 žmones, bet praėjo pro Flo
ridą nepasiekus.

Rugsėjo 3, 1930 metais — 
San Domingo respublikoj 
mušta 2,000, 20,000 liko be 
mų. Nuostoliai $40,000,000.

Rugsėjo 11, 1931 — Britiš
kame Hondūras, apie 400 už
mušta.

Kovo 24, 1932 — vėtra per
ėjus per Tennessee, Alabama 
ir Georgia valstijas užmušė 
300 žm.

Rugsėjo 27, 1932 — Virgin 
salose užmušta 15; Puerto Ri
co 245. Nuostoliai $30,000,000.

Gruodžio 16, 1932 — Kubo
je audros užmušta 1,000.

Rugsėjo 16, 1933 — Meksi
koje užmušta 67.

Rugsėjo 19, 1936 — šiaurva
karinėse valstijose užmušta 10.

Be to, šią vasarą Su v. Val
stijose buvo kelios audros, ku
riose žuvo keliolika žmonių ir 
padaryta dideli nuostoliai.

Kovo 16 — Tornadą Illinois, 
Mississippi, Alabama, Tennes- 
see. Arkansas, Iowa, žuvo 22.

Gegužės 15 — Audra Nevv 
Yorke ir Naujojoj Anglijoj, 
užmušta 7.

Liepos 15 — audra vidurinė
se Atlantiko valstijose.

Liepos 23-26 — Naujojoje 
Anglijoje žuvo 12 žmonių; oa- 
dar.vta dideli nuostoliai.

78 m.
Omą-:

Gimęs Kretingo-1 
Amerikoje išgyveno 46 — Taura- 

p., žasy- 
išgyveno

pusamžė,

Kristupas,
Rugsėjo 5, 

Švenčionių 
par. Tre- 
Amerikoje

BOCKUS Emilja, 61 metų, mi
rė Rūgs. 16, Jamaica, N. Y.

JANČIUS Pranciška, 4!) metų, 
mirė Rugsėjo 15, Brooklyn, 
N. Y.

PIPIRAS J., Lietuvis advoka
tas iš Chicagos, rastas pri
gėręs Michigan ežere, India
na valstijos pakraštyje, Rug
sėjo :nėn.

SHADIENĖ Barbora, 51 metų, . 
mirė Rugsėjo 12 d., Newąrk, 
N. J. .

PIVORUNAS Petras, 
žis, mirė Ęugsėjo 19 
cagoje.
Kverečių par., 
mo. Amerikoje 
metų.

BOGUSEVIČ1ENĖ 
pusamžė, mirė
Chicagoje. — Vilniaus aps., 
Musnikų miestelio. Ameri
koje išgyveno 27 metus.

LAMSARGIENĖ Emilija (ža- 
sytikė), 51 metų, mirė Rug
sėjo 15, Chicagoje. ■ 
gės ap., Švėkšnos 
čių k. Amerikoje 
35 metus.

TULICKIENĖ Sofija,
mirė Rugsėjo 16, Chicagoje.

KAVALIŪNAS Mykolas, pus
amžis, mirė Rugsėjo 17 d., 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Vabalninku par., Kamarakų 
k. Amerikoje išgyveno 29 
metus.

SERVILIENĖ Juzė (Jakutai- 
tė). mirė Rūgs. 18, Chicago? 
je. — Tauragės ap., Pašilės 
par., Nejunų k.

FATECKIENĖ Viktorija, 78 
metų, mirė Rūgs. 1 d.. Hart- 
ford, Conn. — Vabalninku 
par. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

ČEIKUS Vladas, 23 metų, pri
gėrė Michigan ežere Rugsė
jo 5, Chicago, III. 
Harrisburg, III.

SVIE2AUSKAS Juozas, 
mirė Rugpjūčio 29 d. 
ha, Nebr. 
je.
metus.

RAKAšIUS Juozas, 57 metų, 
mirė Rugsėjo 12, Chicagoje. 
— Kartino par., Gargždų k. 
Amerikoj išgyveno 31 metą.

MARTINKIENĖ Uršulė (Zc- 
berkaitė), sulaukus senatvės 
mirė Rugsėjo 10, Chicagoje. 
Gimus Kvėdarnos parapijo
je. Amerikoje išgyveno 37 
metus. A

KAMARAUSKAS 
pusamžis, mirė 
Chicago, III. — 
ap., Daugėliškio 

i čių Degučių k.
išgyveno 29 metus.

JUKNEVIČIUS Petras. 45 me
tų, pasikorė policijos nuova
doje Rugsėjo 5 d., Chicago
je. Buvo areštuotas už Įva
žiavimą Į grabę.

EIDUKAITIS Jonas, 57 metų, 
rrirė Rugsėjo 7, Chicagoje.

, Gimęs Suvalkijoje.
BERNADIŠIUTĖ Juozapinfl,

I 14 metų, mirė Rugsėjo 8 d. 
Chicagoje. Gimus Cicero, III.

ŽILINSKAS Kazys, 87 metų, 
mirė Rugpjūčio 29 d., Rock- 
ford, III.

IVANAUSKIENĖ Ona, 83 me
tų, mirė Rugpjūčio 21 d., 
Rockford, III. ,

KISIELIUS Kazys, 55 metų, 
mirė staigiai Rugsėjo 4 d., 
Rockford, III.

KLOR1ENĖ Adelė, pusamžė, 
mirė Rugsėjo 9 d., Chicago
je. — Surviliškio par., Mi- 
ginių k. Amerikoje išgyve
no 33 metus.

ŽVIRBLIENĖ Barbora, pus
amžė, mirė Rugsėjo 13 d., 
Chicagoje. — Telšių apskr., 
Kalvarijos par., Pučkarių k. 
Amerikoj išgyveno 27 me
tus.

MARKŪNAS Petras. 83 metų, 
mirė Rugsėjo 6 L, VVestvil- 
)e. UI.

BARAUSKAS Petras, užsimu
šė bevažiuodamas automobi
liu Rugp. 4 d., Westville, 
III.

MILKEVIČIUS Antanas, mirė 
Rugsėjo 14. Gilberton, Pa.

PAITANAVIČIUS Juozas, mi
rė Rugsėjo 18, Shamokin, 
Pa.

ZINEVIČIUS Petras, 29 metų, 
mirė Rugsėjo 14, So. Bos- j 
ton, Mass. >

i

uz- 
na-

• PASAIJI INĖJ PARODOJ, 
kuri įvyks Nevv Yorke 1939 m. 
bus įrengta visoki sveikatos 
aprūpinimo parankumai, nuo 
o'ršto įsibrėžimo iki netikėto 
mindymo. Tokių sveikatos pa
tarnavimo stočių 
apie 100 slaugių,
nių ambulansų ir kitais reika
lingais įrengimais.

bus 10, su
10 motori-

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

NAUJAS JURŲ MIL
ŽINAS ‘QUEEN 
ELIZABETH”

Cunard \Vhite Star linijos 
naujausias jurų laivas milži
nas, “Queen 'Elizabeth”, bus 
didžiausias pasaulyje laivas, 
kaip praneša tos linijos vedėjai 
Amerikoje. Lyginant su mil
žinu “Queen Mary ', kuris yra 
81,235 gross tonų, naujasis 
laivas bus apie 85,000 gross 
tonų. Ilgiu taip pas jis viršys 
aną, nes bus 10^ pėdų ilgesnis 
negu pirmasis, taigi “Queen 
Elizabeth” bus didžiausias lai
vas koks tik ant vandens plau- 

i kios.
Nežiūrint to laivo didumo, 

“Queen Mary” turės tiktai du 
kaminus, nes naujausi inžinie- 
rystėje ištobulinimai duoda ga
limybės laivui operuoti su pu
se tiek katilų negu turi pirmu
tinis didysis tos linijos laivas.

Nenaudojant trečio kamino 
tuomi bus daug daugiau vietos 
ant denio pasažierių patogu
mui. Specialiai kreipiama dė
mesio i įrengimą didelio spor
to denio trečios klasės pasažie- 
riams, nes tie pasažieriai pri
sidėjo d’kči-ii prie pasekmirgo 
“Queen Mcry” veikimo. Nori
ma kad ir šiame naujame laive 
iiems butų kuodaugiausia pa- 
irri'kimo.

Naujasis “Queen Elizabeth” 
paleistas ant vandens Rugsė- 
;o 27 d.. Oviebanke. Škotijo
je,z kur nuleidimo iškilmes atli
ko dabartinė Anglijos karalie
nė Elzbieta, kurios vardu tas 
laivas pavadinamas. Iškilmė
se dalyvavo ir Karalius Jurgis 
VI.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

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

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

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per

Roekefeller < entcr New York. N. Y.



SDIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS IR 
KUDIRKA

Didžiausias Istorijoje Dip 
lomatinis Karas

PRANCŪZAI IR ANGLAI, ČEKAMS NESU 
TINKANT PASIDUOTI, PASTOJO VO

KIEČIAMS KELIĄ, PRIVEDĖ PRIE 
TAIKYMOSI TARYBŲ

CENZŪROS KLAUSIMAS

KELIONĖ POLIETUVĄ
Ona Karpius, Dirvos redaktoriaus žmona, išvažiavus į Lietuvą 
dalyvauti 20 metų Nepriklausomybės sukaktuvėse, aprašo Dir
voje savo įspūdžius po dabartinę Lietuvą. Ji lankėsi ir apra
šymai bus apie: Klaipėdą, Palangą, Kauną, Rambyną, Kuršė
nus, Šiaulius, Telšius, Birštoną, Zarasų kraštą, Panevėžį, Pas
valį, Marijampolę ir kitus Suvalkijos miestus.

Taipgi gausiai bus aprašyta apie Pirmutinę Sporto Olimpijadą 
ir Įvairias kitokias iškilmes ir pramogas buvusias šią vasarą 
Lietuvoje, šie aprašymai tęsis Lietuviškai ir Angliškai, taigi 
ir jus patys patirsit daug apie dabartinę mušti Tėvynę Lietuvą 
ir jūsų vaikai ir net svetimtaučiai gaus progos pažinti Lietuvą 
taip kaip ją mato ši Amerikoje gimus Lietuvaitė. Jai Lietuva 

j patiko kai buvo 10 metų atgal, todėl dabar vėl nuvažiavo pama- 
I tyti. Pasidalinkit įspūdžiais su ja skaitydami Dirvą. Ona Karpius

1 Iš visų suimtų žmonių galima 
buvo apkaltinti tiktai du, pas 

' kuriuodu rasta Lietuviškos 
knygos, o kiti buvo suimti taip 

j sau, iš karščio. Anas surašąs 
pavardžių tai ne kas kita, tik- 

i tai skaitlius sąnarių, įkūrusių , 
j su valdžios žinia krikščionišką 
Į pirkimų krautuvę. Taigi “Sie
tynas” liko tiktai šmėkla ir pa-. 
slaptingos organizacijos uode- ( 
ga nutruko. Gavo taipos gi 

į atsakymą jog autorius anų už- į 
j draustų eilių, jau kelios dešim- 
i tys metų kaip miręs, štai, be- į 
I matant, didelė politiška byla I
subliūško tarytum perdurta HITLERIS SAKO, TAI 
pūsle. Lyg tyčia paskutinia-

| me laike kratymai buvo nelai- 
i mingi: ne tik ką nieko neras- 
1 davo, bet da kelis kartus įki
šo nagus į tokius dalykus kad 
reikėjo net prieš prastus žmo
nes gėdintis.

Juokingiausia vienok pasibai
gė paskutinė krata. Juda Iz- 
vergovič gavo skundą buk gi
riose gyvenąs redaktorius Lie
tuviškų laikraščių. Užkvietė 
prokuratorių, sutelkė žandarų 
ir zemskių į penkiolika žmonių 
ir vidurnaktyje išvažiavo. Ge
rai jau prašvitus, apsupo sto
vinčią pagiryje, sukniubusią iš 
senatvės bakūžėlę ir įsigavo į 
vidų. Ant suolo pas pečių sė
dėjo senas, senas žmogelis, be- 
droždamas šaukštus, pamaži, 
drebančiu balsu giedojo: “Kas 
nor Panai Marijai služyt ir jos 
asablyvai milasninku būt”. Se
nukas, išvydęs tokius keistus 
žmones, išsyk lyg nusiminė, bet 
pirmas juos linksmai užkalbi
no:

— Tai ankstybų svetelių Die
vas davė sulaukti. Ar jus tik 
nepaklydote?

— Teisybė, seni, paklydome,
— paskubino pasakyti proku
ratorius, kuris išsyk suprato 
kad senis įspėjo teisybę.

Padleckoi 
laukdamas, 
čiai:

— Ar tu
— Ar rakto? Mes rakto ne

turime. O kam jis mums? čia 
niekas neužeina, razbaininkai 
taipo gi neturi ko ateiti, tai 
tiktai ką jus sveiki atsilankė
te. Užtenka klingio ant nak
ties.... Ar neturi, pons, ta-, 
bako man pypkei prisikimšti?,
— pridūrė senis, jieškodamas 
aplink save pypkės.

Padleckoi nieko neatsakė, o 
prokuratorius, išardęs kelis sa
vo papirosus, padavė seniui ta
baką. Senis 
užsidegė ir, 
kartus, tarė:

— Lengvas 
lės nepadaro.

i už tai.
J — O

' mis tai
1 ro ? O 

j kalbėjo
! visus aplinkui, ir garsiai nusi
juokė, kad jam pasisekė taip 
gražiai pasakyti. Vieton atsa
kymo visi pradėjo taip pat 
juoktis. Juda Izvergovič vie
nas tik nesijuokė. Stovėjo iš
balęs ir sukandęs dantis iš pik
tumo. Pats pamatė kad ne ten 
pataikė

Pasaka Ne Pasaka
(ši Dr. Vinco Kudirkos-Kap

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

(Seka iš pereito

III.
užsirūpinęs 

viršininkas, 
Padleckoi,

nr.)

rymojo
Juda Iz- 

ir išmeti-

Didei 
žandarų 
vergo vič 
nėjo likimui kad į nieką apver
tė jo viltį. Varšavoje, teisy
bė, sunkiai vargo, bežandarau- 
damas, daug prityrė visokių 
šios pakalnės kartumų, sujung
tų su šuns tarnyste, bet viską 
užmiršo kada išvydo ant savo 
krutinės kryželį. Dabar jau 
karjera buvo atdara, ypač da, 
kaip Juda Izvergovič, stačiai 
kalbant, apsivogė, nėsa vyriau
sybė pamatė kad tokiam veikė
jui Varšava persiaura ir iš
siuntė į Peterburgą. Ten, ga
vęs vietą ir daug valios, sutai
sė trumpame laike tokį šiupinį 
kad buvo atstatytas ir gryžo į 
Varšava. Nenorėjo Čia jo lai
kyti ir, dėl nuopelnų tik iš pra
eities, davė jam vietą žandarų 
viršininko Senapilės ir Naupi- 
lės paviečių. Bijodami, mat, 
kad per savo smarkumą Pad
leckoi nesutaisytų vėl šiupinio, 
parinko jam ramiausią iš visų 
gubernijų.

Važiuodamas j Lietuvą, Ju
da Izvergovič padarė įžadą at
sigriebti vyriausybės akyse, 
gauti kitą kryželį ir atitaisyti 
karjerą, kurią buvo sugadinęs, 
žinojo kad Lietuvoje reikia su
tremti Lietuvišką dvasią, gau
dant Lietuviškas knygas ir lai
kraščius ir persekiojant žmo
nes, juos skaitančius. Taigi iš 
aukšto apsvarstė sau planą, 
gana aiškų, tiesų ir tikrą: per
košti visus ik vieno Lietuvius 
per savo tinklą — visi su aks
tinais liks tinkle ir darbas at
liktas. Buvo net užmanęs su
imti visos gubernijos Lietu
vius vienu žygiu, sutupdyt į 
kalėjimą ir laikyti ten iktol, 
iki neužmirš skaityti Lietuviš
kai. Tik prokuratoriui paaiš
kinus kad tai neišpildoma dėl 
daugelio priežasčių, pasiliko ki
tas užmanymas: iškratyt ir , kuriam 
perčiupinėti žandarų nagais ■ 
paeiliui kiekvieną Lietuvį, ap
sigyvenusį po jo apveizda.

Pradžia buvo, rodos, gera. 
Pareikalavo iš Varšavos į pa
galbą aštuonis žandarus, į pus
antro mėnesio padarė šimtą su 
viršum kratų ir suėmė daugy
bę žmonių, taip kad jau į Kal
varijos kalėjimą netilpo ir rei- ■ 
kėjo kitus vežt į Kauną, arba 
laikyti Senapilėje. Bekratyda
mas pas vieną rado laišką, kur 
buvo paminėta kokia ten drau
gystė “Sietynas”; pas kitą už
tiko surašyta daug pavardžių; 
pas trečią paėmė Lenkiškas 
uždraustas eiles su aiškia au
toriaus pavarde. Medegos jau 
tiek kad galima padaryti truk- 
šmas, sukelti didelę politišką 
bylą — štai kryželis pakyšt ir 
kabo ant krutinės.

Pradėjo * iš džiaugsmo net 
girtis kad jau turįs “už uode
gos” paslaptinę Lietuvių orga
nizaciją. Kas gi pasirodė?

vienok, neilgai 
klausia senio sta-

redaktorius ?

