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DABARTINIS LIETUVOS
MINISTERIŲ KABINE

TAS
Ministeris Pirmininkas ir 

Finansų Ministeris — Juo
zas Tūbelis;

Teisingumo Ministeris — 
Stasys Šilingas;

Užsienių Reikalų Ministe
ris — Stasys Lozoraitis;

Vidaus Reikalų Ministe
ris — Gen. Ltn. Julius Čap
likas (naujas);

Krašto Apsaugos Ministe
ris — Gen. Petras Šniukš
ta;

Žemės Ūkio Ministeris — 
Stasys Putvinskis (naujas);

Švietimo Ministeris — 
Prof. Juozas Tonkūnas;

Susisiekimo Ministeris — 
Inž. Jokūbas Stanišauskis;

Valstybės Kontrolierius— 
Inž. Konstantinas Šakenis.

Respublikos Prezidento 
aktu Ministerių Kabinetas 
šia sudėtimi patvirtintas.

Klaipėdos ReikalaiKŪDIKIS RAVE IŠGYVE
NO KETURIAS DIENAS

Macleod, Altą. — Ketu
rias dienas ir penkias nak
tis 14 mėnasių kūdikis, Vin
cukas Long pergyveno šiur
pam e Rugsėjo ore. Jo tė
vas ir motina užsimušė au
tomobilio nelaimėje, o jis li
ko nesužaistas ir buvo ras
tas pakelės rave prie sudu
žusio automobilio ir užsi- 
mušutų tėvų. Nuvežtas į 
ligoninę, kūdikis miega, tai- 

. sosi.

Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Informacijų Skyrius
Į Klaipėdos mieste Lietuviai 
yra mažumoje ir sudaro tik 
apie 30'7

Betgi
rinkimų 
kios:

IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI STEIGTI DARBI
NINKŲ PARTIJĄ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija rengiasi 
prie susivažavimo Atlantic 
City, ateinantį menasi. Su- 
sivažaivime bus rišama ne
mažai painų klausimų. A- 
part, raginant Audėjų ir ki
toms prie Darbo Federaci- .. x 
jos priklausančioms Uni- gadintas. Vienok paaiškėjo 
joms, nepasikakinant dvie- W Lituamcai II reikia daug 
mi, Republikonų ir Denio-;taisy™° ~ ut? 1?r.aneS11?al I Mussolini pradeda mažinti1 
kratų nartiiomis nlannoia lsako kad net visai jos nebu-!Mussolini piaciecia mažintipa tijomis, planuoja galima pataisyti _ taiisavo smarkavimą pradeji- 

Vaitkus važiuosiąs arba lėk-imui ,karo prieš Etiopiją. Iš
siųs kitu lėktuvu i Kauna, įplaukimas 10 tūkstančių Ita- 

Vaitkus išskrido' iš Ben- lll kareivių į Libiją sulaiky- 
nett orlaivijos stoties, Newj^as, nors .į Etiopijos pasie- 
Yorke, praeito Šeštadienio nlus kareiviai vis dar veža- 
ryta, Rugsėjo 21, kaip 5:45. mi: šiomis dienomis dar iš- 
Orlaivis turėjo 8000 svaru eis 1 Afriką Italų du laivai dės ir tetos, pp. Steinheur. 
įkrovą, bet pajėgė pakilti1 vienas su 12 šimtų o an-u< ” Q 11 forn'1'-> bQiri 110 n1’- 

tras su 2 tūkstančiais 8 šim
tais kareivių.

ma kurti Darbininkų parti
ją. Bet manoma kad didžiu
ma Darbo Federacijos slu
oksnių bus priešinga kūri
mui Darbo partijos.

griauna nėwburg
DIRBTUVES

LAKŪNAS SVEIKAS
Ballinrobe, Airija. — Leitinantas Feliksas Vait- 
prilėkęs prie Airijos, Sekmadienyje, Rugsėjo 22,kus

10 vai. ryte (kaip 4 vai. ryto Clevelando laiku), trūk
stant gazolino iš priežsties sugedusios pompos, leidosi 
sustoti. Nusileidžiant lauke, Lituanica II pataikė į me- 

•apioAisdu .n smunujĮ mzp
Pirmieji pranešimai sakė

kad orlaivis buvo mažai su-

REIKALAUJA PER
TRAUKTI RYŠIUS SU

RUSIJA
St. Louis, Mo. — Ameri

kos Legijono Konvencijoje, 
kuri dabar vyksta, pareika- 

į auta kad Suv. Valstijos per- 
I trauktų diplomatiškus ry- 

- - . šius su Rusija. Apart, rei-
geliui kitų šalių grasinant, lkajauta padinti šalies lai- 
Mn.Q.Qnlini nradprh murinti ____

KARO DEBESIAI PRA
DEDA NYKTI

Roma. — Anglijai ir dau-

vyną.

NUNUODYJO DĖDE IR
TETĄ

Los Angeles, Cal. — Le
roy Drake, 19 metų vaiki
nas, įdėjo nuodų Į savo dė-

Kas Clevelande neatsime-'pasekmingai, 
na didokių Newburg Dirb
tuvių?

Jos buvo pradėtos prieš 
80 metų laiko. Per tą eilę 
metų jos buvo išaugę ir daug 
darbininkų čia dirbdavo.

Kiek čia muskuluotų vy
rų per ilgas valandas pra
kaitavo. Kiek verdančio 
randono plieno neperplaukė 
per tų dirbtuvių pekliškus 
pečius. Čia darbininkai taš
kė per dienas ir naktis ug
nines plieno žiežirbas ir svi
linėsi jomis savo gyvaplau
kius. . Čia rankpelniai tem
pė savo gyslas ir raumenis, 
keikė savo viršininkus, kei
kė savo darbą bet kartu ir 
mylėjo, nes darbas reiškia 
duoną.

Čia pyškėjo milžiniški kū
jai, švilpė, kunkuliavo gi
gantiški ratai, švilpiniai ry
te darbininkus sušvilpė į 
dirbtuves, o vakare iššvilpė' 
juos namo; čia buvo viena 1 
iš karščiausių vietų šioj pu-j 
sėj peklos!

Bet laikas bėgo. Vienas 
po vieno darbininkai iš šios 
dirbtuvės buvo paliuosuoti. 
Pati dirbtuvė liko pripažin
ta nemoderniška. Vorai 
pradėjo joje tinklus megzti 
ir dulkės rinktis ant didžių
jų tekinių. Pečiai atšalo; 
durnai nesiveržė iš kaminų.

Dirbtuvė, kaip ir darbi
ninkas, atgyvena savo die
nas.

Lakunas prilekiant prie i 
ano krašto Atlanto susidu-'

kavą ir tėmyjo kaip jie mi
rė. Paslėpimui žudynės, 
kimus automobilyje Įstūmė

anų A1Č1SLU nuautu susiuu-j. Vežimas kareivių į Libi- i jurą. ______
ręs su audromis, šaltu oru sulaikomas po drauginges pRęzįį)ęjutAS ATSTO-

Kova su adromis nih užtikrinimų tarpe An- 
jr glijos ir Italijos. Mussoli-

ir ūkais.
apsunkinusi skridimą

GAUS
Washington. — Preziden-A t 7 .v-j - Ą . VV (IGlIil llfll, -------- A 1 CZulUUU

skubiai lekiant ir kovojant ms pareiškė Anglijai, jog;tas Rooseveltas išvažiuoja i 
su aunomis — ir dar pom-Italija. neimsianti. pirmo Vakarus — i Pacifiko pa
pai lašant, išsieikvojusi ge-'žingsnio perkehmui Italijos kraščius. Pakeliui jis ap. 
žolina — ir toliaus nebuvę [Etiopijos susirėmimo į Eli- ži - . B ld užtvanka.— ir toliaus nebuvę 
galima lėkti. Orlaivis nusi-iroP3- 
eidžiant nors ir sudužo, pats!
Leitinantas Vaitkus išliko Londonas. — Pasklydo gan- 
nesužaistas. ;dai kad gali kilti revoliu

cija Italijoje prieš Mussoli
ni. Sakoma kad Italijos so
sto įpėdinis. Princas Umber
to, arba - Generolas Balbo, 
norėtų pasinaudoti Etiopi
jos kivirčiu ir nuversti Mus- 
solinį. Tie gandai prasidė
jo Anglijoje ir pasiekė Fran- 
icja ir Ameriką. Bet Itali- 
jos-Etiopiios kivirčiai maži
na Mussolinio populiarumą 
ir namie ir svetur.

PAKEITĖ PORCIJAS
Maskva, Rusija. — Sovie

tų Valdžia pakeitė tvarką 
' pardavinėjimui valgomų 
reikmenų. Iki šiolai darbi
ninkai galėjo pirkti “užda
rose” porcijų krautuvės, o 
kiti tik “atvirose” 
vėse’.

Dabar “uždaros” 
vės panaikinots, ir 
“atviros,” kuriose visi galės 

lir turės pirkti. Po to pa
tvarkymo jautiena nupigusi 
ant 50 nuošimčių.

Vengimui spekuliacijos, 
niekam nebus vienu kartu.kalės Mišios miesto Stadiu- 
parduodama daugiau kaip 2 
kilogramu mėsos, 2 kilogra-l 
mu cukras, pusė kilogramo Niurna per 150,000: o’ i 25-

krautu-

krautu- 
bus tik

150,000 MALDININKŲ
Rugsėjo 26, tik po pusnak

čio, Clevelande buvo laiko
mos Eucharistinės Pontifi-

me.
Maldininku suėjo Į Sta-

sviesto, ir 3 kilograuai zu- 000 dar buvo už Stadiumo 
vies. sienų. Mišias laikė Šv. Tė

vo pasiuntinis, Arkivysku- 
’ nas Cicognani. Visi žiburiai 

NAUJOS KARVĖS ,buvo užgesyti: maldininkai 
Peiping, Kinija. — Gau-,laikė rankose dedančias žva- 

ta čia žinios kad Mongoli-.kes. Visas Stadiumas išro-
Dabar jau viskas ardoma i joje turima patobulintų kar-Ag kaip milžiniška žvakiny- 

ir blaškoma. Griaunama irivių. Tos karvės esą mišinys čia.
pačios surukusios dirbtuvės vakarinio pasaulio pieninių;________
sienos. ' karvių su Mangoliškomisj

“jak” karvėmis. Naujos kar-i POST’D ORLAVIO PRIE- 
vės esą vadinamos “khainak’ KIS BUVĘS PERSUNKUS 
ėmis”. Jos esą didesnės ir Washington. — Suv. Val- 
duodą daugiau ir riebesnio stijų Prekubos Departmen- 
pieno. Gi tos naujos veis-'tas formališkai nustatė kad 
lės jaučiai esą daug dides-Wiley Post ir Will Rogers 
niai ir tris kart stpresniai i orlaivis krito ir sudužo iš 
•už paprastus mangoliškus priežasties sunkumo lėktu- 
jjaučius. įvo priekio.

Metai po metų ši dirbtu
vė dings ir iš kaiminystės 
atmintės — kaip daug dar
bininkų joje paeiliui dirbu
sių, kaip šešėlai išnyko iš 
kiaminystės akių ir iš at
minties.

Šis pasaulis mažai ką se
ną gerbia. ‘

žiūrės ir Boulder užtvanką.

STATYS ŠV. TĖVUI PA
STOGĘ NUO BOMBŲ 
Vaitkano Miestas. — Gre-1 

siant karui, planuojama Va
tikane pastatyti didelę pa
žeminę patalpą, kur Papa 
ir kiti dvasiškiai galėtų pa
sislėpti nuo bombų ir gazų, 
karui užėjus.

121 ŽUVO AUDROJE
Tokio, Japonija. — Išti

kus smarkiai audrai, žuvo 
121 gyvasčių. Daugelio žmo-1 
nių nerandama.

NE RAITA — VAŽIUOTA’

100 Žuvo Autų Nelaimėse

Seniau būdavo giedama:
“Regi, Smertis greita,

Jodo tartum raita
Po svietą.”

Dabar gi Giltinė jau ne
raita joja, bet važiuota du
mia!

Pabaigoje praeitos savai
mės per šimtą žomnių Ameri
koje žuvo visokiose automo
bilių nelaimėse.

Raudonasai Kryžius .net 
parūpino kaikur pakelines 
stotis atgrasinimui pramu-

LIETUVOS PREMIJĖRO 
PAREIŠKIMAS

Kaunas. — Lietuvos Mi- 
1 isterių Pirmininkas, p. Juo
zas Tūbelis, “Eltos” kores
pondentui pateikė ,apie Ka
binėto persitvarkymą sekan
čius pareiškimus:

‘‘Mintis pertvarkyti Mi- 
nisterų kabinetą yra kilusi 
šį pavasari. Todėl šis per
tvarkymas nėra nelauktas 
daiktas. Klystų, kas saky
tų, kad čia yra atsiliepę ap
gailėtini pastarųjų dienų 
Įvykiai.

“Ar persitvarkęs Kabine
tas laikysis tos pačios link
mės vidaus ir užsienių poli
tikoje, ar ją keis?”

“Palikus tai pačiai vado
vybei, negali kisti jos link
me. Linkmė turi būti Lie
tuviška, svetimų įtakų ne- 
pavąeikiama. Jąja einant, 
bus toliau atsidėjus telkia
ma ir auklėjama vieninga, 
atspari tauta ir tvarkomas, 
jos ūkis šiam laikui atitin
kamomis sąlygomis. Šiam 
kabinetui teks ypatingai pa
dirbėti, kad butų galutinai 
sutvarkyti ir įgyvendyti pa
grindiniai šalies Įstatymai ir 
parengtas įstatymas tautos 
atstovybei rinkti.”

“Ką, Pone Pirmininke, ga
lėtum pasakyti apie ūkinin
kų reikalus?”

“Daug ką galima butų pa
sakyti, bet išeitų ilga kal
ba. Šiuo tarpu tegaliu tiek 
pareikšti: įvairus lapeliai, 
i kinirikų vardu parašyti, yra 
ne ūkininkų Įkvėpti. Bet ’ 
pačių ūkininkų pageidavi
muose yra ne maža sveikų 
minčių, kurias galima ir rei- I 
kia vykdyti. Vyriausybė gy- . 
vai rūpinsis kaimo reika- ' 
lais.”

“Kėkios Tamsta, Pone 
Pirmininke, esi nuomonės 
dėl musų lito?”

“Dėl jo esu tikios nuomo- ; 
nes, kokios visuomet esu bu
vęs: pastovumas pinigo yra 
musų viso gyvenimo pašto- ; 
vumas, ir todėl lito vertė 
turi likti pastovi.” 1

I.
Klaipėdos Kraštas, api

mąs 2442,8 kini. ploto žemės 
su 426 ketv. kilometrais van
denų, bendrai 1090 ketv. my
lių, turi tik 150,000 gyven
tojų; tačiau naudojasi pla
čia autonomija, kurią tam 
kraštui 1 9 2 4 metais da
vė didžiosios valstybės (An
glija, Francuzija, Italija ir 
Japonija) ir Lietuva, kaipo 
to krašto iš anksto numaty
tas suverenas. Reiškia, Klai
pėdos Krašto savyvalda yra 
užtikrinta tarptautiniu ak
tu, kuris vadinasi Klaipė
dos Konvencija (Memel Con
vention). Klaipėdos Krašto 
gyventojai turi teisą rink
ti į Seimelį 29 atstovus. Klai
pėdos Krašto administraty- 
vinė valdžia yra Direktori
ja, kuri priklauso Lietuvos 
Prezidento skiriamam Gu
bernatoriui ; tačiau sulig 
konvencijos, Direktorija tu
ri gauti Seimelio pasitikė
jimą. Reiškia, kokis yra 
Seimelio sąstatas, tokia turi 
būti ir viso Klaipėdos kraš
to Valdžia, — Direktorija.

