
“DIRVA” (THE FIELD) 
Lithuanian Weekly 

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

fn the United States ........................... $2.00
Canada and Mexico ........................... 2.50
Lithuania and other countries ........... 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis 

Išleidžia Penktadieniais Cleveland® 
Ohio Lietuvių Spaudos B-ve 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ....................... 2.50
“"įtuvoje ir kitose šalyse ................... 300

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 41 CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS. SPALIU-OCT. 11, 1935 KAINA 5c ^^>47 20th YEAR (20-ti Metai)
nan—at—1111 S—mm—MM M ■■■■■■ I 1111,1 irirminri I ■» ■ I ■III, JI ESTO—mg—

Tautų Sąjunga Bara Italija
Klaipsdos Rinkimai Pasibaigė

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sprogime užmušta 6 
Darbininkai

Chicago. — Spalių 7 d. 
ištikus sprogimui Glidden 
Soya Products dirbtuvėje, 
visa šešių aukštų dirbtuvė 
tapo suplaišyta j šmotus, 
užmušta šeši darbininkai ir 
arti 60 sužeista. Nuostolių 
padaryta už pusę milijono 
dolarių.

Užmušta vienas Lietuvis 
chemikas, Jonas Satauskas.

Sutrumpino darbo valan
das. Su v. Valstijų pašto 
tarnautojų darbo valandas 
sutrumpinus nuo 44 iki 40. 
pasidarė daugiau darbų, ir 
dabar jau ruošiamasi kvo
timams priimti tarp 8,000 
ir 9,000 naujų darbininkų.

Clevelando srityje pą«L 
reiškė stoka lavintų darbi
ninkų mašinerijų ir Įrankių 
industrijoje. Valstijos dar
bininkų samdymo biuro ve
dėjai sako turi tiek daug 
reikalavimų išlavintų jne- 
kanikų kad negali spėti jų 
gauti.

Sako kad panaši padėtis 
apsireiškė ir kituose mies
tuose, kur taipgi pritruko 
amatninkų.

Rugsėjo mėnesį Clevelan- 
de Į darbus pastatyta 2,183 
darbininkai per Ohio valsti
jos darbo biurą. Visoj val
stijoj per valstijos biurus 
gavo darbus 6,786 — virš 
500 daugiau negu Rugpjū
čio mėnesi.

Toledo, Ohio. — City Au
to Stamping Co. dirbtuvėje 
buvo iškilęs streikas, kuris 
po šešių dienų baigėsi. Iš
kovota 40 valandų darbo sa
vaitė, šiek-tiek pakėlimas 
algų ir pusantro karto tiek 
mokestis už viršlaikio dar
bą.

Roseville, Ohio. — Užsi
darė šešios puodininkystės 
išdirbystės kuomet darbi
ninkai sustreikavo reika
laudami pripažinimo uni
jos.

Detroit. — Automobilių 
darbai vėl pradeda eiti ge
riau. Savaitės bėgiu iki 5 
d. Spalių pagaminta 27,770 
automobiliai, o savaitė pirm 
to buvo pagaminta 15,994.

Viso šymet per devynis 
mėnesius pagaminta 3,060,- 
000 automobiliai. Pernai gi 
tuo pat laiku buvo paga
minta 2,492,695.

Didėjant automobilių ga
mybai pradėjo daugėti ir 
plieno darbai — plieno iš
dirbystės vėl pakilo iki 53 
nuoš. normalio.

KARO EIGA
Italų puolimai Ethiopijo- 

je tęsiasi ir mūšiai eina jau 
ištisa savaitė.

Spalių 9 d. vėl prasidėjo 
smarkus mūšiai pietų Oga- 
deno fronte, kur Italai in- 
ėję j Ethiopijos teritoriją 
atakavo apdrutintas Afri
kiečių vietas.

Ethiopai paneša didelius 
nuostolius ir tikrina kad 
Italų kariumenė naudoja 
nuodingas dujas.

Praeitų kelių dienų bė
gyje Italai užėmė vieną-ki- 
tą Ethiopiečių miestelį, ir 
vietomis Ethiopai sumušė 
Italus.

Italija užginčija kad jos 
kariumenė naudoja nuodin
gas dujas, kas tapo Tautų 
Sąjungos pripažinta kaipo 
nežmoniška karo priemonė.

Šis karas eina nežiūrint 
to kad dar Ethiopija nenu
traukė oficialių ryšių su 
Italija. ;

Italijos kariumenė įsiver
žus Ethiopijon jau apie 60 
Angliškų mylių.

Tautų Sąjunga Nusmer- 
kia Italijos Žygi

Geneva. — Tautų Sąjun
goje eina smarkus spaudi
mas prieš Italiją ir Musso
lini pripažystamas užpuoli
ku. Italija kaipo tautų są
jungos narė rasta kalta su
laužyme sąjungos taisyklių 
12-to skyriaus.

Tautų sąjungos posėdyje 
Spalių 9 d. buvo svarstoma 
formalis Italijos apkaltini
mas, bet čia Italų pusę pa
laikė Austrija ir Vengrija, 
artimos Italijos kaimynės. 
Jos tą darė greičiausia pri- 
sibijodamos Mussolinio ir 
pataikaudamos Italijai.

Tikima tačiau kad 56 val
stybių atstovai tautų sąjun
goje didele dauguma balsų 
pasireikš už nusmerkimą 
Italijos pasielgimo.

Prancūzija Sutinka 
Remti Angliją

Paryžius. — Anglija dė
jo ir deda didžiausias pa
stangas prieš Italiją norė
dama priversti Mussolini 
paliauti karą ir baigti ne
susipratimą su Ethiopija 
ramiu budu.

Anglijai rūpėjo patirti 
kokioj vietoj stovi Prancū
zija, ir ar Prancūzija teik
tų Anglijai pagalbą jeigu 
Anglams dirbant už vykdy
mą tautų sąjungos patvar
kymų Italija darytų užpuo
limą ant Anglijos. Prancū
zija sutiko palaikyti Angli
ją ir duoti ginkluotą pagal
bą ore, jurose ir žemėje, jei 
ir Anglija sutiks tokią pat 
pagalbą duoti Prancūzijai, i

LIETUVIAI IŠRINKO 
TIK 5 AR 6 AT

STOVUS

Klaipėda, Spalių 9 d. — 
Baigus skaitymą balsų rin
kimo Klaipėdos Krašto Sei
melio atstovų, pasirodė kad 
padėtis pasiliko ta pati kaip 
buvo praeitame seimelyje.

Lietuviai gavo vėl 5 at
stovus, o Vokiečiai 24.

Kiti pranešimai sake kad 
Lietuviai gavo 6 atstovus, 
Vokiečiai 23.

Šie balsavimai, kurie įvy
ko Klaipėdos krašte Rugsė
jo 29-30 d., nebuvo tai bal
savimai už Klaipėdos krašto 
prisidėjimą prie Vokietijos 
ar pasilikimą prie Lietuvos. 
Tai buvo tik rinkimas Kraš
to valdytojų, į kuriuos savo 
kandidatus statė Lietuviai 
ir Vokiečiai.

Kadangi Vokiečiai visa
da Klaipėdos krašte dirbo, 
varė propagandą, gąsdino 
ir papirkinėjo žmones, ne
nuostabu kad jie išlaikė sa
vo turėtą atstovų skaičių.

Juk Vokiečiai naudojo to
kius begėdiškus budus kaip 
patį žiauriausi terorą — 
rengė visokias demonstra
cijas ir patys aukštieji val
dovai, net Hitleris, slampi
nėjo Lietuvos parubežiais 
lyg žvėrys ir staugdami vi
sokiais balsais šaukė Klai
pėdos krašto žmonėms, “Jei 
jus balsuosit už Lietuvius, 
Hitleris kurią nors dieną 
vistiek Klaipėdos kraštą už
ims ir jus visus iškars!”

Lietuviai matyt ir balsus 
suskirstė teisingai. Vokie
čiai butų viską suvogę ir 
butų paskelbę kad visi 29 
išrinkta Vokieičai.

DETROITAS LAIMĖJO 
BEISBOLĄ!

Detroit, Mich. — Nuo sa
vo įsikūrimo Detroito mies
tas nebuvo toks linksmas 
kaip Spalių 7 dieną, kuomet 
Detroito Tigrai — beisbolo 
jauktas — laimėjo viso pir
mą kartą “pasaulinį čam- 
pionatą” beisbolo srityje.

Miestas siuto, ūžė, dūko 
per visą dieną, rodant di- 
džiausį džiaugsmą.

Detroito Tigrai gyvuoja 
jau 48 metai, bet tik pirmą 
kartą jiems teko būti pir
moje eilėje su Chicagos to
kiu pat beisbolo jauktu, ir 
Detroitas Chicagą nugalė
jo.

VOKIEČIAI SMARKIAI 
GIRTAUJA

Berlinas. — Pereitą fis- 
kalį metą Vokietijoje alaus 
gėrimas padaugėjo 29 nuoš. 
negu metas pirmiau. Taip, 
kiekvienam Vokiečiui nuo 
gerklės išėjo po 220 kvortų 
alaus išgerto metų bėgyje.

DARBO FEDERACIJA
KOVOS PRIEŠ KO

MUNISTUS
Atlantic City, N. J. —Čia 

vyksta Amer. Darbo Fede
racijos konvencija. Joje iš
nešama rezoliucijos smer
kiančios Europos diktatū
ras, kurios yra priežastimi 
dabartinių karų. Taipgi iš
reikšta nusistatymas prieš 
komunistus, kurie deda pa
stangas užkariauti Ameri
kos Darbo Federaciją. Fe
deracijos prezidentas Wil
liam Green pareiškė kad jo
kia svetima šalis, jokia ap- 
simaskavus organizacija į- 
sisteigus ant svetimos že
mės negalės pasakyti Fede
racijai ką ji turi daryti ar
ba nedaryti.

Federacija patėmijo ko
munistų užsimojimą Fede
raciją užkariauti ir prie to 
neprisileis, imasi apsivalyti 
nuo to raudono gaivalo.

SUVARO KARO GIN
KLU VEŽIOJIMĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt išleido drau
dimą Amerikos laivams ve
žioti ginklus, amuniciją ir 
karo reikmenis Italijai ar
ba Ethiopijai, pripažinda
mas kad karas tarp jų šalių 
egzistuoja.

Prezidentas nori išlaiky
ti neutralumą ir užtikrina 
kad Amerika nebus įvelta į 
tą karą. Tarp draudžiamų 
karo reikmenų yra orlai
viai, orlaiviams motorai ir 
dalys, karo laivai, nuodingi 
gazai ir tt. Kuris Ameri
kos pilietis prieš tą uždrau
dimą elgsis bus nubaustas 
$10,000, penkis metus kalė
jimo, arba abiem bausmėm.

Suv. Valstijos taip pat 
išleido persergėjimą Ame
rikos piliečiams nevažinėti 
Italijos ir Ethiopijos lai
vais.

KIAUŠINIUS PIRKS 
SVARAIS

Lansing, Mich. — Valsti
jos agrikultūros komisijo- 
nierius išleido patvarkymą 
nuo Lapkričio 1 d. kiauši
nius parduoti svarais vie
toj tuzinais. Kiaušiniai tu
rės būti padalinti į rūšis: 
A, B arba C.

DAR VIS NEPARUPINA 
GANA DARBŲ

Washington. — Buvo sa
kyta kad iki Lapkričio 1 d. 
į viešus darbus bus pasta
tyta apie 3,500,000 bedar
bių. Iki šiol tačiau darbus 
gavo virš milijonas žmonių, 
o dar reikia rasti darbu del 
2,373,000.

Šitoks sutrukdymas dar
bų sako esąs todėl kad no
rima kiekvienam mieste pa
tiekti darbus tam tikram 
skaičiui kiekvienos rūšies 
darbininkų.

AUTOMOBILIAIS UŽ
MUŠTA 100 ŽMONIŲ 
Praeitą sekmadienį Suv. 

Valstijose įvairiose automo
bilių nelaimėse 30-tyje val
stijų užmušta virš 100 žmo
nių.

HAUPTMANNO BAU
SMĖ PATVIRTINTA

— TURĖS MIRTI
Trenton, N. J. — Aukš

čiausias New Jersey valsti
jos teismas Spalių 9 d. pa
tvirtino mirties bausmę B. 
Hauptmannui, pripažintam 
kaltu nužudyme lakūno C. 
Lindbergho vaiko 1932 me
tais.

Hauptmanno gynėjai dė
jo pastangas per apeliacijų 
teismą atmesti žemesniojo 
teismo nuosprendį.

Hautmanno teismas bai
gėsi pereitą Vasario 13 d.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
KARUS

Sovietų Rusija pasireiš
kė prieš karą. Kcmunistų 
Internacionalas Maskvoj iš
leido pasaulio komunistams 
pareiškimą, kuriame prime
na karą Italijos su Ethio
pija, ir kad Vokietijos fa
šistai tyko progos pulti sil
pną Lietuvą ir užgriebti 
Klaipėdą. Ragina viso pa
saulio komunistus vienytis 
ir sudaryti tokią spėką ku
rios pabijotų net Tautų Są
junga ....

AUKSAS AMERIKON VIS 
PLAUKIA

New York. — Iš Trijų 
Europos šalių atvežta auk
so į Amerikos bankus už 
apie $20,000,000. Auksas ei
na iš Prancūzijos, Anglijos 
ir Holandijos.

KANADOS SVARBUS 
RINKIMAI

Spalių 14 d. Kanada ren
ka savo Atstovų Buto na
rius, viso 245 asmenis.

Šie rinkimai yra svarbus 
keletu atžvilgių. Kanada 
pergyvena depresiją, taigi 
kandidatai norėdami būti 
išrinkti visko balsuotojams 
žada.

“ATGAL Į UKES” JUDĖ
JIMAS KANSAS VALST.

Topeka, Kan. — Kansas 
valstijoj užvesta judėjimas 
pririšti labiau žmones prie 
ūkių. Pasirodo kad miestų 
viliojimas apmažėjo ir kilo 
reikalavimai įvesti mokyk
lose žemės ūkio kursus, o 
mergaitėms namų ruošos 
mokslą.

LĖKTUVO NELAIMĖJE
ŽUVO 12 ŽMONIŲ

Cheyenne, Wyo. — Spa
lių 7 d. čia nukrito pasažie- 
rinis lėktuvas ir sudužo, su 
juo sutiko mirtį 12 žmonių.

Tiriama nelaimės prieža
stis, nes lėktuvas atsimušė 
į kalną visai netoliese ae
rodromo ir oras buvo ge
ras.

šeši užmušta. Praga, Če
koslovakija. — Kasykloje 
netoli Prokop ištikus spro
gimui užgriuvo šešis dar
bininkus.

Prigirdė mergaites kaip 
kates. St. Louis, Mo. — 
Patėvis prisipažino prigir- 
dęs savo dvi jaunametes po
dukros norėdamas jų atsi
kratyti.

Tautos šventeI
Rugsėjo 8-ta yra Visos Tautos Švente — Paminė

ta Labai Iškilmingai
Kaunas. — Rugsėjo 8 diena 

visoje Lietuvoje buvo plačiai ir 
Įspūdingai minima tautos šven
tė. Jau šventės išvakarėse vi
sur būriai žmonių rinkosi ka
rių kapinėse ir prie Laisvės pa
minklų pagerbti karžygių ku
rie savo jaunas galyas ir tėvy
nės meilei bei gyvenimo džiau
gsmo kupinas širdis padėjo ant 
tėvynės aukuro. .

Pačios šventės dienos anks
tų rytą miestuose, miesteliuo
se ir kaimuose plevėsavo tauti
nės vėliavos, bažnyčiose ir ki
tų tikybų maldų namuose buvo 
laikoma iškilmingos pamaldos, 
o po jų įvyko gausus organiza
cijų paradai, prakalbos, eisenos, 
iškilmingi posėdžiai, vaidinimai 
ir koncertai. Visur dalyvavo 
tūkstantinės minios žmonių.

Tačiau plačiausia ir įspūdin
giausia tautos šventė buvo mi
nima laikinoje sostinėje Kau
ne. Iš vakaro Vytauto Didžio
jo Muzejaus sodelyje buvo pa
gerbta Nežinomas Lietuvos Ka
reivis ir jo kapas papuošta vai
nikais ir gėlėmis. Vėliavų nu
leidimo metu buvo grojamas 
Tautos Himnas ir laimingai 
Lietuvos ateičiai skambėjo Lai
svės Varpas. Žuvusius karžy
gius ten pat pagerbė Vyriausy- 

nariai, kariumenės vadovy
bė, svetimų valstybių civiliniai 
ir karo atstovai skirti Lietu
vai, žymus visuomenės, mokslo 
ir kultūros darbininkai, įvai
rios organizacijos, kariumenės 
dalys ir keli tūkstančiai žmo
nių.