“PASKUTINIS” JO 
REIKALAVIMAS 

TERITORIJŲ
Berlinas. — Savo kalboje 

per radio į pasaulį Hitleris 
tarp kitų savo išvedžiojimų 
pasakė jog šis Sudetų pri
jungimo reikalavimas bu
riąs jo “paskutinis reika
lavimas kitų valstybių val
domų žemių”.

Bet, sakė jis, “tai yra 
reikalavimas nuo kurio aš 
neatsisakysiu.”

Jisai koliojo kiek įmany
damas Čekoslovakijos pre
zidentą Benešą, kas sukėlė 
rimtų žmonių pasipiktini
mą. Vadino jį ‘melagium’ 
ir kitaip.

Hitlerio kalbos klausęs 
Londone, Čekoslavakų mi- 
nisteris Jan Masaryk, Če
koslovakijos respublijos įs
teigėjo ir pirmutinio prezi
dento Masaryko sūnūs, se
kančiai pareiškė:

“Kalba kurią aš šį vaka
rą girdėjau yra taip neti
kėtinai nekulturiška jog aš 
didžiuojuosi savo valdžios 
apsisprendimu griežtai pa
sipriešinti prieš autorius 
tokio proto kurie kėsinasi 
sunaikinti Europos kultū
rą”.

užsienių reikalų komisaras 
Litvinov pradėjo sukauti 
Genevoje, kad Britanija ir 
Prancūzija Čekoslovakiją 
“išduoda”, “apleido”, ir tt.

Rusijai taip rūpėjo ap
sauga Čekoslovakijos sienų 
kad ji per tris savaites di- 
deliausio sujudimo- jie ty
lėjo kaip Egipto sfinksas.

Pagaliau, kada pradėjo 
smarkiai imtis Prancūzija 
ir Britanija, ir kai pradėjo 
aiškėti kad Vokiečiai ne
kariaus, Litvinovas iššoko 
į priešakį, atstatė krutinę 
ir ėmė girdis:* “Mes būtu
me kariavę už Čekoskova- 
kiją!”

Tai pigiausias komunis
tų .politiškas triksas, ku
riuo jie nori pasidaryti sa
ve “didvyriais” pasaulio 
akyse.

Šiame konflikte vyriau
si darbininkai buvo Cham
berlain ir Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas Dala
dier.

Nors juos visi smerkė, 
namie ir užsienyje, jų at
sargus, apgalvotas padėties 
glamžymas savo rankose, 
paremtas abiejų valstybių 
pagrasinimu Vokietijai iš
statyti visas savo spėkas 
Čekoslovakijos apgynimui.

AMERIKOS LIETUVIĮJ
Amerikoje gyvenanti Lietuviai, kurie čia va
žiavo prieš 50, 40, 30 metų, dabar jau miršta. 
Dirvoje telpa surašąs visų mirštančių 
vių — po kelis desėtkus kas savaitę.

Lietu-
Rasit

MI RIMAS
vardus savo giminių ir draugų ir kaimynų— 
tėmykit Dirvą. Prie to telpa surašąs mirš
tančių Lietuvių Kanadoje, Brazilijoje ir Ar
gentinoje. Dek to Dirva yra įdomi.

DIRVA
Dirva talpina įvairių puikių vaizdų iš 
vos, kuriuose matysit Lietuvos gražią 
gą, matysit jų naują gyvenimą, visokias iš
kilmes, sportą, apsiėjimus, meną, ir susipažin- 
sit su Lietuvos veikėjais. Be

PAVEIKSLUOTA
Lietu- 
pažan-

to Dirvoje tel-

pa visokių kitokių paveikslų, paskui puikių 
skaitymų, istorinių apysakų, dainų, juokų, ži
nių iš Lietuvos, Amerikos ir viso pasaulio. 
Dirva patinka jums, patiks jūsų draugams ir 
giminėms. KAINA METAMS $2.00.

prikimšo pypkę, 
patraukęs kelis

durnelis, nė sei- 
Dėkui, pons, ir

ponai su šoblė-šitie
turbut krakusmetį da- 
katras vyresnysis? — 
senis toliau, apžvelgęs

kur siekė. Lyg šuo, 
pakelevingas parodo 

gryžta, nosį nuleidęs, 
taip gryžo Padleckoi,

Per aspera

neteisingą 
buvo

špygą, 
namon, 
gėdindamasis ne tik prokura
toriaus, kuris per visą kelią iš 
jo tyčiojosi, bet ir savo žanda
rų. Ką gi darysi? 
ad astra.

žandaras davęs
žinią apie redaktorių, 
sunkiai nubaustas: turėjo eit 
į Tilžę surasti tikrąjį redakto
rių. Ir tai nepasisekė, nesą 
žandarpalaikis, nors persirė
dęs, negalėjo užslėpti savo de
gutuoto šnipo ir turėjo net 
bėgt iš Prūsų, nieko nepatyręs.

Visi nepasisekimai tarytum 
tyčia skverbėsi žandarų virši
ninkui į atmintį. Dirstelėjo 
vargšas ant kairėsės pusės sa
vo krutinės, atsiduso, pasirėmė 
ant kitos rankos ir toliau kei
kė likimą ir visas sąlygas, ati
tolinusias kryželį. Keikė net 
parubežių sargus kad perma- 
žai praleidžia Lietuviškų raštų.

(Dar ne viskas)

PERMAINOS ČEKI
JOS VALDŽIOJE

Praha, Rūgs. 22. — Če
koslovakijos vyriausybė su 
premjeru Hodža atsistaty
dino, premjeru tapo Gene
rolas Jan Syrovy, 50 metų 
amžiaus, vienaakis Čekų 
karžygis.

Hodžios vyriausybė tu
rėjo atsistatydint dėl jos 
sutikimo priimti Chamber- 
laino ir Daladiero patari
mą atiduoti Hitleriui Sude
tus, nes visa Čekija tam 
pasipriešino ir reikalavo 
vyriausybę atsistatydinti.

Nauja Čekų vyriausybė 
pasipriešino Vokiečių įsi
leidimui į savo žemę, iki ne
bus tarybų keliu prieita 
ką naziai gaus Čekijoje.

Visa Čekų tauta pasiry
žus stoti kariauti prieš Vo
kietiją, ir todėl Čekoslova
kija smarkiai prisirengė 
atremti Hitlerio žygį.

Tas privertė Vokiečius 
rėkti tik kad jie “neišsiža
da” savo nusistatymo, bet 
karo skelbti arba pulti į 
Čekoslovakiją nedrysa.

Čekai apsisprendė kad 
jie ir taip gana daug au.- 
kaujasi sutikdami užleisti 
Sudetus, bet pasiryžo lai
kyti tvarką savo ribose iki 
nebus galutinai taikiu bu
du išspręsta reikalaujamų 
vietų užleidimas ir suteik
ta Čekoslovakijai reikalin
gos garantijos ateičiai.

Iš Čekijos naziai pradė
jo bėgti į Vokietiją desėt- 
j<ais tūkstančių, bijodami 
Čekų persekiojimų. Vieto
mis įvyko Sudetų susirėmi
mai su Čekijos policija.Čekijos policija.

PIGI SOVIETŲ PO
LITIKA
visas pasaulis suKada 

sirupino gręsiančiu Euro
poje karu, ir išrodė kad bi- 
le dieną gali Vokiečiai, su 
Čekais susikirsti, Sovietų 
Rusija tylėjo. Toliau jos

BRITAI SU PRANCŪ
ZAIS RUOŠIASI KA

RUI VIENINGAI
Ix>ndonas. — Britanijos 

premjeras atlaikė kelis pa
sitarimus su Prancūzijos 
premjeru Daladier ir abi 
tos valstybės sutarė išvien1 
laikytis prieš Vokietiją — 
neleisti jai griebti čekoslo-1 
vakijos iki reikalas nebus1 
išspręstas ir nesutarta ra
miu budu ką Vokieęiai ga
li gauti, ką ne.

Vokiečiai dėl to rėkė ir 
riaumojo, gąsdino visą pa
saulį ir Europą. Dėl to net 
Amerikos prezidentas įsi
kišo.

Didesniam pagąsdinimui 
Hitleris paruošė labai kar
štą kalbą, kurioje vėl vis
kam grūmojo, tačiau ir ši
toje jo kalboje nebuvo žy
mės skelbimo karo.

Mussolini irgi kasdien rė
kavo kad Hitlerio reikala
vimai turi būti išpildyti, 
kad jis gelbės Vokietijai jei 
karas kiltų, ir kad jis tu
rįs gatavai milijoną ar du 
kariuomenės karui.

Tai girdėdama Anglija 
pradėjo labiau ruoštis ka
rui. Prancūzija jau pilnai 
prisirengus.

Anglija pašaukė tarny
bon visą Oro laivyno rezer
vą ir Rugsėjo 27 d. paskel
bė nepaprastą stovį.

Chamberlain pasakė ra- 
dio kalbą į visą savo impe
riją paragindamas būti pa
siruošusia karui.

Britų visas karo laivy
nas įsakytas plaukti į Šiau
rės juros vandenis, kur už
blokuotų Vokiečių išėjimą 
į pasaulį.

Chamberlain pasakė, jei
gu Britų imperija turės 
kariauti, ji kariaus.

Belgija taip pat paskel
bė savo kariuomenei būti 

■ gatavai reikalui kilus.

1939 KALENDORIUS DYKAI
Kiekvienas skaitytojas gaus vieną dovanų

šie metai jau baigiasi, ateina 1939 metai — visi Dirvos skaity
tojai gauna dovanų puikų didelį sieninį kalendorių, kurie yra 
užsimokėję prenumeratą arba kurie atnaujiną metų pradžioje, 
kuomet prenumerata baigiasi. (Parsiuntimui iš kitų miestų 
reikia pridėti tik 10c). Kalendorių surašąs tilps Dirvoje.

D IR V A ”
Superior Avė. Cleveland, O.

JŪSŲ SVEIKATA
KUDIKIO DANTYS

pra-

dan- 
bai- 
Kad

Dr. C. Z. Vesel’is

ku-
vi-
jie

• AMAZON upė Pietų Ame
rikoje yra 3400 mylių ilgio, o 
jos ištaka yra net 150 mylių 
pločio.

tikrieji iš-

dantys yra 
ir tikrieji.

serga sėkančio- 
kokliušu, tymais 
šitomis* ligomisPaprastai tėvai mano kad 

dikio laikiniai dantys turi 
sai mažą reikšmę kadangi 
iškrinta ir į jų vietą išdygsta
kiti. Bet jie pamiršta kad kar
tais laikiniai dantys stovi kū
dikio žanduose iki dešimties ir 
dvylikos metų ir kūdikis jais 
kramto maistą iki 
dygsta.

Kūdikio laikiniai 
taip svarbus kaip
Išpuvę laikiniai dantys ne tik 
kenkia sveikatai, bet gadina ti
kruosius dantis. Pažiūrėkim 
kas atsitinka jei laikiniai dan
tys yra neprižiūrimi ir aplei
džiami.

Pirma, nešvarus kūdikio dan
tys greitai pūna, o su išpuvu
siais ir skaudančiais dantimis 
kūdikis negali maistą sukram
tyti ; nesukramtytas maistas 
apsunkina vidurius, nes pusiau 
perkąstas maistas nesivirškina. 
žmoguš vartoja maistą dėl pa
laikymo savo kūno, o jei dan
tys yra išpuvę ir skaudus, tai 
sukramtyti maistą visai nega
lima. Toks asmuo eina silpnyn 
ir lieka vergas įvairių ligų. Kū
dikis reikalauja maisto ne tik
tai palaikymui savo kūno, bet 
ir dėl augimo. Jei laikiniai dan
tys yra išpuvę, jie sugadina 
tikruosius dantis ir su išpuvu
siais ir skaudančiais dantimis 
kūdikis negali prirengti mais
tą dėl kūno palaikymo ir augi
mo. Iš šitos priežasties kūdi
kio kūnas negali augti kaip 
reikia. Kūdikis lieka silpnas, 
greitai pagauna įvairias ligas 
ir kai kurios iš jų pasilieka 
ant visados.

Antra; išpuvę ir su votimis 
dantys užnuodija kūdikio sis
temą, kūdikis nustoja energi
jos mokytis, atsilieka moksle

ir daugiausia 
mis ligomis: 
ir difterija. 
kūdikiai daugiausia serga tarpe
penkių ir dvylikos metų, nes 
tame laike jų dantys yra blogi. 
Apie devyniasdešimt nuošim
čių kūdikių tarpe minėtų me
tų turi blogus dantis, vienas 
trečdalis kūdikių turi votis bur
noje. Egzaminavimas mokslai- 
nėse šitą patvirtina. Mažiau
sia pusę kūdikių ligų galima 
prašlinti prižiūrint jų dantis.

Trečia. Kada kūdikis ne lai
ku pameta laikinius dantis žan
dikaulis neišauga pakankamai 
drūtas. Tikrieji dantys išdygs
ta nevietoje, jie būna kreivi ir 
trumpi, šitaip sudygę dantys 
greitai pūna, kadangi užlaikyti 
juos švariai yra labai sunku, 
o nešvarus dantys greičiau 
pūna, ypač pas kūdikius.

Ne tik kad šitaip sudygę dan
tys greitai pūna, bet jie su
darko kūdikio veidą ir pakei
čia jo išraišką.

Jei kūdikis netenka priešaki
nių dantų, tas neretai kenkia 
kalbos aiškumui ir kartais tas 
neaiškumas pasilieka ant visa
dos.

Kūdikių laikinius dantis rei
kia gerai prižiūrėti, jei nori
ma, kad jie turėtų gerus tik
ruosius dantis, nes pirmieji kū
dikio dantys yra fundamentas 
antrųjų dantų. Jei namo fun
damentas yra blogas, namas 
susikraipo, tas pats yra ir su 
kūdikio laikiniais dantimis, jei 
jie yra blogi — žandai susi
kraipo.

Yra pageidaujama kad mo
tina nėščia būdama prižiūrėtų 
savą maistą ir sektų gydytojo 
bei dentisto patarimų. O kūdi
kiui sulaukus dviejų ir pusės 
metų, nuvestų jį pas dantų 
gydytoją, kad jis apžiūrėtų jo

dantis, ir nelauktų iki jie 
dės puti bei skaudėti.

Paprastai kūdikis bijo 
tų gydytojo. Priežastis 
mes yra skaudanti dantys,
prašalinti kūdikio baimę, nerei
kia laukti iki jo dantis pradės 
skaudėti. Patėmijus mažiau
sią skylutę dantyje reikia ją 
užtaisyti, šitaip prižiūrint kū
dikio dantis prašalinsit skaus
mą, baimę ir sulaikysit dantis 
nuo puvimo.

• KASDIEN visame pasau
lyje, bendrai imant, išeina po 
apie 60,000 gimimų, o apie 40,- 
000 mirčių. Taip tai pasaulis 
auga gyventojais.

• .IOKIS medis nėra laisvas 
nuo žaibo trenkimo, bet aukšti 
ąžuolai daugiau būna žaibo 
trenkiami negu kiti medžiai.

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

"MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė. 

Chicago. I1L

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

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

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.
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Vilnis (visokių bendrų frontų, 
kurie komunistams naudingi, 
pritarėja) ir sako:

“Ar Tėvynės redaktorius sto
ja už vienijimą LDS ir SLA? 
Manome, kad dauguma SLA 
narių sutiktų vienytis. Vei
kiausia, ir LDS nariai nesiprie
šintų., Mes manome kad SLA 
ir LDS vistiek kada nors teks 
vienytis, jei sroviniai santykiai 
eis ta, ar panašia, eiga kaip 
dabar eina.”

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dienos Klausiniais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

KAIP SUPRASTI
TAUTINES TARYBOS TIKSLUS

pAUTINĖ Taryba skubiai ruošia savo pareiškimus
* f 1 Vaina Imi Vi mn nvnrrvo r* A T inln V

'pAUlINE Taryba skubiai ruošia savo pareiškimus ir 
tikslus bei veikimo programą Amerikos Lietuvių 

tautinei visuomenei. Kadangi ne visiems tautiniu pa
žiūrų žmonėms aišku Tarybos uždaviniai, tuo reikalu 
plačiau aiškina Vienybės redakcija savo straipsnyje 
Rugsėjo 24 d. Štai kaip aiškiai tie Tarybos uždaviniai 
atvaizduojama, ką mes perspausdiname ir Dirvos skai
tytojams :

“Kol tautinė Taryba netarė savo oficialaus žodžio ir nepa
tiekė savo skyrių organizavimui planų bei visos savo veiklos už
davinių nepranešė visuomenei, net pirmaeiliai tautinės visuome
nės veikėjai klaidingai sau persistato Tautinės Tarybos veiklos 
kryptį. Pavyzdžiui, šiomis dienomis vienas sandariečių veikė
jas prikaišioja Vienybės redaktoriui kad jis, būdamas sanda- 
riečiu pats stoja už Tautinės Tarybos organizavimą ir leidžia 
kitiems jos naudai agituoti. Esą kam kurti naujas organizaci
jas ir dar labiau tautinę visuomenę skaldyti.

