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Baisios Audros Floridoje 
TAU? £» 'Nuo 200 iki 500 žmonių žuvo

Miami, Florida. — Šėls
tančios audros užgavo Flo
ridą! Vėtrose žuvo šimtai 
žmonių. Uraganai ištaršė 
namus, sunaikino javus ir 
pridarė visokios žalos.

Audra užnešė ant rėvos 
laivą “Dixie” su 372 pasa- 
žieriais, ir neleidžia juos iš
gelbėti. Iki šiol nuo to lai
vo nuimta dar tik 110 pasa- 
žierių ir 54 jūreiviai. Vie
nok manoma kad likusieji 
220 pasažieriai likę ant lai
vo bus išgelbėti.

Vėjai nu putė nuo bėgiu 
vienolikos vagonų traukinį, 
kuris skubėjo gelbėti 683 
karo veteranus sveikatos 
atitaisymo kempėse. Vėjas 
traukinį pakėlė nuo bėgių ir 
numetė kaip šiaudą.

Iki šiol numatoma kad 
tose audrose žuvo nuo 200 
iki 500 žmonių. Daug ir su
žaistų.

Kai vėjams pučiant van
duo pradėjo kilti, tai žmo
nės pradėjo lipti j medžius 
ii- ten žuvo. Vienas žmogus 
per kūną perdėm perskros
tas pagaliu išgyvenęs pus
antros dienos.

Audros blaškėsi ir pieti
nėje Marylando Valstijos 
dalyje, išklojo javus ir nu
tąsė telefonų ir telegrafų 
vieles.

Dalis to šturmo pasiekė 
net ir Bostoną, ir neleido 
200 pasažierių išlipti iš “Ca
ledonia” laivo, atplaukusio 
iš Škotijos.

Kiek ištikrųjų žmonių žu
vo audroje ir kiek vėjai pri
darė žalos, paaiškės tik au
droms nutylus.

1000 ŽMONIŲ SUSIRINKO 
MATYTI NUOGALIŲ 
Long Valley, N. J. — Į 

1000 žmonių susirinko ant 
Will Searles ūkio, kai jis pa
reiškė kad jis leis bile ką 
ant savo žemės pažiūrėti į 
nuogalius, kurie susirenka 
ant kito šalimi esančia ūkio'

Kelios dienos atgal Sear
les susiginčijo su nuoga mo
teriške, kai jo mulas jos pa
sibaidė. Tuomet nuogaliai 
Searlesą areštavo, kaltinda
mi jį už “netvarkų pasiel
gimą,” — žiūrėjimą į juos 
nuogus per tvorą Atėjo teis
mas. Nuogaliai reikalavo 
kad dalykas butų svarstoma 
už uždarų durų. Nuogaliai 
buvo apsivilkę. Tesėjas ėmė
si dalyką svarstyti. Bet Ma
joras pribuvo ir pareiškė, 
kad teismas butų prie ati- 
darų durų. Teisėjas dalyką 
atidėjo. Searles pareiškė, 
kad jis prieš nuogalius “ko
vos iki pekla užšals,” ir leis 
visus ant savo ūkio į nuo
galius žiūrėti.

Rugsėjo 2 d. susirinko 
virš 1000 žmonių ant jo ūkio 
pamatyti nuogalių, kurie, 
vyrai ir moters, nieko ne
paisydami nuogi švaistėsi. 
Tik kai pora orlaivių per
lėkė per galvas nuogalių,

KĄ METŲ BĖGYJE 
DARBININKAI LAIMĖJO

Kiek Yar Amerikoje Unijinių 
Darbininkų

Nors daug yra Amerikoje 
darbu unijų ir daug dabrininkų 
į jas priklauso, bet tik ketvir
tadalis visų Amerikos darbinin
kų yra unijų nariais.

Amerikos Darbo Federacija 
turi 5,608,000 narių. Iš tų, 
1935 metais, mokėjo duokles tik 
2.608,000, o kiti nemokėjo. I 
kitas unijas priklauso 2,000,000 
narių, ir i kumpanijų unijas 
priklauso 2,500,000. Tai iš vi
so unijos šioje šlyje turi į 10,- 
108,000 narių. Reiškia j 30 
milijonų darbininkų prie unijų 
nepriklauso.

Šiais Metais Darbininkams 
Daugiau Išmokėta

Nuo praeitos Darbo Dienos 
iki šių metų Darbo Dienos dar
bininkams buvo daugiau išmo
kėta į 2 bilijonu dolėrų, kaip 
metais baigusiais su Darbo Die
na, 1934 metais. Tie išmokėji
mai padidėjo iš priežasties dau
gelio reformų kurias vykino 
Prezidentas Rooseveltas, po 
Naujos Dalybos planu, kuriuo; 
einant, daug naujų įstatų pa
gerinimui darbininkų būvio pa
staraisiais laikais Kongresas 
pravedė.

Senatvės Pensija
Valdžia dabar tvirtina, kad 

vėlesniais laikais pravestieji įs
tatai suteiks pagerinimą apie 
27 milijonų darbininkų būvio 
ateityje. Vienok vaisiai senat
vės pensijos atneš darbininkams 
gerovę tik 1934 metais — už 
septynių metų nuo dabar,

Kad suteikti galimumą tas 
pensijas mokėti, pusė vieno nuo
šimčio darbininkų uždarbio bus 
taksuojama iki 1939 metų, o 
nuo 1939 metų bus laipsniškai 
tie algų taksai pakelti iki 3 muo- 
šimčių. Darbdaviai taip pat 
turės mokėti taksus ant dar
bininkų algų iki ir darbdaviai 
turės mokėti kitus 3 nuošim
čius, ir iš viso susidarys 6 nuo
šimčiai ant algų. Valdžia mo
kės $15.00; bet valdžios mokes
čiai priklauso nuo valstijų įve
dimo senatvės pensijų įstatų. 
Iki šiol 33 valstijos jau prave
dė tokius įstatus, bet dar kitos 
tokių įstatų neturi. Beabejo, 
kad ir kitos likusios valstijos 
tokius įstatus praves trumpoje 
ateityje.

Apdrauda Nuo Nedarbo
Fedeęąlės valdžios padaryti 

įstatai nurodo, jog nedarbo ap- 
draudos taksus turės sumokėti 
vieni darbdaviai, kurias jie tu
rės mokėti sekančiai: 1936 me
tais, 1 algų nuošimtį; 1928 me
tais, 2 nuošimčiu, ir nuo 1939 
metų, 3 nuošimčius. Bet Fed- 
eralė valdžia nemokės tų valsti
jų darbininkams apdraudos ne
darbo laikais, jei valstijos legis- 
latura neparupins įstatų tam 
reikalui aprūpinti. Kaikurios 
valstijos tokius įstatus jau įve
dė; bet didžiuma valstijų dar 
tokių įstatų neparupino, o kai
kurios valstijos yra priešingos 
tokiems įstatams. Bet beabejo 
darbininkai to reikalaus. V —

tai jie kiek apsidangstė.
Žiūrovai net susirėmė ant 

senos tvoros; tvora sulužo 
ir 13 vyrų ir moterų įvirto 
į nuogalių pusę. Įvirtusius 
policija areštavo.

Searles varžtynės su nuo
galiais dar nebaigtos.

AUKSO KASYKLA 
SKLEPE

Baltimore, Md. — Arti po- 
rosmetų atgal pora berniu
kų, T. Jones ir H. Grob, be- 
sikasinėdami skiepe, kur jų 
vienas gyveno rado senų 
auksinių pinigų, kurie urmu 
parsidavė už 20 tūkstančių 
dolerių. Už tuos pinigus 
jie turėjo bylinėtis. Mat 
kai jie auksą rado, tai vai-j 
džia tada buvo tik paskel
busi įstatą draudžiantį na
mie auksą laikyti, tai ber
niukai nunešė aukša į poli
ciją. Tuomet visokie to na
mo buvusių savininkų gimi
nės reikalavo to aukso. Bet 
teismas surado visų to auk
so reikalautojų įrodymus 
nepamatuotais, ir tas auksas 
teko tiems dviems berniu
kams.

Pastaruoju laiku tame 
skiepe Jones ir Grob iškasė 
dar 10 tūkstančių dolierų 
aukso. Šiuo kartu jie apie 
tai niekam nieko nesakė; 
auksą pusiau tyliai pasida
lino. Grob atidavė savo 
$5000.00 motinai ir ji juos 
pardavusi už $3400.00. Jonės 
savo dalį irgi atidavė mo
tinai, kuri padėjusi tą auk
są prie Kitų jos $3100.00 
skrynioje, namie. Visi pi
nigai iš skrynios buvo pa
vogti. Vagystė buvo rapor
tuota policijai. Tai taip pa- 
siškėjo ir antras aukso ra
dinys supelėjusiame name, 
rytinėje Baltimorės dalyje.

RAGINA ĮVIRINTI PA
SAULINĘ REVOLIUCIJĄ

Maskva, Rusija. — Ko- 
miterno buvo išsakyta, kad 
komunistai ir kiti “ištikimi 
kairieji” bendrai eitų prie 
įvykinimo pasaulinės revo
liucijos ir įsteigimo visose 
šalyse proletarinių valdžių. 
To pobūdžio Trečio Inter- 
nacijonalo rezeliucijos, prieš 
kurias Suvienytų Valstijų 
valdžia protestavo, dabar 
čia paskelbtos, tai parodė.

Rezoliucijos ragina, kad 
fašizmas ir kapitalizmas, 
kaipo didžiausi komunizmo 
priešai, turi būti sutriuš
kinti. Nei fašizmas nei ka
pitalizmas savaime negriu- 
siąs, tai reikią juos sunai
kinti, aštriai prieš juos ko
voti.

Kad tai atsiekus, tai rei
kią: paimti kontruolę bankų 
ir industrijos; _ nusilpninti 
vidurinę klasę; darbininkai 
turią užimti vadovybę; rei
kią prašalinti policiją, ir pa
statyti darbininkišką mili
ciją, — ir galop paimti val
džią į darbininkų rankas.

AUTOMOBILIO NELAI
MĖJE ŽUVO1 BELGŲ 

KARALIENĖ
Kussnacht, Šveicarija. — 

Astrida, 29 metų amžiaus 
Belgų Karalienė, Karaliaus 
Leopoldo žmona, žuvo auto
mobilio nelaimėje. Karališ
ku automobilu Važiavo pats 
karalius ir šalė sėdėjo jo 
žmona, o vežėja^ sėdėjo už
pakalyje. Karalienė turėjo 
žemlapį ir žiurėjo kelio; ka
ralius nusukęs akis ir pa
žvelgęs į žem lapį, — ir au
tomobilis pataikė į medį. 
Karalienė mirė bėgy j e pen
kių minutų po nelaimės, ka
raliui ją bučiuojant. Karal- 
lius buvo tik lengvai sužais
tas. Karalius ir Karalienė 
abu iškrito iš automobile kai 
automobilas trenkė į medį. 
Karalius tik ant žemės iš
krito, o Karalienė krizda- 
ma pataikė į medį. Auto
mobilis atsimušęs į medį nu- 
redėjęs pakalnėn, į ežerą ir 
nusinešęs vežėjž|, kuris iš
lindęs iš automobilio ir iš
bridęs. Karalius važiavęs 
apie 50 mylių į valandą.

Karališka pora nesenai 
vedusi ir pagimdė dukterį, 
Juzę, ir sūnų, Baiidouiną.

TRYS PLĖŠIKAI NU
DEGĖ NAGUS

Renz, Austrija, — Trys 
pakeliniai plėšikai užpuolę 
vyrą, bet ne tokį kaip kiti 
vyrai, kai jie užpuolo Juo
zą Breitbart, stipruolį, ku
ris storas geležis lanksto 
teatruose. Jis pagrėbė vie
ną viena ranka, kitą kitą, o 
trečiam spyrė, ir akmirks- 
nyje paguldė visus tris ant 
žemės. Tuomet jis manda
giai, Europėjiškai, pakėlė 
skribelę, pasakė “Sudie,” ir 
nuėjo savo keliu.

IŠSIKAUŠĘS KAUSKAS 
AMERIKOS HIMNAS 

MAUDYNĖJE
Maudynė, juk tai dalis 

įrengimo visų Amerikos ge
resnių namų. Už originale 
kopiją Amerikos Himno, jo 
autoriaus, Francis Scott 
Key, ainiai Baltimorėje po
ra metų atgal gavo į $50,- 
000.00 Reiškia, ir maudynė 
ir Amerikos Himnas, abu 
yra nekalti ir geri dalykai. 
Daug kas maudynėje niūni
uoja Amerikos Himną, ir įs
tatai nedraudža niekam — 
apart J. Kaus’kui! Jis už tai 
beveik pateko po bauda; bet 
teisėjas baudos nevykdė.

Mat visa bėda, kad Kaus- 
kas buvo išsikaušęs, ir mau
dėsi niūniuodamas Ameri
kos Himną kaip 2:30 ryto, 
apartmente, 1748 Payne Ave 
Tame tai buvo ir visa ne
tvarka. Jei jis butų maudy
nėje niūniavęs Amerikos 
Himną, ir tuo pačiu laikų, 
po antrašu, 1416 E. 26th St. 
tai gal butų buvę viskas 
tvarioje, — nes čia jis gy
vena.

Kauskas aiškinosi teisėjui 
jog jis manė kad jis namie 
maudosi.

ŽINIOS APIE 
GRESIANTĮ KARĄ
TAUTŲ LYGOS POSĖDIS

Geneva, Šveicarija. — Kai 
čia Tautų Lygos posėdis at
sidarė, Rugsėjo 4 d., tai Ita
lų atstaovas, baronas Pom- 
peo Aloisi, pareiškė, jog It
alija laikanti Etiopiją betei
se, ir Italijos atstovai su 
Etiopijos atstovais Tautų 
Lygoje jokių derybų neve
šią. Aloisi Lygai tvirtino, 
jog Etiopija esanti “barba
riška tauta, negalinti savo 
susivaldyti,” ir kaipo tokia 
netinkanti būti Lygos nare. 
Bet kol kas jis nereikalavo 
kad Etiopija butų išmesta 

■iš Tautų Lygos. “Italija ne
turi noro nei pasirižimo iš
stoti iš Lygos,” Aloisi tvir
tino, “bet mes pareiškėme 
šiandie jog mes sau pasilie
kame veikmės laisvę. Tas 
reiškia laisvę atsinenešime 
linkui Lygos — laisvę dary
ti kas musų nuomone yra 
teisinga ir tinkama linkmė
je militarės veikmės- prieš 
Etiopiją.” Jis taipogi tvir
tino kad žygiu j Etiopiją 
Italai nelaužytų Briand- 
Kellogg nepuolimo akto, nes 
Italija prisilaikanti tų re
zervacijų kurias Anglija pa
silaikiusi pasirašant paktą.

Francijos Premjeras La
vai pareiškė, jog jis turi 
karo išvengimo viltį, kai Ly 
goję tarpe Italijos ir Angli
jos iš pirmos dienos susi
kirtimas neįvyko.

Lygos vyrai vienok yra 
susirūpiną, nes Italija atsi
sako derėtis su Etiopija ir 
Italų atstovai ignoruaja 
Etiopijos atstovus prie ta
rybos stalo.

Etiopijos atstovas, Prof. 
Jeze atsakydamas tvirtino, 
jog Italijos nenuoalsus ka
rui rengimąsi sudar didelį 
pavojų pasaulio taikai. Jis 
prašė kad Lyga imtųsi da
lyką rišti.

Anglų atstovas, Eden, 
tvirtino, kad nekils nesusi
pratimas tarpe Italijos ir 
Anglijos, nes Italija užtik
rino Angliją, jog Anglų in
teresų Etiopijoje Italai ne- 
liesią.
PANAIKINO ALIEJAUS 

PARENDAVIMĄ
Washington, D. C. — A- 

merikos valdžiai spiriant, 
Etiopijos parendavimo A- 
merikos Standard-Vacuum 
Oil Co. aliejaus šaltinius 75 
metų terminui kontraktas 
tapo panaikintas. Amerika 
vengia įsivėlimo į karą bei 
tarp tautiškas komplikacijas. 
Sakoma kad pats John D. 
Rockefeller, Jr., narys mi
nimos Amerikos aliejaus 
kumpanijos, ėmęs žygius to 
kantrakto panaikinimui, pa
saulio taikos naudai. Tokis 
gestas iš Suvienytų Valsti
jų pusės apvildė Etiopiją ir 
nustebino Italiją.
ITALŲ SKUNDAS PRIEŠ 

ETIOPIJĄ
Roma, Italija. — Italija 

yra pasirengusi įrodyti Tau
tų Lygai, jog: Etiopija ne
tinka būti Tautų Lygos na
re; kad Italija turi padidin
ti savo valstybę; ir kad Ita
lijai 'turi pulti Etiopiją.

