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IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBAS PRIEŠ 
NUOMATĄ

Bėgyje paskutinių kelių 
metų laiko, milijonams dar
bininkų teko misti valdžios 
nuomata (pašalpa). Tai 
labai nenatūralūs apsireiš
kimas. Viena, tai ta nuo
mata. nesuteikė tinkamo gy
venimo aprūpinimo, o an
tra, tai pastatė gerus ir no
rinčius dirbti žmones šalę 
tų kurie yra palinkę prie 
dykavimo. Normaliems dar
bininkams negauna tiems 
darbo, karti buvo ta duona, 
ir šalims kenksminga. Bet 
allkis privertė nuoširdžius 
darbininkus misti tuo ką 
gavo.

Kad ir tokis dalykų apsi
reiškimas gerų darbininkų, 
vienok, nesudemoralizuoja. 
tai parodo sekantis paviz- 
dis: San Diego uosto geri
nimo federaliu projektu dar
bininkai buvo paliuosuoti iš 
darbo. Jiems buvo liepta 
eiti namo ir pasakyta kad 
jie nedirbdami gaus iš val
džios “binzams,” 85 nuo
šimčius nuomata to mokes
čio kurį jie gavo dirbdami 
Ant rytojaus 100 darbinin
kų sugryžo darban ir pa
reiškė, “Mes, po šimto pip- 

, kių, geriau dirbtume už 
tuos ‘binzus’ negu imtume 
nuomatą veltui.”

DARBAI DAR 
NEĮSISMAGINA

Washington. — Devyni 
mėnesai atgal Prezidentas 
Rooseveltas, kalb ėdamas 
prieš Kongresą pareiškė 
kad “Federalei Valdžiai rei
kia, ir ji turės pamesti pa
šalpos Įmonę,” ir “darbas 
turi būti parūpintas galin
tiems dirbti bet negaunam 
tiems darbo darbininkams.” 

Tuo laiku Prezidentas nu
matė kad pusketvirto mili
jono tinkamų darbui dar
bininkų gavo pašalpą. Su 
šių metų Liepos 1 d., jis ma
tė galimybę tiems darbinin
kams suteikti darbą. Tam 
tikslui ir arti penkių bili
jonų dolerių buvo paskirta.

Veik visi tie bilijonai iki 
šiol yra paskirstyti visoki
ems darbų projektams. Bet 
ne visi dar tie darbai pra
dėti. Apskaitliuojama, kad 
po tuo arti penkių bilijonų 
darbų programų dar tik Į 
milijoną darbininkų pradėjo 
dirbti.

MAINERIAI GRYŠTA 
DARBAN

Washington. — Minkšto
jo anglies kasyklų darbinin
kai gryšta į darbą, laimėję 
pakėlimą algų. Tik trys 
distriktai dar darban ne- 
gryšta. Virš 400,000 angle- 
kasių buvo sustreikavę. 
Streikas prasidėjo Rugsėjo 
23 d. Pennsylvanijoj ir ki
tur angliakasių streikas jau 
pasibaigė; bet Tennessee, 
Virginijoj ir Kentucky vals
tijose dar streikas tęsiasi. 
Tuose distriktuose darbda
viai atsisako pakelti užmo
kesti, tai darbininkai ne- 
gryšta į darbą.

CLEVELAND. OHIO

250,000 ETIOPIEČIU TRUKIA Į FRONTĄ

KARAS PRASIDĖJO
Addis Ababa. — Karas 

tarpe Italijos ir Etiopijos 
įau prasidėjo. Italų karo or- 
aiviai pradėjo bombarduo-i 
ti Etiopijos kelius mieste-1 
ius ir užmušė kiek civilių1 

žmonių. Italų kareiviai trau-i 
<ia ant Aduva ir Adigrat.

Iš Londono pranešama, 
<ad Etiopijos kareiviai Ita- 
us pirmuose susirėmimuose' 
nuveikę.

Karas dar oficiališkai ne-1 
įaskelbtas. Bet mūšiai jau' 
prasidėjo.

RENGIASI TIRINĖTI 
SKRIDIMO FINANSUS
New York. — “The New 

York Sun,” Rugsėjo 26 d. 
laidoje, plačiai rašo, kad to 

Į krašto Lietuviai norią tiri- 
nėti kaip buvo išleista $40,- 
000 antram skridimui. Iš 
tiek pinigų, išlekiant, Vait- 

JiFsuSuko visu balsu’ kus tuFė^s dk pus^ (?olel'io| 
su savim; tai susirinkę su
metę $65.

Dr. Kimball sakęs, “Vait
kus man sakė, kad jis pats 

|savų pinigų Įdėjęs $500, ir 
i kad jau jo savi pingai bai
giąs!.” Katilius, Trečiokas, 
ir kiti, įdomaują, kaip tiek 1 
pinigų buvę išleista.

PENKI MILIJONAI 
DOLERIŲ LONG 

RINKIMAMS
Washington. — Susekta, 

kad išėjimui prieš Roose- 
I veltą 1935 metų Prezi
dento rinkimais, buvo ren
giama kurti trečią partiją 
ir nuo jos statyti kandidatu 
Į prezidentus nesenai nu
šautą 

i Huey 
į buvę 
jonai 

. Kiek laiko atgal, Genero
las Butleris viešai paskelbė 
kad jam buvę pasiūlyta pa- 
gelba ir dideli pinigai kad 
jis veržtųsi Amerikos dik
tatoriumi. Gen. Butleris 
pareiškė kad jis tam esąs 
priešingas. Kongresas darė 
net investigacijas. Iš to vi
so matyti, kad yra ir šioje 
šalyje žmonių norinčių dik
tatūros.

-^■41 20th YEAR (20-ti Metai)

Apie Vaitas Skridimą
K. S. Karpi aus, ‘Dirvos’ Redaktoriaus

PERMAINOS LIETUVOS 
VALDŽIOJ

Kaunas. — Pranešama, 
<ad Lietuvos Ministerių 
Kabinete Įvykę tolimesnės 
remiamos. Tūbelis rezig
navęs iš Ministerio Pirmi
ninko vietos, o ią vietą už
ėmęs Antanas Merkys.

ŽALČIŲ SVASTIKOS
Chicago. — Amerikos Žy

di; Kongreso Moterų Sky
rius ėmė tolimesnius žings
nius Vokietijos boikotavi- 
mui. Jos skleidžia tūkstan
čius sukryžiuotų dviejų žal
čių svastikos pavidale žen
klus, su užrašu, “Kol tas 
ženklas valdo, nepirkite Vo
kietijos produktų.”

100 SUDEGĖ ANT LAIVO 
Hongkong, Kinija. — Lai

vas plaukiantis iš Kanton 
i Šeklung užsidegė. Su juo- 
mi sudegė 100 žmonių.

VAITKUS LIETUVOJ
Kaunas. — Per 40 tūks

tančių žmonių Kaune. Spa
lio 2 d., sutiko čia atlėkusį 
Vaitkų. Septyni karo or
laiviai, kurių viename lėkė 
Vaitkus, buvo sutikti su 
šauksmais, gėlėmis ir iškil
mėmis. Kai Vaitkus išlipo 
iš karo orlaivio, tai jį nešė 
ant pečių iki oficialei vie
tai. Jį sutiko ministeris 
Stanišauskas, Kauno mies
to vardu. Vaitkus čia ats
krido iš Klaipėdos.

Per Vokietiją Vaitkus ne
galėjo skristi, nes Vokiečiai 
neleido.

Andai poni Vaitkienė iš- 
palaukė į Lietuvą.

PABRANGO KVEČIAI
New York. — Gresiant 

karui, Amerikoje pabrango 
javai. Kviečių kainos pašo- i 
ko ant 5 centų.

Įvykę Susirėmimai
Roma. — Mussolini, Spa

lio 2 d., kalbėjo Į 20 milijo
nų Italų, kurie klausė Ro
moje ir kitur, per radio, jo 
ugninės kalbos. Jis nusis
kundė, kad Pasauliname
Kare Italija daug prisidėju-; 

Įsi, o taiką darant jai tekę 
i “riebių kolonijų” tik “trupi
niai.” .
kad Etiopja esant barba riš-. 
ka, ir Europos jokiai šabai. 
neverta esą ją ginti; o jei 
kas priešinsiąs!, tai Italija 
Į karą atsakysianti karu!

Mussolinio kalbia buvo 
taikyta Į viso pasaulio Ita- 
llus, kaipo šaukimas prie 
vienybės pradedant karą.

Addis Ababa. — Prane
šama, kad 250.000 Etiopijos 
kareivių traukia i frontą 
pasitikti Italus. Etiopijos 
Karalius mobilizuoja savo 
armiją karui, nes jau nusto
jo vilties kad galima butų 
geruoju susitaikyti su Ita
lija.

Paryžius. — Laikraštis 
“Paris Soir” praneša, kad 
jau mūšiai prasidėję tarpe 
Italu ir Etiopu apie Mussa 
Ali.'

Londonas. — Anglijos Ka
ralius pats ėmė veikti Itali
jos. Etiopijos reikalu. Jis 
sušaukė ministerius tuo rei
kalu pasitarti prieš ministe
rių susirinkimą. Anglai 
matyt, rengiasi prie visko.

San Diego, Cal. — Prezi
dentas Rooseveltas, čia kal- 
bėlamas, pareiškė jog Ame
rika nesikiš Į karą, laikysis 
bešališkai.

APIE KLAIPĖDOS 
RINKIMUS

Klaipėdos rinkimai jau 
praėjo. Rinkimų pasekmės 
dar nepakelbtos.

Manoma, kad jei Lietu
viai Klaipėdos Seimelio sąs
tate didžiumos ir negaus, 
tai visgi numatoma, kad lai
mės 
tų-

Seimelyje daugiau vie-

NEPAPRASTAS 
RATUKAS

Philadelphia. — Gimė ka- 
tukas su dvem galvom ir 
penkiom akim.

GREITAS LAIVAS
London. — Nesenai pa

statytas Fraucuzų laivas 
“Normandie,” parplaukė iš 

[New Yorko Į 3 dienas ir 23 
(Valandas.

VARŠUVA TAMSOJ
Varšuvą. — Vieas mie

tas buvo tamsoje, Spalio 2, 
nuo 9:45 iki pusnakčio. Bu
vo bandomas apsigynimas 
“priešui” užpuolus.

PAVOGĖ 35 VAIKUS
Hangčiau, Kinija. — Pi

ratai užplūdo Peinsingą ir 
pavogė 35 vaikus. Vaikva- 
giai reikalaują užmokesčio 
už vaikų grąžinimą.

Laivas Gripsholam, Rug
sėjo 23. — Vakar laive pa- 
tėmijau radiogramo prane
šimą kad lakūnas Vaitkus 
išskrido iš New Yorko Rug
sėjo 21 d., ir šiandien jau 
radau kitą pranešimą kad 
Vaitkus nukrito Airijoj po 
22 valandų skridimo.

Skridimo žinias aš pirmu
tinis laive Lietuviams pra
nešiau, bet mažai kas Vait
kaus perskridimu jaudinosi, 

I tik kaip kas pasakė jog ge
rai kad išliko gyvas. . . Dau
guma sakė, kad ne iš gero 
jis tokiu vėlyvu laiku skren
da .. . Kiti net buvo matę 
Kaune žinias apie jo ir Gri
gaičio susivaldymą ir Vait
kaus atsisakymą skristi.

Vienas iš “Naujienų” re
dakcijos štabo, K. Augusti
nas, gryžta šiuo pačiu lai

mio jos ir namas, kuriame vu. Jam pasakiau kad Vait- 
sudegė penki vaikai, trys kus perskrido Airijon, bet 
moterys ir du vyrai. įir jis neparodė jokio susi- 

Tirinėjant pasirodė kad jaudinimo ar džiaugsmo. 
Vitali buvo suderėjęs už- , Kažin kaip Į tai dabar žiuri 
mokėti J. Dichiara $100 už [Lietuva, kuri irgi jau visais 
nadegima. Krautuvės butą patvoriais iš “antro skridi-

Louisianos Senatorių 
Long. Jo rinkimams 
pažadėta penki mili- 
dolerių.

SUDEGINO 10 ŽMONIŲ
Chicago. — Praeito Sek

madienio vakare užsidegė 
Frank Vitali’o krautuvė, o

padegimą. Krautuvės butą 
apdraustos ant $3000. Sam
dytojas prižadėjęs padegė
jui sumokėti $100 po 
lektavimo apdraudos. 
kaltinami prisipažino 
kaltės.

patvoriais iš "a 
mo’” juokėsi . .

iško- 
Abu 
prie

GIMĖ DVYNIAI POLICI
JOS AUTOMOBILY

Cincinnati, O. — Policija 
čia suėmė 17 metų vaikiną 
ryšy su 13 metų mergaitės 
pagimdymu dvynių vaikų.

Dvyniai gimė policijos au
tomobilyje kai policistai 13 
metų motiną vežė i ligoni
nę.
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: |\ VJ A LT ER. STEARNS/ HOMER. C. TR.AC

BURT, W. KEMMERLIMG/ HERBERT BUCKMAN/'

AUTOMOBILIŲ PARODOS KOMITETAS 
Automobilių Paroda Clevelande įvyks šimetą nuo 

kričio 23 iki 30, Public Auditorijoje. Tos Parodos Komitetas
susideda iš šešių automobilių pardavėjų, būtent: W. Stearns, 
M. C. Trace, A. Haas, P. Tillman, B. W. Kemmerling, ir H. 
Buckman. Parodoje bus rodomi naujausi automobiliai.

ARTHUR. HAAS 
iiiiiiiiiiiiiiiiTiTTTriiiTnTrl

Lap-

Išrodo kad Vaitkus skri
do tik gelbėdamas kailį sa
vo pramoterių — kad tik 

; iš New Yorko išskridus. 
Pramoteriai žinojo kad Ai- 
rijoj nusileidus Lietuva 

! Vaitkaus neapleis — gelbės, 
Įduos pinigų nors kelionę 
baigti . . . Na o lėktuvą kaip 
nors nugabens i Lietuvą ir 
tegul deda kad ir Į muzėjų, 
nes jį Amerikoj laikyti bran
giai kaštuoja.

Darius ir Girėnas nuskri
do apie 4500 mylių. Tai 
Vaitkus nepasiekė jų rekor
do per 1800 mylių. Jam dar 
liko dar apie 2000 į Kauną.

Ballinrobe miestelis ran
dasi prie Mask ežero, apie 
40 mylių nuo Atlantiko kra
što. Vaitkus vos ežerą per
skridęs skubinosi leistis, ne
pasiekdamas net aerodro
mo. Buvo dar apie 110 my
lių, arba valandą, i Dubliną, 
Airijos sostinę.

Tą Vaitkaus kelią du an
glai, 15 metų atgal, persk
rido Į 14 valandų.

Kur Mes Tada Buvom.
Musų laivas išplaukė iš- 

Goteburgo Rugsėjo 19, va
kare. Rugsėjo 20 per visą 
diena buvo audra. Rugsėjo 
21 d. buvo ramu; privažia
vom Škotiją, Hebridų salas, 
nuo kurių į petus yra Airi
ja. Rugsėjo 22 d. ryte va
žiavom pro Rockall, akmenį 
Atlantike, kuris yra apie 
tiek pat •mylių tolumo nuo 
Cape Race kaip ir ta vieta 
kur Vaitkus nusileido. Tai
gi mes buvome apie 300 my
lių į šiaurę nuo Vaitkaus, 
bet visai tame pat ruožte 
arba tolume nuo Cape Race. 
Jeigu Vaitkus butų taikęs 
skristi į Lietuvą, butų turė
jęs perskrist per virš arba 
arti musų laivo, trumpuoju 
keliu, kaip ‘Naujienos’ tan
kiai tą kelią perspausdinė- 
davo; o jis skrido ilguoju 
keliu, bet tame kelyje rado
si pirmutinė Europos pu
sėje sala, ant kurios ir lei
dosi.
musų 
vėjas

Dariaus-Girėno Žygio 
Nebaigė

Svarbiausias tikslas to 
“antro skridimo” buvo baig
ti Dariaus ir Girėno žygį 
ir savo lėktuvu, kuris “gali 
skristi po 200 mylių į va
landą, virš debesių.” pada
ryti pasaulinį rekodrą to
lumo ir aukštumo . . . Ar to 
nors dalelę atsiekė? Ne. 
Štai skaitlinės, kurias su
dariau apie Vaitkaus žygį 
iš su savim turimų jurų- 
žemės keliu atlaso.