“T'uo tarpu kiek mums yra žinoma Tautinės Tarybos užsi
brėžti uždaviniai, tai ji nesirengia būti jokia nauja organizaci
ja, kuri konkuruotų su kitomis tautinėmis organizacijomis. 
Tautinė Taryba, kaip mes jos uždavinius suprantame, bus orga- 
nizcijų organizacija. Jos nariais bus tik visuomeninių organi
zacijų kuopos ir įvairios lokalinės draugijos. Tarybos skyrius 
sudarys kolonijose jau veikiančios draugijos ir visuomeninių 
organizacijų kuopos, kaip: Sandaros, Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos ir kt. Tokiu budu bus įtrauktos į tautinį ir kulturinį dar
bą visos atskiros draugijos, kurios pavieniui dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių neįstengia žymesnio veikimo pareikšti.

“Susidaręs kolonijoj Tautinės Tarybos skyrius momentaliai 
pastos autoritetingu tautinio veikimo centru, kuris turės užpa
kalyje savęs organizuotą tautinę visomenę.

“Taigi visuomeninėms organizacijoms bei jų veikėjams nė
ra jokio pamato bijoti bent kokios konkurencijos iš Tautinės 
Tarybos pusės. Priešingai, Tautinė Taryba gelbės sustiprėti vi
suomeninėms organizacijoms 
nebandys jokiai organizacijai 
ar jos ideologiją reformuoti, 
nės veiklos centrui, Tautinei 
Amerikos Lietuvių visuomeniniai reikalai, kuriais visos tauti
nės organizacijos ir draugijos rūpinasi. Jos vyriausiu uždavi
niu bus tik sukoncentruoti, visas tautines jiegas svarbiems Ame
rikos Lietuvių tautiniams darbams.

“Mes taip suprantame Tautinės Tarybos uždavinius ir to
kia kryptimi jos veiklą visomis išgalėmis pasiryžę remti.”

Taip supranta ir Dirva ir todėl Dirva uoliai remia 
Tautinės Tarybos įsisteigimą. Tautinėje Taryboje visos 
musų vietinės draugijos, centralinių organizacijų kuo
pos, politiški ir kultūriški klubai ras talkininkę, patarė
ją. Taryba nesikiš į jų vidaus tvarką nei siūlys joms 

kokius programus kurie nepriimtini. Visos pastangos 
bus dedama dirbti bendrus išeivijai naudingus darbus, 
kurie stiprintų musų tautinį gyvenimą Amerikoje, ku
rie duotų daugiau narių dabar esančioms organizaci
joms, kurie keltų Lietuvių gerą vardą šioje šalyje, ir tt 

Kur yra TMD., ALTS. arba SLA. kuopos ir norėtų 
sutverti 'karybos skyrių, jos privalo imti iniciatyvą. 
Taryba visada tarpininkaus sutvėrime tautinių organi
zacijų kuopų, ir tt. ir tt.

Tautinės Tarybos tikslai ir numatyti darbai netru
kus turės pasirodyti spaudoje.______________________

Prie to visko, ir Rusija 
nėra geroje padėtyje gel
bėti Anglijai ir Prancūzi
jai Vokiečius supliekti da
bar. Ko gi Rusija tylėjo, 
ko negrąsino savo didesniu 
už Vokiečių oro laivynu ir 
kelis kartus didesne ka
riuomene? Kodėl nešoko 
užtarti savą, Slavų tautą, 
kaip padarė caras 1914 me
tais, užstodamas Serbus?

Toliau, iuk, taip ar taip 
sakysi, Hitleris nereikalavo 
visos Čekų tautos sau (o 
Čekai turėjo po savim da
li Vokiečiu tautos žmonių). 

* 1 «
Reikėjo “prakeikti” An

glus ir Prancūzus pirmiau, 
kai jie nepuolė Lietuvos už 
atsiėmimą Klaipėdos kraš
to. . . . .

Mes nenorim kad Lenkai 
valdytų musų krašto už
grobtos dalies. Vokiečiai 
dar labiau, matydami kad 
“ 500 000 milijonų jų tau
tiečių yra svetimos valsty
bės ribose, užsigeidė prisi
jungti, ypač kai pasijuto 
gana galingi tai padaryti.

Blogas tik tame kad Vo
kiečiai tuo budu didina sa
vo valstybę, auga galybėje 
ir pridarys nemalonumų 
kitoms kaimyninėms vals
tybėms.

ir jų kuopoms. Tautine Taryba 
savo bent kokių parėdymų teikti 

Kaipo Amerikos Lietuvių tauti- 
Tarybai vienatiniai rūpės bendri

“ANT AMŽIŲ 
PRAKEIKTI!”

Tokiais pakvaišėlio žo
džiais surinka Vilnies re
daktorius Čeko slovakijos 
apgailaudamas ir smerkda
mas Chamberlainą ir Dala- 
dierą. Vilnis sako:

“Trūksta žodžių kad iš
reikšt panieką ir pasibjau
rėjimą tuo kas įvyko Lon
done. Ant amžių bus pra
keikti vardai Chamberlai- 
no ir Daladier. Ant amžių 
bus prakeiktos tos valdan
čios gaujos, kurias atsto
vauja Chamberlain ir Dala
dier. Ne anglų tauta, ne 
franeuzų tauta yra kaltos 
už tų arch-judošių išdavy
stę”.

Žinoma, tas Vilnies “pra
keiksmas” nieko nereiškia: 
Hitleris vykdo savo tauto3 
jungimo planą, su magary
čiomis.

Komunistai be reikalo 
“prakeikia” tas dvi valsty
bes. Jos su laiku bus rei
kalingos ginti Rusiją, ku
rią kada nors Vokiečiai ga
li užpulti. Vokiečių trau
kimas į rytus neapsistos.

Dabar dar, matyt, Britai 
ir Prancūzai negatavi ka
riauti. Mussolini pažadėjo 
pagalba Hitleriui. Dar tu
rės kaip nors apsidirbti su 
Italija ir baigti Ispanijos 
pilietinį karą.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

ROJAUS KAINA
Naujienos pasižiūri į Sovie

tuos gyventojų surašymo sta
tistiką ir joje randa žymę bai
sios kainos gyvybėmis, kurią 
Sovietijos gyventojai moka už 
komunistų partijos viešpatavi
mą. Gyventojus 1933 metais 
suskaitant, jų Sovietijoje ras
ta 165 milijonai. Metinis gy- 
ventojų prieauglis, sakoma, esąs 
po 3 milijonus žmonių. Reiš
kia, 1937 metais Sovietijoje 
privalėjo būti 177 milionai gy
ventojų. Tokiu skaičium (170 
milijonais) visi komunistų ra- 
šytojai-propogandininkai ir di
džiavosi. Bet tikras suskaity- 
mas radęs tik 147 milijonus. 
Reiškia, už komunistų viešpa
tavimą (badu, mirtimi kalėji
muose ir prie priverstinų dar
bų) Sovietijos gyventojai užsi
mokėjo 30-čiu milijonų gyvy
bių ! Tai baisiau negu koks 
karas!

Pavyzdžiui, sako (nr. 
"Seniau, javų derlius Ru- 
priklausydavo pilnai nuo 
Kas kita dabar. Moder- 
mašinas pritaikius, der-

IR SAULĖS IR LIETAUS 
NEBEREIKĖS

Vilnis tiek Sovietiją garbi
na kad dažnai sveiką protą pa
miršta.
197): 
sijoje 
oro. 
nines
liūs galimas prie sunkesnių są
lygų.” Sako oras atsiliepiąs 
tik dalinai.

Sovietijai gal neužilgo nebe
reikės nei saulės, nei lietaus: 
Puikiam javų derliui užteksią 
vien “moderninių mašinų”, štai 
prie ko aklas garbinimas 
gaus protą priveda!

▼ ▼-v

JAU PINA PINKLES

žmo-

Tėvynė rašo: “SLA organi
zacija Amerikos Lietukuose 
neturi ribų, nes visi Lietuviai, 
visų pažiūrų ir tikėjimų, čia 
pirmiausia jungiasi brolybės 
ryšiais.” Todėl katalikiško ir 
komunistinio susivienijimo au
gimui yra tam tikra siena, ku
rios perkopti negali: į juos ne
priimama jiems priešingų ideo
logijų žmonių. Ir Tėvynės re
daktorius meta mintį komunis
tų Susivienijimui: “jam nebū
tų prasmės atskirai laikytis”.

Šių mintį tuojau pasigavo

Rašytojas, Muzikas, Tautos Darbuotojas, Tautos Himno Autorius, kurį 
Amerikos Lietuviai Pagerbia Pastatydami Paminklą Puikiame Cle

velando Lietuvių Kultūriniame Darželyje Spalių 2 d.

KLAIPĖDOJE TVARKINGA 
IR RAMU

New York Times dienrašty
je buvo įdėta pranešimas iš 
Kauno kad ten nužvelgiama 
jog kitas Vokiečių žygis busiąs 
Klaipėdos krašto kryptimi. *

Bet Naujienų koresponden
tas rašo: “Berlino Valdiški ra
teliai paskutiniu laiku rodo 
Lietuvai pakankamai tarptau
tinio mandagumo. Dingo Vo
kiečių spaudos įžūlūs Lietuvos 
respublikos užpuldinėjimas. Re
čiau kalbama apie tariamą Vo
kiečių persekiojimą Klaipėdoje. 
Karaliaučiaus mugėje (preky
bos parodoje) Lietuvos atsto
vai tyčiomis gražiai priimti. 
Lietuviai keleiviai, kuriems ten
ka Vokiečių žeme keliauti, taip 
pat pastebi Vokietijos valdinin
kų reikiamą mandagumą.”

Ekonominis “bizūnas”, kuriuo 
Vokietininkai Klaipėdos krašto 
gyventojus stengiasi savo poli
tikos rate sukti, tačiau, tebe
veikiąs. Arkliai Vokietijos ka
riuomenei perkami tyčiomis 
gera kaina vien tik iš tokių 
ūkininkų kurie naziams prie
lankus. Bankai duoda pasko
las kuriomis pririša ūkininkus. 
Vokiečiai visur bando atpirki- 
nėti iš Lietuvių žemę ir ją Vo
kiečiams 
taip pat, 
kova eina 
du.

31A7INCAS KUDIRKA gimė Gruodžio
* 1858 metais, Suvalkų rėdytoje,

sveikatą visi šie įvykiai visiškai pakirto ir, ap
sigyvenęs Naumiestyje, jis jau nebeužsiėmė gy
dytojo praktika. Jis rašė Lietuvių spaudai, pas
kutines savo jiegas aukodamas Lietuvybei, dau
giausia rašydamas “Varpui”, versdamas pasau
linės literatūros kurinius į Lietuvių kalbą, ir tt. 
“Varpą” redagavo iki pat savo mirties.

1897 metais nekuriems inteligentams pade
dant buvo išvažiavęs net prie Adriatiko jurų, 
bet ir ten dėl viršminėtos priežasties negalėjo 
ilgiau užtrukti. Gryžo Lietuvon tais pačiais 
metais, apsigyveno Naumiestyje, Suvalkijoje, 
kuris dabar vadinamas Kudirkos Naumiestis, 
čia berašydamas-beredaguodamas “Varpą” mi
rė Lapkričio 16 d. 1899 metais. Palaidotas Nau
miesčio kapinėse.

1902 metais ant Vinco 
draugai pastatė paminklą su

“Daktaras Vincas 
“gim. 31.XII.1838 —

ir apačioje to, paminkle buvo įkalta posmas iš 
Tautos Himno. Tačiau Rusų policija nei miru
siam V. Kudirkai nedavė ramybės, ir 1903 me
tais Naumiesčio policijos viršininkas šaltkalviui 
įsakė iškirsdinti tą posmą.

Kudirkos kapo jo 
parašu:
Kudirka
16.XI.1899”

Lietuviai,
Bet ši 

bu-

parduoti, 
nesnaudžia, 
ramiu, kasdieniu

val- 
už-

SVEIKA MINTIS
Draugas rašo: “Kokia 

džia Lietuvoje bebūtų, ji 
sienyje atstovauja visai tautai.
Vidaus nesusipratimai užsieny
je negali būti keliami ir nei
giamai aptariami.”

Lietuvos vidaus politika ir 
kovos, reiškia, geriausia palik
ti patiems tos politikos ir ko
vos šeimininkams — Lietuvos 
gyventojams, kurių yra trys 
milijonai, kurie turi savo uni
versitetą, eilę profesorių, re
daktorių, inteligentų, karinin
kų, ekonominir.kų ir veikėjų. 
Amerikos Lietuviai ne Lietu
vai mokytojai, nors ir buvo 
stiprus pagelbininkai jos kovose 
dėl nepriklausomybės. Ameri
kos Lietuviai jau niekad ne
prilygs 
liaudies, 
gentijos 
bruktis

Lietuvai nei tautinės 
nei pamokytos inteli- 
skaičium. Tat, kam 
su reikalavimais ten

kur nesame kompetetingi ?

Lie- 
dva- 
bute 
vals- 
buvo

ir pra-

būtinai 
sūnų į

dieną, 
Vilkaviš

kio apsk., Paežerių kaime, pasiturinčių ūkinin
kų šeimoje. Mažas Vincukas liko našlaičiu bū
damas kūdikiu, kuomet mirė jo motina.

Vincas Kudirka pradėjo lankyti Paežerių 
mokyklą 1868 metais, t. y. būdamas dešimties 
metų amžiaus. Mokslas gerai sekėsi, 
džios mokyklą jis baigė 1871 metais.

Tėvas Kudirka norėjo kad jo šunus 
liktų kunigu ir tuo supratimu atidavė
Marijampolės gimnaziją, čion Vincui mokslas 
taipgi gerai sekėsi. Užbaigus gimnazijos šešias 
klases tėvas užsispyrė kad Vincas eitų Seinų 
Seminarijon baigti mokslą į kunigus. Vincas 
Kudirka pašaukimo į kunigus neturėjo ir išva
žiavo į Seinus tik tėvo verčiamas.

Seinų Seminarijoje Vincas mokinosi tik iš 
prievartos, taigi mokslas nesisekė ir iš semina
rijos liko prašalintas. Už šį įvykį tėvas ant 
Vinco taip užsirūstino kad net jo išsižadėjo.

Po šiam įvykiui Vincas stojo Marijampolės 
gimnazijon ir 1881 metais baigė joje visas aš- 
tuonias klases. Tais pačiais metais Kudirka įs
tojo Varšavos Universitetan istorijos-filologijos 
skyriun, bet neužilgo perėjo į medicinos skyrių, 
kurį ir baigė 1889 metais. 1890 metais gryžo 
i Lietuvą ir apsigyveno šakiuose.

Nors iš jaunystės jis buvo linkęs į Lenkų 
kalbą, kaip tais laikais darė kiti Lietuviai, ta
čiau baigęs universitetą Vincas Kudirka jau bu
vo stipriai tautiškai susipratęs Lietuvis ir dir
bo didelė Letuvybės darbą. Visur ir visuomet 
stengdavosi pabrėžti kad esąs Lietuvis ir nesi
gėdydavo viešai 
Kudirka suprato 
linga Lietuvybės 
gyveno Rusijoje,
ir pamiršdavo jos reikalus.
žinojo kad gydytojo praktika Rusijoje apsigy- 

i venus galėtų gerai užsidirbti, tačiau pinigai jo 
neviliojo, ir jis ryžosi apsigyventi Lietuvoje ir 

’ toliau dirbti savo pasirinktai kilniai idėjai.
Kai 1899 metų pavasarį pasidarė Šakiuose 

liuosa gydytojo vieta, Dr. Kudirka nuvyko Į ša
kius. Tačiau šakių žydai pasikvietė žydą 
dytoją ir ilgą laiką nenorėjo Dr. Kudirkai 
buto išnuomoti. Tačiau Dr. Kudirka po 

1 pastangų gavo butą ir šakiuose išgyveno 
i metus.

10 METŲ LIETUVOS HIMNUI
Dr. Vincas Kudirka gimė ir augo gana ypa

tingais laikais, kuomet Lietuva dar buvo bau
džiavos slegiama, ir Lietuvos didelė diduma val
stiečių apie mokslą nei sapne nesapnavo, 
tuvos diduomenė buvo persisiurbus Lenkų 
šia. Tais laikais Lietuvių tautos kaip ir 
nebuvo. Panaikinus baudžiavą Lietuviai 
tiečiai nelabai galėjo naudotis mokslu, nes 
baudžiavos suvarginti.

Kaip visiems žinoma, Dr. Vincas Kudirka 
yra tėvu Lietuvos Himno, kurio žodžius, gaila, 
ne visi Lietuviai dar ir dabar moka. Himną — 
žodžius ir muziką — jis parašė 1898 metais, tai
gi šymet sueina 40 metų. “Lietuva, Tėvyne Mu
sų” gimė tik vienais metais prieš Kudirkos mir
tį.

Dr. Vincas Kudirka labai daug rašė ir pa
liko labai daug raštų. Jo raštus yra išleidus 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Amerikoje, 1909 
metais. Yra užsilikusių, dar jo raštų rankraš
čių.

Kaip Kudirka troško kad Lietuviai gyven
dami tarp svetimųjų laikytųsi vienybės ir mei
lės matyti iš šių Kudirkos parašytų eilių:

Gražu, Gražiau, Gražiausia
(Dr. Vincas Kudirka) 

f RAŽU yra matyti Lietuvių būrelį
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko, 

Ir, susiėję, tėvynei aukauja žodelį 
Ir motiną pagarbin atminimais vaiko. 
Gražiau jeigu kiekvienas pripažinti gali 
Kad nuo žodžių jų širdys taipgi neatskirtos 
Ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados yr’ tvirtos. 
Gražiausia vienok esti akimis matyti 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako 
Kad visi tie Lietuviai, patys nevaryti, 
Savo tėvynės garbei nepželdina tako.

