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Etiopai Atsimuša prieš Italus GRAIKIJA GRAŽINA
SI KARALIŲ

Atėnai, Graikija. — Spa
lių 10 d. tapo formaliai pa-

KANADOJ LAIMĖJO
LIBERALAI

Ottawa, Spalių 15 d. — 
Kanados Atstovų Buto rin-

Rusai susiremfisu Japonais
* ------------------------ £

Amerika Nesikiš i Kara naikinta Graikijos respub
lika ir grąžinta monarkija. 
Rojalistai pravedė savotiš
ką perversmą Graikijos sei-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ETIOPAI VERŽIASI
ITALIJOS TERITO- 

RI.JON

HULL UŽ ATGAIVI
NIMĄ TARPTAUTI

NES PREKYBOS

mo rūmuose, kurie pirmiau 
buvo karališki, rūmai, ir 
nutarė vėl grąžinti ant sos
to buvusi karalių Jurgi 11, 
kuris gyvena Anglijoje.

Rengiasi Kovoti už 30 
Valandų Darbo 

Savaitę
Atlantic City, N. J. — 

Amerikos Darbo Federaci
ja savo konvencijoje vien
balsiai nutarė pradėti viso
je šalyje vajų už 30 valan
dų darbo savaitę. Federa
cijos prezidentas Green pa
sakė: “Mes išeisim iš čia ir 
stosim j tokią kovą kaip 
dar mes niekad nekovo- 
jom.

“Niekas nesulaikys mus 
nuo iškovojimo 30 valandų 
darbo savaitės! Mes gau
sim ją pavartodami ar savo 
ekonominę spėką ar per įs- 
tatymdavystę — ir mums 
nesvarbu kaip iškovosim, 
bi tik gausim!”

Nutarta kad Federacija 
4aitap visas savo-.<pK«tangas 
pajtekmėti Kongresą trum
pinti darbo valandas.

Federacijos konvencijoje 
angliakasių unijos prezi
dentas Lewis parodė di
džiausio pasipriešinimo pri
ėmimui prieš - komunistinio 
priedo Federacijos konsti
tucijoje. Darbo Federaci
ja nori išvyti iš savo eilių 
komunistus, kurie naudoja 
gręžimo iš vidaus taktiką 
ardymui darbininkų vienin
gumo.

Konvencija priėmė rezo
liuciją nusmerkiančią Itali
ją už karą prieš Etiopiją ir 
ragina visas valstybes ne
teikti Italijai jokios finan
sinės nei komercinės pagal
bos.

Djibouti, Prancūzijos So- 
malilandas. — Spalių 16 d. 
Etiopijos kareivių dalis Įsi
veržė Italijos Somalilandą 
ir nužengė apie 45 mylias i 
tą teritoriją. Tapo užimtas 
vienas Italų miestelis.

Antra didelė Etiopų spė
ka bando pereiti i Italijos 
Somalilandą ties miestu Od- 
dur, apie 65 mylios Į pietus 
nuo Etiopijos rubežiaus.

Trečioje vietoje Etiopų 
vadas ruošiasi prieš Italus 
su 100,000 vyrų.

Etiopija ruošiasi genera- 
liam puolimui ant Italų, po 
vadų susirinkimo ir aptari
mo atsispirti prieš užpuoli
kus, kurie naudoja visokius 
žiaurumus.

Etiopai taipgi pradėjo 
rinktis iš visų pusių apsup
dami savo sostinę Addis 
Ababa, 'gynimui nuo - prie
šų.

Italai naudoja kariškus 
lėktuvus ir iš oro užpuola 
nekurias Etiopų sodybas ir 
miestelius.

Italai paskelbė kad neto
li jų užimto Etiopų miesto 
Aksum, 15,000 ginkluotų ir 
aprūpintų Etiopų pasidavė 
Italams gera valia.

Spalių 15 d. Etiopijos ka
ralius Haile Selassie paskel
bė šventą karą prieš Italus, 
tikslu atimti Aksum, kur 
yra šventovė Koptų Krikš
čionių.

New Yorkas. — Iš abiejų 
pusių Atlantiko, kaip iš S. 
Valstijų'vyriausybės taip ir 
iš Anglijos ir Prancūzijos 
išeina tvirti pareiškimai jog 
tos šalys yra pasiryžusios 
palaikyti pasaulyje taiką.

Suv. Valstijų sekretorius 
Hull pareiškė jog karas ir 
jo pasėkos nepagerina pa
saulio ekonc minių Ledų, tik 
jas pablogina. Hull sako 
Amerika nesikiš i dabar iš
sivysčiusį nesusipratimą, ir 
ragino visas šalis imtis at- 
steigti tarptautinę prekybą 
ir piniginę stabilizaciją.

POPIEŽIUS FARĖMIA 
LAVALTO TAIKOS 

PASTANGAS
Paryžius. — Popiežius, 

Pins, pats būdamas Italas, 
pasiuntė Prancūzijos prem
jerui Lavai užgyrimą jo 
dedamų pastangų užbaigti 
karą tarp Italijos ir Etiopi
jos.

Paryžius tiki kad Musso
lini, užėmęs Etiopų miestą 
Aduwa, dabar yra gatavas 
priimti taikos pasiūlymus, 
nes Įsitikino jog tautų są
junga yra pasiryžus vykdy
ti savo nutarimus Italijos 
baudimui.

Karalius Jurgis dar ne
nusistatęs kada gryš savo 
tėvynėn. Jis pragyveno iš
trėmime 11 metų, nuo 1924 
metų, kuomet buvo nuver
stas nuo sosto ir šalis pa
daryta respublika.

LAKŪNĖ GRĄŽINO ITA
LIJAI MEDALI

Chicago. — Garsi Ameri
kietė lakūnė Amelia Ear
hart Putnam šiose dienose 
grąžino Italijos 'konsului 
medalį, kurį, jis įteikė jai 
nuo savo valdžios pereitą 
pavasarį, už jos pasižymė
jimą oro žygiuose. Medalį 
grąžino pareikšdama pasi
piktinimą Italijos užpuoli
mu Etiopijos.

kimus laivėjo Liberalų par
tija, kuri penki metai atgal 
buvo išstumta iš valdžios.

Liberalai laimėjo labai 
žymiai, taip kad iš 245 vie- 

i tų valdys 165 vietas. Kon- 
servativiai, kurie turėjo 113 
atstovų, liko tik su 41, ne
teko 72 vietų.

Liberalų vadas MacKen- 
zie King skelbė savo vajuje 
“pagerėjimą laikų” atnau
jinant prekybą su Japonija 
ir laisviau prekiaujant su 
Suv. Valstijomis.

SUIRO LENKIJOS Ml- 
NISTERIŲ KABINE

TAS
Varšava. — Spalių 12 d. 

atsistatydino Lenkijos mi- 
nisterių kabinetas su prem
jeru Pulk. Slaweku.

Maskva. — Spalių 12 d. 
įvykę susišaudymai Japonų 
kareivių su Rusais Manču- 
kuo parubežyje, kame tapo 
nušauta keli Rusai, sukėlė 
Rusijos vyriausybės protes
tą prieš Japonų militarinių 
vadų taktiką.

Maskva, per savo amba
sadorių Japonijoje, įteikė 
Japonijos vyriausybei grie
žtą notą.

Rusai skelbia kad kaip 
pirmiau taip ir dabar Japo
nų militaristų klika bando 
sukelti peštynes su sovietu 
unija, tikslu gauti priežas
tį atsiųsti į Mančukuo dau
giau savo kariumenės ir 
stiprintis prie Siberijos ru-

bežiaus.
Japonai iš savo pusės sa

ko kad ta vieta kur įvyko 
Rusų ir Japonų susišaudy
mas turėtų turėti aiškiau 
nužymėtą rubežių.

RUSIJA GATAVA KARUI 
IR TAIKAI

Maskva. — Sovietų jau
nimas ruošiamas ginklams 
ir visokiam karo užsiėmi
mui. Apie 200,000 jaunimo 
jau išlavinta šokti iš lėktu
vų arba nuo bokštų.

Apie 800,000 žmonių pra- 
lavintų būti gatavais ginti 
industriją jeigu ištiktų ka
ras, tapo apdovanoti tam 
tikrais ženklais.

Bedarbių dar Skaitoma
11 Milijonų

Amerikos Darbo Federa
cijos raporte sakoma kad 
šiuo laiku bedarbių skaičius 
viršija 11 milijonų ir yra 
didesnis negu buvo pereitą 
metą.

Bet kartu su tuo, savo iš
vadose Federacijos virši 
ninkai pareiškia jog bizniai 
visoje šalyje palengva eina 
geryn.

Cincinnati, O. —Kilus ne
susipratimui del kontraktų 
su unija, turėjo užsidaryti 
dvi popieros daiktų išdir- 
bystės, ir 270 darbininkų 
laikinai tapo atleisti iš dar
bo.

Detroit, Mich. — Pradė
ta gaminti naujus motelius 
automobilių, ir darbai pra
dėjo daugėti. Praeitą sa
vaitę pagaminta 31,643 au
tomobiliai. Bendrai laukia
ma žymaus darbų pagerėji
mo kaip tik jsisiubuos 1936 
modelių automobilių gami
nimas.

TAUTŲ SĄJUNGA VAR
ŽYS ITALIJĄ SULAI

KYMUI KARO
Geneva. — Tautų sąjun

goje tapo priimta nutari
mai visomis pusėmis dary
ti spaudimus i Italiją pri
versti liauti karą su Etio- 
ja. Visos tautų sąjungos 
narės, išskyrus porą, suti
ko sulaikyti ginklų davimą 
Italijai ir jei reikės gelbėti 
ginklais Etiopijai.

Nutarė uždrausti Italijai 
duoti kreditus, užtraukti 
paskolas, ar tarpininkauti 
paskolos užtraukime, ati
daryti bankinius kreditus 
tautų sąjungoj priklausan- 
iioie šalvie, taip kad Italija 
butų atkirsta nuo bent ko- 
'kios išlaukinės pagalbos ir 
turėtų liautis kariavus.

Spalių 31 diena nustaty
ta pradėti Italiją blokuoti, 
ir Anglija su Prancūzija iš
vien pasireiškė ragindamos 
visas šalis panaudoti pilną 
spėką Italijos baudimui.

Tautų Sąjunga net rūpi
nasi surasti naujas rinkas 
toms valstybėms kurios nu
kentėtų nustojusios siųsti 
savo prekes ir produktus 
Italijai.

Anglija Nesutinka Išim
ti Laivus iš Vidurže

mio Juros
Londonas. — Anglija at

sisako ištraukti savo kariš
kus laivus iš Viduržeminių 
jurų, kur jie beveik maišosi 
Italijai ir atsitikime galėtų 
būti panaudoti prieš Italų 
laivyną.

Lavai, bandydamas vers
ti Mussolinį baigt karą, pa
siūlė Anglijai ištraukti lai
vyną iš Italijos vandenų, 
tikėdamas kad Italija pa
klausys siūlymo taikytis su 
Etiopija.

UŽMUŠTA 130 ŽMONIŲ
Pereitą sekmadieni, Spa

lių 13 d., šioje šalyje, 36-se 
valstijose, automobilių ne
laimėse sutiko mirtį 130 as
menų. ir keli šimtai sužeis
ta.

PRANAŠAUJA KARĄ 
i 936 METAIS

Cleveland. —J. John Kel
ly, iš Buffalo, N. Y., daly
vaudamas Clevelande Spi-į 
ritualistų ’konvencijoje, pa
darė pranašavimus apie pa
saulio ateitį, kurių žymiau
si yra šie:

Italija bus nugalėta šia
me kare su Etiopija.

Rusija susipeš su Japoni
ja už Mandžuriją.

Suv. Valstijos turės ka
riauti su Japonija už Fili
pinus ir Alaska.

Visa Europa susipeš 1936 
metais ir karas bus pražū
tingas, bet civilizacija išsi
laikys per Suv. Valstijų ir 
Kanados susijungimą kaipo 
vienos tautos.

Prez. Roosevelt laimės 
rinkimus 1936 metais.

Hitleris pradės Europoje 
karą, pareikalaujamas grą
žinti visų prarastų terito
rijų. Karas, sako, prasidės 
nuo Lenkų koridoriaus, ku
rio Vokiečiai pirmiausia 
pareikalaus grąžinti. Len
kija pasipriešins. Kitos ša
lys stos už Lenkiją, ir ka
ras įsiliepsnos. Karas bus 
chemiškas, žmonių skaičius 
neturėsiąs reikšmės.

ŽEMĖS DREBĖJIME 
ŽUVO 50 ŽM.

Maskva. — Tadžekstane, 
netoli Afganistano, sovietų 
Rusijai priklausančioje te
ritorijoje žemės drebėjimo 
užmušta apie 50 žmonių ii 
apie 300 kitų sužeista.

10 MILIJONŲ DDLARIU 
MENUI

Pittsburgh, Pa. — Senas 
80 amž. milijonierius And
rius Mellon šiose dienose 
padovanojo $10,000,000 įs
teigimui milžiniško Ameri
koje meno muzejaus, kuris 
viršytų visus kitus tos rū
šies muzejus pasaulyje. Jis 
taipgi padovanojo tam mu- 
zejtii savo iš seniau surink
tus meno kurinius, kurių 
vertė siekia $25,000,000.

Muzejus nebus pavadin
tas jo vardu, bet šiaip ko
kiu visuotinu, pritaikytu 
visai šaliai.

UŽMUŠIMAI AMERI
KOS GATVĖSE

Visuose karuose kokius 
tik Suv. Valstijos turėjo, 
užmušta viso 244,357 žmo
nės.

Na o bėgyje praėjusių 15 
metų šioje šalyje automobi
liais gatvėse ir keliuose už
mušta 389,000 vyrų ir mo
terų.

Šymet tikima tokių už
mušimų gatvėse bus netoli 
40,000. Prie jų dar reikia 
priskaityti milijonus kurie 
buna sužeisti, laikinai ar 
ant visados.

1934 metais automobilių 
nelaimėse šioje šalyje žuvo 
33,980 asmenys, 15 nuoš. 
daugiau negu 1933 metais.

Knoxville, Tenn. — De
dama pastangos užbaigti 
10,000 angliakasių streiką. 
Darbininkai pareikalavo di
desnio užmokesnio, kasyklų 
savininkai sutinka laikinai 
mokėti po 50c į dieną dau
giau, bet nesutinka pasira
šyti 18 mėnesių kontrakto, 
kaip unija reikalauja.

Camden, N. J. — Laivų 
budavojimo darbininkams 
dirbantiems prie kariškų 
laivų darbų pakelta užmo
kestis 5 nuošimčiais.

Nuteistas po 368 metų! 
Kanterbury, Anglijoj, arki
vyskupas Adomas A. Beck
et buvo teistas ir atrastas 
kaltu šalies išdavystėje po 
368 metų po jo mirties. Jo 
kaulai tapo sudeginti ir vi
sos koplytėlės išstatytos jo 
atminčiai tapo paimtos val
džios globon.

Sovietų Rusijos komunis
tiški radio programai duo
dama 64 kalbose, nes tiek 
po sovietais yra paskiras 
kalbas vartojančių tautų. 
Ir komunistai dar svajoja 
už viso pasaulio tautų iš
naikinimą ir įvedimą bro
lybės. ... 'Babelio bokštas’ 
yra pas juos pačius.

NUŽUDĘS PODUKRES, 
PASIKORĖ KALĖJIME
Pontiac, Mich. — Ferrin 

Rowland, prisipažinęs kal
tu prigirdyme savo dviejų 
jaunamečių podukrių, ku
rių neapkentė ir norėjo at
sikratyti, suimtas ir užda
rytas kalėjime, pasikorė.

Jis savo podukres prigir
dė pririšdamas ant kaklo 
vielas, prie kurių pririšo 
sunkumą ir įmetė į vande
nį. Valdžia nori apkaltinti 
ir mergaičių motina jų nu
žudymo suokalbyje.

SUMAŽĖJO BULVIŲ 
DERLIUS

Anksčiau apskaičiu o t a s 
bulvių derlius pasirodė bus 
2 nuoš. mažesnis, o kornų 
derlius 1 nuoš. didesnis.

Bulvių derlius bus 7,000,- 
000 bušelių mažesnis negu 
Rugsėjo mėnesį spėta.

“BALTA GULBE” SKRIS 
AMERIKON?

New Yorko laikraščiuose 
tilpo žinia buk F. Vaitkaus 
lėktuvas norima parengti 
skridimui per Atlantiką at
gal Amerikon. Tik, žino
ma, pats Vaitkus jau neža
da skristi atgal.

BIZNIAI PAKILO RUG
SĖJO BĖGYJE

Washington. — Komer
cijos departmentas paskel
bė žinias kad Rugsėjo mė
nesį visoje šalyje biznio ju
dėjimas buvo žyniai dides
nis negu Rugpjūčio mėne
sį. Prekinių vagonų judė
jimas buvo pasiekęs aukš
čiausio laipsnio pirmą kar
tą nuo 1931 metų.

VIS GELBSTI
Federalė valdžia norėda

ma aprūpinti darbu bedar
bius baltkalnierius, paskyrė 
jų dalį kolektuoti užsivilgu
sius federalius taksus. Tas 
projektas valdžiai kaštavo 
$194,817, bet jie sukolekta- 
vo taksų sumoje $918,213.

Prancūzija sumažino kvo
tą Amerikos obuolių iš g rū
šių importavimo iki 5,500 
tonų, kas yra 250 tonų ma
žiau negu buvo pernai.

Medvilnės (vatos) išveži
mas iš Suv. Valstijų Rug
sėjo mėnesį buvo dvigubai 
didesnis negu mėnuo anks
čiau, ir šiek-tiek didesnis 
negu Rugsėjo mėn. 1934 m. 
Rugsėjo mėn. šymet išvež
ta 241,000 rišuliu, už $31,- 
390,000.

Emden, Vokietija. — Lai
ke audros šiaurės juroje 
Spalių 11 d. apversta žuvi
ninkų laivas ir prigėrė 15 
žmonių.

VAITKUS LIETUVON 
ATVYKO TRAU

KINIU
(Specialiai “Dirvai”)

Pagėgiai, Spalių 2 d. — Pa
gėgių geležinkelio stotyje buvo 
gausingos minios sutiktas taip 
ilgai lauktas transatlantinis la- 
nas Leit. Feliksas Vaitkus.

Nors ir nepilnai pavykęs už
sibrėžtas musų tautiečio skri
dimas, musų laukimo nesuma
žino, nes visi žinome gerai kad 
toki žygį gali atlikti tiktai su 
dideliu pasiryžimu žmonės. O 
kadangi tokie pasiryžėliai ivyk- 
dą žygius yra Lietuvių tautos 
tai mums tas sutikimas buvo 
labai malonus ir labai laukia
mas.

Sužinoję tik prieš keletą va
landų apie to lakūno atvykimą 
ir pradėjome skelbti žmonėms 
kad Vaitkus atvyksta trauki
niu ir Įkels koją Į Lietuvos že
melę Pagėgiuose. Traukinio 
laukti susirinko apie 500 žmo
nių, kas Pagėgių stotyje labai 
didelė retenybė.