Vaitkus perskrido iš New 
Yorko iki Cape Race, nuo 
kur visi lėktuvai ir laivai 
suka skersai Atlantiką, apie 
1200 mylių. Nuo Cape Race 
iki Airijos, kur jis nusilei
do, yra apie 1500 mylių. 
Taigi per patį Atlantiką ke
lio turėjo 1500 mylių, o vi
so iš New Yorko apie 2700 
mylių.

Skrido nuo šeštadienio ry
to, Rugsėjo 21, iki Sekma
dienio ryto, viso 22 valan
das. Jis išskrido iš New 
Yorko 5 va. ryto ir kitą ry
tą apie 3 vai. buvo prie Airi
jos. New Yorko laiku dar 
butų tamsu; bet Europos 
laiku jau buvo 9 vai. ryto— 
pilna dienos šviesa. Jis skri
do po apie 123 mylias į va
landą. Nukrito apie pusę 
mylios nuo Ballinrobe ae
rodromo, kur matyt taikėsi 
nusileisti bet nepataikė pil
noje šviesoje.
Išėjo “Žut-But” Skridimas

Nukritęs pasakė kad pri
trukę gasolino. O jis turė
jo turėti gasolino kad už
tektų iki Maskvos . . . Ka
me dalykas? Tai gal but 
neturėjo drąsos kiti su pil
nu krovimu, kilo tik su pu- veido ir “suklysta 
se, ir tik pusę kelio tepris- tukstantdalies plauko į me- 
krido . .

Rugsėjo 21, 22 ir 23 
kelyje buvo giedra ir 
Į rytus.

AMERIKA PLAUKIA Į 
VAKARUS

B e r 1 i n. — Amerika vis 
plaukia ir plaukia tolyn, i 
vakarus, nepaprastu greitu
mu — 30 centimerų į me
tus.

Tą nuostebumą susekė 
Vokietijos Žemės Mastavi- 
mo Institutas, Potsdame, as
tronomišku laikradžiu. Tas 
laikrodis susideda iš putna- 
go (kvarco) plokštės, kuri 
yra nuolatos švaistoma ele - 
tros bangomis. Jis sm i1- 
meniškiausiai pažymi . 1 i 
tolį tarpe Potsdamo ir ; j 
nustatytos vietos ant žemės 

tik ant

tus,
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KORESPONDENCIJOS DAYTON AIDUŽIAI . ®

Brooklyn
KONCERTAS

Juozo Ginkaus vedamas ra
dio artistų vakaras rengiamas 
Spalio 6 dieną, Klaščiaus Salė
je, Maspethe. Dalyvaus p-lė. 
Emilija Kyburytė, jaunutė, be
kylanti musų dainininkė, keletą 
kartų dainavusi Lietuviams, bet 
daugiausiai tai Amerikonams. 
Dainavo Steinway Hall (Heck-; 
sher Foundation), iš WMBQ, 
WWRL, WIWL, New Yorke ir 
WBZ Bostone radio stotyse. 
Bus ir eilė kitų Įžymybių: 
Kazys Hoffmanas, Pranas Dul
kė, Viktoras Bekeris, J. Vede-

AKRON
Mirė

Rugsėjo 25 d., mirė Kazimer- 
as Darulis. Palaidotas, iš bu
vusios Lietuvių Šv. Petro Baž
nyčios, šv. Kryžiaus kapinėse. 
Velionis buvo ramus ir visų my
limas žmogus. Deja, jau ilgas 
laikas kaip nedirbo ir apdrau- 
dos neįstengė apsimokėti. Kai 
dirbdavo, gausiai aukodavo Lie
tuvių bažnyžiai. Jį palaidojo 
jo brolis, Vincas, savo lėšomis. 
Laidotoj as Kuckas suteikė lai
dotuvių patarnavimą.

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
želvės parapijos, Paželvio kai
mo, Ukmergės apskričio. Tu
rėjo apie 50 metų amžiaus; bu
vo nevedęs. Iš Lietuvos atvyko

gys, Pranas Morkus, A. Ramos- 1911 metais. Akrone išgyveno 
kaitė, A. Pankevičiutė, M. De- 20 metų. Jis paliko brolį Vincą
gutienė, A. Liutkiutė, O. Mažei
kaite, A. šertvietytė, Vikt. Bra
zauskas, Lietuvaičių Lyraičių 
baletas, Maspethe parapijos cho
ras ir kitos įžymbės.

Kaip matome, koncertas bus

ir seseris, Moniką Stukienę ir 
Baiborą Daugudienę, Akrone; 
pusbrolius: Vincą Druskį, Chi- 
cagoje, ir Viktorą Darulį ant 
ūkės. Lietuvoje paliko brolius, 

INikodemą ir Joną Darulius.
įdomus, į kuri įžanga tik 50c. 
ir rez. vietoms 75c. šokiams 
gros J. Avižonio radio orkes
tras.

Drauge bus basketbolo sezo
no atidarymas. Loš Maspetho 
vyčiai pųieš šv. Jurgio par. 
Vyčius.

Koncertas prasideda 4 vai. 
p. p. Šokiai 7:15 v. v.

Velionio brolis Vinias ir a- 
bi sesers fanai yra dėkingi 
visiems lainkytojams, palydėto- 
įams ir grabanešiams; Pranui 
Staiioraičiui už gėlių vainiką; 
Al. žinteliui už priėmimą į savo 
namus palaidotoji!, ir kitiems 
vienaip ar kitaip pagelbėjusi- 
ems.

Lai buna jam lengva žemele!

Nelaimė
K. Juknevičius. Rugsėjo 27, 

važiavo dviračiu iš darbo. Va
žiuodamas pakluvo po troku ir 
tapo pavojingai sužeistas. Jis 
buvo nuvestas į šv. Eližbietos 
Ligoninę ir už trijų dienų mirė. 
Palaidotas, po pamaldų Lietu
vių bažnyčioje, Kalvarijos ka
pinėse. Velionis buvo geras 
Lietuvis; jis visuomet prisidė
davo prie Lietuvybės darbų, o 
ypač prie Vilnijos reikalų, nes j 
jis iš ten paėjo.

Velionis paliko didžiame nu
liūdime savo žmoną, tris sūnūs; 
ir tris dukteris.

Sugryžo Iš Lietuvos
Paviešėjusi porą mėnasių Lie- į 

tuvoje, sugryžo p-lė. Veronika 
Sinkevičiūtė. Kelionė buvusi j 
Laiminga. Ji parsivežė gerus j 
Įspūdžius apie Lietuvą.

.. > ii * i.
Moksleiviai

Išvažiavo Į Ohio State Uni
versitetą, Columbus, Ohio, tęsti 
mokslą, S. Kavy-Kavaliauskas, 
ir F. Savickas. Pirmasai moki-; 
naši ant advokato o antras ant! 
mokytojo. Į vietinį Universi
tetą įstojo V. Vilimaitis. |

Maspetho Beturčiams Batai 
Milčiaus Krautuvėj.

Anądien užėjęs į vieną Mil
čiaus avalynės krautuvių, 66-31 
Grand Ave., Maspeth, ’ N. Y. 
pamačiaus būrį Italų imančių ba
tus už miesto pašalpą. žino
damas, kad Lietuvių yra gana 
daug betručių, bet nebuvau gir
dėjęs, kad Lietuviai ta proga 
pasinaudotų, pasikalbėjau su 
jais kiek plačiau. Pasirodo, be
turčiai kreipdamiesi batų į pa
šalpos biurą, 20 E. 21 St.. N. 
Y. ištiriami ir gauna tikietukus, 
kuriais gauna batus. Maspetho 
gyventojams tuos batus mies
tas yra prisiuntęs Milčiaus 
krautuvei, kuri ir aprūpina be
turčius avalyne. Rep.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Gimtuves
Jaunų Lietuvių Klubo narys 

Kazimeras Pruspaliauskis, mi
nėjo savo gimtadienį. Jį pas
veikint susirinko daug jaunime 
ir suaugsiu. Buvo gražus su
sirinkimėli.
(r f > 1

Gimtadienis
P-le. Genovaitė Gvarijonaite. 

Rugsėjo 15 d., minėjo savo gim
tadienį. Jai palinkėti ilgiausių 
metų, susirinko jos draugių ii 
draugų būrys. Buvo ir senes- 

įnių: p. A. Aleknavičius su žmo
na, p. St. Aleknavičius su žmo
na, pp, Slavinskai, Glinskai, ii 
kiti.
' ii f L ' * ižu in

Vaišės
Viso Akrono mylimam p. Pe

trui Sinderiui, O. Kirtiklienė, 
M. Algirdienė, B. švelnienė ii 
Lukaševičius, surengė vaišes, 

j Sveičų atsilankė daug. Visi 
Į gražiai linksminosi. Palinkėję 
ilgiausių metų ir geriausios lai- 

' mes, visi išsiskirstė.

Susirgo
Negaluoja ir P. Jurgelis. Gy

dosi ligoninėje. Linkėtina grei-

Užsirašykime “Dirvą”
Tik gryžta “Dirvos” redak-į 

torius, p. K. S. Karpius, ir pra-i 
dės rašyti apie Pasaulio Lietu-: 
vių Kongresą, Lietuvą ir savo 
kelione. Užsirašė “Dirvą” tu
rėsime daug gero pasiskaitymo.

Rep.

ŠIS-TAS

LIETUVOS BONU
KUPONAI

to pasveikimo.

SKRUZDĖS NUMOVĖ KELNES
Skruzdės tokie mažyčiai, iš 

.olo žiūrint, malonus, darbštus 
sutvėrimėliai, o niekas nepama
to, kad jos gali kartais Įvelti 
žmogų į didžiausią nelaimę, štai, 
Paryžiaus laikraščiai plačiai ap
rašo atsitikimą su ponu Du
pont.

Minėtasis ponas Dupont kar
tą užsimanė pakvėpuoti grynu 
oru. Jis sėdo į traukinį ir pa
važiavo kelias dešimtis kilome 
trų ligi vieno didžiulio miško, 
čia pavaikščiojęs, pavargęs ir 
atsigulė po pušimi pailsėti. At
sigulęs užmigo ir pramiegoje 
igi vakaro. Pabudęs pastebė
jo, kad vėlu ir, nieko nelaukda- 
nas, pasileido į stotį, kad ne
pavėluotų j traukinį.

Patenkintas, kad suskubo į 
traukinį, Dupont užsirakė ciga
retę ir pradėjo dairytis po va
gono skyrių. Besidairydamas 
pajuto, kad kažkas apie juostą 
laksto, kažkokia gauja vabalų. 
Pasitrynęs nustebo — vabalai 
pradėjo dar labiau lakstyti, o

Kalnas.

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

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

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Į 
! rausą patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 

lygus, be tsižvelgirno į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir vigais atžvilgiais mo

derniškas.
HEnderson 9292

■o—aanjMJir w irai .Mgj>

£ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS :°į 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- •„ j
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 5 Į
J miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate % į 
% ir Apdraudos Agentūra %

ž P. P. MUKIOMS. |
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

kūnas perštieti. Pasiįdomavęs 
patyrė, kai tai skruzdės. Per- 
štiejimas ėjo vis didyn — sk
ruzdės keršijo.

Dupont iš karto pamanė su
stabdyti traukinį, išlipti ir sk
ruzdės iš drabužių iškratyti. Ta
čiau apsidairęs, pastebėjo, kad 
vagono skyriuje sėdi tiktai vie
nas. Nieko nelaukdamas, jis 
pasinaudojo vienuma, nusimovė 
kelnes, atidarė vagono langa ir 
pradėjo kelnes purtinti. Tai 
galėjo pasibaigti laimingai, jei 
nebūtų pasitaikęs arti medis, 
už kurio šalčos Dupont kelnės 
užkliuvo ir liko medyje.

Atsidūręs keblioje būklėje, 
Dupont nebesusiorientavo. Tuo 
tarpu traukinys atbėgo į stotį, 
paėmė buri keleivių ir dūmė 
tolyn. Stoty atsirado pora mo
tei ų, kurios pasuko kaip tik 
prie to paties vagono skyriaus, 
kuriame tūnojo nelaimingasis 
Dupont, šis iš karto manė jų 
neįsileisti, tačiau Prancūzės, 
matydamos tuščią vagono sky- 

(Tąsa ant 5 lapo.)

DARIUI IR GIRĖNUI PAMINKLAS CHICAGO.I

dimas, ši kartą solo, užsibaigė Airijoje, nepasikęs vieno skelb
tųjų tikslų: užbaigti Dariaus ir Girėno skridimą Lietuvon.

Dabar šiuo turiu garbės pranešti broliams-sesutėms Lie
tuviams, kad aš esu pasirįžęs, — ar tai veinas ar su kitais 
Lietuviais lakūnais, be sustojimų ar sustojant kaikuriose vie
tose, — senąją savo svajonę ir Dariaus su Girėnu paliktą tes
tamentą Įvykdyti: aš skrisiu Lietuvon!

Turiu sukonstruktavęs lėktuvo modelį. Pagal tą modelį 
pats pasistatysiu šešiavietį visą metalinį lėktuvą, kuris galės 
skristi virš 200 myhų į valandą ir kuris sėkmingai galės skri
dimą įvykdyti: užmegsti tiesioginį susisiekimą su Lietuva (anks
čiau negu turėsime savo jurų laivyną), iškelti. sparnuotų Lie
tuvių vardą ir prisidėti prie ištyrimo klastingų kelių virš van
denyno.

Mano mokiniai iš Dariaus-Girėne Klubo ir Amerikos Legi- 
jinc ginklo draugai jau pasižadėjo šį mano skridimą visokia- 
ropiai remti. Raginu ir kitų kolonijų brolius Lietuvius subrusti 
sudaryti vietose rėmėjų komitetus (Dariaus-Girėno skridimo 
rėmėjų komitetų pavyzdžiu) ir susirašyti su manim, iYj susi
darys Globėjų Fondas.

ANTANAS KIELA
Buvęs Amerikos ir Lietuvos 

Karo Lakūnas

R9 DIDVYRIAMS BĮ
DARIUI IR GIRĖNUI

Nadas Rastenis
Garbingi didvyriai, ainiai Gedimino, 
Vaikai tvirtavalio Algirdo!
Iš Jūsų narsumo pasaulis pažino 
Lietuvą — Jos vardą ižgirdo.

Jus Vytauto žemę mylėjot be galo — 
Daugiau negu savo gyvybę!
Ir įtakoj savo kilnaus idealo 
Jus lėkėt per jurų gilybę.

Lengvai nugalėjo! banguotą Atlantą, 
Kelionė laimingai Jum vyko.
Pasiekėte žinomos Baltijos krantą, 
Ir ten jus audra pasitiko . . .

Takais neribotais plačiosios mėlynės
Taip tolimą kelią nulėkę,
Sudšjote auką art slenksčio Tėvynės, 
Vien aukuro Jos nepasiekę . . .

Jus vardą Tėvynės iškėlėt į dangų, 
Kur saulė ir žvaigždės bemirgo.
Jus nešėt vainiką Jai gražų ir brangų, 
Neboję pavojaus nei vargo.