Jei šiais laikais Kudirka dar butų gyvas, 
jis pamatytų kad daugelis jo troškimų išsipil
dė. V. P. Banionis.

Lietuviškai Šnekėti. Vincas 
kad Lietuva buvo labai reika- 
darbuotojų, o tie kurie apsi- 

greitai nutoldavo nuo Lietuvos 
Dr. Kudirka puikiai

l)r. Vinco Kudirkos antkapis Nauiniesč'o kapi
nėse. Kapas aptvertas geležine tvorele. J’a- 
tėmykit paminklo užrašo vietoje tuštuifljj — tai 
Rusų valdžios darbas: nudrožtos raidės, kurios 
skelbė: “Tegul meilė Lietuvos dega musų šir
dyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi.”

?y- 
net 

ilgy 
trisKRYŽKELĖJ

Fu žodžiais sugriovei juodą žemę po mano kojom....
Ir sparnuotom svajonėm pakėlei žmogaus svajotan 

dangun —
Mudu puotos karalaičiais stojom —
Kartus vienumos vakaras stojo saldum....
Šiądien mano širdis džiaugsfnu perpilta it taurė vynu, 
Kas padės man ją išgert—tu palieki mane slaptu 

žingsniu....
Mielas broli, už ką tave myliu?
Jau žinau, dabar atmokėsi man skausmu....
Tu ir rytojus suviliojot mane savo šypsniu....
Širdį skauda kad tik šiądien matau ką tu vakar žinojai. 
Vistiek ačiū kad tik tiek kalbėjai —
Butum galėjęs būti daug žiauresniu....

I • . ■i Tu žodžiais sugriovei juodą žemę po mano kojom,
Ir sparnuotom svajonėm pakėlei žmogaus svajotan 

dangun....
Rodos ta pati žvaigždė mus mojo....
Nepasilydėję nuklydom kitų keliu...

Ona Pucetaitė.

ANKSTYVA MIRTIS
Lietuvon Kudirka gryžo jau džiova sirgda

mas, kuriai pradžią gavo Varšavos kalėjime, kur 
buvo patekęs už perrašinėjimą Markso Kapita

lo (Lenkų kalba). Gydytojai buvo patarę jam 
važiuoti į šiltus kraštus gydytis, bet stokuojant' 
lėšų nebuvo galimybės išvažiuoti.

1894 metų pabaigoje buvo išvažiavęs Jal- 
ton ir sekančiais metais Kryman. Bet vis dėl 
nedateklių ilgiau pasigydyti negalėjo.

1895 metų vasarą, po kratos io buvusiame 
bute šakiuose, Dr. Kudirba buvo Rusų žandarų 
suimtas ir uždarytas Kalvarijos kalėjime, ku
riame išsėdėjo pusantros savaitės. Kudirka bu
vo suimtas ir apkaltintas priešvalstybine veik-

Į la, dėl rastų dviejų Lietuviškų visiškai nekalto 
j turinio knygelių ir ypač dėl vienos prieš Rusus 
parašytos satyros. Iš kalėjimo paleistas, Kudir- Į 
ka buvo atidžiai policijos sekamas ir dažnai šau
kiamas tardyti. Jau ir taip menką Kudirkos'
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“Tegul Meile Lietuvos
Dega Musų Širdyse”

Iškilmės Clevelande Spalių 2 d., kuriose Privalo Dalyvauti Plačios Amerikos Lietuviai, Pat- * 
riotinei Dvasiai Sustiprinti, Pagerbti Vieną Iš Pirmaeilių Musų Tautos Vyrų (PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

Reiso Dr. S. T. TAMOŠAITIS.

Dr. Vincas Kudirka, Lietu
vių Tautos Himno autorius ir 
kompozitorius, gimė ir augo 
kaip tu ir aš, broli ir sese, po 
stogu samanotos bakūžės. Jis 
vargo ir mokinosi po svetima 
priespauda kaip ir visi anų lai
kų Lietuviai moksleiviai.

Kudirkai augant, Lietuvoje 
dominavo Lenkų dvasia. Jis 
nors iš tikrų Lietuvių tėvų gi
męs ir, rodos, namie mažas bū
damas Lenkiškai nemokėjo, bet 
kaip ir kiti sulenkėję Lietuvių 
vaikai, gimnaziją lankant, kal
bėjo ir net mąstė Lenkiškai.

Ar neatsimenat anų laikų 
gimnazistą? Išdidus, pasipū
tęs ir su “chamais” neturįs 
jokių reikalų. Lietuviškai kal
bėti buvo “neunaras”, nes tai 
“chlopų” kalba.

Vėliau ir pats Kudirka iš sa
vęs juokėsi apie savo jaunas 
dienas rašydamas:

“Basanavičius, keli kiti stu
dentai ir aš pats arkliais važia
vome mokyklon. Basanavičius 
būdamas daug vyresnis ir dau
giau mokytas aiškino apie Lie
tuvių kalbos svarbumą, reika
lingumą šviesti žmones, ir pa
galiau uždainavo Lietuviškai.”

Kudirka susisarmatijęs ir 
Lenkiškai pamanęs: “Bawią 
šie dzieci” (žaidžia vaikai.).

Bet Dr. Jonui Basanavičiui 
išleidus Lietuvišką laikraštį 
“Aušrą” ir Kudirka beskaity
damas iš džiaugsmo apsiverkė. 
Kur tai gilumoje jaunuolio sie
los gludinti Lietuvybės dvasia 
atbudo. Nuo tada jis gimė 
Lietuvai ir kad per amžius 
Lietuviams gyventų.

Nuo to laiko Kudirka pasiry
žo rašyti, šviesti letarge mie
gantį ir svetimą jungą velkan
tį savo brolį Lietuvį.

Dar ir dabar tinka, ypač Lie
tuviams Amerikiečiams, “Var
pe” rašyti Kudirkos eilių žo
džiai: “Kelkite, Kelkite, Kelki
te!”.... Jis žadino užmirš
tančių savo kilmę tų laikų Lie
tuvių inteligentiją.

Neatsižvelgiant kur Lietu
viai begyventų, išsiblaškę po 
viso pasaulio kraštus, giedoda
mi Lietuvos Himną visuomet 
prisrmer.a Kudirkos sielos bal
są, kad “vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi, ir šviesa ir tie
sa mus žingsnius telydi”.

Kudirka savo gyvenimu, dar
bais ir raštas kaipo švietėjas, 
poetas ir kompozitorius buvo 
be abejo kultūros nešėjas-hu- 
manistas.

IŠKILMĖS CLEVELANDE
Sekmadienį, Spalių 2 d., Cle

velando Lietuvių Darželyje, 
dalyvaujant svečiui iš Lietuvos 
Mjr. S. Narušiui, vietiniams ir 
kitų miestų Lietuviams, ir iš 
tolimesnių kolonijų svečiams, 
įvyks Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo atidengimas. Aišku, 
šalia Basanavičiaus, pridera 
stovėti šiame Darželyje ir Ku
dirkai. Karo vadams ir dikta
toriams paminklai statyti šiuo
se Tautiniuose Kulturiniuose 
Darželiuose neleidžiama.

Reikia džiaugtis kad savo 
padėtimi ir puošnumu Lietu
vių Darželis yra gražiausias. 
Tą pripažysta ir svetimtaučiai.

Clevelando Lietuvių Kultūri
nis Darželis per šimtmečius 
primins Lietuvių ateinančioms 
gentkartėms kad Lietuviai at
eiviai mylėjo Lietuvybę, savo 
kultūrą ir savo didvyrius, ku
rių paminklai čia stovės. Tuo
met ir jie nors iš knygų pano
rės sužinoti kas buvo Basana
vičius, Kudirka ir kiti, ir pa
tyrę apie jų darbus, pamylės 
savo pratėvių praeitį ir patys 
sužinoję kuo esą tuomi didžiuo- 
sis.

Kad tinkamai pagerbti Dr. 
Vincą Kudirką, ir dar gi pro
ga sukaktuvių 80 metų nuo jo 
gimimo, šio paminklo atidengi
mo proga butų labai tinkama jo 
giminėms, mokslo draugams, 
pažystamiems ir profesiona
lams, ypač daktarams (Kudir
ka buvo medicinos daktaras), 
dalyvauti iškilmėse. Jeigu kam 
negalima ypatiškai, atsiųskit 
vainiką.

Kaip kur Lietuvių kolonijo
se gyvuoja Kudirkos vardo 
draugijos, veikėjai pasitarę ir 
15—20 asmenų galėtų atvykti 
į iškilmes autobusais. Brangiai 
nekainuos, pagerbsite musų

• NAUMIESTYJE, Suvalkijoje, prieš kelis metus iš
statytas šis didingas paminklas Dr. Vincui Kudirkai ir 
tas nuėstas pavadintas Kudirkos Naumiestis. Pamink
las stovi erdvioje aikštėje. Taip pagerbtas Kudirka 
tame mieste kur jis leido paskutines savo gyvenimo 
dienas, kur rašė ir mirė.

VARPAS
(Vincas Kudirka-Kapsas)

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu.
Tarytum jisai žmogaus lupas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite. ...
Tuoj darbininkai visi suknibždėjo,
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno,
Ir kąsdieniniai darbai prasidėjo 
žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite. ...
Varpas da gausiau ir da aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėl ko nebaigia savo dainą graudžią? I 
Tinginius prikelt turi tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite.. ..

Tai skambink “Varpe”! tegul gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šaukki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....
Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas!
O kur atrasi tinginį miegali, 
Tegul neliaudams jį budin gaudimas:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite. ...

Tautos Himno tėvą, matysit 
Lietuvių Darželį, ir Clevelan
de turėsit “Good time”.

Vietinė Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija stato Kudirkos pa
minklą savo kaštais, už tai ji 
užsitarnauja pagarbos. Lietu
vos Karininkų Ramovė, kuri 
padovanojo Kudirkos biustą, 
atėjo mums Amerikiečiams su 
didele pagalba, už ką jai turi
me būti dėkingi.

¥ *

LIETUVOS

Clevelando Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjunga, suside
danti iš Clevelando Lietuviškų 
draugijų, ir visokių pažvalgų 
narių, ir Darželio iniciatoriai 
ir visi veikėjai rūpinasi iškil
mėmis, kurios suruoštos labai 
gražios ir Įspūdingos.

Prašomi visi Lietuviai, be 
skirtumo pažiūrų, dalyvauti 
iškilmėse.

*

HIMNAS

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

1)11. JONO BASANAIČIAVS, LIETUVIU TAUTOS PATRIARKO
paminklas Lietuvių Darželyje Cleveląnde. Buvęs Lietuvos Įgaliotas 

Ministras Amerikoje, B. K. Balutis padeda vainiką prie paminklo 
Lietuvių Darželio atidarymo iškilmėse Birželio 10 d., 1933 m.

DR. VINCO KUDIRKOS ŽODŽIAI IR MUZIKA
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Ir svie-sa ir tie-sa Mūs žingsnius te-ly - di.
Var-dantos Lie-tu-vo6 Vie- ny- bė te-'

*' d 4 J—sr-Te stip-ry-be se-mia. ir žmonių, gė - ry-bei.

Kas prisius $1.00 arba daugiau auką Clevelando Lietu
vių Darželiui, gaus dovanų puikų Dr. Vinco Kudirkos 
Paminklo Atidengimo Dienos Albumą su Darželio vai
zdais ir kitais paveikslais, atminčiai. Skubėkit iki dar 
tų albumų turima. Rašykit:

DR. VINCO KUDIRKOS PAMINKLO KOMISIJA 
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Bet šį akimirksnį iššoko iš miško Lietuvių 
atsargą paliktą gudraus kunigaikščio lemiamai 
valandai. Visų priešakyje, iškėlęs savo geležimi 
kaustytą brūklį, jojo Liubartas. Jis įsiskverbė 
į Vokiečių tarpą; tuoj vieną Vokietį sutrempė jo 

| žirgas, antram jis pats su brūkliu perskėlė šar
vuotą jo galvą ir paskum, pasistiepęs balno kil
pose, švaistėsi ir į kairę ir į dešinę. įbingęs 
nedidelis jo žirgas trempė ir kandžiojo priešus. 
Vadą sekė kiti; pasidarė tiek ankšta, jog ilgos 
Vokiečių jietys niekam nebetiko; knechtai krito 
vienas po kito; likusieji laužė savo jietis ir ko
vėsi abiem rankom; tiktai paskutiniosios eilės 
pro savo draugų galvas ilgomis jietimis bandė 
atremti įnirtusius žemaičius. Vokiečiai tirpte 
tirpo nuo žemaičių brūklių.

— Neišsiskirstykite! Susiglauskite! — šau
kė Albrechtas, švaistydamasis savo kalaviju. — 
Sutremps mus pavieniui.

Liubartas vienu gaištu pripuolė prie jauni
kaičio. Albrechto kalavijas, susitikęs su šio že
maičio brūkliu, išlūžo iš rankenos ir žvangėda
mas nukrito ant žemės.

Klaikus smūgis į galvą apsvaigino Albrech
tą; jis susiubavo; antras brūklio smūgis atėmė 
jam sąmonę, todėl griūdamas ji? paleido iš ran
kos ir sulūžusio kalavijo rankeną.

Per tris šuolius nuo Albrechto bebuvo Ru
dolfas.

— Giminaiti! — Riktelėjo tat matydamas 
Rudolfas, ir jo balsas įveikė kautynių trukšmą. 
— Albrechtai!!

Jis stipriai spustelėjo arklį pentinais, net 
šis sustenėjo iš skausmo ir, atsistojęs piestu, 
sutrempė kažkokį žemaitį.

— Kame tu esi, Albrechtai? — riktelėjo 
vėl Rudolfas, skindamas sau kelią tarp priešų 
ir vis žvilgterėdamas žemyn į rankų ir kojų 
jukini*

Rudolfas įsiuto. Suspaudęs abiem rankom 
savo kalaviją ir skindamas, kas tik pasipainiojo 
kelyje, ėmė vytis Liubartą, kad galėtų atkeršyti 
už Albrechtą.

Liubartas, save užmiršęs, kovosi Vokiečių 
būryje, kurie kaip krembliai gniužo nuo jo brūk
lio.

— Liubartai, atsigręžk! — riktelėjo kele
tas žemaičių, matydami ties jo pečiais baisųjį 
riterį, bet Liubartas nieko negirdėjo. — Atsi

suk! — spėjamu balsu sušuko vienas žemaitis, 
suskubęs išvengti Rudolfo smūgio; ir trenkė iš 
viso vieko jietimi per tautiečio nugarą.

Kaip pažeistas obšras, atsigręžė Liubartas 
ir, pamatęs Rudolfą, puolė jį. Susirėmė jų ark
liai, ir Liubartas pargriuvo su savuoju. Kaip 
lūšis, šoko jis ant kojų ir puolė Rudolfą. Ru
dolfo kalavijas suzvimbė be naudos ore. J nu
bartas tuo tarpu, pametęs brūklį, prišoko prie 
jo arklio ii’ smeigė peilį į pašonę, žirgas suk
narkė ir griuvo su raiteliu. Liubartas, nau
dodamasis proga, šoko prie Rudolfo ir, prispau
dęs keliu, pro šarvų linkius stengėsi pataikyti 
peiliu.

Rudolfas šiaip taip išsitraukė iš kilpų ko
jas ir, visas jiegas sukaupęs, atsisėdo. Liu
bartas pačiuopo už gei\<lės ir prispaudė jį. Ru
dolfas pasverdėjo, bet nesugniužo. Valandėlę abu

MJR. SIMANAS NARUŠIS
Lietuvos Kariuomenes Vyriausiojo Štabo Spaudos 
ir Švietimo Skyriaus narys, kuriam pavesta at
vežti Kudirkos biustas ir atlikti įteikimo aktą.

priešu nei nekrustelėjo. Pagaliau geležinė pirš
tinė pasikėlė nuo žemės ir pačiuopo žemaitį už 
peties; tada šis paleido riterį, kuris tuoj atsi
klaupė. Įnirtęs Liubartas spyrė jam į krutinę 
ir puolė smaugti. Geležinė apikaklė susimaigė 
jo rankose. Rudolfas apkabino savo priešą, ir 
milžiniški kūnai, vienas nuo galvos iki kojų 
šarvuotas geležimi, o antras bešarvis, rumalio- 
josi tarp lavonų. Urnai Liubartas atsidūrė vir
šuje, keturi smarkus smūgiai pasipylė į riterio 
šalmą, palikdami jame kruvinas duobes. Bet 
Rudolfas atsipeikėjo, pačiupo savo stiprųjį prie
šininką už krutinės ir užgulęs prilenkė jo veidą 
į gęstančio laužo žarijas. Paskiau Rudolfas at
gula ranka dar keletą kartų smogė Liubartui į 
pakaušį.

Liubartas tik sudrebėjo ir sustingo.
— Mesk! Su mumis greičiau! — riktelėjo 

ties Rudolfu kažkieno balsas.
Alsuodamas, kaip iš dumtuvių, jis atsisto

jo ir pastebėjo du riteriu. Aplinkui klaksojo 
žmonių ir arklių lavonai, tarp kurių dejavo su
žeistieji.