Sustojant traukiniui sugrota 
7-to pulko maršas. Pasirodžius 
Leit. Vaitkui pasipylė gėlių žie
dų lietus iš šimtų tautiečių 
rankų ir apibėrė lakūną. Čia 
tuojau pasveikino jį Mažosios 
Lietuvos Patriarkas Martynas 
Jankus ii- įteikė savo darželio 
rūtų puokštę jo duktė Elzė, čia 
buvo pasveikintas kitų asmenų 
ir įteiktos gėlės nuo Pagėgių 
šaulių moterų skyriaus, Visuo
menės sąjungos ir kitų.

Pabaigus sveikinimus, Duo
nelaičio gimnazijos mokinių 
choras gražiai sudainavo “Kur 
Bėga Šešupė”. Lakūnui gal 
pirmą kartą teko girdėt iš jau
nų Lietuviškų krūtinių plaukian
čius tėvynės dainos aidus. Po 
dainų ir paties Vaitkaus padė
kos žodžių, pereita į kitą trau
kinį ir grojant maršą ir šim
tams žmonių šaukiant valio 
nuvežė lakūną Klaipėdos link.

Pakeliui dar buvo panašus 
sutikimas paruošta Šilutėje, o 
toliau pačioje Klaipėdoje. La
kūnas iš Klaipėdos stoties n- 
lydėtas į lėktuvą, kuriuo 
do į Kauną.

Steubenville. O — g- 
lis krisdama iš viršaus už
mušė kasykloj du darbinin
kus ir du kitus sužeidė. t
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VISOKIOS ŽINIOS
1 Prakilnus Lietuvis ir senas 
^‘Dirvos” skaitytojas, Jurgis 
ĮRokas, šiose dienose nusipirko 
prie Wooster Avenue tris biz
niavus namus. Būdamas su
manus ir taupus, p. Rokas vi
sada dirbo ir savo uždarbį tau
pė, ir šiais blogais laikais pa- 
jiegė įsigyti brangius namus 
nešančius gerą pelną. Jo sū
nūs Pranas yra inžinierius, pa-! 
dorus vaikinas ir veiklus Ak
rono Lietuvių Draugiško Klu
bo narys. Linkėtina p. Rokams 
gerų pasekmių ir ateityje.

A. Rudis, “Dirvos” skaityto
jas, rėmėjas tautos 
sipirko namą prie 
gatvės.

Petras Janickas 
Idaho valstijos ir 
Akrone prie savo 
darbą ir pradėjo dirbti.

Rugsėjo 6 d. mirė Ona Za- ir musų Lietuvą kankinę, pa- 
pastninkienė; palaidota iš Len- tartina tą filmą matyti ir apsi- 
kų bažnyčios. Ji paėjo iš Lie
tuvos iš Vilniaus rėdybos; 
dirbo su savo vyru, bet 
laiką linko prie Lenkų ir 
klausė jų parapijoje, nors 
menkai tegalėjo Lenkiškai 
sikalbėti. 
sūnūs ir trys dukterys.

Pas A. Rudžius lankėsi jo Į 
sesuo 
burgh, Pa., 
ir sunum. 
ir jų draugė p. Janušauskienė. 
Aplankiusios brolį, brolienę, iš
vyko į Clevelandą, kur dalyva
vo Eucharistiniame Kongrese.

Kalnas.

NAUJAS JURU MIL 
ŽINĄS - “QUEEN 

MARY”NETEKOM KUNIGO. Kle
bonas Kun. S. Bistras išvažiuo
damas į Lietuvą sveikatos 
taisymui buvo prižadėjęs 
poros mėnesių vėl sugryžt. 
dabar paaiški kad jisai jau 
gryš. Todėl šv. Kryžiaus 
rapijonys pageidauja gauti 
tą Lietuvį

AR TAI KRIKŠČIONIŠKA? l^očio, 118 pėdų; aukščio nuo j 
pernai laikydamas misijas dugno iki sienų briaunų visoi 

j. 135 pėdos; iki viršui priešakį-į 
nepraktikuo- llao kamino, 180 pėdų; iki vir- 

išunei stiebo, *234 pėdos.
Galutinas sunkumas ir įtal-į 

j . 1; šio laivo nebus nustatyta; 
tas Į ik> laivas bus baigtas ir apžiūri 

jrj retas Lloyds firmos. Kuomet:

kunigą.

pa- 
už 

Bet
Tiek yra daug įdomybių 

naują Cunard White Star 
ne‘, žinlaivį “Queen Mary” jog 
Pa' sekančioje sutraukoje rasit jo 
kl‘ žymiausias ypatybes.

Dydis — ilgio 1,018 pėdų;

apie 
mil- 
tik

čia O
i Lietuvių bažnyčioje, Kun.
] Bružikas vienam 
jančiani išpažintį atsiuntė laiš 
ką paminėdamas kad šiais šven- 1 

į tais metais net Mussolini ėjęsjPa 
.. , išpažinties. Bet šymet reikalu, nu-' 1 ... „ . ... Mjussohm užpuolė Ethiopiia Washington . , , ~žudo nekaltus žmones.

sienų briaunų viso! 
priešakį-1

“DIRVA” VĖL EIS 
8 PUSLAPIU

Su šiuo numeriu “Dir
va” vėl pradeda eiti 8 
puslapių. Temykit ko
kių svarbių ir įdomių 
raštų “Dirva” jums pa
tiekia. Žiemai užeinant, 
vakarams ilgėjant, ir 
skaitymų daugiau gau
sit. Patarkit savo kai
mynams ir draugams 
išsirašyti “Dirvą”.

“Dirvos” Redakcija.

KAIP BUVO SU1M 
Tas plėšikas 

JUŠKA

NEWARK, N. J.
PRAŠOME ATITAISYTI

"Dirvos” hr. 40-me, iš Spa- 
šis milžinas laivas buvo nuleis-: dų 4 d., pirmame puslapyje, 
tas Į vandenį jis sunkumu vir-Įtilpo pranešimas užvardintas: 
šijo visus kitus laivus, nes tik: “Rengiasi Tyrinėti Skridimo 
jo sienos svėrė 37,000 tonų. Finansus”, čia buvo pacituota 

“Kryžei-j Naujag laivas bus paganiin-i ištraukos iš “The New York 
jviai”. Kadangi tie tironai yra tas perpiaukti Atlantiką į An-i Sun’, ir pabaigoje dadėta kad 

Prancuzija • keturias Į "Katilius, Trečiokas ir kiti įdo- 
dienas. Atlantike pradės plan- i niauja kaip tie pinigai buvo iš

pažinti su jų elgesiais praeitais kjotj Birželio mėnesį, 1936 m. leista’. Kadangi daugelis "Dir- 
amžuus. Laivas turi 12 denių. Pasi-'vos” skaitytojų suprato buk

KLUBAS. čia pradėjo or- vaikščiojimo denis yra 750 pė- i Katilius, Trečiokas ir kiti su- 
ganizuotis Lietuvių pilietiškas i dų ilgio, tiek kiek ilgio turėjo i daro kompaniją ir dabar tyri- 

i klubas (For Social Justice). ; visas garsus laivas Mauretania, 'nėja antram skridiniui sukeltų 
... Lietuviai Amerikos pi- Naujasis laivas yra 20 kartų Ipinigų likimą, tai tas yra ne- 

Liko vyras, Menas :]iečjaj pragomj įapti šio klubo; ilgesnis negu buvo Britannia, I teisybė.
nariais. “D.” Rep. i pirmutinis Cunard laivas.

Laivas galės talpinti 3,500 
žmonių, iškaitant tarnautojus. 

Laivas bus varomas ketu-l 
iriais propeleriais, aliejum ku-l 
ri narna s.i, į

Keleivių ir tarnautojų gyvy-į 
. ~ .bei gelbėti bus įrengta 24 ne-i Komitetas Spalių 9 d., 8 vai,

. . a ’a1' ,asy o^| skęstanti motoriniai laivai, pa-|Vakare, surengė Lietuvių salė- 
aipgi imu innin i c|aryįj plieno, kožnas galės į je grąžų paminėjimą Vilniaus

ŠV. Cecilijos cho
ras, vedamas muziko A. Stani- 
Sausko, suvaidino “Į _ Vilnių”. 
Kalbėjo “Vienybės” redakto
rius J. Tysliava, vietos klebo
nas Kun. Ig. Kelmelis, tik ką 
iš Vilniaus krašto atvykęs jau
nuolis Valickas, ir Kun. S. Sto-

sugryžo iš i “KRYŽEIVIAI". Keiths 
apsigyveno atre, už trijų savaičių, bus 

tėvų; gavokloma istoriška filima

čia 
visą 
pri- 
pati
su- į

M. čegelienė iš Pitts- 
su dukteria, žentu 

Su jais kartu buvo

LANKYSIS TYRINĖTOJAI. 
Akrono išdirbystės laukia žy
mių svečių, Nacionalės Tyrinė
tojų Tarybos, kuri apsilankys 
pirmą kartą. Akrone Spalių 23.

Tarp svečių bus turinėjimų 
vedėjas iš General Motors, Ch. 
F. Kettering, ir kiti Įžymus ty
rinėtojai, bankieriai ir indus- 
trialistai.

te-
ro

Jurgis Katilius, 
A. S. Trečiokas.

SHENANDOAH, PA VILNIUS UŽGROBIMO 15
METŲ SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS
Newark© Lietuvių Bendras

Kaunas. — Žemaitijoje tapo 
likviduota plėšikų gauja. Du 
šios gaujos nariai, P. Juška ir 
F. Kutniauskas, karo lauko tei
smo sprendimu sušaudyti.

Apie plėšikų vado Povilo 
Juškos suėmimą štai kaip rašo
ma: j

Rugpjūčio 12 rytą Kvėdar
nos girininkijos eigulis Anta
nas žvirblis pranešė Kvėdarnos 
policijai kad tą rytą buvo nu
ėjęs pas Matą Paulauską, gy
ventoją Stribiškės k., apie 14 
klm. nuo Kvėdarnos miestelio. 
Paulauskas jam su baime pa-: 
pasakojo kad Rugp. 11 d., apie I 
11 vai. nakties į jo namus at
ėjęs nepažystamas vyras, kuris 
turėjo ant krutinės pasikabinęs 
elektrišką lemputę ir abiejose 
rankose ]x> revolverį. Jis pa
sivadinęs “svieto lygintoju”.

Apžiūrėjęs namus, Paulaus
kams liepęs niekam apie jį ne
pasakoti ir niekur iš namų nei
ti, o pats atsigulęs daržinėje.

Tuojau Kvėdarnos policija, 
; eigulio žvirblio vedama, nuvy- 
' ko prie Paulausko sodybos. Po- 
! licijos viršininkui paklausus kur 
i plėšikas, Paulauskas ranka nu-: 
įrodė į gyvenamą namą. Tuo 
j tarpu pasigirdo kad name pra- 
■ dėjo kaž kas bėgioti. Nuova-1 
dos viršininkas su policininkais i
ir eiguliu apsupę namą, prade- Rugpjūčio 26 d. Tafi Viejo 
jo šaukti kad plėšikas pasiduo-. valdiškoje traukinių dirbtuvėje

Negalėdamas visiems asmeniškus laiš
kus parašyti — tai daugybei mano senų 
draugu ir naujų pažystamų kuriuos suti
kau Lietuvoje važinėdamas — šiuomi reiš- 
škiu visiems jiems savo gilią padėką per 
“Dirvą”. Visus prašau priimti mano pa
dėką už Jūsų draugingumą, nuoširdumą ir 
vaišingumą šiuo mano buvojimu Kaune ir 
kitur Lietuvoje, kur tik atsilankiau.

Malonu buvo pamatyti senus draugus 
ir pažystamus, ir esu labai patenkintas 
gavęs sueiti Į pažintį su visa daugybe nau
jų Lietuvos veikėjų, valdininkų, karininkų 
ir šiaip piliečių.

Su laiku, kaip tik man aplinkybės leis, 
pasistengsiu kiekvienam parašyti laiškus, 
ypač tiems kurie ko nors prašė painfor
muoti arba turėjo su manim kitų svarbių 
reikalų.

Jūsų nuoširdumą ir malonumą visada 
prisiminsiu. Jūsų vaišingumas, draugiš
kumas ir prielankumas padarė mana ke
lionę Lietuvoje šimteriopai malonesne ir 
įdomesne.

K. S. KARPIUS.

ARGENTINA
TAFI VIEJO, TUCUMAN 

Tragingai mirė Lietuvis, š.

tų, nes yra apsuptas, ir jeigu

Skandalas. Buenos Aires’Lie
tuvių Tautiškame name įvyko 
išvogimas ten buvusių paveiks
lų pau pereitą Liepos mėnesio 
19-20 dieną. Prasidėjo tardy
mas, ir dar Rugsėjo viduryje 
tas skandalas buvo policijos 
rankose, o įtarti keli Lietuviai, 
Lietuvių Namo tvarkytojų opo
zicijos, yra laikomi kalėjime 
arba policijos tardomi.

Vagystėje įveltas ir “švytu
rio” redaktorius ir kiti.

“P. A. ž.”

labai sunkiai sužeidė Lietuvį 
Jisai stūmė medį 

per medinį ožiuką, per neapsi
žiūrėjimą pasviro taip kad me

bėgs bus nukautas. Tačiau plė- J°na Slanj.
paimti 145 žmones. I užgrobimo.

Laivo tiktai papuošimai kaž- 
tuos $2.500,000.

Inžinai turės iki 200,000 ar- 
; kliu spėkos, daugiausia negu 
kokis laivas kada turėjo.

Laive bus įrengta elektros 
šviesų liek kad užtektų apšvie
sti miestą iš 150,000 gyvento- nis, Patersono parapijos klebo- 

|jii. nas, kuris nesenai gryžo iš Lie-
Laivo inžinai bus įrengti taip tuvos. Išnešta prieš Lenkus 

kad neturės jokio drebėjimo. , protesto rezoliucija. Parinkta
Laivo dugnas yra dvigubas, j aukų, kurios bus pasiųstos Vil- 

tekie būdu visai saugus. niui Vaduoti Sąjungai. Parda-1 
mus Prieplaukoje įtaisoma nema- vinėta Vilniaus pasai

į vyku- 
Dabar

DARBAI. Pas mus visi strei 
kai — mėsos ir angliakasių 
nuėjo vėjais, 
dirba,
kad jau pradėjo dirbti Gilber 
tono kasykla, kuri nuo 
šio sprogimo nedirbo, 
vėl visi angliakasiai kurie joje
dirbo priimami atgal, bet rei
kia pereiti daktaro egzaminą- Į 
vimą, kitaip neleidžia dirbti., 
Kasykla dirba trimis pamaino
mis.

Kaip girdėti, ketina dar ati
daryti trejetą kasyklų kurios 
nuo senai stovi uždarytos, 
rai nežinia ar jos pradės 
ti ai' tik taip kalbama.

Tik- 
dirb-

IŠNAUDOTOJAI. Pas
susekta vienas Lenkas kurs tu- šiau šešių laivo kuro užpikly- liai.

Butų gerai kad
Unijos vedėjas sako -nigų ėmė bedarbių pašalpą ir bus galima užpildyti į 8 valan- j Vilniaus pasus ir 

Laive

žada būti grąžinama 
darbo valandų diena 

iki šiol' buvusiu šešių 
‘ " I

ridamas banke apie $1200 pi- nm stočių, taip kad tą milžimą 
b. -_ j. . .1___ .1.:.. _ .X..1_ Knc .rnliiiin 11 vrUlrlirt-l i .Q X,o1or»_‘
• prie to dar buvo miesto virši- das.

Dirbtu-įninku.
Minersvillėj rasta kiti du to-'

KOVOJA. Akrono Gurno iš- 
dirbysčių darbininkų unijos ve
dėjas Dalrymple pareiškė jog 
Akrone 
astuonių 
j vietą 
valandų,
dės pastangas kovoti už šešių 
valandų darbo dieną. Dirbtu- •ninku. ;vas.
vių savininkai sako jog kompa- Minersvillėj rasta kiti du to-Į Turės tiesioginį nuo laivo te- 
nijoms sunku išlaikyti kompe- kie: vienas turėjo banke apie > lel’ono susisiekimą su žeme fo- 
ticija su tomis dirbtuvėmis ku- $1100, kitas apie $200. Tie ku- kios sistemos kad pasikalbėji- kiečiai šiame reikale yra tru-l 
rios arba neįvedė šešių valan- 'rie turėjo po daugiau pinigų irimas bus visiškai
dų dienos arba vėl grąžino as
tuonias valandas. Rep.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada Įdėkite 3c paš
to ženkleli atsakymui.

Pažink Savo Krašto 
Groži-—Atsilankyk 
š?\ 7 i....... i 1

NEW YORK—KLAIPĖDA
- Per Gothenburgą, Švediją
- Laiva korei u kainos Trečia klase

Ten ....".................. 897.50
Ten ir atgal ............ 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai — 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM — Spalio 2.3 
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.