Prezidentas Iškilmėse
Rugsėjo 8 dieną Kaune visas 

iškilmių centras buvo karo 
aviacijos aerodrome. Nežiūrint 
nepalankaus oro į aero'dromą 
tautos šventės švęsti suplaukė 
keliasdešimts tūkstančių Kau
niečių. čia atvyko ir išsirikia
vo Kauno įgulos kariumenės 
dalys, savanoriai-kurėjai, šau
liai, skautai, Tautininkai, Jau
nalietuviai, Pavasarininkai, ug
niagesiai, įvairios moterų or
ganizacijos, įvairių įstaigų tar
nautojai ir kiti. Prieš prade
dant iškilmes į šventę atvyko 
ir Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona, ministerial, ka
ri umenės vadovybė, svetimų 
valstybių atstovai ir tt.

Iškilmės pradėta pamaldo
mis, kurias laikė vyriausias 
kariumenės kapelionas Kun. V. 
Mironas. Po pamaldų Prezi
dentas Smetona lydimas Kraš
to Apsaugos Ministerio Gene
rolo šniokšto, kariumenės šta
bo viršininko Pulk. Černiaus ir 
parodo vadovo, Kauno įgulos 
viršininko Gen. Čapliko, apva
žiavo visas išrikiuotas kariu
menės dalis ir su jomis pasi
sveikino. Toliau Prez. Smeto
na visiems iškilmių dalyviams 
pasakė kalbą, kurioje pažymė
jo:

“Musų ginklo pajiegų vado
vybė, karininkai ii’ kareiviai, 
visi šios iškilmės dalyviai:

“Prieš penkeris metus, kada 
minėjome Vytautą Didįjį ir jo 
nuopelnus Lietuvai, kada minė
jome musų didingą senovę, bu
vo nustatyta švęsti Rugsėjo 8 
dieną kaip Tautos Šventę. Ta 
diena laikoma ir musų kariu
menės iškilme. Kokia jos pra
smė? Jos prasmė ta kad tau
ta norinti būti laisva ir išlikti 
nepriklausoma turi būti stipri 
ir todėl privalo turėti tvirtą ka

riumenę. Tautos amžius skai
tomas šimtais ir tūkstančiais 
metų, taigi, jos praeitis ir da
bartis yra vieninga, ir šioji 
šventė reiškia tą vieningumą. 
Tautos laisvė galiausia ginklui 

' apsaugojama, ir del to mes taip 
mėgstam ir mylim savo kariu- 
menę. Ji nuolat budi musų tė
vynės saryboje, ji gina musų 
kraštą nuo visokių pavojų. Ka
riumenė turėdama,, tiek daug 
visuomenės pasitikėjimo, pri
valo būti jai skirtoje aukštu
moje — privalo būti tautos 
saugumo laidas.

“Sveikindamas visas musų 
ginklo pajiegas, linkju joms ir 
toliau budėti musų Tėvynės 
Lietuvos garbei.“

Karo Jiegų Paradas
Po šios Prezidento kalbos, 

buvo sugiedota Tautos Himnas, 
o laimingai Lietuvos ateičiai 
sugaudė 21 patrankos šūvis. Ir 
prasidėjo didžiulis kariumenės 
ir organizacijų paradas. Pir
miausia prajoja Kauno įgulos 
viršininkas Gen. Čaplikas su di
vizijos štabu; paskui darniai 
pražygiavo karo mokykla, Kau
no komendantūra, pionieriai, 
tekniškos dalys, aviacijos kuo
pa, prajojo kavalerija, praūžė 
artilerija. Padebesius raižė trys 
karo aviacijos eskadrilės. Ga
le praėjo įvairios organizacijos 
su savo vėliavomis. Kariume
nės paradas buvo toks įspūdin
gas kad net smarkus lietus ne
paveikė džiaugsmo tūkstantinių 
minių, kurios žygiuojantiems 
kariams mėtė gėles po kojų ir 
inos lydėjo džiaugsmingais šu
kavimais.

Vakare visose miesto salėse 
buvo iškilmingi posėdžiai, vai
dinimai ir koncertai. Tsb.

PROF. F. KEMĖŠIS 
SPALIU 9-TOS 

REIKALE
Atvykęs Amerikon, Dotna- 

vos žemės Ūkio Akademijos 
Profesorius, Kan. F. Kemėšis, 
patiekė spaudai savo raštą ad
resuotą Broliams Amerikie
čiams, kuriame tarp kita ko 
apie Spalių 9-tos — Vilniaus 
užgrobimo 15 metų sukaktuvių 
— minėjimą šitaip sako:

“Spalių 9 d. kiekvienas mu
sų privalom dalyvauti Vilniaus 
reikalų susirinkimuose — pri
siminti savo motinai Lietuvai 
pareigas, ir ypač parodyti savo 
vieningumą.

“Spalių 9 d. kiekvienas turi
me stoti į talką kovai del Vil
niaus. Kad ir nedideliu dar
bu, kad ir maža auka Vilniui 
Vaduoti Sąjungai ar Vilniaus 
Geležiniam Fondui turime stoti 
visi į pagalbą Lietuvos kovoto
jams.

“Musų broliai ir" sesers išei
viai visados buvo didysis tau
tos rezervas, kuris kiekvienu 
kritišku tautos momentu, kiek
vienu didžiuoju jos reikalu ei
davo Lietuvai į pagalbą. Tegu 
ir šiose musų kovų sukaktuvėse 
ir Lietuva pajunta ir visi kiti 
išgirsta kad viso pasaulio 1 ’e- 
tuviai, visvien kur jie gyver i, 
yra vieningi ir tvirti savo - 
ryžimuose.

“Vilnius musų buvo, i s:t 
bus.

Kan. F. KEMĖŠIS,
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Įgaliotinis.“



Nesiduokim Apsigauti!
KLAPĖDOS KLAUSIME LIE

TUVIAI APSIDIRBS BE 
j KOMUNISTŲ

Musų raudonukai jieško ir 
laikas nuo laiko išranda budus 
kaip prisigretinti prie katali
kiškos ir tautinės visuomenės.

Štai dar tik praeitų Liepos 1 
dienų. Clevelande įvykusioj ne
va “visų Lietuvių” konferen
cijoj komunistai turėjo

Nejaugi nesuprantat ir nenu- 
' jaučiat kas komunistams rupi? 

.Jie neri per jūsų tarpininkystę 
prieiti prie tautinės ir katali
kiškos visuomenės ir ją nusi
vesti sau!

Jie turi gatavus savo neva 
kalbėtojus, kurie iš Kauno par- 

: važiavo apie Lietuvą niekus pa
sakoti! Jūsų sukviesti jūsų 
pačių sekėjai turės klausyti tų

savo iškaino užsakytų rėksnių ple-
už nosių atvestus ir tūlų kata- palų apie tai ką jus gerbiat ir 
likiškų ir tautinių organizacijų mylit — niekinimo visų musų 
žmones. Ta konferencija buvo tėvynės ir musų idėjos draugu! 
neva “kovai prieš karus ir fa- Juk iki šiol apsiėjom be ko- 
šizmą'”. Konferencija išviliojo munistų tarpininkystės — be 
iš atstovų pinigų ir išrinko ke- jų pagalbos ir pritarimo iško- 
turis komunistus važuoti Į Vi-Jvojom Lietuvai nepriklausomy- 
so Pasaulio Lietuvą Kongresą |ję, išaugo musų tėvynė, susti- 
tikslu ten tvarką ardyti. prėjo, pakilo visame — vis ko-

Dabar vėl, nei iš šio nei iš mum. tams dedant pastangas
to, musų raudonukams “užėmo 
meilė” Klaipėdai ir Lietuvai, ir 
štai Brooklyne pradėta, ir Chi- 
cagoje pakartojama, šaukimas 
tautininkų ir katalikų į “bendrą 
frontą” protestui prieš Vokie
tiją ir Hitlerį!. .. .

Kaip pasirodo, Brooklyne jau 
prie jų darbo prisidėjo dalis 
tautininkų, o gal ir katalikų.

Vyrai, atsargiau! Nesiduo
kit apsigauti! Nebūkit už no
sių vedžiojami avinėliai!

Juk jus ir be komunistų ga
lit — ir jau Newarke ir kitur 
buvo padaryta — protestuoti 
visam pasauliui ir Tautų Są
jungai prieš Vokiečius.

Jūsų pareiga yra dirbti ir va
dovauti tautinius reikalus, o ne 
eiti komunistams į pagalbą!

griauti, ardyti, priešintis!
Iš kur pas juos taip staiga 

atsirado “patriotizmas” ir Lie
tuves “meilė” ?

Nesiduokit jiems mulkinti — 
jie gana primulkino musų pa
prastus darbininkus. Neimkit 
jų aukomis pagaliaus jus, mu
sų Lietuviško gyvenimo vadai1 
Komunistai jums nieko nepri- 
duos, bet labai daug pasinaudos 
sudemoralizuodami musų gerus 
Lietuvius!

šiuemi persergsčiu visus ge
rus Lietuvius laikytis nuošaliai 
auo komunistų ir musų tautą 
liečiančius reikalus imtis atlik
ti patiems. Nepasirodykit jog 
jau patys neturit supratimo ką 
ir kada daryti!

K. S. Karpius.

BALTIMORE, MD.
VESTUVĖS IR VARDUVĖS

Rugsėjo 22 d. šv. Alfonso 
Lietuvių bažnyčioj apsivedė A. 
Miliauskas, žinomo rubsiuvių 
kontraktoriaus Miliausko sūnūs 
su p-le Kašinskaite. Vestuvių 
pokilis buvo Lietuvių salėje.

Vestuvės buvo labai gražios 
ir ilgai bus nepamirštos. Vie-į 
nas gražus vaizdas buvo tai 
kad buvo net 42 poros pabro- 
lių-pamergių, keturios svočios 
ir keli šimtai rinktinės publi-

Brooklyn
PERDAUG RADIO. Brook

lyne priviso net perdaug Lietu
viškų radio programų davėjų. 
Vietoje vieno ar dviejų gerų,

LIETUVOS DAINOS VAKA
RAS. Rugsėjo 29 d., Brookly- 
no jaunimo choras, Lietuvos 
Daina, surengė pirmą savo di
delį šio sezono vakarą, kuris vi
sapusiai buvo pasekmingas.

Programą sudarė pati Lietu
vos Daina, grupė parinktinų 
jaunuolių iš 7 moteriškų ir 7 
vyriškų balsų. Tas nedidelis 
choras ' praeitą Liepos mėnesį 
laimėjo vieno New Yorko dien
raščio surengtame dainų kon- 
teste. Chorą vadovauja ener
ginga muzikė, Violeta Tamkiu- 
tė.

Lietuvos Daina programą tu
rėjo labai įvairų, pačios dainos 
buvo ir liaudies dainos ir kla
siškos, Lietuvių ir kitų įžymių 
kompozitorių.

Šiame programo Dainos an
samblį sudarė: Aldona Liutkus. 
Ella Ramoška-Binger, Marijona 
Tarnas, Elena Sabaliauskas, Ju
lė Jackus', Adelė Pankevičius, 
Ona Radavičius, Jonas Mažei
ka. Antanas Aimutis, Stasys 
Radauskas, Juozas ir Mykolas 
Antanavičiai, Kazys Kontri
mas, Vincas Paulauskas.

Solistas — Antanas Banys.
šokių dalį atliko Lyraitės: 

Adelė Ziglis, Albina Malakaus
kas, Ona Rimkus, Marė Rim
kus, Beatrice Beniulis, Adelė 
Blozis. Vedėja — Lelija But- 
kiutė.

Dainų programas atlikta ne
paprastai puikiai, už ką kredi
tas priklauso visai jaunai gru
pei ir jos vadovei p-lei Tamkiu- 
tei.

ilgesnių programų, dabar jau 
[ arti pusė tuzino visokių radi- 
Ijušninkų po penkioliką minutų 
jradijuoja. Per tokį trumpą lai
ką nei programo negali suruo
šti gero, ir iš tų pačių biznie- 
jrių visi stengdamiesi pagauti 
Į skelbimą, vienas už kito maži- 
į na skelbimų kainas ir per tai 
i vargsta, nors radio programų 
'davimo biznin eina tikslu iš to
gyventi.... Rep.

; Publikos buvo daug. Tarp 
atsiimti pinigus, perdavė daly- svečių matėsi Pasaulinio Lietu
ką išspręsti patiems nariams. vių Kongreso delegatai, tik ką 

Po trumpų diskusijų beveik gryžę iš Lietuvos: ‘Dirvos’ re- 
vienbrlsiai nutarta pratęsti bo- daktorius K. S. Karpius, A. S. 
nūs neapribotam laikui. Trečiokas, P. Pivaronas; šiaip

Keista kad šiame atsitikimei iš vietos ir apielinkės inteligen- 
mustj komunistai užsilaikė vi- : tijos: Jonas Valaitis, V. P. Mu- 
saj šaltai, nei už nei prieš bo- činskas su žmona, A. Lape su 
nu išpirkimą nesakė, nors jie1 žmona, Juozas Tyliava, p. Tre- 
bendi ai labai šokinėja prieš; čiokienė, p. Vitaitienė, p. Vini- 
Lietuvos valdžią i)- jų vadai vi- kienė, p. Valaitienė, J. Ginkus, 
sur agituoja už iškeitimą bonų, i J. Sagys su žmona ir daug kitų, 
kad tuomi sudavus smūgį Sme-' Kiek patirta, ‘Dirvos’ redak- 
tonos valdžiai. j torius tarėsi su Lietuvos Dai-

Toliau buvo išklausyta ra- nos nariais apie jų aplankymą 
porta.; komisijos iš Rugsėjo 25 i*1' kitu Amerikos Lietuvių ko-

NEWARK, N. J.
KONGRESO DELEGATŲ 

PRAKALBOS
Rugsėjo 30 d. čia surengta 

i prakalbos Pirmutinio Pasaulio 
; Lietuvių Kongreso atstovams 
ir šiaip veikėjams. Panaudota 
proga išgirsti tik diena prieš 
tai gryžusius iš Lietuvos dele- 

įgatus, K. S. Karpių, Prof. Kan. 
F. Kemešį, P. Pivaroną, prie to 
■pakviesta, jau pirmiau parva
žiavusieji delegatai, S. E. Vi- 
taitis ir A. S. Trečiokas, o prie 
jų dar ir “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava.

Prakalbos Įvyko Lietuvių sa- 
llėje. Visa publika gražiai iš
klausė įvairių pranešimų apie 

I Lietuvą, Kongresą ir kitus mu- 
įsų gyvenime svarbius dalykus.

Dr. M. J. Vinikas paskaitė 
'paruoštą padėką Prancūzijai, 
Anglijai ir Italijai už jų tuo 

• laiku pasireikštą prielankumą 
Lietuvai, kuomet vyko Klaipė- 

!dos seimelio rinkimai ir Vokie- 
' čiai šėlo ir ūžė prieš Lietuvius, 
mesdami visokius kaltinimus ir
šmeižtus Lietuvai.

Pirm to, Newarko Lietuviai 
Į buvo jau pasiuntę Tautų Są
jungai protestą prieš Vokieti
jos begėdišką kišimąsi į Klai
pėdos krašto linkimus ir Lie- 

ituvos vidujinius reikalus.
LANKĖSI “DIRVOS” RE

DAKTORIUS. Gryžęs iš Lie
tuvos, Rugsėjo 30 d. čia lankė
si “Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius iš Clevelando. Aplan
kė savo pažystamus, pp. Tre
čiokus, šiugždus ir kt.

Vietinis.

kos-svečių. d. įvykušio skyriaus pikniko, lonijų. Galimybės yra, nors]
Nemaloni tų vestuvių pusė kuri “Nauj. Gadynės” reporte-!aplinky'bes tuo tarpu sunkios, 

buvo tai ta kad per didelį baž- ris, visai nematęs, labai išgyrė., tokiam buriui jaunimo į toli-'
TORONTO, ONT.

svsigrudi- Iš rapprto pasirodė kad pikni
kas padarė skyriui $57.36 
stolių.

Nedatekliaus priežastis 
na kad rengimą komisija

nuo-

darė

nyčioje žingeiduolių 
mą keletas žmonių buvo ap
vogti, ištraukta iš kišenių ga
na stambios sumos pinigų.

Ant jaunavedžių bažnyčioje
buvo supilta tiek .ryžių kad net tiesiog neribotas išlaidas ir tu- 
klebonas užpyko ir sekmadienį Juose dalykuose buvo perdaug 
iš sakyklos išbarė 
negailėjo ryžių barstyti ir dar biausia 
pareiškė jog kitą kartą kada viršininkų 
bus jo bažnyčioje 
pasikvies policiją 
žiu barstymą.... 
staba kad ryžiai 
valgis ir reiškia

tuos kurie apsilcidus. O antra ir svar- 
priežastis 

tiesiog 
vestuvės jis užsisėdimas nariams 
sulaikyti ry-.dų ir nesiskaitymas

jos parengimų kad jie ne
um- 
tik 
eiti

Chicago
VISOKIOS ŽINIOS

—Lietuviai įžymiai paminėjo 
15 metų sukaktuves Vilniaus 
netekimo. Spalių 9 d. Lietuvių 
auditorijoje įvyko viešas Lie
tuvių susirinkimas tam tiks
lui; dalyvavo daug publikos. 
Vakaras turėjo programą dai
nų, kalbų ir kitokių pamargini-
mų.