Vokiečiai bėgo.
— Greičiau šok ant arklio! — riktelėjo vie

nas riteris, — Mūsiškiai traukiasi! čiupk Lie
tuvio arklį!

— Bet kame Albrechtas? — klausė Rudol
fas.

Jo šarvai buvo kruvini ir apkibę sniegu; 
šalmas sulankstytas, šalmo plunksnos sumaigy- 
tos, sutaršytos.

— Kame jis butų?
— čia jo nėra: jis priešakyje turi būti!
— Ne, čia jis žuvo; surasti jis reikia! — 

nertėjo Rudolfas.
Netvarkingos, pusnuogės ir aptalžytos ri

terių eilės atsidūrė prie besikalbančiųjų ir, ne
žiūrėdamos į grasinimus Rudolfo, norėjusio bū
tinai susijieškoti giminaičio lavoną, pagavo į 
savo sukurį ir nuruko paakiui.

Vokiečiai visiškai pralaimėjo; beveik visa 
gurguolė su visu karo grobiu teko žemaičiams; 
daugiau kaip trečdalis Vokiečių paklojo savo 
galvas šioje krauju aplaistytoje aikštėje.

Tiktai komandoriaus energiškumas ir kelių 
riterių sumanumas beišgelbėjo Vokiečius nuo 
visiško žuVimo.

Pati paskutinioji kariuomenės dalis, trauk
damasi dengė bėgančios Vokiečių kariuomenės 
likučius, žemaičiai per visą naktį vijo priešus 
iki pat sienos, kurią pasiekę, šie pasislėpė.

Rudolfas visą laiką buvo kaip apsvaigęs; 
kelis kartus jis gręždavo arklį, norėdamas vie
nas pulti besivejančius Lietuvius, bet kiti riteriai 
jį sulaikydavo.

Sustojęs ant pasikiogždėjusio Dauguvos le
do, Rudolfas atsisuko ir, pagrūmojęs savo mil
žinišku kumščiu į Lietuvos pusę, sumurmėjo:

— Atsilyginsiu aš tau už Albrechtą, pra
keiktoji Lietuva! — Ir, spustelėjęs pentinais žir
gą, sunkiai nuklampojo ledu.

(Bus daugiau)

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI 1

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

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

“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą j ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių, pergyvenimų. O iš viso to spin
di graži tėvynės meilė, kokios niekur kitur ir 
nerasi.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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SPORTAS

MIRIMAI
JUOZAS ČAPLICKAS

Juozas čaplickas, 63 metų, 
nuo 9114 Kempton avė., mirė 
Clęvelande Rugsėjo 25 d. Pa
laidotas Kalvarijos kapinėse 
Rugsėjo 28 d. Pamaldos atsi
buvo švento Kazimiero bažny
čioje. Velionis Amerikon at- 
važiovo 1893 metais.

Paliko žmona Morta, vaikai: 
Francis, Hattie, Clara, Jose- 
phine. Laidotuvėse pasitarna
vo laidotuvių direktorė Della 
Jakubs.

Stojo prie Merchants 
Finance Co.

L. Frank Wharton, sekreto
riaus padėjėjas Cleveland As- 
sociation of Cledit Men, pasi
traukia iš tos įstaigos nuo 1 d. 
Spalių ir tampa Clevedando 
Distrikto Manageriu prie Mer
chants Finance Co., Guardian 
Building. Ši kompanija turi 
ofisus Akrone ir Youngstowne.

Gimęs Fredericksto’vvn, Ohio, 
AVharton baigė Oberlin kolegi
ją, paskiau Clevelando Teisių 
Mokyklą ir yra narys Cleve
land Bar Ass’n. Jis buvo su 
ta kredito organizacija per 12 
metų.

Jis per keletą metų davė pa
skaitas Fenn Kolegijoje vaka
riniuose kursuose kredito ir 
tam bendrais klausimais. Jis 
tęs toliau Fenn pamokas pub
likoje kalbų sakyme.

Jis yra vedęs, turi du 
gyvena 1207 Cook avė., 
wood.

vaiku, 
Lake-

ANGLIŠKOS KALBOS 
LEKCIJOS

Miss Frances Zverina 
rė Angliškos kalbos pamokų 
klesas Citizens Bldg., 850 Euc
lid avė., kur mokina ateivius 
norinčius pramokti Angliškai 
ir plačiau susipažinti su kalba 
ir rašyba. Taip pat duoda lek
cijas norintiems plačiau pasi
stūmėti Angliškoje kalboje.

Miss Zverina yra baigus Flo
ra Stone Mather Kolegiją, 
Western Reserve Universitete. 
Per 12 metų mokino Anglišką 
kalbą Clevelande. Per pasta
rus penkis metus davė Angliš
kos kalbos pamokas įvairioms 
tautinėms grupėms Clevelande.

Ji taip pat yra daug kelia
vus ir plačiai apsipažinus su 
įvairių tautų žmonėmis, juos 
supranta, taigi lengvai gali pa
gelbėti mokintis.

atida-

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
ANSEL ROAD

C A F E
1066

SMAGI
U ž

Ansel Road
LIETUVIŠKA
EIGA

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai

Salės susirinkimams ir
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

TALUN IMSIS SPA
LIU 3 D. ARENOJ

Clevelando nauja Arena, 3700 
Euclid Avenue, kur atsibuna 
visokis sportas, oficialiai pra
dės, imtynių sezoną pirmadienio 
vakare, Spalių 3, kur svarbiau
siu imtiku pakviestas Vladas 
Talun, Vilnietis, kuris Ameri
koje dalyvavo virš 150 imtynė
se, kartu ir Clevelande, ir dar 
nėra nei karto nugalėtas.

\Valter A. Taylor, kuris tas 
imtynes rengia, suporavo Ta- 
luną su Bob Strangier Wagner 
iš Portland, Ore., kuris sveria 
248 svarus. Strangier Wagner 
žinomas Clevelando imtynių 
mėgėjams kaip labai smarkus 
ir žiaurus imtikas, kuris nuga
lėjo populiarį Hardy Krus- 
kamp trumpas laikas atgal.

Prie šios imtiku poros bus 
pastatyta dar kelios gerų im- 
tikų poros.

Tai bus vienos iš didžiausių 
imtynių ką kada Clevelandie- 
čiai matė.

POLICIJA RAGINA 
BŪTI ATSARGIAIS 

PĖKSČIUCSIUS

AKRON, OHIO Skautų Dalis CLEVELANDO SKAUTŲ 
VYČIŲ JžODIS

Spalių 1 naktį šio būrelio 
skautai vyčiai kandidatai stos 
prieš savo vadus ir visuome
nės žymius veikėjus: svečią iš 
Lietuvos, Mjr. S. Narušį, P. J. 
žiūrį, K. S. Karpių, Dr. S. T. 
Tamošaitį, Izidorių Šamą, ir 
parodys ką jie per tą trumpą 
laiką išmoko ir prisiruošė tam
pat skautu. Po egzaminų, ry
tui auštant, duos Skauto Vyčio 
įžodį. Nuo tos dienos eidami 
tolimesniu skautų patyrimo 
programų vadovaus skautams 
ir skautėms vyčiams būdami 
vadais.

Kas turite pritarimą šiam 
būreliui prašoma atvažiuoti į 
Lietuvišką kaimelį šeštadienio 
vakare, Spalių 1, pas p. Navic
kus ir Samus. Ten pamatysi
te kas bus reikalaujama iš 
skauto ir kaip jis atrodo tą 
momentą. __________ ______

GRAŽUS PROGRAMAS SPA
LIŲ 8 VAKARE

Akroniečiai kartu su Cleve- 
landiečiais ir kitų aplinkinių 
miestų Lietuviais minės Vil
niaus užgrobimą 
vakare, Spalių 8, 
žinomoj salėj 772 
Clevelandiečiai ir
pildys trumpą gražų progra
mą, po to visą vakarą bus šo
kiai. Daugelis Akroniečių ren
giasi tame vakare dalyvauti. 
Kitame numeryje bus plačiau 
pranešta apie programo daly
vius.

Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. JurgelisClevelando policijos depar
tamentas praneša sekantį:

Nuo pradžios 193$ metų iki 
i vidurio Rugsėjo mėnesio Cle- 
| velandas pasitenkinusiai tėmi- 
; jo į trafiko saugumą ir suma
žėjimą nelaimių gatvėse. Mes 
galėjome pasidžiaugti saugu
mo vykinimu ir Clevelandas 
pasiekė aukščiausio saugumo 

Į atžvilgiu laipsnio kokį kada tu
rėjo bėgyje pastarų 10 metų.

Tačiau staiga pradėjo kilti 
! nelaimingi atsitikimai, kurie, 
kad ir laikinai, pakėiė žuvimų 

i skaičių. Iki Rugsėjo 15 d. šį 
i mėnesį įvyko 12 mirtinų nelai- 
|mių, kuomet ^pernai metą tuo 
< pat poros savaičių laiku buvo 
tik 11. Tas parodė pirmą pa
didėjimą nelaimių virš 1937 
metų nelaimių.

Tos nelaimės parodo kad iš 
dvylikos užmuštų aštuoni bu
vo ' pėkstieji, ant kurių užlėkė 
automobiliai. Taipgi paskuti
nių penkiolikos užmušimo ne
laimių daviniai rodo kad vie
nuolika pėkščiųjų užmušta au
tomobiliais dėl to kad jie vie
naip ar kitaip neapsisaugojo 
automobilių.

Todėl tiems kurie vaikšto 
gatvėse, suaugę ar vaikai, tu
ri būti pirmiausia užduotis ant 
minčių saugotis save, neiti gat
vėn neapsidairius iš kur tra- 
fikas važiuoja, nebandyti per
bėgti gatvę per tarpą smarkiai 
lekiančių automobilių. Viena 
minuta palaukta kol automobi
liai pravažiuos ir gatvė liks 
tuščia, juk sutaupys jums daug 
ųietų gyvenimo, arba išvengs 
sužalojimo, sirgimo ir nuosto
lių. Niekad nereikia eiti per 
gatvę kur nėra pažymėjimų, ir 
prisilaikyti trafiko signalų.

šeštadienio 
nuo 6 vai., 

Raymond st. 
vietiniai iš-

i

p-lė Elzbieta Side- 
Antano Siderio, su 
Beinorium iš Chi-

“Brangindamas savo garbę, aš pasižadu visomis jiego- 
mis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti 
skautų įstatus.”

KODĖL
BŪTI

MES NORIM 
SKAUTAIS?

linksma, gražu, ten

juos, tai tuoj iš jų nors trupi
nėlį suprasime kas tie skautai 
ir kokie jų tikslai.

RAMS PRIEŠ DET
ROITO LIONS

Sekmadienį po pietų, Shaw 
Stadiume, East Clevelande, at
sibus didžiausios profesionalės 
futbolo rungtynės tarp Cleve
land Rams ir Detroit Lions.

Tas lošimas, buvęs skirtas 
šeštadienio vakarui toje pat 
vietoje, perkeltas į sekmadienį. 
The Lions, du kartu laimėtojai 
Nacionalėje Lygoje čampiona- 
to pastarų 4 metų bėgiu, atsi
veža į Clevelandą savo žymiau
sius lošikus, kuriuos vadovau
ja Dutch Clark.

Lošimas 
pietų. 
$2.20. 
65c.

ma- 
Rei- 
kad 
pir-

PO 
ir
PO

prasidės nuo 2:30 
Tikietai $1.10, $1.65 
Bus taipgi vietų ir

PROGRAMAS AKRONE
Vilniaus pagrobimo paminė

jimui rengiama Akrone gražus 
programas šeštadienio vakare, 
Spalių 8 d., žinomoje salėje 
772 Raymond st. Bus dainos, 
kalbos, deklamacijos. Progra
mo didesnę dalį išpildys Ceve- 
landiečiai.

Ten rengiasi važiuoti ir ne
mažai Clevelandiečių.

UNITED STATĖS

Marine Band
KONCERTAS

“The President’s Own”

Public Auditorium
RUGSĖJO 29 ir 30 

koncertai Popiet ir vakarais 
vakare 8:30 vai.

4
Pradžia 2:15

“Geriausias Benas Amerikoje”
Nupigintomis kainomis

POPIEČIUI 25c VAKARE 50c
Rengėjai

Fraternal Order of Police
Cleveland Lodge No. 8

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. čiutelg 
savininkai.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

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

- šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

SUNKU GAUTI 
PENSIJAS

Clevelandiečiai kurie 
senatvės pensi- 
laukti tarp tri- 
mėnesių iki su- 
pensijos mokės-

< ■ k

paduo-
da aplikacijas 
jai gauti turi 
jų ir aštuonių 
laukia pirmos 
ties.

Daugelis senelių ilgai nesu
laukia pensijų, nes jų aplika
cijos “prapuola” valstijos ko
misijoje. Kiti negauna nega
lėdami įrodyti savo tikro am
žiaus.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me-

! tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių’gyvenimą, kul-
i turą, mokslą, gina tautinius 
(reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja tnoterų reikalus ir gyveni
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimą. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren
džia politikos ir kulturinius 
klausimus ir patiekia vėliau-1 
sias pasaulines žinias su pavei- i 
kslais.
• VIENYBĖS dienraščio skai

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

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

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

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir

Apsivedė 
rvtė, duktė 
Lietuviu J. 
cagos. Jauna porelė apsigyve
no Blue Island, III. Laimingos 
kloties jų gyvenime.

Užpereitame Dirvos nume
ryje buvo rašyta apie jaunuolio 
A. Kazlausko laimėjimus 
žų orlaiviukų konteste. 
kia prie to dar pažymėti 
laimėdamas tame konteste
mą vietą, nes jo darbo orlai- 
viukas išbuvo ore ilgiausia, 
jisai gavo dovanų pinigais 15 
dolarių, laimėjimo taurę ir au
ksinį laikrodėlį $40 vertės.

Rugsėjo 24, buvusioje Lie
tuvių šv. Petro bažnyčios salė
je įvyko banketas pagerbimui 
Mateušo Antanavičiaus jo gi
mimo ir vardo dienoje. Kalbė
jo Kun. Angelaitis, apsakė An
tanavičiaus darbuotę Lietuvių 
tautai ir tikėjimui, ir palinkė
jo ilgiausių metų. Antanavi
čius yra 64 metų amžiaus. Jis 
tą vakarą gavo dovanų nuo 
klebono Kun. Burgeois. Kun. 
Angelaičio ir kįtų artimų drau
gų. Pats Antanavičius visiems 
paačiavo ųž 
buvo daug, 
me darbavosi 
Žintelienė ir

Jaunuoliai Jonas Rudis ir J. 
Lukaševičius įsigijo troką, jie 
užsiima pardavimu ir pristaty
mu anglies, taip pat pasitar
nauja pervežime rakandų ir tt. 
Verta juos paremti ir reikale 
kreiptis prie jų. Jų antrašas 
605 Washington st., telefonas 
JE 0851.

Pas J. Pulkus lankėsi iš Cle
velando Pulkienės , sesuo Kaz
lauskienė su savo vyru, sunum 
ir duktere, ir iš Lietuvos atva
žiavęs sesers sūnūs Kazys Ku
ras.

dovanas. Svečių 
Banketo surengi- 
J. Sebestinas, p. 

A. Gutauskienė.

Kalnas.

Pennsyl- 
mėnesio

DARBAI PAKILO, 
vanijoje nuo Liepos 
pardėjo palengva kilti darbai 
ir darbininkų algos padidėjo.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

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

SKAITYKIT!
‘'Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”
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šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova- 

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

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

+
++++++♦+++++++

Ten kur 
kur suėjęs būrelis linksmai kle
gena, žaidžia ir mokosi, ten tik 
yr’ malonu y* gera....

Lietuva—Amerika tai dvi 
skirtingos šalys. Lietuva yra 
Tėvynė musų, iš kurios mes 
tiek daug atminimų turime. 
Lietuvoje mes augom, džiaugė
mės ir vargom. Buvo tie lai
kai kuomet mes Lietuviškai 
skaityti ir rašyti negalėjome, 
jungą ir vargą nešėme, 
dien jau kitokios dienos. 
Lietuvis nevergauja.

Amerika — musų antra 
vyne, čia mes atbėgome 
anų laikų priespaudos, keršto. 
Dabar mes jaučiamės laimin
gi. Laimingi po ilgų dienelių 
apmiršę savo kalbą, papročius 
ir kilmę, priėmę svetimus pa
pročius ir kalbą.* Nors tas Tė
vynės ilgesys buvo sunkus ap
miršti, bet pats gyvenimas mus 
prie to privedė, kad šiądien ne 
tik mes, bet tuo labiau musų 
vaikai nuo, to nutolo. Graudu 
ir linksma kuomet pamatai bū
relį Lietuvių, kuris suėjęs dai
nuoja, ir kalba kaip Lietuvoje 
dabar smagu, linksma ir ge
ra. Mes prieiname, klausomės 
ir norime skristi nors minti
mis į tą kraštą ir pamatyti 
kaip visa ten dedasi. Po tų iš
girstų kalbų, mes pasižadame 
savo vaikus mokyti ir daug, 
daug papasakoti apie Lietuvą. 
Bet laikas neduoda, o be to 
vaikai tų kalbų visiškai nenori 
klausytis, nes jiems tik tas 
gerai kas Amerikoniška.