. naudojosi valdžios pašalpa ga- Laivo triubos 
, vo po 5 metus kalėjimo, o jų bus įrengta kad 

pinigus valdžia konfiskavo, ne- dėti už dešimts 
paliko nei vieno cento. pasažieriai laive

POLITIKIERIAI ŽMOGŽU- 8Ii,'es 

DŽIAI. Pereitą rudenį netoli, 
čia viename miestelyje prieš 
viršininkų nominacijas susišau-į 

|dė Italai politikieriai; vieno vi
sa šeima tapo nušauta, kitos 
partijos apie 3 ar 4 vyrai, ir 
apie 20 sužeista, žudeikų tei- 

ismas tęsėsi iki šiam laikui, ir 
į tik prieš porą savaičių Potts- 
i villt j byla baigėsi. Du latrastai 
, kaltais pirmo laipsnio žmogžu-
I dvstėje, o trys antro laipsnio i " ““’G' , ' . , ,, ... vo dugno, beviehnį kelio rody-žudvsteje. J. Basanavičius. , . . ,. . . . ,I toją ir galingus sviesos prozek- 

j torius.
DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

, Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz- 
mo, kurį noriai pa- 

TYa siusime kožnam šio
laikraščio skaitytoju:' 

ly • kuris tik pareikalaus.
įlR Jeigu kenčiat skaus-
'į/fĮ mų sąnariuose, jeigu
jį’l jie sustingę, arba la-

.fht bai jauslus, jeigu tu-
|U\ rit kentėti kožnoj oro

permainoj, štai jums 
proga išbandyti p»-

pigų 'Metodą, kuris pagelbė-

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-

šikas neatsakė, tik troboje gir
dėjosi bildesys. Po to, nuova
dos viršininkas vėl kalbino jį atsistojo ir virsdamas įsmi- 
pasiduoti. Po pusvalandžio plė- Jani i vidurius taip smarkiai 
šikas atsiliepė. Jis pareiškė kac^ viduriai pasileido. Gi eitai 
jog negali pasiduoti, nes žinąs automobiliu buvo nuvežtas į 
kad bus mušamas ir nušautas Tucumano ligoninę, ten skubiai 
Nuovados viršininkas patikrino,Padaryta operacija, bet opeia- 
plėšiką, kuris pasirodė esąs Po- cDa n’eko negelbėjo, nes vidu- 
vilas Juška, kad su juo bus ge- r’ai buvo visai sugadinti, ii 
ruoju pasielgta ir niekam ne-!J?nas SIanis Rusėjo 1 d. nu
leista jo mušti. Po to plėšikas re’ ,
pareiškė kad pasiduosiąs ir ati- Palaidoję, Tucumano Lietuviai 
dares trobos duris pakeltom ant velionio kapo uždėjo gražų

ir ženkle-į ran]<om j§£j0 vainiką. Paliko nuliūdime jo
Padarius troboje krata, bu-’žmona- dvi mažos dukterys ir 

komitetas !vo du užtaigyti pištalie. • kiti giminės. Velionis kilęs iš 
. O1 , | ženklelius ;ta. ir -oviniu pakiaU8tas del!Rokiakio aPsk- Pandėlio mies-
jrengta 21 keltu-, pardavinėtų nuo dabar ik. pa-|ko Uip 'neatsakė if nepa. telio. Buvo 44 m. amžiaus.

baigai siu metų, išnaudojantį^ plėgikag atgakė plana.l Nors Jonas Slanis ne tik lie
visas progas. . vęs ka.p norg pabggt v.sa la._ priklausė Argentinos Lietuvių

• Reikia pastebėti kad' Newai'-1 kn H]ivn „,VV£1C „OTĄQ. Tautininkų Sąjungos Tucuma
no skyriui, bet dargi buvo prie-jjjmų, visokių lytiškų ligų, ner- 
šingas visoms Lietuviškoms or- viškumo, nemigės ir visokių ki- 
ganizacijoms, tačiau kada mi-i 
rė, Tucumano Lietuviai tauti- i
ninkai į tai dėmesio nekreipė 1117 E. 79 St. 
ir palaidojo labai iškilmingai. ENd. 85a3

privatus. puti atsilikę. Vilniaus pasą ir 
garsas taip' ženklelių privalėtų turėti kiek- 

nors bus gir- vienas Lietuvis bei Lietuvaitė, 
mylių, patys: Padirbėkim! A. S. Trečiokas, 
mažai jį te-

ką buvo nusistatęs gyvas nepa
siduoti, o jei negalėtų pabėgti 
tai nusišauti. Kalbinamas per
galvojęs ir nenorėjo nusišauti. 
Jis Įsitikinęs kad plėšikauda
mas nieko nėra tokio padaręs 
del ko turėtų mirti. Jei butų 

i anksčiau.
• sako, jo nebūtų suėmę.

Vidaus reikalų ministeris ei
gulį Antaną žvirblį apdovano
jo 200 litų pinigine dovana, o 
policijos nariams dalyvavu
siems plėšiko suėmime įteikė 
pagyrimus. “M. R.”

; tokių ligų.
C. PAKELTIS

Kaune Pradėjo Veikti !at“ksl«s “
w . onlrn iz» maImHii cniar

Ekskursijų Stotis
Kaimas. Jau senai Lietu- 

vles0voje buvo keliama sumanymas 
Svarbiąusis kud reikia įsteigti ekskursijų 

'stotį. Joje gali nakvynes gau
ti visi keliautojai po Lietuvą 

I ir ekskursijos kurios atvažiuo
ja pamatyti Kauną ir susipa- 
j žinti su Lietuvos kultūros, mo • 
l kslo ir meno įtaigomis. Dabar 
i tokia ekskursij ų stotis Kaune 
jau veikia. Atvykstantieji su
sipažinti su Kaunu šia stotimi 
labai džiaugiasi, nes patiems 

j nereikia jieškoti nakvynių. 
į Netrūkūs Lietuvos Turizmo 
Sąjunga mano panašias ekskur

sai jų stotis įsteigti visose žy- 
. mesnėse ir gražesnėse Lietuvos 
vietose, šios stotys daug Lie- 

I tuvoj gyventoj ų paragins pa- 
l žinti plačiau savo kraštą. Tsb.

nas kas ką nors apie juos žino 
prašomas suteikti žinių.

Lietuvos Konsulatas 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

Apsauga užtikrinta įvedimu
I apsaugos nuo ugnies sistemos1 
i per visą laivą.
r Laive bus įrengta 
sueigų kambariai.
kambaris bus trijų denių auk
ščio. Jis turės didelę sceną ir 
vietų sųsėdimui del 400 žmo
nių.

Laivas turės povandeninių
Į signalu aparatus, instrumentus 
rodančius laivo gilumą nuo lai-

BUENOS AIRES
Sunkiai susižeidė Lietuvos 

Konsulas. Rugsėjo 5 d., Con
stitution stotyje, sunkiai susi
žeidė Lietuvos Konsulas J. Ku
činskas. Išsyk net jo gyvybei 
išrodė pavojus. Dabar p. kon
sulo sveikata gerėja.

(18)
APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
('Ypafaškai mane galit matyt srao 

Q -12 ryto ir 5—11 vakare)

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas

209 Chapel Street 
NEW HAVEN, CONN.

Dviejų Metų Sukaktuvės 
Įsigykit Sau Atminčiai šią Knygą

PAJIEŠKOMI
Jurgis ir Laurynas Menkai, 

kilę iš Tvėrių miestelio, Telšių 
apsk. Išvyko i Ameriką 1913 
m. ir gyveno Chicagoje.

Atsiliepkit patys ir kiekvie-

DARIUS IR GIRĖNAS sgMMMUOTI

prasty, pigų Metodų, kuris pagelbė
jo šimtams.

Sies noriai pasiųsim jums PILNA 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI I61ŠAN 
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau- ( 
giau, tų galėsit daryti už mažu> I 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti I 
tų vaistų 7 dienas, DYKAI, musų Į 
kaštais. Pasiuskit savo vardų ir ad- ( 
tesu tuojau i ROSE RHEUMA TAB 
CO.. Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. I 
Chicago, Ilf.

Užrašo 
kitus

ŽEMANTAUSKAS |
Viešas Notaras
“Dirvą”. “Vienybę” 
tautinius laikraSeiuf

11

CONGRESS AVE.130
WATERBURY, CONN.

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kainu metams 
82.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 ■ So. Western Ave. 

Chicago, III

r

Parašė P. JURGĖLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno gyveninio ir vei

kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.
381 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai. 

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

❖ 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
m-



DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

IR KITOSE ŠALYSE

i Gerbiami Skaitytojai: Su šiuo “Dirvos” numeriu pradės'eiti toliau mano kelionės
Į Lietuvą, po Lietuvą ir kitose šalyse aprašymai. Kadangi keliavau svarbiausia į Pir
mą Pasaulio Lietuvių Kongresą tai aprašyme bus'paliesta visi dalykai kurie su Kongre
su rišosi — visos apeigos, iškilmės, pramogos, vaišės, ekskursijos ir šiaip patyrimai, — 
bet pačios Kongreso rezoliucijos, tarimai ir šiaip formalumai bus aplenkti, nes tas jau* 
telpa “Dirvoje" savu keliu, oficialiai pagaminta Talkos Spaudos Biuro (Tsb).

Mano aprašyme rasite smulkiai apsakyta pergyvenimai kelionėje i Lietuvą’ — Nor
vegijos fjordų aplankymas; parvykimas Klaipėdon, pasiekimas Kauno, Kongreso savai
tės nuotikiai; aplankymas Dariaus ir Girėno lavonų; Lietuvos kariumenės manevrai ir 
paradai; kelionės po Lietuvą — per Žem liti ją, per Mažąją Lietuvą, Nemuno pakran
tėmis apie Tilžę ir kitur; visu Nemunu nuo Jurbarko j Kauną; Nevėžio pakraščiais iki 
Babcinos-Žemaitkiemic; kelionė per Suvalkiją nuo Kauno — Marijampolė, Vilkaviškis, 
Naumiestis, Kalvarija, Alytus, Birštonas ir kiti miesteliai tarp jų. Paskui kelionė at
gal Į Klaipėdą per Kėdainius, Radviliškį, Tauragę. Kelionė Į Palangą, aplankymas Dr.

i Jono šliupo; patyrimai Klaipėdoje, kaip rengtasi prie rinkimų Klaipėdos krašto seime
lio; aplankymas Nidos Kuršių marėje; atsisveikinimas su Lietuva; kelionė per Švediją 
Į Danijos sostinę Kopenhageną, iš ten per didelę dalį Švedijos į švedų sostinę Stock- 
holmą; iš ten gryžimas į Gothenburgą; istoriškų pilių aplankymas, aplankymas gar
sių senų Vikingų sostinių, Uppsalos, Bjokes ir kitų. Audros juroje gryžtant; Vait
kaus skridimas ir nukritimas; laive užeiti dokumentai apie Suomius ir jų savinimąsi 
musų tautinio muzikalio instrumento kanklių. Ir tt. ir tt. Aprašyme bus suminėta 
keleiviai kurie kartu gryžo iš Lietuvos, iš kur jie paeina ir kur lankėsi Lietuvoje, ką 
patyrė savo aplankytose vietose ir ką jie patys turi pasakyti apie Lietuvą.

šis aprašymas nebus spausdinamas knygoje, todėl prašau visų skaityti ir sekti 
atidžia: “Dirvą”, o užtikrinu kad skaitydami turėsit Įdomumo ir malonumo, aprašau ne 
tik tą kas įdomu man — rašau taip kad jus skaitydami patirtumet, sužinotumtet, pasi- 
mokintumet ir praplėstumet savo žinojimą. Aprašyme bus pažymėta kiekvienos dienos 
pergyvenimai ir patyrimai per visą mano 10 savaičių kelionę.

(Tęsinys iš nr. 36)

APIE KANKLES
RUGPJŪČIO 3. — šeštadienis. Plaukiam 

ramiu šiaurės juros vandeniu artyn Norvegijos 
pakraščio, Hardangefjordo linkui. Jei ne tas 
lankymas minėto fjordo, šiandien vakare išlip
tume jau Gothenburge ir galėtume keliaut Klai
pėdos linkui. Tačiau dabar sugaišime visą die
ną ilgiau kelionėje. Bet man ir svarbu, nes no
riu pamatyti tas man Įdomias Vikingų žemes. 
Šiaurės jura rami, nors ji priprasta vadinti au- 

' dringa.
Dar Norvegijos kranto nematyt, taigi nuei

nu į laive esančią skaityklą, ten užtinku didelę 
knygą Angliškoje kalboje apie vieną iš Lietu
vos šiaurės- kaimynių valstybių — Suomiją. At
vertęs Liaudies Meno skyrių žiuriu ir nustem
bu : Įtalpinta atvaizdas senuko, žila barzda, pan
čiu persi juosusio, ant kelių pasidėjęs kankles! 
Vaizdas visai toks kaip mes pratę matyti artis
tą Juozą Olšauską kankliuojant senuko rolėse. 
Po paveikslu parašyta: “Kantele player” (kan
klininkas, arba kanklių skambintojas). Reiškia, 
kanklės Suomiu kalboje “kantelė ”. Tuoj skai
tau toliau, parašyta: “Klausimas ar Baltijos 
krašto žmonės ar Suomiai turi didesnę teisę prie 
kanklių savinimosi dar neišspręsta”. Taigi, mu
sų žinovai turėtų patyrinėti ir tą klausimą iš
spręsti.
spręsti, šalip Lietuvių, kankles naudoja tiktai 
vieni Suomiai. Jų kanklių išdirbimas visai toks 
pats ir turi tiek pat stygų, 12 ar 13.
filmą operetės “Naughty Marietta”, šioje ke
lionėje laive mačiau keturiais paskirais atvejais 
keturias filmas kurių nebuvau matęs, nes besi
rengiant į Kongresą per keletą mėnesių buvau 
labai užimtas darbais ir “užsiliko u” nuo paveik
slų matymo. Daugtima kitų keleivių tas filmas 
yra matę Amerikoje, taigi jiems nebuvo nieko 
naujo.

sui pilkai plika, niuru, nejauku. Vėjas pučia iš 
šiaurės ir laive šalta.

Toliau fjorde pasimatė ir lėkštesnių vietų, 
ten jau randam miestelį ir kitą iš vieno ir iš ki
to šono. Visi jie gyvena daugiausia iš tų fjor
dų žuvininkystės. Kiti tarnauja laivuose, už
darbiaudami. Mažesnėse lėkštumose pasimatė 
mažų ūkių: kur tik daugiau ploto, ten matosi, ir 
karvutė ir avelių kelios, keli paršiukai savo pa
prasta kiauliška prigimčia slampinėja, ir tokis 
gyventojas kuris šitaip turi jaučiasi laimingas 
ir turtingas.

Laivas plaukia fjordu tolyn -ir tėlyn —i rei
škia fjordas nepaprastai ilgas, didelis. Fjordai 
yra tai vandenų keliai tarp uoluotų kalnų, nei 
tai upės, nei ežerai, vanduo stovintis, nes van
denys juose susidaro iš nuo kalnų sniegų subė
gusių srovelių. Vanduo susieina su jura.

NORVEGIJA!

KELIONĖ Į EIDEF.IORDĄ
RUGP. 4. Sekmadienio rytas — antra die

gia fjorduose. Laivas po nakties sustojęs, nes 
'jau pasiekė tą svarbiausią vietą — Eidefjordą, 
kur “Gripsholm” vežė specialę ekskursiją aplan
kyti Norvegijos gamtos įdomybes. Buvo šešta 
valanda ryto kaip išbudę skubam rengtis ir eiti 
ant denių apžiūrėti kur esam ir ką matysim. Ir 
ištikro įspūdis nepaprastas: aplink gilų fjordą 
stogso aukšti kalnų kalnai, akmens uolos, sta
tus, neužlipami, čia jau yra šiokia-tokia užve
ja, ne tokia žiauri gamta, taigi kaip kur tuose 
uolynuose matosi žalumynų — menkų, skurdžių 
berželių ir kitokių krūmokšlių, stipriai įsikibu
sių į akmenynus ir dieną-naktį kovojančių už 
savo išlikimą, iki tuo keliu kada slinks nuo kal
nų sniegas ar plis uola ir garmėdama į fjordo 
gilumą nušluos juos. .. . Ant aukštesnių uoly
nų vietomis matyt šmorai sniego — o čia gi vi
durvasaris ! Tie kalnynai-uolos vietomis per- 
skilę-perplyšę nuo viršaus iki apačios, kitose 
vietose atskilę ir nuplyšę ir matosi jų nuogas 
vidus. Ir tie kalnai kitados buvo vienas šmo
tas apvalios uolos, bet vanduo, oras juos suplai- 
šino, jų išlaukines dalis nuvertė į žemumas, į

Apie penktą valandą po pietų pradėjom ma- skradžias. Tas parodo kad nei kiti kalnai-uo- 
tyti toli rytuose pilkus krantus — ir laivui ar- los nėra amžini, kad ir jie kada nors perpliš. 
tėjant į juos pasimatė paskiros salos ir neužil- perskils ir trupėdami, baisiu užesiu garmės į 
go aiškiau ir aiškiau pamatėm k.linų kalnus — pakalnę.... Taigi, mums pasirengusiems va- 
pilki, kuproti, karpuoti kalnai, aukštesni ir že-1 žinoti į tas aukštumas, tų kalnų šonais išskap- 
mesni. Tie kalnai — gryna ūda, vienas ak-ituotais, iškaltais keliais, ima tam tikra savotiš- 
muo, iš vandens išaugę ir kyšą ore, vandenų am- ka baimė: juk tie aukštumoje iškalti keliai gali 
žinai plaujami, audrų daužomi, bet nenugalimi, j taip pat nuplyšti ir nudardėti žemyn, kartu su 
Privažiuojant dar arčiau į tuos kalnus — į gar-,mumis. .. . Nėra užtikrinimo kad mums ten į 
sų Hardangefjordą, pradėjom matyti ką nors Ikalnų viršūnes važiuojant negali dalis kurio kal- 
gyvo: tai lėkštesnėse kalnų pašonėse, šlaituose, no pašonės nuplyšti. Bet vėl pasimąstai žmo- 
kur tik galėjo vėjų užnešta dulkė užsilaikyti irjgus: nejaugi dabar tuo laiku kaip aš važiuoju 
per nesuskaitomus amžius susikrovė sluogsnis ims ir pasitaikys toks plyšimas?....
žemės, ten išstatyta namelis, aplinkui esantis Iš pat viršūnių tų uolų vietomis matosi sru-
žalumas labai brangiai įvertinamas: apsodytas,|vena vandens juostos — tai atlieka savo kelionę 
apdirbamas kad nors kokia daržovėlė augtų, nesjlionę į fjordą tas kalnų viršūnių tirpstantis 
tie žmonelės kurie ten gyvena minta daugiausia sniegas. Amžina kelionė: saulė kaitina, ir van- 
žuvimi, o tas be abejo nusibosta. Pajūryje kuiųdens kyla rukai į viršų, pavirsta į debesis, pas- 
matom bakūžėles, prie jų nematyt jokio kito na-|kui lietaus-sniego pavidale leidžiasi žemyn, už- 
melio, tvartelio, nes ant to šmotelio žemės ne-j gula kalnų viršūnes, nuo ten palengva tirpdami 
išsitelpa jokis gyvulėlis. |gryžta atgal į fjordus — ir taip savo žaislą kar-

Laivas plaukia tolyn gilyn į Norvegiją —-’toja amžius į amžių....
jau pačiu Hardangefjordo vandeniu — ir koks. Rytas niūrūs, virš kalnų kabo debesys, ki- 
nuostabumas: ant tų pakraščiais esamų akme-jtų kalnų viršūnės net įlindusios į tuos žemai ka- 
nynu-uolynu nematyt jokio medelio, tik kaip.bančius debesis; tarpais ima pi unkšti smulkus 
kur uolų šonai nužaliavę samanėlėm, o kitur vi-(lietus.

M. K. ČIURLIONIS
Lietuvių Genijus ir Dvasios Milžinas

Kaunas. — Rugsėjo 10 dieną 
visa Lietuva minėjo savo gani- 
jų ir dvasios milžiną Mikalojų- 
Konstantiną Čiurlionį. Tą die
ną suėjo lygiai 60 metų nuo jo 
gimimo dienos. Jis gimė 1875 
metais, Dainavos krašte, Varė
nos miestelyje, neturtingo var- 
goninko šeimoje. Jo tėvas, pra- 
mokinęs Mikalojų rašto ir skai
tymo, apie tųkštesnius sunaus 
mokslus nei begalvojo, nes ne
turėjo lėšų. Tačiau dar gana 
anksti jaunasis Čiurlionis lin
ko į meną. Juo 'susidomėjo 
Dr. Markevičius, kuris Mikalo
jų pradėjo mokyti muzikos, čia 
ir pasireiškė jo nepaprasti ga
bumai. Del to Dr. Markevičius 
jį rekomendavo kunigaikščiui 
M. Oginskiui, kuris 14 metų 
amžiaus Mikalojų pasiėmė pas 
save į Plungę. Ketyeris metus 
jis grojo kunigaikščio rūmų or
kestre. ■ .

Kunigaikštis Oginskis paži
nęs ir įsitikinęs neabejotinais 
Čiurlionio gabumais, leido jį 
mokytis į Varšavos konserva
toriją, kurią 1900 metais Mika
lojus ir baigė, čia besimoky
damas jis parašė pirmą savo 
muzikalinę poemą' "Miškas” ir 
dvi harmonizacijas, “Polonez” 
ir “Fuga”, šie jo kuriniai vi
sur turėjo didelio pasisekimo 
ir už juos M. K. Čiurlionis ga
vo vieną premiją. Tai paska
tino kunigaikštį Oginskį dar 
daugiau padėti pasireiškusiam 
genijui.