Likimas nuskyrė tragingą Jums dalį!
Gal Laumė užbarė tą žygi!?....
Vistiek Jus pasveikinot mylimą šalį —
Tik sveikino! Ją jau užmigę....’

Broliams Amerikiečims
Musų senoji tėvynė Lietuva šių metų Spalių 9 d. 

jau 15-as liūdnas sukaktuves minės, kaip klastingas mu
sų pietų kaimynas išplėšė musų sostinę Vilnių ir apie 
trečdali musų žemių.

Per visą tą laiką musų tautos pasiryžimas atgauti 
Vilnių ir visas užgrobtas žemes ne tik nesumažėjo, bet 
largi žymiai sutvirtėjo. Tauta užsigrūdino savo teisin
game nusistatyme ir kaip prieš penkiolika metų taip ir 
šiandien stovi prieš visą pasaulį, primindama visiems 
mums padarytą ir dar neatitaisytą didžiąją skriaudą.

Nepalaužė musų valios nei pasitelkimas prieš mus 
Vokiečių. Tiesa, Lietuvai dabar dar daugiau tenka varg
ti, kad atsilaikyti prieš dviejų kaimynų spaudimą.

Tačiau visi puolikai ir skriaudikai čia pat susilau
kia savo atpildo: jie vargstą dar labiau ir kaip mes, 
mes tuo tarpu jau įrodėme visam pasauliui, kad atsilai
kyti ir ginti savo teises sugebame. Patys sunkieji var
gai jau nugalėti. Kovoje ištversime. Gina mus nuolat 
lugąs musų tautos susipratimas ir vienybė. Remia mus 
palanki mums beveik viso pasaulio opinija. Net padeda 
mums Vokiečių diktatoriaus užsipuolimai ir šmeižtai. 
Saugo musų nepriklausomybę ir teises Tautų Sąjungos 

i autoritetas.
Tad, neprivaloms nusiminti. Priešingai, turime tik 

dar tvirčiau pasiryžti kovoje už musų teises bei Lie
tuvos trečdalį.

Spalių 9 kiekvienas musų privalome dalyvauti Vil
niaus reikalu susirinkmuose, — priminti savo motinai 
Lietuvai pareigas, ir ypač parodyt savo vieningumą.

Spalių 9 d. kiekvienas turime stoti į talką kovai už 
Vilnių. Kad ir nedideliu darbu, kad ir maža auka V. 

\ V. Sąjungai ar V. G. Fondui turime stoti visi į pagelbą 
Lietuvos kovotjams.

Musų broliai ir sesers išeiviai visada buvo didysis 
tautos rezervas, kuris kiekvienu kritišku tautos mo
mentu, kiekvienu didžiuoju jos reikalu eidavo Lietuvai 
į pagelbą. Lai ir šiose musų kovų sukaktuvėse ir Lie- 

i tuva pajunta ir visi kiti išgirsta, kad viso pasaulio Lie
tuviai, vis vien, kur je gyventų, yra vieningi ir tvirti 
savo pasiryžimuose.

Vilnius musų buvo, mums bus!
K AN. F. KEMĖŠIS, 

Vilniui Vaduoti Sąjungos Įgaliotinis.
Spalio 1, 1935. __

LIETUVOJE
Garbė Jums, didvyriai! Garbė Jums, drąsuoliui! 
Praskynėte mums dausų kelią.
Garbingai už tai mes Jus minime, broliai, 
Nors skausmas širdis labai gelia . . .

Jus kapas bus aukuru musų Tėvynės,
Ant jo vainikus dės sesutės.
Kiekvienas iš musų Jus du atsiminęs 
Tvirės, Jūsų kapą pamatęs!

Iš jūsų narsumo atgavome drąsą —
Lietuvis dabar jau nebijo.
Nuo šiol musų priešai sau kapą tekasa . . .
Atgausime savo Vilniją!

---------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Aš Skrisiu Dariaus Ir 
Girėno Keliais!

Dar 1927 metais tariausi su Kap. Stepu Darium, ginklo 
j draugi! iš Francijcs kare laukų ir Lietuvos karo aviacijos, de! 
musų svajoto sklidimo iš Amerikos Lietuvon. Deja, tu laikų 
apystevos mums neleido tos svajonės įvykdyti. Vėliau Kapt. 
Darius išskrido su Girėnu ir garbingai žuvo Lietuvos garbei 
seniau musų bočių gyventame krašte.

Jiems žuvus, Chicagiečiai ėmė organizuoti, kitų kolonijų 
Lietuviam remiant. Antrąjį Skridimą. Nenorėdamas tam dar
bui pakenti, laukiau kuo tos pastangos baigsis, šis Antras Skri-

SEKTINAS PAVYZDYS

Panevezys. — Dalyvavę dva- 
; rininko Br. Braždžiaus laidotu- 
j vėse panevėžiečiai: kun Gėndrė- 
nas, apygardos teisėjai — Va
balas ir Jonkus, apskr. agr. — 
Gilvydis, apyg. žemės tvarky- 

: tojas —■ Galyclis, agr. inspk. 
Į Vienažinskis, apyg. teismo pir
mininkas — Cerpinskis ir Daš
kevičius su Stausku vietoje vai- 

I niko ant kapo paaukojo ginklų 
fondui 180 litų.

NEVYKUSIOS MEILĖS 
TRAGEDIJA

Panevėžys. — Šeduvos vaisė., 
jAlksnipių kaimo gyventojas 
Juozas Aglinskas mylėjo savo 

(kaimynę Konstanciją Raudaitę. 
(Paskutiniu, laiku Konstancijos 
meilė prie Juozo atšalo. Aglins
kas, negalėdamas to smūgio 
pergyventi, Rugsėjo 3 d. iš šau
tuvo nušovė Raudaitę ir pats 
nusišovė.

NEPADĖJO NEI GIMNA
ZISTĖS UNIFORMA

Kėdainiai. — Prieš kurį laiką 
vienoje Kėdainių arbatinių ap
sigyveno iš kitur atvykusi mer
gina, dėvinti gimnazistės uni
formą. Ir, vaikščiodama gat
vėse, ieškojo pažinčių ir verba
vo sau “kavalierius.”

Nors mergina buvo gana at
sargi, bet budri policijos akis 
greit viską susekė ir merginą 
iš neteisėtai dėvimos uniformos 
išvilko, sustatydama protokolą. 
Ir teks šiai mergai, vos baigu
siai 18 metų, atsakyti teisme 
už pasisavinimą uniformos.

PER DAUG “ARBATINIŲ”
Panevėžys. — Mieste yra ke

lios dešimtys arbatinių, bet re
toje iš jų arbatos tegausi. Tur
gaus dienomis matyti, kaip iš 
tokiu “arbatinių” policija veda 
Į nuovadą nusigėrusius. Kai 
kuriose arbatinėse beveik vie
šai pardavinėjama degtinė, tik 
saugomasi policijos . 1 .



DIRVA r
—Si

ADV. ROPOLO SKIPIČIO PASKAITA 

PATEIKTA PIRMAM PASAULINIUI LIETU
VIŲ KONGRESUI, KAUNE.

yra padariusi 
ir stiprinimo 
žymiai teigia- 
į nepriklauso-

sugebėjimą organizuotis, i 
dė daug energijos ne tik 
vataus, bet ir visuomeninio 
bo srity. Prisiminkim tik, 
vien Jungtinių Amerikos 
stybių Lietuviai turi apie 2,000 
įvairių organizacijų, kurių ben
drai sudėtas kapitalas siekia 
daug milijonų litų. Geriausia 
pus derinti energiją ir kapita
lus Lietuvos ir užsienio Lietu
vių tik susijungus į vieną or
ganizaciją. Suprantame, kad 
susijungti į vieną organizaciją 
išaugusiems skirtingose kultū
ros, ekonomikos ir politikos ap
linkose, įvairių pasaulėžiūrų ir 
politinių įsitikinimų žmonėms 
nėra lengvas dalykas. Bet nu
galėti šias kliūtis nesunku, jei 
susprasimė kokį svarbų ir di
delį darbą visai musų tautai 
atliktų tokia bendra organizaci
ja. Juk nepriklausomoj Lietu
voj irgi turime įvairių grupių 
su skirtingais politiniais nusi
statymais, su viena kitai prie
štaraujančiomis pasaulėži liromis 

j bet nė viena Lietuviška grupė 
nesako, kad nepriklausomybė 
Lietuvai nereikalinga. O nesa
ko todėl, kad visoms grupėms, 
visokių pasaulėžiūrų bei įstiki- 
nimų žmonėms aišku, jog ne
priklausomoji Lietuva duoda di
desnę dirvą jų Idėjų sėkloms 
sėti, kad Lietuvos nepriklauso
mybę praradus kiekvienas Lie
tuviškos grupės darbai turėtų 
susiaurėti, o gal ir visai susto
ti. Kalbamoj organizacijoj susi- 

ginčų butų mažiau,

pa ro-
: pri-
> dar-
, kad

Val-

tų kapitalas metams, su kuriuo 
jau galima butų pradėti veikti. 
Bet išplėtus darbą organizacijos 
duotų daug didesnius nario mo
kesčius negu po 100 litų me
tama, plauktų aukos, susirastų 
nauji pajamų šaltiniai ir tuo 
budu susidarytų pakanakamai 
rimtas kapitalas Sąjungos 
davinius spręsti.

kamiausiai atlikti kalbamoji Są
junga. ,

už-

or-
ak-

Sąjunga turėtų būti taip 
ganizuota, kad joje galėtų 
tingai dalyvauti tiek Lietuvos 
tiek užsienio Lietuviai. Cen
tras butų nepriklausomoj Lie
tuvoj. Vykdomasis organas tu
rėtų būti iš 3—5 asmenų, kurių 
dauguma butų Europoj, kad 
reikalui esant, galėtų greit su
sisiekti. Bendruosius principi
nius klausimus spręsti, 
veikimo liniją nustatyti 
ga turi S-gos Tarybą iš 
asmenų, kuri susirenka 
čiau 1 sykio per metus.

Kiekviena didesnė užsienio 
Lietuvių kolonija, jei tik tos ko
lonijos d-jos dedasi į Sąjunga, 
turi savo atstovą Sąjungos Ta
ryboj. Sąjungos visuotini atsto
vų suvažiavimai galėtų atstoti 
Pasaulio Lietuvių Kongresus. 
Tokie visuotini S-gos atstovų 
suvažiavimai turėtų būti daromi 
ne rečiau kas 5 metai. S-gos 
Tarybos metiniai posėdžiai ir 
visuotini kas 5 metai suvažiavi
mai sudarytų nemažų išlaidų. 
Bet to nereikėtų gailėtis, nes 
tik judėdami busim gyvi, tik 
bendraudami išliksim savaimin
gi Lietuviai.

bendrą 
Sąjun- 
15—30 
ne re-

vietoj didesnių masyvų, be sti
presnių Lietuviškų tradicijų, iš 
Lietuvos išsinešę labai mažytį 
Lietuvišką paviržį, kitų dides
nių tautų nustelbti, svetimųjų 
kultūrų apsupti ir penimi, grei
tai nustoja atsparumo ir smar
kiai tirpsta. Psieš tokį liūdną Į Lietuvių Sąjungą.

vaizdą, prieš tuos baimę įva
rančius faktus tegalime pasta
tyti tik organizuotą, sąmoningą 
darbą tautai sustiprinti ir iš
laikyti. O toks sąmoningas dar
bas sėkmingiausiai gali būti va
romas tik įsisteigus Pasaulio

Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Informacijų Skyrius

Sąjungos Užduotis 1

pa-
ar-

Tauta, kuri nori augti ir sti
prėti dvasiškai ir medižiagiškai, 
turi būti gerai organizuota. Ge
riausia organizacijos forma tau
tos jėgoms auginti yra neprik
lausoma valstybė. Musų tauta 
buvo nustojusi savo nepriklau
somybės todėl ir jos jėgos buvo 
visai susilpusios. Dabar turi
me nepriklausomą valstybę, bet 
tik pusę musų tautos teturime 
toj savoj nepriklausomoj vals
tybėj. Kita musų tautos pusė, 
dalinai nors ir gyvena Lietu
vos žemėse, bet svetimųjų val
doma, dalinai yra išsiskladžiusi 
po visą pasaulį. Musų ntprik- 
lausoma valstybė per tuos 17 
metų labai daug 
tautos ugdymo 
reikale, bet tas 
mai atsiliepė tik
moj Lietuvoj gyvenančią tau
tos dalį. Už nepriklausomos 
Lietuvos sienų gyvenantieji mu
sų broliai ir seserys pasidžiau
gė turį nors dalį savos tėvynės 
nepriklausomą; pasidžiaugė, kad 
nepriklausomij Lietuvoj kuria 
si savaimingas Lietuviškas gy
venimas, ugdoma savoji kul
tūra, bet ko nors apčiuopiamo, 
realaus iš savo nepriklausomos 
tėvynės užsieniečiai negavo ir 
gauti negalėjo, nes jauna, ne
turtinga Lietuvos valstybė pati 
savų rūpesčių pakankamai tu
rėjo ir tebeturi, o be to tarp
valstybinė teisė bei papročiai 
menkai teleidžia kištis į kitos 
valstybės piliečių reikalus.

Lietuvos visuamenė prieš ke- į kirtimų ir 
lėtą metų suprato reikalą veik- negu nustatant politinę vaisty
ti užsienio Lietuviuose ir įkūrė bes santvarką,. nes tokioj orga- 
DULR. Bet DULR yra persiau- nizacijoj politinio elemento ga- 
ra, kad aprėptų visus užsienio į lėtų nebūti.
Lietuvių reikalus. DULR tėra zacijoj butų keliami i 
šelpiančioji organizacija ii' tai 
tik tiek, kiek Lietuvos visuo
menės duosnumas leidžia, 
reikia organizacijos, 
galimumo ir progos 
ne tik Lietuvos, bet 
Lietuvių iniciatyvai 
jai. Maža to, mums reikia or
ganizacijos ryšiui ir artimesni- 
am bendradarbiavimui palaikyti 
tarp visų, po visą pasaulį išsi
sklaidžiusių, Lietuvių. Tik ar
timesnis bendradarbiavimas su 
Lietuva ir nepriklausomos 
tuvos Lietuviais užsienio 
tuvių priaugančiąja kartą 
sulaikyti nuo ištautėjimo. 
kitos pusės Lietuva gali gauti 
iš užsieniečių paramos kritiš
kais musų valstybei momentais, 
rimto palaikymo musų preky
boj su užsieniais ir pelno iš 
atsilankiusių svečiuotis arba grį
žusių nuolatiniam apsigyveni
mui Lietuvoje. Bet viso to men
kai tegalėsim atsiekti be kal
bamos organizacijos. Trumpai 
sakant, ši organizacija keltų vi
sai tautai svarbius ekonomiš
kus ir kulturiškus uždavinius ir 
tuos uždavinius spręstų.
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tik ekonomiški ir kultūriški už
daviniai, kurie nors ir susidur
tų su pasaulėžiūros skirtumais, 
bet taikant objektingus ir kul- 
turiškus metodus galima išveng
ti didesnių ginčų bei nesusipra
timų. Santykiuose su kitatau
čiais esame labai tolerantingi, 
gerbiame kitų įsitikinimus bei 
nusistatymus, neturėtume ki
taip elgtis tarpusavy. Savisau
gos instinktas čia turėtų mums 
padėti. Visiems turi būti aiš
ku, kad tik didelis savo reikalų 
supratimas, tik didelis sugebė
jimas susitarti gali mums, ma
žai tautai, užtikrinti gražią 
ateitį. Savisaugos instinktas 
pasakys, kad mes esame per 
maži skaldytis dar Į kelias gru
pes, kai reikia rūpintis “bendrai
siais tautos reikalais, 
tikiu, kad tokia bendra 
Lietuviams organizacija 
Kalbamoji organizacija
būti ne fiziškųjų (pavienių) as
menų draugija, bet organiza
cijų sąjunga. Šią mintį noriu 
pagrįsti šiais sumetimais: 1. 
Organizacijų sąjunga iš karto 
įtrauktų daug platesnius gy
ventojų sluoksnius, 2. Butų pa
stovesnė savo nusistatymuose 
bei darbe, mažiau priklausytų 
nuo pavienių asmenų įsitikini
mų bei palinkimų, 3. Galėtų 
daugiau sumobilizuoti kapitalo, 
be kurio didesnių darbų nepa
darysi.