Jeigu mums ateiviams sma
gu sueiti, kalbėti ir dainuoti 
Lietuviškai tai gal linksmiau 
tau, per tiek laiko nemačius ir 
nejutus to pakitėjimo, tiek tau
tiniame tiek ir kultūriniame 
gyvenime Lietuvos.

Tat todėl skautais mes nori
me būti, nes tik skautais būda
mi sueisime visi bendron bro- 
liškon vienybėn, žengsime to
liau gyveniman su šypsena lu
pose, mokydamiesi ir kitus mo
kydami kas skautiška ir kas 
Lietuviška. Tau, tėveli ir mo
tute, bus atrama tavo vaikų 
auklėjimui. Linksma bus kai 
ir tavo vaikai kalbės ir dai
nuos ir kai daug ką papasakos 
Lietuviškai.

Šią- 
Jau

Tė- 
nuo

KĄ SKAUTYBĖ DUOS MUMS 
AMERIKOS LIETUVIAMS?
Amerikos Lietuvių jaunimas 

per skautybę sueis su kito mie
sto Lietuvių jaunimu, o susiri
šę pažinsime vienas kitą. Bū
dami vieningi ir lankydami 
skautų sueigas išmoks kaip tė
vus gerbti, kitiems padėti, pa
žins geriau ir išmoks tvarkytis 
busimam gyvenimui, atsitolins 
nuo nekulturiškų išėjimų, pa
mirš kas yra bloga, nes gerumu 
ir tvirto budo išauklėjimu nu
galės priešingas kliūtis. Skau
tais būdami bus visuomet są
žiningi ir tvirtos valios, auksas 
ir kitos išorinės brangenybės 
liks mažesnės vertės. Tik per 
skautybę pažinsime savo kraš
to kultūrą, arčiau priartinsime 
prie kitų vienminčių musų bro
lijos draugų ir tuomet dirbsi
me tą kilnų darbą kurį dirba 
viso pasaulio skautija. Per
skaitykime tik pirmutinius įžo
džio žodžius ir įsigilinkime į

6704 Superior Avenue
I. SAMAS JEWELRY

Jaunavedžiu Žiniai

yra 
bu- 
da- 
tai

NUO JŪSŲ PRIKLAUSO 
SKAUTŲ ORGANIZA

VIMAS
Jau šiek-tiek žinote kas 

skautas, ko mes sieksime 
darni jais, bet svarbiausias 
lykas šio tikslo siekimui
skautų organizavimas. Yra ir 
tuoj bus daugiau vadų, tik rei
kalinga jūsų paramos, kad jus 
sutiktumėt ir prikalbėję leis
tumėt savo vaikus prisirašyti 
prie musų. Čia ne tik vaikai 
bet ir mergaitės, kurios bus 
auklėjamos moterų, prityrusių 
skaučių, išmoks ir bus skau- 
tais-skautėmis. Be skautiško 
darbo mergaitės bus mokina
mos plastikos, dainų, žaidimų 
ir visa tai kas jaunimui reika
linga.

Tat motute ir tu, tėveli Lie
tuvi, jei norit kad jūsų vaikai 
išaugtų tikrais Lietuviais ir 
musų vietininkais tolimesnio 
Lietuvybės palaikymo Ameri
koje, nepatingėkit ir leiskit 
savo vaikus pas mus, o mes 
juos prie linksmaus budo ir to 
privesime kad jus vėliau atsi
lankę džiaugsitės musų pasiek
tais darbais ir spausdami mu
sų vadų rankas sutiksime būti 
musų rėmėjais, o ne kliudyto
jais, žengsime į bendrą skau- 
tizmo vienybę, siekimą rimtų 
kultūriškų ir tautiškų tikslų.

Mes vadai iš anksto ruošia
mės ir tikimės kad musų link- 
smas-skautiškas veidas nenu
liūs ir kad dirbamas darbas 
nežus, dėka jūsų rėmimo.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ(Laiį)
1155 East<Ž9th St.

WITH A

Cleveland Crust
FHA LOAN

ASK FOR D ETA ILS AT 
ANY CLEVELAND TRUST liANK

/

•?
T

T
A

Cleveland 
Crust Cotnpany

Mtmbtr Ftdtral Deposit Insuranct Corporation

f
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

Pristatom tiesiog j namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit N EW DEAL DUONOS
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LIETUVOS MIESTELIAI
NAUJAUSIOS ŽINIOS 

IŠ LIETUVOS
LENKAI APIE LIETU

VOS PIENO ŪKĮ

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS i
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GIEDRAIČIŲ PRAEITIES ATSPINDŽIAI

EŽERE NUSKENDĘ RŪMAI.
PRANCŪZŲ ARKLIAI 

BAŽNYČIOJE.

bizūnais. Kitų funda- 
įpėdiniai pasiekė jo pė- 
ir vyriausiame tribunole

BEŽEMIŲ MIESTELIS
Giedraičių miestelis vienas 

seniausių Lietuvoje. Jau 1300 
metais Kementos ežero pakran
tėje buvo įsikūrusios Aukštai
čių sodybos, kurios istorijoje 
minimos kaip laisvų žemdirbių 
ir žvejų kaimai.

Senų žmonų padavimai bylo
ja kad vėliau ir ežero pusiau- 
salyje buvo įkurta kaž kokio 
valdovo sodyba, čia buvę pa
statyti gražus rūmai, kurių 
bokštai buvę aukso skarda den
gti ir buvę matomi per 20 ki
lometrų aplinkui. Tačiau vie
ną audringą naktį pusiausalio 
galas staiga nugrimzdęs į eže
rą, palaidodamas bangose šau
nius rumus ir jų gyventojus.

1410 metais Giedraičiuose 
buvo įsteigta pirmutinė para
pija ir pastatyta medinė baž
nyčia. Tačiau daugelis gyven
tojų dar vis laikėsi senosios 
Lietuvių tikybos ir slaptai gar
bino miškuose savo dievus. Net 
1419 m. Kemento ežero pakran
tėje, girios tankumyne buvo 
surasta Perkūno garbintojų ra
movė. Jos lankytojai vėl bu
vo vedami į ežerą ir išnaujo 
krikštijami. Užtat 
bažnyčios būklė* buvo 
skurdi, nes Giedraitiškiai 
noriai ją lankė ir mažai ką 
ko jo.

Tik 1445 m. Giedraičių 
rapijos padėtis sustiprėjo 
ji gavo didelį “fundušą”, apie 
kurį senovės dokumentai taip 
sako: “Mes Dievobaimingi šlė
ktos, Mykolas Giendvillo, Mi
kalojus Janavičius Juraga, Jo
nas Milkavičius, Jonas Midni- 
kas, Sereika, Gailiušis ir kiti 
dovanojame Giedraičių bažny
čiai tris karčiamas su visomis 
teisėmis ir privilegijomis ir į- 
sakome savo įpėdiniams jas 
pildyti ir gerbti. Per mylią 
aplinkui negalima leisti staty
ti kitų karčiamų, kurios galėtų 
kenkti bažnyčios pajamų inte
resams” ir tt. Vėliau tas “fun- 
dušas” buvo dar padidintas if| 
1474 metais karaliaus ir kuni-, 
gaikščių Giedraičių patvirtin
tas. Vietoje medinės buvo pa- i 
statyta mūrinė bažnyčia, ku
riai kunigaikščiai Giedraičiai 
suteikė didelius plotus žemių ir 
17 ežerų.

Tačiau fundatorių giminės ir 
įpėdiniai testatorių valios ne
pildė ir dažnai atiminėjo iš 
bažnyčios dovanotus turtus. 
Vienas kunigaikštis Giedraitis 
not ginkluotą užpuolimą buvo 
padaręs. Jis atėmė iŠ bažny-! 
čios daugelį ežerų, dvarų 'r 
karčiamų, nuomos pinigus pa
grobė, o kunigo Įgaliotinius iš-

| APDRAUDOS REIKALE Į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa- • 

= tirtas Infnrmaciins ir prakti’kns patar’mMs rnil-a’o vi- | 
E sokios Apdraudos 
= minu šaukite mus 

I p. p.
= Vienatinė Vietinė

r

Giedraičių baž-

• VILNIUS, Rūgs. 23. — Vil
niaus krašte Lenkai neduo

da Lietuviams tautybės pažy
mėjimų vaikams i Lietuviškas 
mokyklas. Kas neturi pažy
mėjimo kad jis Lietuvis to vai
kas negali būti priimtas į Lie
tuvišką mokyklą. O jei Lie
tuvių mokyklų vedėjas ir pri
imtų, už tą jis butų nubaustas 
ir gal net mokykla butų užda
žyta.

jai dalyvauti sankcijų 
lėse ir kuriuo mastu.

• KAUNAS, Rugsėjo 
vyriausybė pateikė

prievo-

20. —i 
Seimui: 

svarstyti Lituanistikos Institu
to ir nukentėjusioms nuo ne
laimingų atsitikimų žemės ūkio 
darbininkams aprūpinti įstaty
mo projektus.

pliekė 
torių 
dėmis 
uždėjo areštus ant nuomų ir
kitų pajamų. Iš esamų 7,000 
kapų auksinų jie atsiėmė 6.990 
kapų ir visas žemes bei ežerus.

Pirmutiniu
nyčios klebonu buvo Merkelis 
Giedraitis, kuris vėliau buvo 
žemaičių vyskupas ir krikščio
nybės apaštalas. Jis Giedrai
čiu bažnyčiai 1609 metais pa
dovanojo penkis valakus žemės 
ir 100 kapų pinigais.

Napoleono karo metu Gied
raičių bažnyčioje buvo amuni
cijos sandėliai, joje stovėjo 
Prancūzų karių arkliai. Gele
žimis apkaustyta skrynia, ku
rioje buvo visi istoriniai ir tei
siniai bažnyčios dokumentai, 
buvo išmesta ir sudaužyta. 
Daug svarbių dokumentų din
go be pėdsako.

pirmosios 
labai 

ne- 
au-

pa
kai

GIEDRAIČIAI DABAR
Tačiau ir dabartiniai Gied

raičiai gyvai primena tuos se
novės laikus. Tai vienintelis 
miestelis Lietuvoje kur gyven
tojai neturi nei pėdos nuosa
vos žemės. Visi miestelio pa
statai stovi ant bažnytinės že
mės. Sklypininkai, amatinin
kai, prekybininkai, net pati 
Giedraičių valsčiaus savivaldy
bė yra tik laikini nuomininkai, 
nes visi jų trobesiai stori .ant 
bažnytinių sklypų. Tik Sla- 
viankos priemiesčio gyvento
jai turi nuosavius sklypelius.

Nepriklausomybės kovos iš
garsino Giedraičių vardą ne tik 
Lietuvoje bet ir visame pasau
lyje. čia buvo sulaužyta prie
šų galybė ir visi kėslai į musų 
laisvę. Tuos garbingus žygius 
primena didingas paminklas, 
pastatytas iš tamsiai raudono 
granito imitacijos pagal daili
ninko Jaroševičiaus projektą.

Paminklo šonuose įmūrytos 
bronzinės lentos su giliai pras
mingais užrašais:

“Giedraičiu kautynių didvy
riams: 

Jus esat pavyzdys kaip reikia 
‘•’vo pareigas pildyti! Mes 

sekame Jus!
7 p. ž. K. B. p. kariai”.

“Ilsėkite::, draugai, garbingai 
žuvę ties Giedraičiais 1920 m. 
ginant nuo lenkų tėvų žemę. 
Veikiai mes ius aplankys m, 
nes kelias į Vilnių per jūsų 

kapus!
9-tas Pešt. Kunigaikčio Vytenio 

Pulkas,”
Kitoje lentoje surašyti žuvu

sių karininkų ir kareivių var
dai ir pavardės. Gražus sode
lis prie paminklo — tai mėgia
miausia Giedraitiškiu poilsio ir 
susitelkimo vieta.

Kapinėse, gražiausioje vie-

nrektJ’kns patprim’is rnika’p 
(Insuranep) visai dvk?i. Todėl pir- 
npgu ugniagesius (fire-monus).

MlMOLIS
Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6n06 Superiur Avė. (CIeveland HEnderson 6729

• KAUNAS, Ęugsėjo 23. —
Šiomis dienomis Merkinės 

valsčiuje rastas titnaginis į- 
rankis, kuris buvo naudotas 
tarp 8900 iki 3000 metų prieš 
Kristaus laikus.

• KAUNAS, Rūgs. 20. — Val
stybės Prezidentas Antanas 

Smetona iš savo tėviškės Užu- 
girio, kur šią vasarą atostoga
vo, sugryžo Į Kauną. Pakeliui 
iį gyventojai nuoširdžiai svei
kino. Atvykusį prezidenturon 
prie garbės vartų Prezidentą 
pasitiko vyriausybė. Tą pačią 
dieną Prezidentas su minis
trais aptarė tarptautinę padėtį.

• GENEVA, Rūgs. 21. — Už
sienių reikalų Ministras St. 

Lozoraitis Tautų Sąjungoj pil
naties posėdyje pasakė kalbą, 
pabrėždamas Lietuvos prisiri
šimą prie Tautų Sąjungos prin
cipų. Kiekvienam nariui turi 
būti palikta teisė apsispręsti 
ar jos ypatinga padėtis leidžia

r

Nikodemas A. Wilkelis
La snuotas Laidotuvių Direktor.*U3

IR BALSAM UOTO! AS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292

e o
I

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. E\dicott 2313
N, A. VVfLKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

• KAUNAS. — Rugsėjo 17 d.
Lietuvos radijofonas suruošė 

atsisveikinimo valandėlę išvyk
stantiems Amerikos 
Lietuviams.

svečiams I

• VILNIUS, Rugsėjo
Uždarę Lietuviškas 

zacijas, Lenkai Vilniaus kraš
te pradėjo siaurinti Lietuviš
kas pamaldas bažnyčiose, ne
leidžia su Lietuviškais užra
šais vėliavų į bažnyčias.

• KLAIPĖDA.
tas Klaipėdos 

mų Įstatymas, 
riausybė siekia
praeitų kuosklandžiausia.

20. — 
organi-

— Suprastin- 
Seimelio rinki-

Lictuvos vy- 
kad rinkimai

toje, iš kurios atsiveria nuo
stabus vaizdas į Kementos eže
rą ir kalnuotas apielinkes. ka
rių kapai, stilingais betono 
kryžiais papuošti ir stropiai 
tvarkomi. čia ilsisi Giedrai
čių kautynių karžygiai. Prie 
tako vėl betoninis pilkas pa
minklas su užrašu:

“Partizanas Juozas Sabulis 
žiauriai lenkų nužudytas 

1923 m.”
Kiek toliau nuo jo, antras kuk
lus paminklas, 
menų sukraustas ir geležiniu 
kryželiu papuoštas. Jame už
rašas :

iš apvalių ak-

“A. A. čia ilsisi
Veronika Katelytė, 17 m. nmž. i 

žiauriai lenkų nužudyta
22. IV. 1923 m.”

Tie trumpi parašai primena 
šiurpias ir žiaurias tragedijas, 
supurtančias kiekvieną širdį. 
Velionis Sabulis buvo Lenkų 
pakviestas pasitarti. Jfs nuėjo 
be ginklo, kaip dera parlamen
tarui. Bet klastingų priešų 
buvo užpultas, nužudytas žiau
riausiu budu, sutrypiant visus 
žmoniškos moralės dėsnius.

Dar baisiau žuvo jaunutė V. 
Katelytė, už tai kad pasakė 
užpuolikams tiesiai j akis jog 
jie smurtininkai 
laužytojai. Įsiutę Lenkai ją 
žvėriškai išniekino 
tokiomis kankynėmis apie ku
rias be pasišlykštėjimo Tegali
ma kalbėti. Po žiauriausių 
torturų jos kūnas buvo sudrai
kytas ir sukniuždytas į befor
mę masę.

Visi tie kapai, paminklai r 
dokumentai kiekviename žing
snyje kali a anie garbingą Gie
draičių praeitį, didžius ’ygius 
ir gyvą sentėvių milžinu dva
sia. J. Saudas.

(Sekmad.)

ir sutarčių

ir nužtid

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Regisi ruot-’s I Jetuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

4 “DIRVA”
6820 Superior Avė.

CIeveland, Ohio

M 
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Amerikoje Girdėsim Lietu
“POLSKA ZBROJNA” (nr. 

232), perspaude iš laikraščio 
“Spolnotta” straipsni apie Lie- Į 
tuvos prekybos bendroves. Lai
kraštyje rašoma jog Lietuvoje 
pienas esąs vadinamas “bal
tuoju auksu”. Jis tikrai esąs 
vertas to vardo, nes pieno pro
duktai sudarą 29 nuoš. viso 
Lietuvos valstybės eksporto.

Tik geros ekonominės orga
nizacijos dėka Lietuva turinti 
tokį biudžetą, šis kraštas ne
turįs savo natūralinių turtų. 
Girdi, visą pramonės produktų Į 
importą Lietuva turinti paden-1 
gti žemės ūkio produktų eks
portu.