Šiaip gi Vilniaus netekimo 15 
metų sukaktuves per radio mi
nėjo “Margutis” ir kitos fir
mos, su tam tikslui pritaikytais 
programėliais.

—Ciceroj gyvenęs Liudvikas 
Mikuitėnas, savo naumofee 1314 
Cicero gatvelės, rastas pasiko
ręs. Saužudystės priežatis ne
žinoma, tačiau spėjama nusi
žudęs iš desperacijos del nega
lėjimo gauti darbą.

—Stasys Leščinskas, gyvenęs 
3448 So. Union gat., liko auka 
dviejų ginkluotų plėšikų, kurie 
įsiveržę į jo namus pareikalavo 
atiduoti pinigus, o reikalavimą 
išpildyti Leščinskui nesiskubi
nant plėšikai jį nušovė. Leš
činskas buvo 56 m. amžiaus.

—'Pranas Klimas, 29 m. am
žiaus, nuo 4818 So. Hermitage 
gat., nuėjęs į vargšams pašal
pos dalinimo stotį prie 63-čios 
gatvės, ten išmušė langą, duris 
ir sudaužė rašymo stalą, ker
šydamas už tai kad jam duo
dama permažai pašalpos. Jis 
tapo teismo nubaustas $50, ku
riuos turės atidirbti Bridewell 
akmenų skaldykloje.

—Jau visa savaitė streikuo
ja pieno išvežiotojai, kurių de
rybos su pieninių savininkais

—Illinois minkštosios anglies 
kasyklų savininkams susitai- 
kiu su angliakasiais del algų 
pakėlimo, Chicagoj žadama pa
kelti anglies kaina 25—40c ant

į tono anglies, nes ir kasyklose 
! ant tiek pabranginta anglis.

—Viešėdamas čia, seniau bu
vęs Suv. Valstijų vidaus reika
lų ministeris B. F. Kellogg, su
rengtame jo priėmimui pokily- 
je Stevens viešbutyje, susirin
kusiems svečiams pasakė kad 
Europoj jokio karo artimu lai
ku nebus, “bent kol aš busiu
gyvas”, nes Europa yra per
daug nuvargus iš jau buvusių 
karų, o visi šiandieniniai karu 
atsiduodanti rėkavimai yra nie
kas kitas kaip desperatiški šu
kavimai, visai nekvepianti ka
ro pavojum.

—Katalikų srovės veikėjai 
turėjo tam tikrus vakarus pri
imtuvių sugryžusiems iš Lietu
vių Pasaulio Kongreso, įvyku
sio Kaune, delegatams: šv. Jur
gio parapijos klebonui Pral. M. 
L. Krušni i? “Draugo” redak
toriui L. šimučiui. Ta pačia 
proga atšvęsta ir Pral. Krušo 
vardadienis.

—Chicagoj e ir artimesnėse 
apielinkėse po šiltų Rugsėjo pa
baigos dienų urnai atvėso oras 
ir temperatūra nupuolė iki 45 
laipsnių, o Spalių 5 d. rytmetį 
pasirodė ij- sniegas. Iš tokio 
umaus ir ankstyvo atvėsimo 
žmonės spėlioja busiant anks
tyvi} ir šaltą žiemą.

—šią savaitę Chicagoj, Great 
Western viešbutyje, įvyksta Il
linois valstijos moterų kongre
sas, aptarimui priemonių karia
vimui su šlykščiomis moteriškų 
rūbų madomis. Bus nustatyta 
drabužių ir manierų aprubežia- 
vimas. LSB.

per vasarą nepavwko pakėlimui; 
reikalautų $5 algos į savaitę.

Streikeriai ir jų simpatikai 
prie miesto ribų konfiskuoja iši 
ūkių atvežamą pieną ir mieste 
jau apsireiškė pieno trukumas, j 
Gubernatorius žada paskelbti 
Illinois valstijoje karo stovį ir 
su kariumenės pagalba prista
tyti miestams pieną. I

CHICAGOJ MIRĖ 
LIETUVIAI

Boleslovas Matukevičius, iš 
Magunų parapijos, mirė Rugsė
jo 20 d., palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Aleksandras Stanaitis, Šiau
lių ap., Žagarės par., mirė Rug

sėjo 22 d.; palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Stasys Šimkus, pusamžis, iš 
Kaltinėnų par., mirė Rugsėjo 
25; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Paulius Pranckietis, pusam
žis, iš Panevėžio aps., Nauja
miesčio par.; mirė Rugsėjo 26; 
palaidotas šv. Kazimiero kap.

Paulius Jurgelevičius, seno 
amžaus, iš Tauragės ap.; mirė 
prieglaudoje Rugsėjo 26; palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Juozas Urbikas, pusamžis, iš 
Tauragės ap., Viduklės parap., 
žuvo automobilio nelaimėj Rug
sėjo 28 d.; palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse.

Juozas Jakaitis, 41 m. amž., 
Panevėžio ap., Ramygalos par.; 
mirė Rugs. 9 d.; palaidotas tau
tiškose kapinėse.

Antanas Narbutas, iš Mari
jampolės ap., Kalvarijos par.; 
žuvo automobilio nelaimėj Rug
sėjo 13 d.

Volteris Mitkus, 46 m. amž., 
iš Telšių ap., Smilgių par.; mi
rė Rugs. 14; palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Liudvikas Dupaka, 56 m. am
žiaus, iš Vilniaus aps., Daugė
liškio parap.; mirė Rugs. 19 d.; 
palaidotas Alyvų Kalno kap.

Vincas Krušas, 25 m. amž.; 
gimęs Chicagoj, mirė Rugsėjo 
19; palaidotas šv. Kazimiero k.

Edvardas Stravinskas, 12 m. 
amžiaus; gimęs Chicagoj; mi
rė Rugs. 20; palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Juozas Zakarauskas, 47 m., 
iš Skriaudžių par., Marijampo
lės ap.; mirė Rugsėjo 28; pa
laidotas Šv. Kazimiero kap.

Kazys Tranauskas, 46 metų 
amžiaus; iš Telšių ap., Plungės 
par.; mirė Spalių 3 d.; palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

Ona Bandziunienė, 46 metų 
amžiaus; iš šakių ap., Sintau
tų par.; mirė Spalių 2 d.; pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse.

LSB.

“■Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

bet nei apie juos girdėti.
P. P. Jaras.

Vestuvės buvo šv. Al- 
Lietuvių bažnyčioje, o 
jaunojo motinos namuo- 
So. Stricker st. Klebo-

Juo- 
radio 
G d. 
Klas-;
Pro

per vestuves 
kunigai tam

linių
kėlė
savo
Idai

kaipo Miko-
Akelaitis iš- 
ir suprašęs

MIRĖ K. DARULIS. Rug
sėjo 25 d. staiga pasimirė Ka
zys Dai ulis, 50 m. amžiaus, pa
vienis. Mirties priežastis — 
širdies liga. Velionis K. Daru
lis paėjo iš Ukmergės apskri
čio. Amerikon atvyko 1911 m. 

Yorke pragyvenęs 4 me- 
1915 metais atvyko į Ak- 
pas gimines ir čia apsigy-

Dirbo visą laiką gumų 
Užėjus

tus,
roną 
veno.
dirbtuvėse. Užėjus bedarbei' 
pastarus keturis metus gyveno 
iš savo sutaupytų centų.

Velionis buvo lėtas žmogus, 
jokia politika ueužsiimdavo.

Paliko čia jo brolis Vincas 
ir sesuo, J. Stukienė, kurie ru- 

Spa j !'’nosl palaidojimu. Palai-
■ įjdotas Rugsėjo 27 d. su bažny-

■ tinėmis apeigomis šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Brolis V. Darulis ir šeima ir, 
švogeris J. Stukas ir šeima dė- 

daly-

tai unijos 
nahaiiškas 
ant spran- 
su jais —

Klebono pa- tas taip atšaldė narius nuo
yra Kiniečių 

vaisingumą, nenori į unijos parengimus 
sukėlė klausytojuose juoko.

Rugs. 29 d. apsivedė J. Ga- 
brilevičius su p-le P. Mieliaus- 
kaite. 
f on so 
pokilis 
se, 39
nas savo sakykloj duotą parei
škimą išpildė: laike šio šliubo 
keturi policijantai ir pats kuni
gas tėmijo kad nebūtų beriama 
ryžiai, ir jų niekas nebėrė. To- 
kis kunigo pasielgimas daugelį 
žmonių papiktino, nes visi ry
žius bažnyčiose 
barsto ir niekur 
neprieštarauja.

Rugsėjo 29 d.,, 
dieną, Mikas 
šaunią puotą
artimesnius draugus pui- ( 
juos pavaišino. Svečiai 

skirstydamiesi palinkėjo ponam 
Akelaičiam ilgai ir linksmai 
pagyventi.

GINČAI DEL BONŲ.
lių 2 d., Lietuvių salėje įvyko i 
Amalgametų unijos (rubsiuvių) 
Lietuvių skyriaus susirinkimas. 
Buvo išklausyta raportas sky
riaus pildomos tarybos, kuri . . . , ., ,.. .. T • , Ucora visiems laidotuvėsenegalėdama isspręsti Lietuvos j ' • ,
Laisvės paskolos bonų klausi-1'avuslfcms' . .

, ,. , ... Reporteris ) .ma, ar pratęsti bonus toliau ar T. N.

mesnes kolonijas išvažiuoti.

RADIO KONCERTAS, 
zo Ginkaus vadovaujamo 
programo naudai Spalių 
įvyko didelis programas 
čiaus salėje, Maspethe.
gramą užpildė: Kazys Hofma
nas, P. Dulkė, V. Bekeris, J. 
Vedegys, P. Morkus, A. Kibu- 
riutė, A. Ramoškaitė, A. Pan-' 
kevičiutė, M. Degulienė, O. Ma-; 
žeikaitė, A. Liutkiutė, A. šert-j 
vietytė, V. Brazauskas, Lietu
vaičių Baletas, Maspetho Para
pijos choras. Prie to viso dar 
Maspetho Vyčiai turėjo 

' ketbolo rungtynes su šv. 
gio parapijos Vyčiais iš 

' tral Brooklyno. šokiams 
■ j o J.
' Tą pačią dieną, 
j um salėje. Aido 
operetę “Tamyla”. 

j diečio pagamintas
B. Šaknaitės muzika.

“DIKTATORIUS”. Spalių 20 
id., Matusevičiaus vedamos Lie
tuvių radio valandos programo 
naudai statoma M. F. Balfe’s 
operetė “Diktatorius”. Vaidi
nime roles turi: Zosė Vitaitie
nė, K. B. Kraučiunas, Aldona 
Vasiliauskas, Vitalis Bukšnai- 
tis. Perstatymas įvyks Arca- 

jdia salėje. Po programo bus 
i šokiai.

DAR NE VISKAS. Spalių 
27 d. “Naujoji Vadynė” rengia 
savo koncertą Grand Paradise 
salėje. Brooklyne. Tai yra ky- 
munistų sklokininkų laikraščio 
naudai vakaras. Programą iš
pildys: ILGW choras ir tuo pa
čiu vardu mandolinų orkestras, 
ne Lietuviai; taipgi bus Lietu
vos Daina. Edv. Sirutis, Mar- 
gareta česnavičiutė, F. Stankū
nas, J. Galgauskas ir kt.

Bas- 
Jur- 
Cen- 
gro-

Avižonio radio orkestras. 
Labor Lyce- 
choras statė 

Tai yra Ai- 
veikalas, su

KAS VEIKIAMA
i Jau ilgas laikas kaip nema
tyt spaudoje žinių apie Toron
to Lietuvių veikimą, rodos čia 
nieko ir neveikiama.

Lyginant su kitų Lietuvių 
kolonijų veikimu, Torontiečiai 
nėra atsilikę, veikia sulyg išga
lės. Tik gaila kad korespon
dentai nėra gana veiklus

i tai parašinėti.
GRYžO Iš LIETUVOS, 

sėjo pabaigoje iš Lietuvos
. šo keturi Torontiečiai: Ona Ka- 
' linauskienė, Agnieška Grubevi- 
čienė ir Stasys Bardauskas su 
žmona. Jie parvyko tuo pačiu 

.laivu su “Dirvos” redaktorium, 
'draugiškai praleisdami kelionė
je laiką.

SPALIŲ 5 d. Lietuvių saleje 
SLA. 206 kuopo buvo surengus 
vakarą, programas buvo su dai
nomis ir perstatymu. Pasisekė 
neblogai, artistai savo roles at
liko gerai, tik gaila kad publi
kos mažai atsilankė. Reikėtų 
Lietuviams į tokius parengimus 
lankytis ir daugiau įvertinti 
musų kulturinius darbus.

SLA. 206 kuopa nori įsteigti 
vietos Lietuvių vaikams moky
klėlę, tam darbui išrinkta ko
mitetas. Dabar tik laukiama 
mokyklėlei vadovėlių iš Drau
gijos užsienio Lietuviams Rem
ti.

RENGIA VAKARĄ. Spalių 
19 d. Liet. Katalikiškų Drau
gijų sąryšis rengia didelį kon
certą iš balių, žada atvažiuoti 
iš Detroito išpildyti programą 
muzikas Blažis, kalbės inž. P. 
J. Žuris ir M. Šimonis. Vieti
niai pastatys veikalą “Ekspro- 
prijatorius“. Po programo bus 
šokiai, šis parengimas bus vie
nas iš gražiausių ir įdomiausių

E. N.

apie

Rug-

BERTAININE ATSKAITA 
iš stovio

Society for Savings in the City of Cleveland 
Rugsėjo 30, 1935 

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose .................
United States Valdžios Sekuratai, tiesioginiai 

ir pilnai garantuoti ...........................................
Kitokie Bondsai .........................................................
Pirmo Mortgage Paskolos ant Nejudamo Turto..
Paskolos ant Užstatų .................................................
Bankinis Namas ir žemė ........................................
Kitas Turimas Nejudamas Turtas .......................
Suėję Nuošimčiai ir Kitoks Turtas (įskaitant

Depozitą į Federal Deposit Insurance Corp’n) 
Viso..................................

į, 12,031,368.99

31,401,100.00
35,197,043.69
29,795,079.18
2,357,367.14
1,225,000.00
1.661,394.29

1,446,860.15
$ilMŪT213M4

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Not/os ............................$3,000,000.00

(Atsakomingos už depozitus ir
visokį kitokį Society turtą)

Fci'viršis ........................................... 4,000,000.00
Perviršio Fondas ...................................................... $

Nepadalinti Ptjnai ................................7..................
Rezervas Taksam ir Nuošimtis už Kapitalo Notas
Rezervas Dividendams .............................................
Taupymų Depozitai ..........................•...........................
Kitokia Atsakomybė .................................................

Viso

Incorporated

7.000,000.00
751,917.27
234,116.66
519,-2.5.39

106,439,754.81
170,399.31

$115,115,213.44

in the Citij of Cleveland)
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ
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Pasaulio Lietuviu Kongreso Naudai
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

KAIP BAIGĖSI IR KĄ NUTARĖ PASAULIO 
LIETUVIŲ KONGRESAS KAUNE

Rugpjūčio 17 dieną buvo sušaukta paskuti
nis iPirmtinio Pasaulio Lietuvių Kongreso at
stovų posėdis. Be jų, pilna Valstybės teatro sa
lė dar buvo žymių visuomenės veikėjų, politikų, 
mokslo ir kultūros veikėjų ir kitų žymių žmonių. 
Kongreso pirmininkas Adv. R. Skipitis pranešė 
kad pirmame Pasaulio Lietuvių Kongrese iš 19 
valstybių dalyvauja 105 atstovai. Po to buvo 
skaitoma Įvairių komisijų priimtos rezoliucijos 
užsienio ir Lietuvos Lietuviams rupimais klau
simais. šiuos nutarimus Kongreso atstovai pri
ėmė vienbalsiai, tik 7 atstovai balsavo prieš. 
Tačiau jie Kongreso darbuose bemaž nedalyva
vo, su jo eiga buvo nesusipažinę ir nesusivokę 
kas jame buvo kalbama ir svarstoma. Tie sep
tyni atstovai buvo komunistinio nusistatymo 
žmonės ir prieš nutarimus balsavo tik del 
cipo, kad išviso esą reikia prieš visokius 
greso tarimus ir darbus balsuoti.

Užbaigdamas taip gražiai ir darniai 
pasaulio Lietuvių su dideliu susidomėjimu
tą Kongresą, jo pirmininkas Adv. Rapolas Ski
pitis pareiškė visišką pasitenkinimą ir didelį 
džiaugsmą pirmutinio tokio Kongreso darbais. 
Jis pažymėjo kad Kongreso darbų pagrindan 
buvo padėta rimtas, gilus musų tautos reikalu 
supratimas. Tai rodo ir tas faktas kad užsienio 
Lietuvių atstovai nežiūrint pažiūrų skirtumo, 
nei vienas neišėjo iš savo ribų.