Todėl 
visiems 
galima, 
turėtų

Kas Į Sąjungą Galėtų Prigulėti
Suprasdami tokios organiza

cijos reikalingumą, privalome 
išsiaiškinti, kas ir kuriuo budu, 
tokią organizaciją turėtų suda
ryti. Manau, kad į tokią or
ganizaciją turi būti įtraukti ne 
tik užsienio, bet ir Lietuvos Lie
tuviai arba jų organizacijos. 
Kokia butų Lietuvoje politinė 
santvarka, bet nepriklausoma 
Lietuva turėtų būti centras, 
ašis, apie kurią suktųsi visos 
tautos gyvenimas. Iš nepri
klausomos Lietuvos švies musų 
kultūros spinduliai daugiau, ne
gu iš kitų Lietuvių apgyventų 
vietų. Bet, iš kitos pusės, tu
rime pripažinti, kad užsienio
Lietuviai parodė didelį norą ir jungą ir susidarytų 100,000 Ii-

Narių Duoklės

Dabar pažiūrėkime ką kalba
moji Sąjunga turėtų veikti.

1. Kultūros srity: a) steigti 
ir išlaikyti Lietuviškas mokyk
las, kursus, steigti knygynus, 
platinti Lietuviškąją knygą, pa
laikyti Lietuviškąją spaudą. Čia 
kai, kam gali pasirodyti, kad 
tuo gali pakankamai rūpintis 
DUILR. Bet taip manyti gali 
tik tas, kas nežino tikros šiuo 
klausimu padėties. Lietuviš
kos mokyklos reikalas užsienio 
Lietuviams yra toks didelis, kad 
tik sutelkus visas musų tautos 
jėgas tegalėtume bent kiek pa
tenkinamai jį sutvarkyti. čia 
netik Lietuvos Lietuviai, bet ir 
patys užsienio Lietuviai turi pa
siimti didelę šios pareigos dalį.

Lietuviškos mokyklos reika
las yra pats didysis, reikalau
jąs didžiausių lėšų. čia visų 
pažiūrų bei įsitikinimų Lietu
viai turime rasti būdą padėti 
šiame darbe, o S-gą visų musų 
darbus derintų, apsnudusius, at
silikusius ragintų. Jei Lietu
viškosios mokyklos klausimo ne
sugebėsime artimiausiu laiku 
tinkamai išspręsti, tai visi kiti 
dalykai savaime atkris, pasi
darys nebereikalingi, nes užsie
nio Lietuviai paskęs svetimųjų 
tautų jurose. Greta mokyklos 
stovi Lietuviškos propagandos 
reikalas gyvu, spausdin
tu žodžiu, per radio. čia ir 
reikia daug didesnės talkos, ne
gu tai gali padaryti DULR Lie
tuviška propaganda užsieniuose 
neprivalo susikirsti su politiška 
santvarka tos valstybės, kur 
toji propaganda varoma. Mes 
neturime tikslo mažinti musų 
tautiečių lojalumą toms valsty
bėms, kurių piliečiai jie yra, 
todėl nemanau, kad kalbamos 
s-gos darbui butų užkirstas ke
lias. Tik nemanykime, kad Lie
tuvišką propagandą varys kiti, 
jei mes patys busime apsileidę. 
Lietuviškos propagandos formų 
yra labai įvairių; čia galėtų pri-

(Tąsa)
Čia tenka prisiminti senovės 

istoriją, kuri nusako, kad tą 
kraštą XIII amžiuje nuo Žemai
tijos atplėšė ne kas kitas kaip 
kryžiaus ženklu prisidengdami 
Vokiečiai; gi netolimos praei
ties (1919) dokumentai parodo, 
kad Klaipėdos Kraštą Vokiečiai 
prarado pasirašydami Versaliaus 
sutartį, kurios 99-me posme pa
sakyta: “Vokietija atsižada Di- 
džųjų Valstybių (Aliantų) nau
dai nuo visų teisių ir titulų prie 
teritorijos (toliau eina tos teri
torijos, Klaipėdos Kraštu vadi
namos, aprašymas)”.

bu-
pa-
dėl

Tiesa, Versaliaus sutartis 
vo nugaletims Vokiečiams 
diktuota, tačiau priežastis, 
kurios Aliantai atskyrė Klaipė
dos Kraštą nuo Vokietijos, vi
siems yra labai gerai žinoma; 
jį buvo pareikšta Aukščiausios 
Aliantų Tarybos pirmininko M. 
Clemenceau sekančiais žodžiais:

ekonominių reikalų 
O Lietuvos užsienio 

Ar čia viskas tvar- 
gražu ne. čia galė-

Ekonomiškos Dirvonai
Ekonomikos' srity kalbamoji 

Sąjunga taipogi turėtų nema
žai darbo. Tik pažiūrėkime 
kiek šioj srity guli apleistų dir
vonų. Jei musų didžiausia iš
eivija — J. A. Valstybių Lietu
viai — paskutiniame dešimt
mety žymiai nuo Lietuvos at
šalo, tai žymia dalimi tam prie
žastis nesirūpinimas užsienio 
Lietuvių ekonomiškais reikalais. 
Mes Lietuvos Lietuviai gal ir 
galime pasiteisinti, kodėl mes 
tais reikalais ligi šiol permažai 
tesirūpinome. Bet pasiteisini
mas nėra reikalo pataisymas, 
nėra ligos pagydymas. Galime, 
esant labai svarbioms priežas
tims, neatvykti gesinti gaisro, 
bet ugnis dėl to neužges ir mu
sų trobesiai sudegs.

O dabar savo neveiklumui 
teisinti vargu ar rastume
gumentų. Jei būtume šiais rei
kalais laiku susirūpinę, tai daug 
daugiau Amerikos Lietuviai bu
tų investavę savo kapitalų Lie
tuvoj, nusipirkdami nekilnoja
mojo turto. Lietuvos įstatymai, 
o dažinai paprastas nesusiprati
mas netik nedavė galmumo per
kelti iš Amerikos į Lietuvą kap
italų, bet dar įnešė nepalankią 
nuotaiką Lietuvos atžvilgiu. Dėl 
Amerikiečių Lietuvių nutolimo 
nuo Lietuvos ir jiems patiems 
kartais tenka pakelti dideli nuo
stoliai. Daug milijonų Ameri
kos Lietuvių dolerių butų iš
gelbėta nuo Amerikos bankų 
bankroto ir kitų krizės padari
nių, jei Amerikos Lietuviai bu
tų arčiau susirišę su Lietuva, 
laikę savo kapitalus Lietuvos 
bankuose, arba kitokioj formoj 
investavę, jei nebūtų taip nuo 
Lietuvos., nutolę. Tokios bėdos 
nebūtų buvę, jei butume turė
ję draugiją ar sąjungą stovin
čią musų 
sargyboje, 
prekyba! 
koj ? Toli
tume dar daug padaryti ir sa
vo prekių propagandos atžvilgiu 
ir pačios prekybos realizavimui. 
Užsienio Lietuviai pirkliai tu
rėtų iš to gal visai neblogo už
darbio, o nepriklausomai Lietu
vai didelė ekonominė parama. 
Visą šį reikalą sukrauti ant 
musų konsulatų pečių butų vi
sai nepraktiška. Valstybės apa
ratas yra perdaug nelankstus 
tokiems reikalams, o rūpintis 
šiais reikalais turėtų ne tik Lie
tuvos, bet ir užsienio Lietuviai. 
Kalbamoji Sąjunga šiame rei
kale butų labai naudinga. Su
sirastų dar ir kitų ekonominio 
bendradarbiavimo formų užsie
nio Lietuvių su Lietuva, kai tik 
išsiplėstų musų kalbomos S-gos 
darbas. Galų - gale labai svar
bu turėti organizacijų Centrą, 
kaip autoritetingą įstagą, ben
driems tautos reikalams, kurio 
balso paklausytų, jei ne visi, 
tai bent dauguma musų tautie
čių, ne tik Lietuvoj, bet ir už
sieny gyvenančių. Toks auto
ritetingas balsas labai daug pri
sidėtų prie musų susipratimo 
stiprinimo, o sunkiausiais tau
tai ir nepriklausomai Lietuvai 
momentais butų išganingas.

“kalbamas kraštas (t. y. Klai
pėdos) visados buvo Lietuviš
kas; krašto gyventojų didžiu
ma kilmės ir kalbos atžvilgiu 
Lietuviai; faktas, kad pats 
Klaipėdos miestukas yra di
džiumoje Vokiškas, nepateisi
na to krašto palikimą Vokie
čiams, ypač dar ir dėl to, kad 
Klaipėdos uostas yra Lietu
vai vienintelis išėjimas į jū
res. Yra todėl nutarta, kad 
Klaipėdos miestas ir apylin
kė turi būti perduota Alian- 
tams, nes Lietuvos status nė- 

dar išspręstas”.. ra

buvo pasakyta 1919 me- 
Todel yra visiškai aišku, 

Klaipėdos Kraštas buvo 
Vokietijos atskirtas atvi- 
o ne “išvogtas”, nes tas

Taip 
tais, 
kad 
nuo 
rai,
kraštas buvo ir yra Lietuviš
kas. Aliantai tuomet nematė 
jokio reikalo net plebiscitui, tat 
jokio pažado Vokiečiams ir ne
buvo duota.

Tokiu tai budu Klaipėda atsi
dūrė Aliantų rankose. Vėliau, 
kad Aliantai vilkino Klaipėdos 
Krašto perdavimą Lietuvai, tai 
1923 metais Klaipėdiškiai Lietu
viai sukilo ir pareikalavo, kad 
originale Klaipėdos nuo Vokie
tijos atskirimo idėja butų įvyk
dyta, taip kaip Aliantų 1919 
metais žadėta. Taip ir buvo 
padaryta pavydale Klaipėdos 
Konvencijos. Aliantai, perduo
dami Klaipėdą Lietuvai, pasiel
gė logingai ir teisėtai, jie turė
jo pilną legalę teisę Klaipėdą 
perduoti Lietuvai, neatsižiurė- 
dami, ar buvo ten Lietuvių su
kilimas, ar ne, nes Vessaliaus 
sutarties minėtame 99-me pos
me yra dar taip pasakyta:

Sąjungos Kūrimas

Leiskim, kad į kalbamąją są
junga įstojo 1,000 Lietuvoj ir 
užsieny veikiančių Lietuviškų or- taikinti savo gabumus ne tik 
ganizacijų ir pasižada kas me
tai mokėti 100 litų nario mo
kesčio. Jei skaityti, kad kiek
viena minėta organizacija turi 
tik 50 narių, tai jau musų kal
bamoji sąjunga turės 50,000 as
menų bent žinančių apie Są-

“Vokietija apsiima pripažinti 
patvarkymą, padarytą per 
Aliantus, liečiantį kalbamas 
teritorijas ir ypač kiek tai 
lečia gyventojų pilietybę”. 
Tokie tai yra objektyvus Klai-

įvairių pažiūrų žmonės, bet vi
sų luomų ir visokio darbo žmo
nės. Kad ekonomiškiau vartoti 
propagandos jėgas, reikia de
rintojo, kad įtraukti j šį darbą 
apsnudusius, atsilikusius, reikia 
ragintojo. To derintojo ir ra
gintojo pareigas ir galėtų tin-

Tik klausimas kaip formaliai 
tokią S-gą organizuoti. Bet šis 
klausimas daugiau technikinis. 
Lietuvos valstybė turėtų padėti 
sprendžiant formalius Sąjungos 
steigimo ir veikimo klausimus, 
šie klausimai turėtų būti svar
stomi drauge su Sąjungos sta
tutu ne Kongreso plenume, bet 
atitinkamoj Komisijoj. Esame 
maža tauta. Musų tautos ka
mienas yra nedidelėj Lietuvos 
žemėj, apsuptoj didelių slavų Vicu uei
ir germanų tautų. Musų užsie-Įyra Vokiečių tautos žmonės ir 
nio broliai labai išblaškyti po dėl to, kad jie nori ir likti Vokie- 
visus kraštus, nesudaro vienoj čiais, kad su jais elgimąsi pik-

čiau negu su prasikaltėliais tik 
dėl to (?) kad jie yra Vokie
čiai”, — tai noroms-nenoroms 
tenka prisiminti neumaninkų ir 
sassininkų bylą kuri visam pa
sauliui betgi parodė, kad Lie
tuva negali toleruoti išdavikiš
kų veiksmų, kurių tikslas buvo 
Lietuvos suverenumą Klaipėdos 
Krašte pananikinti.

Kas yra buvęs Lietuvoje ir 
ypač Klaipėdos Krašte negalėjo 
nepastebėti, kad Vokiezių teisės 
kaip Klaipėdos Krašte, taip ir 
visoje Lietuvoje yra 100'< re
spektuojamos ir lojalus Vokie
čiai turi net savo gimnaziją, 
kuriai vyriausybė net pašalpų 
duoda, kada Vokietijos pusėje 
gyveną Lietuviai neturi nieko. 
Klaipėdos Krašte, kur, einant 
Konvencija, viešose įstaigose ir j 
mokyklose privalo būti Lietu
vių ir Vokiečių kalbos lygybė, 
— Vokiečiai tebesniaudoja žy
miomis ir pirmenybėmis Lietu
vių sąskaiton.

Neuremberge dar buvo vie
šai padarytas Lietuvai priekaiš
tas buk Lietuva ryšy su atei
nančiais Klaipėdos rinkimais 
laužanti Konvencijos nuostatus. 
Tam priekaištui atremti prisi
mintina Lietuvos Prezidento pa
reiškimas, duotas Associated 
Press atstovui Palangoje; prezi
dentas pasakė, kad “negali būti 
abejonės, bet kokie patvarky
mai kuriuos Lietuvos Vyriau
sybė manytų reikalinga even
tualiai daryti, bus padaryti 
griežtai prisilaikant 
Konvencijos”.

Rugpiučio mėnesy 
kelbta “Vyriausybės 
Lietuvos Seimo rinkimų įstaty
mo pakeitimas. Tie pakeitimai 
panašiai taikomi ir Klaipėdos 
Kraštui. Tai yra teisės atžvil
giu naturalis dalykas. Jei kas 
tvirtintų, kad rinkimų pakeiti
mai ar kiti kurie Lietuvos veiks
mai nesuderinami su Klaipėdos 
Konvencijos esme, tai tokį da
lyką tegalėtų išspręsti Tarp
tautinis Teisingumo Teismas.

Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministeris iš Tautų Sąjungos 
Tribūnos Genevoje iškilmingai 
pareiškė visam pasauliui, kad 
Lietuvos vidaus ir užsienio po
litikos pagrindas yra griežtas 
ir lojalus tarptautinių pasižadė
jimų pildymas ir pasiryžimas 
taikingai sugyventi su kaimy- 
niems valstybėmis. Kiekvieną 
ginčą ar n'uomonių skirtumą 
dėl tarptautinių pasižadėjimų 
vykdymo, ar tai Vilniaus bylo
je ar Klaipėdos Konvencijos. 
Lietuvos Vyriausybė yra pasi
ryžusi išspręsti Haagos Tribu
nole. To tribunolo sprendimai 
jau dvejais atvejais įrodė 
tuvos kaimynams ir visam 
šauliui Lietuvos lojalumą 
tartims.