190,1 metais Čiurlionis pra
dėjo - studijuoti Leipzige, pas 
geriausi muzikos teorijos pro

fesorių. Tačiau kunig. Ogins
kio mirtis suardė visus jo pla
nus, jis turėjo nutraukti mok
slą.

Čiurlionis tapytojas
M. K. Čiurlionis tapyti pra

dėjo turėdamas 30 metų am
žiaus. Išpradžių jis piešdavo 
tik atvirutes savo pažysta
miems. Kurį laiką buvo moky
toju dviejose paišybos mokyk
lose. Tačiau metęs šį darbą, 
pradėjo savarankišką meno gy
venimą. Pirmieji jo tapybos 
kuriniai yra “Girios Muzika”, 
“Laidotuvės” ir “Tvanas”. Tai 
buvo drąsus užsimojimai.

1907 metais Čiurlionis apsi
gyveno Vilniuje, kuriame buvo 
aktyvus Lietuvių visuomenės 
narys. Jis daug prisidėjo stei
giant Lietuvių Dailės Draugiją 
ir rengiant pirmas Lietuvių 
meno parodas. Re to, harmo
nizavo dainas, organiząvo Lie
tuviškus chorus, ir tt. Vasa
romis važinėdavo po Lietuvą, 
paišydavo kryžius ir rinkdavo 
sau reikalingą dailės medegą.

Pasakoja kad kurdamas sa
vo paveikslus jis dažnai tam
siame kambaryje prie drobės 
su teptuku rankose išstovėda
vo daugelį valandų, visai pa
miršdamas valgį ir poilsį. Toks 
dvasinis įtempimas, savo vaiz
duotės sukaupimas priartino 
katastrofą, kuri jau buvo nu
jaučiama: jis apsirgo proto li
ga.

Mirė 36 Metų Amžiaus
Kurį laiką dar gydėsi Drus

kininkuose, bet tai nieko nepa

Besidairant, ir šiuose kalnuose pamatai gy
venant žmones: vidurkalnyje yra pora lėkštes
nių vietų, ten išsilaiko žemė ir šis-tas auga — 
ten išstatyta nameliai, kur rodos tik vanago liz
das teišsitektų. .. . Reikia gyvent, žmogus turi 
misti, turi turėti sau žemę po. kojų, turi steng
tis iš jos gauti sau maistą. ... Tų musų maty
tų dviejų “ūkių” gyventojai iš savo tų vietų į 
kalno apačią, į fjordą tiesiog ateiti negali: nuo 
jų žemyn eina statuma, nuo kurios patamse ga
lėtų nužengti jei nebūtų atsargus, ir po žemiš
ko gyvenimo. .. . Jie turi lipti aukščiau į kalną, 
kuris ten viršuje lėkštesnis, ir paskui į apačią 
ateina kitomis, nuoįaidesnėmis uolynų dalimis. 
Tokia kelionė gal ima pusę dienos, bet ką da
rys: reikia maistui žuvies, reikia prieiti prie 
vandens....

Visu fjordo pakraščiu kur tik matėsi na
meliai, visi labai gražus, tvarkiai statyti, medi
niai, bet visi nudažyti keliomis spalvomis ir duo
da malonumo pamačius juos, kuomet akys at
bunka žiūrint į pilkus-niurius akmenis. .. . Jei 
kuris gyventojas turi dar daugiau žemės, aplink 
jo namą matyt apsodinta ir vaismedžių.

Po pusryčių laive, tuoj skubom lipti iš lai
vo į motorines valtis ir važiuosim į tuos kalnus 
galimais užvažiuoti keliais. Kaip jau buvau ra
šęs, laivo vedėjai parūpino mums laikraštinin
kams — Vitaičiui, Trečiokui ir man, na o prie 
musų ir Pivaronui — leidimą važiuoti į tuos 
kalnus kartu su tais turistais kurie specialiai 
mokėjo už šią progą. Kiti pasažieriai turėjo da- 
mokėti ekstra jei norėjo kartu važiuoti, o trečios 
klasės keleiviams nei dasimokant nebuvo galima 
tas malonumas turėti. Mat, jie labiausia at
skirti nuo visų malonumų.... Skubam lipti iš 
laivo, kurio viename šone buvo įtaisyti laiptai 

dėjo. Daugiau kaip metus pri
sikankinęs ties Varšuva proto 
ligų sanatorijoje, musų genijus 
mirė 1911 metų Kovo 31 d. Pa
laidotas Vilniuje, Rasų kapinė
se. Atsiskyrė su regimu pa
sauliu, nes jis visą gyvenimą 
Čiurlioniui buvo perankštas ir 
peržiaurus. Toks jau visų ge
nijų likimas....

M. K. Čiurlionis buvo triša
kis kūrėjas: dailininkas, kom
pozitorius ir poetas, žinomiau
sias jis kaip tapytojas, nes šj 
jo kūrybos šaka yra gausin
giausia. Jo tapybos kurinių 
negalima išaiškinti ir atpasa
koti. Juos reikia pačiam su
prasti, matyti ir jausti, įsigi
linti į tą dvasios pakilimo pa
saulį kuriame Čiurlionis gyve
no. Jo kuriniai yra dvasingi ir 
paslaptingi. Juose vaizduoja
ma kažin koki tolimi, nematy
ti pasauliai, kurie šviečia iš
minties spinduliais. Visuose 
savo tapybos kuriniuose Čiur
lionis sprendžia sunkiai supran
tamas, amžinas problemas. Juo 
ilgiau mes stovime prie jo pa
veikslą juo aiškesnė mums da
rosi jų mintis, prieš mus atsi
veria tos kūrėjo paslaptys ku
rių pripuolamai negalima pa
stebėti.

žymiausi jo kuriniai yra: 
“Rex”, “Žalčių Sonatos”, “Sau
lių Sonatos”, “Chaosas” ir kiti. 
Šie jo kuriniai nežino jokios 
mokyklos, nes jis savarankiš
kas, pats savo meno mokyklą 
sukūręs.

Čiurlionis kaipo muzikas dar 
ir dabar neįvertinamas, nes jo 
didieji kuriniai ikšiol net muzi
kams nežinomi. Tik St. Šim
kus jo “Jurą” paruošė simfoni
niam koncertui. Šimkus sako 
kad mes dar neturime orkes
tro kuris pajiegtų tą didį mu
zikos kurinį išpildyti. Taigi, 
Čiurlionis ir muzikoje buvo ne 
menkesnis genijus kaip tapy
boje. Poezijoje jis mažiausia 
žinomas, nes čia ištiesi] jo pa
likimas negausus.

Liūdnas, vargingas ir tragin- 
gas buvo šio genijaus gyveni
mas ir mirtis. Panašus buvo 
ir jo kurinių likimas. Jie buvo 
išblaškyti, išmėtyti, o daugelis 
žuvo svetimų žmonių rankose. 
Dabar dauguma Čiurlionio ta
pybos kurinių jau surinkta ir 
jie sudėti didžiojo kūrėjo Čiur
lionio vardo galerijoje Kaune.

Tsb.

AM. LIET. EKONOMI
NIO CENTRO LEI
DINIO REIKALU

Suv. Valstijų aukščiau
sias teismas vėl atmetė Ta
rno J. Mooney prašymą iš
teisinti ir paleisti iš kalėji
mo. Jis sėdi nuo 1916 me
ili, apkaltintas sąryšyje su 
sprogimu San Francisco, 
Cal., kur buvo užmušta ke
liolika žmonių.

LIETUVOS EKONOMIKAI
SUSIRŪPINĘ TEIRAU- 

' JASI
Man būnant Kaune, daugelis 

Lietuvos ekonomikų klausinėjo 
apie Amerikos Lietuvių Eko
nominį Centrą ir jo darbuotę. 
Amerbiuras, Tautos Ūkis, Eko
nominių Studijų Draugija ir 
prie jų dirbanti asmenys, o 
ypatingai p. V. Mačys yra su
sirūpinęs kad jau nuo 1933 me
tų nematęs Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro Žiniaraščio. 
Paaiškinau kad Am. Liet. Eko
nominio Centro valdyba deda 
pastangas išleisti šiais metais 
Žiniaraštį Nr. 4.

Todėl aš žinomi ir noriu pa
ragint musų Prekybos Butus 
pasirūpinti galimai greitesniu 
laiku prisiųsti savo narių sąra
šus, pažadėtus raštus ir atitin
kamas mokestis į A. L. Eko
nominį Centrą, kad pradėtas 
darbas nebūtų sutrukdytas ir 
kad Žiniaraštis tikrai butų dar 
šiais metais visų musų Preky
bos Butų narių ir interesantų 
gautas.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro darbuotė Lietuvoje yra 
labai sekama, ir ji daugiausia 
atsispindi iš musų leidinio — 
to žiniaraščio. Todėl būtinai 
jį turime išleisti kiekvienais 
metais ir jame savo ekonomi
nę darbuotę teisingai nušvies
ti. Kad nereikėtų sau statyti 
klausimas ką mes esam per 
paskutinius metus nuveikę, rei
kalinga daugiau dirbti vietoje 
ir bendradarbiaujant su Lietu
va.

AMERBIURO LEIDINIS Nr. 4
Kaune veikiamo Amerbiuro 

pagaminta Informacija Lietu
viams Užsieniečiams, leidinis 
nr. 4 jau pasiekė Ameriką, šis 
leidinis ypatingai yra taikomas 
mums Amerikiečiams, šitame 
leidinyje, Pirmutinio Pasaulio 
Lietuvių Kongreso proga, tel
pa Lietuvos Ministerio Wash
ingtone, P. žadeikio, praneši
mas Pirmam Pasaulio Lietuvių 
Kongresui, užvardintas “Eko
nominis Užsienio Lietuvių ben
dradarbiavimas su Lietuva”, ir 
daugelis kitų labai naudingų 
mums Amerikiečiams informa
cijų, o ypatingai Vaizbos Butų 
nariams.

Gaukit ir perskaitykit Amer
biuro leidinį nr. 4. Užsirašy- 
kit metams “Tautos Ūkį” (mė
nesinis žurnalas, Kaune, kaina

nulipti, nes laivas prie krašto neprieina. Nuli
pus, grudžiamės į valtis ir jos viena po kitai 
veža mus į krantą. Ten yra šioks-toks mieste
lis, su keletu medinių namelių ir dviejų aukštų 
vasariniu viešbučiu.

Lietus ima šiek-tiek stambiau lyti. Mies
telio visas tuščias plotas nustatytas automobi
liais — apie 75 automobiliai laukė vežti mus į 
kalnynus, po penkis žmones kožname. Mums 
Lietuviams davė vieną automobilį — beje, nu
ėję pas automobilį mes keturi vyrai manėm kad 
tik vieni važiuosim, bet štai atveda prie musų 
automobilio ir Pittsburghietę Dr. J. Baltrušai
tienę, taigi dabar pasidaro pilnas automobilis: 
penki pasažieriai ir šoferis. Dr. J. Baltrušaitie
nė, nežiūrint savo amžiaus, yra labai energinga 
ir'prie visko linkus moteris, taigi nenorėjo lik-

metams 30 litų).
Ekonominių Studijų Draugi

ja Lietuvoje pradėjo leisti mė
nesinį informacijų žurnalą An
gliška kalba, “Lithuanian Eco
nomic Review”, kaina metams 
18 litų. Labai patartina vi
siems Prekybos Butams ir jų
atskiriems nariams užsirašyti
ir perskaičius atiduoti Angliš
kai skaitantiems interesan
tams. Reikalaujantiems, aš no
riai sutinku patarnauti nemo
kamai. A. S. Trečiokas,

A. L. Ek. Centro Ižd.
314 Walnut St. Newark, N. J.

ti Eidefjordo viršunėn nenuvažiavus, ji užsimo- 
ikėjo paskirtą už tą kelionę mokestį, ir mes tu- 
I rėjom sau vieną moterišką keleivę, su kuria, į 
Skalnus važiuodami, turėjom gana juokų. Ji, 
J Amerikoj gimus ir augus Lietuvaitė, Europoje 
i nebuvus, norėjo visur ir viską patirti — ne taip 
j kaip kitos musų moterėlės, kurios bijo kur nors 
'pasisukti ar niekuo nesiįdomauja. Dr. Baltru
šaitienė dar parodė tiek drąsos kad reikalavo 
atidengti automobilio viršų, geresniam matymui 
pravažiuojamų vaizdų, nors lietus gerokai lijo!

Automobiliai buvo numeriuoti — No. 1, 2 
lir tt. Mj.isų numeris buvo 25A. Nežinau ar 
mes laikraštininkai apsukresni ar drąsesni, bet 
savo automobilį greitai suradom ir jisai išva
žiavo nelaukdamas pirmesnių numerių išsijudi
nant, kurių keleiviai dar vis arba j ieškojo arba 
vieni kitų laukė.

Važiuojam!
(Bus dąugiau)

• ■

250,000 APLANKO EURO
POS MUŠIAVIETĖS

KAS METAI
Nors pasaulinis karas pa

sibaigė 17 metų atgal, karo 
mušiavietės vis dar gausiai 
lankomos. Prancūzijos mu- 
šiavietes kas met aplanko 
apie 250,000 žmonių, kurių 
70 nuošimčių yra Prancū
zai.

Belgijos mūšio laukai su
traukia antrą dauginusią 
lankytoju skaičių, o Vokie
tijos mušiavietės užima tre
čią vietą.
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Pereitame numeryje 
sų užklaustas, Chicagos so
cialistų Mickey Mouse pri- 
sipažysta (“Nauj. Sp. 14) 
kad antro skridimo pinigai 
buvo ne ALTASS ižde bet 
jo laikraščio, ar gal net jo 
paties, kišeniuje. Cicilikų 
trijų pėdų milžinas pripa- 
žysta kad jis siuntė Vaitkui 
išpirkti ne tik du šimtu do- 
lariu, bet kiek pirmiau da
vė $900.

Iš kur tas Matuzelis bu
vo toks turtingas, kada vi
si Chicagoje kalba jog jo 
laikraščio darbininkams al
gos po pusmetį nemokėta?

Tikriausia galėjo 'būti ši
taip: visas antro skridimo 
aukas tas senukas dėjosi 
į savo kišenių ir laikė, ti
kėdamas (ar ir linkėda
mas) kad Vaitkus bandy
mus bedarydamas gautų 
galą.... Tada, ALTASS 
valdyba paskelbia kada vi
si pinigai išmokėti, ir kriu
kis baigtas....

Iš didelio piktumo Matu
zelis dar ir kitką prisipa- 
žysta: jis koliodamas “Dir
vą” iškosėja kad jis turė- 
TASS pirmininkas, nors iki 
prieš ALTASS. . . .

Taigi, gaila kad visuo
menė nesuaukavo $45,000— 
ir tiems pinigams buvo ga
tava sąskaita. . . .

Ponas Matuzeli, prašome 
dar daugiau koliotis, iškelsi 
'aikštėn daugiau savo są
skaitų : pradėsi pasakotis 
kiek už kurias lėktuvo da
lis komisų gavai....

Jau aiškiai ir atvirai pa
sisakai kad pats buvai AL
IO dar ir daugiau sąskaitų 
šiolei pirmininku garsinai 
Kai taną. (Kažin kaip da
bar Kartanas jaučiasi?...)

Nors paviršutinai taip neišrodo, bet Italijos-Etio- 
pijos Afrikos kare Anglija daugiau kariauja su Italija 
negu patys Afrikos juodieji gindami savo žemę nuo Ita
lijos užsimojimo ją užgriebti.

Niekad Anglija neparodė tiek energijos ir pasiryži
mo išvengti karo kaipo dabar, Mussoliniui pasikėsinus 
prieš Etiopiją. Mat, Italų puolimas Afrikoje paliečia ir 
Angliją. Anglija turi kolonijas ir Afrikoje ir Azijoje 
ir kitose pasaulio dalyse. Ten visur yra geltonoji arba 
juodoji rasė. Anglijai rupi kad tos dvi rasės nebūtų 
sukiršintos prieš baltuosius jų valdytojus ir nepradėtų 
bendro atsilaisvinimo karo. Japonai net kaip kada pa
leidžia propagandą prieš baltuosius, kurstydami spal- 
vUočius neužsileisti baltiesiems. Tas rūpina tokią im
periją kaip Anglija, ir ji turi dėti pastangas užkirsti ke
lią Italijai kad nepraplėstų karo su Etiopija į spalvuo- 
čių karą prieš baltuosius.

Anglijos karo su Italija įrankis yra Tautų Sąjunga. 
Anglija verste privertė Prancūziją pasisakyti kur ji 
šiame kare stovi. Prancūzijos stojimas su Anglija su
stiprino Anglų poziciją ir tokiu budu Tautų Sąjunga at
virai ir drąsiai išėjo už Italijos pabaudimą. Ir baudžia
ma Mussolinio vadovaujama valstybė visais galiniais bu
dais. Apie 50 valstyvių esančių Tautų Sąjungoje atvi
rai ir drąsiai pasireiškė prieš Italiją. Mažosios valsty
bės ypač drąsiai stoja su Anglija, nes Italijos baudimas 
mažoms valstybėms nepakenks. Tik Austrija ir Ven
grija, artimos Italijos kaimynės, bijodamos Italijos, jai; 
pataikauja. Jos gal but, sulyg išgalių, aprūpina Italiją 
ir jos kariumenę maistu. Taigi turėdamos šiokią-tokią 
tiesioginę naudą, išnaudoja progą.

Anglija niekad pirmiau neparodė tokios energijos 
Tautų Sąjungoje, ten kur tarptautiniai nesusipratimai 
jos nelietė. Gražiausi pavyzdį turime Lenkų užgrobimą 
Vilniaus: kiek sykių buvo Tautų Sąjungoje už tai bar
tas!, ir nors visi žino kad Vilnius yra Lietuvių ir turės 
būti Lietuvai grąžintas, nedarė spaudimo Lenkus nu
bausti naudojant visokias supresijas iki jie neišpildys 
savo su Lietuviais pasirašytos Suvalkų sutarties.

dytojų ar įstatymdavių, ne 
už atsimetimą ar pasilikimą 
prie Lietuvos.

Klaipėdos statute nėra 
jokio patvarkymo kad ka
da nors Vokiečiai galėtų 
balsuoti už prisidėjimą prie 
Vokietijos.

Tautų Sąjungos padėti apsilpnina Vokietijos pasi
traukimas iš Tautų Sąjungos ir Hitlerio žiūrėjimas ir 
laižymasi Į Italiją lyg katino prie lašinių. Hitleris ne- 
išdrysta tuo tarpu Italijai kokią paspirtį — kad ir mo
ralę — duoti, bet jis ką tai svajoja. Jeigu jis tikėtųsi iš 
Italijos paramos savo siekiniams Europoje, jis gal duo
tų Mussoliniui žodį: “Daryk ką nori”. Tačiau dar tik 
nesenai Mussolinis uždraudė Hitleriui kišti savo nosį i 
Austriją, taigi draugiškumo tarp Hitlerio ir Mussolinio 
nėra. Reikalinga kad tam tikros aplinkybės priverstų 
Vokiečius ir Italus susimesti į draugiškumą. Jų laukia 
Hitleris, ir to trokšta Mussolinis.