Jau pradedant 1925 me
tais yra buvę keturi Seime
lio rinkimai. Dabar 29 Rug
sėjo Įvyksta penkti rinki
mai. Nors Lietuviai Klai
pėdos Krašte yra didžiumo
je, bet nėra taip tvirtai tau
tiškai susipratę ir susior
ganizavę, kaip tenykščiai 
Vokiečiai. Todėl Seimelio 
rinkimai visados buvo tik
ros varžytinės tarpe Vokie
čių ir Lietuvių ir betgi Vo
kiečiai rinkimus laimėdavo; 
laimėdavo ypač dėl to, kad 
jiems visokiais budais padė
davo užnemuniečiai 
čiai.

Didelės reikšmės 
muose turėjo ir tas 
faktas, kad daugelis Klai
pėdiečių ūkininkų (laukin
inkų) turėjo nelaimės tapti 
Vokietijos bankų skolini n- no ir Sasso bylos laikų Vo
kais.

Štai koks yra Klaipėdos tuvą yra pasiekusi milžiniš- 
Krašto sąstatas gvventojų ko laipsnio. Propagandis- 
tautybės atžvilgiu, sekant tai-Vokietininkai per radio, 

bet Vokiš- per parodas ir slaptais bu
dais dažnai peršoka papraš- 
čiausio padorumo rybas. Jie 
dažnai mėgsta Lietuvius ko- 
lioti ir Lietuvą pravardžio- 
ti barbarišku ar Aziatišku 
kraštu; neapseidavo be lan
gų daužymo ir kitokių kri- 
minališkų veiksmų, už kū
rins kai kam tekdavo kalėji- 
Iio ragauti Prie to viso Ber
lyno vyriausybė sugalvojo 
piktą ekonominį prieš Lietu
vą Spaudimą, neįsileisdama 
Lietuvos žemės ūkio pro
duktų. Galų ir pats Reic
ho viešpats neiškentė ir pra
bilo. Jo 15 Rugsėjo pasaky
toje Neuremberge kalboje 
ryšium su ateinančiais Klai
pėdos rinkimais, nesigailė
ta grasinimų Lietuvai ir i.ž 
gauliojimų Aliantų ir T u 
tų Sąjungos adresu. Ta- p 
ko kito ten buvo pasakyta, 
kad “Klaipėdos, Kraštas bu
vęs Vokietijai išvogtas ir

- (Tąsa ant 2 lapo}__

keturių 
išdavos

seimelių 
buvo to-

LietLiet.
balsu % atstovų V 

1925, 
1927, 
1930, 
1932,

6,0 -
13,4
17,7
18,2

Seimelis 
Seimelis 
Seimelis 

i Seimelis
Faktinai daugelis Lietu- 

• vių būdavo išrenkami atsto
vais ir kitose partijose, tik 
jie bevelijo Vokiečių klau
syti negu Lietuviško krašto 
interesus ginti. Čia tas ir 
būdavo įvairių nesusiprati
mų priežastis. V o k i š k o s 
krypties atstovai bevelyjo 
klausyti Berlyno pageidavi
mų ir todėl nepakęsdavo to
kios Direktorijos, kuri ma
tė, kad Klaipėdos Krašto 
ateitis ir gerovė paeina iš 
Lietuvos Respublikos. Išti- 
kro, pavyzdžiu, menkutis 
Klaipėdos uostas prieš Di
dįjį Karą, tik dešimti metų 
pabuvęs Lietuvos valdžioje, 
išaugo į pirmaeilį Baltijos 
juros portą. Kyla klausy
mas, ar Klaipėdiškiai ir per 
šiuos ateinančius rinkimus 
nesusipras, Ar jie kaip pir
miau išsigąs Berlyno grą- 
sinių ir aklai pasiduos truk- 
šmingai Vokiečių propagan
dai?

Vokie-

rinki- 
liudnas

II.
Klaipėdos Krašto seime

lio rinkimai, kurie Įvyksta 
29 dieną šio Rugsėjo mėn. 
netikėtai įgyjo tarptautinės 
reikšmės. Panašių rinkimų 
kaip matėm, buvo jau kele
tas; tenai ir čia, rodos, nie
ko nepaprasto neturėtų bū
ti. Tačiau dėl ateinančių 
Klaipėdos rinkimų nepapra
stai subruzdo Vokiečiai kai
mynai, tie rinkimai negali 
ir Lietuvai nerūpėti.

Nuo Bottcherio, Neuma-

kiečių propaganda prieš Lie-

ne Lietuviškos, 
kos statistikos žiniomis: 
patys Vokiečiai, per 500 me
tų neįveikę Lietuvių Klai
pėdiečiu suvokietinti, turė
jo pripažinti, kad sulig 1905 
metų visuotino gyventojų 
sąrašo visame Klaipėdos 
Krašte Lietuviškai kalban
čių bvo 68,035 arba 48,3' c, 
gi Vokiškai kalbančių 71,556 
arba 50,8% kitų 1,261 arba 
0,3%, o išviso 140,852 gy
ventojų. Taip tai rodo val
diškoji Vokiečių statistika. 
Tačiau Vokiečių dvasininkų 
1912 metų metraštis duoda 
žymiai kitonišką vaizdą: 
Lietuvių butą 71,810 arba 
51,9%, Vokiečių butą 66,- 
719 arba 48,1%. Tat negali 
būti abejonės, kad Lietuvi
ams visame Klaipėdos Kra
šte priklauso bent 52% di
džiuma; tas Lietuvių nuo
šimtis yra beabejo gerokai 
pakilęs (iki 2/3) šiais lai
kais (1935m.). Tik pačiame
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KORESPONDENCIJOS BrOQL|yn
RR Pfl iv Izifu laidu Tnntai’VC! nvifl aFi’ni-Newark ir kitų tautų moterys prie strei

ko neprisidėjo.
Streikas prasidėjo pikietavi- 

mu prie mėsos, Armour, Swift, 
ir Abator mėsinyčių. Mėsos 

[kompanijos kreipės pas miesto 
Majorą kad duotų policiją nu- 

Įvaikymui pi kieta u j ančių moterų. Į

A. S. Trečioko Sutiktuvės 
Pirmadienio vakare, Rugsėjo 

9-tą dieną laivu “Europa” su
grįžo p. A. S. Trečiokas, kuris 
buvo siųstas kaipo atstovas New 
Jersey valstybės Lietuvių Pre-Ma.ioras pasiuntė policiją ir po- 
kybos Buto, o taipgi ir seniau- licija moteris išvejojo, o vieną 
šio Amerikos Lietuvių laikraš-^’eštavo. Tuomet moterys sto-

Tada 
krautuvininkai pradėjo slapta 
mėsą gabentis. Vieną krautuvi- 

N. L L. P. B. nariu ir didelis |nink4 Lietuvė moteris pagavo 
būrys jo draugu, kaip tai: M.,ir sustabdė. Jis įpykęs nubėgo 
Putinas su žmona, S. F. Gudas ! krautuvę, atsinešė šautuvą il
su žmona, Adv. C. F. Paulaus- Wino visas iššaudyti. Poh- 
kas su žmona, A. Verba su žmo-^ duota žinoti= krautuvimn- 
na, Ig. Budreckis su žmona, W.k<1 P°liciia areštavo ir paleido 
Žiūkas su žmona, D. Janulis sii|tik 1)0 Pa(’anka- 
žmona, A. Karčiauskaitė ir jos1 Ar streikierkos 
sesute, V. Boreika, M. Stane-j^1Aa’ 
lienė, O. Kaminskitnė, B. žiugž- 
daitč, J. Garolis, M. Katilienė, 
A. B. Strimaitis, J. T. Vitkaus
kas, ir jo žmona su sūnum, p. 
Trečiokienė, p. Trečiokas ap
sidžiaugė pamatęs savo šeimą 
ir daugelį savo draugų, su visais 
pasisveikinęs pareiškė, kad tu- 
rys 16 dėžių bagažo ir kad yra 
susirūpinęs muitinės reikalu. 
Bagaže pirmą vietą užėmė Lie
tuviškas krupninkas ir višninė, 
baravykai, marinavoti ir džio
vinti, o taipgi nemažai ir Akc. 
B-vės “Maistas” įvairios rūšies 
produktų. Kad tai viską netik 
pamatyti bet ir paragauti tai 
pp. Trečiokai pakvietė visus į 
prieplauką susirinkusius važiuo
ti į p-nų Trečiokų rezidenciją 
ir tenai tinkamai visą bagažą 
apžiūrėti. Daugelis prašymą 
priėmė ir palydėjo p. Trečiokų 
į namus, kuriuose rado pariuo- 
štą stalą su įvairiais valgiais ir 
gėrimais.
vėjo didelis buketas gelių su 
ant šilko juostelės užrašu “Wel
come Home” Pradėjus atidari
nėti įvairiass bagažo dėžes, sta
las tuojau pasidarė įvairesnis, 
o ypatingai skanus Lietuviški 
užkandžiai ir krupnikas su įvai
riais kitais gėrimais pakėlė Lie
tuvišką ūpą. Svečiai buvo ap
dovanoti Lietuviškų marinavo- 
tų baravikų skardinukėms su 
užrašu “Lobynas”.

Kadangi jau buvo vėlus lai
kas ir apie Kongreso nuveiktus 
darbus nebuvo laiko kalbėti, tai kas tokiais žodžiais rado ga- 
N. J. V. L. Prekybos Buto dau- Įimti apibudinti Klaipėdos 
gelis narių reikalavo kad valdy
ba greitu laiku sušauktų tam 
rtikalui susirinkimą Tokis susi
rinkimas buvo nutarta sušauk
ti antradienio vakare, Rugsėjo 
17-tą dieną, Lietuvių Šv. Jur-

čio VIENYBĖS Į pasaulio Lie-po pikietuoti krautuves, 
tuvių Kongresą Kaune.

Prie laivo susirinko daugelis |

Taipgi ant stalo sto-

Koresp. ABC.

DIPLOMATŲ ĮVERTINIMAS

Jau 
mieste 
mėsos
streikavo

SHENNANDOAH, PA.
Moterų Streikas.

dvi savaitės kaip musų 
vyksta streikas prieš 

kainas. Pirmiausiai su- 
Lietuvių moterys, o

p. K. 
Kauną 
i Šve-

ki laimės, ne-

Streikas 
savaitės kaip

Anglekasių
Jau septynios 

Reading kompanijos darbinin
kai streikuoja septyniose kasy
klose. Streiko pabaigos dar 
nesimato. Gal jis bus pralaimė
tas. Mat šiame distrikte yra 
dabar ištaisyta tik viena didelė 
anglių malimo stotis. Pirmiau 
kožna kasykla turėjo savo ang
lių malimo stotį ir kožna kasy
kla turėjo savo'unijos skyrių. 
Dabar kai įtaisė vieną malimo 
stoti tai nori kad ir unijos visi 
skyriai sueitų 
ir tada visos 
lygiai dirbti: 
įlinkai dirbtų
dienas į savaitę, 
kasyklos lygiai dirbtų.

Yra reikalaujama kai 
manijos gydytojo apžiūrėjimas
priimant darbininką Į darbą bu
tų panaikintas. Kartais gydy
tojas atmeta sveikus darbinin
kus, o kartais priima ir 
sveikus, tai dėl pažinties, 
tam panašaus išrokavimo.
Reading kumpanija egzaminuo- 

! ja darbininkus. Darbininkai 
tam

Į vieną 
kasyklos 
kad visi 

bent po 3 
ir kad

skyrių, 
turėtų 
darbi
ai- 4 
visos

kum-

ne
ar 

Tik

darbininkus.
priešinasi.

J. Basanavičius.

DĖL KLAIPĖDOS
RINKIMŲ

(Tąsa nuo 1 lapo) 
ta vagystė buvo legali-kad 

zuota per Tautų Sąjungą.” 
Jei pat Vokietijos viršinin-

klausimą, tai lengva supra- 
ti, kaip elgiasi eiliniai Klai
pėdos agitatoriai.

(Bus daugiau)

paskui pasekė ir Lenkės Airių (

VISOKIOS
A P D R A U DOS-INSUR A NCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimu 

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. IIEnd. 5699

LIETUVAITĖS PASIILGIMAS
Gražina Baltutytė

BALSUOKITE Už

BERNARD A. KROECKEL
Ant

Gimęs ir Buvęs
Man Daugiausiai Rupi Žmonių 

Man Daugiausiai Rupi Žmonių Gerovė.
Nominacijos, Spalio- Oct. 1 d.

(Politiškas Garsinimas)

Biznyje šioje Vardoje

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

mus negu ugniagesius (firemonus). 
Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra

miau šaukite
Vienatine

i P. P. M U U O LI S
•J 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729Cleveland
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DIRVOS’ REDAKTORIUS 
PARVEŽA NEPAPRASTŲ 

DALYKŲ.
‘Dirvos’ redaktorius. 

S. Karpius, jau apleido 
Rugsėjo 4 d., ir išvyko
diją ir Daniją. Kaune daugiau
siai laiko praleido su Gen. Na
gevičium, Karo Muziejaus vir
šininku ir tvarkytoju. Genero
las apdovanojo redaktorių dviem 
nepaprastais dalykais.

1. Medžio drožiniu, iš ąžuolo 
išimto iš Apuolės piliakalnio ku
ri 1932 m. Generolas tyrinėjo 
ir apie kurį p. Karpius parašė 
istorinę apysaką “Meninas”. Tą 
knygą autorius skyrė Gen. Na
gevičiui. Tame virš tūkstančio 
j lėt ų senumo Apuolės ąžuole yra 
išdirbtas pavidalas Apuolės pi
liakalnio kaip jis tikrumoje yra.

2. Antra dovana yra didelės 
svarbos visos Amerikos Lietu
viams. Tai yra dvi plokštelės 
(rekordai) Karo Muziejaus In
validų atliekamų apeigų prie 
Muziejaus, Kaune laike nuleidi
mo vėliavos. Filmininkas Ja- 
nuškavičius negali nufilmuot tų 
apeigų, nes jos buna vakare 7 
valandą, taigi pervėlu, bet musų 
redaktorius parsiveža tų apeigų 
muziką, kurią galės pagroti per 
radio ir kai kur salėse, ir tie 
Amerikos Lietuviai kurie buvo 
Kaune ir tas apeigas matė, tu-

malonų prisiminimą, o visi 
jas išgirsti. Pats redakto- 
paaiškins apeigas ir ką reiš- 
ta visa graudi ir graži mu-

Nuvesk, nuvesk, 
O Nemunėli, 
Mane į jurą Baltijos.
Gintarų noriu 
Pasirinkti,
Aš noriu Baltmares apjuost,

Su juostom tėviškės — 
Trispalvėm,
Kaip tikra sesė Lietuvos.
Ir kaip ir kaip man 
Nemylėti 
šios juros mylimo: savos

Nuo senų amžių 
žvejas Lietuvis
Tinklus čia leidžia Į mares.
Iš lino priverpia
Lietuvė
Laivams Lietuviškas bures.

Ir dar anksti
Per Nidos kopas
Ateinam, seserys laukų
Gintarų rinktis 
Į pajūrį,
Paguosti nerimą bangų.

Nuvešk, nuvesk,
O Nemunėli,
Maine ir vandenis Neries...
Tegu ir pajūrio
Sesulės
Dėl Vilniaus ašarą nulies.

Tegu per amžius 
Musų žemės 
Pamilsta jurą Baltijos. 
Mes, sesės, gintarų 
Pririnksim.
Mes norim Baltmares apjuost.

rėš 
kiti 
rius 
kia 
zika

Parvažiuojant p. redaktorius 
tas plokšteles pagros per Jono 
Valaičio programa, Brooklyne.

Linkėtina, kad tokį brangų 
dalyką—gyvą muziką iš Karo 
Muziejaus Kaune parvežtų svei
ką, kad plokštelės kokioj nelai
mėj nesusimuštų. šios plok
štelės yra vienatines ką iŠ Lie-;Pasiubav0 ir nutilo, 
tuvos kas nors į Ameriką par-i 
veža. Pirmą kartą viešai jas! 
Bus galima girdėti.