EKONOMINIS UŽSIENIO L1ETVIU
BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVA

Musų Pasiuntinio Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms P. K. Ža- 
deikio Pranešimas Pirmajam 
Pasaulio Lietuvių Kongresui.

Rųgp. 11, 1935.
Garsioji Lietuvių istorinė pra

eitis neparupino mums atspa
ros nė iš bet kurio vėjo: Birutės 
kalnas Palangoje neužtikrino 
juros, o staugiantis Gedimino 
vilkas Įerzino kaimynų šunis. 
Geografinė Lietuvos padėtis ne
teikia mums ypatingo saugumo; 
girios, pelkės, upės ežerai nūnai 
tik Daukanto raštuose beimpo- 
nuoja; esame kryžkelyje tarp
tautinio susisiekimo, esame tar
pe Slaviškos Scillos ir Teutonų 
Charibdos.

Lietuvių tauta neskaitlinga 
o gyventi trokšta lygiai, kaip ir 
didelė; tat kiekvienas Lietuvis 
ar Lietuvė jai yra brangenybė, 
kaip motinai jos vaikai. Lietu
vių tautos atgijimas, vos 30 
metų atgal pražydęs, dar nėra 
užsibaigęs: Lietuvos pakraščiuo
se ir užsieniuose jis tebeina ša
lia ištautėjimo bei asimiliacijos. 
Tautinio susipratimo šūkis, “Lie
tuviai esame gimę — Lietuviai 
ir turim but’’ tebeplinta, Lik. 
deja, kai kur pasiekia pervėlai. 
Tautos, kaipo gyvo organizmo 
prigimtis 'trokšta kad kiekvie
nas jos narys gyvuotų, stiprėtų 
ir kad nepatektų į svetimą sro
vę svetimiems malūnas sukti. 
Tik tapę “sau žuogumi”, Vy
dūno žodžiais betariant, tegali
me tinkamai žmonijai tarnauti

Lietuvių tauta senovėje suku- 
rusi galingą imperiją, vėliau iš
gėrusi pilną taurę pavergimo 
kančių, dabar yra jau giliai isi- 
sąmonimusi, kad nepriklausomy
bė yra didžiausia tautos bran
genybė ir todėl yra pasiryžusi 
aukoti visas savo morales ir 
materiales pajėgos tai neprik
lausomybei apginti. Musų val
stybės Prezidento žodžiais tari
ant, “kiekvieno Lietuvio parei
ga yra budėti tėvynės sargybo
je ir jokių aukų jai nesigailėti”. 
Tautos moralinė lygsvara, savos 
kultūros ugdymas ir ekonominis 
savarankiškumas gangreit yra 
tvirčiausieji politinės nepriklau
somybės pagrindai. Tačiau, kad 
tie pagrindai butų patikėtinai 
tvirti, reikalingas krašto pilie
čių sąmoningas darbas, dažnai 
ir pasišventimas. Ekonomis'.as. 
žemdirbys, verslininkas, pra
monininkas ir prekybininkas 
tam tikra prasme yra krašto 
nepriklausomybės stiprinto] as 
ir kareivis — gynėjas.

Tatgi ir ekonominis išeivijos 
bendradarbiavimas su Lietuva, 
kaipo Lietuvių tautos tėviškė, 
kyla iš pat tautos ir Lietuvių 
valstybės interesų gelmės; ir 
tarnauja tam pačiam kilniam 
tikslui; kalbamas bendradarbia
vimas yra tat visų sąmoningų 
ir giliai tautiškai susipratusių 
Lietuvių pareiga.

Kad toji pareiga butų reali, 
ji turi būti dar paremta grynai 
ekonominiu pagrindu, o ne vien 
patrijotiniu jausmu. Kai šiau
rinės Amerikos Lietuviai, laike 
Didžiojo Karo ir po Karo, kupi
ni tėvynės meilės, siuntė gau
sias pašalpas nuo karo nukentė
jusioms giminėms Lietuvoje ir 
aukojo stambias sumas tautos 
reikalams, tai toks bendradar

biavimas užsieniečių Lietuvių 
su Lietuva, — nors amžinai at
mintinas ir brangintinas, — ne
gali būti dedamas ateities pa- 
grindan, nes, būdamas vienpus
iškai naudingas, negali būti pat
varus, kas jau ir yra matoma 
dabar.

Glaudus ekonominis bendra
darbiavimas išeivijos su Lie
tuva ateityje turi būti paremtas 
abiuusiu naudingumu, čia Lie
tuvai, kaipo Lietuvių tėviškei, 
ateityje ekonominio bendradar
biavimo srityje, neišvengiamai 
tenka pasiimti vadovaujamą ro
lę, kuri reikalauja didesnio eko
nominio užsiangažavimo grynai 
tautiniais sumetimais.

Abipusis Bendradarbiavimas

Kokios gi apčiuopiamos pro
gos tokiam abipusiam naudin
gam ir tautinio jausmo šildo
mam ekonominias bendradar
biavimui yra numatomos! štai 
jų svarbiausios:

1. Užsieniečių dalyvavimas 
Lietuvos vidaus paskolose. Lie
tuvos Laisvės Paskola iš Ameri
kos Lietuvių pradėta 1920 me
tais ir pasiekusi virš 1.700.000 
dol. dabar jau prinokusi ir yra 
klasiškas pavyzdys abišalio nau
dingo bendradarbiavimo. Lietu
va savo patriotingiems kredito
riams reguliariai mokėjo metinį 
5 nuošimį, o tai geras nuošim
tis, ypač šiais laikais. Kas tuo
met pirko Lietuvos bonus vie
toje akcijas vien popieriuje te
buvusių bendrovių, tas šiandien 
džiaugiasi. Lietuvos Vyriausy
bė, atsižvelgdama į šį abipusiai 
naudingą darbą, davė šios Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
savininkams progos po š. m. 
Liepos 1 d. šiuo pelningu inves
tavimu naudotis ir toliau net iki 
10 metų, imant kasmet tą patį 
5 nuošimtį; tat kam pinigai tuoj 
po š. m. Liepos mėn. 1 d. nėra 
gyvai reikalingi, tam yra tikras 
išskaičiavimas susilaikyti nuo 
paskolos lakšto pakeitimo į pi
nigus (dolerius).

Kita šios rūšies proga saugiai 
ir pelningai investuoti savo su
taupąs yra šiais 1935 metais pa- 
skelbotji keturių ir pusės nuo
šimčių Lietuvos Vidaus Pasko
la. Ir čia užsienio Lietuviai turi 
gerą progą prisidėti prie pas
kolos pirkimo: gauti sau tin
kamą atlyginimą ir tuo pačiu 
paremti savo tėvynės svarbius 
reikalus. Užsienio Lietuvių 
spauda patarnautų išeivijai ir 
Lietuvai dažniau primindama 
apie paskolos lakštų pirkimo 
naudingumą.

2. Užsieniečių investavimai į 
Lietuvos pramonę ir žemės ūkį. 
“Drobės” Bendrovė Kaune yra 
čia mums kitas klasiškas pavy
zdys; kukliai pradėta Amerikie
čių Lietivių kapitalu, prisidėjus 
Lietuvos Lietuviams. “Drobė” 
virto milijonine įstaiga; iš ki
tos pusės Lietuvos Lietuviai yra 
Įkūrę daugelį pelningų įmonių, 
kuriose užsienio Lietuviai gali 
savo taupmenas investuoti. To
kios įmonės privalėtų būti ž 
mos ir prieinamos užsienio I 
tuviams; Lietuvos galingos o-

Akrono Jaunų Lietuvių Drau
giškas Klubas turėjo gana gerą 
pasisekimą šių metų Lietuvių

- (Tąsa ant 2 lapo.) -



Andrica
Lietuvoj e

įspūdingos Apeigos
Prie Nežinomo Karei

vio Kapo Ž enklas
Žmonių įvertinimo

Laisves

l -t

1

Lietu-
Pasau-

Dėka “'The Cleveland Pre

Rašo Theodore Andrica

Dėks “The Cleveland Prses'

tuviai senovės amžiuose gyveno' 
taikoje.

Ne taip kaip kitos tautos, jie, 
'•nedalyvavo didelėse migracijoj 
1 se. Jie buvo užpulti jų kaimy
nų, Skandinavų ii’ Slavų, ir vė
liaus Vokiečiu. Pasekmėse tų, 
tankių užpuolimų, Lietuviai iš
moko 
karai 

j sakas 
do. 

Į Iki 
tuose 

I . , sakas 
tuvos 
kundžiančiąi . išreiškia praeities 

-vargus, kentėjimus ir mūšius 
'su Vokiečiais."

Viršuje:- Kasdieninis 
viams priminimas apie 
linį Karą apeigomis atlieka- 
moms palei Nežinomo Kareivio 
Kapo, Kaune. Viduryje, po ka
rei: Juozas Tūbelis, Lietuvos 
Premieras. Viduryje, dešinėje: 
Naujai užbaigti Vidaus Reik- 
laų Ministerijos rūmai, kurie 
rodo arkitekturos moderninę 
kryptį šioje Baltiko Respubli
koje. Apačioje, kairėje: Trys 
šypsančios! Lietuvos gražuolės 
krašto tautiškuose 
Apačioje, dešinėje:

' Smetona, Lietuvos Respublikos 
į Prezidentas.

rūbuose.
Antanas

Vertė Nadas Rastenis

Kaunas, (Krasa) : Tėmyk di
deliai paprastas bet jaudinan
čias apeigas saulei leidžianties,! 
bile vakarą, prie paminklo Ne
žinomo Lietuvos Kareivio, dar- ■ 
že, prie Vytauto Didžiojo Mu-1 
ziejaus, Kaune, ir suprasi kodėl 
Lietuviai taip įvertina savo lais
vę.

Per pastarąją 14 metų šios!
išpudingos apeigos yra pildomos - dar0 garbės sargybą> 
kas diena saulei leidžianties, lie
tus ar giedra. Apeigas pildo, 
Lietuvos Karo Sužaistieji. Pra- 
dėjėjas to veiksmo, tai 
Vladas Nagevičius, Pirmininkas!

Pažink Savo Krašto 
Grožį-—Atsilankyk

kariaitti. Ugi ir žalingi 
paliko'neišdilinamas ped
ant šalies ir žmonių vei-

Laike Pasaulinio Karo šis 
gražus statinys daug nukentėjo. 

Į Turtingas akmeninis karstas 
I bažnyčios statytojo ir jo šei- 
’ mos, dingo. Laidojimo urvai 
buvo išvogti.

šiai dienai, visuose kraš- 
Lietuvos galima rasti ped- 
Vokiečių puolimų.
dainos ir balados nusis-

Didžiuojasi Mineraliniu 
Vandeniu

Mano Keliom Lietuvon
Rašo ‘"Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius

mums

Amster- 
visiškai 
atvažia-

audringas 
Atlantiko 
įsitikienę 

tai vietai

juos samdom pasakyti 
kokias ners pagyrų kalbas, nes 
banketas be to neapsieina, o jie 
jausis kad turi apie mus girian
čiai kalbėti, nieko apie mus nei 
musų darbus nežinodami. , 

žinau iš seniau keletą tokių 
net inteligentų kurie nuvažiavę 
Kaunan panšius banketus sau 
rengėsi, bet tas suraro Kaunie
čiams tik juokų apie Amerikie
čius.

šiandien dar užkalbinau vie
ną Lietuvę, sekančią:

Ono Knapurytė, iš 
dam, N. Y., važiuoja 
Lietuvoje apsibūti. Ji
vo Amerikon jauna mergina 19- 
10 metais, čia laike darbo nete
ko vienos rankos ir vienos ko
jos, bet koją turi kitą o ranka 
iki alkūnei trumpesnė. Gaila 
kad tik tokią laimę Amerikoje 
rado. Ji liko ir neištekėjus. 
Paeina iš Trakų kaimo, Troska- 
vos par., Kėdainių apsk.

šiandien patyrėm kad mums 
su Vitaičiu kaipo laikraštinin
kams, duota leidimas rytoj su 
kitais ekskursantais išlipti iš 
laivo ir važiuoti aplankyti Ej- 
defjordą, mums net paskirta 
specialis automobilius, ir su mo- 
mis važiuos Trečiokas ir Piva- 
ronas, daugiau nieko neleis iš 
reguliarių keleivių kurie į tą 
ekskursiją iš New Yorko neįsi- 

moka daug 
ir dar turi 
už vežioji- 
Norvegijos

Rugp. 3. — Šeštadienio rytas, 
šiąnakt pravažiavom visas salas 
kokios pakeliu buvo ir įvažiavom 
į šiaurės jurą, kurios daugelis 
baiminasi ir kalba buk ji esanti 
audringa ir joje labai laivus 
supa. Tačiau jų kalbas ir įsiti
kinimus išblaškė saulėtas gra
žus rytas, ramus vanduo ir sma
gus važiavimas. Jau vienas po 
kitam matosi pravažiuojanti lai
vai, ir jaučiamės esą arti žmo
nių, nors dar iki Norvegijos pa
kraščio, iki tų garsių fjordų ku
riuos aš labai noriu pamatyti ir 
kuriuos tik šiuo laivu ir tik šia 
kelione tebus galima matyti, yra 
visa diena kelio ir pasieksim 
juos tik rytoj, sekmadienio ry
tą.

Laivais keliaujant girdi žmo
nėse visokių kalbų apie jų pa
tyrimus jų pirmesnėse kelionė
se. Jeigu kuriam pirmiau plau
kiant pasitaikė būti 
oras vienoj ar kitoj 
ar juros dalyje, jie 
kad davažiavus iki
ten bus taip kaip anuomet buvo, 
ir visiems taip kalba. Bet kai 
davažiuoja, kitu kartu oras bū
rą kitokis ir viskas buna kitaip. 
Oras jurose taip mainosi kaip 
ir ant žemės ir nėra jokio vie
nodo nustatymo. Ir virš juros 
arba vandenyno vieną dieną bu
na saulėta ir šilta, kitą dieną 
užeina lietus ar debesys ar vė- 

arba per kelias dienas iš
būna vienodai, o tik pas- 
persimai.no, todėl tų “žino- 
pasakoyjimai yra bergždi, 
kitų Lietuvių iš girdau kad 

■ Dr. Baltrušaitienė agituoja juos 
susidėti pinigų ir Kaune sureng
ti balių kokiems ten Lietuvos 
žmonėms. Dar jos nuomonės 
apie tai nesužinojau, bet tuos 
kurie man apie tai sakė perser
gėjau kad mums tokis sumany
mas priimti butų netinkamu, nes 
mes busim Lietuvos svečiais ir 
mums nepritinka ten rengti ba
lius kokiems nors musų šeimi
ninkams ar globotojams. Su 
giminėmis susirengti kokį pa- 
sivaišinimą tai kas kita, bet 
rengti balių ir vaišinti Kauno 
žmones butų keista. Viena, mes 
nežinosim kuriuos pakviest ir 
negausim pakviest tokius ku
riuos norėtume. Antra, mums 
juos vaišint išeitų lygiai tas 
pats kaip kad iš Lietuvos 
važiavę pas mus į Ameriką 
kie svečiai surengtų mums 
karienę, vietoj mes jiems,
liau, jeigu mes surengsim kokį 
banketą Kauniečiams kad ii- ge
riems žmonėms, išeis kad mes

jas, 
tisai 
kiau 
vų”

rašė, o įsirašiusieji 
brangiau už kelionę 
užsimokėti po $6.50 
mą automobiliu po
kalnus, o mus vežios nemoka
mai. Taigi gausiu progos išlip
ti ii- vaikšžioti tuose jurų ur
vuose, tais kalnais kur g-yveno 

■ir kovojo mano apysakose ap
rašomi Vikingai narsuoliai. Da
bar kaip tik plaukiam tais pači
ais vandenais kur plaukiojo ma
no “Baltijos Aro” ir “Menino” 
karžygiai anose dienose, apie 
tūkstantis ir daugiau metų at
gal, kada tokių laivų kaip musų 
Gripsholm dar nebuvo.

(Bus daugiau.)

I Jei paprašysi vandes Lietu
-vos valgykloje ir nepasakysi ko- 

T . i kio vandenio nori, tai priestalis uie • iI neišvengtinai atneš bonką “Bi- 
Irutės” vandenio. Lietuviai la
bai didžiuojasi šiuomi minerali
niu vandeniou, pareinančiu iš 
Birštono, kuris randasi ant de
šinio Nemuno kranto apie 30 
kilometrų nuo Kauno. 

Labai nustebau 
| priešų, kad Lietuva yra ne 

n- , gintaro kraštas, bet

Karo Sužaistųjų ir Pirmininkas vusių didvyrių. Grojamas Tau-
Sanitarės Tarnybos. , tos Himnas.