Jeigu Mussolinis sutiktų leisti Hitleriui užgrobti 
Austriją, matytume kas pradėtų Europoje darytis.

Tik pats Vokiečių išstojimas iš Tautų Sąjungos jau 
sudaro padėtį kuri susilpnina Europos taiką. Vokieti
ja, Austrija, Vengrija ir Italija perkerta pusiau visą 
Europą nuo Baltijos iki Viduržemio jurų ir užkerta su
sisiekimą su rytų Europa.

Tuo tarpu padėtis pasilieka ta pati, ir Tautų Sąjun
ga, Anglijos vadovaujama, daug Italijai pakenks, ir ką 
Italai ant greitųjų dabar nepasigrobs, toliau grobimas 
pasidarys labai sunkus, nes gali pritrukti ne tik ginklų 
bet ir maisto milijonams vyrų išlaikyti po ginklu.

KAS MELAVO, 
KAS MELUOJA?

Antrą skridimą rengiant, 
per pusantrų metų cicilikų 
spauda prirodinėjo kad iš
skridimas nebuvo galimas 
“del blogo oro”. Šią vasa
rą pasikartojo ta pati pasa
ka: Vaitkus vis laukęs ka
da oro skelbėjas Dr. Kim
ball pasakys jog oras jau 
geras ir galima skristi.

Dabar gi, Vaitkui net 
perilgai laukus, ir skridimo 
promoteriams išleidus vi
sus skridimui sudėtus pini
gus, Dr. Kimball pasakė 

■ kad oras geras, galima skri
sti, ir Vaitkus išskrido.

Kai jis perskrido ir išliko 
gyvas, dabar vėl kaltė me
tama orui, buk Vaitkus tu
rėjęs “klastingą Atlantiką” 
ir visus oro žiaurumus ir 
neprielankumus.. . .

Taigi, kame dalykas: 
Dr. Kimball Vaitkų apga
vo, leisdamas skristi- kada 
oras buvo blogas (juk per 
vasarą buvo daug geresnių 
orų negu Rugsėjo 20 d.), ar 
skridimo rengėjai, kurie po 
senovei nori daryti biznį iš 
skridimo, numetę visą bėdą 
ant “blogo oro”, kaip ikšiol

ar

Dr. Kimball rašo kad nu
kritęs Vaitkus turėjo dar 
l,7C0 galionų gazolino ir li
ko tik 1,400 mylių kelio iki 
Kaunui, o Vaitkus nusilei
dęs tikrino kad gazolinas 
kelionėj išsiaikvojo ir buvo

MYSLĖ
“Kur eini, išilgini?”
“Kas tau rupi, skersini?”

—Žmogus, slenkstis.

PO KLAIPĖDOS 
KRAŠTO RINKIMŲ

Gabaus, po ilgo skaitymo, 
paaiškėjo daviniai Klaipė
dos krašto seimelio rinki
mų: Vokiečiai laimėjo visą 
didumą — 24 atstovus, Lie
tuviai tik 5 savo atstovus 
išrinko—tiek kiek pirmiau 
turėjo. Reiškia, krašto pa
dėtis lieka po senovei, jei
gu neįvyks kitokių patvar
kymų.

Lietuviai buvo net per- 
tėisingi prie balsų skaity
mo : balsavimų pasekmės 
paskelbta tokios kokios iš
ėjo. Vokiečiai butiį visus 
priešingus balsus sunaiki
nę, ar suvogę, ir balsavimų 
davinius suklastavę.

'Kaip Lietuviai dirbo ar 
nedirbo ■ Klaipėdos krašto 
sulietuvinimui bus plačiau 
aprašyta “Dirvos” redakto
riaus kelionės po Lietuvą 
aprašyme.

Dabar tiek galima pasa
kyti kad Vokiečiai prie šių 
rinkimų visu įtempimu ren
gėsi, ir naudojo pinigus ir 
terorą prieš Lietuvius.

“Dirvos” redaktoriui va
žinėjant po Klaipėdos kraš
tą ir pačioj Klaipėdoj, Lie- što seimelio, to krašto val-

tuviai pasakojo apie Vokie
čių apsiėjimus, ir net kitų 
šalių laikraščiai rašė kaip 
didieji Vokiečių valdovai— 
net pats Hitleris, kuris už
ima buvusio imperatoriaus 
vietą — slampinėjo už Ne
muno ir prie Suvalkijos ru- 
bežiaus, ir sušaukę savo se
kėjų bernų gaujas, lyg žvė
rys kaukė - staugė grasino 
Lietuviams ir sakė Klaipė
dos krašto žmones: “Jeigu 
jus balsuosit už Lietuvius 
tai jei ne dabar tai rytoj 
Hitleris ateis, kraštą užims 
ir jus visus iškars!”

Tokia didelė, savo kultū
ra besigirianti tauta, taip 
žemai nupuolė kad mažutei 
tautelei tokiais budais ker
štą skelbė: lyg šunes slam- 
pinėtų patvoriais ir lotų — 
taip Vokiečių valdovai darė 
sląmpinėdami Lietuvos pa- 
rubežiu!

Vokiečiai atlaikė savo, gi 
Lietuviai savo teisingumu 
parodė pasauliui jog Vokie- 
štą skelbė: lyg šunės slam- 
čiams leidžia už savo teises 
darbuotis.

Šis balsavimas buvo tik 
už išrinkimą Klaipėdos kra-

LIAUDIES DAINA
Laimė šaukė, laimė vedė, 
Basa began į kalnelį.
Ir užkopusi kalnelį 
Mačiau tris ž ve j alius. 
Ar nematėt mano brolio 
Ant aukštųjų jūrelių? 
Tai, mergele, lelijėle, 
Tavo brolis gal nuskendęs 
Ant jūrių dugnelio.
Smiltys graužia jo veidelį, 
Vilnys plauna plaukelius. 
Kopininkai, mieli draugai, 
Ar ištrauksite brolytį 
Iš jūružių dugnelio?
Ką gi duosi kad ištrauksim? 
Vienam duosiu šilkų juostą, 
Antram duosiu aukso žiedą, 
O šiam trečiam nėr’ ko duoti. ... 
Taigi pati suderėsiu — 
Jauną stirininką. .. .
Stirininkas gudrus vyras: 
Jisai mok’ laiveliu 'bėgti, 
Bėgt prieš vėją, bėgt paveju,

JAI NERŪPĖJO....
(“Margučio” Dainos) 

nerūpėjo rytelį keltį, 
per rasužę grėblelis traukti, 
jai rūpėjo sapnai sapnuoti,

Jai
Nei
Tik _
Sapnai sapnuoti, bernelis laukti.

Ir ji nulindo, gailingai liūdi, 
Lyg vakarinė už debesėlio.
Ir pro svajones iškilus jieško, 
Iškilus jieško ramaus, šešėlio.

Nurimk, sesutę,’ neliūsk, mergele, 
Darželyj tavo žiedai rasoja.
Ir ten nuo miško, ant bėro žirgo

- Ant ber.o žirgo bernelis joja.-.- "

(Tęsinys iš pereito num.)

XII. Karas I Karas!
Vyriausi valstybės taryba, pirminin

kaujant pačiam Vytautui, svarstė ordino 
reikalavimus. Kai kam ordino siūlymai 
atrodė geri, priimtini. Del jų buvo karš
tai ginčijamasi.

Tačiau ordino tikslus ir siekimus aky
lus politikas Vytautas tuojau įspėjo. Tat 
jis įtikinama ir karšta kalba įrodė kokius 
slastus sprendžia kryžeiviai. Visas savo 
mintis išdėjęs, jos paklausė tarybininkų 
nuomonės.

— Karas! — riktelėjo Žemaičių kuni
gaikštis Vingėla.

— Karas! Karas! — pritarė visi kuni
gaikščiai Lietuviai.

— Jūsų valia, didis valdove... .—svy
ruojamai prabilo Starobudo ir Naugardo 
kunigaikščiai. — Mes pasiruošę tau tar
nauti. , Kaip liepsi taip darysim....

— Karas! Karas! — šaukė visi Lietu
vos bajorai ir karo vadai.

Paskui prabilo pirmutinis Vilniaus vy
skupas, Andrius Vosylius:

— Maloningas valdove, lengva karas 
skelbti, bet sunku jo negandai pakelti. Kas 
gali žinoti kokių vaisių tas karas tėvynei 
gali duoti. O gal kartais pasiuntiniai yra 
įgalioti nusileisti? Todėl aš, Dievo vardu, 
maldauju tave nepradėti karo neišmėgi
nus visų taikos kelių.

— Teisingai kalbi, ganytojai. Pamė
ginsime derėtis. Pakvieskit pasiuntinius.

Kai pasiuntiniai atėjo, tarnai pastatė 
kiekvienam po krėslą. Vytautas prabilo:

— Taurusis riteri Zalcbache, vyriau
si mano taryba ir aš apsvarstėme ordino 
raštą. Deja, radome jį esant visai nepri
imtiną. Vis dėlto mes sutinkame derėtis 
jei ordinas bent kiek nusileis.

— Galingas Lietuvos valdove, — tarė 
Markvardas, atsistodamas: — aš pasisa
kau nesąs ordino kapitulos įgaliotas nusi
leisti. Žemaičiai privalo ir toliau pasilik
ti ordino valdžioje. Tavo didybė tui-i tuo
jau nutraukti visas sutartis su Lenkija. 
Ordinas už tai visada pasiliks ištikimas 
tavo sąjungininkas....

— Daugiau nieko nepasakysi, Mark- 
varde? — paklausė Vytautas.

— Tai paskutinieji ordino žodžiai.
— O jei mes nesutiksime jūsų reikala

vimų patenkinti ?
— Tada musų reikalą išspręs dangiš

kasis Teisėjas... .
— Tai karu grąsinate? — paklausė 

V ytautas.
— Dievo teismu! — išsisukamai atsa

kė kryžeivis. — Bėda pradedantiems!
— Bėda pradedantiems? Kas tada 

pradeda jei ne jus? Jus gi užgrobėte mu
sų kraštus! Jus ugnimi naikinate musų 
sodybas! Jus kraujuje maudote musų 
žmones! Bėda jums, klastingieji Dievo 
kryžiaus išdavikai ir veidmainiai! Jus ka
rą pradedate!. .. .

Markvardas išklausė Vytauto kalbos 
ramus. Paskui nusimovė geležinę piršti
nę ir sviedė ją Vytautui po kojų.

— Kryžeivių magisterio ir visos kil
nios jų kapitulos įgaliotas paskelbiu tau 
karą, Lietuvos ir Rusų žemių valdove! — 
tarė jis.

Visi tarybininkai pašoko iš vietų, nu
sitvėrė už kardų rankenų ir ėmė ūžti:

— Karas! Karas! Galas Vokiečiams! 
Mirtis plėšikams!

Bet Vytautas visus nutildė ir prabi
lo sekančiai:

— Vyk ir paskelbk savo kapitulai. Aš 
jos pakvietimą į Dievo teismą priimu. Aš 
prisiekiu iki to nepadėti kalavijo iki išdra
skysiu tą bjaurų plėšikų ir žmogžudžių 
lizdą, iki išnaikinsiu ir sutriuškinsiu visus 
nedorėlius ir žmogėdras, pasivadinusius 
kryžiaus riteriais!... . Jus ne riteriai bet 
pikčiausios gyvatės nuodytojos!!!

Markvardas nebeištverė — paraudo 
kaip keptas vėžys. Pagriebęs kardo ran
keną, šniokštė iššniokštė:

— šlykštus tavo žodžiai, priesaiklau- 
ži, tikybakeiti, neįžeis taurių Vokiečių 
vienuolių!.... Juk tie žodžiai plusta iš 
paleistuvės sunaūs lupų!

Vytautas griebė kardą ir butų per
sikėlęs įžūliam akiplėšai makaulę. Bet' jį 
sulaikė stipriom savo rankom brolis Vin
gėla.

skrido visą sali, 
nei 
sus

— Džiaugkis kad esi pasiuntinis, — 
vos sulaikomo pykčio balsu tarė Vytau
tas. — Kitaip liepčiau tau gyvam kailį nu
nerti. Nešinkis iš mano žemių iki ne vė
lu... . Mudu dar pasimatysim....

Netrukus kryžeivių pasiuntinių nepa
liko Vilniuje nei pėdsako.

Karo žinia kaip žaibas bematant ap- 
Neliko nei vieno kaipo 

vienos sodybos kur nebūtų aidėję bai- 
žodis:
— Karas! karas! karas!!!
Seka: LAIMINGAS LOŠĖJAS

(Bus daugiau)

KOBROS NUODAI — VAISTAI
Nuodingiausia ir pavojingiausia gy

vatė yra kobra. Jos įkandimas neišgydo
mas. Dabar tą pavojingą gyvi mokslas 
panaudojo savo reikalams.

Vienas garsus Amerikietis mokslinin
kas, Adolfas Honelesser, parsivežė iš Cen- 
tralinės Afrikos prigaudęs 'kobrų, Įvairių 
kitų nuodingų gyvačių ir Įvairių nuodin
gų vorų.

Kobrit nuodus mokslininkas vartojąs 
epilepsijai gydyti. Ligoniui įšvirkščiama 
po oda jų labai maža doza. Iki šiol gydy
mas davęs labai geras pasekmes, nors tai 
nėra visiškai geras. Visiškai išgydyti ne
pasisekę. Bet tie ligoniai kurie turėdavo 
per dieną po 4—5 epilepsijos priepuolius, 
beturi jų po 1—2 per mėnesi.

Esą atsitiktinų ikad po kobros nuodais 
gydymo ligoniui priepuolis tepasikarto  jas 
tik kartą j kelis iiiėhesius.

SUSISIEKIMAS NEW YORKE
Paprastą difeną New Yorko gatveka- 

riai, požeminiai keliai, tramvajai ir auto
busai turi apie 9 milijonus pasažierių.

Normališkai kasdien mieste važinėja 
i 23,600 autotaksių.

Užregistruota yra 30,000 autotaksių.
Paprastai New Yorko mieste esama 

apie milijonas užregistruotų automobilių, 
kurių apie 750,GOO buna pasažieriniai au
tomobiliai, 200,000 komercinių ir apie 45,- 
000 omnibusai.

Kasdien gelžkeliais ir autobusais New 
Yorkan atvyksta apie pusė milijono žino
mų.

Kds sekunda telefonų kalbasi apie po
ra šimtų žmonių.

Per 24 valandas mieste įvyksta virš 8 
milijonai pasikalbėjimų telefonu.

New Yorkiečiai per dieną suvartoja 
apie 3,500 tonų maisto. Pieno kas diena 
yra sunaudojama apie 2,500,000 kvortos.

Apskaičiuota kad New Yorkiečiai per 
dieną suvalgo 7 milijonus kiaušinių, išge
ria 875,000,000 galioriii vandens.

Maistui pristatyt reikalinga 1,500 va
gonų kasdien. Sustačius tuos vagonus vie
nas prie kito jie sudarytų 12 Angliškų my
liu.

ŽEMUAPIAI
30°

šie uieluvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kuHoje dalyje kas 
randasi, kur susieina rūbežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalą likit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

DU BROLIAI

Du Broliai—istoriška aįjysaKa iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35z pusi.,--------------- ■------------ i------------------15
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5820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



Pasaulio Lietuviu Kongreso Nauda
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

PER TVORA

(Tęsinys iš pereito num.)

UI. PIRMO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRE
SO NUTARIMAI ŠVIETIMO IR KULTŪ

ROS REIKALAIS
Susirupint veiklesniu Lietuvių tautinės kul

tūros ugdymu bei gyvendinimu Lietuvoje ir jos 
tinkamu pervedimu užsienio Lietuviams. Tuo 
tikslu plėsti ir stiprinti Lietuvoje Kultūros Rei
kalų Departamento veikimą, o gi užsienio Lie
tuviams pažinti ir jų kultūrinio veikimo sąly
goms ištirti, steigti atitinkamas institucijas (vi
so pasaulio Lietuviij išeivių tautinis institutas, 
šelpimo fondas, referenturos ir pn.), kurios tir
tų Lietuvių išeivių atskirų kolonijų specifika- 
lius reikalavimus, kad Lietuvos tautinės kultū
ros laimėjimai butų galima kuoveikiau perduoti 
kiekvienai Lietuvių išeivių kolonijai pritaikin
tu budu, ypatingai atkreipti dėmesio į švietimo 
ir tautinio auklėjimo tyrimą ir stiprinimą išei
vijoje, prisilaikant jų gyvenamos valstybės są
lygų ir įstatymų. Pasekmingesniems išeivių pa
žinimo darbams, kiekvienoje kolonijoje turėti 
specialius informatorius, o Lietuvoje instrukto
rius arba referentus, o gi tautinės kultūros po- 
puliarizavimui turi būti daugiau panaudojama 
visos Lietuvos kultūrinės įstaigos: teatrai su 
savo gastrolėmis, Lietuviškos filmos, radio ir p. 
Be to, kad tautinis auklėjimas ir švietimas vy
ktų sutartinai su Lietuvos tais pat darbais: a) 
Lietuvos visuomenė turi labiau susidomėti išei
vijos gyvenimu ir likimu, remti išeivijos mokyk
la ir rūpintis išeivių mokytojų socialiu draudi
mu. • b) Lietuvos mokytojai turi parodyti dau
giau aktivumo, įtraukdami išeivijos mokytojus 
ir mokinius į glaudesnį tarpusavio bendravimą, 
šaukdami periodinius mokytojų suvažiavimus 
bei kursus, skatindami tarpmokyklinį susiraši
nėjimą, keitimąsi albumais su gyvenamo kraš
to vaizdais ir kitokia etnografine bei istorine 
medega. c) Rūpintis kad Lietuvių^ išeivių mo
kslo jaunuomenė galėtų pasirengti savo koloni
jai veikėjus Lietuvoje, o, reikalui esant, ir Lie
tuvos inteligentai bei stipendininkai butų siun
čiami daugiau į tuos užsienio kraštus kuriuose 
yra Lietuviškos kolonijos. d) Steigti išeivių 
kolonijose knygynus, kurie palaikytų kuotamp- 
resnį ryšį su Lietuva knygų rinkoje; taip pat ir 
išeivijos spauda turi būti informuojama apie 
Lietuvos naujai išleistas Įmygąs bei perijodiką 
e) Ypatingai susirūpinti jaunuomene kuri lan
ko ne Lietuviškas mokyklas, steigiant priešmo
kyklinius vaikų darželius ir pomokyklines drau
gijėles arba prie kitų atitinkamų draugijų jau
nimo sekcijas, prisitaikant prie gyvenamos vals
tybės santvarkos, f) Remti užsienio Lietuvių 
spaudą, Lietuvos žurnalistų bendradarbiavimu, 
prenumerata ir Įeitais galimais budais.

tik vėjo nėšio j a- 
susipažino ir su

buvo parodytos

IV. KONGRESO NUTARIMAS APIE PASAU
LIO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMĄ 
Aukštai vertindamas reikalingumą tamprių

ryšių ir glaudaus bendradarbiavimo Lietuvos 
Lietuvių su svetur gyvenančia Lietuvių tautos 
dalimi, Kongresas išklausęs Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininko Rap. Skipičio tuo 
reikalu pranešimą, nutarė: įkurti PASAULIO 
LIETUVIŲ SĄJUNGĄ ir paveda savo išrinktai 
provizorinei valdybai iš 10 asmenų paruošti Są
jungos statuto projektą, kurio pagrindan turi 
būti dedami šie dėsniai:

1. Pasaulio Lietuvių Sąjungą sudarom iš ju
ridinių asmenų (draugijų, bendrovių), tiek Lie
tuvos, tiek užsienio Lietuvių. 2. Sąjungos cen
tras Lietuvos sostinėje, tačiau visos didesnėsės 
kolonijos užsieniuose turi savo atstovybę Sąjun
gos vykdomuose organuose.