Nežiūrint į propagnndos
įvyks 
šiuo

sielo-

Linkuva randasi Šiaulių Aps
krityje, apie 50 kilometrų į ry
tus nuo Šiaulių. Gyventojų tu
ri per 2000. Nors Linkuvos 
miestelis ypatingų pobldžių ne
turi, bet atrodo gražiai.

Padavimai sako, kad šį mies
telį įkūręs kokis tai Arvydų gi
minės raitelis. Jis jojęs iš Kriu
kų į šiauius ir dabartinės Lin
kuvos plote padaręs linkį. Jam 
toji vieta labai patikusi ir jis 
įkūręs savo sodybą, iš kurios 
išaugęs dabartinės Linkuvos 
miestelis. Prieš kokius 700 
metų buvusi pastatyta medinė 
Katalikų bažnyčia. Liuteronų 
gi buvusi mūrinė bažnyčia, su 
auksu bokštu. Sakoma kad Ka
talikai atėmę murinę bažnyčią 
iš Liuteronų, nuvertę bokštą, ir 
prisistatę varpnyčią. Atėmi
mas buvęs Liepos mėnesyje ir 
traukėsęs aštuonias dienas. To
dėl buvę įvesti ir astuonių die
nų škaplernos atlaidai.

Yra sakoma kad buvęs vyrų 
vienuolinas, nuo Lenkuvos pu
sės kilometro atstumoje, Vala
kų dvare.

Didysiai Karas Linkuvą 
žai paletė. Prie Linkuvos 
eina siauras gelažinkelis, 
Vokiečiai okupacijos laiku 
tiesė.

Iš Lenkuvos išeina penki vieš- 
I keliai: į Pakruojų, Pašvintinį,: 
Žeimelį, Vaškius ir Joniškėlį.

Miestelio keliai jau dabar už- 
vardytos gatvės. Jų vardai: 
Bažnyčios, Laisvės, Dariaus- 
Girėno, Žeimelio, Pašvintinio, 
Kapij, žalioji, Šiltų, Valšėjaus, 
Gimnazijos, Slėnės, Ugnegisių, 
ir tt.

Linkuvoje yra Paštas, Gim
nazija, Pradinė Mokykla, Vals
čiaus Savivaldybė, Kredito Ban
kelis, žydų Liaudės Bankas, 
apie 30 krautuvių, du gydyto
jai, felčeris, gyvulių gydytojas, 
vaistinė, ir senelių prieglauda, 

čia yra taipogi keturi malū
nai — du motoriniai, vienas ga
rinis ir vienas vėjinis; vilna- 
karšę lentpiuvė, keletas plauka- 
kirpių, valstibinė degtinės par
duotuvė, keletas viešbučių ir 
valgykla.

Organizacijos yra, Pavasari
ninkų, Jauna-Lietuvių, Jaunųjų 
Ūkininkų, šaulių, Angelo Sargo 
Moterų Draugija, 
ir Tretininkų.

Gatvės grįstos 
šaligatviai cimentu 
persenai įvesta elektros šviesa. 
Yra keletas ir kooperativių.

Julius Zalunskis.
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Klaipėdos

yra pas-
Žiniose”
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pedos “pavogimo” ir “vagystės” 
legalizavimo faktai.

III.
Kai prieš Lietuvą kurstoma, 

kad buk “Vokiečiai Klaipėdos 
Krašte per keletą metų kanki
nami (?) vien del to, kad jie

sulą, Klaipėdos rinkimai 
ir politiški vėjai aprims, 
tarpu Lietuviams nedera 
tis ir įsivaizduoti padidintą pa
vojų; bet ramiai ir šaltai reikia 
budėti ir nepaliaunamai stiprin
ti Lietuvišką atsparumą.

beMYSLe. — Kas lekia 
sparnų? Debesys.

MYSLĖ. — Šimtas arklių 
nepaves, mano tėvas ant 
kupros paneš. Tiltas.

Ateitininku,

akmenimis; 
išlieti. Ne-

Dirvos Agentūra
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.
Kalbinkit savo draugus skaity-

VAŽIUOSIT LIETUVON?-- 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

Laivakorčių kainos Trečia klase
Ten ....................... $97.50
Ten ir atgal ........... 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM — Spalio 23
GRIPSHOLM — Spalio 30

DROTTNINGHOLM Lapkričio 16
GRIPSHOLM — Gruodžio 7
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St New York, N. Y.
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TAI TIK KERŠTAS 
z “Naujienų” Grigaitis, di
džiausias filologas (kaip jis 
apie save mano!), sako kad 
mes “sugriešyję” vartodami 
žodžius “dėka,” “pirmaeili- 
nė,” “vieliava, ir tt. Bet mes 
nesijaučiame nusidėję. Gal 
Grigaitis, vietoj “dėka,” bu
tų sakęs “su pazvalenia.” 
Gal Grigaitis žino tik žodį 
“pirmaeilė”, bet nežino kad 
tą žodi galima vartoti ir 
taip: pirmaeilinė, pirmaeili- 
nesnė ir pirmaeiliniausįa, ir 
dar kitaip, jei kas nori. Gal 
Grigaitis nežino, kad Lalis 
(ne blogesnis kallbos žino
vas už Grigaitį) kuris buvo 
“Naujienų” štabo nariu per 
daug metų, ir kurio Žodyne 
(kurių vieną ir Rastenis 
pirko virš metų laiko iš 
“Naujienų”) pirmoje vieto
je stovi “vieliava,” o antro
je “vėliava.” Pagliaus gal 
Grigaitis nežino, kad jokia 
kalba neturi aplink ^avę įs
tatymų tvoros kuri neleistų 
jokių žodžių kitaip kaip tik 
ortodoksiška tvarka rašyti. 
Galų-gale, Grigaitis nežino,

■ kad Rasteniui, kaipo “Nau
jienų” prenumeratoriui-skai- 
tytojui irgi nepatinka kai 
Grigaitis rašo, Mayo “kaun- 
tėj,” Chicagos “meras,” ir 
tt. Mes rašytume, pirmam 
atsitikime, vietoj “kauntėi” 
— apskrityje (arba apskri
toje) ; gi antrame atsitiki
me, su “merų,” tai ištikrujų.
bėda. Rašysi “majoras,” tai modeliuotų Angliškais idio 
neatsiskiria nuo armijos ofi-' mais, kaip “padaryti pini- 
cero; rašysi “burmistras” i gų”; gi imant porą dešim- 
kaip Lietuvoje rašo, ir gi į čių metų jo laikraštines i- 
negerai: viena, tai Vokiškas. dealogijos, — matosi nere- 
žodis. o antra, tai Lietuvių' tos dvasinės permainos ir 
kalboje nei-burnai švelnus”, Į “nepastovumai ir silpny- 
nei ausiai gražus. Tai irjbės’R tai sumindžiojimas su
keiktu “vargšas kareivi” re- , vo išaukštintų, tai išaukšti- 
voliuciją prieš kalbos keblu- nimas savo sumintų idėjų, 
mus! Vienas iš pavizdžių, tai skri-

Bet Grigaičio pasiėmimas1 
mikroskopo ir knisimas! po 
“Dirvos” keletą numerių i 
parodo visai ką kitą. Mat 
“Dirvoje” tilpo pora pasta- ' 
bų kurios paakėjo Grigaitį 1 
dviem atvejais: pirmas, tail 
parodymas kaip Grigaitis 
reikalauja DIDELĖS LAI
SVĖS (sau), o kitiems ne- 
pripažysta ir mažos laisvės: 
pavizdin “užgyrimu ukazo” 
Viniko-Vitaičio reikale; o 
antras, tai priminimas Gri
gaičiui kaip jis 1932 metais 
smerkė Dariaus-Girėno skri
dimą kaipo “pasipinigavi
mą” — o dabar tą savo teo
riją pats išbandė (ir dabar 
jis galėtų pasakyti, ar skri
dimas yra pasipinigavimas, 
ar ne!).

Reiškia, Grigaičio kabi- 
nėjimasi prie mažmožoų ir 
žodžių, tai tik kerštas.

apsistojo Komp. Miko Pet-Įdhnų reikalas; o antras, tai 
rausko “Respublikoje,” kuriSLA. Gi trečias — “Lietu- 
ir aš tuo laiku gyvenam vai nė cento!” 
Norkus nakvojo su manim, * * *
vienoj lovoj. Miegodamas: Mes čia tuos daiykus su_ 
nakčia jis kalbėjo. Ryte minėjome parodymui, kad 
aš jam priminiau apie jo Grigaitis neturi moralės tei- 
miegant kalbėjimą. Vėliau SgS musų reikalauti, kad 
as jam parodžiau ką Grigai- mes foegyje savo kelių savai-
tis apie ji “Naujienose” rtl- 
šo. Norkus perskaitęs su
šuko : “Tai.........!” PaskuiI
jis juokdamasi sakė: Ne- sjų^ be^ įuo pagįu kartu ir 
senai Grigaitis buvo Bosto- technikališkiausių žodžių — 

’’ 1L kurie mums nepalankioms 
[“Naujienoms” vis tiek na- 
jatiks! — kuomet dar ir mu
sų seni, ne tik Amerikos, bet 
Lietuvos redaktoriai, ne! — 
dar ir patys “kalbalogai,” 
— vieną dieną rašo “viele- 
va,” o kitą “vėliava;” užva
kar rašė ‘į,’ vakar rašė ‘in,’ 
o šiandie ir vėl rašo ‘į.’

čių redaktoriavimo suspė- 
tum prisismailinti vežimus 
švelnutėlių, lanksčių, tyriau-

ne su praklabomis ir aš j\ 
parsivedžiau pas save-nak
voti. Miegodamas aš jam . 
pradėjau kumščiais mušti Į' 
galvą. Grigaitis pakėlė gal
vą ir klausia, ‘O už ką da
bar?’ Jei Grigaitis man da
bar taip pasitaikytų, tai aš 
jam tikrai duočiau Į galvą!”

Prisimena mums taipogi i
piimos Giigaičio ledaktmi-; Mums su p. Grigaičiu “be- 
avimo dienos prie latras-j sikalbanf, _ ir «Dirv0S» 
do Pirmyn, ėjusio Bala-j redakį.orį p. Karpius su- 
morėje. . Pirmyn ir savo ŽQ ig Lietuvos Sekanti 
dvasioj ir veide parodydavo j uDirvos^ laida bus jau jo 
vicrmn nk-cpanh'iqLriivrm Kmvisokių ekscentriškumų. Kai 
kada pirmasai puslapis už
imdavo vietą paskutinio, o 
paskutinis pirmojo, ir žmo
nės juokdavosi, kad “Pir
myn” jau eina “atgal.”

Grįžtant prie dabartininų 
laikų p. Grigaičio redakto- 
riavimo, — mes matome 
“Naujienose” daug šiurkštų 
ir barbariškų žodžių, kaip 
“stifkakliai” ir išsireiškimų

redaguota

Šiuomi visiems “Dirvos” 
bendradarbiams, rėmėjams 
ir prieteliams, tariu nuošir
džios padėkos žodi už viso- 
k e r i o p ę bendradarbystę 
“Dirvos” gerovei. Jei kar
tais ką užgavau — prašau 
dovanoti. Jei nedovanosite, 
—■ ir taip bus gerai.

Bet, broliai ir seserys, A- 
merikos Lietuviai, — šian
die, ryt ir poryt, — palaiky
kime savo tautiškus laikraš
čius prakilnioj, vieningoj 
Lietuviškoj dvasioj, kad mu
sų graži kalba ir skambios 
dainos ir ateityje šioj šaly 
skambėtų kaip skambėjo!

Nadas Rastenis.

Ši Grigaičio pastaba mums | 
primena juokingą incidentą 
iš senesnių laikų. Mes pa-1 
sivėlyjame jį čia paminėti.

Grigaitis turi seną papro
tį ateinančius ir išeinančius,; 
redaktorius “pataršyti”. Kai 
Kastas Norkus, kokia pen
kiolika metų atgal, Bosto- i 
ne, rezignavo iš “Sandaros” 
redaktorystės, tai Grigaitis! 
palydėjo .Norkų su visokiais 
būdvardžiais. Norkus tada 
buvo atsisakęs nuo “Sanda
ros” ir nuo “burdo,” ir va
žinėdamas su prakalbomis ! 
nematė tos “Naujienų” pa
stabos. Kai jis sugryžo i 
Bostonai! kelioms dienoms 
priš išvažiavimą Lietuvon, i

EISIM...
Ei, mergyte numylėta, 
Duok man savo ranką, 
Eisim gėlių pasiskinti 
Ten j žalią lanką.

Eisim mes Į žalią lanką,
Į gėlių pasauli,
Ten kur šaipos jų žiedeliai
Per dienas prieš saulę.

Eisim, žaisim, gėles skinsim, 
Garbinsim jaunatvę, 
Čia palikę miesto marus 
Ir dulkėtą gatvę.

Eisim mes anksti išryto
Kur Nevėžis bėga,
Eisim anksti, saulei tekant, 
Kai dar miestas miega.

Ir išvysim pievas, laukus 
Senai bematytus, 
Sidabriniais krislutėliais 
Perlais nusagstytus.

Ten nusiavę, basom kojom 
Per rasas braidysim, 
Prisiskynė gyvų gėlių 
Širdis atgaivinsim....

Jonas Morkūnas.

MOČIUTE-ŠIRDELE
(Liaudies Daina)

Močiute-širdele, tai tau, tai tau,
Auginai dukrelę ne sau, ne sau.

Sukrovei kraiteli i skryneles,
Išleidai dukrelę Į marteles.

Išleidai dukrelę i marteles,
Įdavei rūtelę Į rankeles.

Nuskynei rūtelę nežydusią, 
Išleidai dukrelę n’užaugusią.

Oi verkia dukrelė martelėse,
Ir vyste rūtelė rankelėse'.

Cit, neverk, dukrele, aplankysiu, 
Nevyski, rūtele, aplaistysiu.

Oi verkia, dukrelė aplankoma, 
Ir vysta rūtelė aplaistoma.

P. P. Jaras
Bimbinai komunistai nuo

lat kaulija pusbrolius Socia
listus į “bendrą frontą,” kad 
bendrom spėkom apversti 
pasaulį aukštyn kojom, nuo 
ko socialistai mandagiai, su 
rezervacijomis, vis atsisaki
nėja, ir tas komunistams la
bai pageidaujamas susiben- 
drinimas vis kolkas neį
vyksta. Tačiau vienas “ben
dras frontas,” labai reika
lingas Grigaitiniams, jau 
netoli du metai kaip gyvuo
ja tarpe socialistų ir komu
nistų. Tas “bendras fron
tas” buvo sudarytas praei
tame SLA. Seime, Detroi
te ; o dabar prieš Clevelando 
Seimą rengiamasi dar la
biau susibendrinti. Grigai
čiui kumščia kirtus į stalą 
Chicagoje, Brooklyne Bim
bos žirklės garsiai atsilėpė 
— kas reiškia rengimąsi 
prie galutinio raudonųjų 
SLA. užkariavimo.

Tautininkai ir sandarie- 
čiai, budėkite! Už menknie
kius tarpe savęs nesivaidy- 
kite SLA. reikalais; nes 
pusbroliai, pasibučiavę, dės 
visas pastangas SLA. pasi
grobti.

IT T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO
/ Ą ( j Lr I DIDŽIOJO LAIKŲ
Z J 8 1111 (Parašė Juozas Sužiedėlis)

{Tęsinys iš pereito num.)