“Dėkui, Jums, broliai, viso pasaulio Lietu
viai. Jums nuoširdžiai dėkoja už jūsų darbus 
bei pastangas visos Lietuvių tautos vardu’’, — 
baigė savo atsisveikinimo žodį Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti ir Kongreso pirmininkas 
Adv. R. Skipitis.

Kongresas buvo baigtas — kaip ir pradė
ta — Tautos Himnu.

Rugpjūčio 18 dieną užsienio Lietuviai iš 
Kauno specialiu traukiniu, lydimi Užsienio Lie
tuviams Remti Draugijos narių, Lietuvos laik
raštininkų ir gausaus būrio studentų, išvyko į 
Klaipėdos kraštą, kuriame arčiau susipažino su 
Lietuvių gyvenimu ir jų kovomis del savo tei
sių.

Lietuvos pramo-

pat Lietuvai ir 
naudinga inves-

prin-
Kon-

viso 
lydė-

KONGRESO NUTARIMAI
L Bendrais Visos Lietuvių Tautos Reikalais

Pirmutinis Viso Pasaulio Lietuvių Kongre
sas susirinkęs laikinoje Lietuvos sostinėje Kau
ne, Rugpjūčio 11—17 d., 1935 m., Lietuvos Val
stybės nepriklausomybės atstatymo aštuoniolik
taisiais metais, apsvarstęs visos Lietuvių tautos 
reikalus, lenkia galvą prieš tuos Lietuvių tau
tos didvyrius ir darbuotojus kurių krauju Tr 
pastangomis atstatyta nepriklausoma Lietuvos 
valsybė su laisvu išėjimu Į Lietuvišką Balti
jos jurą per Klaipėdos uostą, ir reiškia "savo 
tvirtą pasiryžimą visomis išgalėmis remti Lietu
vos Vyriausybės pastangas sėkmingai tvarky
ti Nepriklausomą Lietuvos valstybę ir įvykdyti 
teises į Lietuvos Rytus su sostine Vilnium, rei
škia viltį kad atgaivintos nepriklausomos Lietu
vos vidaus santvarka vystysis ta kryptimi kuri 
labiausia atitinka Lietuvių tautos genijų ir gy
venamosios politinės epochos Lietuvos valstybei 
statomus uždavinius, neišeinant iš Lietuvos val
stybės Konstitucijos nustatyto dėsnio jog suve
rene valdžia priklauso tautai, kuri tą valdžią 
vykdo per nustatytas konstitucijoje įstaigas, 
randa kad Lietuvos istorija ir jos ateitis impe- 
rativiai reikalauja kad iš tėvynės emigravusios 
Lietuvių tautos dalis išlaikytų Lietuvybę ir ne
siliautų palaikius tamprius ryšius su Lietuva, 
ir kad tam tikslui pasiekti reikalinga:

a) Kad Lietuvių tauta remtų tiek mora
liai, tiek medeginiai, kur tas būtinai reikalinga, 
kulturinius ir tautinius Lietuvių išeivių reikalus 
bei jų organizacijas, nežiūrint jų politinių ar 
konfesinių skirtumų, kreipdama ypatingo dėme
sio į jaunosios kartos auklėjimą, Lietuviškoje 
dvasioje, per mokyklas, bažnyčią, literatūrą ir 
spaudą;

b) Kad emigravusieji svetur Lietuviai, bū
dami lojalus toms valstybėms kurių piliečiais jie 
yra, ir kurių svetingumu naudojasi, rodytų vie
ningumą bendrais visą Lietuvių tautą liečian
čiais reikalais ir sutartinu darbu tiek išeivių 
spaudoje informuojant apie Lietuvą, tiek kultū
ros ir meno srityje, keltų pasaulio tautų akyse 
Lietuvių tautos 
siekinius ;

c) Karštai 
jų per Draugiją 
varytą naudingą barą užsienių Lietuvių mora
liniam ir medeginiam sukonsolidavimui ir ragina 
juos nenuilstamai tęsti tuo budu pradėtą visai 
Lietuvių tautai didelės svarbos darbą.

II. EKONOMINIAIS REIKALAIS 
NUTARIMAS

Pirmutinis Pasaulio Lietuvių Kongresas, tu
rėdamas galvoje nepriklausomos Lietuvos inte
resus ir išeivių ekonominius reikalus, ii' imda
mas pagrindan Pulk. P. žadeikio minėtam Kon
gresui pranešimą “Ekonominis Užsienio Lietu
vių Bendradarbiavimas su Lietuva, taip pat kon
greso ekonominės komisijos pasiūlymus, nutarė:

ir Lietuvos valstybės vardą bei

dėkoja Lietuvos Lietuviams už 
Užsienio Lietuviams Remti nu-

a) užsienio Lietuvių dalyvavimo vidaus pa
skolose klausimu:

Imdamas domėn jog Lietuvos ekonominiam 
progresui pirmoje vietoje gyvai reikalingi di
desni kapitalai, kongresas nutarė: rūpintis stei
gti ipotekos banką, paremtą miestų, namų ir že
mės ūkio turtų Lietuvos valstybės garantuotais 
įkaitų lakštais. Į tą banką turėtų būti įtraukti 
ypač Amerikiečių kapitalai ir įmonės.

b) Užsienio investavimai į 
nę ir žemės ūkį.

Kongresas randa jog taip 
užsienio Lietuviams abipusiai
tuoti žymesnius kapitalus į centralines Lietuvos 
finansines bei ekonomines įstaigas, k. a. Lietu
vos bankas, Valstybės Taupomosios Kasos, Ko
operacijos bankas, “Maistas”, “Lietūkis”, “Pie
nocentras” ir kt. Taip pat Kongresas, turėda
mas galvoje jau ištirtą Lietuvos bankų pasto
vumą, ragina juose užsienio Lietuvius laikyti 
savo sutaupąs.

c) Prekybinis bendradarbiavimas.
Kongresas pageidauja: (1) kad Lietuvos 

vyriausybė ir atitinkamos organizacijos užmeg- 
stų ir palaikytų artimus ekonominius bei preky
binius ryšius su Lietuvių kolonijomis įvairiuo
se kraštuose. Prie šio darbo kongresas skatina 
prisidėti: Amerikos Lietuvių Vaizbos Butus, Už
sienio Lietuviams Remti Draugiją bei busimą 
Pasaulio Lietuvių Sąjungą, taip pat Ekonominių 
Studijų Draugiją, Prekybos ir Pramonės Rumus 
bei kitas organizacijas. (2) Kad prekybiniai 
santikiai prie dabartinės mainų tvarkos galėtų 
vystytis normaliai, kongresas nutarė prašyti vy
riausybę sudaryti prekybines mainų sutartis su 
tais kraštais su kuriais prekybinius ryšius ga
lėtų palaikyti Lietuviai, pirmoje eilėje su Suvie
nytomis Amerikos Valstybėmis, o vėliau ir su 
kitais kraštais. (3) Kad tuose kraštuose kur 
yra didesnės Lietuvių kolonijos, prie atstovybių 
ir konsulatų butų paskirti prekybiniai atstovai, 
kurie padėtų organizuoti prekybą su Lietuva. 
Suvienytų Valstijų ir kitų kraštų musų išeivių 
suinteresuoti prekybai su Lietuva vystyti sluog- 
sniai turėtų įsteigti vieną ar daugiau bendrovių 
su skyriais visose žymesnėse kolonijose. (4) Kad 
Lietuviai įvairiose šalyse stengtųsi gauti Lietu
vos žymesnių įmonių atstovybes.

d) Turistinis santikiaviinas ir turizmo pro
paganda.

Pirmas Pasaulio Lietuvių Kongresas, kon
statavęs: (1) kad Lietuva, turėdama nepapras
tai gražų pajūrį, gydomų kurortų, prie to istori
nių ir daug kitų gražių bei lankytinų vietų, iš 
vienos pusės, ir pigų pragyvenimą iš antros pu
sės, — labai tinka turizmui. (2) Kad užsienyje 
gyvenančių Lietuvių lankymasis savo tėvynėje 
turi didelės reikšmės Lietuvybei palaikyti. (3) 
Kad Lietuvoje turistų skaičius galėtų būti daug 
didesnis ir duoti daugiau pajamų negu dabar. 
(4) Kad turizmui plėstis Lietuvoje reikalingos 
palankios sąlygos.

Del to nutarė atkreipti dėmesį atitinkamų 
įstaigų ir organizacijų: (1) kad tiek kitatau
čiams, tiek Lietuviams, turistams vvkstaniems 
į Lietuvą įvairiais reikalais (ekonominiais, kul
tūriniais ir kit.) butų panaikintos arba bent žy
miai nupigintos vizos. (2) Kad turistams iš už
sienio vykstantiems Lietuvos geležinkeliais butų 
duodama didenės nuolaidos negu dabar. (3) Kad 
iš turistų vykstančių Lietuvon automobiliais, ne
būtų imama kelių mokesčiai. (4) Kad gražes
nėse vasarvietėse butų įrengta sustojimo vieto® 
su turistui reikalingais patogumais. (5) Kad 
užsienyje Lietuva butų daugiau garsinama kai
po turizmo kraštas ir kad užsienio Lietuviai ska
tintų savo tautiečius ir kitataučius lankytis 
Lietuvoje.

c) Lietuvių kolonijacijos klausimu.
Kongresas, imdamas pagrindan Prof. K. 

Pakšto mintis pareikštas jo paskaitoje “Kame 
Lietuviai Galėtų dar Kolonizuotis”, turėdamas 
galvoje jog pirmas ir svarbiausias išeivijos tik
slas yra užtikrinti tautai daugiau erdvės jos da
bartinei ir busimai plėtotei, taip pat išugdyti ti
krą draugą ir bendradarbį visuose kultūros, ūkio 
ir politikos reikaluose ir rėmėją nelaimėse, — 
nutarė kad jau nebeatidėliojant butų pradėta 
tinkamesnėse vietose kolonizacijos reikalu stu
dijos — įkurti artimoje ateityje bent nedidelei 
Lietuvių kolonizacijai, šiam reikalui lėšų turė
tų parūpinti vyriausybė, bankai, Užsienio Lietu
viams Remti Draugija ir Pasaulio Lietuviu Są
junga.

f) Prekybinio laivyno steigimas.
Kongresas turėdamas galvoje kad prekybi

niams ryšiams tarp Lietuvos ir užsienio Lietu
vių užmegsti ir ugdyti ir bendrai Lietuvos pre
kybai vystyti ir plėsti geriausia galėtų patar
nauti Lietuviškas laivynas, nutarė dėti pastan
gų kad galimai greitu; laiku butų įsteigta tauti
nis prekybos laivynas, prie kurio steigimo taip 
pat galėtų prisidėti savo kapitalais ir užsienio 
Lietuviai. Ryšyje su tuo, butų pageidaujama 
atgaivinti jūrininkystės mokyklą Klaipėdoje.

(Bus daugiau)

EUROPA RENGIASI 
KARUI

Amerika prieš kelioliką 
metų priskolino Europos 
valstybėms milijonus dola- 
rių “karui užbaigimui ka
rų”. Tačiau Europa šiuo 
laiku labiau įsigąsdinus ka
ru negu buvo kiek pirmiau. 
Visos valstybės leidžia di
deles sumas pinigų ginkla
vimuisi, bet Amerikai sko
lų nemoka. Paveizdan An
glija, šymet leidžia $115,- 
000,000 oro laivyno reika
lams, prie to $500,000,000 
kariumenei ir karo laivy
nui, bet Amerikai skolinga 
$465,000,000 užvilktų skolų 
ir visai nekalba apie mokė
jimą. Prancūzija užvilko 
karo skolų $228,000,000, o 
jau šymet paskyrė $690,- 
000,000 žemės, oro ir jurų 
karo reikalams.

Europos 12-ka valstybių 
jau turi $812,000,000 užvil
ktų karo skolų, tarp jų ir 
Lietuva.

RUSIJOS STALINAS 
BAUGŠTUS

Iš visų diktatorių gal at
sargiausias — ar bent re
čiausia .publikoje pasirodąs 
— yra Sovietų Rusijos dik
tatorius Stalinas. Jis pa
sirodo tiktai tarp savų ko
munistų partijos narių, ir 
tai tik retai. Minios ji ma
to, bet labai iš toli, tik kuo
met esti surengta raudono
sios armijos paradai Rau
donojoj Aikštėj Kremline, 
arba laike kokio aukšto ko
munisto laidotuvių.

Bet ir į Raudonąją Aik
štę ineiti žmogus turi turė
ti speciali leidimą, kuri te- 
išduoda ištikimi aukšti ko
misarai.

To negana, aplink Stali
ną apstatyta uniformuotų 
ir neuniformuotų sargų, ir 
jų daugelis maišosi tarpe 
pačios minios.

Kremlinas, kur Stalinas 
gyvena ir dirba, yra po di
dele sargyba; j Kremliną 
beveik nėra galimybės in
eiti niekam kaip tik aukš- 
čiausiems štabo komisa
rams ir šeimos nariams.

Nuo to kaip buvo nužu
dytas Sergei Kiroff, turis
tų Į Kremliną nebeleidžia.

Tyrinėjimai parodo kad 
žaibas daugiausia trenkia j 
ąžuolą negu kokį kitą me
dį. Vienas Anglas medžių 
ekspertas Londone tikrina 
kad jo tyrimuose nuo 1932 
metų neužėjo nei vieno ber
žo kuri žaibas butų tren
kęs.

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

“Dirvos” Agentūra

V PYTHONAI-GYVATĖS

Viena veislė gyvačių yra 
vadinama pythonai. Ši gy
vačių veislė skirtinga nuo 
kitų tuo kad jos gyvena 
daugiausia medžiuose. Jos 
apsivynioja uodega aplink 
stiprią šaką ir kabo lyg il
ga rankovė, be jokio judė
jimo. Jos nėra nuodingos, 
bet yra labai stiprios ir sa
vo apsivyniojimu aplink sa
vo priešą jos ji mirtinai už
spaudžia.

Jos neturi ausų, girdėji
mo jausmą turi tiktai savo 
liežuvyje, kuris iškišama il
gas, lyg paišelis, iš jų ger
klės. Pythonai turi nepa- 
nrastai didelius nasrus — 
tankiai jie nuryja visą par
šiuką, zuiki arba šiaip ma
žesnį gyvūną. Kartais jie 
paima j savo nasrus ožį su 
ragais ir kojom. Yra atsi
tikimų kur didieji pythonai 
įriio tigrą arba laukinį jau
tį, bet tokiuose atsitikimuo
se jie patys randami negy
vi. Pythonai labai retai už
kabina žmogų.

Pythonai daugiausia ran
dasi Afrikoj, Indijoj ir ry
tuose link Australijos.

Pythonai savo didumu ir 
spėka lyginasi kitai gyva
čių veislei, vadinamai boa, 
kurios taip pat nužudo sa
vo priešą apsivyniojimu ir; 
suspaudimu.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
t'Ypatiškai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

F .
Sunaikinimui Peršalimo

jei Krutinėję
rj reikalaukit, visame pasauly 

pagarsėj usio
& ANCHOR
| PAIN - EXPELLERIO
0 kuris suteikia greitą ir tikrą

P. J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namy KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu banku knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

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

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

kambarius leidžiame dykai. =
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit t 

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

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

= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. ' E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 g
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KITAME NUMERYJE

S. KARPIUS

“Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius 
sugryžo iš savo įdomios kelionės Lietuvo
je, Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje — 
ir nuo dabar visus savo kelionės įspūdžius 
ir patyrimus smulkiai aprašys “Dirvoje”. 
Skaitymo bus visai žiemai!

Redaktorius bandė apvažinėti, pama
tyti kuodaugiausia Lietuvos, aplankė daug 
miestelių, kalbėjosi su daugybe žmonių — 
darbininkų, tarnautojų, profesijonalų, in
teligentų, veikėjų, valdininkų ir net val
džios galvų — apie tai visa apsakys jums 
kurie “Dirvą” skaitot.

Aprašys patirtas įdomybes kitose Lie
tuvai kaimyniškose šalyse, kuriose pavie
šėti ir pavažinėti pašventė nemažai pinigo 
ir laiko. Ten rado daug reikalingos savo 
istorinėms apysakoms medegos, ką rasit 
vėliau skaitydami jo apysakas, bet apie 
šiųdieninį gyvenimą ir įdomybes tose šaly
se atpasakos savo aprašymuose keliones 
įspūdžių.