čia 9680 svarų varpas im-1 Karo sužaistieji, vedami or- 
ponuojančiame bokšte Vytauto kestros, palengvo ženyia į mu-j 
Didžiojo Muziejaus muša 8:30 
vakarais. Bokšte pasirodo tri- 
mituotojas ir paskleidžia šauks-

Kur nors Muziejuje orkes-
Muzika pra-’ si traukimo aidus.

Tai taip tauta teikia pagarbą' baigai aštuoniolikto šimtmečio,1 dėlių ežerų taškuoja šalies plo- 
savo ži’.vusiems didvyriams ir kuomet abu kraštai, Lietuva ir tus. Geriausiai žinomi ežerų 
tu j' pačiu laiku kuria patriatiz-, Lenkija, tapo padalintomis tar-j distriktai, tai Zarasų, Trakų ir

> iną gyvuosiuose. i pe Rusijo.
Gen. Nagevičius, tų apeigų trijos.

sumanytojas, pasakojo man apie''iko prijungta prie Rusijos
daugelį interesingų dalkų iš lietuves vardas dingo nuo Eu visur matosi gražiai išskaptuo-

’ Lietuvos praeities. Nuo kitų ' ropos žemlapio. iti kryžiai. Kaikurie tų kryžių
Laike Pasaulin,o Karo, Lie-! pastatyti nepoilgo kai Lietuva 

i *• Ituva gal daugiau nukentėjo zi-Į priėmė Krikščionybę.
aurumų tarpe visų Europos ša-
lių. Dideli karo mūšiai tarp Sekančioje ‘Dirvos’ laidoje tilps

Dideliu Mušiu Vieta 
ziejų; sunkios durys paskui!___________ ‘______________ ___
juos užsidaro; muzika silpnėja’ Kad geriau save apsiginti, nuo 
ir silpnėja, ir užgesta, trimitui šiauriniu ir vakarinių ,
aukštame bokšte skleidžiant at- Lietuviai sudarė Unija su Len-

Ta Unija tesėjo iki pa- kraštas.

sužinojęs, 
vien tik 
ir ežerų 

Arti 2000 mažų ir di-
į mą.
į tra pradeda groti.
Į deda skambėti aiškiau, ir Mu-,
Į ziejaus durys palengvo atsida
ro.

Karo Sužaistjų oikestra pasi
rodo: g-roja iškilmingą maršą

! Iš atstumos, orkestrą seka dvy
likos veteranų grupė, kuri su- daugelį interesingų

Jie uni-; Lietuvos praeities.
formuoti neša jėtis lazdomis pa- mieste ir kaime, aš surinkau j 
siremdami. Jie dėvi plieno šal-: pakankamai žinių, kurios lei- 

. mus. j džia man geriau įvertinti šios
Orkestrą ir garbės sargyba tautos savo laisvės branginimą. .

j didingai prieina prie kapo ir ka- Js sužinojau, kad Lietuviai Rusų it Vokiečių aimijų įvyko b, paties autoriaus iliustruotas 
p-civiškai sustoja. Vadas duoda 'buvo paskutinė Europos tauta an( Lietuvos plotų, žemė buvo • • • '
! įsaką: “Priduot Ginklus!” ir ...... '' .........*
! tuomet nuleidžiama vieliava.

Vokietijos ir Aus-, Telšių.
Didžioji Lietuvos dalis į Kur nekeliausi, kaimuose ir 

i , miestuose, o labiausiai laukuose,

at- 
ko- 
va- 
To-

Nusilenkia Tylioje Maldoje

REIKALINGA jauna mergi
na kuri moka namų darbus. 
Šaukite telefonu:

GArfield 8811-J.

STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

AfflMHWlJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothcnburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečia klase

Ten .....................
Ten ir atgal .......

J. A. V. mokesčiai

Laivų Išplaukimai iš ?

Orkestrą groja maršą specia-1 
' liai šiam tikslui parašytą, ir ta- 
! da, išdidžiai kartu trys vielia 
'vos: valstybes, tautos, ir Lie
tuvos Šaulių, nusileidžia. An
tras įsakas pasigirsta: “Melstis 

l už tuos kurie mirė už Lietuvos 
į laisvę.” Karo sužaistieji nusii
ma šayo plieno šalmus ir palen- 

$97 50 kia galvas tilioje maldoje. 
167.00 l«-stra gioja maldą.

atskirai —I Apart šventos melodijos, 
jw Yorko Įsoliutė tyla viešpatauja.

-- pažiūri aplink į susirinkusių 
rį, matai 
iš vienos akies.

Ant akmeninio aukuro saulo- 
leidyje žvilga ugnelė, primenan
ti seną Lietuvių šventą, niekuo- joniškų kalbų, jų 
met neužgestančią ugnį, kita- timiausia tyrajai 
dos degusią kiekviename Lietu-, bai.

ji symbolizuoja Atskirti nuo

Į priimti Krikščionybę. nuplikinta ir žmonės tapo žiau-
Dar buvo Lietuvių palaikau- rūmų aukomis. Galop Lietuviai 

čių savo seną tikybą iki vidų- paskelbė savo nepriklausomybę, 
j riui, keturiolikto šimtmečio, i 
į daug senovės tikybos maldų ' niuje.
I ypatybių užsiliko dar ilgai iri 
po to laiko.

Garbino Gamtos Jėgas

straipsnis, "Kaunas, Lietuvos 
Sostinė.”

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanu. Kaltinkit sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirvą”.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Kokių keistų dalykų pa- 
Senesniais laikais 

į buvo labai priimta siųsti 
( Lietuviai visuomet buvo žem-|iai§ką be pašto ženklelio, 
dirbiai. šalyje nebuvo didelių įr adresatas tankiai atsisa- 
miestų tada ir padėtis yra maž- Į Rydavo laišką priimti ir už 
daug ta pati šiandie. Išskiriant Į jj užmokėti, jeigu nesitiki 
Kauną, Klaipėdą, Kretingą, Tel-, niekur laiško. Kada Za- 
šius, Mariampolę, Suvalkus, Gar-, c]iary Tailor buvo nuomi- 

jnuotas Suv. Valstijų prezi
dentu (1849-1850), jis suži
nojo apie savo nominacijas 
tik už mėnesio po konven
cijos išsiskirstymo, nes at
sisakė užsimokėti už laišką 
siųstą jam iš konvencijos, 

I pranešanti apie jo nomina
ciją. Tada telegrafų nei

ir Vasario 16, 1918 metais, Vii- sitaiko.

Lietuviai garbino gamtos jė-! < 
gas, ir Perkūnas, dangaus die- , dina, Alytų, Šiaulius, ir 
vas, buvo vyriausia dievybė. Se
novės Rietuvių dvasininkų luo
mą nebuvo be panašumų į In- 

] dusų Brahminus arba Gališkus 
ap-Į Druidus. Dar ir šiądien galima 
Kai į rasti papročius ir prietarus ku
bu- į rie yra abelnai skaitomi liku- 

ašaras trykštant ne I čiais senovės žmonių tikybos. 
Niekas rodos tikrai, nežino iš 

kur paeina Lietuvių kalba. Lie
tuviai tvirtina kad iš visų .Pri

kalba yra ar- 
Sanskritų kal

Or-

KUNGSHOLM. — Rūgščio 11 
DROTTNINGHOLM Rmrs. 24 
G r i psh oi m, ...................S pa) i o 3
Kungshelm, ..........   . Spalių 23
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi' 
visi musų skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINEĮvių .....~--------------------
21 State St. New York, N. Y. i Rietuvių amžiną apgailą jos žu- miškais, balomis ir ežerais, Lie-

viso pasaulio

belius 
kitus miestelius, Lietuvos žmo
nės gyvena kaimuose.

Romos Katalikų religija yra 
vedanti tikyba Lietuvoje. Aš- 
tuoniddešimts nuošimčių Lietu
vos gyventojų yra katalikai.

Desėtko kilometrų atstumoje 
nuo Kauno, apsuptas pušynais, 
randasi Pažaislio vienuolynas su telefonų dar nebuvo, 
jo gai šia bažnyčia, gražiausia j 
visoje Lietuvoje. Pastatyta tri
stiebio laivo styliuje Lietuvos 
didžiojo kančleriaus Kristupo 
Pociaus, kainavus, pagal legen
dų ir padavimų, aštuonius to
nus aukso.

MYSLĖ. — Vienas lieja. ■ 
antras geria, trečias auga.

Lietus, žemė, žolė.
MYSLĖ. — Kirviu ker

tu, o vis ženklo nėra.
Vanduo.

persimai.no


AKRON
APIE AKRONO LIETUVIŲ 

DIENĄ
Akrono Jaunų Lietuvių Drau

giškas Klubas turėjo gana gerą 
pasisekimą šių metų Lietuvių 
Dienos pramogoje, Sekmadieny
je, Rugsėjo 1 d., Falcon Lake 
vietovėje. Diena buvo nors ne- 
perkaitri, bet buvo giedra ir 
patogi. žmonių buvo ne tiek 
nemažai vietinių, bet daug bu
vo iš visų kitų šios valstijos 
miestų ir kaimų, ir net iš kitų 
valstijų.

Gražioje Falkon paežerėje, 
žaliose pievose ir šoky kloję jau
nimas ir suaugusieji žaidė, links
minosi, šoko ir vaišinosi. Kiti 
maudėsi ežere, kiti žuvavo.

žymiausiu dienos nuotikiu 
buvo rinkimas Ohio Lietuvių 
Grožio Karalaitės. Ta garbė, 
o su ja ir Meilės Taurė, teko 
Birutei Garijonaitei, Akronietei, 
kuri ir praeitais metais čia buvo 
laimėjusi grožio kontestą. An
trą grožio prizą laimėjo, p-lė. 
Petronė Salasevičiutė, Clevelan- 
dietė. Gi trečią prizą laimėjo 
p-lė. Adelė Malickaitė, irgi Ak- 
ronietė. Teisėjais buvo Adv. 
Nadas Rastenis, Juozas Mičiu- 
lis, ir Petras Luiza, iš Clevelan- 
do, ir Hans Buecken, vietnis.

Po visų dienos ceremonijų, 
grojant orkestrai Lietuviškus ir 
Amerikonikškus šokius, tęsėsi 
šokiai ir pasilinksminimas iki 
vėlai. Akronietis.

slininkų (Vaizbos Butų) drau
gijas jungiantis organas, netu
rėdamas tvirtesnio ryšio su Lie
tuvos ekonominėmis įstaigomis, 
skursta ir nepajėgia konstruk
tyvų darbą dirbti. Lietuvos 
ekonominės organizacijos turėtų 
neatidėliojant pasirūpinti: įt
raukti užsieniečius į bendrą kū
rybinį, ekonominį darbą, kad 
užsieniečių Lietuvių energija ir 
noras bendradarbiauti nenueitų 
vėjais.

5. Prektybinis bendradarbia
vimas užsieniečių su Lietuva yra 
be abejo, natūralūs dalykas. Tą 
matome darant ir kitas tautas, 
bet prekybiniai santykiai Lietu
vos su savo užsieniečiais tebėra 
apgailėtinai silpni, nors bandy
mų butą. Prekybinių santykių 
užsiemezgimui kliudo daug da
lykų: užsieniečių tarpe dar ne
atsirado rimtų ir prityrusių 
komersantų, nors kapitalo tam 
tikslui nerūksta. “Lietuvos At
statymo Bendrovės” New Yor
ke ir keletos jai panašių ben
drovių likimas yra liūdnas pa
vyzdys, kaip geri žmonių no
rai tapo auka nepalankių apys- 
tovų, kurias galėjo nugalėti tik 
nuoširdus vedėjų rūpestingu
mas. Lietuvos ekonominis or
ganizmas tuomet buvo dar silp
nas ir todėl epidemija “get rich 
quick” gavo progos kai kur pa
sireikšti.

Dabar, kai Lietuvos ir ga
myba ir prekyba žymiai išsi
vystė ir sustiprėjo, yra jau gali
mas prekybinis Lietuvių ben
dradarbiavimas Lietuvai imant 
iniciatyvą. Deja, tai iniciaty
vai momentas nėra tuo tarpu 
palankus, nes visur tebesiaučia 
ekonominės tautų rungtynės pa
vidale aukštų muitų ir kitokių 
prekybos varžymų. Tačiau kal
bamu reikalu Lietuva jau ir da
bar galėtų šį bei tą atsiekti pa
siųsdama į svarbiausius preky
bos centrus savo gerai išmink- 
lintus ir patyrusius prekybini
us attachėes.

6. Turistinis santykiavimas 
užsieniečių su Lietuva ir atvir
kščiai, nekalbant jau apie jo 
aukštą kultūrinę prasmę, turi 
be abejo ir ekonominę reikšmę: 
turizmas duoda abipusią progą 
susipažinti su ekonominėmis or
ganizacijomis, su jų vedėjais, 
arčiau susipažinti su prekių ko
kybe ir patirti joms statomus 
reikalavimus svetur; čia vėl yra 
proga pasikeisti dovanomis: vis 
tai jau yra žingsnis prekybon. 
Todėl ekonominės organizacijos 
Lietuvoje, rodos, turėtų labiau 
remti turizmo idėją, negu kad 
iki šiol, turint galvoje ne vien 
savo tautiečius, bet ir svetim
taučius. Kauno, Rygos ir Ta
lino turizmo organizacijų sutar
tinis veikimas labai geistinas 
Baltijos turizmo garsinimui.

Lietuviškas Laivinas

7. Turizmo propagandai ir 
prekybiniams ryšiams tarp Lie
tuvos ir užsieniečių Lietuvių 
ugdyti būtinai yra reikalingas 
Lietuviškas laivynas. Lietuvos 
laivų, Lietuviška vėliava papuo
štų, plaukiojimas juromis, jų 
atsilankymai garsiuose pasau
liniuose uostuose, kaip Londo
nas, New Yorkas, Buenos - Ai
res labai padėtų spręsti Lietu
vos ekonominius ir tautinius už-

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo..

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

ŽADEIKIO PRANEŠIMAS 
KONGRESUI.

(Tąsa nuo 1 lapo.) 
operatinės organizacijos, kaip 
Maistas, Lietūkis, Pienocentras 
ir kitos, turėtų traukti užsienie
čius Lietuvius ne vien biznieriš
kais sumetimais. Lietuvos ne
skaitlingų, bet patikėtinų ban
kų akcijų dalis turėtų privalo
mai tekti užsieniečiams, jei mes 
rimtai manome, ką kalbame 
apie Lietuvių solidarumą eko
nominiame ir kultūriniame dar
be.
Užsieniečiams, net ir ne Lietu
vos piliečiams, lengva įsigyti 
žemės ūkį ar Lietuvos miestuo
se nekilnojamą turtą, ši ūkių 
pirkimo nauda ypač rekomenduo
tina tiems, kurie turi supratimą 
apie pažangų ūkininkavimą ir 
gali patys Lietuvoje apsigyven
ti; priešingai, galima susilauk
ti nelauktinų pasekmių.

Užsienietis Lietuvis turėtų 
žiūrėti į savo rankomis ir pro
tu sukurtą turtą, kaipo į dalį 
bendro Lietuvių tautos turto; 
jis turėtų stengtis, kad tai ne
dingtų svetur; turėtų pasirū
pinti jį taip sutvarkyti (aktais 
ar testamentais), kad nenus
kriausti saviškių ir savo tau
tos interesų.

3. Taupmenų laikymas (de- 
pozitavimas) Kauno bankuose, 
kurie yra saugus ir moka dides
nius nuošimčius, negu bankai 
svetur, yra didelės reikšmės 
ekonominio bendradarbiavimo 
faktas, kuris, deja, permažai 
skelbiamas ir todėl dar perma
žai naudojamas. D. U. L. R. 
patarnautų visiems, jei keletą 
kartų metų eigoje siuntinėtų sa
vo užsienio skyriams ar spaudos 
organams Lietuvos Banko ir 
privačių Kauno bankų taupme
nų priminimus. Panašiai D. U.. 
L. R. galėtų padaryti, teikdama 
savo patikrintas informacijas 
užsieniečiams apie patikėtinas 
investavimo progas Lietuvoje.

4. D. U. L. R. Skyriai užsie
niuose, bendradarbiaudami su 
Centru švietimo ir bendrai Lie
tuviškos kultūros srityje, turė
tų stropiai sekti ekonomines už
sieniečių pastangas ir reikalui 
esant per tą Centrą ieškoti pa
ramos Lietuvoje. Taip vadina
mas Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras, kuris yra ver

davinius. Lietuvos tautinio lai
vyno steigimas laukia Vyriau
sybės iniciatyvos; Lietuvos vi-Į 
suomenė ir užsienio Lietuviai 
prie to darbo dėtųsi su visu nuo-’ 
širdumu.

šią trumpą apžvalgą baigiant' 
prisimintina, kad penkių mili-J 
jonų Lietuvių tautos penktoji 
dalis gyvena pasklidusi po pla
tųjį pasaulį, antra penktoji da
lis kenčia kaimyno letenos pri-. 
slėgta.