XI. Galutinas nutarimas
Medžioklė užtruko dvejetą savaičių. 

Kiekvieną dieną buvo sumedžiota, daug 
miško žvėrių ir pakščių. Tik visi stebėda
vosi valdovų šykštumu. Visą sumedžiotų 
žvėrių mėsą tuojau liepdavo sūdyti, krau
ti į statines ir kažkur siųsdavo, nieko ne
duodami medžiotojams. Niekas nežinojo 
kad tokiu budu buvo pradėta ruošti 
tas kariumenei....

Vieną dieną Jogaila netyčiomis 
re kad medžiojant vienas stumbras 
vai subadė tris varikus, o septynis 
jingai sužeidė. Jis begalo nusigando, ėmė 
skausmingai dūsauti ii- poterius šnabždė
ti. Sužeistiesiems padalino aukso, o už
muštuosius liepė savo palydovui surašyti 
ir duoti trims bažnyčioms aukų, kad jų 
vėlės amžinai butų minimos.

Pamatęs sužeistuosius ir negyvėlius 
Jogaila visiškai paniuro. Jis įnėrė akis 
žemėn ii- pasitraukė murmėdamas:

— Nežmoniška.... baisu.... 
jas. . . . negyvi. .. . užmušti. ...

Vytautas žinojo kad Jogaila visai pa
sikeitęs. Kiek jaunatvėje, prieš krikštą, 
jis pasižymėjo griežtumu ir žiaurumu, tiek 
dabar, būdamas krikščioniu, paliko nuolai
dus ir gailestingas. Ir dabar Jogailoje 
kovojo du jausmai: noras atkeršyti už tė
vynės skriaudas, ir baimė lieti kraują. Ne
žinia kuo visa butų pasibaigę jei nebūtų 
pasipainiojęs senis Lietuvis kanklininkas 
Maigys. Jis savo dainomis apie garsią 
Lietuvos praeitį, apie skaudžias nelaimes, 
apie Vytauto mirtį, atgaivino Lietuvišką

Maigiui padainavus Jo
gaila sušuko:

— Ne, gana abejoti! Aš esu Lietuvis. 
Negaliu ramiai klausyti kaip dainos žo
džiais iš tautos krutinės veržiasi skaudi 
rauda! Negaliu tylėti kada matau Lietu
vių krauju ir ašaromis pasruvusią visą že
melę. .. . Nenusimink, brolau, ateis ker
štas. Baisus ir paskutinis.

Vytautas tvirtai suspaudė Jogailos 
ranką.

Paskui Jogaila paklausė kanklininką 
kur jis buvęs, ką kur girdėjęs ir kaip čia 
atsidūręs.

— Toli esu buvęs. Daugelį kraštų esu 
apkeliavęs.... Tolima Maskva, Kijevas, 
niaurus Marienburgas.... Visur mano 
butą, visur mano takeliai minta. Žemai
čiuose, viešpatie, baisi audra siaučia. . . . 
Nelabieji Vokiečiai ugnimi ir kalaviju nai
kina kraštą. Su gyvuliais kitur geriau 
elgiamasi kaip jie kad elgiasi su Žemai
čiais.... Neapsakysi, neaprašysi.... Ak
menėje kali gražioji Skirmuntė, kunigaik
ščio Vingeles vienturtė dukrelė. ...

— Ką sakai, kaip ji ten pateko? Ko
dėl jos dar neatėmė, neišvadavo? Kodėl 
man nieko niekas nesakė? — kalbėjo Jo
gaila.

— Esu sakęs, tik gal neužgirdai, — 
įsikišo Vytautas. — Aš net esu girdėjęs 
kad jau ji nebegyva. Brolis sakė....

— Gyva, gyva! — sušuko kanklinin
kas, — štai turiu ir įrodymą.

— Čia jis padavė Jogailai mažiuką 
skuduriuką, kuriame buvo krauju para
šyti žodžiai:

“Gelbėkite, žustu. Skirmuntė.”
— Kokiu budu šis keistas raštas pa

teko į tavo rankas? — paklausė karalius, 
kai Vytautas jį perskaitė.

— Kai nuvykau į Šteinhauzeną, kur 
žinojau sėdint mano mylimą nuo mažų die
nų kunigaikštytę, norėjau nueiti į pilį ir 
ten apie ją pasiteirauti. Prakeikti kryž
eiviai šį kartą manęs neįsileido. Tada aš■ 
nuėjau su savo vadovu, mažu bet gudriu 
vaiku. Atsisėdęs netoli bokšto sienos, pra
dėjau kankles skambinti. Urnai mano vai
kutis sušuko kad aukštai atsidaręs vie
nas bokšto langelis ir pro jį iškritęs kaž
koks baltas skudurėlis. Aš jam liepiau 
tuoj jį atnešti. Kai jis atnešė šį skudurė
lį, pasakė kad jis lyg krauju išrašytas. Aš 
supratau kad čia svarbus koks kunigaikš
tytės pranešimas. Tat tuojau jį paslėpiau 
ir atvykau čia maldauti jus, kilnus valdo
vai, kad neleistumėt žūti nekaltai piktų 
kryžeivių aukai.

— Gerai, mes jos neužmiršome, — ta
tai Žydiškai viskuo ir ver- rė Vytautas. — Tik neprasitark apie tą 
telgauja. raštą. Vingėlai, o kuogreičiausia keliauk

. 0;

Ar žinote kodėl “Baltoji 
Gulbė” taip ilgai laukusi 
“gero oro” išlėkė bile ore? 
Nežinote? — Tai stabėtina. 
Priežastį ir paslėpti viešai 
paskelbė praeitą s__ _
“Keleivis,” kad jau iš ketu- 
riosdešimts tūkstančių pas 
Vaivadą liko tik dvidešimts 
muštinių, o pas Vaitkų tik 
trys. Tai ir turėjo “Baltoji 

ant

savaite I Jogailos dvasią.

Gulbe” skristi, negu 
vietos “sušalti.”

Kai Vaitkus nukrito 
rijoj, tai dar Grigaitis 
žinojo ar tai atsitiko geras 
ar blogas dalykas. Persitik
rinimui išsiuntė savo apa
štalą Ėulbą eti visa Halsted 
gatve ir paklausti ką “naro- 
das” apie tai mano. Bulba 
bėgiojo su jaučio oda ir ra
šė kas ką sakė. Paskui at
nešė savo viešpačiui” ra
portą. Ant tos odos buvo 
daug ko prirašyta; bet ne
viskas “Naujienoms” tiko..

mais-

paty- 
negy- 
pavo-

krau-

Ai- 
ne-

Dabar “Naujiense” rašo
ma, iš vieno ir iš kito galo, 
tik apie Vaitkaus skridimą. 
Bus dar rašoma skersai ir 
išilgai. O ištikrujų, tai Da
rius ir Girėnas daug dau
giau atliko už ketvertą tūk
stančių dolerių negu Vait
kus už keturiasdešimts.

■C
Lietuva visgi Vokiečių 

bijo. Hitleris grasino
vienaip ir kitaip, bet Lietu
va prisilaiko, Klaipėdos rin
kimuose, nustatytos tvar
kos, ir Vokiečių staugimo 
visai neklauso.

Didelė Vokietija jau arti 
tūkstantis metų kaip puola 
Lietuvą; bet vis atsikanda. 
Gal dar, nors Lietuviai Per
kūną ir apmiršo, Jis Lietu
vos vis neapleidžia.

nė
jai

Kaip buvo sakyta, taip ir 
pildosi. Komunistėliai va
žiavo į Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą, Kaunan, tik par
sivežti “amunicijos.” Vos 
tik išlipę iš laivo, Abekai jau 
leidžiasi per kolonijas kėli
mui “revoliucijos” prieš- Lie
tuvą.

Mat komunistai seka 
Markso Žydišką mokinimą

raštą Vingėlai, o kuogreičiausia keliauk

į Smolenską ir visa papasakok kunigaikš
čiui Dovydui....

— O ką dabar manai, mielas broli? 
Ar verta su Vokiečiais kariauti?

Jogaila atsikėlė ir iškilmingai tarė:
— Prisiekiu kad nenuleisiu kardo iki 

Vokiečių krauju visiškai bus išpirktos ir 
nimazgotos visos tavo ir visos musų tau
tos skriaudos!

Tai taręs padavė Vytautui ranką. 
Kanklininkui gi padavė žiedą ir taip pa
sakė:

— Imk šį žiedą. Tebūna jis amžinas 
atminimas kad aš, net Lenkų karalių sos- 
[,e sėdėdamas, visada pasilikau Lietuvis ir 
savo tautos dainų mylėtojas.

Netrukus iš Krokuvos atvyko pasiun- 
tinis, kuris- atnešė kaž kokius raštus. Ka
ralius buvo tų raštų kviečiamas tuojau 
gryžti namon, nes kryžeiviai įsiveržė į 
Lenkijos žemes. Karalius dar dvejetą die-z 
m pamedžiojo, nieko neatsakydamas į ra
štus, lyg visai juos pamiršęs. Paskui pa- 
[ įšaukė Vytautą ir pareiškė tuojau išvyk
otas į Krokuvą. Vytautas taip pat parvy
ko į Vilnių.

Nuo to laiko Vytautas ėmė uoliai ruo
štis karui. Jis pats visur viską tvarkė, ri
kiavo pulkus, rūpinosi ginklais. Nuo ry
to iki vakaro rašinėjo laiškus. Siuntinė
jo pasiuntinius į visokius kunigaikščius ir 
sričių valdovus. Karaliui Jogailai kasdien 
rašinėjo po laišką ir kasdien gaudavo iš' 
jo pranešimus, kuriais buvo tvirtinama 
slapta Brastos sutartis galioja, kad jis la
bai atsidėjęs ruošiasi karui, kad kryžeiviai 
užgrobę kai kuriuos karalystės kraštus, 
bet su jais padaryta, devynių mėnesių tai
kos sutartis. ... Vytautas dabar gerai su
prato kad Jogaila neišsižadės sąjungos su 
Lietuva. Jeigu ir negalima buvo pasiti
kėti Jogailos priesaika ir žodžiu tai gali
na buvo pasitikėti ta aplinkybe kad kryž
eiviai jau valdė Lenkijos žemių dalį, kurių 
Jogaila niekada neišsižadės, o ordinas ge
ruoju niekada neatiduos.

Visi Rusai kunigaikščiai pažadėjo pa
dėti Vytautui kovoti su Vokiečiais. Sul
tonas Saladinas pažadėjo 30,000 Totorių 
raitelių ir pats atvyko į Vytautą susitar
ti del visokių smulkmenų. Žemaičiai bruz
dėjo kaip niekada nebruzdėję. Jie spietė
si aplink savo kunigaikštį Vingėlą. Tokiu 
budu greitai pasklido gandas po visus kra
štus kad ruošiamasi didžiam karui. Šitą 
gandą išgirdo ir ordino vadai. Jie buvo 
nusiminę, nes iš vakarų Europos riteriai 
traukė labai lėtai, o pagalba buvo skubiai 
reikalinga. Nieko neveikdami, jie sugal
vojo dar vieną kartą pabandyti įtraukti 
Vytautą į savo pinkles. Tam reikalui jie 

(išsiuntė iškilmingus pasiuntinius į didįjį 
'Lietuvos kunigaikštį. Jiems buvo paves
ta gudriai suardyti Vytauto sutartį su 
Lenkija.

(Bus daugiau)

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 

' ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.

.15
SS

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. •

KAINA Su prisiuntimu 75c.
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Spalio 1 d., Clevelande bnvo 
nominacijos kandidatų ant mie
sto tarybos. Demokratai nohi- 
navo ant Majoro Ray T. Miller, 
buvusį majorą du metai atgal. 
Republikonai nominavo H. H. 
Burton. Lietuviai demokratai 
rėmė Millerį, o Lietuviai repub
likonai rėmė Burtoną. Tai il
tie ir tie laimėjo. Balsavimai 
išėjo maž-daug taip:
Burton, rep..................... 75,057
Miller, dem..................... 71,830
Davis, rep. dabay Majoras 68,712 
Gorman, dem.
Waltz, bepart. 
Ford, komun. 
Dullea, soc. . . 
Cipra, dem.

21,730 
5,501 
5,080 
1,929 

. 962

ai ruo- 
’kė, rį. 
uo ry. 
mtinė- 
sius ir 
asdien 
avo iš' 
inama 
jis la- 
eiviai 
ištus, 
i tai- 
;i su- 
•s su 
įsiti- 
?ali- 
ryž- 
irių 
ge-

PADĖKA
Širdingai dėkojame už 

kymą ir mums suteiktas dova
nas, proga musų 20-ties metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių, 
švogeriui M. šalčiui, seseriai V. 
su šeimyna, broliui Kaz. Lei- 
manui, pp. česnoms, Mičiuliams 
ir šapnaičiams.

Pranas ir Adelė Leimanai 
Elyria, Ohio.
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and Great 
■eached Akron, 
served by the 

Pennsylvania

D I R V A

Knows

ENdicott 1753
dar kito nugalėtas.

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

I

$20, OOO, OOO
Radšo Paroda
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any interest
.;han as so

K. S. KARPIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1935.

My comm, expires Sept. 25, 1936. P. MULIOLIS, Notary Public

By SUPER SNOOPER

going 
to get
going

our readers an opportunity 
This is made possible

ŠIS - TAS l FAKIRŲ GALYBĖ j K. S. KARPIUS’ HOMECOMING WELCOMING PARTY
(Tąsa nuo 2 lapo.) j Vienas Anglijos laikraštinin-1 A grancj homecoming concert, offical awarding of the Order 

rių įsiveržė beveik jėga. Paten- kas taip susidomėjo Indijos party, dance etc. is going to be of Gediminas to Mr. Karpius, 
kintos, kad rado gerą vietą, jos — 
susidėliojo savo daiktus, pradė
jo dairytis aplinkui ir žvilgterė
jo Į poną Dupont. Ir tik dabar 
jos pastebėjo, kad tas ponas, 
kuris jų nenorėjo į vagono sky
rių įsileisti, yra tkras ponas 
tik nuo galvos ligi juostos, bet Fakirų, kurie galią sustabdyti 
apačioje — baisu ir pražiūrėti. I Savo širdies plakimą ir gyven-

Kilo triukšmas. Moterys pra-lfj; jįe galią prailginti savo gy
dė jo klykti. Atbėgo vagono pa- venimą šimtus metų; jie per- 
lydovai, konduktoriai. Dupont kelią sunkiausius daiktus be 
bandė dar aiškintis, tačiau vėl-, palietimo; jie teisingai atspėją 
tui. Konduktoriai ji išgabeno praeitį ir ateitį visai napažy- 
į tarnybinį skyrių, o sekančioje'stamų žmonių; jie taipogi bile 
stoty perdavė policijai, kuri kada galią apsimarinę sėdėti per 
vargšą — skruzdžių 
į daboklę. Visas dalykas paaiš
kėjo tik po kelių dienų, kai 
iicijai kaimiečiai pristatė 
pont kelines, kurių kišenėse 
vo ir dokumentai.

Ai' tai ne tragedija? O 
dėl tų kelių skruzdžių...

“M.

5

1807, and by 1827, two years after 
the original planting of Akron, the 
Ohio and Erie Canal was complet
ed. The Pennsylvania and Ohio 
Canal was completed ten years lat
er, and for a number of years canal 
boats were the city’s 
transportation.

In 1864 the Atlantic 
Western Railroad, 
Today the City is 
Eric, B and O. the 
and the Akron, Canton and Youngs- 

Itown Railway, which connects with 
[the New York Central system. The 

I I Akron and Barberton belt line con- 
p nects with these lines and affords 

, “p^jthc industries of the city additional 
I traffic facilities.