Toliau pažymima jog Lietu
va tai esanti išimtinai žemės I 
ūkio šalis, ir jos ūkininkas gy- j 
venąs visiškai gerai. Už tai 
jis esąs dėkingas Įvairioms ko
operacijoms ir bendrovėms, 
geram ukiui. Pieno bendrovės 
neleidžiančios skriausti ūkinin
kų.

Pirmais nepriklauso m y b ė s 
metais, baigdamas rašo 'aikraš- 
tis, Lietuvoje buvus cik viena 
pieno perdirbimo bendrovė, 
šiądien jų esama 290.• KAUNAS. — Rugsėjo 18 d. 

Vendziogalos apielinkes Der
liaus šventėje dalyvavo Minis
tras Pirmininkas Kun. Miro
nas, Vyžonuose — žemės Ūkio 
Ministras Tūbelis, ir Betygalo
je — Finansų Ministras In- 
drišiunas. Ūkininkai Valsty-; 
bės Prezidentui ir Vyriausybei 
visur entuziastingai reiškė pa
sitikėjimą.

Dvarininkai Jieško At
lyginimų už Žemes

— Rugsėjo 17 ir 
Britų Aukštųjų 

pirmininkas Lor- 
Jis aplankė Mi-

» KAUNAS.
19 viešėjo 

Rūmų vice 
das Marlcy.
ųistrą Pirmininką Kun. Miro
ną, Seimo Pirmininką šakenį, 
Švietimo Ministrą Tonkūną ir 
Vidaus Reikalų Ministrą Puik. 
Leoną. Svečias spaudai parei
škė kad Lietuvoje žydų amatų 
orgarizacijoms ir mokykloms 
labai geros sąlygos. Tuo at
žvilgiu Lietuva gali būti pa
vyzdžiu kitiems kraštams.

VOKIEČIAI APIE 
LIETUVĄ

numato 
atlyginimą už 

dvarus, bet aiš- 
kaip ir po kiek 
žemės ūkio mi-

gali dvarir. inkams
atlyginimą laisvai susi-

i

vos Radio Programus
Statoma Galinga Stotis, kurios Bangos bus At

suktos i Amerikos Pusę

KAUNAS. — Jau senai 
buvo jaučiamas reikalas 
arba Kauno radio stotį su
stiprinti ar pastatyti visai 
naują stoti. Dabar jau yra 
paaiškėję kokią reikia Lie
tuvai turėti radio stotį kad 
ji kaimyninių stočių neoli
tų nustelbiama. Mat, Ru
sai, Vokiečiai ir kiti pasi
statė galingas stotis, ir net 
Lenkai Vilniuje pastatė 
naują didelę stotį.

Taigi šymet imtasi per
tvarkyti Lietuvos radio 
reikalus. Nusistatyta pa
statyti naują, didelę, mo
dernišką radio stotį.

Vyriausybė jau priėmė 
įstatymą naujai radiofuzi- 
nei stočiai pastatyti. Sto
tis statoma ties Babtais, 
Juodonių ir Sitkūnų kaimų 
srityje, apie 15 kilometrų 
nuo Kauno.

Numatyta prie stoties i- 
rengti radiofoninį siųstu
vą su nukreiptomis i‘Ame
riką ilgomis ir trumpomis 
bangomis. ŠĮ siųstuvą Įren
gus, Lietuvos radio pro
gramai galės būti klausomi 
ir Suvienytose Valstijose. 
Ypatingai radiofoninis sių
stuvas galės pasitarnauti 
užsienio Lietuvių spaudai.

į Amerikos ir kitų šalių Lie-
■ tuviški laikraščiai tą pačią 
dieną galės gauti žinias :-š

, Lietuvos.
Todėl naujos radio sto

ties pastatymas Lietuvoje 
bus labai reikšmingas ir 
užsienio Lietuviams.

Normalus stoties neša
mosios bangos galingumas 
bus 60 kilovatų; be to, bus 
atsarginiai įrengimai, ku
rie leis, reikalui atsitikus, 
stoties galingumą padidinti 
iki 120 kilovatų.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnarn šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken- 

kožnoje oro per- 
ii mainoj, štai jums pro-

ga išbandyti paprastą, 
pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma- 

j žus kaštus. Mes kviečiame jus 
į naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 

musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODIJCTS CO. Dept. X 3 
270R W. Farwell Avė. Chicago. III.

KAUNAS (Tsb.). — Stei
giamojo Seimo priimtas žemės 
Reformos įstatymas 
dvarininkams 
nusavintus jų 
kiai nepasako 
bus atlyginta, 
nisterija 
duoti 
tarus.

Daugelis dvarininkų, atsidū
rę materialiniuose sunkumuo
se, prašo žemės ūkio ministeri
ją kaip nors jiems atlyginti už 
nusavintas žemes, žemės ūkio 
ministerija su drugeliu dvari
ninkų atsiteikė, daugiausia at
lyginimą davė mišku. Bet pa
aiškėjo kad dvarininkai gautą 
rr.išką steigiasi tuoj paversti 
pinigais, jį parduoda, iškerta. 
Toks dvarininkų elgesys nesi-1 
derina su Lietuvos ekonomine 
politika, kuri stengiasi miškus 
taupyti. Todėl nusistatyta at
eityje dvarininkams už dvarus 
mokėti pinigais.

Užmezgus santikius su Len
kija, labai pagyvėjo dvarinin
kų lankymasis žemės ūkio mi
nisterijoje atlyginimų klausi
mais. Net tie dvarininkai ku
rie nepriklausomybės kovų 'ni
kais buvo pabėgę į Lenkiją ir 
Lenkų kariuomenėje kariavo 
prieš Lietuvą, dabar per savo 
įgaliotinius teiraujasi apie jų 
nusavintus dvarus. Tokiu pa
bėgėlių dvarininkų dvarai nu
savinti galutinai ir už juos vi
sai nemanoma atlyginti. Tai
gi Lietuvos-Lenkijos santikiai 
ikšiol sukėlė gyvesnį judėjimą 
tiktai Lenkų dvarininkų tar 
pe.

Opening for Business May 16, 1938

Union Bank
of Commerce

VI-IETUVA KELIA SAVO 
DAUS PRAMONĘ

Dcr Est-Europacische Volks- 
wirt Rugį*. 11 atspaude strai
psnį “Gdynė ir Klaipėda”, ku
ri? me rašoma jog Liepos mė 
nėšio Lietuos-Lcnkijos ekono
minės derybos esančios nutrau
ktos ir atidėtos Rugsėjo mėne
siui. Lenkų pasiūlytos' preky
bos mainų sąlygos Lietuviams 
,pasirodžiusios permenkos kad 
| dėl jų butų verta veikti visam 
ekonominės sutarties aparatui.

Ir Lietuvių viltys dėl Lenkų 
žaliavų tiekimo Klaipėdos me- 

• džio pramonei reįvykę. Len
kai norėję panaudoti Klaipė
dos uosta savo apdirbtoms me
džio pramonės prekėms siųsti. 
Tu pačių Gdynės uostas tiktai 
1938 metu pirmą pusmetį bu
vęs pritaikintas miškų mede
les eksportui. P rmiau gi ji 
buvus eksportuojama per Dan- 
• Ijr.,

/f rodą kad posskirstymas 
Ųr' u re kaip vykstąs tarp tų 
riiu uostu. Kbinėda p ištarų 

i metu labai žymiai padidinus1 
u’vo prorremę. Jei 1933 ~n. ten 
'■o’vnsios tik 177 įmones, tai i 

j -938 metais i u skaičius pakilęs 
ki 183. o ^endr’S darbininkų 
kričius padidėjęs nuo 7667 iki 

1 ''.339. Vier tik paskutiniais 
Įdėtais jis padidėjęs 16 7 įuoš-' 
Daugumas darbininku, būtent 
8225. dirbę įmonėse turinčiose 

i dąrginu kaip 59 tarnautojų r 
darbininkų.

Galima esą konstatuoti, baig-• 
, damas rašo laikraštis, kad Lie-' 

tu va susirupinus savo vidaus, 
pramone. Pirmoje eilėje daug 
esą kreipiama dėmesio į Klai-, 
nėdos kraštą, kur pramonės įs-( 
tatymai esą labai panašus į 
Weimaro Vokiečių respublikos , 
įstatymus. G.K.'

I Com m erčiai Banking
DIRECTORS 

HARRY F. AFFELDER
Thr Vt'olf Entolopt Co.

OSCAR L. COX
Pmidtnt

FRF.DERICK C. CRAWFORD 
ThomptoH Producls, Ine.

RANDOLPH EIDE
Tbr Obio BAI Ttlrphont Co.

I RANKON G. SM1TH 
Thf Obio Rubbtr Co.

W. H. GERHAUSER
I bt Amtncan Sbipkuildiftu C). 

ROBERT C. NORTON 
Oįlibay, Norlan & Co.

JOHN B. PUTNAM
Andnu't, Haddcn & Pinu a m 

HENRY S. SHERMAN
Thf Socitly for Saninu

O F FI C E R S ,
, OSCAR L. COX, Prtndtnt

CLARE W BANTA, Extcuttn Vi" Prtvdntt

C. B. ANDERSON, Prtiidenl 
H. F. BURMESTER, Vict PrtuJtnt 
H. E HILLS, VtctPmidtnl
E. N. WAGLEY, K>« Prtudent

G. R. HERZOG, Coihitr
G. W. ANDREWS, Gtshitr 
LOUIS L. COX. Ant. Catbitr 
E. F. MEYERS, Ant. Catbttr

LIETUVIŠKI PARŠE
LIAI VILIOJO 

VISUS
K"rjcr WiJcnski Rt’fp 25 

rašydamas apie Karaliaučiaus 
mugę, kc’etą žodžių tarė ir n- 
me Lietuvos oavil'oną. Girdi, 

mugėje

knfšelių, šauniai 
kojyčių.

stovinčių
Vokie-

Susi-

didžiausią sensaciją 
šukelė porelė iškeptų Lietuviš
kų
-t 1 rampų

•iri liečią juos pirštais, 
■’erkančios minios žmonių apie 

■ uos. Visi žiuri į juos kaip į 
kokį stebuklą.

Toliau rašo autorius, iog jis 
'ežirąs kaip ilgai ši minia , to- 
.ėsipnti prie išstatytų žalių 
brolių ir prie kelių kapų kiau- 
inių, pervežtų iš Lietuvos.

Taip pat didelį dėmesį su
kėlęs mažas for tanas, kurio 
lūgne p’aukioją keletas vėžių.

Baigdamas, straipsnio auto
rius pažymi jog ir Lenkija ga
lėtų atsivežti daug daugiau vė
žių negu konservų dėžučių.

Capital and Surplus $7,000,000
Member FiJetal Rcscrvc Syatcm. Fedectl Dcposit InsuranccSorporation. 

CIeveland Clearing Houac Anociation

naujas prenumeratas savo 
i klt’cms užrakant, mokant 
ą met’ne prenumeratą $2, 
lenovei duodame $2 vergės 

dovanų. Kalb nhat sa- 
draugu3 užsiprenumeruoti 

□ rva .
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Sekmadienio Iškilmes, Radio Programas 
ir Paskutiniai Patvarkymai

I Darželį važiavimo laikas pagreitintas, paradas nuo Dirvos ir Lietuvių sa
lės prasidės 1:20, Darželyje bus 1:30 vai., nes svarbioji iškilmių da

lis bus leidžiama per WCLE radio stoti iš Clevelando lygiai 2 v.

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
AMONGST OUR

LITHUANIANS

DEDICATION TO 
BROADCAST

BE

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND, OHIO

ANOTHER PROKOP FOOTBALL į NEWS FROM
IAV,R LITHUANIA

Sąryšyje su Dr. Vinco Kudirkos paminklo 
atidengimu Lietuviu Darželyje, šį sekmadienį, 
Spaliu 2 dieną, iš Darželio bus perduodamas iš
kilmių programas per Clevelando radio Stotį 
WCLE, nuo 2:00 iki 2:30 vai. po pietų.

Kadangi ta stotis yra girdima per apie 
300 mylių aplinkui, tas iškilmes girdės ir kitų 
kolonijų Lietuviai kurie negalės į iškilmes pri
būti.

Susiraskit ant radio Clevelando stotį WCLK 
anksti prieš 2 valandą (WCLE yra (510 klc.)

Programas bus maždaug sekantis:
1. Star Spangled Banner
2. Lietuvos Himnas.
3. Kalba K. S. Karpius.
4. Beno muzika.
5. Kalba M j r. S. Narušis
G, Kalba Clevelando Mayoras Burton.
7. Angliškai apie Kudirką — P. J. žuris.
8. Kalba Lietuvos Konsulas Daužvardis.
9. Maršas.
Lietuvos Himną grieš didelis Glenville High 

Mokyklos Benas (dūdų orkestras).

Po pusvalandžio radio programo, Darželyje 
tęsis likusi numatyto programo dalis.

SVARBUS PASKTINIAI PRANEŠIMAI
Kadangi radio stotis sutiko transliuoti iš

kilmių programą, todėl visi programo dalyviai 
privalo būti Darželyje anksčiau. To delei ko
misija pakeičia į Darželį važiavimo laiką:

Visas paradas automobiliais Darželiu va
žiuos nuo Lietuvių salės kelios minutos prieš 
1:30 vai. po pietų.

Publika prašoma Darželyje rinktis nuo 1 v. 
ir pašaliniai neužimkite programo dalyviams pa
skirtų vietų, ir neužstokite perėjimo takų.

Delei radio transliacijos, programas nebus 
pavėluotas nei pusę minutos.

BANKETAS. Vakare, nuo 6 vai., Lietuvių 
salėje (6835 Superior avė.) atsibus banketas. 
Prasidės lygiai 6 vai. Vietiniai ir kitų miestų 
svečiai rinkitės į Lietuvių salę tuoj po progra
mo Darželyje, nes salė bus atdara visą popietį.

Banketui bilietus kitų miestų svečiai galės 
gauti ir atvykę į Clevelandą.

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo Komisija.

This Sunday, Oct. 2nd at 
p.m. the latest contribution to the 
most beautiful of Cultural Gardens 
will be made by the Dr. Vincas 
Kudirka Society of Cleveland.

This grand dedication will take 
place in the Lithuanian Cultural 
Garden, in Rockefeller Park. 
unveiling, speeches and part of 
singing and band music will 
broadcasted over radio station 
WCLE. The radio portion of

2:00

The 
the 
be

LITHUANIAN A. C 
NE.WS

La- 
for 
has 
the

Bedarbiams Išleidžiama 
po Milijoną Savaitėje
Skaičiuojama kad nuo Sau

sio mėnesio šymet Clevelando 
srityje bedarbių šelpimui bu
vo išduodama tiesioginiai po 
suvirs milijoną dolarių savai
tėje. Tokių bedarbių kuriems 
pašalpos reikalinga buvo ben
drai po apie 130,000 asmenų.

Paskirta 27 Milijonai 
Gatvių Darbams

Fedcralė valdžia užtvirtino 
skyrimą 27 milijonų dolarių 
sekančių 12 mėnesių laikui di
deliems miesto gatvių ir kelių 
taisymo darbams. Taigi pra
sidės vėl gatvių draskymas ir 
trukdymas laisvam važinėji
mui.

Plieno Darbai Pakilo
Clevelande pradėjo smarkiau 

leisti darbus Otis Steel Go. ir 
Republic Steel Corp. dirbtuvės, 
kurios gavo daug naujų užsa
kymų. Tos kompanijos sako 
kad su jų naujais užsakymais 
nieko neturi pakilęs karo pavo
jus Europoje.

Parvažiavo iš Lietuvos
Jieva Baltrušaitienė, ir anū

kė Lillian Brazytė, buvo išva
žiavusios Lietuvon aplankyti 
savo brolius ir seserį ir apva- 
žinėti visas svarbesnes vietas 
Lietuvoje. Dalyvavo taip pat 
ir Tautinėje Olimpiįadoje Kau- 
:.e.

Ant savo motinėlės kapo pa
statė paminklą ir apvainikavo 
maldomis ir šv. Mišiomis.

Išbuvus keturis mėnesius, 
gryžo atgal į Ameriką. Gryž- 
damos aplankė Paryžių, Pran- 

l cuzijoje, ir svarbesnes vietas.
Parvažiavo į New Yorką 

šeštadienį, Rugsėjo 24. Iš ten 
nuvažiavo į Waterbury, Conn., 
pas savo du brolius pasidalinti 
savo įspūdžiais apie Lietuvą.

Pabuvę ten porą dienų gry
žo namon į Clevelandą pas sa- 

1 vo vyrą ir šeimą.
Savo kelione abi yra labai 

patenkintos.

GRYŽO IŠ KELIONĖS

Trečiadienio vakare Cleve
landą pasiekė Ona Karpienė ir 
Bronė Rasiulytė, kurios iš na-

the 
program will be a half hour period, 
commencing at 2:00 p.m. sharp!

Among the hundreds of out-of- 
town rpectators and visitors will 
be two very special guests, Major 
Simanas Narušis, and his wife, of 
Kaunas, Lithuania. The Major will 
make a speech in behalf of his 
organization in Lithuania who is 
responsible for the bust of Dr. 
Kudirka. As mentioned lašt week 
it was this Officers Club in Lith
uania that donated or presented the 
Cleveland Cultural Garden this very 
beautiful and majestic bust.

Other prominent guests for the 
dedication ceremonies are: Mayor 
Burton, mayor of the City of Cle
veland, Mr. Daužvardis, Consul of 
Chicago and other prominent pub- 
lic officials.