Yra kuo susirūpinti! Tolis, 
laikas, juros, kalnai, taipgi sve-' 
tur gimimo faktas, svetima pi
lietybė, svetima kalba ir kultū
rai : visi tie faktoriai nejučio
mis, bet nepaliaunamai veikia,' 
veikia neigiamai į Lietuvos iš-', 
ei vi ją, į jos neužgrudytą tau-1 
tine sąmonę.

Caveat consules!

RUOŠIASI SUVERSTI ATSA
KOMYBĘ VAITKUI

(Tąsa nuo 4 lapo) 
buvo daug gerų, skridimui per 
Atlantiką orų, bet tuo geru orų 
nesinaudojo, neskrido, bet “Nau- 
jineų” red. narys ir ALTAS 
sek., tykiai dar vis rinko iš leng
vatikių pinigus. Jei vietoj pi
nigauti, Grigaitis butų Vaitkui 
įsakęs prie pirmos progos išs
kristi, jis butų galėjęs tą pa
daryti ir butų padaręs. Skan
dinavai lakūnai, kurie norėjo 
tikrai skristi, šį pavasarį pra
dėjo rengtis prisirengė ir nus
krido. Matomai, kad tokio įs
akymo nuo socialistų diktatori
aus Grigaičio Vaitkui nebuvo 
duota. Jei butų buvę, jis ir tą 
įsakymą butų paklusniai išpil
dęs, kaip pildė ir kitus.

Taigi, jei Vaitkus nebeišskris, 
o tas padaryti rudenįo orais ne
beįmanoma, tai visomenė tikrai 
bus suvilta. Bet didžiausi at
sakomybė už tą suvilimą teks 
atsimti minėtam socialistų dik
tatoriui, Grigaičiui, o tos at
sakomybės dalininkais teks bū
ti ii- Vaitkui ir kitiems ALTAS 
korporacijos ponams. Musų 
spauda turėtų laiku tą faktą 
pastebėti ir neduoti progos di
džiausiam to busimo visomenės 
suviliotjimo kaltininkui nuvers
ti visą bėdą ant savo šoferuko.

D. Klinga 
f —________________ _____

MYSLĖ. — Be rankų, be 
kojų, gražiai tėplioja.

Šaltis.

NEBŪK 
ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimų ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrųžinti.

Reikalaujam Agentų 
J. SKINDER Dept. C 

Box 251 Clinton, Ind.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypaiaškai mane galit matyt nuo 

3- -12 ryto ir 5—11 vakare)

AIDUŽIAI
PASAULIO LIETUVIAI!

Petras Vaičiūnas
Labas, mylimi sveteliai! 
Vėl jus Nemuno krašte. ., 
Lietuva jums puotą kelia., 
širdyse jausmai karšti....

Gimtos žemės visas būvis 
Sako širdžiai, kas esi.... 
Kur bebusi, buk Lietuvis, 
Puoškis Lietuvos dvasia!.... 

Kas jus smogė į pasaulį— 
Aukso laimė ar vargai— 
Tik tėvų šalelės saulė 
Kelią gražina margai....

Būdami už jurų marių 
Neužmirškite laukų, 
Kur jus broliai žemę aria, 
Krauna laisvei daug aukų!. . 

Kur močiutė senužėlė 
Audžia rūpesčius savus, 
Kur jaunystė jūsų žėlė, 
Kaip vosilkai po javus.

Kentėm svetimų mes raugą, 
Spaudė jungas mums pečius 
šiandie musų jėgos auga, 
Laisve vaišinam svečius.... 

Bet dar Viniuj broliai kenčia 
Tilžėj —smurtas amžinai.... 
Dar toli lig džiaugsmo švenčių 
Bukim plieno milžinai!....

Lai tėvynės šventas vardas 
Jungia mus del jos garbės — 
Ir nebus baisus mums kardas, 
Nors nuo jo kraujai vai*vės. .

Lietuva jau laisve tviskal 
Lietuva jau nebežūsi 
Atiduosim mes jai viską.... 
Jos rytojus bus gražus-!....

Sveiki, broliai, sveikos, sesės, 
Taip seniai laukti svečiai!
Mus jausmai jums neužgesę, 
Rankos išskėstos plačiai.... 

Paviešėję Lietuvoje, 
Sustiprėkite dvasia!
Vien tik tėviškė gimtoji 
Sako širdžiai, kas esi.

Labas, mylimi sveteliai!
Vėl jus Nemuno krašte....
Lietuva jums puotą kelia.. 
širdyse jausmai karšti....

Bet dar Viiniuj broliai kenčia 
Tilžėj — smurtas amžinai.... 
Neapleisim savo genčių!.... 
Busim plieno milžinai!

ELEGIJA
Jonas Vaidelys

Motinėlė dainų mokė, 
Pasakų daug sekė: 
Apie žirgą, vilką, lokį, 
Apie berną vienaakį.

Buvo tai dienelės mano, 
Tai valužėj augo.
Motinėlė jau paseno 
Ir šalta senatvė slaugo.

Nemune žuvėdros klykė, 
Raganos dejavo;
O dalia auksinė tykiai, 
Tykiai kūdikiu keliavo.

Lopšyje taip buvo gera, 
Niekas nerūpėjo: 
Tėvužėlis lauką arė, 
Motinėlė liuobą ėjo.

Buvo tai dienelės mano,
Tai auksiniai metai, 
Ir tėvai sykiu gyveno 
Ir sesuo tėvus suprato.

Trumpas kūdikėlio kelias, 
Lengva vystykluose,
Bet negrįš jau tos dienelės, 
Daugiau dalia nedainuosi!

ĮGALIOJIMAI
< reikalingi Lietuvoje pirki- 
> mui, pardavimui, valdymui 
! žemių ir kitokio turto.

Į K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
“DIRVA”

• Rašykit laiškais arba atsi- 
; lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

______________________________________________________

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiema 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292

ŽURNALISTAS

(Pav. Dėka “Margačio)
ARĖJAS VITKAUSKAS

UNDINĖS M ON AI 
(Fantazijas) 

Arėjas Vitkauskas
Mičigano drumąlinos bangos 

lūžta prie kranto ir, kaip pa
tiesalas, bėgdamos kranto smė
liu siekia suolelį. Kairėje stovi 
Flamingo. Ne, tai ne paukštis 
Mičigano krante, bet Čikagos 
dangoraižis — apartmentinis 
višbutis. Taip naujos atrodo 
baltos bėgančių automobilių 
šveiesos kranto lygioje gatvėje. 
Kaip raudoni, širdžių pavidalo, 
žiedai Lietuvaitės darželyje, 
baltųjų šviesų tarpe mirksi rau
donosios signalinės ugnelės. To
li ežere, balta švyturio švieselė, 
kaip ant salos atsigulusio kniu- 
pščio vieakio ciklopo į miestą 
nukreipta akis, mirksi, — kaip 
kalbinamo mieguisto žmogaus 
akis. Laisvesnis vėjas dvelkia 
iš ežero ir ramina širdį. Taip 
gera pabūti čia, toliau nuo did
miesčio judėjimo. Kaip papra
stai, plataus vandens vaizdas ir 
jo drėgmė ore nuteikia ilgesin
gai. Lyg kur keliauti už jurių- 
marių, norisi pradėti naują, lai
mingą gyvenimą. Užsimerkęs 
jau pajunti save senoviškoje 
Ispanų haleroje, kurios ramtyti 
šonai pasineria ir iškyla iš už 
godžių bangų sienų....

“Gerą vakarą, Lietuvi!” pa
sigirsta balsas.

“Gerą vakarą. Bet....” Nu
trokšta žodžiai, nes keista.... 
“Kokia moteris tokioje Čikagos 
vietoje galėtų tokiu laiku mane 
kalbinti, ir dar Lietuviškai?..” 

“Nesistebėk. Aš moku Lie
tuviškai !” girdžiu atsakymą. 
Kad moka Lietuviškai — nėra 
abejonės. Bet iš kur eina tas 
balsas ?. ... Paakstindama pa
stebėti kalbintoją, ji sako:

“Argi manęs nematai?”
“Iš tikrųjų nematau....” pa

mastau sau.
“Štai, aš čia,” ir pliaukšteli 

vanduo prie Mičigano kranto, 
lyg didelė žuvis žaisdama butų 
iššokus arba kas iš besimaudan
čių pliaukšėtų į vandenį ranko
mis. ...

“Toks nepastabus Lietuvis!. . 
“velgirdžiu.

“Kasgi, pagaliaus, čia šne
ka?!” grieštai paklausiu.

“Argi nematai, kad aš! štai, 
čia esu!....” ir vėl supliauškė
jo vandeniu, net iki pat kranto

PARSIDUODA ŪKIS
Parduodu savo ūkį, 440 akrų že

mės, Pievos ir daržai geri ir laukai 
derlingi. Per laką teka upė. Pats 
ją valdžiau per 33 metus. Pardudu 
pigiai, už $3500.00, geromis išly
gomis. Vokiečiams nenoriu aš tos 
žemės taip pigiai parduoti. Lietu
viai norinti pirkti ūkį rašykit man 
lietuviškai tokiu antrašu:

A EASINAVIČIUS — Box 92 
Karlsruhe, North Dakota. 

atitiško, lyg vėjas butų bangos 
karčius nurovęs....

“Aaa!. .. . Matau!” sušunku.
“Pagaliau!....” sušuko Un

dinė ....
Ten, kur krinta šviesos nuo 

aukšto stiebo atspindys į van
denį, pasirėmusi kaire ranka, 
sėdi vandenyje Undinė. Deši
ne ji taiso sau plaukus arba ka- 
žinko ieško vandenyje... .

“Jus, tai yra, mes, Lietuviai 
—- nes ir aš Lietuvaitė — ne
matome, ką turime.... Štai, ir 
manęs jau kuri valanda nema
tai.... ”

Paežerio keliu, čia pat, lekia 
automobilių šviesos, atokiau 
spindi Flamingo šonai, o aš, tur 
but, truputį paraudau del Un
dinės priekaišto.... Kad ji čia 
kalba su manimi, nejaučiau nie
ko nepaprasto. Juk daug ko 
rasi ir užtiksi ne tiktai tokiame 
didžiuliame mieste, kaip Čika
goje, kuris išsidriekęs pagal se
nąjį Mičiganą, kaip patiestas 
džiovinti žvejo tinklas.

“Aš irgi iš Baltijos krantų 
emigravusi, todėl pasiilgau sa
vo žmonių. ...” sako man ji.

“Argi undinės perplaukia At
lantą?” paklausiau.

“Juk svajonė? panašios į un
dines, o svajonės ar nepasiekia, 
kur nori? atsakė ji. “Matai kad 
esu tikra Lietuvaitė, mergaitė.” 
Pridūrė ji, rodydama ilgus pa
laidus plaukus, kurie dengė jos 
nugarą ir pečius. Dabar tik 
pamačiau kad ji blizgančiais ki- 
aukutėliais iš vandens susegio
jo plaukų pluoštus. “O juk ma
tai, kad čionykštės, ir Lietuvės 
mergaitės plaukus nusikerpa. .

“Taip,” atsakiau.
“Ir tau tas nepatinka, Lietu

vi !” kalba vandeninė mergelė.
“Iš kur žinai?” atsikertu.
“Tu man nesakyk! Aš pati 

tebegyvenu Lietuviško kaimo 
ramybės dvasia, nors jau du 
šimtai metų, kaip emigravau 
čia.... žinau, kad suku Lie
tuviui priprasti prei to kas pa
gimdyta triukšminguose mies
tuose. ...”

“Sakai — du šimtai metų.... 
Argi undinės taip ilgai gyve
ną?”

“Taip, jos nežino savo pra
džios ir gyvena be pabaigos.”

“Bet taip jaunai atrodo tavo 
veidas, tu, mergele ir žuvie nuo 
Baltijos pakraščių1!”

“Taip, nes mano veidas nie
kuomet jokių dulkių nematė ant 
savęs, kuriomis miestai kuria 
savo grožį

“Ir Undinės tokios sveikos, 
jaunos lupos!”

“Nes jos nėra mačiusios jo
kių dažų.”

“Tai, kaip senovės vaidiliu- 
tės.... ”

“Kaip senovės vaidiliutės! Aš 
jas mačiau, kai jos buvo prie 
Baltijos kranto....”

“Tai gal Palangoj, kur dabar 
Birutės kalnas,....”

“Taip, kur dabar Birutės kal
nas .... Dabar Palanga nebeto- 
kia, koki ji buvo keli šimtai 
metų prieš mano emigravimą.” 

“Tu, Unidine, kalbi niekus! 
Esi, gal, paprasta žuvis, ir vien 
tik nori suvilioti mane savo gu
drybėmis !”

“Ne, Lietuvi! Dabar į Palan
gą renkąsi dažnai žmonės, te
moką niekais paversti buvusią 
ten iškilmingą gyvenimo nuo
taiką, jurą ir pušyną, smėli ir 
jauną, amžiną vėją....”

Jos. Konecnig 
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus, žiedus, 

Laikrodžius, Laikrodėlius 
RADIO 'SETUS IR TUBES 

Taipgi atlieka visokį taisymą 
6407 SUPERIOR AVE.
Arti E. 65th Street

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i! 
kitus tautinius laikraščiue, 

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

-Mini------!■■[■«

Aš tyliu, o Undinė žiuri Į 
mane.
' “Tu svajoji apie moterį,” 

prakalba ji vėl. “Apie tavo sva
jonių moterį! Tu tokios nera
si!....”

“Tu perdrąsiai, Undine, spė
lioji mano mintis!”

Bet sakau teisybę.”
“Ji kalba teisybę” negaliu ne- 

pamąstyti.
“Apsikirpusios, apsidulkinu- 

sios, nusitepusios, žolių smilka
lus į burną traukenčios ir klau
sančios kas skamba tavo kiše- 
niuje, jos nepatenkins tavęs, 
mano mielas!”

“Atsiprašau, Undine! Nors 
tu ir Lietuvė, bet iš kur tas fa
miliarumas ! ?”

“Aš turiu tam teisę, nes sau
goju musų krašto dvasią. Aš 
mačiau šiose bangose ne vieną 
nusivylusį šviesiaplaukį ir mė
lynakį berną nuo Baltijos kran
tų....”

“Tu negązdink manęs, Undi
ne!”

“Jie visi tą patį svajojo ką 
ir tu dabar....”

“Tai kas man lieka daryti? 
Man baugu....”

“Tikrą Lietuvaitę, kokią čia 
matai dabar, tu turi mane! 
Eikš pas mane!....”

“Bet, Undine, juk....”
“As busiu tavo draugė, padė

jėja, linkysmybes pasidalintoja 
ir skausmo perpus kentėtoja!.”

“Ką tu kalbi, Undine! Tu, 
žinoma, vilioji mano širdį. Bet 
pagalvok — tu esi Mičigano 
pilietė, aš. ...”

“Aš tą žinau. Bet aš matau 
ir tavo troškimus, kurių tu ki
taip neįvykdysi!....”

“Sakai, neįvykdysiu ?!”
“Aš tą žinau. Manyje kalba 

amžių patyrimas!”
“Ir tu neklysti?!”
“Nė trupučio! Ir anie buvo 

tokie abejojanti ir baugus....; 
Bet dabar jiems gerai!”

“Tu sakai ‘dabar,’ bet jie juk 
sakei, nusiskandino! ?....”

“Taip; todėl jiems dabar ir 
gerai!. ...

“Tai tu ir man patari tą pa
tį padaryti?!” i

“Taip; nes tu tuomet ateisi 
pas mane! O gyvenime tu sa
vo svajonės nerasi!. ...”

“Undine, tu baisi!”
“Tu dar pažiūrėk į mano plau

kus — ar jie nevilioja tavęs? 
Pažvelk į skruostus — ar jie 
nedvelkia sveiku grožiu? Į lupas 
— ar jos negali būti vertos dan
giško pabučiavimo ?!....”

“Undine!. .. .”
“Eikš, mano mielasį pas ma

ne! Nusiskandink!”
Pašokau nuo suolelio, pažen

giau pirmyn ir šaltos Mičigano 
bangos apsivyniojo aplink mano 
kojas. Undinė atsisuko ežero 
link, viliojančiai pamojo man ir 
dingo. ...

“Kur tu?....” sušukau ir at
simerkiau ....

Mičigano bangos tikrai klostė 
patiesalais kranto smėlį; tolu
moje mirksėjo ciklopo skis; lė
kė ugnys kranto lygia gatve. 
Ne paukštis prie kranto, bet 
namas, remiantis padanges, sto
vėjo atokiau Flemingo. Mano 
butą įsigilinusio į svajones....;
Chicago, Ill.
Rugpiučio 26, 1935.