Kas išrinkta j Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
laikiną valdybą: Į Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
laikiną valdybą pirmas Pasaulio Lietuvių Kon
gresas išrinko: DULR pirmininką Adv. Rapolą 
Skipitį, “Draugo” redaktorių L. šimutį, J. Bul- 
vitį, Prof. K. Pakštą, Kun. A. Steponaitį, Dr. J. 
Leimoną, ‘Tėvynės’ redaktorių St. Vitaitį, Prof. 
K. Sleževičių, “Trimito” redaktorių J. Kalnėną 
ir Pfof. Kan. F. Kemešį.
V. KONGRESO PADĖKA LIETUVOS VY

RIAUSYBEI
Pirmas Pasaulio 

ja savo prezidiumą 
Lietuvos Prezidentui
greso atidarymą ir pasakymą įžanginės kalbos, 
padėkoti Lietuvos vyriausybei, spaudai ir visuo
menei už malonų vaišingumą ir teiktą visokią 
paramą kongreso darbams ir jo atstovams.

IR VISUOMENEI
Lietuvių Kongresas įgalio- 
padėkoti Jo Ekscelencijai 
Antanui Smetonai už Kon-

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Ką Pasaulio Lietuvių Kongreso Dalyviai 
Matė Lietuvoje

Pirmo Pasaulio Lietuvių Kongreso dalyviai, 
atvykę į savo ir savo tėvų gimtą žemę Lietuvą, 
čia turėjo gražios progos pamatyti jos darbus, 
jos didelę pažangą visose gyvenimo srityse, su
sipažinti su jos dvasiniu bei medeginiu gyveni
mu, pažinti jos kovas del savo nepriklausomy
bės išlakymo, ir tt. žodžiu, užsienio Lietuviams 
buvo rodoma ir aiškinama viskas ko tik jie pa
tys panorėjo.

Pirmiausia, Pasaulio Lietuvių Kongreso da
lyviai buvo plačiai supažindinti su laikinąja Lie
tuvos sostine Kaunu, sui jos gyvenimu ii- jos 
apielinkėmis. Svečiai stebėjosi visa eile didelių, 
puošnių miesto rūmų, kurie pastatyti tik prieš 
kelis metus. Jiems ypatingai didelį Įspūdį pali
ko Lietuvos Banko, Teisingumo Ministerijos, 
žemės Banko, Kauno Apskrities Savivaldybės, 
Vytauto Didžiojo Muzejaus ir kitų naujų pasta
tų rubai. Jie sakė kad šiuos ramus perkėlus 
už vandenynų ir pastačius greta Amerikos pa
našių įstaigų, Amerikiečiams tektų jų pavydė
ti. Vienas Amerikos Lietuvis net išsireiškė kad 
Lietuvos Banko rūmuose Amerikos milijonieriai 
geriau sutiktų laikyti savo pinigus negu dabar
tiniuose Amerikos bankuose, nes Lietuvos Ban
kas ir puošnesnis atrodo ii- saugesnis. Užsienio 
Lietuviai Kaune dar susipažino su įvairiais mu- 
zejais, bažnyčiomis, senuoju miestu, jo siauro
mis gatvėmis, istoriniais namais. Greto to, jie 
susipažino su naujuoju miestu, žaliu kalnu, ku
ris prieš keliolika metų buvo 
mas smėlynas. Taip pat jie 
Kauno priemiesčiais.

Kongreso dalyviams dar
gražesnės ir žymesnės Kauno apielinkės: Pažai
slis, Napoleono Kalnas, Mickevičiaus Slėnis, Za
pyškis su jo seniausia, Vytauto Didžiojo staty
ta bažnyčia. Be to, jiems dar buvo parodytos 
Pakaunės vasarvietės-kurortai: Aukštoji Pane
munė, Lampėdžiai, Kulautuva, Kačerginė ir tt.

Kaunu ir jo apielinkėmis Lietuvos Lietu
viai dar nepasitenkino. Jie brangius svečiu^ 
supažindino ir su visu kraštu. Rugpjūčio 13 
d. keli šimtai užsienio Lietuvių išvyko susipažin
ti su Lietuvos pietine dalimi ir su Dzūkijos gy
venimu. Jie aplankė Prienus, Lietuvos sveika
tos šaltinį Birštoną su jo garsiomis gydyklomis; 
Punią, taip pat lankėsi pademarklinyje, susipa
žino su jo žymesnėmis vietomis. Jie 
Liškevoje, Perlojoje, Varėnoje, Alytuje, 
noje ant Merkio upės tilto gausus buris užsienio 
Lietuvių iš pačių pavergto Vilniaus krašto Lie
tuvių girdėjo jų skundus ir skurdų, okupantų 
suvargintą gyvenimą. čia užsienio Lietuviai, 
rankas iškėlę iškilmingai prisiekė darbu 
komis vaduoti Vilnių.

Nors dabar Lietuvoje kaip ir visame 
lyje yra sunkesni laikai, tačiau užsienio 
viai patys įsitikino kad Lietuvoje dar nėra taip 
sunku ir bloga kaip yra kitur. Jie patys pareiš
kė jog yra svarbiausia tas kad Lietuvos gyven
tojai jokio sunkumo nejaučia su maistu, nes 
yra jo didelis perteklius. Visai teisingai svečiai 
pastebėjo kad Lietuvoje esami ūkiški sunkumai 
pasidarė tik del perdidelio maisto produktų ir 
ūkio gaminių pertekliaus, šiaip jau, Lietuvos 
gamta svečius žavėjo, teikė jiems jaunų dienų 
prisiminimų, kėlė širdyje tėvynės ilgesį ir norą 
ką nors Lietuvai naudingo padaryti. O paverg
tų Lietuvių gyvenimas — tas skersai Lietuvos 
kūną einantis kruvinas pjuvis-administracijos 
linija — kelia taurią meilę ir Laisvės troškimą 
Vilniaus kraštui.

TAS NABAGAS 
ATLANTAS

Kažin kodėl Lietuvos lai
kraščiai ir Čikagos cicilikų 
gazieta Atlantiką vadina 
“klastingu”, ypač po to kai 
Vaitkus virš jo perlėkė.

Atlantas arba Atlantikas 
visai nėra klastingas, jis 
sutingęs sau guli ir pragu
lėtų amžius nejudėdamas, 
jeigu jo niekas neužkabin
tų.

Ir “Dirvos” redaktorius 
kitados, kada dar buvo jau
nas, manė ir tikėjo kad ju
ros ir bangos yra klastin
gos. Kartą jis, dar kai gy
veno Brooklyne, nuvažiavęs 
į Atlantiko pakraštį, pama
tęs dideles bangas besiri
tančias, daužančias krantą, 
paklausė Atlantiko šitaip:
“Pasakykit, juros bangos, 
Ko jus dūkstat, ko jus šokat, 
Ko jus galvas savo keliat 
Ir prieš ką krutinę statot? 
Nepajudinsit jus uolą, 
Neapversit didį laivą, 
Nei padangė neiškilsi t — 
Argi šito.jus nematot?”

Atlantikas jam atsakė 
taip :
“Ramus vandenys mes esam, 
Nei manyti mums netenka 
Kad pakilti į padanges, 
Kad nuversti tvirtą uolą.
Tiktai vėjas-palaidunas 
Blaško-mėto lyg padūkęs: 
Jam taip tinka, jis taip nori— 
Jis priverst mus turi galią.”

(Iš Tautos Vainikas, 1919)

Nuo to laiko gerb. redak
torius daugiau netiki kad 
Atlantikas — ar kokia kita 
jura — butų klastingas ir 
kad kam nors kokį blogą 
darytų, o ypač lakūnams 
kurie Atlantiko nesiekia ir 
nieko bendro su juo neturi.

Ir dabar gerb. redakto
rius gryžo iš Lietuvos per 
tą patį Atlantiką ir patyrė 
kad tas didis vandenynas 
esti ramus ir niekam nieko 
nedaro. Viską atlieka vė
jai — ir Atlantiką vargina, 
ir lakūnus gąsdina.

Supa Garba.

ši-

lankėsi
Varė-

ir au-

pasau-
Lietu-

Kariumenės Poligone. Kongreso atstovams 
Rugpučio 13 d. buvo bene vienintelė proga pa
matyti dirbančią ir tėvynės gynimo darbams 
besiruošiančią Lietuvos kariumenę. Tą dieną 
Kongreso atstovai, Talkos Spaudos Biuro (Tsb.) 
vedėjo Antano Bružo vadovaujami, lankėsi ka
riumenės vasaros stovykloje Gaižiūnų poligone. 
Nuvykę ankstų rytą, jie jau rado kariumenę be
žygiuojančią i “kautynių“ lauką. Netrukus ir 
svečiai pateko Į tariamo karo lauką. Iš kelių 
kalnelių ir aukštumų jie stebjjo kariumenės da
lių — “mėlynųjų” ir “raudonųjų” — užimtas 
pozicijas. Smalsesnieji čia turėjo progos net 
pašaudyti iš kulkosvaidžių ir kitų ginklų. Besi
domėdami kariumenės manevrais, užsienio Lie
tuviai nuo poligono lauko rinko granatų skevel
dras, jas rūpestingai vyniojo ir sakė jas vešis 
j savo gyvenamas vietas, parodyti savo artimie
siems ir pasakos jiems apie Lietuvos kariume
nės darbus. Gi jiems patiems tai bus gražiau
sias Lietuvos laisvės gynėjų prisiminimas. Už
sienio Lietuviams poligono viršiningai suruošė 
pietus, per kuriuos buvo pasakyta daug kalbų. 
Pirmiausia, visus svečius pasveikino poligono 
viršininkas Pulk. J. Vitkauskas, pažymėdamas 
kad poligono gyvenime tai nepaprasta diena, nes 
susitinka čia kelių kontinentų Lietuviai. Jis ra
gino svečius pažinti, pamilti ir stiprinti Lietuvos 
kariumenę, kuri apgynė nepriklausomybę ir ku
ri atvaduos Vilnių. Svečių vardu kalbėjo: Kun. 
Ambotas, S. A. Trečiokas, Adv. Gricius, V. M. 
Čekanauskas, P. Pivaronas. Jie pažymėjo' kad 
Lietuvai esant pavojuje, usžienio Lietuviai su-

Pagyri Motina
Mano duktė palaiko 

ryšius su geriausiomis ir 
kilniausiomis šeimomis 
mieste!

— Taip? O kas gi ji yra?
— Telefonistė!

Laike šliubo, jeigu jauno
sios tėvai verkia tai gražu, 
o jeigu jaunikio tėvai verk
tų tai butų jaunosios Įžei
dimas, nes išrėdytų kad jų 
sūnūs gauna visai netinka
mą žmoną....

KLAIPĖDOS RINKIMAI 
arba

Signatarai Berlyne naziams 
padarė demaršą del Lie

tuvos puolimo
(“Sekmadienis”)

Naziai laiku pastaruoju 
tikrą peilių maršą groja, 
Kaip bemoka, kaip bežino 
visaip Lietuvai grasina.
Mat šiandien seimelį renka, 
todėl naziai taip ir trenkia. 
Tikisi į Klaipėdiškį 
baimės įvaryt ne biškį.
Šitoks naziškas metodas 
kai kada jiems kaiką duoda 
Bet dažnai iš šito lieka 
tuščias garsas, daugiau 

nieko. v
Ii’ šį kartą signatarai 
klausėsi ką naziai daro.
O pamatę jųjų štuką 
pas juos pakalbėt užsuko.
Sako, Ponai rudmarškiniai, 
Meskite karu grąsinę!
Bo kai kirsim jums į klyną, 
ilgai pasiliks mėlyna!
Kažką naziai ruošės tarti, 
ruošės Lietuvą pabarti, 
Bet nustebę nebsuspėjo, 
signatarai jau išėjo....

—P. Pakštiranka.

Dvi Priešginybės
Merginos eidamos į šliu- 

bą apsivelka baltai, dėlto 
jog apsivedimas merginoms 
skaitosi laimingiausia gy
venime diena.

O vyrai eidami i šliubą 
apsivelka juodai.... Ko
de!?....

Geriausias Išėjimas
Profesorius Į medicinos 

studentą:
— Ką darytum ašmenini 

kuris butų išgėręs nuodų?
Studentas: — Kuogrei- 

čiausia šaukčiau kunigą 
kad duotų paskutinį pate
pimą.

A •;

Pasitiki Sugryžti
Kalėjimo viršininkas, iš

leisdamas iš kalėjimo atsi
tarnavusį bausmę kalinį, 
paduodamas jam ranką ir 
palinkėdamas viso gero, sa
ko:

giau

leisi

Tikiu kad mudu dau- 
nepasimatysim....
Kaip? Tamsta jau ap- 
šia tarnybą ?....

galvočius
yra tokia

Vienas 
teismas 
kur ištiriama kuri 
nė j ančių pusių turi 
advokatą.

pasakė. 
Įstaiga 

iš byli- 
geresnj

MYSLĖ
Dviem pupom visus lau

kus užsėja. —Akys.

INEXPELLER\"^

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIQ 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

važiuos iš viso pasaulio ir drauge su kariumene 
stos tėvynės laisvę ginti.

Kariumenės paradas. Antrą' kartą užsienio 
Lietuviai Lietuvos kariumenę matė per jos vie
šą pasirodymą, Rugpjūčio 15 d. Tai įvyko Kau
no karo aviacijos aerodrome. Pirmiausia, kuo
pa išpildė grupinę mankštą; kautynių skyrius 
parodė puolimą ir ryšių šunų pratimą; paskui 
ta pati kuopa pro žiūrovus praėjo dainuodama, 
“Leiskit į Tėvynę”. Tai gaili ir graudi daina, 
kuri ne vienam užsienio Lietuviui išspaudė gai
lias ašaras. Be to, šaulių degozatorių komanda 
parodė kaip reikia nuvalyti dujomis užnuodytus 
laukus. Artilerijos grupė parodė figūrinį važi
nėjimą riščia ir šuoliais; taip pat parodė ir Pa
tarėjos išvažiavimą į atviras pozicijas. Gusanj
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APIE

K. 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! ,į

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 kelionės 
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.

ž 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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ĮGALIOJIMAI
i reikalingi Lietuvoje pirki- 
• mui, pardavimui, valdymui 
Į žemių ir kitokio turto.
i' K. S. KARPIUS *

Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras.
“DIRVA”

! Rašykit laiškais arba atsi- 
> lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

|l Kalbinkit savo draugus skaitys 
; i “Dirvą’,’ — jie turės sau di- 
; delio pasitenkinimo iš jos.

NEBŪK

eskadronas pademonstravo kirtimus, durimus 
ir raitelių žaidimus, kurie visiems darė gilaus 
įspūdžio. Gale dar praūžė pei.’ki lėktuvai ri
kiuotėje, o vienas lėktuvas išpildė kelis aukšto
jo pilotažo numerius. Pabaigoje kariumenės 
pasirodymo svečiams buvo padarytas gražus ne
tikėtumas — “oro traukinys”. Tai lėktuvas iš 
Nidos, iš sklandymo mokyklos atvežė sklandy
tuvą, kuris, tarp vėjų ir audrų sukiodamasis, la
bai gražiai nusileido iš 1000 metrų ^aukštumos.

šias vietas ir įdomumus Pasaulio' Lietuvių 
Kongreso dalyviai matė visi. Tačiau dar dau
giau jų svečiai matė patys, paskirai, nes 'po 
Kongreso dar daug jų ilgesniam laikui liko Lie
tuvoje, arčiau susipažinti su jos visapusišku gy
venimu. Tsb.

(Bus daugiau)

ŽILAS
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina žilintą, Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. į Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Speeialis 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.

N 
M 
M 
M 
K 
h

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m. 
Siunčiamas Dykai,

Parašykite paprašydami
pas — , • ■■•5,,^

JONAS KERDIEJUS
‘652 Broadway, 

South Boston, Mass.
XSXXXZXXZXXXXXZXXZXXXXXXXX



APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

KNYGA APIE LATVIUS
“Times” literaturi- 
praneša apie išlei-

Londono 
nis priedas 

naujos knygos Angliška 
apie musų brolius Lat- 
Knygos vardas: “LAT-

Country and People”. Ją

GERB. SPRAGILO “ME-i vynės’
TEORAS” NUKRITO 

IR NUSKENDO
Pats oro karžygis išliko gy

vas ir sugryžo 
kon.

Žada važinėt po 
rinktis aukų, 

kas duos.
Labas! labas! gerbiamie

ji! Prisipažinsiu kad aš po 
pabuvimo Lietuvoj nuo Ve
lykų visau jau užmiršau sa
vo Amerikonišką Lietuviš
ką kalbą ir kalbu tikrai ir 
grynai Lietuviškai.

Dabar pasakysiu 
kas su manim atsitiko to
liau, Lietuvoje begyvenant 
ir apie liūdną galą mano 
garsaus oroplano “Meteo
ro’ , kuriuo aš nuskridau Į 
Lietuvą padarydamas re
kordą daugiausia sustoji
mų.

Kada išgirdau kad atva
žiuoja Į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą gerb'. “Dirvos” 
redaktorius, aš tuoj sugal
vojau ir sumaniau padaryt 
šitaip: nusiskubinu Į Slap
tą Slabados Oro 
sakau:

— Sudekit man 
pirkimui benzino, 
siu Į Klaipėdą pasitikt gerb. 
“Dirvos” redaktoriaus eks
kursiją Į Kongresą!

— O, tai labai prakilnus 
ir garbingas sumanymas! 
— pasakė man Slapto Sla
bados Oro Klubo pirminin
kas, ir tuoj paskambino at
vežti mano “Meteorui” rei
kalingą kieki benzino, ir 
man sėdus i savo oroplaną, 
mano plieno paukštis išskė
tė savo galingus sparnus ir 
purpdamas skrido per Lie
tuvą Į Klaipėdą, pasitikti 
ekskursiją, kuria atvažiavo 
net šeši delegatai i Kongre
są.

Visa Klaipėda laukia at
vykstant i Kongresą taurių 
Amerikos Lietuvių veikėjų: pamatau laivą, ir suku ap- 
‘Dirvos’ redaktoriaus, ‘Te- link ji ore ratais, darau vi-

Amen-

kolonijas 
jeigu

jums

Klubą ir

aukų nu- 
aš s'kri-

’ redaktoriaus, ‘.San
daros’ atstovo, ‘Vienybės’ 
atstovo ir kitų, ir net iš 
Kauno atvyko komisija juos 
pasitikt ir priimti su Lietu
viška valstybine!