Skaitykit “Dirvą”, atnaujinkit savo 
prenumeratas, ir paraginki! išsira- 
rašyti “Dirvą” savo draugus, kurie 
turės malonumo tai visa skaityda
mi. “Dirvos” kaina metams tik $2, 
ir nauji prenumeratoriai gaus $2.00 

vertės knygų, dovanų.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio • =

Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie tyrės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

NEBŪK
ŽILAS
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

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

Reikalaujam Agentų 
J. SKINDER Dept. C

Box 251 Clinton, Ind.
rXXXXXXXXXXXXXXXXZZXXXXXXXI

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m. 
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

Pažink Savo Krašto 
Groži—Atsilankyk

ĮVEDU AMEDIKffi LINIJA
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 
JROTTNINGHOLM Lapkričio 16
JRIPSHOLM — 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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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

PO KONGRESO
Pirmutinis Pasaulio Lietuvių Kongresas Kaune at

ėjo ir pasibaigė. Dabar, gryžęs redakcijon, galiu pra
nešti “Dirvos” skaitytojams ir bendrai Amerikos Lietu
viams apie Kongreso išdavas.

(Kongrese dalyvavom apie 105 Įgalioti delegatai ir 
daug svečių iš Įvairių pasaulio dalių. Maloni nuostaba 
buvo kad Kongresan atsilankė apie keturi ar penki dele
gatai net iš Pietų Amerikos. Reiškia, jie turėjo pasi
švęsti dar labiau negu mes Šiaurinės Amerikos Lietu
siai, ir sugaišo daugiau laiko negu mes. Ir jie spėjo Į 
Kongresą prisirengti, nors išsyk musų spaudos dalis tik
rino jog laiko mažai esą.

Be gerų Lietuvių — tautininkų ir katalikų — Kon
grese dalyvavo ir ketvertas Amerikos komunistų ir apie 
tiek pat jui šalininkų. Kongreso bėgiu, septynios ai* aš- 
tubnios rankos visais klausimais, įnešimais ir rezoliuci
jomis buvo keliama prieš. Tam jie ir buvo atvažiavę.

Katalikai ir tautininkai, ir maža grupelė socialistų 
delegatų, laikėsi išvien. Katalikai ir tautininkai vado
vavosi kokia tai bendra dvasia ir gražiai susiprato. So
cialistai gal but neturėjo kitokios išeities ir turėjo lai- 

. kytis su diduma, kitaip gi butų reikėję dėtis prie komu
nistų, o gi buvo toks momentas ir apistovos kad jie ki
taip ir negalėjo elgtis kaip tik dirbti su diduma.

. i Kad socialistai butų mielai laikęsi kitokios taktikos 
galim išsiaiškinti iš socialistų spaudoje tilpusių po-kon- 
gresinių aprašymų ir pastabų.

❖ £<
Kongreso Vadovaujanti Dvasia buvo Adv. Rapolas 

Skipitis, Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirminin- 
W'as, kuris važinėjo po Ameriką Kongresą organizuoda- 
,'Anas. Po Kongreso, susidarius Pasaulio Lietuvių Sąjun- 

Tjįgai, Kaune gerb. Skipitis pradėta vadinti “Pasaulio Lie
tuvių Prezidentu”. Jis žmogus sunkiai ir daug dirbo, 
nors savo darbui turi ir labai gabių, sumanių ir darb
ščių pagelbininkų. Darbo buvo daug. Pirmas toks di
delis darbas, pirmas bandymas, be išdirbto, be nustatyto 
iš seniau pavyzdžio. Ne visi Kongreso idėją suprato: 

$kaip Amerikos taip ir Lietuvos partijų vadai norėjo pa: 
..Tsinaudoti Kongresu savo tulžį išlieti prieš dabartinę Lie- 

tuvos vyriausybę, jie Į Kongresą rengėsi ne kaipo j su
važiavimą viso pasaulio Lietuvių pasitarti su Lietuvos 

„Veikėjais kaip už Lietuvos ribų gyvenant išlaikyti Lie
tuvybę, išgelbėti Lietuvius nuo ištautėjimo ir nykimo 

/svetimose bangose ir kokią pagalbą tame darbe iš Lie- 
tuvos galės gauti, — jie atsivežė net rezoliucijas reika- 

I Ą- laujančias įvairių pakeitimų Lietuvos valdyme....
• Ų Adv. Skipičiui reikėjo viską pastatyti į tikrą kelią. 
Ų Kongrese leista Lietuvos partijų vadams skaityti svei

kinimus pasaulio Lietuviams, 
ne sveikinimai bet patarimai

> kišti į Lietuvos reikalus....

NA TAI VISGI 
KUR PINIGAI?

Lakūnas Vaitkus rizikuo
damas savo gyvybę išskrido 
— ir perskrido (savo lai
mei) — tuomi išgelbėdamas 
viso ALTASS ir jo viso ‘bo
so’ P. Grigaičio kailį.

Štai kokių faktų yra są
ryšyje su tuo skridimu:

1. Buvo toks susigrauži
mas kad Grigaitis rašė laiš
ką New Yorkan jog Vait
kus turi žut-but skristi, o 
jei ne tai “Naujienos” turės 
užsidaryti.

Šį dalyką Grigaitis gali 
užginčyti, nes mums to lai
ško jo gavėjas neduos įro
dymui padaryti. Bet yra 

fe

3. Rugs. 24 d., “Naujie
nų” editoriale, “Dirvyriš- 
kas Felikso Vaitkaus Žy
gis”, gal irgi per neatsar
gumą, rašoma:

“Tą nuostabų inžinieriš- 
ką darbą musų lakūnas at
liko imdamas mažiau kaip 
po $25 savaitėje. O betgi 
buvo žmonių kurie jam ir 
to atlyginimo pavydėjo!”

Kas pavydėjo?....
Mes supratome kad Vait

kus privalėjo gauti daugiau 
užmokesnio negu “mažiau 
kaip po $25 savaitėje”, bet 
jam nemokėta, ir kada rei
kėjo išskristi, pinigų netu
rėta užmokėti nei už lėktu
vo pastogę?....

4. Pats Vaitkus prieš iš
skridimą New Yorke pasi
skundė, net prie Angliškų 
laikraščių reporterių, jogei 
isširengė kelionėn tik su 50 
centų kišeniuje....

5. Kada pereitą Birželio
’ 15 dieną Lietuvos vyriausy- 

j-rcu ±a paskyrė <$1,000 skridimui 
kitu faktų kuriuos kaip tai Į>a\8^’. J)UV<?, atsakyta 

_ . 1 1 Irciri mi Ir 11 m 1 n 1 n n cilrnikad pinigų klausimas skri
dimo netrukdo. Bet matyt 
sunaudota ir tas $1,000 ir 
vis dar pinigų pritruko! 
Kokia čia misterija?

Kur tie ALTASS surink
ti pinigai, kas juos suvar
tojo ir kaip?

Grigaitis gali džiaugtis 
kad Vaitkus iš New Yorko 
išskrido — atėmė jam nuo 
pečių sunkią naštą — bet 
kaip su našta ant sąžinės— 
ar gali pasakyti kad pini
gai sunaudota tam tikslui 
kuriam rinkta, akivaizdoje 
to kas viršuje net iš pačių 
“Naujienų” pacituota?

neatsargiai pats Grigaitis 
“Naujienose” Įdėjo:

2. Rugs. 23 d., “Naujie
nose” tilpo ilgas straipsnis: 
“Vaitkus Išlėkė ir Kas Da
rėsi ‘Naujienose’.”

Tame ilgame straipsnyje 
tarp kitko sakoma:

“7:30 valandą vėl telegra
ma, kad aerodromas reika
lauja užmokėti rendą už lai
kymą orlaivio....

“Nutarta paimti paskolą 
iš ‘Naujienų’....”

Kaip čia atsitiko kad an
tram skridimui surinkti pi
nigai, apie <$40,000, ne AL
TASS komiteto žinioje bet 
“Naujienose”?.... Iš kur 
socialistų dienraštis, skurs
damas kaip ir visi musų lai
kraščiai, turėjo pinigų net 
skolinti Vaitkui išpirkti, o 
‘antras skridimas”, kuriam 
surinkta net $40,000, netu
rėjo iš ko Vaitkų išleisti?

Ką Kongresas davė?
Tiems kurie norėjo perversmų, ar kokių kitų nebū

tų, ne Kongreso programe dalykų, Kongresas ‘“nedave 
nieko”. Mums gi, tautininkams ir katalikams, davė la
bai daug. Tiesa, nedavė nieko iškepto neštis ir naudotis. 
Davė labai daug darbo, gražių sumanymų, iš kurių mes 
patys — ir patys sau — turėsim visapusės naudos.

Nauda ir pasėkos bus tokios kokias mes patys pa- 
sidarysim. Aš niekados nenorėčiau iš nieko ką nors im
ti ar reikalauti to neužsidirbęs. Reikės sunkiai dirbti 
palaikymui nykstančios Lietuvybės Amerikos Lietuvių 
tarpe, reikės kovoti, rasti budus palaikyti jaunimą nuo 
ištautėjimo; reikės dėti pastangų atlaikyti prieš musų 
pačių išgamų demoralizaciją Lietuvių visuomenės.

Kongrese paaiškėjo kad nei katalikai nei tautinin
kai nėra gana stiprus vieni paskirai tame dirbti, bet tie 
paminėti blogumai yra musų bendri blogumai, kuriuos 
tik bendromis pastangomis galima sėkmingai nukovoti.

Bus ir kitų darbų, — tiesioginės pagalbos per Už
sienio Lietuviams Remti Draugiją ir Pasaulio Lietuvių 
Sąjungą, — bet tik jei mokėsime vienybėje sugyventi.

Trockis Serga
Buvęs vienas iš pirmuti

nių Rusijos revoliucijos va
dų po caro nuvertimo, Leo
nas Trockis, ištremtas iš 
savo sukurtos “darbininkų 
tėvynės”, dabar džiovos ap
imtas gydosi Norvegijoj.

tulų jų sveikinimai buvo 
kaip Kongresas turi įsi-

Ar galima vienybė?
Iš musų pusės, man rodos, labai galima ir pageidau

jama. Nežinia kaip jausis katalikų vadai kada jau juo
se apaušo Kongreso metu buvus pakilus vienybės ir bro
liškumo dvasia. Tokie katalikų vadai kaip “Draugo” 
redaktorius, LRKSA. prezidentas Leonas Šimutis, Pra
lotas Krušas, Kan. Prof. Kemėšis ir kiti rodė Kaune di
džiausio noro dirbti su tautininkais išvien ne tik Kaune 
bet ir visame pasaulyje. Reikia tik kad jų tie pareiški
mai eitų gyvenimam Dirbti gi yra bendrų darbų ku
rie neliečia ir nepakeis vienų nei kitų įsitikinimų.

Katalikams ir tautininkams dirbant išvien Lietuvy
bės palaikymui, musų priešai liks tik miglos kurias ga
lima greitai nuo Lietuvių galvų nublaškyti.

Su manim kaitų tuo pačiu laivu Amerikon atvyko 
Prof. Kemėšis. Su juo plačiai išsikalbėjom, jau mėne
siui praėjus po Kongreso. Jame pasilikus ta pati gera 
dvasia apie galėjimą Lietuviams, sugyventi taikoje ir 
vienybėje, jeigu tik bus norima. Juk taikoje sugyven
ti ir apie vienas kitą gražiai kalbėti yra taip pat lengva 
kaip ir bartis ar dergtis. Gražiuoju dirbant, visuome
nė vadins savo veikėjais ir vadais ir tuos ir tuos, ir pa
rems visus vienodai.

Mano nuomone, rimtai išvien dirbant, ir tautinin
kams ir katalikams užteks ir sekėjų ir biznio (daug ne
susitaikymo priežasčių kyla iš -tąsymų'už sekėjus, už 
biznį, ne vien tik už idėją). Gi taip besitąsant, besiskir- 
stant į grupes, palengva kiekviena grupė mažės ir tiek 
išretės kad paskui — kada nors vėlai (ir gal pervėlai)

Tave aš myliu, mano brangioji, 
Še mano ranką, ko bevalioji? 
Lemk mano buitį ir seną viltį, 
Kurioj nenoriu tave apvilti.

Jieškai sau laimės — rinkis ką nori, 
Aš nepavydžiu svieto pagundų, 
Tave, mergele, senai aš myliu 
Ir neklausysiu kūmutės skundų.

Geidi bažnyčios maldaus dvelkimo, 
Aš nepavydžiu davatkų stonui, 
Rinkis kleboną sau dvasios tėvu 
Ir buk dėkinga juodam sutonui.

Jieškai ramybės, imk vienuolyną, 
Laukia jo sienos tavo dorybės;
Nori pasaulio, meilės ir vyno — 
Piršlį melagį kviesk į derybas.

Jei nori vargo, rinkis girtuoklį, 
Berną bevalį, kurio nemyli;
Keiksi, mergele, šelmį laidoką, 
Gavusi vyrą šeimos vagilį.

Tave aš myliu, mano brangioji, 
Lemk mano buitį ir vargo dalį, 
Imk mano širdį, sese geroji, 
Saulėti norai stebuklus gali.

Turiu aš širdį gryną kaip plieną, 
Ir geros valios pilną krutinę, 
Tariu tau žodį, busi man miela, 
Angelas busi, skaisti undinė....

Šimonys. Br. Rimša.

— tik bus suprasta jog buvo reikalas laikytis vienybės, 
bet jos nesilaikyta. .. .

Už tautininkus visų musų bendros vienybės klausi
mu aš galiu šį pareiškimą daryti. Sugryžęs kalbėjausi 
su tautininku vadais ir laikraštininkais New Yorke.

KAS PASISAKYS UŽ AMERIKOS LIETUVIU 
KATALIKŲ GERUS NORUS?

Tada tai Pirmutinio Pasaulio Lietuvių Kongreso ir 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos pastangos duos savo vaisių.

s Komunistai gryžę jau savo darbą pradėjo. Socia- 
tistamš nėra’' ko imtis ir kas daryti — iki neišgalvos vėl 
ką kame yra daugiausia pinigo.

Gi mums tautininkams ir katalikams visa tikroji 
daro našta guli ir laukia — KĄ DARYSIM?!

K. S. KARPIUS, “Dirvos” Red.

(Tęsinys iš pereito num.)

Vytautas tuo metu vaišino savo pily
je sultoną Saladiną. Išgirdęs apie ordino 
pasiuntinius liepė vežti juos į Vilnių, kuo- 
ilgiausia kelyje užtrunkant. Jų atvyki
mo dieną Vytautas priimti ir vaišinti sve
čius pavedė savo bajorui Mantvydui. Pats 
gi išvažiavo į Trakus.

Anksti rytą Vilniaus pilies bokštų ar- 
motos pasveikino savo trenksmais ordino 
pasiuntinius. Prie plačių atidarytų vartų 
juos pasitiko Mantvydas su gausiu garbės 
sargybos buriu. Iškilmingai pasveikinęs 
pasiuntinius, pranešė kad kunigakiščio 
nėra Vilniuje.

— Tai kur jo didybė? — paklausė 
pasiuntinybės pirmininkas, Brandenburgo 
komtūras Markvardas Salcbakas. — Mums 
labai skubu. Mes josime į jį.

— Išvyko labai svarbiais reikalais ir 
nesiteikė įgalioti mane pasakyti kur išvy
kęs. Liepė tik tamstas gražiai priimti ir 
vaišinti. Apie kunigaikščio sugryžimą ir 
jūsų priėmimą bus vėliau skyrium pasaky
ta. Tuo tarpu prašome gerbiamus svečius 
į pilį.

Pasiuntiniai buvo nepatenkinti. Ta
čiau, pasitarę sutiko laukti. Nieko kita 
nebuvo likę jiems daryti.

Visur jie buvo sutinkami ir sveikina
mi bei vaišinami nuoširdžiausia. Tai ma
tydami, jie pralinksmėjo. Jie galvojo kad 
priešui tokių iškilmingų sutiktuvių nie
kas nedarytų.

Po visų vaišių pasiuntiniai buvo apgy
vendinti atskirame namelyje ant Neries 
kranto. Tas namelis labai tiko tokiems 
svečiams. Ten jie buvo apsaugoti nuo įtu- 
žusios minios. O ir patys buvo išskirti iš 
gyvenimo, kad negaudytų visokių žinių, 
kurių dabar mieste netruko.

Trakuose Vytautas galutinai pabaigė 
derybas su Saladinu. Jam už pagalbą pa
žadėjo visą karo grobį ir belaisvius, ku
riuos Totoriai pasiimsią. Iš visų savo tal
kininkų gavęs reikalingus pasižadėjimus ir 
įsitikinęs kad Jogaila nuo sutarties ncat- 
simes, jis apskaičiavo savo jiegas. Vytau
tui pasidarė dabar aišku kad jis gali be 
pavojaus susigrumti su kryžeiviais. Tat 
ramus išvyko į Vilnių ir paskelbė priim
siąs ordino pasiuntinius.

Minių minios žmonių stovėjo Vilnliaus 
gatvėse ir aplink pilies murus, kai kryžei
viai iš savo gyvenamo namelio traukė į 
didžio kunigaikščio pilį. Gal ir riestai bu
tų buvę išdidiems ordino pasiuntiniams, si
dabruotais šarvais blizgantiems saulėje, 
baltais apsiaustais apsisiautusiems ir juo
dais kryžiais pažymėtiems, nes minios iš 
paniūrų žvalgėsi ir murmėjo į nekenčia
mus svečius. Tačiau visur išstatyta buvo 
Lietuvių kariumenės ir Vytauto drausmė 
laikė minią tvarkoj.