įsr 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdekite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699



LENKIŠKA “UŽUOJAUTA”

RUOŠIASI SUVERSTI 
ATSAKOMYBĘ 

VAITKUI
“Naujinenų” 198 numeryje 

tilpo straipsnis užvardintas, “F. 
Vaitkus Nekantrauja.” Tuomi 
straipsniu kaip matyt, pradeda-

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

“barasi” ant savųjų, prisi
dėjusių prie tos dalybos.
Tautų Lyga numato sau

Clevelando Lenkų dienraš
tis, “Wiadomosci Codzien- 
ne,” redakciniame strapsny- 
je, “Klopoty Litewskie,” pa
sakoja, kad Lietuva turinti 
daug vargų: Kaimiečiai ne
norią parduoti žema kaina 
pieną, ir iš to kilę riaušęs, 
su arti šimto žuvusių. To- 
liaus ten yra sakoma, kad 
Tūbelis noriąs atsisakyti nuo 
Ministerių Pirmininko vie
tos, bet nesą kam jo vietą 
užimti. Straipsnis baigia
mas, “Litwa najliepiej od- 
dalaby się pod opiekę Pols- 
ki i uniklaby w ten sposob 
wszelkich klopotow.” (Lie
tuva geriau pavestų save po 
Lenkijos globa ir tokių bū
dų išsivengtų visokių var
gu.)

O kasgi tuos Lietuvos 
“vargus”’ didina, jei ne pad- 
los, Lenkai? Argi Vilnijos 
Lietuviai laimingesniai už 
Lietuvos Lietuvius ? Ar 
daug laimingesniai Lenkai 
už Vilnijos Lietuvius? Ar, 
pagalinus, Lenkija pati ma
žiau turi “vargų” už Lietu
vą? Žinoma, kad ne! Len
kijos žmonės turi daugiau 
vargų už Lietuvos žmonės; 
Vilnijos Lietuviai, iš priež
asties Lenkų priespaudos, 
turi dar daugiau vargų už 
pačius Lenkus; o Lenkija 
turi daugiau vargų už Lie
tuvą. Bet Lenkai yra kalti 
už Lenkijos vargus, už Vil
nijos Lietuvių vargus, ir už 
Lietuvos Lietuvių vargus! 
Jie laikymu Vilnijos savo 
vergovėje sunkina savo kra
što žmonių padėtį, Įkikau- 
liai skaudina musų brolius 
Vilnijoje, ir neduoda laisvai 
atsikvėpti Lietuvai: tai ver
čia saugoti demarkacijos 
parubežį, tai kursto Lietu
vos Lenkuojančius gyvento
jus kelti riaušes.

Bet, nepaisant L en k ų 
priespaudos Vilnijoje ir kėli
mo maišatienių Lietuvoje— 
nepaisant kad Įvyko apgai
lėtinas nesusipratimas tar
pe kaimiečių ir policijos!— 
Lietuvai Lenkų “globos” ne
reikia. Lenkijos “globa” 
Lietuvai, tai katino globa 
lašiniams!

Ponai Lenkai! Ne musų 
vargus jus norite sumažin
ti, bet norite musų duonu
tės, musų derlingų žemių, 
musų sveikų ir darbščių 
žmonių Į savo vergus!

Mums jūsų “globos” ne
reikia. Jus geriau eikite 
pas tuos ponus ką smalą 
verda!....

vargo dar daugiau Italijos- 
Etiopijos kivirčiuose, nors 
Lygai vargo netruko jau ir 
be aliejaus.

Bet, bešališkai dalyką 
svarstant, Etiopijos nė ne
galima kaltinti už toki el
gesį. Ji dabar prispirta prie 
sienos. _ Draugų pasaulyje 
neturi ji, nors didelė didžiu
ma pasaulio žmonių ir pri
pažįsta, kad Mussolini ne
turi jokių teisių pulti Eti
opiją. Etiopija neturi
moderniškų ginklų, nei pi
nigų jiems nušipirkti. Pa
saulio šalys greičiau gelbės 
M u s s o 1 i n i u i, negu Eti
opijai, nes Mussolinio ne
nori erzinti; nors pasaulio 
didžiosios valstybės labai

Garbaldi, Napaleono, Ceza
ro, ir kitų didžiųjų karve
džių.

Etiopijos Karalius, Haile 
Selasie, aliejais pateptas Ju
dos Liūtas, nujautė kad kai 
bus ‘aliejus palietas,’ tai ir 
Mussolini taip nesmarkaus, 
ir gal gaus kokią paramą iš 
kitur, ir gaus pinigų už alie
jų. Todėl jis dabar paren- 
dojo veik pusėje savo val
stybės aliejaus šaltinius A- 
merikos ir Anglijos aliejaus 
kampanijoms ant 75 metų.

Tokis Etiopijos gestas ne
tik privertė Mussolini akis 
išpliesti, bet nustebino ir su
judino daug kitų šalių.

Reiškia, einant terptautiš- 
kcmis tiesomis, kontraktai 
esanti galioje, ir kraštą užė
mus, nesilaužo. Mussoliniui . . _
tas sudąro galvosūkį.. Nu-1 nenori kad Italija sustiprė- 

j eiti ir užkariauti Etiopiją, i tų, nes kitą kart ji panorė- 
|ir laukti tiek tai daug metui tų bile ką pulti. Viską Eti- 
kol tas aliejaus š a 11 i n i ų1 opija turi savo apsigyni- 

Į parendavimo kontraktas iš- į mui, tai aukštus kalnus, ne
eis, tai ir jis nė pats ne-, palankias Europiečiams gy- 

I išgyvens. Užsimojus Etiopi-j veninio sąlygas, ir atsida- 
ją pulti, ir dabar nuo žy-'vusius savo krašto laisvės 
gio susilaikyti, ir gi pras-! gynimui žmones. Iš bėdos

nei

toka. Pasidaro nei šis tas. 
Tiesa, Amerika bara kom
paniją pasirendojusią Eti
opijos aliejus, nes, jei karas 
tarpe Italijos ii' Etiopijos iš
kiltų, nei Amerikai ginti A- 
merikos piliečių teises Eti
opijoje, nei atsisakyti nuo 
gynimo. Anglija

turėjo imtis ir tokios įmo
nės.

Kai aliejus, patepime, Sel- 
lasį padarė karaliumi, tai 
aliejus gali sustiprinti ir jo 
valstybės atsparą prieš Ita
liją. Kaip ten galutinai da
lykai neišeitų, jau “aliejus 

.taipogi palietas.”

KARAS IR ALIEJUS
Šalies turti parastai yra 

priežastimi daugelio karų. 
Per šimtmečius Lietuva bu
vo Vokiečių ir kitų kaimy
nų puolama apvogimo tiks
lais, ir dar šiuo laiku ji ken
čia tą patį vargą. Etiopija, 
kuri per tūkstančius metų 
buvo savystovi valstybė, da
bar vylioja Italijos akį, nes 
ten, apart ktų žemės turtų, 
yra gausus aliejaus šalti
niai. Dalis Etiopijos, tur
tinga aliejais, siekia Italų 
koloniją, Somaliją. Mus- 
soliniui norėtųsi tuos alie
jaus šaltinius nuo Etiopijos 
užgrobti, ir kartu įamžinin- 
ti sa^o vardą šalę vardų

MANO DIENOS
Mano dienos, visos dienos 
Brangios ir laimingos, 
Nors jos buvo apsiniaukę, 
Tamsios ir audringos.

Mano dienos, visos dienos
Gražiai išsvajotos:
Tyro džiaugsmo, svaigaus juoko 
Karštai išbučiuotos.

Visos mano prastos dienos 
Pasakas man seka.
Aš klausaus.... O širdis mano 
Taip džiaugsmingai plaka.

Ten štai mano kūdikystė,
Ten miškai ir pievos,
Ten upeliai, žalios lankos, 
Ir žydinčios jievos.

O tenai, štai, jau jaunatvė, 
Juoko, džiaugsmo dienos, 
Ten girdėti meilės dainos, 
Šypsos mėnesienos....

Ei, jus, dienos, visos dienos, 
Lygiai numylėtos,
Ar džiaugsmais jus palydėtos, 
Verktos ir kentėtos!

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Po tėvelio vartužėliais tai teka upužis, 

Vis vingiuojąs vyneliu.
Iš kraštelių siaučia, viduryj liūliuoja, 

Vi r žalieji šilkeliai.
Po langais liepelė, darže sadulėlė, 

Tai paukšteliai čiulba.
Kas ten sudūzgėjo per vario tiltužį?

Vario tiltužėli?
Kas čia sužvangėjo prie vario vartelių, 

Prie žaliųjų vartelių?
Tai jaunas bernelis, mielas sakalėlis 

Įjojo tėvo kiemeliu.
Tai man pasgerėjo, tai man pasgrožėjo 

Tas jaunas bernužėlis.
.. ii- -

ma ruošti propagandai pagrin
dą tikslui visą kaltę suversto 
Vaitkui, jei jis neišskristų j Lie
tuvą. Kartu pasako ir numato
mą faktą, kad jis neišskris. Pa- 
tėmykite atydžiai sekančią to 
straipsnio gudrią išvadą:

“Vaitkus nekantrauja ne vien 
del to, kad oras nesitaiso ir ne
leidžia jam skristi. Jis jaučia, 
kad visomene nerimauja, kad ji 
išsilgusiai laukia to momento, 
kada jis išskris. ...”

“ Jo noras yra tą visomenę 
patenkinti, žygis yra nepapra
stai didelės svarbos jam pačiam, 
ypatingai jo ateičiai. Kad viso- 
nienės nesuviltų ir sau ateitį 
sukurtų, jis turi netik išskristi, 
bet ir nuskristi.” (Pabraukimai 
mano. — D K)

Tos kelios eilutės labai aiškiai 
parodo, kad “Naujienų” redak
toriaus Grigaičio Įsteigta ir ve
dama Altas korporacija, kuri 
visą laiką drąsiai savo vardu 
kalbėjo, dabar jau užtylima ir 
visa atsakomybė verčiama ant 
Vaitkaus. Straipsnis aiškiai pa
sako, kad Vaitkus, jei nenori 
visomenės suvilti, turi netik iš
skristi, bet ir nuskristi. O jei 
neišskris tai bus kaltas viso- 
menes suvilime

Čia man prisimena istorija, 
tūkstančiais sykių gyvenime at
sikartojusi su suktais politi 
kieriais ir įvairiais šelmiais, ku
rie įvairiais skymais visbmenę 
išnaudoja. Jie visados susiran
da- nekaltą, gyvenimo nepažys- 
tantį ir skymų nepermatantį 
jaunuolį,1 kurį padaro “karžy
giu,” o paskui jo vardu varo 
savo pasipelninimo skymus ir 
kada skymo biznis pasibaigia ir 
daugiau pinigų nebegalima iš 
visomenės išvilioti, tai jie gra
žiai apeina tą savo “karžygį,” 
suversdami visą atsakomybę 
prieš visomenę ir įstatymus ant 
jo pečių. Grigaitis matomai pa
našiai ruošiasi ir su Vaitkum 
pasielgti, jei tas neišskris. Ne
žiūrint, kad Vaitkus tikrinybėj 
nebuvo jokis karžygis, bet pap
rastas Grigaičio suorganizuotos 
biznio korporacijos Altas šofer
is, ir kaip tokis turėjo paklus
niai pildyti ir pildė tos korpor
acijos ir ypatingai Grigaičio 
įsakymus; bet kada jau prisi
artino valanda atsiskaityti su 
visomene, iš kurios išviliojo ke- 
liasdešimts tūkstančių dolerių 
tai tą atsakomybę jau verčią ant 
vieno Vaitkaus pečių. Apie 
atsakomingiausį žmogų Grigaitį 
ir jo suorganizuotą ALTAS kor
poraciją visai nekalba.

Tečiau Grigaitis dikčiai klys
ta, jie- jis mano taip lengviai 
iš atsakomybės išsisukti. Musų 
visomene labai gerai žino, kad 
Grigaitis suorganizavo biznio 
korporaciją ALTAS ir kad vi
są tą antro skridimo organiza- 
tyvį darbą jis diktatoriškai ve
dė ir dirigavo, per savo “Nau
jienas” skridimo priešais vadino 
tuos, kurie pastebėjo, kad sto
ka aiškumų. Jis davė įsakymus 
visiems ALTAS valdininkams, 
jis dirigavo aviacijų parengi
mus, pats į juos važinėjo, jis 
davė įsakymus Vaitkui, kuris, 
kaip bile šoferis, juos paklusniai 
pildė. Be Grigaičio patvirtini
mo nei žingsnis antro skridimo 
reikalu nebuvo padarytas. Dar 
pernai buvo surinkta dusyk tiek 
negu reikia pinigų skridimui, 
bet kadangi pinigai plaukte 
plaukė, tai Grigaitis tiksliai 
skridimą sulaikė iki šių metų, 
kad butų progos dar daugiau 
pasipingauti šiais metais iki 
Birželio mėn., kaip pačios “Nau
jienos” skelbė, surinkta darsy- 
kį “užtektinai.” Nuo to laiko

(Tąsa ant 2 lapo)

k(Tęsinys iš pereito num.)

--------------
Taip ir buvo. Pasienio kryžeivių va

das, išgirdęs kad Žemaičiai pasigavę į be
laisvę kryžeivius, atsiskubino jų vaduoti. 
Budrios sargybos dėka Lietuviams pavyko 
priešas užuosti. Dar buvo laiko šiaip-taip 
susitvarkyti ir gintis.

— Vyrai! — riktelėjo Vingėla: — 
tvarkykitės! Neįleiskime Vokiečio į šven
tą ąžuolyną! Mirsime bet ginsimės!. ...

Bematant visi kunigaikščio šauliai iš
sisklaidė po girią ir pastojo visus kelius. 
Moterys ir vaikai išsislapstė. Visi gi vy
rai griebė ginklus ir stojo ginti šventovės.

Pirmi priešo puolimai pavyko atrem
ti. Bet juo toliau juo sunkiau buvo kovo
ti su geležiniais Vokiečiais. Jų buvo apie 
keturi šimtai. Reikėjo kaip nors užvers
ti kelias. Vingėla pamatė vienintelį pa
togų priešui prasiskverbti siaurą taką. Jis 
šuktelėjo:

— Kas stiprus, griebkit kirvius ir kir- 
skit medžius. Užgriaukit kelią, iki prie
šas pasitraukęs tvarkosi.

Į tą šauksmą tuojau stojo keturi ba
joro Strisiaus sūnus. Išsitraukė didžiu
lius kirvius, kuriuos nešiodavosi užkištus 
už juostų.

— Jus, milžinai, — tarė kunigaikštis, 
— kirskit šiuos šimtamečius ąžuolus. Ver
skite juos į šią daubą!

Strisiai tik žiurėjo į Vingėla, tačiau 
nesukrutėjo nei iš vietos.

— Ar apkurtot?! — supyko Vingėla.
Vyresnysis Strisius sumurmėjo kele

tą žodžių, kurių Vingėla nesuprato.
— Šie ąžuolai šventi. Vyrai nedrysta 

jų kirsti! — kažkas pasakė.
Kad ir kaip pyko kunigaikštis, kad ir 

smarkavo, bet milžinai Strisiai jo neklau
sė. Tik atbėgus krivei ir jam liepus kir
sti šventuosius ąžuolus Perkūno šventovei 
ir jo garbintojams apginti, supokšėjo jų 
kirviai. Skiedros ėmė lakstyti į visas ša
lis. Netrukus keturi ąžuolai ėmė traškė
ti ir svyruoti.

— Pirmyn! Padėk Dieve! — staiga 
suriko Vokiečiai, puldami j daubą.

Smarkiai svaidė Žemaičiai strėles. 
Tačiau geležinių karių eilių jau nebeįsten
gė sulaikyti. Pirmieji raiteliai jau buvo 
įsibriovę į ąžuolyno aikštę. Bet tuo laiku 
su dideliu trenksmu frizo kertamieji me
džiai ir prislėgė keletą raitelių. Užpuoli
kų eilės sumišo. Kilo smarki kova. Stri
siai milžiniškais savo kirviais puolė kapo
ti kryžeivių. Stovėdami kaip neperlau- 
žiama siena, guldė jie visus kas tik patek
davo po jų kirvių smūgiais.

Tarp ąžuolų prislėgtųjų buvo ir kry
žeivių vadas. Ąžuolo šaka skaudžiai bu
vo prislėgus jo krutinę. Nulaužtą koją 
nepakenčiamai skaudėjo. Vis dėlto, nie
ko nepaisydamas, jis ragino savuosius 
smarkiau pulti ir išvaduoti -suimtuosius 
brolius.

Riesta butų buvę Žemaičiams. Vo
kiečiai vis dėlto apsupo ąžuolyną ir įsi
veržė į aikštę. Žemaičiai kovodami pavar
go, išretėjo, pritruko strėlių. Vienintelis 
jau buvo bepalikęs jiems išsigelbėjimas— 
sprukti kur akių nešamiems ir slėptis. Ki
taip jų laukė neišvengiama mirtis.