Iš Kalmaro gauta žinia 
kad vakar iš ten išplaukęs 
laivas su tauriais ekskur
santais atplaukia j Klaipė
dą. Ryto metą kada laivas 
turėjo atplaukti, dar anks
ti, dar laivo buvo nematyt, 
aš vėl sėdau Į “Meteorą”, 
vėl jis išskėtė galingus sa
vo sparnus, ir aš pasiryžau 
vykti ekskursantų pasitik
ti. Juk tai bus garbė ir 
man ir jiems kad štai va 
patinka juos oro karžygis, 
kuris nuskrido iš Klyvlan- 
do Į Kauną su daugiausia 
sustojimų!

Rytas buvo gražus, oras 
ramus, taigi Kaipėdos Oro 
Klubo nariai persigandę at
kalbinėjo mane kad neskris- 
čiau, nes mano oroplanas 
pritaikytas skraidyti šalta- 
be ir blogame ore.

- Gerb. Spragile, tam- 
pavojingą riziką: 

ore kaipI 
gali atsitikti oro avari
ne tik tamsta gali žūti 
pražudyti 
lėktuvą!

sta imi 
tokiame vasaros 
šis 
ja, 
bet 
gų 
sako jie.

— Žut-but 
pasirodyt tokiam dideliam 
skaičiui Amerikos Lietuvių 
laikraštininkų kad nieko 
neatboju ir kad jokis pui
kiausias oras man negali 
būti pavojingas! — sakau 
aš!

Supurpė '‘Meteoro” mok
sliškas propeleris, ir aš pa
lengva, dideliu smarkumu 
kilau i stratosferą! Valio 
taurieji ekskursantai! Va
lio Pasaulio Lietuvių Kon
gresas! Jus laukia Klaipė
da ir Kaunas glėbius išskė- 
tę!

Nulekiu tolyn į Baltiją,

ll' toki bran- 
Neskrisk! —

skrisiu, turiu

6820 Superior Ave.
Cleveland. Ohio.

metų)(už puse

Už 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertės 
knygų dovanų, 
vo

naujas prenumeratas savo

Kalbinkit sa- 
draugus užsiprenumeruoti 

Dirvą”.

kilpas, link-sokias mirties 
sminu pasitiktus svečius.

; Laivas plaukia j Klaipė- 
; dą ir aš jj lydžiu, sukda

mas aplink ratu.
Tik staiga pajuntu kad 

mano “Meteoras” jau ne- 
1 gali kilti aukštyn, puola že

myn — turbut nuo saulės 
kaitros ledais apšalo ar 
nuo perdaug pasiimto ben
zino nepajiegė motoras suk
tis, ir mano moksliškas oro
planas neria į vandeni! Aš 
šiaip, taip išsikrapščiau iš 
oroplano ir spėjau nukrist 
ant laivo, o gerb. Robotas 
su “Meteoru” nugarmėjo Į 
baisią gilumą Baltijos dug
no !

Rėkiu-šaukiu laivo kapi
toną kad gelbėtų mano oro- 
planą iš jurų gelmių, bet jis 
sako turi skubint Į Klaipė
dą, ir Švedų laivui uždrau
sta Lietuvos vandenuose 
oroplanus žvejoti, tai ir ne
gavau pagalbos — mano 
moksliškas oroplanas ir li
ko Baltijos gelmėse.

Parplaukiam Į Klaipėdą, 
aš tuoj mušu telegramą 
Kauno Karo Muzejui kad 
atvyktų išsiimtų iš vandens 
mano žuvusį “Meteorą” ir 
patalpintų muzejuje. Bet 
ir iš čia gaunu atsakymą: 
Nenori jie kad daugiau la
kūnų ar užsimuštų ar oro- 
plannus sumuštų ar priger
tų, nes Karo Muzejuje nė
ra gana 
Lietuvių sudaužytiems oro 
planams 
ka, sako 
Girėno “Lituanikos”....

Taigi mano “Meteoras” 
ir liko Baltijos dugne amži
nai. .... s v & *

Bet vistiek mano dvasia 
nenuskendo, ir kai nuvažia
vau su ekskursantais ir de
legatais i Kauną, ten mane 
labai iškilmingai priėmė!

Jeigu ir pėkščias bučiau 
nukeliavęs j Kauną, jie vis
tiek butų iškilmingai pasi
tikę, nes Kauniečiai mėgs
ta ceremonijas ir moka iš
kilmingai priimti oit) kar
žygius.

Dabar, pargryžęs Į Klyv- 
landą, vis radau savo dirb
tuvę nedirbant, tai norė
čiau važinėt po Lietuviškas 
kolonijas pasirodyti kaipo 
žymiausias oro karžygis ir 
pasirinkti aukų, tik nežinau 
ar kas norės man aukauti!

tas, šventas gamtos jausmas, 
kurs leidžia nepagedusiam žmo
gui manyti kad kažko aukštes
nio ir dieviško gludi šiame nuo
stabiame sielos linkime. Iš dai
nų dvelkia švelnus, elegiškas 
tonas, ir jis kyla ne iš ištvir
kusios bet iš skaisčios, nekal
tos, savo mylimo ar mylimos 
skaudžiai pasiilgusios širdies. 
Čia niekur nėra kalbos apie buč
kį, rankos paspaudimą, slaptus 
žvilgsnius 
reiškimus.
pavadinimą
ta, nepasakoma gamtos paslap
tis, kurią nekaltai jaučią neiš- 
drysta ištarti”.

Palyginus ką Vokiečiai sako 
apie savo liaudies dainas ir kas 
sakoma apie musų, tuojau da
rosi aišku, musų pratėviai bu
vo kilnesnės sielos ir širdies 
kultūros žmonės negu Vokiečių 
pratėviai Tas pat pritinka 
šiandien.

Teisėja Lillian M. West- 
tropp vėl Kandidatuoja

tion du metai atgal. Dabar ji kan
didatuoja tolimesnei tarnybei šešių 
metų terminui ir pasitiki kad tauti
nės grupės parems ją balsrfodamos 
Lapkričio 5 d. Ji yra gera draugė 
Clevelando tautinių grupių, todėl 
pasitiki iš jų sau parėmimo.

vietos Amerikos

sutalpinti; užten- 
vienos Dariaus ir

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

STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

supažindinti su Lie- 
istorija, 
Knygos

valdžia ir 
recenzentas

savo knygą 
pirmoje 

an- 
die- 
su- 
ta-

dimą 
kalba 
vius. 
VIA;
parašė R. O. G. Urch, spaus
dinta Rygoje. Jos tikslas — 
Angliškai skaitančią visuome
nę supažindinti su Latviais ir 
jų kraštu, kaip 1928 metais 
Londone išleista Pulk. Harri- 
sono knyga “LITHUANIA” tu
rėjo tikslo 
tuva, jos 
veikėjais, 
sako:

“Rašytojas Urch 
suskirsto į dvi dali: 
Latvių istoriją peržvelgia, 
troje papasakoja apie šių 
nu Latviją. Istorinė dalis, 
talpinta Į šimtą puslapių,
čiau, pirmiau nieko neskaičiu
siam apie Latvius skaitytojui 
duoda progos susidaryti vaizdą 
Latvių tautos istorijos, 
pasakiško Lačplėšio 
plėšytojo) gadynės iki 
mo raudonųjų. Antroje 
rašytojas aprašo Latvių 
blikos atsiradimą, kurią 
da žemės 
visą nauj ų 
Knyga perduoda 
vaizdą to gaivumo 
mo Latvių tautos, 
tės laikais sukurtų 
stybę, kurios vienybę patikrino 
Karlis Ulmanis 1934 metais, 
paimdamas valdžią i naujos 
tautinės ir autoritetinės 
riausybės rankas”.

nuo 
(meškų 
išguji- 
dalyje 
respu- 
prade-

reforma, prikurusia 
žemdirbių luomą, 

skaitytojui 
ir užsidegi- 

kuris suiru- 
tautinę val-

MUSŲ DAINOS

vy-

irMusų dainas mes patys 
svetimtaučiai giria. Reiškia, 
liaudis sukūrė menišką dalyką, 
šiandien, kai Vokiečiai Lietu
viams dieną ir naktį prikiša 
“nekultūringumų”, Įdomu pri
siminti ką vienas pirmųjų mu
sų dainų rinkėjų, Rėza, yra pa
sakęs. Jis gyveno Prancūzijos 
revoliucijos ir Napoleono karų 
laikais ir pirmą dainų laidą iš
leido 1825 metais. Tą rinkinį 
(89 dainas) šymet išleido Vy
tauto Didžiojo universiteto Hu
manitarinių Mokslų fakultetas, 
priežiūroje M. Biržiškos.

Del liaudies dainų vienas Vo
kietis (Forkelis, 1801 metais) 
yra ką štai ką pasakęs:

“Liaudies daina, kokia ji 
musų laikais sukurta ir praėju
siais šimtmečiais daugiausia 
buvo kuriama, nėra tikras me
no istorijos dalykas. Jei ji at
siranda pačioje liaudyje tai 
tekstas turi dažniausia paikus, 
tuščiaminčius rimavimus, arba 
nešvarius dviprasmiavimus, o 
jos gaida tokia nereikšminga 
kad ji kiekvienam kitam teks
tui lygiai gerai pritiktų.”

Rėza į tai sako: “šis tvirti
nimas visai negali būti taiko
mas Lietuvių liaudies dainoms, 
čia viskas teisingai apmąstyta, 
giliai atjausta ir padoriai išlak 
kyta”.

Rėza 
kiškai 
Lenkai, 
dojo,
liaudies dainų turinio gražumą. 
Įvadoje Rėza štai kaip Vokie
čiams aiškino Lietuvių liaudies 
dainas:

“Pažymėtina jog skaisti do
rovė, gerbimas kas padoru ir 
tinka, vyrauja dainose. Nera
sime nei vienos dainelės kurioj 
nepadoriais užsiminimais butų 
peržengta dorovės ir gėdingu
mo ribos. Rimtas skausmas, 
švelni melancholija apsupa šias 
dainas gražiai veikiančiu liūde
sio šydu. Meilė čia nėra palei- 
stuvinga aistra, bet tasai rim-

savo rinkini buvo Vo- 
išvertęs, ir juo vėliau 
čekai ir Rusai pasinau- 

tikslu parodyti Lietuvių

ir kitus meilės iš- 
P'ati meilė vos turi 

; ji tebėra ta šven-

Kandidatas Į Miesto

ir

yra vienas iš 
iš penkių tei- 
balsuojama 5

Cleveland Bar

The Cuyahoga County Bar Asso
ciation’s balsavimas už parinkimą 
kandidatų į Miesto Teisėjus parode 
kad David Copland 
parinktinųjų į vieną 
sėjų, už kuriuos bus 
d. Lapkričio.

Savaitė pirm to, ir
Association rekomendavo Copland’ą 
į Miesto teisėjus.

Copland yra kandidatas šešių me
tų terminui, kam bds renkama pen
ki teisėjai.

Aišku kad mažuma šiaip žmonių 
žino apie advokato tinkamumą ir 
sumanumą būti teisėju. Bet kada 
patys advokatai kurį iš savo tarpo 
užgiria tai reiškia jog rekomenduo
jama tinkamas žmogus. Abiejų ad
vokatų draugijų užgyrimas David 
Copland’© parodo jo tinkamumą bū
ti Clevelando Miesto teisėju.

Mary B. Grossman — 
Kandidatė į Teisėjus

Mary B. Grossman, kandidatė to
lesnei tarnybai j Miesto Teismą se
kančiuose rinkimuose, pasekmingai 
ir garbingai tarnavo savo vietoje 
per praėjusius 12 metų.

Jos rekordas visu jos tarnavimu 
teisėjo vietoje yra nuoširdus tarna
vimas visuomenei. Bėgyje visos sa
vo karjeros kaipo advokato ir 
jo, Mary B. Grossman dirbo 
rinimui viešuomenės reikalų, 
po išrinkta pirmutinė moteris
ja 1923 metais, ir nuo to laiko daug 
pasidarbavo pravedime įvairių 
gerinimų 
vėl buvo 
nui.

Teisėja 
do Teisių
steigė teisių ofisą 1914 metais, kur 
ir praktikavo per 10 metų. Ji turi 
tą garbę kad buvo išrinkta pirmuti
nė moteris teisėja, ir pirmutinė mo
teris priimta i American Bar 
ciation (Amerikos Advokatų 
S>jų).

Ji įsteigė Moterų Apsaugos
giją 1917 metais, kuri dabar žinoma 
kaipo Merginų Biuras, ir nuolatos 
tarnavo toje organizacijoje be atly
ginimo. Ji turėjo daug žymių 
eigų advokatų draugijoje. Yra 
riu Merginų Biuro taryboje ir 
mutinė narė pirmutinio Moterų
Club ir dalyvauja veikliai kitose or
ganizacijose.

Jos ilgas patyrimas teisių prakti
kavime ir teisėjo pareigose užtar
nauja jai balsuotojų pritarimo.

teisė- 
page- 
Ji ta- 
teisė-

pa- 
teismo tvarkoje. 1929 m. 
išrinkta šešių metų termi-

Grossman baigė Clevelan- 
Mokyklų 1912 metais; jsi-

Asso-
Drau-

Drau-

par- 
na- 
pir- 
City

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.

Rytą po rinkimų, Lapkričio mėn. 
1933 metais, kuomet Teisėja Lillian 
M. Westropp kandidatavo ilgesniam 
terminui, vietos laikraščiai sekan
čiai parašė:

“Išrinkimas Miesto Teisėja Lillian 
M. Westropp nuostabiu 87,697 balsų 
skaičium buvo viena iš sensacijų an
tradienio balsavimų.”

Teisėja Westropp buvo paskirta 
1931 m. per Gubernatorių White už
pildymui likusios tuščios vietos mie
sto teisme, ir 1933 metais jos 
tas nepaprastas balsų skaičius 
rodė jos tinkamumą tai vietai, 
vo artimiausį kompetitorių ji 
lenkė 37,500 balsų.

Teisėja Westropp, viena moteris 
iš dviejų, kurios yra šešiolikoje tei
sėjų skaičiaus, pasirodė labai tinka
ma tai vietai, 
ir permato 
gyvenime, 
nubaudimo, 
jautimo.

Teisėja Westropp buvo vienatinė 
moteris kurią užgyre Bar Associa-

gau- 
pa- 
Sa- 

pra- legali

1923 
Hart.

Ji supranta žmogų 
jo bėdas ir nemalonumus 
todėl žino kuris vertas 

o kuris užsipelno pri

James P. Hart, Apskrities Prose- 
kutoriaus padėjėjas ir kandidatas į 
miesto teisėjus, šešių metij termi
nui, parodė savo patyrimu ir suma
numu jog yra tinkamas užimti tei
sėjo vietą.

James P. Hart gimė Liepos 12 d., 
1898 metais Visą mokslą ir 
patyrimą įgavo Clevelande.

Jisai praktikavo teises nuo 
iki 1929 su savo tėvu W. J.
1929 metais jis inėjo į Apskrities 
Prosekutoriaus ofisą su Ray T. Mil
ler ir tarnavo iki šiol prie abiejų 
Apskrities Prosekutorių, P. L. A. 
Lieghley ir Frank T. Cullitan.

James P. Hart aktiviai dalyvavo 
tardyme daugelio bankų bylų ir kitų 
svarbių dalykų. Jis yra užgirtas 
Clevelando Darbo Federacijos.

NEWMAN TRAVELTALKS

Puikus spalvuoti vaizdai. Jodomi paveikslai imti Etio
pijoj. Rodomi nuo 4 po pietų ir nuo 8:15 vakare

PIRMADIENI, SPALIŲ-OCT. 21
B. of L. E. Auditorium—St. Clalir Avė. ir Ontario St.

VYRAMS IR VAIKINAMS

NAUJI RUDENINIAI SIUTAI
DRABUŽIAI KOKIŲ 
JUS NEGALITE 
GAUTI KITUR

MUSŲ KAINOS 
KUOŽEMIAUSIAI 
NUSTATYTOS

Vyrų Ir Vaikinų Skribelės........
Geriausio šilko kaklarišiai........
Per Galvų Užsivelkami Sveteriai

$2.95 
. .48

1.95

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

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

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

Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, lt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.
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= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-

= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

: 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
riiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinT

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
demiškas.

HEnderson 9292

I
 REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MITLIOLIS
, 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 __

į

°:



Kaip iš Vandens Atka
riaujama Derlinga 

Žemė
Kaunas. — Lietuvos girios 

ir pelkės ilgus amžius buvo pa
tikimos talkininkės Lietuviams 
ginantis nuo priešų. Daugely
je Lietuvos istorijos vietų ap
rašoma kaip Lietuviai sūkiam-' 
pinę į pelkes pulkus priešų,, 
juos skaudžiai sumušdavo ir į 
išvydavo iš savo krašto. Am
žiams bėgant, girios išnyko, 
pelkės apdžiuvo, bet ne tiek kad 
Lietuvos artojas galėtų būti 
šeimininkas savo giriose ir pie
vose. Net ten kur ūkininkas 
galėdavo su žagre ineiti, retais 
metais vanduo nenugulėdavo 
pasėlio ar nesupudydavo šieno. 
Senovėj buvusios Lietuvių tal
kininkės pelkės dabar buvo vir
tusios ūkininkų nelaime ir pra
keikimu.

■Lietuvos ūkininkai, siekdami 
sau geresnio ir laimingesnio 
gyveninio pradėjo didelę griež
tą kovą su vandeniu. Jiems i 
pagalbą atėjo valdžia su kapi- • 
talu. Jau 20 metų kaip eina 
ši kova. Lietuvos ūkininkas 1 
jau daug laimėjo ir, galimas 
daiktas, po keliolikos metų jis 
visiškai laimės kovą su vande
niu. čia kalbama apie didelių 
plotų pelikių ir vandeningos 

' mės nusausinimo darbus.
darbai prasidėjo jau prieš 
dįjį karą. Bet lyginant su 
bar varomais žemės nusausini
mo darbais, prieškariniai nu- 

, sausinimai jokios žymės nepa
liko. Juk prieš karą dabarti
niame Nepriklausomos Lietu
vos plote buvo nusausinta tik 
7,650 hektarų žemės. Tie dar
bai dabartiniais Lietuvos pini
gais kaštavo tik 722,500 litų.

Atgavus laisvę, Lietuva, ki
tas savo gyvenimo sritis tvar
kydama, nepamiršta ir šių di
delių žemes nusausinimo darbų, 
žinoma, iškarto nepajiegė že
mės nusausinimą varyti tokiu 
plačiu mas'ta kaip dabar. 1920 
metais buvo nusausinta tik 100 
hektarų žemės; 1921 met. jau 
nusausinta 1,853 ha. Juo to
lyn tuo šie darbai buvo smar
kiau plečiami. Kaip 
parodo ši lentelė: 
1923 m. nusausinta 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931

ze-
Šie
Di-
da-

jie augo

ha 2,586 
9,015 

14,614 
25,894 
33,570 
44,044 
53,635

1934 me-

kovos 
nesu- 
laiku

Išviso, nuo 1920 iki 
tų Lietuvoje nusausinta 313,- 
299 hektarai žemės. Per tą 
laiką visi nusausinimo darbai 
kaštavo 40 milijonų litų.