Į atvykstančius riterius žiurėjo ir sul
tonas Saladinas su savo sunėnu Tuganu 
Mirza. Šis pastarasis džiugaute džiūgavo 
išvydęs kryžeivius.

— O, koks šaunus riteris! Koks jo 
arklys! O šalmas, tai bent šalmas! Žiū
rėk, dėde, ar tik ne didis magistras čia bus 
atvykęs!

— Kam tau prireikė didžio magistro? 
— klausė Saladinas.

Šį pokalbį išgirdęs, Įsikišo Bielskus. 
Jis paaiškino Saladinui kaip jaunas Tuga- 
nas pasižino su Baranauskaite, kaip ją Įsi
mylėjo ir kaip pasižadėjo parvesti jai ka
ro lauke sugautą didį magistrą, už ką ji 
sutiksianti būti Tugano žmona.

— Šitaip?! — nustebo Saladinas: — 
Dabar man aišku kodėl senis Dželedinas 
tai]) ilgai marčios nesulaukia, ./. . Na, na, 
turėsi parodyti savo širdies pavergėją!

Paraudo jaunas Tuganas ir atsakė:
— Mielai parodyčiau. Deja, aš pats 

nesu jos matęs jau daugiau kaip trys mė-! 
nėšiai.

— Guoskis ir džiaugkis, narsus kuni-, 
gaikšti, — tarė Bielskus: — šiandien tu ją 
pamatysi kunigaikščio puotoje.

Atmestas priešais didžio kunigaikščio 
Vytauto sostą, Markvardas iškilmingai 
nusilenkė ir prabilo ryščia Vokiečių kalba:

— Didi ir garbingą Lietuvos ir Rusi
jos kraštų valdovą nuoširdžiai sveikina di
dis ordino magistras ir visa kilni ordino 
brolija.

— Ačiū didžiam magistrui ir kilniai

se,

lies

ordino brolijai už nuoširdų sveikinimą, — 
atsakė Vytautas, kilstelėdamas iš sosto.— 
Aš juos taip pat sveikinu!

— Didis ir taurus magistras, Ulrichas 
von Jungingenas, liepė man įteikti jūsų 
didybei štai šį raštą, — vėl pasakė Mark
vardas ir žemai nusilenkė paduodamas Vy
tautui nedidelį ritinėlį pergamento.

— Gerai, paskaitysime ir pasistengsi
me greitai atsakyti, — tarė Vytautas, pa
imdamas raštą. — O tuo tarpu prašau sa
vo taurius riterius paragauti mano rusių 
rūgšties.

Tos pačios dienos vakarą Vilniaus pi- 
salėje buvo iškelta didelė puota.

Seka: KARAS! KARAS!
(Bus daugiau)

LAUKINIŲ GYVULIŲ KAINOS
Brangiausias gyvulis yra Afrikos 

ganosis (turintis du ragu ant priešakio), 
nes už jį moka nuo 7,000 iki 12,000 dolarių. 
Po jo eina hipopotamas, arba upės arklys, 
kurio kaina siekia $3,500.

Indijos dramblys, pataitė, perkama už 
$2,000. Bengalijos tigras, pats gražiau
sias ir žiauriausias iš tigrų giminės, kai
nuoja $1,500. Sodros tigras galima pirk
ti už $1,000. Liūtai, pasirodo, yra žymiai 
pigesni, nes pusantrų metų amžiaus rytų 
Afrikos liūtą galima gauti už $700, o liū
tai išauginti Afrikos farmose, yra dar pi
gesni, po apie $350.

Už zebras moka nuo $350 iki $1,200. 
Beždžionę šimpanzę, 4—5 metų senumo, 
prijaukintą ir įpratintą maitintis namų 
produktais, parduoda už $700.

Už jurų liūtą, tinkamą dresiruoti, pu
siau suaugusį, moka pradedant nuo $180. 
Kupranugarį galima pirkti už $180. Leo
pardai, iš Indijos ir Afrikos, kainuoja $150 
iki $200, tiek pat brangios ir hienos. Lla
ma kainuoja $160.

ra-

Šviesa vam.-.t. ryje. Vanauo nevienodai, 
praleidžia įvairius spindulius kurie suda
ro saulės šviesą. Iki 100 metrų gilumo ly
giai pastebimi dar.visi šviesos elementai, 
tačiau raudona šviesa aiškiau matoma ne
gu melsva ir violetinė. 500 metrų gilumo
je — atbulai: raudonoji šviesa iš viršaus 
visai nebematomą, tuo tarpu gi melsva ir 
violetinė fotografijos budu dar gana aiš
kiai pagaunamos. 1000 metrų gilumo tik 
violetinė ir ultra-violetinė šviesos mato
mos. 1700 metrų gilumo jokia šviesa iš 
viršaus nebeprieina ir ten randasi jau tam 
tikri gilių 
savo tam 
sišviečia.

jurų gyvūnai žuvis, kurie turi 
tikras šviesas ir patys sau ap-

VYRO PAGEIDAVIMAS ŽMONAI
Buk dailiai apsirengus ne tik svečiuo- 

bet jei ir esame namie tik dviese.
Neprikaišiok man jei tavo draugėms 

sekasi geriau negu tau.
Nesaugok vien del kitų tų gražių dai

ktų kuriuos aš tau dovanoju.
Eik namų motinos pareigas taip pat 

rimtai kaip aš einu savasias.

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 kitą reikalingo jame rasite.

Du Broliai—istoriška apysalca iš 13-to šimtmečio is 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikscioms- 
kai. 35 pusi. --------------------------------------------------- 10
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DIRVA 5

Lietuvoj Steigiama Dra
gūnų Pulkai

Lietuvos Spauda apie 
Lakūną Vaitkų

KAUNO PADĖKĄ 
AMERIKOS LIE

TUVIAMS

IŠKILMINGAS “DIRVOS” REDAKTORIAUS i tiečių. Ignas ir Petras Holli-
SUTI KIMAS j šiai iš Akrono prikrėtę juokų

ir padainavo. Toliau dainavo

Kaunas. — Kiekviena valsty
bė stengiasi būti tvirta, kad ne
geistiną valandą kas jos nesu
griautų ar neužgrobtų. Dide
lėms valstybėms tokias pastan
gas vykdyti lengviau, nes jų 
rankose yra dideli kapitalai, di
deli turtai, didelė pramonė ir 
jos turi milijonus žmonių. Ma
žoms valstybėms užtikrinti sa
vo saugumą yra kur kas sun
kiau. Del to ir Lietuvai tenka 
jieškot ypatingų priemonių ku-į —™ 
rios nereikalautų ypatingai di- done sekr. 
dėlių išlaidų ir 
pačių gyventojų, 
dintų valstybės 
atsparumą.

šiomis mintimis vadovaujan
tis visoje Lietuvoje ir steigia
ma dragūnų pulkai.

Kas yra dragūnai? Tai yra 
raiteliai paruošti karo tarny
bai. Jie bus steigiami būriais. 
Dragūnais bus priimami kava
lerijos atsargos karininkai ir 
kareiviai ir visi tie vyrai kurie 
tinka kavalerijos karo tarny
bai. Be to dragūnai turės pa
tys išlaikyti tinkamą arklį, tu
rės saugoti savo uniformą 
kitus su tarnybos pareigomis 
surištus daiktus. Stodami j 
dragūnus, vyrai turės būti tik
roje Lietuvos kariumenės tar
nyboje 7 metus. Ir tik po to 
jie galės būti dragūnais.

Dragūnų tarnyba tęsis sep- 
tyneris metus. Tačiau visą tar
nybos laiką jie galės gyventi 
namuose. Tik tam tikru laiku 
jie turės dalyvauti manevruo
se ir kituose kariško paruošimo 
veiksmuose. Visą dragūnų vei
kimą prižiūrės kariumenės va
das, o juos organizuos Lietuvos 
karo kavalerijos viršininkas.

Tiesa, dragūnai Lietuvoje 
jau nėra naujiena. Atskiri dra
gūnų būriai ir ikšiol buvo prie 
Lietuvos šaulių Sąjungos. Bet 
dabar kariumenės vadovybės 
organizuojami dragūnai turi 
didelio pritarimo visame kraš
te. Manoma kad jau netrukus 
visuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose ir didesniuose kai
muose bus įsteigti dragūnų bū
riai, iš kurių vėliau susidarys 
atskiri draugunų pulkai. Tsb.

Lakūnui Vaitkui nelaimingai 
nebaigus savo nei Dariaus-Gi
rėno kelionės j Lietuvą, Lietu
va tačiau neatsuko jam pečių 
bet priėmė gražiai, o Preziden
tas Smetona net apdovanojo jį 
Vytauto Didžiojo Ordinu.

Lietuvos žmonės moka cere
monijas ir paradus rengti ir iš
kilmes mėgsta, taigi ir Vaitkų 
sutiko iškilmingai, kuomet 
Kauną atkeliavo.

; Lietuvos Pasiuntinybės
. Rabinavičius

jis j

Lon- 
pra- 

nešė kad pats Vaitkus jam te- 
lefonavo Rugs. 24 d. jog lėktu
vas nepataisomas. Vėliau pra
nešta kad lėktuvo pataisumui 
reiktų apie $2,000.

Paskui vėl Vaitkus telegra
favo kad lėktuvas išardyt truks 
dvi dienas — tas reiškia kad 
“Lituanica II” nepataisoma.

Nori ją kaip nors parvežti 
(gal jau parvežta) 
pataisyti, 
bama buk 
pataisytas 
Amerikon
liu. .. . Kas juo skris nežinia, 

ir.bet Vaitkus tikrai neskris, kaip 
jis pasiaiškino.

Lietuvos Aeio Klubas pasku- i 
bino pranešti Vaitkui kad teiks 
jam visą pagalbą lėktuvą pa
taisyti. Prof, žemaitis būtinai 
norėjo kad Vaitkus pataisęs ■ 
lėktuvą juomi į Kauną atskris-1 
tų. Tačiau Vaitkus pribuvo Į ! 
Lietuvą aplinkiniais keliais per 
kitas šalis, kur jį pasitiko Lie- Į 
tuvos lėktuvai ir nusigabeno į 
Kauną.

Vaitkaus didžiausias džiaug- ■ 
smas kad išliko gyvas, nes sa-1 
ko paskutinę dalį savo kelionės 
skrido kaip apsvaigęs 
nejausdamas.

Apie jo skridimą ir 
išlikimą gyvo plačiai 
Europos laikraščiai.

Jeigu lėktuvas butų 
mas Amerikon tai ' 
ne kuriam kitam tikslui kaip 
tik antro skridimo sumanytojų 
pinigąvimuisi. Gal tokia buvo 
su Vaitkum pasirašyta sutartis 
ir pats Vaitkus gal but susi- 
kontraktavo su “Naujienomis” 
kad, jei išliks gyvas, bus ve- 

----------------------------------- ’j žiojamas po Amerikos Lietuvių 
PARSIDEDA NAMAS, 6* koloniJas, už tą, pačią algą, 'ma

žiau negu 25 dolarius į savai
tę’, o pelnas eis socialistų dien
raščiui, kuris prie skridimo su
rengimo niekuo daugiau nepri
sidėjo kaip tik riebiai paimda
mas už spaudos darbus ir skel
bimus. žvalgas

neapsunkintų 
bet kurios di- 
saugumą bei

ir Kaune
Bet betiksliai nukal- 
lėktuvas busiąs taip 
kad jis busiąs net 
grąžintas oro ke-

ii' savęs

laimingą
rašė ir

i grąžina- 
tikriausia

6Washington. — Spalių 
d. iš Kauno buvo gauta 
New Yorke sekančio turi
nio telegramas, kuris paštu 
persiųsta Į Washingtoną:
“Kaunas, Spalių G, 1915 
“Lietuva— žadeikis, New York

“Gausingai susirinkę teatre 
organizacijų atstovai ir Kauno 
visuomenė Dariaus-Girėno tes
tamento vykdytojui Vaitkui iš-1 
kilmingai pagerbti, prašo pri-' 
imti karštus sveikinimus ir 
nuoširdžiausį dėkingumą Tam- ■ 
štai, Felikso Vaitkaus tėvams, 
Konsului Kalvaičiui, ALTASS 
vadovybei, pirmininkui Grigai
čiui, visai spaudai, Dariaus-Gi
rėno paminklo komitetui Chi- 
cagoje, visai Amerikos Lietu
vių visuomenei duosniai rėmu
siai antrą skridimą ir įamžinu
siai pirmąjį kilnų paminklą.

“Priėmimo komiteto pirmi
ninkai :

Burmistras Merkys, 
Profesorius žemaitis.'

Kapitonas Mitalas.” ■ 
telegramas yra be Į 
vaisius to entuziaz-1 

Kau-1 
su I

Šis 
abejo 
mo kuris yra apėmęs 
no gyventojus ryšium 
Felikso Vaitkaus atvykimu j
Kaunan. Lietuva aukštai , 

' ir vieningai Įvertina Ame- 
' rikos Lietuvių pastangos’ 
ir lakūno F. Vaitkaus kilnų | 
heroizmą, kuris atnešė gar-' 
bes visai Lietuvių tautai ii' 
tūlos praktiškos naudos 
tarptautinei aviacijai.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijos skyrius.

Sekmadienio vakare, Spalių 
6 d., Lietuvių salėje, įvyko p. 
K. S. Karpiaus, ‘Dirvos’ redak
toriaus, iškilmingos sutiktuvės.

Programą pradėjo su įžangi
ne kalba ir vedė p. Jonas Jarus. 
Jaunosios Birutės choras, ve
dant p. Onai Karpienei ir akom
panuojant Adelaidei Miliauskai
tei, atgiedojo Lietuvos Himną 
ir sudainavo porą dainų. Bi- 
rutiečiai: Jonas Polteris grojo 
armonikėle; šoko Irena Luiza, 
maža mergaitė, pianu akompa
nuojant jos motinai; ir dvi di
desnės Birutietės, Elena But- 
kiutė ir Darata Lukas; jodvi 
labai gražiai pašoko Birutės 
polką ir kitą šokį. Lilian Ma- 
ziliauskaitė grojo akordionu.

Po to p. Biruta žiurienė ir 
Anelė Rudzinskaitė skambino 
piano duetą, Schuberto “Milita- 
rį Maršą”.

Po pirmos programo muzika- 
lės dalies, sekė Adv. Nado Ras- 
tenio Sutiktuvių kalba. Raste
nis, varde susirinkusių, sveiki
no gryžusį “Dirvos” redaktorių 
iš pirmo Pasaulio Lietuvių Kon
greso ir aplankiusį Lietuvą ir 
kitas Europos šalis. Jis taipgi 
priminė susirinkusiems p. Kar
piaus nuoširdži /3 darbus Ame- 
kos Lietuvių tarpe '— leidimą 
ir redagavimą “Dirvos”, kūri
mą dramų ir istorinių apysakų 
ir uolų sekimą musų išeivijos 
reikalų — ir pakvietė patį p. 
Karpių ant estrados. Tuomet 
Rastenis pareiškė jog p. Kar
piaus darbus įvertina ne tik 
Amerikos Lietuviai bet ir pati 
Lietuva labai įkainuoja jo di
delius darbus Lietuvybei — ir 
tą įvertinimą Lietuva pažymė
jo suteikimu p. Karpiui Gedi
mino Ordero. Dabar išėjo dvi 
jaunametės Birutietės, Lilian

Vilčinskaitė ir Evelin Praške- 
vičiutė, tautiškais rubais pasi
rengusios, ir atnešė: viena Or- 
deną, kita Ordeno diplomą. 
Adv. Rastenis paskaitė diplo
mą ir,> Lietuvos vardu, įteikė 
p. Karpiui diplomą ir ant kru
tinės užsegė D. L. Kunigaikš
čio Gedimino ženklą-ordeną.

Didingas tai buvo momentas 
p. Karpiaus gyvenime ir susi
rinkusių matyme! Įteikimo ce- 
remonijosir nuotaika daug kam ' 
ir akis džiaugsmo ašaromis su
vilgė. Publikoje siautė truks-1 
mingi plojimai.

Dabar p. Karpius dėkojo 
Lietuvai už suteiktą garbę, ir 
dėkojo Clevelando Lietuviams 
už prielankumą ir darbavimąsi 
kartu su juo Lietuvystės labui. 
Jis apsakė Kongreso darbus, 
nuotaiką, ir jo numatytus vai
sius pasaulio Lietuviams atei
tyje. Taipgi apsakė dabartinę 
Lietuvos ekonominę, kultūrinę 
padėtį. Nurodė kad ūkininkų 
susirėmimai Lietuvoje, nors tu
rėjo pamato ūkininkų nusiskun
dimams, bet visą audrą sukurė 
ūkininkams į “talką” pasisiūlę 
komunistai. Bet viską negalė
damas apsakyti, pažadėjo nuo
dugniai aprašyti “Dirvoje”.