MUSŲ ŽEMĖJ
Kazys Bragdonas

Gieda paukštes! . . Ar girdėjai?
Ar klauseisi ten už šilo?
Pasiūbavo pietų vėjai,

Lietuvos Dainos Konrertas.
Nesenai Nem Yorke laimėjusi 

geriausio choro titulą. Lietu
vos Daina, 20-ties daininkų gru
pė, vedama p-lės Violetos Tam- 
kiutės, rengia gražų konrerta 
Rugsėjo - September 29 d. La-į 
bor Lyceum salėje, 947 Wil
loughby Ave., Brooklyne. Kon
certas prasidės 4:30 p. p., šo
kiai 7:30 v. v. Įžanga 50, 75c. 
ir $1.

Kiekvienam Lietuviui išgirs
ti šią jaunelių grūpę verta. Be- 
ja, dalyvaus ir taip pat dovaną 
už dainavimą laimėjęs Antanas 
Banys ir P-lės Butkiutės veda
ma Lyriečių balerinų grupė.

Rep.

Musų žemė tyli tyliai, 
Musų upės prausia daugų, 
Musų juroj šimtus mylių 
Gintarinės bangos žvanga.

Pro pušyną eina kelias, 
Kelias sukasi pro sodžių. 
Sušlamė eilė berželių — 
Nežinia beržai kuo guodžias.

i Svirtys girgžda užu svirno 
|Tylų vakarą vėlokai, 
i šaunius bėrius broliai girdo, 
Rasų pievoj — sesių juokas.

Musų žemėj saulės kyla, 
Saulės skęsta vėl už šilo, 
Naktimis 
Ežerėliai

žvaigždėm prilyja 
platus, gilus.

šiltam Biržely

R
STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
1ST 3 CENTAI

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

Mums visada rupi ir įduomu 
žinoti, ką žymus Lietuvos vai- I
stybės vyrai ir diplomatai mano 
ar sako įvairiais klausimais. 
Kiekvienas svarbesnis Įvykis 
kelia tam tikrų rūpesčių ar į- 
spudžių. Kai prieš 2 metus du 
drąsus Amerikiečiai Darius ir 
Girėnas su savo lėktuvu Paatlan- 
tėje laukė kiek geresnio oro, vi
si Lietuviai labai susirūpino ir 
vienas su kitu šnekučiavo: ka
žin, ar jiedu perskris per van
denyną ir pasieks Lietuvą. 1933 
metais Liepos mėnuo laikė su- 

j kaustęs visos Lietuvių tautos 
dvasią: pirmąją menesio pusę 

'mums nerimą kėlė didis lūkesy;; 
i o antrąją pusę — išgyveno 
'sunkią tragediją ir pradėjom 
didžiuotis tų dviejų vyrų hero
jiškumu.

Tų drąsuolių arčiau nepaži
nom, nežinojom jų praeities ir 
kilnių darbų. Bet visi lenkėm 
savo galvas prieš juos. Nesenai 
išėjusi iš spaudos didelė knyga 
“Sparnuoti Lietuviai Darius ir 
Girėnas”, padeda mums visiems 
pažinti tuos nepaprastos dva
sios vyrus, jų gyvenimą ir pa
deda geriau suprasti jų žygio 
reikšmę. Tai visa nušviečia 
daugybė dokumentų, laiškų, iš
rašai iš kitų tautų spaudos ir 
aukštų asmenų nuomonės. Kny
gos autorius labai gerai darė, 
kad nenorėjo kalbėti tiktai savo 
vardu, bet savo išvadas ir su
sektus faktus paįvairino auto
ritetingais dokumtntais ir kitų 
asmenų pareiškimais. Tas ypa
tingai padidina knygos vertę.

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris S. Lozoraitis labai auk
štai įvtrtino šią knygą ir la
bai susidomėjo ja. Ministeris 
teikėsi tai pažymėti savo laiške 
leidėjams ir autoriui.

Lietuvos pasiuntinys Jungti
nėse Am. Valstybėse pulkinin
kas P. žadeikis pareiškia, “Dar
bas atliktas rūpestingai ir todėl 
ši knyga yra vienas iš paminklų 
neužmirštamiems kilnios dva
sios drąsuliams”.

šios pasiuntinybės sekretorius 
Dr. M. Bagdonas šitaip atsiliepė

KANDIDATAS Į MAJORUS

MAJORAS HARRY L. DAVIS, 
sako:paminė

Clevelandas susitvarko. Mies- 
Lietuvos.to valdžia rūpinasi miesto rei- 
pareįgas kalais. Nepaisant sunkų finan-

apie šį veikalą: Iš tikrųj’ų šiuo 
leidiniu labai turiningai yra pa
minėta a. a. didvyrių Dariaus 
ir Girėno atmintis, šios knygos 
paruošimas ir išleidimas, neabe
jotinai, yra p. K. Stulpininės 
ir kap. Jurgėlos pažymėtinas 
nuopelnas.”

Lietuvos pasiuntinys Angli
joje B. K. Balutis pastebi: 
“Knyga rūpestingai sutaisyta ir 
puikiai išleista. Jos išleidimas 
yra labai geras dalykas ir kaip 
leidėjams, taip autoriui reikia 
už tai didelis ačiū pasakyti. Tai 
yra itin gražus, naudingas ir 
patvarus paminklas didžiam ir 
nepamirštamam žngiui 
ti”.

Laikinai einantis 
generalinio konsulo
New Yorke P. Daužvardis pažy-'sinių laikų, miesto piniginė pa- 
mi: “Knygą SPARNUOTI LIE- dėtis geresnė už kitų miestų. Ma- 
TUVIAI DARIUS IR GIRĖ- no administracijoje daug buvo 
NAS” įtraukiau savo geriausių padaryta pagerinimų, 
ir įdomiausių knygų sąrašan. 
Knyga priruošta ir išleista Da- 
riškai. Ji puoš Lietuviškus! 
knygynus ir aiškiai bylos sekan-l 
čioms musų kartoms apie tik- Į 
ruosius tautos sūnūs, drąsuo-j 
liūs — Darių ir Girėną. Kny-. 
gos autorius ir leidėja užsitar-! 
nauja aukštos pagarbos ir visa
pusiško kredito”.

Lietuvos konsulas Chicagojei 
A. Kalvaitis taip pat pareiškė! 
nusistebėjimą medžiagos gau-> 
sumu ir leidinio gražumu.

Susipažinus su žymių musų r 
diplomatų ir konsulų nuomonė- Į 
mis, labai pravartu visiems su-j 
sipratusiems Lietuviams 
geru pavyzdžiu: perskaičius šią! Aš modernizavau municipalę 
knygą-albumą, padėti ją tarp šviesos stotį.
savo geriausių knygų, kad pa-j Aš nupirkau 25 išmatų tro- 
šaliniai nesuterštų. Lietuvos kus.
moksio vyrai ir veikėjai pasiry-j As nepriėmiau įsakymų nuo 
žo niekam knygų neskolinti ir vietos trijų dienraščių.
laikyti jas savo knygynėly, kad Nepaisant dienraščiu opozici- 
ir kili jsigtų gerų knygų. Tai jęjg> atlikau gerą darbą Clev^ 
giažus papiotys. O paskolinto- ianc]0 žmonių naudai.
ji knyga apie Darių ir Girėną, j 
tikrai, negreit sugrįš savinin-| 
kuL | EUCHARISTINIAI PAVEIK-

Skaitytojau, ir pats taip aukš- SLAI, apie Šv. Antaną, bus ro
tai Įvertinsi ir branginsi šią domi Engineers Auditorium, 
knygą, kai Įsigysi ją ir per- Ontario ir St. Clair, šią savai- 
skaitysi. tę, nuo 10 ryto iki 10 vakaro.

Aš užlaikiau reikalingus pa- 
itarnavimus nepertrauktais, ne
atsižvelgiant į sunkią pinginę 
I padėtį.

Aš išrinkau miesto valdžios 
klepartmentų vedėjus kurie tu
rėjo patyrimus ir tiko į pas
kirtas vietas .

Aš parūpinau daug žaislavie- 
čių apsaugojimui kūdikių.

Aš padidianau policijos ir ug- 
niagisių spėkas.

Aš vedžiau miesto valdžią ge
rai ir pigiai.

I Aš išreikalavau federalius vie
šuosius darbus ir kiek galima 

sekti paskubinau juos.

ši šalis 
žada žemėn dangų šaukti, 
Jam išgrįs žvaigždelėms kelią 
Ir išpuoš mėnuliais augštį.

Musų žemėj aš norėčiau — 
Mano dulkes neštų vėjai 
Ir sapnuot tyliuos pavėsiuos, 
Kaip šią žemę aš mylėjau.

LIETUVOS BONŲ
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos bo- 
nų kuponus visų metų pilna 
jų verte už prenumeratą ir 
knygas arba spaudos darbus.

“DIRVA”
6820 Supci’ior Ave. Cleveland, O

* WILKELIS FUNERAL HOME
j Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

fj Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išg-ales ir noro. Vienok 
fi musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
u lygus, be tsižvelgimo i kaštus.
fi Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
ji derniškas.

$20, OOO, OOO

Radio Paroda
NUSIPIRKITE 1936 METŲ MODELIO 

RADIO IR GĖRĖKITĖS JUOMI
ŠĮ metą daugiau kaip 20 milijonų dolerių yra 
išleidžiama ant radio talento — programų pil
dytojo, šokių orkestrų, simfonijų, operų, dra
mų. Pilnam pasigėrėjimui to viso, Įsigykite 
naują radio.

Naujas 1936 metų Modelio Radio leis jums gir
dėti daug daugiau stočių ir “shart wave” per
davimus taip aiškiai kaip jus niekuomet nesap
navote.

KOL NEIŠGIRSITĖ 1936 METŲ 
MODELIO RADIO, NEBUSITE 

GIRDĖJĘ RADIO VISAI!
Paklausykite 1936 metų Medelio Radio pas savo 
pardavėją. Patys išgirskite kokią stebėtiną pa
žangą radio padarė. Sėdėkite pirmoje vietoje 
kai eina dideli perstatymai, taip kaip gali būti 

vien tik su naju radio!

RADIOS APPROVED BY THE ELECTRICAL LEAGUE
American-Bosch RCA Victor
Alwafer Kcr.f Silvertons
Crosiey Sparton
Genera! Elecfric Stewart-Warner
Grunow Westinghouse
Philco Zenith

THESE RADIOS ARE OFFERED FOR SALE
BY MEMBERS OF THE ELECTRICAL LEAGUE

lIEnderson 9292

LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING e 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO



DIRVA

Apie Lietuviu Meną

apie vieną iš daugelio 
gyvybės paraiškų — apie 
kuris yra laikomas — ir 
dažnai yra buvęs — gra-

i IGN. ŠLAPELIO PASKAITA
PATEIKTA PIRMAM PASAULINIUI LIETU

SIŲ KONGRESUI, KAUNE.
-----------

Man tenka garbė kalbėti Tam
stoms 
tautos 
meną, 
tikrai
žiausiu tautos žiedu.

Tamstoms, atsilankiusiems iš 
tolimų kraštų į seną tėvynę, be 
abejo, norėtųsi ne tik turėti 
duonos, sviesto ir mėsos, bet 
matyti atgimusios Lietuvos dva
sinio gyvenimo žiedą: klestė- 
jantį ir žydintį meną.

Deja, čįa ne vieno Tamstų 
lūkesčiai gali būti apvilti: sočiai 
pavalgius, galima nerasti, kuo 
siela galėtų pasidžiaugti.

Šiame savo pranešime norė
čiau ne tiek džiuginti Tamstas 
dideliais darbais ir laimėjimais 
meno srity, kiek paaiškinti, ko
dėl Tamstos tų laimėjimų ne
daug tematote, palyginti su tuo, 
kas kitose gyvenimo srityse per 
15 metų nepriklausomybės nu
veikta. Tuo tarpu kai didžiojo 
karo visokių kariuomenių sut
rypta Lietuva Tamstų pagalba 
atsistatė ir pasidarė derlingu 
daržu, tuo tarpu kai Kaunas iš 
mažo Rusų tvirtovės miestelio 
išaugo į didoką miestą, bent 
tris syk padidėjo ir pasipuošė 
rūmais, kurie tiktų ir didelėms 
sostinėms; tuo tarpu kai visose 
srityse matyti didelė pažanga, 
meno, ypač vaizdinio meno, srity 
atlikti darbai mažiau žymus, o 
gal atrodo net permaži.

šiam reiškiniui yra daug 
svarbių priežasčių, kurios gludi 
musų laikų baltosios rasės ci- 
vilizasijos bendroj 
Lietuvos gyvenimo 
sąlygose.

Pamėgimas kurti
žmogaus savybė, tad ir mato
me visų kraštų ir visų laikų 
tautas kuriančias šiokį ar kito
kį meną. Bet bendrai visų žmo
nių palinkimas kurti meną, iki 
realizuojasi matomuose ir gir
dimuose vaisiuose, susiduria su 
įvairiomis kliūtimis, jose dau
geriopai persilaužia ir pagaliau 
įgyja konkrečių formų. Įgim
tas reikalas kurti vienose sąly
gose išsilieja į šokį, kitose į 
besiužetinį, abstraktinį papuo
šalą, trečiose į vaizdus, poemas 
simfonijas ir t. t.

Neatsitiktinai Graikai tam 
tikram laikotarpy sukurė Rija
dą, vėlau gražiausią skulptūrą; 
taip pat neatsitiktinai musų 
tauta sukrė daugybę dainų, me
džio drožinių ir raštuotų au
deklų, kuriais galima didžiuo
tis. Gvildenti kokiose sąlygose 
kokie menai kuriasi čia nega
lima, nes tai sudėtingas daly
kas ir daug laiko užimtų, bet 
trumpai galima pasakyti: tau
tų gabumai ir noras kurti taip 
santykiuoja su aplinkuma, kaip 
žmogaus siela su kunu, kuriame 
ji gyvena ir reiškiasi.

linkmėje ir 
sperifiškose

yra įgimta

ir tapyba, — kurios kūrėsi se
novės miestuose ir ypač buvo 
paržydusios Graikijoj, vėliau bu
vo atgaivintos Italijos miestuo
se Renesanso metu ir klėstė j il
sios Europoji, yra lyg kokie 
egzotiški augalai, labai opios, 
lepios ir reikalaujančios gerų 
sąlygų. Trūkstant nors vienai 
sąlygai jos skursta ir nyksta. 
Todėl visoj žmonijos istorijoj 
labai retai ir tik trumpais lai
kotarpiais sutinkame pražydu
sius menus: tapybą ir skulptū
rą.

Grynuoju menu vadinami to
kie objektai, kurie gaminami 
yra ne kokiam nors praktiškam 
pritaikymui, bet turint galvoj 
jo efektą, kurį padarys jo iš

vaizda.
Musų senolių apgyventose že

mėse lig šiol, dėl ypatingos geo
grafinės padėties, nebuvo tin
kamos dirvos egzotiniams au
galams, — gryniesiems menams 
tarpti, žiūrint į praeitį nesun
ku pastebėti visišką nebuvimą 
sąlygų gryniesiems menams. 
Visu pirma Lietuviai neturėjo 
miestų ir negyveno miesto gy
venimu. Nors tiesa, senoji ga
linga Lietuva turėjo sostinę 
Vilnių, kuris 16 amž. buvo la
bais gyvas prekybos punktas, 
soriališkai — ekonomiškai reikš
mingas, bet kaip visuose Lie
tuvos miestuose, taip ir Vilniu
je, Lietuviai nesudarė viešpa
taujančios daugumos. Lietuviai 
ten buvo lyg ištirpę kitataučių 
mišiny, fan jie negalėjo turėti 
sąlygų savo grynajam 
kurti. Esant Lietuvai 
valstybe, ji ilgai paliko nuoša
liai nuo križščioniškos kultūros, 
nepergyveno krikščioniškų vi
duramžių, tuo pačiu nepmgyve- 
no krikščioniško meno žydėjimo, 
kuris Europoj parengė kelius 
humanistinio meno Renesansui

menui 
galinga

Bažnytinis Menas Ne 
Lietuviškas

tarnyboj menas butų 
Tad nenuostabu, kad 

amž. Lietuva buvo 
apstatyta gražiai iš- 
bažnyčiomis, bet tie

Meno Kilmė

Visos gyvenimo sąlygos — 
geofizinės, ekonominės, sodiali- 
nės ir religinės — sudaro žmo
gaus dvasios raidos pamatus, 
tuo pačiu nutiesia gaires meno 
rūšims ir formoms. Bet tų gai
rių ribose lieka dar daug lais
vės talentų individualybei pasi
reikšti. Taigi “artės liberales” 
— laisvi menai, kaip juos Ro- 

' menai vadino, nėra uždari sa
vo gyvenimu gyveną padarai. 
Jie tampriai su gyvenimu susi
ję, ilgoj žmonijos kelionėj at
lieka tam tikrą visuomeninę ro
lę, ir yra tai x daugiau tai ma
žiau aktualus ir reikalingi. Gry
nojo meno rūšys, — skulptūra j ti ir statomi vogčia, naktimis.