I'.-. B. F. Goodrich came to Ak- 
will have enough infer- 1ron from the east in 1869, and es- 

continue forever. But tablishcd the pioneer rubber fac-
: may ' we ' devote ■ tory. Through the manufacture of 
to the love Lorn first the rubber hose, it was easy 

| development into bicycle tires and 
next camo the great development 
of tires for automobiles, which was 
marking the fourth great system of 
transportation. Additional rubber 
companies 
dustry grew 
the greatest 
center of the 

Over fifty 
production 
comes from 
rnoro than thirty thousand different 
articles in rubber were turned out 
of the great rubber factories in 
this city.

(To be continued - maybe)

lust two important and inter
esting speeches will be made 
by Nadas Rastenis, ex-acting
editor and K. S. Karpius.

Following this huge program 
will be dancing to the music 
of Johnny Apanaitis’ Orchestra.

As an extra additional free 
attraction the art work and the 

,T , „ , i handicraft of the old world willHelen But-1

in honor of the editor 
‘Dirva’, on Sunday Oct. 

the Lithuanian Hall.
r___ __________________________  program wil begin at or
Jis sako, kad Indijos raistų around 5:30. It is to be made 

gillumose radęs tikrai stebėti-, UP °f the following talent:— 
nūs žmones. Ten esą tokių Rose Lucas or Youngstown, 

The Hollish brothers or Akron, 
Birutė žuris, Nellie Rudžinskai- 
tė, Alvina and Peter Luizo. Ade
laide Miliauskaitė, Heien ±>ul-i 
kiutė, Irene Luiziutė, John Pol-1be on exhibition. This sxhibi- 
ter, Jr., and the Junior Biru
tes Chorus.

This will be followed by the ‘over there”.

Fakirų stebukladaringumu, kad staged 
net nuvyko į Indijos gilumas of the 
patirti ką tie stebukladariai ga- 6, at 
Ii padaryti. * The

tion be provided for by the pur
chases of Mr. Karpius while

ūką Įkišo dienas.

po- 
Du- 
bu-

vis

R.”

CLEVELAND1ETES ATSTO- 
GAU.JA

Penkios Clevelandietės — po- 
nioks: Magdė Jurkšaitienė, Juzė

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Raudonojo Kryžiaus vajus pra- J 
sidėjo Spalio 2 dieną ir tęsis Į 
iki Spalio 15 d. Rinkama au- ' • 1 K kos ir įrašinėjama nariai. Na- Į į 
rystė kainuoja $1 i metus.

P. J. KERSIS
1411 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

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

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

Jurkšaitienė, Ona Dovidaitienė,:nas stengiasi nugalėti kitą. Bet 
kito nugalėjimas tai yra dari 

j nieko nenugalėjimas. Savę nu-;
išvažiavo, Raškauske'6ralėti yra daug saugiau ir gar-į 

, j bingiau. Savę nugalėjęs žmo-1 
_ i o-o.s Lieka didvyriu ant visa-1

Ona Rubinienė, ir Ono Botyrie- 
nė, Rugsėjo 28 d., kaip 8 va. 
ryte, 
Franklinu, Į Mt. Clemen 
savaitei atstogų.

Christian Schantz, Jr., šoko 
po bėgančiu traukiniu, ir baigė 
savo dienas. Prie to jį prive
dę piniginiai keblumai ir silp
na sveikata.

Tik prieš šokimą po trukiniu, 
jis kreipėsi pas valgomų daig- 
tų krautuviniką ir prašė nusi
žudymui paskolinti šautuvą. 
Krautuvininkas neskolino. Taip 
pat jis norėjo gauti šautuvą ir 
gėrykloje, liet ir ten negavo. I 
Jis buvo nevedęs ir, jau 15 mė
nesių kaip nedirbo.

DIDELIS PIRKINYS

Jos ten lanky-1gus -
sis pas gimines ir pažystamus, jdos. O kitą nugalėjęs tankiai 

kitur. Magdė ies^Mt. Clemens ir
Juršaitienė naviguoja Frankli-i Geriau yra savę nugalėti ne- 
lą ir veda atsteginę ekspediciją. ;gu šimtus kitų. Savęs nuyalė- 

P. Botyrins. I jimas, tai savęs patobulinimas.

V Y R A M S IR VAIKINA M S

Van Sweringen’ai šiomis die
nomis atpirko kontroliojantį 
staką geležinkelių ir nejudina
mo turto didelės kiekybės. Van 
Sweringen’u šdima Clevelande 
kontroliuoja daugybę žemės ir 
namų, geležinkelių ii- visokių 
industrijų.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltas Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

PAKELTIS
E. 79 St.

ir visokiu ki-
(18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534
1117
Tclef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Apatiškai mane galit matyt nuo 

0.-12 ryto ir 5—11 vakare)

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščiuf, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

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

(1621 Edna Avenue

THIS week this column is 
to be different. We’re going 
serious for a change; we’re 
to give 
to relax.
through our historical Research Di
vision which has earnestly been ac
cumulating historical information 
during the past few years and has 
finally come forth with a report. 
Of course the entire report cannot 
be published in one writing since 
it is composed of 26,981 pages. —_
however, we will endeavor to give 
out this data n small doses so that 
the S.S.S.
mation to 
before proceeding 
i few moments I 
Division.

Dear Sophisticated,
We are extremely gratified to 

have received your missive implor- Į 
ing our aid in your latest encounter 
with the masculine sex. We deem I 
it a great, honor and privilege that j 
a high-minded personage as your-1 
self should seek our services on such I 
a weighty problem as your case 
undoubtedly is. However we arc 
regretful to inform you that before 
we can proceed any further toward 
attaining a solution or informing 
you as to your continued contacts I 
with this “hanson feller” we must 
have your cognomen which you ob
tained either through birth or mar
riage. This is absolutely necessary 
to insure you of a positive and ac
curate elucidation of your case and 
it the same time to facilitate the 
handling of your missives through 
our vast and complex organization.

Hoping that this will in no way 
affect your attitude toward this di
vision of the SSS but merely create 
a greater confidence in our infallible 

i lodgement, we are earnestly wait
ing for your next communication via 
oostal service.

Additional 
were formed and the in

until it made Akron 
rubber manufacturing 
world.

per cent of the tire 
in the United Statesail 

Akron’s factories and

PARSIDUDA NAMAS, 6 
kambarių, moderniškas, arti 
nuos šv. Jurgio Lietuvių Bažny
čios. Kaina, 81550.00. Reikia 
įmokėti, 8700.00 Kreipkitės: 

986 East 74th Street.

NAUJI RUDENINIAI SIUTĄ1'
DRABUŽIAI KOKIŲ
JUS NEGALITE 
GAUTI KITUR

MUSŲ KAINOS 
KUOžEMIAUSIAI 
NUSTATYTOS

. . $2.95
,48

1.95

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th Si.

TRIANSTUMPUS of the SSS. 1 
HISTORICAL FACTS

Akron’s growth falls into five ' 
periods, following successive stages j 

j of transportation — canoe, canal 
boat, railroad, motor transport and 
air way. The rise of each new type 
of trade route opened the way to 
Akron’s greater development.

The Portage Trail, the path of 
■ which through the western section 
of Akron is now marked with monu
ments., formed the portage over 
which the Indians carried their 
canoes from the Cuyahoga to the 
Tuscarawas River in making their 
way from the Great Lakes to the 
Ohio River. In 1787 it marked a

I portion of the western boundary 
‘line of United States.

1 The first white settler came in i

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina žilinią. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris- žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai, Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialia introdukcijos pasiūly
mas: didelis S2 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.

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m.
Siunčiamas Dykai.

m

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

BUILDERS EXCHANGE BUILDING ® 18TH FLOOR ® PROSPECT NEAR ONTARIO

Vyrų ir Vaikinų Skubėlės.......
Geriausio šilko kaklarišiai.......
Per Galvą Užsivelkami Sveteriai

ii

Parašykite paprašydami 
pas

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway,

South Boston, Mass.

NUSIPIRKITE 1936 METŲ. MODELIO 
RADIO IR GĖRĖKITĖS JUOMI

yrn
pil-

dra-

Ši metą daugiau kaip 20 milijonų dolerių 
išleidžiama ant radio talento — programų 
dytejų, seklų orkestrų, simfonijų, operų, 
mų. Pilnam pasigėrėjimui to viso, Įsigykite 
naują radio.

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

KOL NEIŠGIRSITE 1936 METŲ 
MODELIO RADIO. NEBUSITE 

GIRDĖJĘ RADIO VISAI!
Paklausykite 1936 metų Modelio Radio pas savo 
pardavėją. Patys išgirskite kokią stebėtiną par 
žangą radio padarė. Sėdėkite pirmoje vietoje 
kai eina dideli perstatymai, taip kaip gali būti 
vien tik su naju radio!

RADIOS APPROVED DY THE ELECTRiCAl LEAGUE
Americcin-Bosch , RCA Victor
ASwater Kent Siiverfone
Crosley Spar Son
Genera! Electric Stewart-Warner
Grunow Westinghouse
Phllco Zenith

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

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Rcqirired by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 3. 1935.

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before nre, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPIUS, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication fcr the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio. 

Managing Editor: Non.?
Business Manager: K. S. Karpius, 844 Parkwood Dr. Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC. ‘
K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio. 
Lietuvos Kredito Bankas, Kapnas, Lithuania.
V. S. Jokubynas, Chicago, Ill.
3. That the known bondholders, mortgagees and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: i If there none, so state)

John I. Jarus, 8813 Empire Avenue, Cleveland, Ohio.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 

owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities 
stated by him.

5 That the average number of copies of each issue of. this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

You th’s Forum
‘DIRVOS’ REDAKTORIAUS 

SUTIKTUVĖS
‘Dirvos’ redaktorius, p. K. S. 

Karpius, jau sugryžo iš Lietuvos. 
Jis atplaukė Laivu Gripsholm 
I New Yorką Rugsėjo 29 d. Po
rą dienų praleido New Yorke. 
Iš ten p. Karpius nuvyko j Pro
vidence, R. L, ir aplankė savo 
tėvą, brolius ir seserį, šį Ket- 
vergą, Spalio 3 d., jis sugryžo

PROTESTO REZOLIUCIJA

Prieš Klaipėdos rinkimus, 
Rugsėjo 8 d„ Clevelando Lie
tuvių Tautiškų ir Katalikiškų 
Draugijų Sąryšys pasiuntė se
kančią protesto rezoliuciją:

Tautų Lygai
Geneva, Switzerland

Artėjant Klaipėdos rinkimams 
Vokietijos valdžia gązdina Klai
pėdos žmones ginklutu įsiver-

VILNIAUS GEDULOS

Kalbės Prof. Kan. Kemėšis
Clevelando Lietuvių Katali

kiškų Draugijų Sąryšys rengia 
Vilniaus Gedulas, Sekmadieny
je, Spalio-Oct. 13 d., Lietuvių 
Svetainėje. (Kurią valandą pro
gramas tą dieną prasidės, bus 
pranešta sekančioj laidoj ‘Dir-

Į Clevelandą — kaip tik laiku žinių ir tuomi ardo laisvą valią vos’ ir kutuose pranešimuose.)

Editor—Ceter Skukns

LITHUANIA
By BIRUTĖ SMAILIS

Phone: ENdicott 4486 CRZO Superior Ave. Cleveland. 0

į jam rengiamas iškilmingas 
Sutiktuves, ateinančiame Sek
madienyje, Lietuvių Svetanėje.

Gerb. redaktorius apvažinėjo 
labai daug vietų Lietuvoje, tai- 
po gi buvo Danijos sostynėje. 
KopenhangEne, keletą dienų pra
leido Švedijoje, apie Stockhol- 
mą ir Stackholme ir kituose 
Švedijos miestuose.

Kelionėje laivas sutikęs dvi 
dideles audras — viena ištiku
si pirmą dieną, tik išpaukus iš 
Goteburgo, Rugsėjo 20, o kita. 
Rugsėjo 25 d. Tuo pat laivu 
atplaukė į Ameriką ir Prof. Kan 
F. Kemėšis, p. P. Pivaronas, ir 
apie 30 kitų Lietuvių, į Suv. 
Valstijas ir Kanadą.

KARPIAUS PARVEŽTŲ 
DAIGTŲ PARODA

Sekmadienyje, Spalio 6, kaip 
3 vai. po pietų, Lietuvių Salėje 
bus p. Karpiaus parvežtų daig
ių paroda. Buvo nutarta paro
dą įvykinti po pietų, nes bus 
geresnė proga visiems, ypač iš 
kitų miestų, anksčiaus visus da
lykus liuosai ir atydžiai apžiur
ti prieš vakarinį Sutiktuvių pro 
gramą ir šokius. Pirkę 35c. įžan-[ 
gos tikėtus, galės su tuo pa
čiu tikėtu ir parodą pamatyti 
ir vakare dalyvauti Sutiktuvė
se.

Parvežė p. Karpius daugybę 
visokiii naujausių audinių, me
džio ir molio išdirbinių, paveik- j 
siu, gintaro, juostų, vėliavų, į 
rankdarbių, “Žalgirio Muši,’’ [ 
kankles, Lietuvos cigaretų, ka- ( 
ro invalidų išdirbinių, ir daugi 
ko iš kitų šalių.

šioje parodoje bus tokių daly- ■ 
kų kurių niekas Clevelande na
rnate.
SUTIKTUVIŲ PROGRAMAS 
Tą pačią dieną, Sekmadieny

je, (Spalio-Oct. 6, kaip) 5:30 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 
bus p. Karpiaus Sutiktuvių pro
gramas. Jį pildys p-lė. Rožė 
Lukaševiciutė, iš Youngstowno. 
brelai Hollishiai, iš Akrcno, Bi
rutė žurienū, Nellie Rudzinskai- 
tė, Alvina ir Petras Luizos,

Klaipėdos žmonių.
Clevelando Lietuvių Tautiškų 

ir Katalikiškų Draugijų Sąry
šys, atstovaudamas per tris tūk
stančius narių, protestuoja prieš 

[tokią Vokietijos veikmę ir pra
šo Tautų Lygos persergėti Vo
kietijos valdžią kad ji nesikiš
tų į Klaipėdos rinkimus.

F. SAUKEVIČIUS. 
Prezidentas

Kablegramo persiuntimui au
kavo, po $1.00: Inž. P. J. žuvis, 
Birutė žurienė, Adv. N. Raste
nis, Kun. A. Karužiškis, Ona 
Karpienė, J. DeRighter, J. Urb- 
šaitis, K. Stonis, F. Baranaus
kas; ir Ona Baltrukonienė 50c.

APIE IŠTAISYTOS SALĖ 
ATIDARYMĄ

Praeito Sekmadienio vakare 
buvo naujai ištaisytos Lietuvių 
Salės atidarymo vakaras. Pro
gramas buvo gražus ir įspūdin
gas. Apeigas pradėjo F. Bara
nauskas ir tolimesnį programo 
vedimą pavedė Inž. P. J. žuriui. 
Dainavo Jaunosios Birutės Cho
ras, poni Kavaliauskienė ir Bi- 
rntėtės. Kalbėjo Kun. A. Ka
ružiškis ir Adv. N. Rastenis.

Po to F. Brarauskas iššaukė 
visus darbininkus, kurie dirbo 
veltui prie Svetainės ištaisymo 
darbo. Kiekvienam jų buvo 
suteikta graži, skaisti raudona 
rožė.

Apeigos baigėsi Birutės dai
nomis. Po programo buvo šo
kiai. Dalyvavęs.

Vilniaus Gedulose kalbės Prof. 
Kun. F. Kemėšis, visomenės 
veikėjas ir Vilniui Vaduoti Są
jungos organizatorius, kuris at
vyko iš Lietuvos kartu su ‘Dir
vos’ redaktorium; ‘Dirvos’ re
daktorius, p. K. S. Karpius, tik 
gryžęs iš Lietuvos; Adv. Na
das Rastenis, Kun. A. Karužiš
kis, ir kiti. Taigi Vilniaus už
grobimo penkioliktas Gedulas 
Clevelandiečiai paminės labai 
įspūdingai.