Po to vėl sekė dainų progra
mas. Dainavo Adelaide Miliau
skaitė; šoko Elena Butkiutė.

Toliau kalbėjo SLA. Vice
pirmininkas J. Mažiukna, iš 
Pittsburgho. ' Jis čia buvo tą 
dieną atvykęs SLA. reikalais, 
ir ta proga buvo pakviestas ir 
kalbėjo SLA. reikalais, nuro
dydamas tos organizacijos nu
veiktus didelius darbus išeivi
joje ir svarbą Lietuviams pri
klausant prie jos.

Sekė dainos: duetas Alvinos 
ir Petro L/izų; vyresnių

Birutietė Florence Aleknaitė, 
pianu skambino p. B. žiurienė. 
solo dainavo Rožė Lukoševičiu- 
tė iš Youngstowno, ir progra
mą baigė Jaunoji Birutė su dai
nomis: “Kada Noriu Verkiu”, 
“Plaukia Nemunėlis”, ir “Ei
sim, Broleliai, Namo!”

Daugelis šio programo dainų 
buvo visai naujos, p. Karpiaus 
parsiųstos iš Lietuvos.

Programo laike pianu akom
panavo Jeanette Jankauskaitė.

Visa vakaro nuotaika buvo 
graži.. Visi programo dalyviai 
buvo gausiai apdovanoti ploji
mais.

Po programo, viršutinėje sa
lėje buvo šokiai, gi apatinėje, 
programo dalyviams buvo pa
tiekta vaišės, prie stalo sėdėjo 
pp. Karpiai, pp. Mažiukuos il
ki ti.

Taip tai gražiai Clevelardie- 
čiai pasitiko “Dirvos” redakto
rių !

Apatinėje salėje beveik vi
sa popietį ir vakare buvo Lie
tuvos išdirbinių paroda, kuriuos 
p. Karpius parvežė iš Lietuvos. 
Parvežta didelė daugybė visko, 
ir buvo įdomu matyti.

Publikos buvo pilna salė, visi 
viskuo labai domėjosi. Rep

SPALIU 10 DIENA
ATMINČIAI MANO MIRUSIO VY

RO, MOTIEJAUS
Amžiną atilsį, mielas Motiejau; 

pabaigei savo dienas, vargelius; ne
reiks daugiau vargti, ilgėti, liūdėti, 
sužeista širdžia skausmo kentėti...,

Sulaukei nelaimingos valandos ku
ri mane vėlai naktį nubudino, tenai 
nelaimė manęs laukė, išeiti į gatvę 
traukė, neteko sudiev pasakyti, vai
kelių ir žmonos suraminti....

Amžinu miegu esi užmigdytas, 
plonų lentelių rūme paguldytas; 
juodos žemelės sienos padabintos 
sergės tavo kapų gėlėm apsodintą, 
perlo karoliais rasos padabintą.

Paukščiai lakūnai atlankys kas
dieną, ir mintys mano dienelę kiek
vieną skrenda ir lekia greitumu vė
jelio pro kapą tavo, brangusis Mo
tiejau.... širdis kankinas, akys 
trokšta matyti, bet mintis viena te- 
gal atlankyti tavo amžino atilsio 
vietą ramybes, kurią pasiskyrė! tu- 
rčdam’s gyvybę. Taigi, mielas Mo
tiejau, jokio skirtumo nebus tarpe 
musų kelio tolumo; nors laikas il
gas, bet amžius trumpas, žmogus 
prieš mirtį niekas, tik menkas'. . . .

Mielas Motiejau, ilsėkis amžinai, 
palikai mane našlaitę, perverta šir
džia. ...

Zuzana Galažauskiene,
Cleveland, O.

PRIE DARŽELIO PIKNIKO. 
Rugsėjo 8 d. įvykusis Lietuvių 
Kultūrinio Darželio naudai pik
nikas davė pelno $51.90. Ko
misija dėkoja visiems už atsi
lankymą ir paramą.

Sekantis svarbus Darželio są
jungos susirinkimas bus laiko
mas penktadienio vakare, Spa
lių 18 d., Lietuvių salėje. Vi
si draugijų atstovai prašomi 
pribūti, nes yra labai svarbių 
dalykų aptarimui apie Darželio 

darbus. Vald.

ČEKŲ DARŽELIS. Praeitą 
sekmadienį tapo atidarytas Če
kų kultūrinis darželis. Buvo 
nasodintos dvi liepos atvežtos 
iš Čekoslovakijos.

Biru-1 tolimesnius

PARSIDUODA NAMAS 
§1,7000—5 kambarių, maudynė, ga- 

radžius, 35x120 lotas, $500 įmo- 
kėt, $12 į mėnesį išsimokėjimas ir 
nuošimtis. Taksai $33, racįasi ant 
Star Av. arti Superior ir Addison.

McKENNA
1383 East 55th St. HE 5282

Cleveland Orchestra 
Pradeda Sezoną

The Cleveland Orchestra pradeda i 
savo veikimą, ir štai ketvirtadien’O 
vakare ir šeštadienį po pietų, Spalių 
17-19, atidaro savo aštuonioliktą se
zoną Severance Hall, kame dalyvaus | 
kaipo solistas įžymiausias savo pro- ' 
fesijoje, smuikininkas Jasch Hei
fetz. Jascha Heifetz pragarsėjo kai
po smuikininkas iš pat jaunų dienų ' 
ir suaugęs į vyrą patapo garsiausiu | 
toje muzikos šakoje artistu. Jisai 1 
tapo užkviestas į Clevelandą daly
vauti Clevelando Orchestros sezono ( 
atidarymo koncerte. Arthur Rodzin- 
ski, orkestro vedėjas, rado jį tinka- 1 
miausiu padėti sezoną.

Dabar jau galima įsigyti sau vie- į 
tas į tą koncertą, kainos šymet yra 
daug mažesnės negu buvo seniau, ir 
šeštadienio koncertas prasidės nuo 
3 vai. po pietų vietoje nuo 2:30.

kambarių, moderniškas, arti 
nuos Šv. Jurgio Lietuvių Bažny
čios. Kaina, $1550.00. Reikia 
įmokėti, .$700.00 Kreipkitės:

986 East 74th Street.

V Y R A M S I R V A I K I N A M S

NAUJI RUDENINIAI SIUTAI

Elektriško Refrigerato- 
riaus Naudingumas 

Elektriškas refrigeratorius patapo 
naudingiausias šeimos draugas ne 
tik vasarą bet ir žiemos metu. Jis 
dabar yra daugiau reikmenis negu 
prabanga, nes jį turint daug sutau
poma ant maisto, išlaikant maistą 
nuo sugedimo.

Žinovai tikrina kad geriausia iš
silaiko valgomi daiktai nuo gedimo '

DRABUŽIAI KOKIŲ
JUS NEGALITE 
GAUTI KITUR

MUSŲ KAINOS 
KUOžEMIAUSIAI 
NUSTATYTOS

Vyrų Ir Vaikinų Skribeiės. . . . 
Geriausio šilko kaklarišiai. ... . 
Per Galvą Užsivelkami Sveteriai

$2.95
. .48
1.95

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

WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue 
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidi’.jimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
muaų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem* 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo* 
derniškas.

prie 50 laipsnių temperatūros, o tas' 
galima turėti vienodai ir neabejoti- , 
nai tiktai elektriškame refrigerato- 
riuje. Prie to, jame yra vietos kur 
pienas ir alus galima išlaikyti 44 
laipsnių temperatūroje.

Elektriškas refrigeratorius ekono
miškas ir žiemos metu ir jį turint 
sutaupoma maisto kaštų už $75 per į 
ištisą metą.

Jame labai lengva atvėsinti vii- Į 
tas karštas valgis iki šeimininkė Į 
pasiruoš duoti į stalą. Taipgi ja- į 
me geriausia išlaikyti atlikęs mais
tas, nes tikrai nesuges. Į

Refrigeratorių reik užlaikyti šva- į 
riai, taip kaip ir kitus indus kuriuo- I 
se maistas užlaikomas.

AR GALIT SKAITYT tiek kiek privalėtumėt?
Žengti pirmyn, ar bent pasilaikyti savo vietoje, 
reikalinga skaityti. Bet ar skaitot kiek privalėtu
mėt? Ar apsileidę skaityme—dėlto kad skaity
mas kenkia akims, jas vargina, jus nervuoja?

Taupymo Trijų šviesų Lempa... .jūsų akys bus 
apsaugotos... .ir patirsit kad skaitymas bus ma
lonesnis gavimui žinių ir pirmynžangos mokslo.

HEnderson 9292

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
/ ir Apdraudos Agentūra »

s P. P. MULIOBIS
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5(199 j

Jeigu sunku skaityti, ištirkit savo šviesas. Silp
na šviesa apsunkina skaitymą. Blizganti šviesa 
erzina jūsų akis.
Prašalinkit tamsą ir blizgėjimą... .padarykit sa
vo skaitymą malonumu... .saugokit save sveikatą 
vengdami akų įtempimo. Tai galit padaryti nau
dojant Matymo-Taupymo Trijų šviesų Lempą, ši 
lempa teikia gana šviesos bent kokiam kambariui, 
išskirsto šviesą kad nebūtų “tamsių kampų”, ir iš
naikina kenksmingą blizgėjimą.
Jūsų kambaris bus daug malonesnis su Matymo

THE E L E C T Rl

Akis Taupanti Trijų 
Šviesu Lepma ir Jos

Y patybes
A—Dviejų siuogsnių 100-200- 

300-watt šviesos bulb.
B—Stiklo reflektorius ir iš

plėtėjas.
C—Platus viršus su baltu 

vidum.
D—Užginta per Illuminating 

Engneering Society, In- 
ternacionalę šviesos In

žinierių Organizaciją.

E A G U i
FLOOR e PROSPECT NEAR ONTARIO

- M'O'7OR‘MATCHED<
GASOLINE

- REGULAR OR ETHYLt

CLEVELAND. OHIO
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VILNIAUS PAGROBIMO 15 METŲ SUKAK
TUVIŲ MINĖJIMAS SEKM. SPALIU 13 d.
Vilniaus užgrobimo 15 metų 

sukaktuvių paminėjimas Įvyks 
Lietuvių salėje šį sekmadienį. 
Spalių 15 dieną, nuo 5 vai. po 
pietų.

Programas bus labai Įvairus 
ir įdomus: bus geri kalbėtojai, 
kaip Adv. N. Rastenis, Kun. E. 
šteigmanas, Kun. A. Karužiš- 
kis, P. J. Žuris iš “Dirvos” re
daktorius K. S. Karpius, kuris 
apsakys dar nauju dalykų apie 
Lietuvą iš politiško atžvilgio, 
apie Klaipėdo padėtį, apie Vil
nių, apie Lietuvos santikius su 
kaimynais, apie naują tvarka 
Lietuvos karo spėkų, ir tt.

Prie to bus gražus progra
mas, kurį išpildys: A. Miliau- 
kaitė, N. Kavaliauskienė, Flo
rence Aleknaitė, M. Žitkus, Vy

čių Merginų choras vedamas A. 
Luizienės, Kultūros Draugija,! 
deklamuos Ignas Visockis ir kt.

šiame vakare pirmą kartą 
išgirsit “Dirvos” redaktoriaus 
iš Kauno parvežtus rekordus 
Lietuvos vėliavos nuleidimo ir 
žuvusių už Lietuvos pagerbi
mo iškilmių. Tai yra nepapra
stas dalykas, ir tik vienatinis' 
pirmą kartą Amerikon tą mu-' 
ziką Amerikon parsigabeno p. j 
Karpius, “Dirvos” redaktorius, j 
Jis Kaune gyveno pas Genero
lą V. Nagevičių, kuris yra vi
sas tvarkytojas tų iškilmių, ir j 
Gen. Nagevičius tuos rekordus Į

1 (plokšteles) Karpiui padovano- į 
i jo.

Publika prašoma pribūti lai- 
| ku, nes programas prasidės ly
giai 5 vai.

MIRĖ. Spalių 7 d. mirė An
drius Vosylius, 51 m. amžiaus 
nuo 6114 White Ave. Bus lai
dojamas iš naujos parapijos 
bažnyčios Spalių 12 d. Pašar
votas namuose. Liko žmona 
Elzbieta, ir duktė, vienuolė Ma
ry Assumpta, Šv. Pranciškaus 
vienuolyne Pittsburghe.

Velionis paėjo iš Sarakų k.. 
Šunskų par., Marijampolės ap.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Nikodemas A. Wilkelis

Y outh’s Forum
Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

LANKĖSI SVEČIAI. Perei
tą sekmadieni Clevelande lan
kėsi SLA. Vice Prezidentas J. 
Mažiukna su žmona iš Pitts
burgh o.

Spalių 9 d. atvyko Lietuvos 
Vice Ministeris P. Daužvardis 
iš New Yorko. Jis kalbėjo šv. 
Jurgio parapijos salėje paminė
jime Vilniaus užgrobimo.

PADĖKA ADV. N. RASTE- 
NIUI. Gryžęs prie savo laik
raščio “Dirvos”, po savo kelio
nės, šiuomi noriu išreikšti šir
dingą padėką Adv. Nadui Ras- 
teniui už jo suteiktą pagalbą 
“Dirvos” redagavime.

Adv. Rastenis dabar galima 
rasti jo įstaigoje mieste, 1102 
Public Square Bldg., arba va
karais namuose, 2112 St. Clairs 
avenue. K. S. Karpius,

“Dirvos” R-.d.

MIRĖ. Spalių 10 ryte mirė 
Elena Nefcešauskaitė, 41 metų 
amžiaus, nuo 14114 Glenside 
Road. Pašarvota Adelės Jaku
bauskienės namuose, GG21 Ed
na Ave. Laidotuvės Spalių 12 
d., su pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje 9:45 ryte. ’

Rugsėjo 29 d. mirė jos moti
na, Adelė, palaidota Spalių 2 d.

Liko tėvas, 1 sesuo ir du bro
liai, visi gyvena Clevelande.

Chicagoj Sprogime Už
muštas TulausĮcu žentas

Chicagoje įvykusiame sprogi
me Soya Products Co. praeitą 
pirmadienį tapo užmuštas che
mikas Jonas Satauskas, 35 me
tų amžiaus. Jono Tulausko žen
tas. Satauskas atvyko čia gy
venti iš Wilmerding, Pa., vedė 
p-lę Eleną Tulauskaitę 1934 m. 
Birželio mėnesį, šymet jis bu
vo kompanijos perkeltas j Chi- 
cagą kaipo tyrinėjimų chemi
kas, ir po trumpo darbavimosi 
turėjo sutikti mirtį.

Liko dideliame nubudime jo 
jauna žmona ir kiti giminės.

Jono Satausko kūnas pervež
tas į Wilmerdingą, kur bus pa
laidotas Spaliu 12 d. Ten nu
vyko ir pp. Tulauskai į laido
tuves. Rep.

ST. GEORGE’S CHOIR ANNUAL 
DANCE

The St George’s Choir decider to 
hold a big fall dance instead of the 
usual card parties.- The committee 
is working unceasingly to make it 
a huge success. The tickets are go
ing fast so if you want to be there 
(and who doesn’t) you better get 
your tickets in advance as they ex- 
oect to turn scores away the night 
of the dance.

When is it? Tuesday, October 22. 
Where? St. George’s Auditorium. 
And who’s playing? Shang Jen

kin’s orchestra. One of the best.
So keen Tuesday, October 22nd 

open, or better still, mark it down 
on your calender as a date for an 
enjoyable evening.

RADIO KALBA. Gryžusiam 
iš Lietuvos “Dirvos” redakto
riui vietinė radio stotis WJAY 
pavedė pusę valandos laiko pa
daryti pranešimams apie Lie
tuva ir bendrai Lietuviškam 
programai. Programe kalbėjo 
K. S. Karpius ir Adv. N. Ras
tenis. Taipgi buvo Lietuviškų 
dainų. Programas įvyko Spa
lių 10 d., 3:30 vai. po pietų.

Spalių 10 d., vakare, “Dir
vos” redaktorius buvo pakvies
tas kalbėti Superior Avenue 
Business Men’s Ass’n, apie ke
lionę ir patyrimus Lietuvoje ir 
.Europoje. “Dirva” yra tos or
ganizacijos narys.

KOMUNISTŲ PRAKALBOS 
Spalių 8 d. čia buvo surengta 
prakalbos komunistų atstovui 
Pasaulio Lietuvių Kongrese 
draugui Abekui. Nelaimė, jis 
čia atvyko su savo kalba po su- 
gryžimo ‘Dirvos’ redaktoriaus 
kuris jau praeitą sekmadienį 
išpasakojo apie Kongresą ir vi
są Lietuvą, taigi Abekui jau ir 
pasakoti nebuvo kas, jis daug 
ką turėjo atsakinėti į “Dirvos” 
redaktoriaus pranešimus, apie 
ką jam vietinės dvi bobelės pa
pasakojo. Ir aukų nesurinkta 
gana, nes gauta apie $14, o iš 
tu reikėjo užmokėti už salę ir 
už spaudą, tai ai' toli draugas 
Abekas galės nuvažiuoti su li
kusiais pinigais. . . .