Lietuvos valdovai, užimti ne
pabaigiamomis tėvynės nuo prie
šų gynimo kovomis, negalėjo 
rūpintis vaizdinio meno ugdy
mu. Lietuviams apsikrikštijus, 
atsirado vaizdinio meno reika
lautoja ir globėja: Katalikų Ba
žnyčia ir vienuolynai, bet Baž
nyčia turi savo ypatingus sie
kius ir jie nereikalauja, kad es
antis jos 
tautiškas. 
17 ir 18 
gausingai 
puoštomis
visi pastatai buvo atlikti iš sve
tur pakviestų meistrų — meni
ninkų, o smulkesnieji meno ku
riniai buvo atgabenti iš Italijos. 
Tat negalime jaisiais labai dži
augtis ir laikyti savais.

Taigi, kaip matome, Lietuvoj 
nebuvo vaizdiniam grynajam 
menui tarpti nė vienos palan
kios aplinkybės.

Tiesa, 18 amž. pabaigoj buvo 
norėta įkurti Lietuvoj meno ži
dinį "ir tam tikslui buvo įsteig
tos prie Vilniaus Universiteto 
architektūros, skulptūros. ir ta
pybos katedros, bet, išgyvenu
sios vos 30 metų, negalėjo pa
daryti žymesnių pėdsakų Lie
tuvos mene.

O kai po Lenkmečio buvo už
darytas Vilniaus Universitetas 
su meno katedromis ir prasidė
jo klaikiausias musų istorijoj 
aikotarpis, Vilniaus meno moky
klos silpna sėkla buvo visai su
minta ir sunaikinta. Tame lai
kotarpy net tokie meno reiški
niai kaip kryžiai buvo uždraus-

Iš tų priespaudos laikų pri- 
mintinas vienas menininkas — 
Tadas Daugirdas, kurį galima 
pavadinti musų vaizdinės tapy
bos meno aušrininku. Jis jauny
stėje vertėsi menu, senstelėjęs 
ėmėsi tirti Lietuvos priešistori
nę senovę. Savo archeologijos 
rinkiniais padėjo pagrindą Kau
no miesto muzėjui. Jis taip 
pat buvo pirmas musų tautodai
lės apaštalas ir vertintojas.

Jei jo vaizdinės tapybos dar
bų Tamstos nerasite galerijoj, 
tai ne dėlto, kad jų nėra likę, 
bet vien todėl, kad jis juos dir
bo prieš 50 metų ir nežinojo bu
simo Lietuvių meno galerijos 
direktoriaus skonio.

T. Daugirdas buvo savo lai
ku vienas kareivis ir nedaug te
galėjo nuveikti.

Gyviau pradėjo reikštis musų 
vaizdinė tapyba ir skulptūra tik 
nuo 1914 m., kada buvo gautos
šiokios tokios pilietinės teisės, rimų 
Už poros metų po to buvo įkur-Į didmiesčiuose, 
ta Lietuvos Dailės Dr-ja, kuri 
pradėjo spiesti Lietuvius meni
ninkus, rengti jų darbų paro
das ir populiarinti jų darbus. 
Tą reikšmingą darbą pradėjo 
menininkai: A. Žmuidzinavičius. 
M. Čiurlionis, P. Rimša ir kiti 
to laiko Vilniaus Lietuviai in
teligentai.

Vilniaus Parodos

gru- 
dis- 
ėdi- 
Lie-

L. D. Dr-jos rengiamos pa
rodos Vilniuj buvo tikri Lietu- 

: vių atgimimo manifestai ir 
šventės visoj Lietuvoj. Jas lan- 

' kė daugybė kaimo žmonių, nes 
jose dalyvavo ir kaimo dailinin
kai — dievadirbiai, audėjos ir 
kiti dailių darbelių meistrai. Iš 
jų įgyti darbai davė pradžią tau
todailės rinkimui ir sudarė pa
grindą busimam tautodailės sky
riui čiurlionies Galerijoj.

Tose parodose pradėjo rody
tis ir iškilo didysis musų meni
ninkas M. K. Čiurlionis (miręs 
1911 m.) — musų meno1 tikra 
pažyba. Jis ne tik puikus vaiz- 
dininkas - tapytojas, bet ir mu
zikas - kompozitorius, ir poetas. 
Jis vertas ypatingo dėmesio ir 
studijų, bet nėra laiko plačiau 
su juo supažindinti Tamtas.

Lietuvos Respublikai įsikūrus 
čiurlionies kuriniai buvo vals
tybės įgyti ir įsteigta jo vardu 
galerija kame dabar galima ma
tyti beveik visus jo kurinius.

Musų Valstybei besikuriant 
meno kūryba ir jos reikalais 
rūpintis buvo įsteigta “Lietuvos 
Meno Kūrėjų Dr-ja,” kuri pir
maisiais nepriklausomaisiais me
tais, valdžiai ir visuomenei pri- 
tarant ir padedant, organizavo 
visas, dabar esančias meno įs
taigas, bet netrukus, kaip pri
dera menininkų organizacijoms, 
suįro.

Pradžioje musų nepriklauso
mo gyvenimo (1922 m.) buvo 
įsteigta valdžios laikoma Meno 
Mokykla, kuri lig šiol yra išlei
dusi apie 100 auklėtinių, kurių 
tarpe yra nemaža talentingų me
nininkų. Per trumpą laiką jie 
dar negalėjo žymiai pasireikš
ti, — tam reikia daug ilgesnio 
laiko, — bet nėra abejonių, kad 
kai kurių asmenyse bręsta di
deli menininkai.

Meno Organizacijos

joms 
kurios 
dienų 
greta 

pavie- 
yra

Atsiradus nuajoms pajėgoms 
mene, atsirado reikalas 
diferencijuotis į grupes, 
atstovauja įvairias šių 
meno kryptis. Dabar 
daugelio neorganizuotų,
nių Lietuvių menininkų, 
trys organizacijos. Senesniosios 
menininkų dartos dauguma spie
čiasi “Lietuvos menininkų drau
gijoj” Jaunesnieji menininkai, 
buv. Meno Mokyklos auklėti
niai, turi draugiją vardu “Ne
priklausomieji” ir grupę “Ars”. 
Abi jaunųjų organizarijos tu
ri po 5-6 narius. “Ars” atsto-

Devynių Dienų 
e Atstogos 'S

žiavimas į pakalnes. Ir taip 
— Įvažiuodami į pakalnes, pasiekė- 

Rytas. Pirmieji saulės spin-Įrne ir Melono karalystę, “durnų 
dūliai sveikina rasotus medžius '■ miestą” — Pittsburgą. 
ir gėles. Kur-nekur gatve žin- pittsburghas, nemažas 

ksniuoja darban pavienis žmo-'tas; bet labai išsimėtęs: ___
gus. Aš traukiu į autobusų f]abs lobe, kita kalne, trečia šioj

Į pusėj upės, ketvirta kitoj pusėj 
tai 
ka- 
kad 
du-

vauija modernizmą. Visos trys 
minėtos organizacijos užimtos 
ne tiek meno kūryba, kiek meno 
politika ir tai savo mažos 
pelės meno politika ir kitų 
kreditavimu. Tarpusavio 
mosi rezultatai gana liūdni:
tuvio menininko vardas Lietu-’ 
voj labai diskredituotas.

Trumpai sakant, atgimusioj 
Lietuvoj nors atsirado šiokios 
tokios galimybės grynajam me
nui kurtis, bet to meno tautiš
kumui reikštis turime labai ne
palankias sąlygas dėl šių aplin
kybių : musų grynasis menas 
pradėjo kurtis neturėdamas jo
kių tardicijų praeity, galima sa
kyti, kaip naujakuris ant dir
vono. Neturint nei savo meno 
praeities, nei savo mokyklos, 
reikėjo mokytis ir semtis paty- 

svetur, Vakarų Europos 
ypač Paryžiuj.

Ten persiėmous jų meno užda
viniais ir 
atgal buvo kuriama jų dvasioj. 
O Europos didmiesčių vaizdinis 
menas, tapyba jau nuo XIX 
amž. pabaigos stengiasi, kaip 
muzika, sąmoningai pasidaryti 
tik meisterystė, kuri ieško stip
riai pabrėžtų tapybos pradų, 
Nauja tapyba visai neranda rei
kalo ką nors atvaizduoti arba 
pavaizduoti, svarbesniu uždavi
niu laiko grynai formalines pro
blemas. šios didmiesčių meno 
srovės randa atbalsių ir pas mus 
nors jos musų gyvenimo sąly
goms yra svetimos. Jos vilioja 
jaunus menininkus, nes save su
rasti mene sunku ir daug triū
so reikia, o keistenybėmis gali
ma greit pagarsėti nors trum
pam laikui.

Negalima sakyti, kad naujau
sių laikų meno srovės butų tik 
jnados. padaras. Jų šaknys glu
di tam tikruose didmiesčių ben
druomenės sluoksniuose, bet, 
deja, platesniai visuomenei jos 
yra svetimos. Jų įsigalėjimas 
pas mus daro giliausią bedugnę 
tarp meno ir visuomenės. Meni
ninkai sėdi Olimpe ant savo me
no problemų, o vsuomenė iš jų 
šaiposi ir puošia savo namus 
blogais ir pigiais oleodrukais .

Turint galvoj, kad jaunųjų 
tarpe yra nemaža talentų, ga
lima tikėtis, kad jie persirgę 
didmiesčių modernizmo liga, pa
tyrimo įgiję ir subrendę pradės 
kurti savo meną, kurio visi 
trokšta, kuris suras kelius į 
visuomenės širdį ir ras plates
nės paramos Valdžioj ir 
menėj, negu dabar turi.

siekimais ir grižus

UTENA

visuo-

Pereitų metų rudenį Utenos 
apskrity buvo įtarta apie 100 
žmonių platinus komunistinę 
literatūrą. Pravedus tardymą 
užvestos bylos 80 žmonėms, iš 
kurių 10 žmonių sėdi kalėjime. 
Daug žmonių sakosi nekalti ir 
laukia teismo, tikrai tikėdamies, 
jog busią išteisinti,
teismo prokuratūra esanti pa
našios 
turėtų 
gaivalo, kad paskui nebūtų be-

Berods, ir

nuomonės, 
saugotis

Kaimiečiai 
komunistinio

Rugpiučio 16-to.

mies- 
viena

stotį, keliauti į Vakarus.
Stotyje judesys. Vyriškas !Upgs. 

juokas maišosi su moterišku kle
gesiu. Prunkšdamas, kaip šim- minai ir ciumab 
tas žirgų, įužia ir autobusas. 
Pasažieriai sparčiai atsisveikina 
su palydovais ir skubi į autobu-ibja 
są gauti patogiausias vietas. Su- ’ 
prunkštė, sužvengė plieninis ar
žilas ir — sudie Baltimore!

Iš miesto išdumėme kaip ma
tai Laukai. šešepedžiai kuku
rūzai ir sauliažolynįai stūkso 
pakeliais. Bulvės dirvose, kaip 
peraugusios mėtos. Bakūžės j 
gėlynuose, karvės pievose, nu-jsau^s spinduliai, 
piautas šienas lankose — tai |na znionių. 
pakelės vaizdai, kuriuos vienur-i - - -----
kitur pakeičia sruvenantis upe
lis, kalnas arba būrys lapuočių.

Keli kaimai ir miesteliai, ir 
jau riedam iš Marylando j Penn- Punios ėjo, skubėjo, it

Bendras jo vaizdas, 
kalnai, namai, upės, tiltai, 

Sakoma, 
seniau čia žmonės bodėjęsi 
Įmais. Bet dabar jau dūmai reiš-

Daugiau durnų — 
daugiau duonos.

Pittsburge sustojau ir nakvo
jau.

Rugpiučio 17-to.

Diena buvo giedri. Per ap- 
simyglojusį miesto orą veržėsi 

Gatvėse pil- 
Jauni vyrai, seni 

vyrai, baltakaunieriai ir sunkia- 
idarbiai: jaunos panos- — auk- 
Isaplaukės - suodžiaskruostės - 
’ juraakės-vyšnialupės — žilaplau-

kruvini susirėmimai. Vie-

skruzdės. Murai, kalnai ir žmo
nės atrodė it peraugęs gajus 
skruzdėlynas.

Gamta mat sukūrė žmogų ir 
aprkovė jį minčių, norų, geismų 
svajonių ir troškių našta. Po 
ta našta žmogus ir nerimsta. 
Vis skubi, bėga kur nors ją 
nusikratyti, likti liuosu. 
kai jis, arba ji, tolyn bėga, 
našta vis sunkėja ir atrodo 
desne. Jis ją nusikrato tik 
merkęs akis...

Diena prabėgo apžiūrint mie
stą.

Rugpiučio 18-to.

barys neužbaigtas.
Dienai baigianties išsileidaU 

į Clevelandą.

Rugpiučio 20-to.

Aš jau Clevelande. čia oras 
tyresnis už Pittsburgo, nes du
rnų tiek nėra. Miestas gražus, 
ir vaizdingas. Jis guli prie Erie 

Paeinu, žiuriu, Superior 
Atsiminiau, kad ant 

i centras, 
sakau gal 

dar ir kokį Lietuvį susitiksiu. 
Daėjau iki E. 55-tos gatvės, jau 
buvo 11:35 dieną, ir einu tolyn. 
Girdžiu kad kas triubyja auto 
ragą. Atsisuku, nagi p. H. Elo, 
kada tai gyvenęs ir dirbęs Bal- 
timorėje, o dabar gyvenantis 
Clevelande. Dirba Richman Bro
lių siuvykloje kaipo darbo pri
žiūrėtojas. Tai labai prielankus 
žmogus — švedas, vedęs su Lie
tuve, Gražuliute, iš Baltimorės. 
Jis mane 
save. Tai 
ir vakare 
praelidau.
Clevelande dalyje, ant Overlook 
kelio.

ežero.
Avenue.
šios gatvės Lietuvių
Tai ir išsileidati eiti: :

tuoj pasivadino pas 
su juomi, dirbtuvėje 

namie, laiką smagiai 
Jie gyvena gražioje

Rugpiučio 21-mo.

Bet 
tai 
di
li ž-

Lietuviškos “triva- 
sustatytos kanuolės, 
tvarkoj kaip jos sto- 
Įvyko paliaubos. Kur

svlvanijos žemę, štai ir Gettys- 
burgas.

Gettysburgas, tai šalies Tau
tiškos Kapinės, čia krito tūk
stančiai tūkstančių vyrų kau- 
damiesi Civiliam Kare už mau
rų teises, šiaurinė kontinento 
dalis sekdama Prezidentą Lin- 
colną stojo už paliuosavimą mau
rų iš vergovės. Po daugelyje 
vietų ilgų mūšių, čia buvo di
deli
nok šiauriniai, laisvės šalinin
kai, nugalėjo pietinius šioje vie
toje, ir čia įvyko nulemiantis 
mušis. Kai Civilis Karas baigė
si, pergalėtojai nugalėtųjų ne
baudė: rankas pasispaudę, ir 
viskas buvo baigta.