The program will be opened amid 
the beautiful flags and flowers de- 
corating the Garden and vicinity. 
The bust of Dr. Kudirka, poet, nu- 
thor and composer of the Lithuan
ian National Anthem will be un- 
veiled while the Glenville High 
School Band plays the Star Spang
led Bumier and the Lithuanian An
them. This . will be follovved by a 
speech or address by the Committee 
chairman, Mr. K. S. Karpius, fol- 
lovved by more band music and an 
address by Major Narušis. Songs, 
are to be sung by Bernice Russell, 
just returned from Lithuania. The 
Hon. Burton, Mayor of 
and Hon. bauzvardis and 
Zuris will all make short 
in behalf of the event.

All civic minded Lithuanians de- 
siring to contribute to the success 
and display of Lithuanian culture 
are requested to enter their cars 
in the parade. This parade of au- 
tomobiles will start in the Lith
uanian Hali vicinity, where gay- 
colored Lithuanian flags will be for 
sale, ąttach these to your cars and 
make this a mile long parade of 
Lithuanian civic activity. This 
parade will extend from the Lith
uanian Hali to the Cultural Gardens 
in Rockefeller Park by way 
Superior Avenue, commencing 
1:20 I’. M. (American) Time.

Dancing and celebrating will then 
continue the activities at the 
uanian Hali in the evening.

One of our local paper newspap- 
ermen put the Prokop situation in 
a very jesting manner, saying: — 
“Don’t look now, būt there are Pro
kop boys enough at Cathedral 
tin to lašt Coach Herb Eisele 
another five years.” What he 
reference to is the fact that
Prokop family is štili represented 
by two boys attending Cathedral 
Latin High School. The most re- 
cent addition is M'alter, a 14-year 
old ninth grader who stands 6 
feet and weighs 162 pounds. In ad
dition to Walter we have Eddie, a 
junior who is the regular quar- 
terback of the current eleven. Jae, 
as you will remember made the 
Prokop name famous lašt year at 
Latin, in fact so good that no less 
than 21 universities bid for his ser- 
vices. Joe finally wound up by 
attending Notre Dame, which eli- 
m i na tęs him from local scholasties 
būt Coach Eisele expects both his 
brothers to surpass him. Ilere’s 
hoping.

NEW TOURISTS RESORTS
A commission composed of arch- 

aeologists, engineers and municipal 
representatives, who will examine 
historical places suitable for tour- 
ists to visit. First of all thev vvill 
familiarize themselves with the pre- 
sent-day work being carried out at 
Dubingiai, the conštruction of the 
tourist houses, and the good order- 
ing of the entire vicinity of Du
bingiai. Subsequently they will pro- 
ceed to Stelmuže and decide what 
chould be done there in the near 
future. The conštruction of tour
ist houses is also planned there. 
Thereafter they will visit other 
places, which it is proposed to pre- 
pare for tourist visits.

action. This is a great 
new bowling league.

as it will be a 
The first three

Cleveland, 
Mr. P. J. 
addresses

FOR AKRONITES 
ONLY

• UŽMUŠTA 91. Iki šios 
savaitės pradžios, automobilių 
nelaimėse šymet užmušta jau 
91 asmuo. Pernai šiuo laiku 
tokiu nelaimiu skaičius buvo 
172.

J. A. URBONAS, iš Dayton, 
Ohio, prisiuntė $1.00 auką Cle
velando Lietuvių Kultūriniam 
Darželiui. Tai yra jau kelinta 
p. Urbono auka Darželiui.

AMERIKOS LIET. PILIEČIŲ 
KLUBE

Šį penktadienį, Rugsėjo 30, 
Klubo vakaruškose Lietuvių 
salėje yra net keturios ir pusė 
dešimtkių laimėjimui, bet šį 
kartą tos keturios dešimtkės 
bus perskeltos pusiau, tai vie
toje penkių traukimų bus de
vyni. Todėl repraleiskime šio 
vakaro, ateikit, nes jums gali 
tekti viena.

Klubo prez. P. P. Muliolis.

ANGLU KALBOS 
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramok
ti kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai. Taipgi aukštes
nės Angliškos pamokos. Pri- 
vatiškas mokymas.

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Blg. CH. 4050

SVEČIAI. Juozas W.vlksess 
vieši Clevelande, atvykęs iš 
VVashingtono, kur jis dirba S. 
V. karo laivyno darbuose. Jis 
seniau gyveno ir darbavosi 
Clevelande.

Wylksess pasiliko Clevelan
de ilgesniam laikui, norėda
mas dalyvauti Darželyje Dr. 
Kudirkos paminklo atidengimo 
iškilmėse.

' (Iš Chicagos lankėsi Jurgis 
Rudelis, Margučio administra
cijos narys, čia atvyko su sa
vo motina ir dėdėmis Valat- 
kais parodyti jiems Clevelando 
Lietuvių Darželį.

Jie buvo atvažiavę į laidotu
ves savo giminiečio, Carrollton, i 
Ohio. Clevelandą apleido tą 
pačią dieną,

Rudelis sakė kad į Darželio 
iškilmes rengiasi atvažiuoti ir 
Margučio Mperatorius Vana
gaitis.

Iš Ellwood City, Pa., lankėsi ' 
Dirvos skaitytojas Feliksas1 
Stogas su savo šeima. Atvy
ko aplankyti p. Stogienės sese-' 
rį Valinčienę, kuri turėjo ope
raciją ir serga ligoninėje.

Apsilankė Lietuvių Daržely
je ir Dirvos redakcijoje.

Iš Chicagos, svečiuojasi čia 
Aleksandras Raižis, pas gimi
nes Thomsonus, E. Clevelande.

Bronė Rasiulytė

mų išvažiavo Gegužės 9 dieną 
ir savo ilgoje kelionėje apva
žiavo daug valstijų: Angliją, 
Daniją, Švediją, Lietuvą, Vil
niją, Vokietiją, Belgiją, Pran
cūziją, ir gryžo per Montreal, 
Kanadą.

Jos turi didžiausių įdomybių 
apipasakoti. Karpienė kelionę 
į Lietuvą atliko antru kartu, 
bet p-lei Rasiulytei tai yra pir
mutinė, nes ji Amerikoje gi
mus ir užsieniuose nevažinėjus.

Bronė Rasiulytė dainuos Lie
tuvių Darželio programe per 
WCLE radio šį sekmadienį, 
nuo 2 vai. po pietų.

Karpienė tęs savo kelionės 
įspūdžius Dirvoje, Angliškoje 
ir Lietuviškoje kalbose.

Per Berliną ir Prancūziją 
keliavo tuo laiku kada Hitle
ris buvo pakėlęs pirmutinius 
smarkiausius savo reikalavi
mus Čekijai ir Britamš-Ang- 
lams.

IF you’re an Akronite, road this 
carefully and be sure to remember 
what it says. If you’re a non- 
Akronite read this anyvvay and see 
vhat you’re going to miss.

On Saturday, October 8, Akron 
\vill inaugarate its fall season ac- 
ivities with a big concert and an 

equally big dance, at that good old 
place — Raymond St. Hali. 
when I say I 
8-1 - G.

The entire 
the dancers, i 
■>nt that will 
'mtertainment 
from that great city of Cleveland. 
Even the dance orchestra has been 
ibtained from the Great Lakęs City 
3o that all you vvaltzers, polka- 
ers and jitterbuggers can really 
go to town in big town style. So, 
remember to keep next Saturday, 
Oct. 8th an open date. Remember, 
also,, that it has been quite some 
time since you’ve had an opportun- 
ity to associate with all you good 
friends of yesterday in that good 
old Lithuanian style.

Well here’s your opportunity to 
begin anew, because everyone is 
planning to be there. Let’s bring 
this db-called ghost-town back to 
life again. Remember its Oct. 8th 
at the RAYMOND ST. HALL, be- 
ginnning at 6:00 P.M. and ending 
i n the wee hours .of morn.

And 
big I really mean —

program, the singers, 
and all the other tal- 
be presented for your 

has been imported

PROJECTEI) NEW HIGHWAYS
Aceording to the ten year plan 

adopled by the Ministry of Commu
nications in addition to the Že
maitija Highway, the conštruction 
of whieh will be completed by au- 
tumn this year, and the Aukštai
čiai highway (Kaunas-Biržai), the 
conrtruction of vvhich will be fin- 
ished next year, there is being pro- 
jected an entire series of highsvays, 
which will link individual provin- 
cial centres. This year will be 
completed the survey, begun lašt 
year, for conštruction of the high- 
way Kėdainiai-Šiauliai.

Conštruction of this highway will 
hegin next year. It will run thru 
Krakės, Grinkiškiai and Radviliškis. 
This year will start surveys for 
the highway sectors proposed to 
be built in the near future of the 

•follosving: Radviliškis, Rozalimas,
Panevėžys and Kėdainiai, Šėta, Uk
mergė In the summer of this 
year certain municipalities have al- 
ready carried out surveys, i.e. the 
Šakiai district municipality proposes 
to carry out surveys for the high- 
way šakiai, Kiduliai, Jurbarkas; and 
the Utena municipality carried out 
the surveys for the highway Utena, 
Svėdasai, 
especially 
ticipated.

Rokiškis, 
active

AIR

Thuf-. next year 
road building iŠ an-

•
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ENTERS NURSING FIELD
Cleveland I.ithuanians add anoth- 

er name to the ever-growing list 
of young Lithuanian girls to enter 
hospitals, in preparation for be- 
coming nurses. The latest young 
lady to select this profession as her 
life’s work is Miss Marge Muliolis. 
She has just been admitted to St. 
John’s Hospital where she will re- 
side and study for the next six 
months, before coming home again 
for a brief vacation. Good luck to 
you, and may you presevere thru 
all the strugglea encounted to be- 
come a doctor’s assistant.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Parsiduoda Namai
$1200—5 kambariai, maudynė, skie

pas, didelis lotas, arti Payne ir 
E. 49th Street.

$2750—8 kambariai, maudynė, fur- 
nasas. slate stogas; Ilough E. 59 
St. Reikia įnešti tik $275 cash.

$2750—9 kambariai, 2 šeimų, mau
dynė, furnasas, garadžius; St. 
Clair-E. 68 St. $275 inešimo.

$3000—-7 kambarių, maudynė, Hol- 
land furnace, stale stogas; St. 
Clair-E. 82 St. Pusė inešimo.

$5300—10 kambarių, 2 šeimų, gara
džius; šiaurėj nuo St. Clair ir E. 
118 st. " ' ........................
parduoti 
$80.

Kaštavo $10,000; reikia 
išdalinimui turto. Neša

McKENNA
1383 E. 55 St. HE. 5282 

Residence MU 4285

GAUKIT SAVO 
DRIVERS LICENSE

DABAR
iš

COOPER’S GARAGE
6816 Superior Avė.

Skautai Pradeda Veikti
Ši savaitė yra reikšminga 

Clevelando Lietuvių gyvenime, 
šią savaitę atidengiama Cleve
lando Lietuvių Darželyje Dr. 
Vinco Kudirkos paminklas ir 
kartu pradeda savo oficialį gy
vavimą Dr. Vinco Kudirkos 
Skautų Vyčiu būrelis.

Tai jaunuoliai iš Lieutvos at
vykę, čia gimę, kurie ten bu
vo skautais, sutraukė į savo 
būrį daugiau jaunimo. Jų pla
nas yra ta darbą plėsti toliau.!

Skaitykit šiame numeryje 
“Skautų Dalį”, kur plačiau pa- 
aikinima apie jų tikslus.

LAISVAS ŽODIS
Laisvos minties visuomenei!
Ketirtadienį, Spalių (Oct.) 6, 

nuo 73:0 vai. vakare, Lietuvių 
salėje kalbės atvykęs iš Chi
cagos H. Jagminas, A. L. L. 
E. K. draugijos centro pirmi
ninkas. jžanga į salę nemoka
mai.

Nuo Dr. J. šliupo laikų mu
sų mieste neteko girdėti lais
vamaniškų prakalbų. O tokių 
prakalbų juk labai reikėjo. Pa
baigoje praeitų metų Chicago- 
je susiorganizavo Amerikos 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija, kuri pasi
ėmė tęsti Dr. Jono šliupo pa
liktą darbą. Tat šios draugi
jos pirmininkas H. Jagminas 
ir atvyksta į musų koloniją pa
sakyti laisvos idėjos kalbą.

Prakalbas rengia ALLEKD 
6 kuopa. (Skelbimas)

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

Dabar Jau Laikas
Pas mus rasit puikių naujų rudeninių Skrybėlių, 

Siutų, Marškinių ir Šiltų Apatinių
VYRAMS IR VAIKINAMS 

naujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS

visokių stilių ir spalvų

$1.95 - $2.95 - $3.95

Specialis Išpardavimas 
VYRIŠKI VILNONIAI 

SIUTAI 
su dvejom kelinėm.

Reguliariai verti $25.00.

.50

V7 I/ \ | Eagle Stamps su kožnu pirkiniu I A\7 Į7 Ą T
Iv 1 1\.\ 1 už 10 centų ir aukščiau * - * IX 21 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles j prekes.

THE KRAMES & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

INI.AND
The Ministry 

recently placed 
English firm to deliver two pas- 
senger airplanes for inland air traf- 
fic. Aceording to the agreement, the 
English firm was to deliver the 
planes by August, būt because of 
their re-armament program delivery 
has been delayed until September.

These large planes are to seat 
seven persons. A s soon as delivedy 
was made these plains began flying 
twice daily between Kaunas-Palan- 
ga, in the forenoon and afternoon. 
Besides passengers, these planes are 
to carry mails and newspapers. — 
The air journey from Kaunas 
Palanga will take about fifty 
sixty -i 
read y 
They 
ience 
Hansa 
ly competent airmen.
•A|lillllllllllllllllllllllllinillllllli!llll!IIIIL£

Reikia Jums

i ANGLIES? 1 
= UžSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
E jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos E 
E visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku. E

to
or 

al-minutes. Tvvo pilots have 
been assigned to this service. 
have had considerable exper- 
with the largest type Luft- 

. airplanes, and are thorough-

BANGI The bowlijig season is 
about to open with a big strike, 
Sunday, Oct. 2nd at 1:30 P.M. at 
Coventry Alleys located at Coven* 
try and Mayfield Rds. Six teams 
of men and about fifteen wnmen 
swing into 
start of a

Everyone has a chance to finish 
in the running 
handicap league.
games rolled Sunday will go far
in determining the handicap of in- 
dvidual teams. Such stars as Al 
Samolis, John Young, Al VValukas, 
Joe Lapinskas, ! 
Frank Samolis, 
Stanley Yochus, F. 
ers will raiše the 
long awaited and 
land Lithuanian A.C. Bowling Lea
gue with the zutti«iate goal — the 
National Lithuanian Bowling Con- 
gress

The 
so no 
them. 
tion is planned for them. 
more women bowlers are needed and 
any woman interested can see Miss 
Stella Ivinskas or leave their name 
and address at the Dirva office.

Basketball practice will start in 
earnest this coming week. No par- 
ticular date is available at this 
time būt information can be obtain- 
ed from anyone of lašt year’s par- 
ticipants or players. 
players have 
for practice. 
lašt season’s 
Vito Kubilus, 
coach, Joe Dubickas, Bill O’Braitis, 
Pete Miller and Elmer Mažeika are 
among those stars who will be 
present from lašt year. Among the 
newcomers, such narnės as John 
Young, Johnny Malokas, George 
Ketvertes, Jack Gregg and Joe Ket- 
veris stand out.

The newcomers are expected to 
give a good battle to all the above 
named for positions on the Inter- 
Lodge team. The club plans to 

■ sponsor three teams this season so 
no player will be left out. Any 
basketball players wishing for a 
tryout may leave their name and 
address at this office, or tee any 
member of lašt years squad.

The Club trophies will be on dis- 
play this week at Brazis Bros. 
Tailor Store at 6905 Superior avė. 
This is a great collection and ev- 
ery Lithuanian will get a thrill in 
seeing it. This collection consistf 
of eight beautiful team trophies 
nine individual loving eup awards 
and one foul shooting individual 
award. That’s a lot 
for a little more than 
a half of competition.

The Club is holding a
Dance, November 5th at the Lith
uanian 
tional 
pions.
be honored at this affair. 
mittee promises a big nite so 
that date open for the dance.

Stan Halaburda, 
Willie Norbert, 

, Komer and oth- 
eurtain for the 

1 planned Cleve-

in Detroit next spring. 
women are just starting oul 
great feats are expected oi 
Plenty of fun and competii 

A few

To date, 17 
turned in their narnės 
Among them most of 
stars are listed. Dr. 
elected temporarily as

of trophii 
a year ar

big

Hall in honor of the Na- 
Lithuanian Softball Cham- 
Basketball players will alse 

The com-

E V A ’ S
I

• 4

o

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

Anna Pongonis
Ė 1076 East 78th Street E 
: Telefonas ENdicott 2562 =
:iIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|-

EVA PETRAITIS

■ •

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

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

KOMER
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

,« «■ 11, ■ mii i.
I

■

-444 444444 B B B 444 B 444 4 B B 4 B 4 4 B 44 4>44 B B «4 B B B 4 4 B B Į1 jL44JJL4XVB

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
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