Be to, ‘Dirvos’ redaktorius, 
šia. proga, suteiks progą visiems 
išgirsti parvežtus iš Kauno Ka
ro Muzėjaus Vėliavos nuleidimo 
apeigų du rekordus. Pirmą 
kartą Amerikoj suskambės tie 
garsai Clevelande. Tos apeigos 
ir jaudina ir ašaras ištraukia 
daugelio tūkstančių Kauniečių 
kada tik Vėliavos nuleidimo iš
kilmėse dalyvauja.

Visi privalome dalyvauti Vil
niaus Gedulose.

AT THE GRAVE OF THE UN
KNOWN SOLDIER IN LITHUANIA

ONCE before, I had expedienceci 
the poignancy of grief as I stood in 
silence before the grave of the Un
known Soldier in Lithuania. Re
turning to the same scene, I was 
as deeply moved as if I had witness
ed for the first time the tribute 
paid to the Unknown Soldier. It is 
of this tribute that I wish to write 
you about, so that you may glimpse, 
tho ever so briefly, into the humble 
sou! of the Lithuanian people who 
inspired this tribute.

First, allow me to describe the 
scene of the ceremony. . It took 
nlace in the garden of the Vytausas 
the Great Museum, formerly ca'led 
the War Museum. In this garden 
are placed busts of several men 
prominent among other things for 
their patriotism. Roses which bloom 
beautifully are planted in the gar
den; and trees provide, shade from 
the hot sun in the summer time. 
Benches are placed here and there 
for those who wish to stay awhile. 
As one enters the gateway of the 
garden, one sees directly in front 
of one the large, impressive museum 
itself. To the left, of it is a tall, 
square tower with a parapet on 
top, within which a bugler stands 
during the entire ceremony. Im
mediately upon entering the garden 
and turning to the left, one sees 
the section of the garden devoted 
‘a the "rave of the Unknown Sol
dier. The monument itself is not 
very high, is made of various sized 
stones tapering pyramid fashion, 
at the ton of which is placed a 
cross. In front of the monument is 
a small stone structure in which 
■s made a fire during the ceremonv. 
On each side of the monument are 
crosses which have been offered in 
tribute to the Unknown Soldier, these 
crosses bring benut'f’illv carved of 
wood and typical of the province 
from which they were donated.

It is just befor dusk. Hark! Th" 
-tear, ringing notes of the buglgr 
standing on the parpet of the tower 
->re heard. They are answered by 
the more restrained, sorrowful notes 1

ithuanian Antiquities
By P. W. URBAN

the tower. As 
soldiers slowly 
of the museum 
the garden in

LRKSA. 142 KUOPOS 
VAKARAS

Rugsėjo 29, vakare, šv. Jur
gio Parapijos Salėje, buvos su
vaidinta “Amerikos Dovanos 
Lietuvai”. Tai juokingas vei
kalas. Kalbėjo Kun. J. Bru- 
zikas, ir Kun Vilkutaitis. Vė
liau buvo šokiai ir kortavimas. 
Vakaras gražiai pavyko.

PRISIDĖJO PRIE SALĖS 
IŠTAISYMO

Laike Svetainės taisymo au
komis prisidėjo: P. Muliolis, J. 
Urbšaiaitis, J. DeRighter, J. 
Blaškevičius, K. šeštokas, J. Sto
nis, K. Čbelenis, M. Čepuliaus- 
kas, ir J. Pečiulaitis. Jei butų 
kokiu geradarių arba Salei au
kotojų vardai čia nesuminėti 
tai vėliaus, Komisijai knygas 
peržiurėjus, bus paskelbta. Ta
riame visiems prisidėjusiems 
prie Salės taisymo, auka arba 
daibu, gilios padėkos žodį.

Adelaidė Miliauskaitė, Lelija 
Mazilauskaitė, Elena Butkiutė. 
Irena Luiziutė, Jonas Polteris 
Jr., ir visas Jaunosios Birutės 
Cioras.

Kalbės p. Karpius. Jis ap
sakys viską apie Kongresą, Lie
tuvoj, ir visą savo kelionę. Kal
bės ir Adv. Nadas Rastenis.

šia proga bus cficžalškai įtek
ta p. Karpiui Gedimino Orde- 
nas.

Po programo bus šokiai. Gros 
Apanaičio orkestrą.

Visi į p. Karpiaus Sutiktu
ves !

Komisija.

LAIKAS SUSIDOMĖTI
Nesenai Clevelande gyvavo 

nemažai pašalpinių draugijų su 
dideliais skaičias narių ir ne
mažomis sumomis turto. Bet 
apgailėtina, iki šiol jų vienos 
apsilpo o kitos žlulgo. Vienok 
tos draugijos paliko vieną 
brangų monumentą, tai Lietu
vių Svetainę. Vienok dabar ir 
Lietuvių Svetainės reikalai ne
pergeriausiai stovi. Užlaiky
mo kaštai pasilieka tie patys 
o įplaukos mažėja.

Mums, Clevelando Lietuviams, 
laikas gyviau susidomėti save 
didžiausia brangenybe, Lietu
vių sale, šiame mieste gyvena

RADIO PROGRAMA

ŠEŠIOS DAYTONIETĖS
Praeitą šeštadienį lankėsi 

į ‘Dirvos’ redakcijoj šešios Day- 
I tonietės, p-lės. Elena žilinskai- 
I tė, sesutės: Salomėja, Agutė, 
Į ir Adelė Milickevičiutės, Mari- 
Įjona Zakarevičiutė, ir Marijo
na Gudelytė. Jos visos atvažia- 

ivo automobiliu į Vyčių rengimą 
IŠv. Jurgio Pararijos Salėje tą 
vakarą pramogą.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Ketverge, Spalio-Oct. 10 d., 
kaip 4 vai. po piet, bus Lietu
vių programa iš WJAY radio 
stoties. Pirmą kartą per radio 
dainuos Jaunosios Birutės Cho
ras, kurį veda poni Ona Karpie- į 
nė ir Adelaidė Miliauskaitė, j 
Kalbės ‘Dirvos’ redaktorius, p. [ 
Karpius apie Pasaulio Lietuviu i 
Kongresą. Bus ir solistų dai-' 
nininkų. Programą ves Adv. 
Nadas Rastenis,

b Nuo Muskulą Gėlimo Ir 
Skaudėjimo

ĮM reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

S ANCHOR
(j PAIN-EXPELLERIO
(j kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimo ______ r

daug Lietuvių, kurių tarpe yra 
daug profesionalų, veikėjų, pra
monininkų ir taip patrijotingų 
žmonių. Tas jėgas mums rei
kia sukoncentruoti ir musų Tau. 
tiška Namą gelbėti, kol dar ne
vėlu.

Pirmiausia reikia suorgani
zuoti Lietuvių Svetainės Rėmė
jų Klulbą, arba tam panašią or
ganizaciją, kuri Salės reikalus 
remtų. Į tokią organizaciją 
reikia suburti vyrus, moteris ir 
mūsų gražųjį jaunimą. Su
jungtomis spėkomis butų daug 
lengviau tą nelengvą naštą neš
ti.

Antras dalykas, tai ir Sve
tainės valdyba turėtų tankiaus 
laikyti savo suririnkimus, — 
jei jau ne kas mėnuo, tai bent 
kartą į du, tris mėnasius. Tuo
met ir Salės reikalai geriau su
sitvarkytų ir visuomenė gyviau 
susiduomėtų.

Gana mums atsidėti ant li
kimo valios. Kalkime geležį kol 
dar neužšalus!

A. Padegimas.

must have 
such marks 
bore them 
Could the(Continued)

articles of Baltic 
found in the tombs of old 
dynasties (E. Cavaignac, 

• 1’antiquite 1 Jafan, Paris

amber

tion is the phrase — “Ant kaktos 
neužrašyta” — it isn’t marked on 
the forehead, or the forehead car
ries no inscription. They 
been either familiar with 
or at some remote time 
on thir own forheads.
mention in the Bible — Revelations, 
Third Chapter, Verses 16 and 17 
of the writing on the foreheads and 
hands been any way connected with 
the “forehead writing” of the Lith
uanians ?

In this sketch we are largely con
cerned with the various theories on 
the origin of the Lithuanians, their 
relations to the other nations of the 
Ancient World, and with their lan
guage and traditions.

Whoever the Lithuanians are, cer
tainly they are not Slavs. It is 
downright ridiculous and utterly un- 
scholarly to call their 
“Balto-Slavic”, a term 
the Germans who never 
Lithuanian well enough

SINCE ; 
have been : 
Egyptian < 
Histoire de 
1917. p. 19) there can be no argu
ment about it that Egypt and Lith
uania had close relations between 
each other at that remote time. 
Archaeologists have found numerous 
evidences that Lithuania was in
habited during the Stone Age, and 
perhaps even before that time.. If, 

„ ...... however, we accept the new theory
struggle fori that the cradle of civilization was 

tlic freedom of their Fatherland and į in this Baltic area, and that the 
were now being taken care of by , Lithuanians have dwelt there from 
the government. Their duty was time immemorial, we may attempt 
to march to the grave of the Un- 1 at writing works on prehistoric 
known Soldier, not just at special | Lithuania — something after the I Schleicher, Bezzenberger, 
occasions, but daily. There one lit- manner 
tie group stood to the right of the 
monument and another to the left. 
At a given signal the band stopped 
playing, and one from agmonst them 
took a step forward and addressed 
a tribute to the living memory of 
these who laid down lheir lives for. 
their people and country. Another t structed 
one stepped forward to make a fire (blocks of 
in the small structure in f 
the monument. Meanwhile 
one humblv bowed 
prayer and observd 
silence. It is then 
significance of the 
over one, and I tried very hard to 
keep th" tears from ru'hing to my 
eyes. Tears came to the eyes of 
people much braver than myself. 
Someon" then nut a screen over the 
fire. The buglers again called and 
answered each other, and as the 
T.ithuanian flag was slowly furled

of another,, bugler marching within 
the ranks of the small band of 
soldiers coming from,; the museum. 
During this call and answer of the 
buglers to each other, the Lithuanian 
flag had been steadily raised to the 
top of the mast on 
this small band of 
descended the stairs 
and advanced into
the direction of the grave of the 
Unknown Soldier, then played a very 
mournful melody which still lingers 
elusively in my memory. Behind this 
band followed another small group 
of soldiers carrying spears in their 
hands. And as these soldiers march
ed t<5 their places, I noticed one 
thing in particular, and that was. 
that they were all lame. They had 
ben injured in the :

language 
coined by 
did know
(consider 

and other
[manner of Montelius’ History of German philologists). Kurschat
Sweden which takes us back to the (Kuršaitis), a Prussian Lithuanian,
Late Stone Age. and noted grammarian, once pointed

The great pyramid of Cheops built j out many instances where Schleicher
some 5000 years ago and which re- j^id n°t comprehend T ■il 
quired over 70 years to build, mea
suring 481 feet in height, and 756
feet square at its base, and con-

if solid masonry, huge
stone and granite, some 

1 more than 30

...... .„.,.K,^.......I Lithuanian ut-
i terances and sounds. During the 
time when the Lithuanians lived un
der the brutal yoke of the Slavs, 
the Germans surmised that they, as 
a nation were fastly becoming ex
tinct, and so essayed to “fix” their 
language for future study and re
search. This “fixation”, however, 
was far from adequate — it was 
done in a slipshod manner. Certain-

it Cl Ilki. , UIUVK& »'*. MUllt ill 
front of ■ of which weighed 

tons which were moved inch by inch 
into place 
000 men 
worked day and night without in-,----- -----  -■-»------ --------------- ----------
terrnption under the brutal lashings'-.v Lithuanian must be a very old 
of the lusty Pharaoh’s overseers who . tongue if the Germans and others 
cursed, drove and urged the humble have, somewhat reluctantly, stated 
slaves onward with the great project|t° that effect. Lithuanian is not 
to make it rise in majestic solemnity, only one of the most ancient or 

one 'perhaps the most ancient of the 
Aryan tongues, but it is the most 
beautiful (Elisee Rečius, Universal 
Geography) and the most impor
tant (Grosvener. National Geograp
hic Magazine) language in the en
tire world.

(To be Continued)

every- 
their heads in 
a moment of 
that the full 
tribute comes

by something like 200,- 
and women slaves who

and be worthily considered as 
of the Seven Great Wonders of the 
Ancient World. — may yet some
how be recalled by Lithuanian tra

in for the night, the band of sol-j ditions in the single phrase: “Ak- 
diers, to the me'ancholv strains of I menis juk neraičiojai!” — you didn’t 
music, slowin'* march-f! back into the roll stones — an abrupt retort of- 
----------- /piiese so](]iers seemed as ten uttered by Lithuanian wives at 

faithfully carry I the husband’s assertion “sunkiai ši-
museum.
fitting agents
nut this daily tribute to the Un-jandien dirbau”. I worked hard to- 
known Soldier, for they themselves į day. Moreover, these comparisons 
had had active part in the ser-[ are very interesting:— Lith. Ievas, 
'•ice of their Fatherland, and. bv j Egypt, lebo. Lith. surname R.ima- 
fhe will of God, surviv°d to live in sis, Ramese. Assyrian name Rim- 
the country for whose freedom they | agu. Lith. name of a hero — Rim- 
had fought.. Long mav this dearlv I gaudas. Another quite interesting 
Fought freedom be cherished and | bi* of curiosity found in Lithuanian 
fnvover mav it last! folk-lore and highly worthy of men-
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(Knowsey Knoo’s appears on Page 5)

ANT RENDOS, antro aukšto 
6 smagus kambariai su maudyne 
apšildomi. Kreipkitės: 7011 
Wade Park Ave. A-l.

;-*'*

G335 SUPERIOR AVENUE Pradžia 5:30 v.

DAINŲ MUZIKOS IR.ŠOKIŲ 
Programą Pildys

ROŽĖ LUKAŠEVICIUTĖ, IŠ YOUNGSTOWNO 
IGNAS IR PETRAS HOLLISHIAI, IŠ AKRONO 

BIRUTĖ ŽURIENĖ 
NELLIE RUDŽINSKA1TĖ 

ALVINA IR PETRAS LUIZOS 
ADELAIDĖ MILIAUSKAITĖ 

ELENA BUTKIUTĖ 
IRENA LUIZIUTĖ 

JONAS POLTERIS, Jr. 
JAUNOSIOS BIRUTĖS CHORAS

Kalbės Adv. Nadas Rastenis ir K. S. Karpius
Gerinamieji: Dirvos redaktorius K. S. Karpius 

gryžta iš Lietuvos — apsakys plačiai apie Lietuva, Kongre
są ir kitus Įdomius dalykus. Taipgi matysit jo parvežamu 
daug visokių rankdarbių, audinių, drožinių, gintaro, Lie
tuviškų. gėrimų, Krupniko, Valstybinės ir kit ko. Parveš 
šiaip visokių dalykėlių kurie primins jums jūsų gimtini 
kraštą. Taipgi šiame Vakare bus formalis Įteikimas musų
Redaktoriui Gedimino Ordeno, kuris tapo parsiųstas Į Cleve
landą p. Karpiui išvažiuojant i Letuvą. Koncerte girdėsit 
naujausių dainų kurias redaktorius Lietuvoje pripirko ir 
parsiuntė musų soliastams ir dainininkams. Vienu žodžiu, 

. tai bus nepaprastas, Įdomus ir smagus vakaras, kuriame 
kiekvienas turėsit pasitenkinimo, ir galėsit smagiai pasi
šokti ir pasilinksminti natriai išrengtoje Lietuviu salėje.

Šokiams Gros Jono Apanaičio Orkestrą.
Įžanga 35e. Vaikams 15c