Bet pačiu sunkiausiu metu kažkas su- 
griozdėjo. Pro medžių šakas suzvimbė 
keletas didelių apvalių akmenų ir sunkiai 
nukrito žemėn.

— Didis Perkūnas siunčia savo griau
smus! — šuktelėjo krivė, krisdamas kniūp
sčias žemėn.

Trenksmas ėmė kartotis kaskart ar
čiau. Keletas akmenų pataikė į kryžei
vių eiles. Sumišo tiek Vokiečiai, tiek Že
maičiai. Niekas nežinojo kas čia taip ak
menis svaidytų. Tik Vingėla suprato at
sipeikėjęs kad tai darbas nesenai išrastų 
armotų. Jis tik nežinojo iš kur jos galė
jo atsirasti Žemaičių giriose.

Vokiečiai, pajutę užpakalyje naują 
priešą, jau nebepuolė. Jie tik surinko sa
vo eiles ir ėmė trauktis iš švento ąžuoly
no. Išsisklaidę Žemaičiai su dideliu nar
sumu pradėjo juos vytis. Išslinkę iš ąžuo
lyno, kryžeiviai užsibriovė ant tankių ka
riumenės eilių. Tai buvo išmiklinti, įgu
dę kariauti ir gerai ginkluoti kariai. Jiį 
buvo dvi vėliavos (pulkai). Vokiečiai nu
sigando pamatę tokį priešą. Kovoti nebu
vo jiems jokio noro, nes nebuvo vilties ko
vą laimėti.

— Pasiduokit, kryžeiviai! — sušuko 
į Vokiečius žilais ūsais raitelis, išjojęs iš 
netikėtai atvykusios kariumenės eilių.

— Meskit ginklus ir pasiduokit! Ki
taip už valandėlės visi žusit. Aš — kuni
gaikščio Vingėlos karo vadas. Prašykit 
jo pasigailėjimo!

— Vingėlos?! — suriko kryžeivių va
das: — Niekados nepasiduosim! Geriau 
mirti negu puti to baisaus stabmeldžio rū
syje! Broliai, į priekį, į kovą už Kristų! 
— šuktelėjo jis ir šoko į priešą.

Bet niekas jo nebenorėjo klausyti. Šo
ko kautis tik keli gyvi palikę riteriai. Ta
da iš atvykėlės kariumenės išjojo taip pat 
tik šeši kariai. Jie susikirto su atkakliau- 
liaisiais kryžeiviais. Bet žilausiui vadui 
pagailo ir savų ir priešų, kurie visi grū
mėsi narsiausia. Tat jis prijojęs tarė:

— Užteks! Paliksiu jus sveikus ir 
gyvus. Tik jūsų vadai tesutinka pakeisti 
jus už musų žmones, esančius pas jus ne
laisvėje.

— Kas esi, riteri! — vėl paklausė Vo
kiečių vadas. — Turiu žinoti į keno ran
kas atiduodu savo draugų gyvybę.

— Aš esu Trakų vaivada Bielskus. 
Dabar šviesiojo kunigaikščio Vingėlos tar
nas.

— Ar esi krikščionis?
— Krikščionis ir katalikas.
— Jei taip tai pasiduodame. Tikime 

krikščionies pažadais. Tačiau ten girioje 
yra dar du musų broliai. Jie tebėra gyvi, 
paimk ir juos į savo globą.

— Gerai, — tarė Bielskus. — O dabar 
sudekit ginklus ir nei iš vietos nemėginkit 
krustelėti.

Tuojau atvyko ir kunigaikštis Vingė
la. Patyręs kad Bielskus yra Vytauto sių
stas Vokiečiams ir jų lizdams pasienyje 
naikinti, begalo nudžiugo. Jis tuojau pa
žadėjo gausiai apdovanoti laiku atvyku
sius į pagalbą.

Tačiau Bielskus atsisakė nuo dovanų. 
Jis tik paprašė kad jo valiai atiduotų su
imtuosius kryžeivius.

L T I<] T U V O S 
ŽEMLAPIAL 

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

ir viską, kita reikalingo jame rasite.
(Bus daugiau)

DU BROLIAI

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ------------------------------------------------15

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną musų 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antaną 
Olšauską, nuo jo pradinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis patapo žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio “Lietuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leidėjas. Didelio formato knyga- 
albumas, 11x13 colių dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

J. J. Bachunas, Tabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina su prisiuntimu tik 50c.
 Reikalaukit pas leidėją arba

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali, 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo Jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA 5 ’
DVIKOVA

Vėlesniais laikais vėl pradė
jo įeiti i madą seniau buvusi 
Įsigyvenusi dvikova. Liepos 
mėnasyje šių metų, kaip prane
šama iš Paryžiaus, dvikovos įvy
kę Francijoje, Vikietijoje, Au
strijoje ir Ungarijoje.

Dvikova, arba kaip paprastai 
yra vadinama, duelis, gavo var
dą nuo Italų užvadinimo “duel
lo,” bet kur duėliš — dvikova 
prasidėjo tai nežinia. Seniauias 
raštiškas dvikovos minėjimas 
randasi Coryate’so rašte “Cru
dities,” (1611 m.) ; bet juk 
Shakespeare dramoje “Romeo ir 
Juliete” parodo, kad jau jo lai
kais dvikova buvo madoje; nes 
Tybalto dvikova toje dramoje 
pasirodo tokia kokia ją pasaulis 
labiausiai žinojo. Vienok dvi
kova nėra gilios senovės prasi
manymas; ji yra padaras feuda
lities Europos. Atskiri mūšiai 
Graikų ir Romos istorijoje mi
nimi ir legendos apie Hektorą 
ir Akili, Ateną ir Tumių, ir tt. 
buvo susirėmimai surišti su ka
rais ir buvo kitokio pobūdžio.

Vokiškų giminių taip vadi
namos teismiškos dvikovos irgi 
buvo kitokios, čia būdavo taip: 
kai viena gyminė susirėmė su 
kita, tai buvo paimama vienas 
priešingos pusės belaisvių, ap
ginkluojama, ir statoma prieš 
savo geriausi kareivį; laimėji
mas arba praleimėjimas tokioje 
dvikovoje buvo skaitomas nule
miančių giminių mūšio pasek
mes. Teismiška dvikova prasi
dėjusi Vokietijoje pasiekė vė
liaus ir Franciją ir kitas šalis; 
bet toli ji nenuėjo.

Tikroji dvikova tai kitokio 
pobūdžio: tai įmonė vieno as
mens su kitu išrišimui ypatiš- 
ko kivirčio — būdas išgydymui 
sužaistos garbės. Jei vienas ka
valierius nuo kito paveržė pa
ną, jei Donžuanas pavyliojo vy
ro pačią, jei susižodžiavo: įsi
žadąs metė pirštinę — ir dviko
va turi Įvykti. Jei pakviestas 
į dvikovą atsisakytų nuo dviko
vos, tai gautų amžiną bailio 
vardą — ir sudie pasauli! Tokia 
asmeniško atsilyginimo dviko
va buvo labai įėjusi j madą vi
soje Europoje, o labiausiai tai 
Francijoje Karaliaus Liudviko 
XIII laikais buvo sakoma jog 
“Francijoje nėra nė vieno gero 
Francuzo kuris nebūtų užmušęs 
kitą Francuzą.” žodžiu — dvi
kovos įvykdavo tarpe kavalie
rių, didikų, galiūnų, praščiokų, 
ir visų kitų sluoksnių žmonių. 
Dvikova pasiekė ir Ameriką. 
Tarpe kitų šios šalies dvikovų, 
paminėtina, kad net Suv. Val
stijų Kongreso atstovai, 1808 
metais, susirėmė Badensburge, 
Md., ir atstovas Campbell iš 
Tennessee nušovė atstovą Gard
ner iš New Yorko. Kai Burr 
Suv. Valstijų Vice-Prezidentas, 
kandidatavo į New Yorko gu
bernatorius ir Alexander Hamil
ton, vienas iš šios šalies didžiau
sių kūrėjų, priešinosi Burr iš

rinkimui, tai Burr pakvietė Ha- 
miltiną į dvikovą, ir Hamilto
nas dvikovoje krito, 1804. Net 
ir Andrew Jackson, paskui iš
rinktas Suv. Valstijų Preziden
tu, jaunesnėse savo dienose dvi
kovoje nušovė tūlą Dickenšoną.

Mokslinčiai ir rimtesni žmo
nės jau nuo senai priešinosi 
dvikovoms. Jau Bacon tvirtino 
kad dvikova yra peržingimu 
žmoniškumo teisių ir usimojimu 
prieš magistratūrą. Su laiku 
Įstatymai pradėjo druausti dvi
kovas, ir jau dabar Įstatymai 
Amerikoje, Anglioje (nuo 18- 
43) ir kitose šalyse dvikovinin- 
kus baudžia. Francijoje dar ir 
dabar nėra įstatymų dvikovą 
draudžiančų; nors policija, jei 
sužino, neleidžia, taip kaip ir 
paprastas muštynes stabdo. Vie
nok nesenai dvikova Įvyko tar
pe Jea'a Chiappe, prezidento 
Municipalės Tarybps, ii- Godin, 
buvusio prezidento tos Tarybos. 
Ungarijoje, M. Paiko, vyriau- 

I sis orlaivijos inspektorius, buvo 
pavojingai sužaistas aštuonių 
ratų dvikovoje su Prof. Juhasza 
Szombathelyje. Net Ungarijos 
premjeras Goemboes, apart ki
tų, šiuo laiku, stojo į dvikovą.

Dvikovos ir panašus dalykai 
parodo kad dar nevisi civilizuo
ti žmones yra civilizuoti.

Vienok paprastieji žmonės 
šioje žemėje, kai apsipažįsta su 

Į svetimšaliais ir jų pradeda ne
bijoti, pasirodo esančiais labai 
prielankiais ir draugingais. Imo- 
kyti Budizmo religijos, jie ne
ieško nei galybės nei žemės tur
tų. Vienok — ne visi.

Čia matosi moterys susipy- 
nusios plaukus į 108 kasas — 
nes tiek randasi knygų Kandiu- 
re, Tibeto šventraštyje — ir pa
sipuošusios koralo karoliais gin
tarais, turkizais, ir gabalais au
kso — nedidelio vištos kiaušinio 
didumo!

Bet Tibetas guli ant numaty
to orlaivjos aplinkui pasaulį ke
lio, ir gal nepoilgo plieniniai 

• paukščiai oru peržings “užgin
tus” rubežius Tibeto. Tuomet, 
herbe j o ir Tibeto papročiai ir 
Lamų įsakymai pradės maišy
tis su viso pasaulio pobūdžiais.

TIBETO AUKSAS
Tibetas, tai gyvų dievų šalis, 

kur įsikunyję Budos gyvena, 
spindi žiba auksų — tonais auk
so!

šis kraštas- vieno ketvirta
dalio Suvienytų Valstijų didu
mo, gal, išimant Vatikaną, yra 
vienintinė šalis kur dvasiškija 
valdo. Dalai Lama — vyriau
sias. Pančen Lama — sekantis, 
ir kiti mažesni gyvieji Budos, 
yra garbinami su didžiausiu nu
sižeminimu visų Budistų, kurie 
sudaro daugiau kaip trčdalį vi
so pasaulio žmonių.

Kai gyvieji Budos yra dvasiš
ki ir svietiški valdovai, tai Ti
bete yra daugybė Budistų vie
nuolini]. Vienolinai yra dideli 
ir puošnus. Ju šventinyčiose 
viskas žvilga-žiba, tai vis auk
sas. žvilgesys dugybės mažų 
aliejaus iiempučių maišosi su 
spindėjimu aukso. Pamaldų 
įrankiai, aukurai, milžiniškos 
Budų stvylos. sienos, lubos, ir 

i net patys šventyklų stogai — 
gyvas auksas! Budistiškį šven
traščiai auksu apdaryti; žmo
nių kaukolės auksu papuošta. 
Auksas ir Lamos .Raudonį La
mų drabužiai visur liepsnoja su 
aukso ugnimis. Svetimšaliui 
koją čia Įkelti nužginta. Apart 
vietos šventumo, dar kai šalis 
guli tarpe Rusijos Meškos, Bri
tų Liūto, ir Kinų Drakono, tai 
ir politiška tvora užtveria šią 
žemę nuo 'visos “pagoniškos” 
žmonijos. Net ir fiziškai Lamų 
žeme guli taip sunkioje dasisiek- 
ti vietoje, ir kelias taip vargin
gas ir pavojingas, kad reikia 
pasišventimo pasiekti šią dalį 
Azijos.

Piknikas! Piknikas!!
Rengia Kultūros Darželio Draugija

Sekm. Rugsejo-Sepf. 8 d. 1935
Pradžia 10 va!, iš ryto

Machines Darže Prie Green Road
Visas Pelnas Skiriamas Kultūros

Darželiui
G ros Geriausia Orkestrą

Bus Pasisotinimo ir Atsivilginino 
įžangos Prizas Bačkute Alaus 

Įžanga 25c. Ypatai
Visus Kviečia Rengėjai.

MASKVOS TEATRAI IR 
PUBLIKA

Turisto Įspūdžiai iš Sov.
Rusijos

Maskva -— tai Europos mies
tas, turįs daugiausia teatrų ir 
gausingiausią publiką. - Centra- 
linio darbininkų teatro “Tram” 
administratorius išdidžiai šyp- 
sedamas pareiškė man: “Jeigu 
norite pamatyti musų vaidini
mų, tai du mėnesiu prieš vai
dinimą turite Įsigyti bilietą. Ki
taip jus negausite vietos”. Kiek
vienas ieatro lankytojas jau iš 
anksto pasirūpina teatro bilie
tą. Pirmasis bandymas dažni
ausia palieka be pasėkų. Tik 
ketinius ar penkius kartus pa
siteiravus teatro kasoje, pasie
kiamas tikslas. Yra kelios tea
tralinės reprezentacijos, kurios 
daugeliui palieka nepasiekiamo 
troškimo, neįgyvendinamo noro 
objektais, šitai grupei priski
riamos šios Didžiajam Mask- 

! vos Teatre inscenizuojamos ope
ros: “Pikų Dama”, “Kunigaikš
tis Igoris” ir “Boris Goduno
vas”. O dramos, pav.: Bulga
kovo “Turbino šeimos dienos”. 
Afinogenovo — “Baimė”, Sla
vino —i “Intervencija”, Višnevs- 
kio — “Optimistinė tragedija”, 
ir komedijos, Katajevo — “Gė
lių kelias”, Kiršono — “Stebuk
lingos jungtuvės” — visada iš
šaukia publikoje rungtynes dėl 
teatro bilietų, nors šie veikalai 

i jau metų eilė kaip teatre vaidi
nami. Turint galvoje tokius 
sunkumus, didelės pagarbos tei
kiama tos srities specialistams, 
kurie, aprūpindami publiką tea
tro bilietais, parodo didelio vir
tuoziškumo. Tačiau čia turima 
reikalo ne su bilietų biznieriais, 
kurių Maskvoje nedaug yra, o 
su profesionalais, kurie, pasi
naudodami daugelio metų prak
tika ir įgimtu nujautimu, teat- 

i ro bilietų ekspedicijos visuomet 
turi gere pasisekimo. Jie tik 
retkarčiais patarnauja negabi
ems piliečiams.

Kodėl toks gyvas yra susido
mėjimas teatrais Sovietų Rusi
joje? Kuo jis galima paaiškin
ti? Svarbiausia priežastis auk
šta teatro dalykų kokybė. Har- 

i monijos, ansamblio menas, t. 
' y. harmoningas sunkiausios ir 
| lengviausios rolių vaidinimo me
nas, kuris išaugo senojoje, ca- 
ristinėjė Rusijoje, vis tobulina
mas, ugdomas, čia padeda ta 

I aplinkybė, kad iš režisieriaus ir 
artistų labai daug reikalaujama, 
iš jų daug laukiama. Reikalavi
mai nuolat didėja. Kiekvienas 
artistas turi daug metų teatro 
mokyklą lankyti, čia pąšiekia-

ini geri vaisiai, šita mokykla 
jau išauklėjo gabių menininkų. 
Pasižymėję savo sugebėjimais
artistai gauna “Prityrusio res
publikos artisto” vardą. Teatro 
dalykai labai kruopščiai, pavyz
dingai repetuojami. Repeticijos 
trunka dažnai ištisus metus. 
Del to vaidinimai žiūrėtojams 
daro didžiausio įspūdžio, įtakos. 
Publika tiesiog susižavi veikalo 
vaidinimu ir tiesiog gyvente iš
gyvena jo veiksmą. Man teko 
dažnai Maskvos teatre patirti, 
kad mano kaimynas, kurio aš 
visai nepažinojau, pradėdavo su 
manimi gyvai apie vaidinimą 
kalbėti. Komedijos “Baimė” 
vaidinimo metų netoliese sėdįs 
jaunas vyras kreipėsi į mane, 
:r kalbėdamas apie vieną rolę, 
piktai sušuko. “Tą profesorių 
Saiharovą aš 'tuojau atleisčiau 
'.š vietos! Kodėl tas parazitas 
nepašalinamas iš instituto?” 
Man nespėjus ką pasakyti, tūlas 
nepatenkintas senyvas ponas at
sakė. “Reikia kreipti dėmesio 
į profesoriaus amžių”. Tada 
įsikarščiavęs mano kaimynas dar 
garsiau sušuko: “žmones jau
nuomenei prieštaraujančius tu
rim išnaikinti!” Tuo metu kaž
koks teatro lankytojas sutrukdė 
ginčą ironišku balsu pastebėda
mas: “Piliečiai, ko jus ginčija
tės. Nueikite pas profesorių 
Sacharovą scenoje ir išdėstykit 
jam savo nuomo'nę”.