Dabar čia Tautiškos Kapinės. 
Tūkstančių akrų plote, išvedžio
ti keliai, kuriais keliaujant ga
lima matyti Kapines, čia stūk
so tų laikų akmeninės batarė- 
jos, kaip 
ges,” ir 
toj pačioj 
vėjo kada
tik pažvelgsi, ten stovylos, ant
kapiai, ženklai, paminklai — 
granitas ir plienas, ši vieta yra 
laikoma didelėj pagarboj. Čia 
Amerikos Laisvės Aukuras, prie 
kurio Lincolnas pasakė savo 
amžiną “Gettysburgo Kalbą.” 
Milijonai žmonių kas metai lan
ko šią vietą.

Musų aržilas dustelėjo čia 
keliolika minutų, ir pasileido 
tolyn. Jau kelias darėsi kito- 
kis: kalneliai, kalnai, ir ant kal
nų kalnai. Kalnai, kurie prask
rodžia debesius. Kai užvažiuoji 
ant kalno čiukurio, tai apyragė 
kalnų, miškų, laukų — vienur 
saulės apšviesta, 
aukusi —- atrodo 
gabelinas.

Važiuojam ir
vis' į kalną ir į kalną.

Sekmadienys. Gaudžia var
mai, kviečia minias melstis. Ba
žnyčiose klupi tūkstančiai mal
dininkų. Maldomis sparnuojasi 
sielos ir kyla į vargų užmirštį. 
Ar maldininkai Anoj Pusėj Ju
ros turės geresnį būti už nesi
meldžiančius ar ne, nežinia. Bet 
tyra, neveidmainga malda — be 
durnų pamokslų! — prie gražių 
himnų ir plaukiančios muzikos 
bei gaudimo varpų, — lyg ir 
duoda “vargelių” ir “kryželių” 
užmirštį. Tai nors protui ir 
mokslui religija išrodo tuščia, 
gal sielai ir kunui duoda, 
ne “išganymą,” tai bet

Iš ryto diena buvo 
bet popietyje debesiai 
pasirodyti. Atstumoje
dėjo perkūnas. Atlėkė vėjas ir 
pradėjo taršyti medžius ir rau
ti nuo galvų skrybėlės. Pra- 
kurio aukštumų dugnas ir pa- 
seipylė vandenio lopos. Kas gy
vas, dumia po stogu. Lijo smar
kiai ir netrumpai. Bet kiek vė- 
laius ir vėl saulė pasirodė. Tik 
neilgai ji viešėjo. Pradingo už 
kuprotų kalnų...

jei 
poilsi.
šviesi; 

pradėjo 
sudun-

kitur apsini- 
it milžiniškas

važiuojam —
Užvažia-

reikalingai tardomi ir po teis- vus an^ vieno kalno važiuoji į 
mus tąsinėjami. kitą. Pagaliaus, prasideda va

DURPĖS — LIETUVOS TURTAS

Po pusryčių, išėjau miesto 
apžiūrėti. Pradėjau eiti Euclid 
alėja ir priėjau prie Viešosios 
Aikštės, čia gražu. Aplink Aik
štę dideli namai ir dangų sie
kianti nauja gelažinkelio (Ter
minai) stotis. Pamačiau bury 
žmonių, tai ir aš priėjau. Koks 
tai “istas” išdėstinėjo savo teo
rijas. Pavaikščiojęs grįžau vieš- 
butin ir pradėjau rašinėti. Po 
kiek laiko kas pabeldė į duris, 
žiuriu, kad p. Elo. Jis mane 
pasivadino pas save ant pietų. 
Nuvažiavome ir radome jo žmo
ną laukiančią musų pietauti. Po 
puikių pietų ir pasišnekučiavimo 
išvažiavome pasivažinėti. Va
žinėjome gana ilgai; aprodė man 
visas įdubmesnes Clevelando 
vietas, 
atvežė į viešbutį, 
pasilsėti, 
dar nebus 
“Dirvą” ir 
redaktorių, 
— padaryti jam surprizą. 
ėmjau Superior Ave. gatvekarį, 
įsakiau kunduktoriui išleisti 
ties No. 6820 tos gatvės. Bet 
kunduktorius užmiršo mane pa
šaukti ir aš pravažiavau kelius 
kvartalus, 
čias. štai 
dar šviesu.
Rastenis pleškina ant rašomo
sios mašinėlės — rengia “Dir
vai” medegą.

“Labą vakarą,” sakau aš. Jis 
galvą pakėlė ir žiuri — prieš 
jį stovi jo šeimos draugas — 
Galinaičių Jonas! “Labą, labą 

(Tąsa ant 5 lapo)

įdubmesnes
Apie devynias vakare 

Maniau eti 
Bet atsiminiau, kad 

pervėlu nukakti į 
aplankyti jos laikinį 
Adv. Nadą Rastenį 

Pa-

Atgal paėjau pės- 
ir “Dirva.” Vidury

Įeinu; žiuriu, Adv.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Rugpiučio 19-to.

Rytas buvo gana kaitrus, 
žmonės ėjo vienmarškiniai. Aš 
ir išsileidžiau — miesto apžiū
rėti. Svarbu man buvo matyti 
Pittsburgh© Universiteto “Mok
slo Katedra.” Jos statinys yra 
įduomus ir įspūdingas. Jo vir
šūnė skrodžia debesius. Jame 
yra Tautiniai Kambariai, jų 
tarpe ir Lietuvių Kambarys. Ir 
mes, Baltimoriečiai, anais me
tais, vadovaujant Adv. Nadui
Rasteniui, per Draugijų, Tary-pR0TrNIN(3H0LM Lapkriao 16 
bą, sukeleme virs $lo0.00 šio 
Lietuvių Kambario įrengimo 
paramai.

Dabartiniu laiku dar nevisi 
Tautiniai Kambariai įrengti. Ki
ti pusiau įrengti, kiti dar ne- 

ir musų kam-

AMERIKOS LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečia’ klase 

Ten ............................ S97.50
Ten ir atgal ............. 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai — 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

GRIPSHOLM — Saplio 3 
KUNGSHOLM — Spalio 23 
GRIPSHOLM — Spalio 30

| baigti rengti. Dar

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas modemiškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Musų Protėvių Prekybos 
Atgarsis.

Babitės valsčiuje Latvijoje

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

N A Z IJ A D A
Artinanties Klaipėdos rin

kimams Rugsėjo 29-to, Vo
kiečių Naziai pradėjo aukš
čiausiu balsu sukauti, kad 
Lietuviai varžą Klaipėdos 
Vokiečius. Vokiečiai savo 
tokiu šauksmu ne tik patys 
šlykščiai ir bereikalingai 
dergia Lietuvą ir Klaipėdos 
Lietuvius, bet jie gauna “an
tros smuikos” pritarimo Eu
ropos ir net Amerikos spau
doje.

Clevelando “Plain Deal
er,” peržvalginiame straips
nyje, “Memel, Beware” po 
smuinėjimo Klaipėdos padė- 
tės, sako:

pėdos Naziai, kurstomi Bėr
imo Nazių, visa gerklė rė
kia, tą ryksmą pakartoja 
Nazių spauda, o kiti dar, sa
vais sumetimais, pliečia tuos 
šauksmus kitur.

Ant Vokiečių šauksmų, 
kad 11 tūkstančių Vokiečių 
balsuotojų Klaipėdos krašte 

j Lietuva atėmusi teisę bal
suoti, — Lietuva, Rugsėjo 
24 d. davė atsaką ir parodė 
kad tai tik Vokiečių melas.

Lietuva, pareiškė, jog tik 
69 netekusiems pilietybės, 
nebus leista balsuoti Klai
pėdos rinkimuose.

Nazijada, reiškia, priskal
do iš šiaudo vežimą.

Tai svetimi spygliuočiai bei 
lapuočiai Lietuviui kelią pa
stojo. Gal iš pavydo, kad 
Lietuvis su savo gilioms ir 
medžiais gražiai sugyveno, 
svetimi medžiai tai padarė.

Lietuviui, išrodo, lengviau 
nugalėti okeano bangas ne
gu medžių klastas.

APIE LIETUVĄ
Kas metai vis daugiau A- 

inerikos Lietuvių jaunimo 
nuvyksta Lietuvon. Įduo
tu u. žinoti kaip Amerikoje 
augusiam jaunimui Lietuva 
atrodo.

P-lė. Birutė Smailytė, iš 
. Detroito, nesenai grįžo iš

vienas ūkininkas ties Babitės 
ežero pakraščiu rado bronzinį 
pinigėlį, kuris pasirodė esąs 1- 
500 metu senumo ir nulietas 
Romoje. Vienoje pusėje iškal
ta Romėnų meilės dievaitė Ve
nera, o kitoje koks imperatoto- 
rius, kurio parašas išdilęs. Mo
kslininkai spėja, tas pinigas Pa
baltijy atsidūrė gintaro preky
bos dėka. Jį palikę Romėnų 
pirkliai, atvykę iš musų pro
tėvių gintaro nusipirkti.

“Vokietija turi pamatą 
skųstis. Lietuviai igno
ravo savo pareigą linkui 
Vokiečių. Vokiečių par
tijos buvo paliktos betei
sėmis, kandidatai areš
tuoti, ir balsavimo po
pieriai konfiskuoti nuo 
Vokiečių rinkėjų.
“Chicago Tribune” talpi

na pranešimą žinomo kores
pondento Donald Day, neva 
iš Tilžės, kur jis tauzija:

“Šiandie pasaulis dis- 
kusuoja Italijos valdžios 
ambiciją nešti civiliza
ciją Etiopiečiams ir pa
dėti juos po kultūrine 
forma valdžios. Vienok 
pasaulis užmiršo kad 
124,000 Vokiečių gyve
nančių Klaipėdos kra
šte, kurios kultūra, yra 
daug gentkarčių prieky 
Lietuvių, buvo auka 19- 
23 metų Kauno pučo. 
Lietuvos valdžia varto
jo masinius areštus, kla
stingus teismus ir tero
rą stegndamosi nugąz- 
dinti žmones ii- nutemp
ti juos žemyn prie žemo 
laipsnio Lietuvių kultū
ros.”
Tokie pranešimai ir pa

reiškimai iš Vokiečių pusės 
— iš jų spaudos ir kalbų— 
tankiai teko girdėti. Keista 
vienok tai tokios šlykščios 
Nažių zaunos randa ir A- 
merikos spaudoje sau vietą. 
Čia jau pasirodo, kad Vo
kiečiai netik patys išgalvo
ja visokius nebūtus dalykus 
ir užsilipę ant stogų visa 
gerkle rėkia, bet ir visais 
galimais budais vartoja įta
ka, ant kitu šalių spaudos 
platesniam išjuodinimui Lie
tuvos ir Lietuvių vardo.

Stebėtina, kad Amerikos 
spauda, žinodama kaip “kul- 
tunringai” Vjokietijos Na
ziai, vedami apsvaigusio 
Hitlerio, elgiasi pačioje Vo
kietijoje — ne tik su Žy
dais, Katalikais ir Naziams 
nepritariančiais žmonėmis—

MEDŽIAI!
Nuo praamžių Lietuviai 

su medžiais gražiai sugyve
no. Pirmoji, tur but, Lie
tuvių pastogė buvo tai miš
kas. Kaip senai Lietuviai 
gyvena prie Baltikex ir Ne
muno krantų, nežinia. Bet 
žinoma, kad ten nuo gilios 
senovės šlamėjo ir ošė la
puočių ir spyliuočių didelės 
girios jose Lietuviams gy
venant.

Lietuviai visuomet mylė
jo medžius ir giras. Daug 
liaudies dainų apdainuoja 
girias, miškus, gojus, bei 
beržus, pušis, klevus, egles, 
žilvičius, liepas ir ąžuolus. 
Lietuviams miškai davė mi
talą, poilsį, apsaugą nuo 
priešų ir pastogę nuo lietaus 

i vėjų ir audrų. Už tuos visus 
'prielankumus, Lietuviai di
deliai gerbė, godojo, mylėjo, 
ir net garbino miškus ii' 
medžius. Tiesa, kad ir pa
tys Lietuviai, laikui bėgant, 
daugelyje vietų iždergnojo 
savo miškus ir medžius. Bet 
didžiumą Lietuvos miškų, 
girių ir medžių iškapojo tai 
Rusai tai Vokiečiai. Tame 
atsitikime jau ne Lietuvių 
kaltė. Abelnai, rodos, Lie
tuviai girių, miškų ir med
žių labai neįrustino.

Bet medžiai, išrėdytų, kad 
rūstauja šiais laikais ant Le 
rūstauja šiais laikais ant 
Lietuvių. Kai Lietuvis už

kimo ja nutiesti sau kelią 
per dausas, tai medis jam 
pastoja kelią.

Nesenai Soldino medžiai 
prisidėjo prie užkirtimo Li- 
tuanicai, Dariui ir Girėnui 
kelio. Miškas pakišo koją 
Lietuviams. Dabar vėl me
džiai ar medeliai, Balinro- 
be, sužalojo Lituanicą II, 
tik Lietuvi gyvą jau šiuo 
kartu paleido.

Kogi medžiai rūstauja ant 
Lietuvių ?

Tiesa, juk ne Lietuvos me
džiai, tuose dviejuose atsi
tikimuose, pinkles patiesė.

Lietuvos ir paradėjo rašyti 
į “Dirvos” sekciją, “Youths 
Forum.” Skaitant jos str
aipsnius, kurie prasideda su 
šia “Dirvos” laida, keliauji 

| po Lietuva kartu su p-lė. 
Smailytė ir matai Lietuvą 

; taip kaip ji ją matė. Verta 
I visiems jos straipsnius per- 
: skaityti.

RAY T. MILLER TINKA
MIAUSIAS

Spalio 1 dieną Clevelan- 
das nominuos ' kandidatus 

J ant Majoro. Yra net ašto- 
■ni kandidatai. Iš jų vienok 
tinkamiausias, tai Ray T. 
Miller, demokratų kandida
tas. Jis jau pora metų atgal 
buvo šio miesto Majoru ir 
pasirodė esąs gabus admini
stratorius.

I Prieš jo išrinkimą Majo- 
Įru, Clevelandas buvo valdo
mas po taip vadinama, Mie
sto Užveizdos (City Mana
ger) tvarka. Ne tiek dėl 
;tos valdymo tvarkos ne- 
praktingumo kiek iš prie
žasties susispietimo apie 
Miestu Salę tam tikrų ele
mentų, miesto gaspadorys- 
tė išgvaro, miesto pinigai 
buvo švaistomi ir audžiama 
visokia betvarkė. Miesto 
Užvaizdos sistema buvo at
šaukta, ir Milleris liko iš
rinktu Majoru. Jis skubiai 
sutvarkė miesto finansinę 
padėti, ir kai kuriuos pra
sižengėlius uždarė į tamsią
ją. Jo laiku miesto iždas 
padidėjo ir municijaliai ne- 
tvarkumai pranyko.

Apart ką p. Milleris yra 
praktiškas ir gabus, ener
gingas administratorius, jis 
yra ir nuoširdus ateivių 
draugas. Jis nepamiršo po 
rinkimų ateivių, ir nepamir
šo Lietuvių. Lietuviams jis 
yra daug ką gero padaręs. 
Be abejo, jei jis bus išrink
tas, ir dabar Lietuvių neuž
mirš. Milleris yra Roosevel- 
tinis, pažangus demokratas. 
Balsuodami už jį Lietuviai 
neapsiriks.

bet ir su pačiais “Nordi-
kais.” Ar senai Hitleris ka
pojo galvas politinių priešų, 
ir net savo buvusių bendrų 
— ir net moterų! Juk da
bartiniais taikias visi žino 
kaip toli Naziai nukulturė- 
jo. Žino tai ir “Plain Deal
er,” ir “Chicago Tribune” 
ir kiti! (Kas link Donald 
Day, tai kiek mums prisi
mena, tai jis visuomet nie
kus pliauškė prieš Lietuvą.) 
Vienok, kaž kokiais sume-

MOTUš, MOTUŠE!
(Liaudies Daina)

Motus, motuše, motuše mano,
Tai labai toli mane nuleidai,

Tai labai toli mane nuleidai....
timais, kartoja Vokiškus 
melus kaip tikrą grūdą.