Gal komunistams biznelis iš 
Kongreso ir nebus tokis kaip 
jie tikėjosi.... Buvęs.

SMAGUS VAKARĖLIS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia Hallowe’en kortavimo 
įr šokiu vakarėlį sekmadienį, 
Spalių 13, naujos parapijos sa
lėje. Bus dovanos kartuoto- 
jam prie kiekvieno stalo, taip
gi bus skanių užkandžių, sma
gi ir gera muzika šokiams, šis 
vakaras yra rengiamas pager
bimui klieriko B. Bartaševi- 
čiaus, kuris trumpu laiku bus 
įšventintas į kunigus. Bus iš- 
laimėjimas gražaus “dress ta
ble”. Visus širdingai kviečia

Komisija.

PENKI UŽMUŠTA. Cleve- 
lando srityje praeitą sekmadie
nį automobilių nelaimėse už
mušta penki žmonės.

Viso šymet jau užmušta pa
čiame Clevelande 153; apskri
tyje kiti 86.

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE 1 GAPED

(Written last week)
Saw Johnny Kodis wandering a- 

round town with a shopping bag, 
one black and one white shoe, his 
hair uncombed, and a perfectly aw
ful tie. Thought maybe he was on 
his way to the home for strayed 
Kookoo birds until I found out he 
was only starting at Youngstown 
College. No, dear reader, Johnny 
hasn’t gone buggy, be’s just being- 
hazed in true college style.

Another perfectly good boy gone 
collegiate is Victor Lucas. Remem
ber Victor? Yah, too bad but he 
just couldn’t keep away from chem
istry. Yep, that’s Victor’s secret 
passion, believe it or not!

I’ve been keeping my ears open 
all this time trying to see if there 
was any bragging being done around 
town. Considering that we licked 
Akron twice at baseball I figured 
we had something to brag about. 
But, nope, not a brag in a bag-load. 
Not even Joe Derin. I guess Joe 
does his bragging before the game.

Just got a hot tip from the Sha
dow. Important developments in the 
Sapno Case. Seems he made her 
mad eating her apple pie. the viper 
co she went for him in earnest. 
But it took a- canary to give him 
away. Detailed report from the 
Shadow next week.

The Shadow is out to get the 
Super Snooper Syndicate now so 
beware you SSS .

The Innocent Bystander.

corner I wouldn’t be surprised if 
he starts his column going this 
week. Remember too, that his 
chief character Petey is back in lo
cal circulation.
ONE ACT TRAGEDY —

Place - A small town in north
easter Ohio called Akron.

Time - Early morn on Sunday, 
Oct. 6th '

Characters - One and two.
One - What’s going to take place 

in Cleveland today, an Amatuer Con
test or something?

Two - No. Why?
One - Well I just noticed that the 

two Hollish boys and a bunch of 
others are going to be on a pro
gram.

DING-DONG! DING-DONG!
: SHORT BUT SNAPPY — “Hey you, 
Skukas when you going to get mar
ried ?”

“What for? I’m getting every
thing that Ineed and want as is.” 
POSTAL SERVICE — If you should 
perchance receive a one cent postal 
card before the year passes out it 
will probably be from “Whitey” and 
“Slim”. The local big boys have 
vowed to send a card from a dif
ferent city to some one or other 
until the year 1936 becomes a reality. 
So what ?
PERSONAL — Dear Mr. Karpius,

The reason that your Linotype 
operator was late for work Monday 
morning is because when last seen 
Sunday night he was puffing away 
on a two for a nickel stoggie. When 
this observation was made the cigar 
was only half gone but the poor 
slug maker was almost all gone.
PERSONAL DEDUCTION — What 
this coutry doesn't need is more 
Vintage Cigars or Vita-fresh cof
fee. What the local porton of this 
country needs is more .Vita-full gals 
like Helen Lucas. Can you imagine 
seven guys after the same gal at 
the same time? It’s a tough life, 
liey Petey?
LAST MINUTE SPLASHES — 
Does K. J. M. know how tt> dance? 
Did you notice the two Alliance boys, 
George and Joe, null into the ‘Dir
va’ doings at 11:16 P.M. —sober?— 
Wouldn’t the Cleveland affairs be 
more popular if they would strive 
to have SHORTER AND BETTER 
PROGRAMS? Did Peter Skukas 
move away from that corner just 
as you enter the dance floor?.... 
and if you think this -stuff is lousy, 
what did you read it for?

Lithuanian Antiquities

L I T H U A N I A
By BIRUTĖ SMAILIS

LIFE BEGINS AT 17 O’CLOCK

WE are in Kaunas, Lithuania. It 
is now 17 o’clock and what shall 
we do with our time? Before 3 
begin to tell you about some of the 
ways in which we could pass the 
time away, I would like to tell you 
that a twenty-four hour unit is used 
in counting time, thus making 17 
o’clock correspond to our 5 o’clock 
in the afternoon. There, that’s it! 
Wc shall go to a “five o’clockas”, 
as it is called there.

There are no beer gardens in 
Lithuania. But don’t let that give 

Į you the impression that life is dull 
there. They have what are known 
an coffee houses (“kavines”), to 

1 which one could go and spend several 
hours very gaily and enjoyably. I 
was very much interested in going 
to a “five o’clockas” at one of the 
“kavines”, so a group of us arranged 
to go there. Very few girls go alone 
or in groups to public amusement 
places without male escorts.

We went to one of the better-known 
“kavines”, the “Lituanica”. It was 
a very large nlace; had good accom
modations. There were even booths, 
as we have in many restaurants in 
America. This “.kavine” was well 
patronized. Many came there just 
to sip a glass of tea, the most popu
lar of of milder beverages, coffee, 
or cocoa. But beer, liquor, ice cream 
and pastries were also served. While 
sipping their beverage some would 
just carry on discussions about a 
number of various topics; others 
would have the waitress bring them 
checkers or dominos which they 
would play as long as they wished 
to; while still others would dance.

There was a fairly good-sized 
space given over for dancing and 
many couples made us» of it. No
where in Lithuania did I see two 
girls dance together. It just isn’t 
being done. The modified ballroom 
i-ango, foxtrot European waltz, and 
English waltz were all equally in 
favor. They dance very much as we 
do hero, except that the foxtrot is 
danced faster, and, of course, we very 
seldom dance the tango, if at all.

The music was wonderful — truly 
wonderful. The orchestra played 
belter than most of the best dance 
orchestras heard in our better class 
public dance halls, or over the ra

dio. The violinist was really an ar- 
ti:t of his instrument, and received 
jdenty of excellent support from 
the rest of the musicians. And, 
wonder of wonders, there was also 
a crooner amongst them. The one 
we heard had a very, very good 
voice and was very popular with 
the patrons. For the benefit of 
the American visitors, the orchestra 
played and the crooner sang several 
popular American songs, amongst 
them the “Wine Song” and “Little 
Man, You’ve had a Busy Day.” Al
so during intervals, they played a 
number of semi-classic music and 
famous gypsy airs, while the dan7 
cers rested and all enjoyed listening 
to the accomplished playing and 
beautiful arrangements of these se
lections.

So we slowly sipped our beverage, 
played dominos a while, danced a 
lot, and just listened to the music. 
So passed away several leisure hours 
very enjoyably.

And, later in the evening, from 
10:00 to 12:00 or sometimes ‘till a 
little later, the music would play, 
and again the “kavines” would be 
well patronized. Sometimes floor 
shows would be presented, just as 
they are here. We happened in 
while a group of Lithuanian Gypsies 
sang some Lithuanian Gypsy songs 
and then several from amongst them 
danced a Gypsy dance. It was all 
very gay and everyone applauded 
loud and long.

So. life begins, or rather the gay 
life begins there at 17 o’clock or at 
22 o’clock, whenever one wishes to 
begin it.

NOTE — Due to old unpublished 
material, K. J. M.’s Uncensored 
Side Glances will be in the next 
issue. He will then, give you 
some of his impressions of the 
Karpius welcoming home program 
and dance. — We’re sorry!

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

Jž $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

DU STRAIPSNIAI. Sekma
dienio Cleveland Plain Dealer 
laidoje tilpo du ilgoki straips
niai, Adv. Nado Rastenio ir P. 
W. Urbono, ginanti Klaipėdos 
klausimą.

MIESTO MAYORAS DAVIS 
pralaimėjęs nominacijas sekan
tiems rinkimą,ms, paskelbė jog 
paleis iš darbo 1,500 įvairių 
miesto darbininkų ir kitiems 
daugybei sulaikys išmokėjimą 
vieno mėnesio algų.

“Senas Vilnius Musų Buvo Mus ir Bus! Ei Pasauli, mes be Vilniaus Nenurimsim!’’

Deer Misster Trianstumpus,
I yam a yung grul tweeey yeers 

old en i yam in luv wid a feller. 
Pleez excuoos mi ritting en speling 
becos i onny wenet too skoal 5 
oraydes. i no i aint verry smart 
butt i luv this feler en i think he is 
nurrfektley elygunt. i wood mak 
him a gorjus wiff too butt the onny 
thing is that he thinks he is in luv 
wid a sireen. Yoo no one of them 
Greata Gabitch en lene Harlem woo- 
men. i no she is verry buootifool 
butt she has got plunty of addmir- 
rcrc en she dont kneed no mor. This 
feller liks appel py verry much en 
i 1-in mak appel pys swull.

Tell me wat shud i doo too win 
his affectchun becos i reely en troo- 
loy luv him en the udder grul dont. 
She onny wants prezunts frum him 
He just has bot her a kanary en 
she dont lik kanarys butt i think 
thar skrumpchus. Doo yoo Ihink 
he will giv me 1 ?

He allso liks orang pop. Shud i 
may bee assk him over 4 luntch en 
su’v orang pop.

Pleez t il me writ away wat shud 
i doo sow i kin stahrt writ in. Mai 
i thank yoo verry mutch, i remain 
a verry

Purplexted Panzee.

By P. W. URBAN

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

RENGIA CLEVELAND© LIET. KATALIKIŠKŲ DR-JŲ SĄRYŠIS ir 
TAUTINĖS O LG A NIZ ACIJOS

SekmafaL Spalio-October 13 d. 1935
Lietyvių Svetainėje

6335 Superior Avenue Pradžia lygiai 5 vai. vakaro.
PELNAS PUSIAU: VILNIAUS VADAVIMO REIKALAMS IR CLE 

VELANDO LIETUVIU KULTŪRINIAM DARŽELIUI

Ateikit i ši paminėjimą visi! Programas rengiama Įdomus ir gyvas. Be dai
nų ir kiti] paįvairinimų, kalbės šie Įžymus kalbėtojai:

ADV. NADAS RASTENIS KUN. E. ŠTEIGMANAS
P. J. ŽIŪRĮS KUN. A. KARUŽIŠKIS

K. S. KARPIUS, tik ką gryžęs iš Lietuvos.
Įžanga pregramui 25c. Šokiams 25c.

Petey’s back in town. Yeah! Pe- 
tey’s back in town but much to our 
chagrin. Already my spies are on 
double duty striving to keep pace 
with Akron’s Ace Snoopmaker. Not 
only that but his semi-cave-man an
tics with the weaker sex are making 
life very miserable for would be 
ladies and gentlemen. You may re
call that Mr. Peter J. Yenicky has 
been aboding in the wilds of Idaho, 
as a member of the CCC, during the 
past five months. However after 
observing his wanton action upon 
returning home one would think that 
he has just received his first glimpse 
at civilization. But as Petey says, 
“You only live once, so live while 
you live.”
FLASH — Introducing Mr. and Mrs. 
Gusty Lucas. Yessir this is an ex
clusive snoop but no more can be 
said about it without the loss of 
life. For further details get in 
touch with Gusty of Youngstown.
FLASH AGAIN — What AJoron 
heart throb that answers to the name 
of Chick was seen going East on 
route 20 bound for Niagara Falls, 
last Sunday morn? But have no 
fears girls, ‘twas not a honeymoon, 
just a weekend jaunt with a charm
ing Miss from Cleveland.
MEMORY TRAINING — An orchid 
to Mrs. Karpius and her chorus of 
youngsters. Even though the group 
isn’t composed of talented vocalists, 
you’ll have to admit that they have 
good memories. What other Lith
uanian chorus have you ever heard 
that memorized all the words to all 
the umsteen verses of a typical Lith
uanian tune?
SIDE GLANCE — The way K.J.M. 
was flitting around from corner to

(Continued)
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once expressed to me that altho 
Lithuanian is termed “Balto-Slavic” 
it does not signify that it is’ a 
Slav tongue, but that the Lithuan
ians have been neighbors with the 
Slavs from ancient times. Still I 
utterly fail to see the reason for 
he term. The peculiar endings alone 

of Lithuanian words ought to be 
sufficient to show how unrelated 
the language ,’s to Slavic, or any 
modern tongue for that matter. Lat 
vian, which is but a derivative of 
Lithuanian, has become a somewhat 
stripped language where endings are 
concerned, yet it is radically dif
ferent from any language which has 
dropped its endings, for example, 
English. The dialect of Pumpenai- 
Biržai-Panevėžis is a link between 
High Lithuanian and Latvian. In 
this idiom words are pronounced as 
“short”, for example: vyrs, d'en, 
Dievs, žmogs, merg, vaiks, men, 
buks (cf. Eng. pug). It is an easy 
matter to find in languages words 
that resemble one another in sound 
and meaning. Simply because a 
number of Slavic and Lithuanian 
words bear resemblance to one an
other is no valid reason that both 
are akin to one another — in this 
case giving Slavic the edge on the 
comparison. Cf. Old Church Slavic 
‘lizan’, Lithuanian ležiu. laižau, lie
žuvis; Eng. lick. Lith. lakti. Slavic 
‘zima’, Lith. žiema, šaltis, šalta. 
Eng. cold. The Slavs have thousands 
of Thracian words (Hubert). Fin
nish has 3000 Lith. words (Bugas). 
According to Basanavičius, the Lith
uanians are a remnant of the an
cient Thracians, a people who were 
neither Slavs nor Teutons but a 
distinct nation composed of about 
fifty tribes. He studied Thracian 
antiquities for twenty four years 
and wrote several works on the 
subject to show that the Lithuanians 
together with the Latvians and Old 
Prussians, and other kindred peoples 
I Jotvingians, Dacians) hail from 
Thrace. One may safely infer that 
the Thracians held the Whole area 
between the Baltic Sea and the 
Balkan Peninsula. At one time 
:n the remote past the Baltic and 
Black Seas were connected by rivers 
which were used by the Egyptians. 
Phoenicians, Greeks and others, and 
this may have been the route by 
which amber reached Egypt and 
other countries. Some years ago 
there was unearthed in the Govern
ment of Minsk, Russia, parts of a 
huge ancient galley which supposed
ly plied the rivers which long since 
then have disappeared.

Once it was thought that the 
Lithuanians were Alans whose home 
was in Asia, — and even a certain 
poet wrote a verse bearing the title 
— Carman Lithuanicum sive Alani- 
cum. Some think they see in the 
Lithuanians the remains of Alex
ander's army: that the language is 
a mixture of Macedonian and In
dian since the majority of the sol
diers married Indian women with 
whom they r-tumed to Eurono: and 
that Lithuanian traditions speak of 
the conqucrer and his father. I 

(To be continued)
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TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .................... $74,076,824.53
United States Valdžios obligacijos, tiesio

ginės ir pilnai garantuotos ................ 50,077,084.95
Miestų, Valstijos ir Kiti Bondsai ir Invest

ment ai, taipgi Akcijos Federal Reserve 
Banke, neskaitant Rezervų ................... 14,624,793.07

Paskolos, Diskontai ir Palaukimai, neskai
tant Rezervų ........................................... 161,557,324.08

Bankiniai Namai ......................................... 5.864,005.00
Kitas Nejudamas Turtas ............................... 10,889,104.19
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir kiti šaltiniai,

Įskaitant Padėlius Depozitų Apsaugai.. 4,493,425.66
Kitiems Priklausomi Padėliai ir Kredito 

Laiškai Paimti šiame Banke............. 245,211.75

Viso.................................... $321,827,773.23

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ................$ 15,000,000.00

(Atsakomybe už Depozitą ir Kitą Turtą)

Kapitalo Stock ............... 13,800,000.00
Perviršis ir Nedalinti Pelnai 3,325,995.49

Rezervas Netikėtiems Reikalams ...........
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc...........

$ 32,125,995.49
250,000.00

1,597,251.44
DEPOZITAI

Pareikalavimui ............$112,376,824.73
Ilgesniam Laikui .... 149,252,846.06
Cash Balansas Turto ir
Corporate Trust Departments 
(Preferred) ............... 24,851,516.44

Kitokia /Atsakomybė ....................................
Kitiems Priklausomi Padėliai ir Kredito

Laiškai Išpildomi Kostumeriams...........
Viso.....................................

$286,481,187.23
1,128,127.32

245,211.75
$321,827,773.23
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