Kaip atrodo Maskvos teatro 
publika? Elegantiškumo čia la- 
‘mSup[.iEAą nujotų ‘ųstj.idud tuq 
bai paprasti, tačiau tvarkingi, 
pasiūti. Daugelis dėvi unifor
mas. Apie teatrų lankytojų 
amžių ir verslą mus informuoja 
Maskvos teatrų paskelbta an- 
kieta. Konstatuojama, kad tea
trą lanko lygiai vyrai ir mote
rys. Asmens nuo 27 iki 35 
metų amžiaus yra uoliausi tea
trų lankytojai. įdomu, kad 65 
nuošimčiai teatrų publikos su
daro tarnautojai. Darbininkai 
sudaro 28 nuošimčių o likusieji 
7 nuošimčiai, rekrutuojami iš 
kolchozininkų ir šiaip šeimi
ninkių. Be to, ankieta praneša, 
kad esama entuziastų, kurie per 
metus atsilanko į teatrą daugiau 
kaip dvidešimt kartų. Tačiau 
daug daugiau yra tokių, kurie 
tik vieną kartą metuose aplan
ko teatrą. I klausimą, kiek kar
tų šitie reti svečiai teiravosi 
teatro kasoje bilietų, kol jie pa
galiau jų gavo įsigyti ankieta 
neatsako. Dr. V. Tursinas

kuriuose medžiodavo didieji 
Lietuvos kunigaikščiai. Laikui 
bėgant, miškuose atsirado ne
dideli kaimai, o vėliau iš jų iš
augo ir Birštono bažnytkaimis.

Tuojau po pirmutinio Lenk
mečio (1831 metais) Rusų ir 
Lenkų gydytojai pastebėjo kad 
Birštono apielinkėse esama gy
domų šaltinių. Pereito amžiaus 
viduryje iš Petrapilio ir kitų; 
Rusijos miestų į Birštoną bu
vo atvykę garsus gydytoj ai- 
profesoriai, kurie ištyrę čia į 
esamus šaltinius, pripažino kad 
jie turi tarn tikrų, žmonių gy-j 
dymui tinkamų mineralų. Jau 
1856 metais šis kurortas buvo 
pagarsėjęs visoje Rusijoje ir 
jame jau pritrukdavo vietų. 
Birštonan atvykdavo didieji 
Rusų kunigaikščiai, grafai, ge
nerolai ir kiti didikai. Vietos 
gyventojai Lietuviai iš vasaro- 
jančių pinigingų didikų gerai 
uždirbdavo.

BIRŠTONAS DABAR
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę, Birštonas įgijo dar di
desnės reikšmės. Tuojau bu
vo smulkiai ištirta mineralinių 
šaltinių vanduo ir jo gydomos 
ypatybės, šiuo tarpu yra pla
čiai žinomi Vytauto ir Birutės 
šaltiniai. Be jų, dar yra šeši 
senieji šaltiniai, iš kurių gami
nama mineralinės ir angliaruk- 
štinės tynės (vonios). Lietu
vos mokslininkai ištyrė kad 
Birštono kurorto šaltiniai tryš- 
ka iš 250-350 metrų gilumos 
požeminių šaltinių. žiemą ir 
vasarą jų temperaturo laikosi 
apie 8 laipsnius Celsijaus.

Birštono šaltinių vandenis iš
tyrus buvo rasta: natrijaus, 
kalcijaus, chloro, sulfato, gele
žies, bromo, jodo, litijaus ir ki
tų gydomųjų medegų. Vadi
nasi, Birštone yra Įvairių gydo
mųjų druskų. Garsus užsienio 
kurortai turi nei kiek negeres- 
nius šaltinius kaip Birštonas. 
Birštono kurorte galima gydy
ti : chronišką reumatizmą, mo
terų ligas, širdies ir kraujo in
dų ligas, nervų ligas (neuras
tenija, neuralgija, ischias, ma
žakraujystė, bendras nusilpi

mas), virškinamų organų ligas, aparatai, 
nutukimą, vaikų ligas (rakitą, i bai 
skrupulą), ir tt.

Birštono kurorte gydymasis 
nebrangus, čia gydosi Lietu
vos valdininkai, mokytojai, 
darbininkai ir kitokių verslų 
žmonės. Pragyvenimas Birš

50 ’ dynemis

tone kaštuoja žymiai pigiau 
negu Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose. Gyvenamos vietos šia
me kurorte galima gauti už
iki 70 litų mėnesiui, gi už vie
ną kambarį reikia mokėti 10- 
15 litų per mėnesį. Neturtin
gi žmonės gydomi ir už pusę 
kainos. Birštone įvairias ligas 
gydo apie 3 savaites. Tik sun
kiau sergantiems reikia šiek- 
tiek ilgiau gydytis.

Gydymo sezonas Birštono ku
rorte prasideda Gegužės 24 d. 
ir baigiasi Rugsėjo 30 d. Se
zono metu parke groja orkes
tras. Iš Birštono vasarotojai 
lanko gražiąsias Dzūkų krašto 
vietas: Punią, Alytų, Varėną, 
Merkinę ir kt. Retai kur ligo
niai ras tiek gražių vietų pa
sivaikščiojimui kaip Birštone. 
Gražus kurorto parkas, alėja, 
Nemunas ir gaivinančiai ošian
tis šilas — puikios poilsio vie
tos. Nemuno vingių krantai 
ir tolimi, žavingi vaizdai į Su
valkijos lygumas, vilioja kelei
vio akį.

Pats Birštono kurortas ir
gydomieji šaltiniai yra Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus žinio
je bei priežiūroje. Tat aišku 
kad dumblo, saulės ir kitos ty
nės yra prižiūrimos gydytojų 
specialistų ir Raudonojo Kry
žiaus pirmininko Dr. Petriko. 
Raudonasis Kryžius Birštone 
rūpinasi tik žmonių sveikata 
ir neturi tikslo pasipinigauti. 
Jis tik patarnauja visuomenei, 
plačiai panaudojant Birštono 
mineralinių šaltinių gydomąją 
galią. Kam reikalinga poilsis 
ir keno pairus sveikata, tas 
Birštone ras visus patogumus 
ir sveikatos šaltinį.

Nors dabar sunkesni laikai, 
tačiau Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ir toliau kurortą ge
rina. Nesenai pastatyta nau
ji, moderniški tynių gaminimo

Parke pasodinta la- 
daug naujų medelių, o Bi

rutės gatvė apsodinta gražiais 
Amerikoniškais uoseliais. Da
bar kurorto darbas verda visų 
smarkumu: kasami nauji ta
kai, gražinamos alėjos, prie 
kurhauzo dirbamos terasos, ve
dama elektra į abu pušynus^ 
Be to, šymet gražus Birštonas 
pasipuošia moderniškomis mau- 

prie Nemuno pliažo.
Viskas daroma kad gydytis at
vykusieji ligoniai turėtų kuo- 
didžiausių patogumų.

Gražiai sutvarkius ir moder
niškai patobulinus šį Lietuvos 
sveikatos šaltinį, seniausią Lie
tuvos kurortą, jame sveikatą 
atgauti galės sutilpti dar dau
giau žmonių negu iki šio laiko.

Birštono sveikatos šaltiniais 
vis daugiau naudojasi iš Lietu
vos išeiviai, kurie su ekskursi
jomis atvyksta į Lietuvą, šy
met pirmutinio Pasaulio Lietu
vių Kongreso proga Lietuvoje 
laukiama didelio skaičiaus už
jūrio brolių. Po daugelio me
tų sunkių darbų, jie visi galės, 
ir reikia manyti, pasinaudos 
Lietuvos sveikatos šaltiniu — 
Birštono kurortu. Amerikos 
Lietuviai kurie vasarojo ir gy
dėsi Lietuvoje sako kad Birš
tono kurorte jie atgavo savo 
pirmykštę, Lietuvišką sveika
tą. Tsb.
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SIUVIMO
MOKYKLA

ir 
iųti 

“Power 
operuoti, 
mokestis 

Informacijos 
teikiamos veltui.

Mokina merginas 
moteris kirpti 
ir Dirbtuvės 
Machins'” 
Mokinimo 
žema,

Kreipkit

Progressive Dress
making School, 

406 Euclid Avenue.
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Nupiginti Karteriai
BIRŠTONAS

LIETUVOS SVEIKATOS 
ŠALTINIS

Lietuvos žmonės jau supra
to kad ir sunkiau susirgus nė
ra reikalo vykti gydytis į už
sienio kurortus. Juk Lietuvo
je jau yra kurortų neblogesnių 
už daugelį užsieninių. Vienas 
žymiausių ir seniausių Lietu
vos kurortų yra Birštonas. Ja
me kasmet daug žmonių taiso 
savo sveikatą. Birštono ku
rortas yra šiaurės Dzūkijoje, 
Alytaus apskrityje. Nuo Kau
no tėra tik 40 kilometrų. Ku
rortas turi gerą susisiekimą su 
aplinkiniais žymesniais cent
rais.

Birštono kurortas jau buvo 
žinomas Vytauto Didžiojo lai
kais. čia gydydavosi Lietuvos 
kunigaikščiai ir Lenkijos kara
liai. Birštono apielinkės tik
rai nepaprastai gražios. Iš vi
sų pusių jis apsuptas Lietuvos 

! upių tėvo Nemuno vingiais, ku
rie apaugę dideliais tamsiais 
miškais, smėlingais slėniais ir 
skaniai kvepiančiais sodais.

Prieš daugel metų ten dunk
sojo dideli, nepereinami miškai,

©

©

©

©

©

Vaikai iki 1 2 metų amžiaus dabar gali pirkti penkis 
tikėtus už 1 0 centų. Tie tikėtai yra geri kiekvieną valan
dą, septyniose dienose savaitės, ant visų gatvekarių ir 
motorinių busų (išimant ekspresinius ir specialius ka
rus) .

Tie specvialiai vaikų tikėtai turi tas pačias persėdimo 
privelegijas kaip ir kiti piniginiai arba tiketiniai perva
žiavimai suaugusių žmonių. Jei vaikui reikia važiuoti 
dviem karais pasiekti reikalingą vietą, jam reikia vein tik 
pirkti transfer} už vieną centą, ir už abu važiavimu ka
rais jam kaštuos tik 3 centai.

Dabar kai vaikų pervažiavimas taip mažai kainuoja, 
niekam neapsimoka leisti vaikus pėsčius eiti. Kur jie 
Didžiajam Clevelande nepanorėtų nueiti, gatvekaris juos 
ten nuveš saugiai.

©
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| DELLA C. JAKUBS I 
E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
| Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 

kambarius leidžiame dykai.
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-

E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-

' E sirinkimo. Reikale ’telefonuokit. =
j Ė G621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
1 ^9iiiininHuiiiiiiHiiiiiiiiiuuniiiiiuiiiiiiiuiiuiiuiHiiiiiiiiuiiiiuniiiiiiiiiiuiuiuuiB
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Nepamirškite 50 centų paso i parapijines ir vie 
šas mokyklas vaikams turintiems daugiau kaip 
12 metų amžiaus. Su tuo pasu galima važinėti 
pilnas septynias dienas neaprubežiuoto važinė
jimo visais karais ir busais (išimant ekspresi
nius karus).

THE CLEVELAND RAILWAY CO
’ L
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‘DIRVOS’ REDAKTO
RIUS PARVEŽA 

DAUG NAUJENYBIŲ
Išvažiavęs Į Pasaulio Lietu

vių Kongresą, Dirvos redakto
rius K. S. Karpius parsiunė į 
Clevelandą daugybę naujų Kau
ne išleistų Lietuviškų dainų, ku
rios bus dainuojamos Lietuvių 
salėje, jo sutiktuvių programe, 
sekmadienį, Spalių (Oct.) 6 die
ną. Musų redaktorius pasakys 
savo kelionės įspūdžius ir apie 
Pasaulio Lietuvių Kongresą.

Prie to, p. Karpius parveža 
daug Įvairių brangmenų iš Lie
tuvos, visokių liaudies rank
darbių, audinių, molinių dalykų, 
Lietuviškų gėrimų; toliau, viso
kių puikiausių naujų vaizdų iš 
Lietuvos, taigi to visko parody
mui visuomenei bus surengta 
Lietuvių salėje paroda redak
toriaus sutiktuvių dieną, Sek
madienį, Spalių 6-tą.

Redaktorius apsakys kokią 
naudą duos Lietuviams kongre
sas, ir kas toliau bus daroma 
palaikymui Pasaulio Lietuvių 
tarpe Lietuvybės. Apsakys ku
riuose miesteliuose ir kitur bu
vo apsilankęs. *

šio koncerto ir parodos proga 
bus įteikta musų redaktoriui 
Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Ordenas, kurį jam 
Įteikė Lietuvos Prezidento Sme
tonos aktu Lietuvos Pasiuntiny
bė Washingtone prieš jo išva
žiavimą į 
kiekvienas 
tiniai taip 
programas
mus ir naudingas.

KAS KUR BUVO DARBO 
DIENOJE

P-lė. Marie Karr (Marijona 
Karkutskaitė) seniau gyvenusi 
Lowell, Mass., o dabar gyvenan
ti Detroite, lankėsi Clevelande 
ir buvo sustojusi ‘Dirvos’ redak
cijoje.

Pp. Praškevičių šeima lankėsi 
Pittsburgho padangėje.

P-lės. Elena ir Alvina Bal- 
trukoniutės, jų brolis, Vincas 
Baltrukonis, ir Bill Hafele, bu
vojo Niagara Falls ir Kanado
je.

Dr. E. Klimas su žmona ir 
poni Grigienė sutiko Darbo Die
ną

KANDIDATAI Į TEISĖJUS

Teisėjas Louis Petrash
PO CLEVELANDĄ 

PASIDAIRIUS

teto ir baigęs advokato moks
lą Western Reserve Universi
teto Tiesų Mokykloje. Jis tiki 
jog tik “Sveikame kūne yra 
sveiką dvasia.” Jis dabar kan
didatuoja šešių metų terminui 
į Muniripalio Teismo teisėjus. 
Jis pilnai užsitarnauja .Cleve
lando Tautinių Grupių paramos.

Knowsey Knoos 
By SUPER SNOOPER

KULTŪROS DARŽELIO 
PIKNIKAS

Atlantic City.

Mažų Namų Savininkų Lie
tuvių (41-mas.) Skyrius laikys 
speciali susirinkimą rodos Pen
ktadienyje, Rugsėjo 20-to, va
kare, reikale teikimo pagelbos 
kaikuriems nelaimingiems Lie
tuviams. Visuomenė tuo reika- 
ir turėtų susiruomėti.

Vietos Fisher Body kumpaęi- 
jos dirbtuvėses darbai žymiai 
sumažiejo ir tik dalis darbinin
kų tedirba. Kalbama kad kiek 
vėliaus šioje įstaigoje 
pagerėsią.,

šiomis dienomis buvo 
Clevelande iš tolimesnių
Kun. J. B. Sitavičius, p. Vytau
tas Liutikas su savo motina, ir 
poni šenilienė. Visi iš Utica, 
N.Y. Jie važiuodami į Chiragą 
buvo sustoję Clevelande pas pp. 
K. P. štaupus. Jie taipogi ap
lankė ir p-]es. Miliauskaitės, 
vietos dainininkes. K. štaupas.

darbai

svečių 
vietų:

Lietuvą. Rengkitės 
dalyvauti, kaip 
ir iš apielenkų, 
bus visapusiai

vie-
nes
jdo-

GRĮžO p. GRIGIENĖ
Poni Agota Grigienė kelios 

savaitės atgal išvyko Philadel- 
phijon pas dukterį Eelną ir jos 
vyrą, Dr. E. Klimą, pasisvečiuo
ti. Ten beviešėdama ji susir
go ir turėjo eiti ant apendicito 
operacijos. Operacija buvo pa
sekminga ir poni Grigienė grį
žo pasveikusi.