Tikrenybėje, tai Klaipė
dos krašte Vokiečių niekas 
neengia, ir ten Vokiečiai tu
ri daugiau laisvės negu pa
čioje Vokietijoj. Tik Klai-

Vargino mane kojų žingsneliai,
Vargino mane rankų darbeliai,

Vargino mane rankų darbeliai....
Oi siuntė, siuntė mane anyta 
žiemužę šėko, vasarą sniego, 

žiemužę šėko, vasarą sniego....

Vokiečiai Dar Nepasiruošę.
Kelios savaitės atgal, Vokieti

joj įvyko naujosios Vokiečių 
armijos vieši manevrai. Sve
timų valstybių karininkai, ku
rie kaip svečiai manevrus sekė, 
sako, jauni karaiviai parodė di
delio ištvermingumo ir miklu
mo. Tačiau, stigo karininkų ir, 
bendrai, Vokiečių armija, sako, 
kitas valstybes pulti dar nepa
rengta nei medžiagiškai, nei iš
lavinimu. Lietuviams, kurie 
Vokietijos kaimynai, tas įdomu 
žnoti.

Kur Musų Mirtis, Nežinome.
1931 metais įgriuvo Mocana

qua anglies kasykla netoli Wil
kes Barre, Pa. ir gyvai palaido
jo aštuonius darbininkus. Ka
da, po penkių dienų ir šešių 
naktų, gelbėtojai prie jų dasi- 
kasė, tai šešius rado negyvus, 
o du gyvus, tarp jų 44 metų 
Joną Tamošiūną, Lietuvį. Savo 
drąsa ir vikrumu jis netik sa
vo yyvybę tamsioje kasykloje 
išlaikė, bet ir savo “bodės”, 
draugo. Už tai jam buvo ban
dyta gauti drąsuolio medalis iš 
Carnegie komisijos, bet spren
dėjai rado, kad draugo gyvybės 
išgelbėjimas įvyko darbo parei
gas einant, o ne savanoriu pa- 
sirįžimu. Medalių teikimo tai
syklėmis einant, medaliaus ne
buvo galima duoti. Taip ste
buklingai iš mirties išlikęs, Jo
nas išgyveno iki Liepos 13 d. 
šių metų, kada mirė ligoninėje, 
kokio tai vabzdžio įkastas, be
sidarbuojant ties savo namais 
darže. Mažas bitinėlis padarė 
tai, ko nepadarė stori žemės 
sluogsniai ir požemių baisioji 
tamsa bei mirties laukimas.

Užmirštas Kaimelis.
Tarp musų gadynės radio ir 

eroplanų sunku tikėti rasti to
kią vietą Europoje, kuri butų 
visi] užmiršta ir apleista. Jei 
ne kas kitas, tai mokesčių rin
kėjai ją žinotų. Tačiau, Jura 
kalnuose Francijoj yra kaime
lis Santans, kuris, jei valdybos 
galvai tikėti, per 50 metų yra 
visai centralinės valdžios Pary
žiuje pamirštas. Aną dieną jis 
parašė vidaus reikalų ministe
rial laišką, kuriame tuo užmir
šimu nusiskundžia. Sako, mu
sų bažnyčia, šešioliktama šimt- 
metyj statyta, griūva. Musų 
gaisravežimas, kurį paprastas 
pilietis 1868 metais kaimeliui 
nupirko, iš valdžios nėra gavęs 
jokių pinigų pataisymams. Mie
sto valdybos namas neturi jo
kių valdiškų papuošalų, išsky
rus paveikslą prezidento Car
not, nušauto 1894 metais. Per 
metų joks didesnis apskrities 
valdininkas nėra kaimo lankęs. 
Iš centralinės valdžios tik nuo
latos siunčiama kaima valdy
bai visokį cirkulioriai, kurių 
valdyba nesupranta. Todėl val
dybos galva laiške ministerial 
pataria cirkuliorių nesiuntinėti, 
nes jie busią gražiai atgal j vo
ką- sudedami ir atiduodami pa
štininkui atgal su parašu: “To
kio kaimo Francijoj nieks ne
žino’’. s .

L(T?sinys iš pereito num.) 
i ,___________

Jogaila išgulėjo kniupščias per vienas 
mišias. Prasidėjo antros — jis vis nesi
kėlė. Galiausia Vytautas nuėjo padėti 
jam atsikelti. Bet Jogaila nei nekrustelė
jo. Jis atsikėlė tik po dviejų mišių. Nu
silenkė visiems šventųjų paveikslams ir 
įsakė ties kiekvienu šventuoju užžibinti 
po storą auksuotą vaško žvakę. Išeinant 
iš koplyčios, jo akys įsmigo į didelį Bai
siojo Teismo paveikslą, ištapytą sienoje 
aukščiau durų. Aukštai stovėjo Kristus, 
šventųjų būrio apsuptas, skaisčiais spin
duliais švytąs. Paveikslo apačioje tysojo 
baisus velnias, n kurį stačia galva krito 
prakeiktieji. Jogaila ilgai žiurėjo į tą pa
veikslą baimingom akim. Galiaus liepė at
nešti kopėčias. Kai jas atvilko, tarė tar
nams: jį iį $ J * S!

— Užžiebkite dvi žvakes Tam Kurs 
aukštai. .. . Ir šitam mažiuką žvakigaliu- 
ką, — parodė į baisų velnią.

Jogaila su Vytautu nuėjo į pilies kam
barius. Čia užsirakinę jiedu vienas an
tram išsipasakojo savo širdies jausmus. 
Ypač susijaudino Jogaila. Jis sakėsi esąs 
laimingas kad vėl vaikšto po Lietuvos že
melę, kurios taip baisiai išsiilgęs. Džiau
gėsi vėl matąs savo vaikystės draugą. Iš 
susijaudinimo jis graudžiai apsiverkė.

Tada ir Vytautas neišsilaikė. Pra
virko ir jis. Užmiršo visas iš Jogailos pa
tirtas skriaudas. Užmiršo paniekinimą ir 
nužeminimą. . . . Jis padavė Jogailai ran
ką. Ir jiedu prisiekė sutriuškinti kryžei
vius, kurie lygiai buvo įkyrėję Lietuvai, 
lygiai Lenkams. Paskui panoro parašyti 
sutartį. Tam reikalui jiedu pasišaukė Jo
gailos patarėją bei kapelioną Mikalojų 
Trombą. Tasai tuojau sėdo rašyti. Tik 
pirma turėjo prisiekti kad visa ką išgirs 
ir ką užrašys — laikys griežčiausioje pa
slaptyje.

Valdovai, prisiekdami visomis šven
tenybėmis, pasižadėjo surinkti kiek tiktai 
kuris galės, kariumenės. Be to, turėjo 
būti sukviesti į talką visi sąjungininkai ir 
bičiuliai. Visi abiejų valstybių iždų pini
gai turės būti naudojami pirmiausia ka- 
riumenėms aprūpinti ir apginkluoti.

Galiausia teko susitarti del vietos kur 
kariumenės turi rinktis. Taip pat ir kur 
ir kada pradėti didįjį žygį.

— Lenkams burtis geriausia butų 
Gniezne ir Varšuvoje, o Lietuviams Gar
dine, — tarė Jogaila.

— Man rodos kad patogesnė vieta bu
tų Plockas, prie Vislos.... — tarė Vy
tautas.

— Gerai sakai! Iš ten gali drožti į 
patį Marienburgą. Tik sunku bus per 
Visią persikelti. Liūčių metu negali nei 
laivu, nei keltu persikelti.

— Šitą reikalą aš jau turėjau galvo
je, — įsikišo Vytautas. — Susitariau su 
Pskovo meistrais. Jie pastatys per Visią 
tiltą.

— Ką tu kalbi: per Visią tiltą? Per 
tokią plačią upė! — stebėjosi Jogaila.

— Taip. Ir pastatys. Pskovo meis
trai sumaningi, — atsakė Vytautas.

— Aš džiaugiuos, brolau, kad tu vis
ką taip moki išanksto apgalvoti ir numa
tyti. Tai žinokis. Aš tavim pasitikiu. 
Bet kada galutinai kariumenės turės bū
ti paskirtoje vietoje?

— Savaitę prieš Petrines, ties Červin- 
sku, netoli Plocko. Aš atvykti nepavėluo
siu. Lauk manęs tenai, — atsakė Vytau
tas.

— Ilgokas laikas. Per tą laiką kryž
eiviai užgrobs pusę mano valstybės, — nu
siminė Jogaila.

— Jie nieko nepatirs. Juk mes skelb- 
simės suvažiavę čia medžioti....

— Tebūna ir taip! Bet mes niekur 
dar, rodos, neužsirašydavome kas turės 
būti visos jungtinės kariumenės vadas? — 
užsiminė Jogaila.

— Be abejojimo, ši garbė pridera tau, 
— nesvyruodamas atsakė Vytautas. Jis 
žinojo Jogailą esant labai šavimeilų.

— Sutinku ir mielai priimu tokią di
džią garbę. Bet tu vesi karžygius į gar
bingą didžio laimėjimo muši, — pareiškė 
Jogaila Vytautui.

Vėl abu valdovai karštai pasibučiavo.
Po to Vvtautas tarė: <v - --- -------

— Tai dabar pasirašysim sutartį?
— Ne, dabar negaliu.... nepabėgs. 

Man reikia eiti į bažnyčią išpažinties. Die
vas nelaukia. Girdi, varpai jau šaukia. 
Palydėk mane, broluži, — atsake Jogaila, 
eidamas iš salės, žegnodamasis ir bučiuo
damas relikvijas.

Vytautas palydėjo Jogailą į bažnyčią. 
Ten išbuvo iki buvo atlaikytos vakarinės 
ir iki Jogaila atliko išpažintį. Paskui vėl 
abu pusbroliai suėjo į tą pačią salę. Mi
kalojus Trombą jau buvo parašęs sutartį 
ir jos nuorašą, Jogaila išvingiavo ilgą 
brūkšnį, kuris atstojo jo parašą: “Vladas 
II, Lenkijos Karalius”. Vytautas perskai
tė visą turinį ii’ greitai pasirašė. Trom
bą prispaudė karaliaus antspaudą ir viską 
patvirtino savo parašu.

Dabar, — prabilo Jogaila, atsistojęs, 
— svarbieji politikos dalykai sutvarkyti. 
Galime pradėti medžioklę, atsiminti savo 
sentėvį Gediminą, pasišvaistyti plačiose 
Lietuvos giružėse.... Pasirūpink, broli, 
kuodaugiausia šunų ir varikų. Tik neuž
miršk pasakyt kad mano koplyčia taip pat 
vyktų Į medžioklės vietą. Negalima nei 
vieną dieną apleisti šventų mišių....

Kitą dieną didžiausias medžiotojų bu
ris išvažiavo didžiųjų Brastos girių link. 
Ten Vytauto išanksto buvo liepta paruoš
ti visa kas reikalinga medžioklei. Di
džius! girių plotai buvo apsupti varikų. 
Jie kartu su šunimis kėlė miško žvėris. 
Ginami buvo žvėrys vienintelėn angon, 
kur stovėjo pasiruošę juos sutikti Jogai- 
L ■*r Vytautas. Medžioklė sekėsi puikiai. 
Tik per pirmą medžioklės dieną buvo už- 
iJHišta daugybė briedžių, šernų ir du mil
žinai stumbrai. Jogaila rodė nepaprastą 
vikrumą ir tikrą Lietuvio karšti medžiok
lei. . Keletą kartų jis buvo apkliuvęs į ne
abejojamą pavojų. Bet visada išgelbėda- 
yo jį arba jo drąsa ir taiklus smūgiai į, 
žvėrių krutinės, arba kiti medžiotojai.

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant že’nčs nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
G10 pusi., su daugeliu iliustracijų. Verte Karolis 
Vairas (Paraše Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

L T E T U V O S
ŽEMLAPIAI

30°
šie juietuvos 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 Įeitų. šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.
(Bus daugiau)

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

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 “Dirvoj c”



MUSŲ ROŽĖ

LukaševičiuteRožė
‘Dirvos’ Redakto- 
S. Karpiaus Sutik- 

Lie-

Dainuos 
riaus, p. K. 
tuvėse, Spalio 6, vakare, 
tuvių Svetainėje.

KANDIDATUOJA Į 
KOUNCILMANUS

Bernard A. Kroeckel, gimęs, 
augęs ir laikęs nejudinamo tur
to agentūrą 22-roj Vaidoj, prie 
Russell Road ir Superior Ave. 
per penkiolika metų, kandida
tuoja į Kouncilmanus. 
ko, jei jis butų 
vęstų visą savo 
stės darbininkų 
nikų gerovei.

Jis sa- 
išrinktas, paš- 
laiką kaiminy- 
ir namų savi-

EUCHARISTINS KONGRESAS
Eucharistinis Kongresas bai

gėsi Ketverge, didele Procesija. 
Kongreso parengimuose ir pa
maldose, Viešojoje Auditorijoje, 
Stalinine ir bažnyčiose, dalyvavo 
didžiausios minios. Buvo daug 
aukštų Katalikų dvasininkų ir 
žmonių suvažiavusių iš visur. 
Buvo daug ir Lietuvių, dvasi
ninkų ir svietiškų , svečių.

MIRĖ
Mirė Pranas Sankalas, Rug

sėjo 22 d. Jis buvo 17 metų au- 
žiaus, gyveno Chesterland, O., 
bet mirė Gallipolis, Ohio. Paliko 
nuliudime tėvą, motina, brolį ir 
seserį. Jo kūnas pašarvuotas 
Della Jakubauskas laidojimo 
koplyčioje. Laidotuvės 
Penktadieiyje, Rugsėjo 
Laidojimo pamaldos bus 
na kaip 9 vai. ryto, 
Parapijos Bažnyčioje.

PILIETYSTĖS PAMOKOS Į KĄ RINKSIIME MIESTO 
Pamokos prirengimui prie pi-l MAJORU.

• lietystės yra teikiamos Miesto 
Knygyno Skyriuje, E. 79th ir 
Superior, kaip 12:30 dieną, Tre
čiadieniais ir Ketvirtadieniais. 
Mokinama ir Agliškai skaityti 
ir rašyti. Pamokos visiems vel
tui.

SLA. 136 IR 362 KUOPŲ 
PIKNIKAS

Rengia didelį pikniką vietos 
136 ir 362 SLA. Kuopos, Nau
jos Parapijos Darže, Sekmadie
nyje, Rugsėjo-Sept. 29, kaip 1- 
30 dieną. 
Orkestrą, 
kviečiami

Gros Jono Aponaičio 
Įžanga maža, 

dalyvauti.
Visi

Spalio 1 d. bus nominacijos 
kandidatų į Clevelando Miesto 
Valdžią. Bus nominuojami koun- 
cilmanai, teisėjai ir kandidatai 
ant Majoro. Dabar yra net as
tuoni kandidatai Majoro vietai. 
Už katrą balsuosime? Aš sa
kyčiau kad turėtume balsuoti 
už Harold H. Burton, neprigul- 
mingą republikonų kandidatą. 
Jiš yra plačiai apsipažinęs su 
miesto valdžios dalykais, nes 
jis buvo miesto teisų direkto
rium ir nekurį laiką ėjo Majoro 
pareigas. Jis atkovojo miestui 
tris ir pusę milijono dolerų nuo 
gazo kampanijos. Nepamirški
te kad balsavimai bus Spalio 1- 
mo, ir nepamirškite balsuoti už 
Burtoną.

J. Brazauskas.

bus 
27 d. 
tą die- 
Naujos

RŲPINASI AKIŲ TAUPYMU

VIRGINIA R. WING

Bažnyčios ir socialės organi
zacijos turi progą pasikviesti 
iš Matymo Taupymo Tarybos 
kalbėtojus savo susirinkimams 
laike rudenio ir ateinančios žie
mos. Pasiųlymus pateikė p-lė. 
Virginia R. Wing, Tarybos Sek
retorė. Prakalboms dienas ga
lima pasiskirti telefonuojant p. 
Wm. Ganson Rose, HE. 1551.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” 
kitus tautinius laikraščiui 
130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN,

ii

vakare, Lietuvių Svetai- 
Kalbės Adv. Nadas Ras- 
Inž *Pius J. žuris, Kun. 
Karužiškis, ir Kun. S.

MASINIS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Demokratų Klubas 

rengia didelį Masinį susirinki
mą, Pirmadienyje, Rugsėjo-Sept 
30, 7:30 
tainėje. 
diatas į 
ir kiti.

vakare, Lietuvių Sve- 
Kalbės demokratų kan- 
majorus, R. T. Miller.
Visi dalyvaukime.

Rengėjai.

IŠTAISYTOS LIETUVIŲ 
SVETAINĖS ATIDARYMAS
Kaip jau veik visiems žino

ma, pastaruoju laiku Letuvių 
Svetainės apatinė salė buvo žy
miai ištaisyta ir pagerinta. Ati
darymui ištaisytos Svetainės yra 
rengiamos didelės iškilmės, Sek
madienyje, Rugsėjo - Sept. 29 
6 vai. 
nėję, 
tenis. 
K. A.
Steigmanos. Rainuos poni Kava
liauskienė ir Jaunoji Birutė. Da
lyvaus ir Kultūros Draugijos 
artistai.

Kartu prašome visus darbi
ninkus, dirbusius prie ištaisy
mo Salės, dalyvauti šiame pa
rengime. Jus aukojote savo|ir nukakome miestan, 
laiką ir darbą, tai mes norime 
jums viešai padėkoti.

Kviečiame visus dalyvauti- 
šiame parengime.

Renginio Komisija.

Devynių Dienų Atstogos 
(Tąsa nuo 3 lapo) 

vakarą!” Ir tik į glėbius, ir 
pasibučiavimus! Apsidžiaugė
me susitikimu; pasikalbėjome. 
Apleidome “Dirvos” redakciją 

:L ___ __ čia ka-
vinyčioje išgėrėme po kavos 
kaušą ir pasišnekučiavome.

Rugpiučio 22-ro.

ANT RENDOS, antro aukšto 
6 smagus kambariai su maudyne 
apšildomi. Kreipkitės: 
Wade Park Ave. A-I.

7011

mane supažindino su poni Ona j 
Kaupiene, kuri dabar jos vyruį 
p. K. S. Karpiui, “Dirvos”’ re
daktoriui, išvykus į Pasaulinį 
Lietuvių Kongresą, veda admi
nistracijos reikalus. Tai man
dagi ir pažangi moteris. Mums 
čia bekalbant jena aukštas, ge
rai atrodantis vyras. Tai p. 
Petras Muliolis, buvęs SLR K A. 
’rezidentas, realtorius. Pirmiau 
apie jį buvau girdėjęs tik iš 
laikraščių. Kai 
Rastenis sustojo, 
juos reikė žiūrėt 
dzukijos aržuolai!

Vakare su pp. Elo teko 
gražam Palace teatre.

jis
tai

j viršų.

ir Adv.
man į

Tai

būti

jtienės sode. Vieta graži. Stale- negaliu išsibudinti.
liai tarpe medžių ir gėlių susta
tyti. Vieną jų mes pasiskiria- Adv. Rastenis, pribuvęs mane no, ir 
rime, sėdame ir pradedame pi-[išlydėti. Jau buvo pusė po 
naklį drožti.
taip atvėso ir pasidarė šiurpu, čia ir nepabudęs į laiką.
kad turėjome persikelti į gara
žą, kuriame ne tik atsivilgimo sirinkau savo palaikus, 
bufetui bet ir 
vietos. Lošiame.
čia yra skiriama vieniam ketu
rių asmenų stalui.
mano bendrai man, 
čiui, leido, ar man 
aš laimėjau dovaną, 
bonėlį.” Užbaigus

Bet vakaro oras šių.

.m ciloii uoline/ 
mums užteko
Viena dovana

Staiga kas j tulaitis, Ringaila, Vencius, ir 
subeldė į duris. Pašokau — kit, tai ėjo mokslus, tai pagyve- 

išvažiavo. Veikėjai-pub- 
še-1 litistai, Smelstorius, Grigaitis,

Jei ne Rastenis tai gal bu- Laukis, daug kitų, ir dabar Adv, 
Rastenis, pas mus pabuvę ki

šu- | tur išvyko. Čia gyvendamas 
jautiesi gyvenąs rudenio metu, 

j sparnuočiams išplesnojant į “sil-

Rugpiučio 23-čio.

Rytui pasibaigiant paskam
binau Adv. Rasteniui. Susita
rėme susitikti ir susitikome pas 
pp. Baltrukonius, ponios Julės 
Rastenienės tėvus, čia turėjo
me pietus. Baltrukonių šeima 
graži, drauginga ir vaišinga. 
Pas juos nuo senai buvo visų 
pravažiuojančių musų veikėjų 
sustojimo vieta. Nenuostebu kad 
ir jų Julytė taip pamvlo Lietu
vius, jų dainas ir meną. Kaip 
Baltimorėja taip ir čia ją visi 
gražiai atsimena. Jos scenoje 
vaidinimas ir dainos visiems pa
tinka.

Iš Baltrukonių nuvažiavome 
miestan, į Advokatų Rastenio ir 
Baltrukonio raštynę, kuri ran
dasi Public Square Name, ant 
pat Public Square.

Nežinau, ar 
kaipo sve- 
sekėsi, bet 
“molio už- 
losį, Adv. 

Rastenis dar supažindino mane 
su daugeliu demokratų, demo
kračių ir svečių bei viešnių, ir 
iškeliavome.

Atvykome pas pp. Baltruko- 
nius. čia Baltrukonių Mamy
tė mus atšildė su arbatėlė ir 
užkandžiais ir paskui, rengda
masi ant rytojaus išvažiuoti, 
atsisveikinau su malonia Baltru 
konių šeima. — Baltrukonių 
Vincas ir Nadas parvežė mane 
į viešbutį.

Rugpiučio 25-to.
Per miegą girdžiu skambini

mą telefono: birrr, birrr. Mat 
eidamas gulti palikau viešbučio 
prižiūrėtojui žodi kad mane pri
keltų Sekmadienio ryte kaip 
šešios. Girdžiu skambuti, bet

Rugpiučio 24-to.

Iš ryto apžiurėjau Lietuvių 
Kultūros Darželį. Apie tai jau 
rašiau “Dirvoje.” Važiuodamas 
atgal vėl sustojau “Dirvoje.” 
Radau čia Adv. Rastenį, kuris

šeštadienis.
buvęs kaitrus, atšalo.
Adv. Rastenis, Baltrukonių Tė
vas, Alvina, ir aš, traukiame i 
Lietuvių Demokratų Klubo kor- 
tavimo vakarą, ponios Pečkai-

SVEIKATAI IR
SAUGUMUI

LEISKITE SAVO VAIKAMS

Važiuoti Gatvekariais
Su rudeniu tankiai ateina blogi orai, 

su pasekme pasidauginimo ligų, kelio ne
laimių ir mirčių. Apsaugojimui jūsų vai
kų, leiskite jiems važiuoti 
arba busu. Kainuoja labai

gatviakariu
mažai

Oras, iki šiolai
Vakare,

VAIKAMS MAŽIAU 
Penki tikėtai už 10 centų, su 
ferio privelegija, 
visose valandose,
busų (išimant ekspresinius)

12 METU: 
cento trans- 

Tie tikėtai yra geri 
ant visų gatvekarių ir

VAIKAMS VIRŠ 12 METU EINAN
TIEMS Į VIEŠAS ARBA PARAPIJI
NES MOKYKLAS: 50 centų savaitiniai 
pasai, geri kas valandą, kas dieną, ant 
visų gatvekarių ir busų (išimant ekspre
sinius),

Jokis kitas miestas Su viny tose Val
stijose neturi vaiky pervažiavimo kainų 
kurio*? sulygtų su prieinamumu viršmi- 
nėtų, kurias mes galime suteikti Didžio
jo Cleveland© vaikams su kooperacija 
Cleveland© Miesto Tarybos.

THE CLEVELAND RAILWAY CO

Skobomis apsirengiau ir
Ižgėrė- 
žirgelis j
“Sudie, į tus kraštus.”

Sėdu į Važiuojant, svajojant ir tė- 
Baltimorė vis artėjo, 

pro Pittsbughą 
oras daug šil- jPennsylvanijos kalnus. Jau

me kavos, ir jau “man 
pakinkytas” prunkščia. 
Nadai!” “Sudie, Joni!’
į autobusą, ir vėl rituosi į Bal-1 myjant 
timorę ... Praužėm

Saulė šviečia;
tesnis negu praeitą vakarą. Bė-; rėš žemė, ir Balta Marė, 
ga Clevelandas į šiaurvakarius, baiga kelio — ir atstogų. 
o aš rituosi į pietryčius.

Malonu buvo kai Nadas 
veno Baltimorėje. Lietuvių 
kime jis mums vedė taką, 
liškai jis su visais sugyveno, 
visus jis mus mylėjo ir supra
to. Mes irgi veik visi jį mylė
jome, tik gal ne visi supratome.

ir
Ma-
Pa-

Gana klejoti ir svajoti. Lau- 
gy-j kia darbas.
vei-

Bro- Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m.
Siunčiamas Dykai.

Smagu turėti gerą draugą, 
Kartu su juom žingsniuoti, irtis; j 
Bet kai jausmai glūdžiai suauga, 
Sunku, sunku, kai reikia skirtis.

Tai jau mus.’i, Baltimoriečių, 
tokis likimas! Musų kalonija 
tai tik veikėjų pakelė. Sustoja, Į _. 
apsidairo, ir keliauja kitur. j 7‘“

Daktarai, šliupas, Graičiunas, Į * 
Kulis, Zimantas, Naikelis, Ma-j_

Parašy kite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS
652 Broadway, 

South Boston. Mass.

PARSIDUDA NAMAS, 6 
i kambarių, moderniškas, arti 
i nuos šv. Jurgio Lietuvių Bažny- 

” j čios. Kaina, $1550.00. Reikia 
Į įmokėti, $700.00 Kreipkitės: 

986 East 74th Street.

Mokyklos Dienos!NEBŪK
Greit Bus čia Ir Vėl

NELAUKITE !
Prirengkite Savo Šunelius Dabar

marškiniai........... 48c I Trumpos kelinaitės........
pačiakaitės........... 20c ’ Union marškinukai. . . .
dirželiai................. 25c! Mazgojami siutai..........

Berniukų
Berniukų
Berniukų
Berniukų kepuraitės............. 50c Sveteliai ..........
Berniukų šilko kaklarišiai.. 25c j Ilgos kelinaitės

...,48c 

....97c 

...,48c
. $1.95

. THE KRAMER & REKH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

t Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa- 
97c I naikina žilimą. Plaukų Slinkimų ir 

Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba ple,skanuoja 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 sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų 
J. SKINDER Dept. C

Box 251 Clinton, Ind.
Politiškas Garsinimas Pc •' i t i š k a s Gar s i n i m a s

TEBŪNA CLEVELANDO REPUTACIJA ATITAISYTA
GRAŽINANT MILLER Į MAJORU

LAI IŠTIKIMYBĖ BUNA ATMOKĖTA 
IŠTIKIMYBE

Ray T Miller yra išbandytas ir žinomas 

šio miesto tautiniu grupių draugas.

Niekuomet istorijoj jokio miesto admin- 

istra.cioj tautinės grupės negavo tokio pripa

žinimo kaip Clevelande nuo Ray T. Miller, 

kai jis buvo Majoru, 1932-1933 metais, 

Turite atsiminti tuos Faktus kai eisite bal

suoti, ANTRADIENYJE, SPALIO - OCTOBER 1-mo,
Prieš du metu Clevelandas buvo visoje šalyje pripažintas geru 

miestu gyventi, « ■■■' g J■
I

Šiandie Clevelandas turi reputaciją reketierių, prasižengėlių ir 
vandalų miesto.

TEBŪNA CLEVELANDO REPUTACIJA ATITAISYTA

GRĄŽINANT MI L L E R Į MAJORU
Kai eisite Į balsavimo būdą, ANTRADIENYJE, SPALIO - LAP

KRIČIO 1-mo, Balsuokite šitaip:

X RAY T. MILLER
:>y T. Miller Campaign Headquarters 

F. T. Maliu, Manager



! CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais pfer Phone: ENdicolt 4185 6821) Superior Ave. Cleveland. 0

“SĖJAU RŪTĄ, SĖJAU MĖTĄ, SĖJAU LELIJĖLĘ,” DAINUOS JAUNOJI BIRUTĖ By BIRUTĖ SMAILIS By P. W. URBAN

JAUNOSIOS BIRUTĖS CHORAS, VEDAMAS ONOS KAUPIENĖS IR ADELAIDĖS MILIAUSKAITĖS

Šis gražus būrys jaunuolių, Jaunosios Birutės Choras, dainuos ‘Dirvos’ Redaktoriaus, 
S. Karpiaus Sutiktuvėse, Sekmadienio vakare, Spalio-Oct. 6-to. šie jauni dainininkai 
rengiasi gražiai padainuoti p. Karpjui, kurio jie laukia, ir mums visiems. Mažai kas 

yra žavingesnio kaip girdėjimas mažyčių gražiai dainuojant Lietuvos dainas. Skaitlingu
susirinkimu paklausyti ju dainų padrąsiname juos ir daugiau dainuoti. Visi dalyvaukime 
šiame parengime.

p. K. 
uoliai

KARPIAUS SUTIKTU
VĖMS ARTĖJANT

Jau p. K. S. Karpius, 
“Dirvos” Redaktorius ban
guoja per Atlantą atgal Į 
Ameriką. Clevelandiečiai gi 
rengia jam Sutiktuves, Sek
madienyje, Spalio-Oct. 6, va
kare, Lietuvių Svetainėje.

Parsiveža p. Karpius iš 
Lietuvos visko: jaunimo 
rankdarbių drožinių, ginta
ro, paveikslų, Nąujienybių, ir 
gėrimėlių! Tas visa bus 
pristatyta Sutiktuvėse. Jis 
mums pasakys ką Kaune. 
Lietuvoje ir kitur, matė ir 
girdėjo.

Rengėjai Sutiktuvių pa
rūpina gražų Koncertą, su 
dainomis, muzika ir šokius 
su Apanaičio cimbalistais.

Ateinančios savaitės ‘Dir
voje’ bus viskas plačiai ap
rašyta 
giamų 
vių.

Visi
p. Karpiaus Sutiktuvėse!

VILNIAUS GEDULOS
Clevelando Katalikiškų Drau

gijų Sąrišis rengia Vilniaus Ge- 
diulas, Sekmadienyje, Spalio 13 
d., vakare, Lietuvių Svetainėje. 
Kalbės iš Lietuvos sugrįžęs 
‘Dirvos’ redaktorius, p. Karpius 
Adv. Nadas Rastenis, ir kiti. 
Kiekviena Lietuvių draugija, 
kiekvienas Lietuvis ir Lietuvė 
privalo 
dulose.

dalyvauti Vilniaus Ge
lius didelės Gedulu iš-
Vėliaus apie tai bus 

pranešt
kilmės.
plačiau
ir raginkite kitus

Dalyvaukite 
dalyvauti.

anie didingumą ren- 
p. Karpiui Sutiktu-

ir visos dalyvaukime

“Kryžeiviai” Hanna Teatre
Hanna Teatre rodoma filmą 

“Kryžeiviai”. Tai tie patys ką 
Lietuvą teriojo. Galima tą fil
mą matyti dieną kaip 2:33 ir 
vakare kaip 8:30. Veikale daly
vauja per 1000 veikiančių as
menų.

DIDELE lietuviška 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad ' 

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

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

9-12 ryto ir 5—11 vakare)

paverčiaiu savo skalbinių cėberį 
į bravorėlį degtinės darymui, 
nes neįstengiau pirkti.”

“Baudos $50 ir trys mėnesiai 
į Warrensvilles Pataisos Na
mus,” atsakė Teisėjas. Vienok 
jis pridėjo, “Baudą ir nuospren
dį sulaikyti ir paleisti ją vieni
ems metams ant garbės žodžio.”