Poni Grigienė yra labai dė
kinga Dr. Klimui už pasekmin
gą operaciją ir gerą priežiūrą 
ligoninėje, ir savo Elenai už 
mielą lankymą ir prižiūrėjimą 
Taipogi ji dėkoja Clevelando 
Lietuvių Moterų Rateliui už 
les, ir visoms bei visiems 
laiškus, gėles, saldainius ir 
riausius linkėjimus.

Robert V. Clapp

Kai p. Louis Petrash buvo 
paskirtas Gubernatoriaus White 
Gruodyje, 1934 m., Clevelando 
Municipalio Teismo teisėju, nie
kas nesuteikė p. Petrash dides
nės pagarbos kaip vieos Tau
tinės Grupės. Mat p. Petrash 
yra gimęs Clevelande, iš atei
vių tėvų, ir jis savo politiniame 
darbe begyje virš dvidešimties 
metų visuomet dalyvavo miesto 
ir kaimynystes politinėje veik
mėje.

Penkis paeliui kartus jis buvo 
išrinktas į Clevelando Miesto Ta
rybą (City Council), ir tarnavo 
miestui tame ofise nuo 1922 
iki 1931 metų. Begyje tų de
šimties metų jis buvo pirminin
kų Sveikatos Komisijos, Nariu 
Statybos Kodekso, ir nariu Tak
sų ir Asesavimų ir Prieplaukos 
komitetų. Jis pagelbėjo pra
vesti daug svarbių miesto įsta
tų ir parūpino daug pagerinimų 
antrame distrikte, kurį jis at
stovavo. Kai p. Ray T. Miller 
buvo Miesto Majoru, tai p. Pe
trash buvo Asesmentų ir Lei
dimų Komisijuonėrium ir teikė 
miestui ir žmonėms 
navimą.

Teisėjas 
ja ir vėl į 
minui. Jį 
tūkstančių 
yra gabus
vertas visų piliečių, 
ateivių, paramos.

gerą patar-

Petrash 
teisėjus 
indorsavo jau net 50 
piliečių, 
ir geras

kandidatuo-
4 metų ter-

p. Petrash 
teisėjas, ir 
o ypatingai

gė
li ž

ge-

RUDENINIS PIKNIKAS

Moterų Sąjungos 36-ta Kuo
pa rengia didelį pikniką, Nau
jos Parapijos Darže, Sekmadi
enyje, 15 d. Užbaigimui šio se
zono moterėlės rengia įvaires
nį rudeninį pikniką, su kontes- 
tais. Bus merginų, moterų ir 
vyrų “Mummy” kontestas, vy
rų “Diaper” kontestas, beriliu 
kų pajų valgimo kontestas, mer
gaičių šaltakošės kontestas. 
moterų prieš merginas 
traukimas, 
kitokių 
kestra 
niškus 
valio į

Šių metų “Community Fund” 
laroda įvyks Viešojoje Audito
rijoje, Lapkričio 11 iki 17. Tos 
parodos vedėju yra paskirtas 
Robert V. Clapp, 18201 North 
Park Blvd.

Aukų rinkimas j “Commun
ity Fund” šiais metais bus nuo 
Lapkričio 18 iki 26. F u n d o 
geraliu vedėju yra p. Kenneth 
Sturges.

VARIETY IR UPTOWN TEA
TRAI RODO IDUOMJAS 

FILMAS

ir 
virvės 

Prie to dar bus ir 
dadėčkų. Gros gera or- 
Lietuviškus ir Ameriko- 
šokius. Visi ir visos — 
šį pikniką!

Rengėjos

PROGA IŠMOKTI SIŪTI
Jau pasidėjo registracija Pro. 

gressive Dressmaking Mokyklo
je, ant 4to aukšto, 406 Euclid 
Ave., mokslui siuvimo ir kirpi
mo moteriškų drapanų. Jau 
'dešimts metų kaip šį mokykla 
Įkurta ir teikia gerą ir prieina
mą mokinimą. Merginoms bai- 
gusiams kitas mokyklas bei ne- 
grįstančioms į mokyklas yra ge
ra proga išmokti siįvfi.

Variety ir Uptown Teatrai 
visuomet rodo parinktinas, į- 
duomjas filmas, pavizdin: ‘Paris, 
in Spring,’ ‘Front Page Wo
man,’ ‘Broadway Gondolier,’ 
‘People Will Talk,’ tai keletas iš 
pavizdžių kokias filmas tie tea
trą rodo. Kiek anksčiau šie 
teatrai rodė ‘The Thin Man.’

Hippodrome teatre yra rodo
ma Fred Astaire ir Ginger Rogš 
ers, filmoje ‘Top Hat,’ muzika 
ir dainos parašyta Irving Ber
lin.

Variety, Uptown, ir Hippo
drome teatrai priklauso Warner 
broliams, Visi šie teatrai turi 
patogias sėdynes ir gerą oro 
ventiliaciją, Prie gerų filmų 
visomet yra pridedama juokin
gos komedijos ir kitokios scen
iškos bei pamokinančios filmos.

The Super-Snooper is weakening 
long live K. J. M. Two big day: 
in tr row, Akron Lithuanian Day 
Picnic and the Alekna wedding, and 
not a bit of scandal could I find 
Pe.haps the present day boys and 
girls are getting to be a bunch of 
big sissies, it may be that my snoop
ing powers are not weakening. Well 
it is some .consolation to know that 
it may not be entirely my fault.

In as much as Sappo was present 
at the Akron Picnic, perhaps he will 
have a few comments on the affair 
that will compensate for my inabil-

Clevelando Lietuvi Kultūros ity to find any. Just what it is he 
„ . .. __ .. ' . . , .'won’t sav, for its still a secret. AllDarželio Draugija rengia labai į hope is that he hasn’t got ‘ąny- 
puikų pikniką Darželio naudai, |thin- on me- 
Sekmadienvie Rno-niučia-Sent 'BLUSHING CONTEST — My, my beKmactienyje, Kugpiucia-bept., you ghou)d have geen the Akron and 
8, kaip 10 vai. ryte, Mačilltos I Cleveland boys blush at the Akron 
T.. . . t-> i n ' Lithuanian Day picnic when the Lu-Darže, palei Gleen Road. Gros|cas sjsters appeared in their half 
gera muzika. Bus visokiu žalis- Diece bathing suits to do a bit of 

. . . ‘ . i bathing. Last reports state thatlų ir šokių. Įžangos prizui yra Bill Darulis blushed so profusely that 
paskirta bačkutė alaus. Ihis >s peeling. I dont ^ame
1 ; you Mr. Darulis I ve been using

Broliai ir seserys! Kultūros I Unguentine for the past few days 
Darželis, tai musu visu darželis, imyf elf-

Mes visi ir privalome jį remti, j was running around 
Jau vasara baigiasi; 
ruduo.
išvažiuoti į laukus. Dabai Y1 a i vestigation, spy seventeen reports 
laikas pasbuvoti ant tyro oro i that they were all under two inches 

. , • 'and that about fifty-two of themDalyvaukime tacl šiame pikui- j were required to have enough for a 
ke, pakvėpuokime lauko oru, ir|druK store sandwich. Hank, you re 

paremkime Kultūros Darželį.

Hank Hollish 
bragging about 

. o-j.pjf qfpic I the fish he caught last Sunday. He 
’ ° _c I claimed that even though they ware 

Tuomet jau negalėsime: all under two feet they still made 
darn nice eating'. After some in-

drug store sandwich, 
some pervericator.

I DISAPPOINTMENT — This depart- 
Vietnis. i rnent was very much disappointed 

L in the Stanley Alekna’s wedding 
--------------------- i ceremony. Why Stan didn’t reveal

I a single sign of nervousness. Judg- 
ORO NUSTATYMO ĮMONĖS | ing from his composure you would 

... . believe that he had gone through
Šiais laikais įena madon įtasy- I the ceremony everyday, in the week 

mas namuose oro nustatymo 
įmonių. Kiek laiko tas oro nu
statymo operavimas dar buvo 
pagerintas. Dabar Dr. W. J.
Kerr ir Dr, J. B. Hagen, Cali- 
fornijos Universitete patyrė, 
jog nustatyto oro kambariuose 
žmogus nepagauna šalčio. Ban
dymus jie darė įleisdami žmo
gų serganti šalčiu su sveiku 
žmogum ir surado kad sveikas 
nuo sergančio šalčio nepagauna.

■ Oro nustatymo įtaisos dabar 
parsiduoda jau tik už $100.00. 
Tos prietaisos yra taip sutvar
kyta, kad iš pirmo galima įsidė
ti oro nustaymo aparturą, opas- 
kui prie jos galima pridėti oro Į tumbling acts in a tuxedo”, 
vėsinimo prietaisos.

Kooperuojant su Elektros Ly-j forgotten ft 
deda-!sha11 f|Uote: 

Cleve- Į 
■n o m n i

1 for the past few years.
| MORE DISAPPOINTMENT — Now 
i where in the world was I when it 
came time to kiss the bride at Stan 
and Adele’s wedding. I hung around 
from morning until the next morn
ing and still I missed the opportun
ity. Now I know there’s something 
wrong with me.
SMOKESTACKS — I wonder how 
Frank Rokus and Al Jocis feel af
ter trying to nonchalantly puff on 
a couple of big black La Palina ci
gars at the wedding. I’ll 
both thought they were a 

' aviators coming out of a 
at the air’ races before 
half way through their cigars.
MONKEY ACTS — The big attrac
tion at the wedding during the af
ternoon was undoubtedly the acro
batics that were staged by Bill Daru
lis and the _three tumblers from the 
city of Cleveland. What I’m wonder
ing is whether Bill can’t take it or 

I else just two glasses of beer are a 
good excuse for one to try and do 

' t.iimhlin<r npfs in a luxAclo.

bet they 
couple of 
tail spin 
they got

ga tokios prietaisos jau 
mos Į daugelį namų ir 
landė. Jau čia yra 88 
parodai kaip prietaisos
nustatymo sveikatai ir patogu
mui” veikia.

Teisėjas Dan W. Duffey
Kai Gubernatorius Davey pa- 

skrė p. Dan W. Duffey Cleve- 
lando Municipalio Teismo teisė
ju keturi mėnasiai laiko atgal, 
p. Duffey yra jaunas, gabus ir 
populiariškas advokatas 
žiningas teisėjas. Jis 
metų amžiaus, bet jau 
metai kaip jis atlieka 
tarnystės darbus.

Kaipo asmuo ir teisėjas, p. 
Duffey yra plačių pažiūrų, ėjęs 
mokslus Notre Dame Universi-

ir san- 
yra 36 
septyni 

viešos

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių jude./mą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti

CORRESPONDENCE — I just re
ceived a few words from my almost 
forgotten friend, Peter Yenicky. I 

_____ : “Tell all the girls in 
Akron and Youngstown that I’m 
still single and will be home soon, 

i ,;0 b-'ighten up their hearts again, namai Aį,,0______ j į-jį soon p,e
“Oro i-back so that he can start his column 

once more. Tell my Alliance friends 
to stay away from Priest River or 
they’ll die of thirst, in fact its al
most got me. It’s not exactly 
desert either.”
MODERN PRAYEIU-

Dciar Lord I wish you’d get this 
straight.

I know I acked you for a date 
For Saturday, but what I meant 
Was anyone but the guy you sent.

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MIKLIOMS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

POSSIBILITIES — Now that the 
Alekna wedding is over, I’ve been 
tiying to locate the next victim. In
cidentally, have you ever noticed 
how Jerry, the banjo maestro of 
the Jolly Fve has been getting along 
with a certain charming 
Twin Ooks, Sherman.
OF ALL THINGS — I 
Young sisters, Helen and 
of Youngstown at 
Beach Picnic Sunday, 
imagine, they walked 
middle of a dance to go home. What 
these modern girls of today won’t 
do. And they talk about gentlemen 
too.
DID YOU NOTICE — How nervous 
Adele Oshotski, the maid of honor 
was when she put on the bridal veil 
and began to cut the wedding cake ? 
Johnny Rakauskas and a guy named 
Tony looking for the Super-Snooper? 
Jenny Garioncs, sister 
beauty o.ueen, going 
Mike Frankitas? Ester 
ing to walk a straight 
of the Jones boys who 
asking for a 
more than 
And Stan 
like a Mr.

Miss at

tbe
And
out

saw the 
Frances, 
Chestnut 
can you 

in the

of Akron’s 
to town with 

Roman try-
line? One 
was always 
was lit uplight but 

anyone at the wedding? 
and Adele trying to act 
and Mrs. ?

YOUNGSTOWN. O
GATHERED WHILE I GAPED
AT THE A. L. S. C. PICNIC

Hank and Pete Hollish looking 
very contented and well fed. 
Hollish must be a good cook 
cause Hank looks as if he has 
on about 10 pounds, 
too.

Whitey Termanas 
tion of the Polka, 
polka but I was told 
authority that it 
plane ride.

There must be 
in Akron if the 
yelling that went 
Beauty Contest is any indication of 
strained vocal cords.

Connie Kubilis and Al Joels futily 
trying to outdo Whitey at. dancing 
the poika. Those Nashville girls 
must be right smart dancers, by 
crackey, eh’

Steve, (of bedroom eyes 
and Al. Jocis took Windy to a nite 
club in Chicago. “When in Rome do 
as the Romans do,r 
hd.-self, 
with true nite club skittishmis .very 
much to the discomfort of her staid 
and pompous escorts who nretend-

It becomes

Mrs. 
be- 
put 
him

doing a varia- 
It looks like a 
by a very good 

feels like an air

plenty sore throats 
lusty cheering and 

on during the

Those Nashville : 
smart dancers, 

Whitey?

fame),

said Windy to
and proceeded to aet up

What is this spirit that attracts 
people to A. L. S. C. doings in wheel 
chain) if need be? Bernie Alekna 
was present but minus some of her 
usual pep and enthusiasim. It seems 
that Be rnies’ been around — a tele
phone pole and she came away with 
only a few bashed in ribs but you 
should see the telephone pole.

Jimmy Yurchii’on sitting out all 
the dances with Dell Milicke one 
of the Beauty Contest winners. Jim 
and the judges certainly have swell 
taster How do you do it Jim?

Yo heave ho! Yo heave ho! and 
a bottle of orange pop, hie! With 
a great deal of grunting and groan
ing Youngstown added Alliance to 
their list of tug-of-war victims. Oh 
Mercy! of Alliance dug his heels in
to good old Mother Earth and re
fused to budge till one of the weak 
links dropped off from execution.

The “Non - electrical amplifying 
system” Joe Derin bellowed and 
blared his way into the hearts of 
the 
the

Akron ’assies. The farmers of 
surrounding countryside had to 

down their hogs. Joe is think- 
seriously of chiseling in on the 

crooning- racket but they’ll have to 
strenghthen the microphone first. All 
joking aside we’re proud to say that 
Joe added materially to the high 
spirits that prevailed.

ing

The bud blossoms. After months 
of silence AnAn Milicke opened her 
mouth and their came forth words. 
After much bench warming she 
did Crip right merrily in the dance. 
Ann was seen chattering to a cer
tain young man in true Gracie Allen 
style. As for Ann’s dancing I have į 
not yet recovered from, the shock | 
of seeing her on the dance floor. | 
Words fail me.

The Innocent By-stander.

The Y. L. S. C . is playing a re
turn game with the ALSC. This 
ought to be a hottly contested game 
because of the defeat the Akronites 
have suffered at the hands of the 
YLSC. Let’s hope the Akronites 
forget their threat not to make an 
appearance in Youngstown again if 
they lose the game, because Joe 
Derin has already broadcasted the 
scare and we have fo make his words 
good.

VISITING
on their way to Detroit, 
and Chicago Illinois, Rev-

While
Micigan ___ ____ = _ _______
erend Father F. B. Sitavicius of St. 
George’s Church, Utica, New York, 
Vytautas Luitikas, Katherine Lui- 
tikiene, Petronėlė Shauliene with her 
young ton stopped off and visited 
vilti their friends, Mr. and Mrs. .4,ed they didn't know her. Wi.. ...............      , ...... ................

says she had a good time anyhow | Miliauskas of 603 E. 97th St, over 
so thereI ' ’ "Labor Day.

§895-1935

Mokyklos Dienos!
Greit Bus čia Ir Vėl
NELAUKITE!

Prirengkite Savo Šunelius Dabar 
marškiniai 
pačiakaitės 
dirželiai. . .

. ,48c
. ,20c
. . 25c
. . 50c

Berniukų
Berniukų
Berniukų
Berniukų kepuraitės
Berniukų šilko kaklarišiai. . 25c

Trumpes kelinaitės................ 97c
Union marškinukai.............. 48c
Mazgojami siutai.................. 97c
Sveteliai ................................48c
ligos kelinaitės.................. $1.95

P. J. KERŠIS'
111'1 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Tclef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

IK KRAMER & REICH CB.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

I GET EXTRA MILES 
FROM EVERY i 

GALLON OF
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

Penktadienio vakarais d įlodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

CLEVELAND, OHIO