.Antanienės tardymo laiku 
skalsios ašaros dar pagausėjo 
kai ji pasijuto liuosa.

ORAS PAGAL NORO
sakoma, “Vieni mėgsta 

kiti mėgsta vėsumą.” 
oro nustatymo įtaisomi s 
turėti orą pagal noro.ĮNAMAJAI PRIVEDĖ GASPA-

DINĘ IR PRIE TOKIOS 
BĖDOS

Poni Antanienė Stradtot’ienė 
turėjo penkis Įnamius, kurie jai 
sumokėdavo $200 į menasi. Ji 
gyvena 15247 Saranac Road. 
Gauti $290 nuo. įnamių, tai ge
ra parama. Bet jie pareikalavę 
kad ji jų kiekvienam pampin
tu puse pantės degtinės kas va-1. .... imuose.karas, o jei ne tai .jie krausty-
siąsi pas tokią gaspadinę kuri I ETIOPIJA ESANTI ABISINIJA 
jų reikalavimus patenkys.

Kągi gaspadienlė darys? “Aš 
norėjau juos pas save palaiky
ti,” tvirtino Teisėjui West poni 
Antanienė, motina dviejų vaikų 
ir bedarbio vyro žmona, “tai aš

šilumą,
Bet su 
galima

Moterys lankančios parodos
namus su oro nustatymo prietai- 
somis labai iduomauja. Nes oro 
nustatymas 
kambariuose

palaiko tyrą orą 
ir

namuose.
Norintiems

Įima kreiptis 
ir ten bus išrėdyta naudingumas
oro kontroliavimo įmonių

TIIIS past summer I was fortu
nate enough to visit Lithuania 
for the second time. I was doubly 

fortunate, in that I had the oppor
tunity to attend the Fleet World 
Congress of Lithuanian Organiza
tions in Kaunas, and could compare 
the progress made since 1925, the 
first time I went there. Since- the 
Congress has been written about 
quite fully, perhaps some of you 
would be interested in reading about 
Lithuania in general; about come 
of the impressions we Americans 
made upon them, and some of the 
impressions made upon us.

Glancing over Kaunas, the capital 
of Lithuania, or rather, the tempor
ary capital of Lithuania, as the peo
ple over there call it (Vilnius i- 
considered the real capital), I notic
ed there, as nowhere else in any 
important city that I had ever seen, 
was such an odd and interesting in
termingling of people! There the 
more ar less well-dressed city people 
strolled down Liberty Avenue (Lais
ves Alėja), the main street of Kau
nas, and came in contact with men, 
women and children from the coun
try, dressed in country fashion: the 
women barefooted and with ker
chiefs on their heads; the men wear
ing long boots and holding 
whips in their hands, 
women walked down the main ave
nue with baskets on their arms, sell
ing berries or fruits picked from 
the woods or orchards, or else selling 
young chickens which were freshly 
killed and peddled on the 
fruit.

Farm wagons loaded 
or 'returning empty from 
ket, would slowly drive to one side 
as the auto-busses and taxis would 
impatiently pass them by. 
are no traffic lights in Kaunas yet, I appearance of the substance at once
but there are traffic policemen who suggested to the Lithuanians that
stand in the middje of the street į it might have been formed from a
and see that what traffic does go [fluid, hence it was known
by, does so according to regulations. I resin. I 
And it does give one a thrill to go I name was given it which is 
up to a policeman to inquire about I taras”, a

(Continued) J
ancient Lithuanians attributed 
electric phenomena of aerial 
the .terrible rumble of thun-

tears they shed were changed into 
amber. The solid tears were known 
by the piame “Electron”, meaning 
‘tne shining thing.’

Amber was mankinds first jewelry. 
Amber beads were recently found L. 
an Egyptian tomb and are said to 
be about 4000 years old. What

in

riding
Some of the

The 
the 

storms, 
der and the flashes < 
lit up the sky to the wrath of their 
god Dundaris, or Thunder-maker.

I Later this god was replaced with 
I Perkūnas, which name H. Hubert in 
j his work “The Rise of the Celts” 
connects with the oak tree' and the 

• name Argonne ‘oak grove or forest’, 
i During thunder storms the Lithuan- 
I ians accounted for the deafening 
rumble at "Dievas barasi” God 

' is scolding. The Lithuanian mothers 
j even to this day caution their chil- 
| dren, if they are noisy during a 

is storm, with the saying: “Tylėkite, 
“ [vaikai, Dievas barasi!” — be quiet

I children, for God is scolding. The 
j Lithuanian Dundaris (dunda 'rum
bles’) is none other- than Tyndareo 
and Tyndarus of other ancient peo- 

jpies. The Egyptians know this god 
by the name of Tentyris which re- 

, minds us of the Lith. surname Tan- 
teris. In the writing of Arrian we 
find the fact that Tyndareo was also 
worshipperl by the acedonians. Alex
ander the Great was once scolded by 
one of his warriors for neglecting 

i Tyndareo and worshiping Dioscuri, 
a strange god. One old inscription 
refers to Tyndarus as a “taikinnex”.

| The fairhaired, blue-eyed and tall 
prehistoric progenitors of the Lith
uanian race perhaps did not even 

[dream that the terrifying m,anifes- 
[ tations of electic phenomena were 
’ but variations of the same subtle 
force, the common effects of which 

| they had observed in the curious 
Į properties of a substance first found 

_  on the coast of the Baltic Sea be- 
There1 tween Koenigsberg and Palanga. The

street like

with hay.
the mar-

________ ___  „.......   — is 
I very striking about these beads is 
| that they were brought, perhaps by 
Phoenicians, to Egypt, all the way 

I from the Baltic Sea. And this is
rilUJV VI ULUIl- , . . ,
nf firA which inot mere conjecture. Chemists have 
wr->th of their thoroughly analyzed the amber from

which these beads are made and 
found, much to their surprise,

The Egyptian

have 
that

it is Baltic amber, 
word for amber was “sakai”.

Perhaps the women of ancient 
Lithuania were the first to discover 
the strange and at the same time 
attractive property of amber, from 
which their distaffs or spindles for 
spinning thread were fashioned. The 
whirling of the spindles when coming 
in contact with the women’s cloth
ing excited, by friction, the amber 
which caused it to attract small 
nieces of thread and other tiny near
by objects. This mysterious force 
was called “apsėdimas”, — an ob
session. enchantment.

If we now mention “magnesas”, 
a metallic object used for sharpening 
scythes, and the “Perkūno kirveliai” 
ancient relies seen in Suvalkai some 
forty odd years ago, our hypothesis 
that the progenitors of the Lith
uanians were the first to notice the 
electrical properties of amber be
comes strengthened.

The word “magnesas” is apparent
ly a pure Lith. word which signifies 
— lodestone. This word seemingly 
gives support to the theory that the 
Lithuanians migrated from Asia Mi
nor — a theory set forth by various 
scholars Basanavičius, Šliupas, the 
Great German scholar Virchow, who 
accompanied Schliemann in his work 
of excavating in Asia Minor and in 
Greece. The properties of the lode
stone or natural magnet were known 
also in very ancient times. Thales 
of Miletus, chief of the seven wise 
men of Greece, and a contemporary 
of Aesop, the Phrygian fabulist,

Absinija, nors Haile Selassie,
Kalulių Kai alius, vad.na ?av0 j courteously and jn best military but we may believe that “amber' 
Šąli Etiopija. Profesorius sako Jashion salute one before answering [is but a corruption of the word. Dr 

‘‘ ’jyour question and after. It makes j Pietaris connects “gintaras” wit) 
kad Šalių vardus nereikėtų keis-ja .bit of a ceremony of the whole “ginti” to defend, etc. because o: 

I thing. But then the people there j the medicinal virtues of the sub- 
ti, nes tuoment istorija butų I 
aiškesnė. Etiopija esanti 
sinija, tik' jos kalba esanti 
opiška.

Originaliai žodis Etiopas 
skęs Negrą. Šių dienų Abisi
nijoje esą 80 nuošimčiu Hemitų 
— batų žmonių — ir 20 nuo
šimčių Negrų.

To krašto žmonių istorija es
anti dalinai myglota. Tolimoj 
senovėj ten turbūt gyvenę mau
rai, kaip numatoma iš užsili-

Abi
Eti

nei -

ikusiu Wata ir Mango giminių. 
Hemitai ten persikėlę 2000 me- 

Hemitai bu-sveikatingumą. N Prea Kristų.
ivę balti, su priemaiša Semitiz-

tų parankamų ga- mo. Tų Abisiniečių kultūra es- 
į Elektros Lygą, anti Semitiška.’

Sulyg Dr. W. M. Krogman, 
Clevelando. Western Reserve U- 
niversiteto Medicinos Mokyklos 
anatomijos ir antropologijos 
Profesoriaus, Etiopija esanti

Etiopiška kalba esanti arti- 
na’jma Arabų ir žydų kalboms, bet 

artimiausia tai (13 šimtmečio 
po Kristui) Sabėnų kalbai.

Esąs tolimas netiesioginis gi- 
mingumas ir tarpe Italų su Abi- 
sinais. Hemitai esą panašus į 
Egyptiečius, kurie esą Mediter- 
aninės rasės, o šiai ir Italai esą 
panašus.

Politiškas Garsinimas Politiškas Garsinimas

RINKITE
Majoru

NESIiDUfOKITE
Oct. 1 d

BALSUOKITE UŽ

Larry L. Davis Campaign Comm. J. F. Allen, Sec.

HARKY L. DAVIS

Harry L. Davis
SAUGOKITĖS

Paskutinio Momento šposų Ir Neteisingų 
Pareiškimų

Paskutinio Momento Pastangas Dės Dienraš
čiai ir Saumyliški Interesai Nugalėti Žmonių 

Majorą

as “sakai” ! held the view, as Aristotle mentions 
Later, however, a symbolical i in his writings, that the action of 
""" given it which is “gin-| amber and the lodestone suggests

. ( ward whose signification I the existence of an “alter ego”, or
some directions and have him very' has not been established positively, ! soul, in these substances,

i...,. ..., mav believe that “amber” j an inherent force. And so the be- 
r. i ginning of the science of electricity 

----- - with jis usually ascribed to Thales, a Greek 
. . because of | philosopher, who lived round 600 B.

But then the people there the medicinal virtues of the ’ ' ... . .
are more given to ceremony and stance, 
form than we are. 
which is best, but 
you a picture of what 
encountered there.

Another thing which 
as being different, 
of military men in 
one sees everywhere, 
know, 
during parades, 
seen constantly, 
other European 
each country is 
itself against 
smaller ones, i 
themselves; while the bigger ones— 
well, no smaller nation will invade i 
them!

The 
1925, 
street 
down the middle of Libety Avenue. 
This middle section has been very 
smoothly paved, as 
side walks, and a sort of park walk 
has been made thru the middle of 
the street. Trees are planted in 
rows along each side of this park 
walk and benches are placed at con
venient intervals for those who wish 
to sit down and Testi or just sit 
down and converse with friends, or 
else watch the rest of the people 
go by.

There are also many new and im
proved sidewalks and streets, 
many new homes and buildings, 
buildings, 
by any means, are 
appearance: in fact, 
note, in some cases, 
appearance.

I couldn’t help but 
regard to general cleanliness, 
city compared very favorably 
the celebrated cleanliness of 
lin. But at what price this clean
liness? Though I did not see the 
streets watered by mechanical pro
cesses, 1 also saw with amazement 
that women watered the streets with 
pails of water which, as soon as 
they emptied, they patiently and 
laboriously filled again. And it was 
the women who went by with brooms 
and pans to pick up the refuse in 
the streets. .. .............
hard work 
and I felt 
to some of __ _ . . .
permit women to do work like this? ’• 
Why use such old fashioned methods « 
of watering thc streets?” And the j 
answer was: “They are glad of this S 
opportunity to earn a few pennies. . 
In fact, they are jealous of each ; I 
other, and there is ouite a bit of 11 
competit;cn amongst them in order I i 
to remain on the job.” In a city j • 
near Kaunas, the people of the com- j j 
miinity wanted to do away with this Į 
old fashioned, inconvenient method ! 
of watering the streets, but tFi? a 
women who worked at it banded to- j I 
gether and petitioned the priest 
in turn used hiš influence in 
community, and, so far, they, 
main at their work!

Well, after giving the city 
more lingering look I hired a 
and rode 
In (he 
give my 
teresting 
what I saw 
imnressions __
will acquaint them with the activi
ties and aims of the Lithuanian peo
ple in Lithuania. 
Next week — “At the Grave of (he 
Unknown Soldier in Lithuania.”

sub-
to ceremony and 1 stance. It was used in various ways 

I am not saying I by the Lithuanians to drive off dis- 
merely giving I ease, and when

I saw and reference to its use we

strikes one Į
Jie number j 

uniform which
Here, as you i 

we seldom see them; unless
There, they are
This is true of 

countries, too, since 
preparing to defend 
any aggressor, 
anyway, to

find in books 
may safely 

originated 
"he prenesis

meaning,

I C. It was he who first recorded 
this phenomena upon which so much 

j later knowledge has been founded. 
Few sciences and few languages can 

[claim as great an antiquity as that 
■of electricity and the Lithuanian

electricity is just as roma il ■ Humboft relates in his “Cosmos” 
i Lie oiigin ot tiie .Lithuanians. Lith- j that the Chinese made use of tns 
uaman tradition, which comes down i natural magnet to direct their cara-

the 
defend

most noticeable changes since 
were: there were no more 
cars drawn by horses going

been the

And, 
The 

though not sky-scrapers 
very modern in 

I was glad to 
modernistic in

note that with 
the 

with 
Be.--

This did seem like very 
for women to be doing, 
sorry for them. I said 
the neople. “Why do they

SO

to us from great antiquity, has it 
that amber 
which sank 
this recalls 
of the Greeks.
rate and Kastytis and the palace of 
amber is very familiar to all of us. 
According to Greek tradition Phae- 
thon. the son of Phoebus (the son io 111<lv „c-
of Lith. žaibas) in driving his fathers ' ginnings of this crude compass which 
chariot, was diverted from the pro- , ha(j been in use from great antiquity 
per course, causing the oceans to to the ’year 1320 A. D. when Flavia 
diy up, the earth to be scorched, and Gioia, a native of Naples, Italy in- 
the faces of the Ethiopians to be vented the compass .... The lavo- 
darkened To preserve the earth nes or Javonianjs, 
from total destruction the son of! /T„ i,oPhoebus was struck from the charot _______ (T° be Continue(1) _______
hand* ofhTnnil'rr0^ l"h1e f l^’-0^1 ' NOTE—Due to the late time we
band ol Jupiter and he fell into the i 
river Po. The sisters of Phaethon, I received “Knowsey Knoos” it will 
the Heliades, were then turned bv 1 . ,
the gods into poplar trees, and the aPPear ln thc next ISSUC-

‘comes from a continent 
into the sea”. Perhaps 
the “sunken Atlantis” 

The legend of Ju-

vans on long journeys. The. magnet 
was used to move a small revolving 
device which made it to point al
ways in the same direction. Ac
cording to the traditions of the 
Chinese the properties of the lode
stone were known two thousand 
years before . the time of Thales. 
To whom may we ascribe the be-

“KRYŽEIVIAI
Lietuviam verti matyti kalbanti paveikslai, kainavusi pa

daryti PUSANTRO MILIJONO DOLERIŲ. su tukstančia vei
kiančių asmenų, rodoma kasdiena nuo 2:30 po pietą ir 8:30 
vakare. Visos kėdės rezervuotos.

HANNA TEATRE
East lith St., arti Euclid Avenue.

DELLA C. JAKUBS | 
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. E
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę 
niu pervežimui i ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
m......

who j 
the ■

one

to my relatives’ home.
.................4 r ...:il

on t
following articles, I will 
impressions of some in
places I went to and of 

there. 1 wi-it these 
in the hone that they

P. J. KERSIS
t il l STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnniore 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, ic. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

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