Šios Lietuvos ūkininkų 
su vandeniu ir ateityje 
mažės. Jau artimiausiu
ia vandens bus atkovota dar 
57,11-3 hektarų dailingos že
mės. Kasmet Lietuvoje prie 
žemės nusausinimo darbų dirba 
apie 6000 darbininkų. Didžiu
liai žemės plotai sausinami tik 
vasaros metu.

Lietuvos ūkininkai džiaugia
si atgautais derlingos žemės 
plotais. Bent kuria nepriklau
somos Lietuvos dalimi keliau
dami, dabar matome laukus, 
girias ir pelkes rėžiančius pla
tesnius ir siauresnius, gilesnius 
ir lėkštesnius griovius. Upės, 
kurios anksčiau buvo visaip iš
raitytos, duburingos, pavasa
riais, rudeniais ar per lietus
patvinstančios ir apsemiančios Road 
pasėlius, laukuose šieną, net 
kaimus ir sodybas, ardančios 
sodybas ir tiltus, dabar jau su
tvarkytos ir suvestos j vieną 
taisyklingą vagą, duburiai už
pilti, užlyginti. Net ir ten kur 
anksčiau žmonės sunkiai išbris
davo, dabar auga javai, žaliu 
kilimu tyso gražios pievos.

| šie Lietuvos žemės nusausi
nimo darbai ateityje sudarys 

j ištisą gadynę tautos gyvenime 
ir bus minimi kaip geresnio ir 
laimingesnio ūkiško gyvenimo 
pradžia. Tsb.

KAIP VOKIEČIAI EL
GĖSI RINKIMU 

LAIKU

(Specialiai “Dirvai”)
Pagėgiai, Spalių 2 d.— Klai

pėdos krašte praėjo seimelio 
rinkimai. Kas rinkimus laimės 
sunku pasakyti, bet reikia ma
nyti kad Lietuviai jų nelaimės, 
nes Vokietija varo labai baisią 
propagandą prieš Lietuvą ir 
Lietuvius, čia duodama pini
gai kas tik jų panori ir balsuo
tojai papirkinėjami įvairiais 
budais, kad tik už Lietuvius ne
balsuotų. Daugelis krašto Lie
tuvių rinko Vokiečius tik tode- 
liai kad buvo prigrasinti jog 
Vokiečiams kraštą okupavus 
jie bus pakarti 
vius. Kitiems 
sakojama kad 
išrinks tai bus

: venti. Darbininkams pažadėjo 
dvigubą atlyginimą, ir tt.

Taigi turint visą dar šmeižtų 
ir prasimanymų eilę sunku ti
kėtis kad Lietuviai seimelio 
rinkimus laimės. Bet mes ne
nustojame vilties ir jeigu ne
laimėsime vistik nenustosime 
kovot už tėvų žemelę ir per il
gas kovas tikimės visišką lai
mėjimą Klaipėdos krašte.

jei rinks Lietu
vėli buvo pripa- 
jeigu Vokiečius 
daug geriau gy-

jau musų pasienio 
Tilžės gryžę, pa
paikai Tilžiškių, 
žmonių, rentinin- 
vyrų ir moterų,

to kai naziai

Tilžiškių pa- 
vienas Tilžės

Tilžiškiai Ašaras Lieja 
Žiūrėdami į Lietuvos 

Puse
“Lietuvos Keleivis” Klaipė

doje paduoda tokią žinią apie 
liūdną padėtį Tilžės gyventojų 
negaunančių iš Lietuvos mais
to:

Nekartą
gyventojai, iš 
šakojo kaip 
ypač senesnių 
kų, bedarbių,
stovi prie tilto, akis įsmeigę į 
Lietuvos pusę, ir ilgai tik žiuri 
ir žiuri j ten kur jie nebegali 
nueiti pigiai pavalgyti. Nekar
tą moterys apsiverkė kalbėda
mos apie labai sunkų bado gy
venimą Tilžėje po 
tiltą uždarė.

Šitą apverktiną 
dėtį patvirtino ir
muitininkas valdininkas, kaip, 
darant radio transliacijas iš 
Tilžės, ladiofono kalbėtojas nu
ėjęs su mikrofonu pas Luizės 
tiltą, muitininkus išklausinėjo 
apie tiltą, uždarytą sieną, ir tt. 
Muitininkas pareiškę didžiausį 
nepasitenkinimą tilto uždary
mu, nes nuo to labai vargsta 
Tilžės gyventojai.

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

radžius, 35x120 lotas, $500 Įmo
kei, $12 Į mėnesi išsimokėjimas ir 
nuošimtis. Taksai $33, radasi ant 
Star Av. arti Superior ir Addison.

McKENNA
1383 East 55th SI. HE 5282

PARSIDUODA NAMAS
6908 Pennsylvania avė., 6 kamba

riai, 4 apačioje, 2 viršuje, skalby
kla virtuvėje. Kaina $1,600. Krei
pkitės CHerry 0078.
820 Finance Bldg'. 750 Prospect av.

NAMAS IŠSINUOMOJA
4 akrų žemes plotas-, tinka bizniui 

arba namui. Kreipkitės 18621 Neff 
GArfield 6296.

IŠSIDUODA KAMBARIS
Vienam vyrui, be valgio, su visais 

įrengimais ir šiluma. Kreipkitės 
1694 E. 90 Street

PUIKUS BILIARDAS 
PARSIDUODA

Už visai mažą kainą, kuris kainavo
$70.50. Kreipkitės tuoj

1694 E. 90 Street

DIRVA

d a-

Programą atidarė Anelė Ka

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražia užeigą

<5

25c
(0)

22 
pa-

VĖL BUS APRAŠYMAI 
LIETUVIŲ VEIKĖJŲ IR 
SENŲ GYVENTOJŲ

Neužilgo “Dirvoje” vėl

suma nustatyta 
bus bandoma su-

COMMUNITY FUND 
VAJUS

Fund per eilę 
turėjo gana stip-

Spalių 
Jurgio 
parapijos

13 UŽSIMUŠĖ
Automobilių nelaimėse Ohio 

valstijoje praeitą sekmadieni 
užmušta arba užsimušė 13 žmo
nių.

čios. Kaina, 81550.00. Reikia

PARSIDUDA NAMAS, 6

bus 
pradėta aprašymai gyvenimo ir 
veikimo senųjų Clevelando Lie
tuvių gyventojų ir veikėjų.

kambarių, moderniškas, arti 
Ona nuos Jurgio Lietuvių Bažny- 

ir

’oo tfNiOHdiriax ma omo jill

The Ohio Bell Telephone Company yra dalis' 
| visos 
mais

Fšalies

Bell System ir naudojasi visais išradi-/ 
telefono, telefono išvystymais ir visosv 
telefono patyrimais, kurie teikia Ame-^ 

pirmenybę telefono patarnavime.

Šk. PAKLAUSYKIT RADIO

VIETINES ŽINIOS
--------------------------------- I tautu radio programas iš sto

ties WJAY, kandidato Į mayo- 
rus Burtono agitacijai. Lietu
viškai kalbės Jonas Brazaus
kas. Muzikaliam programs 
lyvaus Jonukas Brazauskas.

Užgyre Tenesy Kandi
datūrą Į Teisėjus

Praeitą savaitę keleto tautų 
advokatai susirinkę suorgani
zavo American Cosmopolitan 
Advokatų Klubą. Dalyvavo at
stovai nuo Lietuvių, čekų, Slo
vakų, Slovėnų, Lenkų, Rusų. 
Ukrainų, Jugoslavų ir Roma
nų-

Plačiai buvo apkalbėta kodėl 
šių tautų atstovų nėra miesto 
ir apskrities valdžioj, nors yra 
tinkamų daug advokatų kurie 
galėtų užimti įvairias vietas, 
ypač teisėjų Miesto Teisme.

Klubo organizavimą baigus, 
buvo patiekta rezoliucija užgi
nanti kandidatūrą Teisėjo Ge
orge S. Tenesy j Miesto Teisė
jus šešių metų terminui.

Taipgi paskirta komitetas 
vajui Tenesy į teisėjus, ir ko
miteto vieta nuskirta 513 Pub
lie Square Bldg.

Vienas
Cosmopolitan Advokatų Klubo

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
CHORO BALIUS 

Antradienio vak., 
d., nuo 8:30 vai., šv. 
rapijos auditorijoje, 
choras rengia savo dideli balių. 
Įžanga bus tik 35c., gros Shang 
Jenkin's orkestras.

APS ĮVEDA
Elena Palubytė sueina i mo

terystes ryšj su Viladu Krasau
sku. šliubas bus šv. Jurgio 
Lietuvių bažnyčioje, antradie
ni, Spalių 26 d., 9 vai. ryto.

TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

GRAŽUS RADIO 
PROGRAMAS

Spalių 10 d., iš radio stoties 
WJAY buvo duodama visa pu
sė valandos Lietuviško radio 
programo. Programas prasidė- 

iš ’’tikslų American jo nuo 3:30 po pietų.
AJ.i/kulų ICvbo Programą atidarė Anelė Ka- 

yra iškovoti atitinkama repre-! valiauskienė su daina “Plaukia 
zentaeiją miesto ir bendrai vai-' Nemunėlis”. Po to ji sudaina- 
džioįe visoms tautoms, nes 65 ' “TZr> T ",zl' 
nuoš. miesto balsuotoju paeina 
iš ateiviu, o jie labai mažai 'te
gauna vietų valdžioje.

Susirinkime dalyvavo virš 80 
advokatų, kurie savo organija- 
ciją praplės iki to kad gales

Šį rudenį Community Fund 
pasiskyrė sukelt $3,250,000 už
laikymui Clevelando šelpimo įs
taigų per sekantį metą. Vajus 
prasidės Lapkričio 18 ir tęsis 
per savaitę laiko, iki 26 dienos.

Pernai buvo bandyta sukelti 
$3,500,000, bet sukelta $3,038,- 
000. šymet 
mažesnė, bet 
kelti visa.

Community 
praeitų metų 
rių, duosnių remčiu, kurie duo
davo šimtais ir desė įkais tūks
tančių aukų, bet dabar tūli jų 
jau mirę, kiti bankrutavę arba 
kitaip kaip negali tokių sumų 
skirti kaip seniau skirdavo

. Po to ji sudaina
vo “Ko Liūdi, žalia Gerele”.

'Programo vedėju buvo Adv. 
Nadas Rastenis, kuris persta
tė kalbėti “Dirvos” redaktorių 
apie jo patyrimus Lietuvoje ir 
Lietuvos padėtį. Po kalbos, bu
vo pagrota rekordai Kauno Ka- 

pasitarnauti ir suteikti visokių 'ro Muzejaus vėliavos nuleidimo 
' ‘ ’ ------- ---'iškilmių. Toliau, sekė dainos,

“Ar Tu žinai, M,ano Broli’ 
Petronėlė Stankevičiūtė, 
Useliutė, Alvina Luizienė;
“Ilgu, Ilgu”, Alvina Luizienė ir įmokėti, $700.00 Kreipkitės: 
Julei Salasevičienė. Programas;
baigėsi “Plaukia Nemunėlis”, i 986 East 74th Street.

patarimų apie visuomeniškus ir 
politiškus reikalus visiems sa
vo žmonėms.

Studentų Piešiniams 
Skiriama Dovanos

The Cleveland Safety Coun
cil (Saugumo Taryba) rengia 
milžinišką studentų afišų pieši
nių parodą ir kontestą už dide
les dovanas. J. A. 
prezidentas, Central 
Advertising Company, Inc., iš 
Clevelando, paskyrė $500 dova
noms už geriausius piešinius 
studentų lankančių Cuyahoga 
Apskrities mokyklas. Saugu
mas yra vienas iš svarbiausių 
viešuomenės gyvenimo pusių ir 
piešiniuose privalo būti kuoia- 
biausia vaizduojamas.

Viena aukšeia /io laipsnio 
dovana bus $50, o kitos dova
nos bus padalintos daugybei už 
geriausius jų kurinius, kurios 
sieks nuo $40 ir žemyn iki $1. I 
Dalyvauti gali meno mokyklos 
ir universitetų studentai, ku
riems paskirta didesnės dova
nos: taipgi paskirta dovanos 
iki $30 aukštesniųjų mokyklų, 
ir dovanos žemesniųjų mokyk
lų mokiniams, iki 4-to skyriaus 
paišybos mokiniai gali dalyvau
ti šiame konteste.

Platesnių informacijų apie 
šį kontestą kiekvienas gali gau
ti iš: L. C. Sykora, 1108 Swet- 
land Bld.. Cleveland, O. Tele
fonas PR. 2877.

Zimmer, 
Outdoor

ANGLIŠKOS KALBOS 
PAMOKOS

St. Clair Branch Library, E. 
55th ir St. Clair Av., Mrs. Eli
zabeth Coe, kuri per penkis 
melus davė pampkas Angliškos 
kalbos, dabar vėl turi pamokas 
kasdien, nuo 1 iki 3, išskyrus 
šeštadienius. Mrs. Coe yra ži
nioje miesto mokyklų tarybos. 
Pamokos dykai. Stokit dabar.

NEWMAN KELIONIŲ 
VAIZDAI

A. L. Newman, garsus ke
liautojas, duos paskaitą pirma
dieni, Spalių-Oct. 21, nuo 4 vai. 
po pietų, ir kitą nuo 8:15 vak. 
Jis kalbės apie Ethiopiją. Bus 
parodyta Mussolinio kareivių 
eisenos, Malta sala, su Britų 
karišku laivynu, ir paskui sos
tinė Ethiopijos žemėje, Addis 
Abeba, ir daug vaizdų iš mo
derniškos Ethiopijos. Paskai
ta ir paveikslai bus rodomi En
gineers Auditorium, St. Clair 
ir Ontario.

Pirmadienį, Spalių 28, bus 
kitos paskaitos ir paveikslai toj 
pačioje auditorijoje, nuo 4 ir 
8:15 vakare. Tuo atveju bus 
apsakoma apie Pietų Juras.

STATYBA EINA PLAČIAI
Clevelande jau patiekta dar

bai trečiai ir paskutinei seno 
miesto dalies atnaujinimo sri
čiai. kur bus išstatyta nauji, 
moderniški darbininkams gyve
nami namai vietoje iki šiol bu
vusių supuvusių lūšnų 
šokio našvarumo.

pilnų vi-

J IEŠKOMAS
JUOZAS BRAZIS

Juozas Brazis, kuris 
gyveno 1531 East 33 
Somas atsišaukti “Dirvos
ministracijon. Yra svarbus rei
kalas surištas su jo tėviške,j 
Bradesiais, Lietuvoje.

1920 An.
St., pra-

ad-

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

Naudok Telefoną

ŠTAI viens atsitikimas kada jus no
riai leidžiate savo kaimynei naudoti 
jueų telefoną—kuomet ji ateina pra
nešti telefono kompanijai Įvesti jai 
atgal išimtą telefoną.
Mrs. Smith ir daugybe kitų šeimų 
kurios žino kaip nepatogu naudotis 
kaimynų telefonais dabar įsideda sau 
atgal. Užsakymai telefonuejami mu
sų Biznio Ofisui bus greitai išpildyti.

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi....................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi. . ..

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

GUDRI MOČIUTE — Keturių veiksmų 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..............................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila 
vykus komedija.

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija.

senoviškas
61 pusi.

komedija;

Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa-
183 pusi............................................

Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi..

MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 

111 pusi........

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

KADA
trijų 
vyrai, 3 moterys. 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveikemis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..........................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS —■ Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi.................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Isteriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmu kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina G vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gele 34 pusi, didumo......................................................

MOTINOS ŠIRDIS —■ keturių veik-nuj drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi........................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina G vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — V ieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi..........................................

MONOLOGAI — Trys, pritaikyti scenai ...............
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi...........
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai

dina 27 Vyrai, 2 moterys. >51 pusi.........................
NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 

vyrai, 2 moterys. 30 pusi. ................ a...................15c
PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik

sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi......................................10c

PINIGŲ NĖR' — Komedija viename akie; vaidinu 
10 vyrų, 1 moteris. 28 pusi.................................

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina G vytai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi.......................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 
rai, 3 moterys. 109 pusi...................................

.NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių 
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi........

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi...............

RUSIJOS CARAS — Monologas .................................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi............... .....................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant............................................ ..................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.

SALIAMONO SAPNAS -— Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygele.......

UŽKEIKTA MERGELE — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.........

VAIKŲ TĖATfttlt — Penki veikalai vienoje knyge
lėje; 1—‘Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukui......................................

VEIDMAINYSTE IR MEILĖ — drania-tragedija 5 
veiksmui**^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi................. .. ...

vy-
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Rašo Operetę aioie Kcn- KAS BUS SEKANTIS VIEŠA PADĖKA
grės© Dalyvius Lie

tuvoje
“Dirvos” redaktorius ruošia

CLEVELANDO
MAVORAS?

Vardan Clevekr.do Liet. Ka
talikiškų Draugijų Sąryšio tu
rime išreikšti viešą padėtą vi
siems tiems kurie kuom nors

DIRVA 1 , ... ...

Y o u t h’ s F o r u m /
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicolt 448G  6820 Superior Ave. Cleveland, O.

U NCENSORE
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

d| K. of L. SPOTLIGHT
FLASHING K of L NEWS

komišką operetę apie patyri
mus Amerikos Lietuvių delega
tų Pirmutiniame Pasaulio Lie
tuvių Kongrese Lietuvoje.

Operete bus ir komišku i’' 
kartu patriotiška. Atvaizduos 
ir gerus Lietuvius ir musų rau
donukus, kaip jie elgėsi Lietu
voje Kongreso metu.

Operetė bus statoma Padė- 
kavonės dienoje, ketvirtadienį, 
Lapkričio 28 d., Lietuvių salė
je.

Kitas svarbus pranešimas 
visiems “Dirvos” skaitytojams: 
baigant 20 metus “Santakos”- 
“Dirvos” ėjimo ir pradedant 
20 metų pačios “Dirvos” gyva
vimo sukaktuvių, rengiama di
delis Naujų 1933 Metu Sutiki
mo Vakaras Gruodžio 31, Lie
tnviu salėje, VISIEMS “DIR
VOS” SKAITYTOJAMS DY
KAI! Reiškia, nereikės mokė
ti už įžangos tikietą — visiems 
skaitytojams tikietai bus duo-

sino klausimu visi Clevelan- 
do piliečiai susidomėję ir vie
nas kito klausia: kas bus iš
rinktas mayoru. Nuo to klau
simo neliuosi ir mes Lietuviai.

Kaip žinome, prieš nomina
cijas turėjom net aštuonis kan
didatus į mayoro vietą, bet iš 
tų astuonių trys kandidatai — 
Miller, Davis ir Burton — su
kėlė nepaprastas varžytines ir 
už juos ėjo visoki ginčai ir la- 

I žybos del jų laimėjimo nomi- 
I nacijų.

Tas klausimas jau išspręstas 
Spalių 1 dieną ir nominacijų 
ginčas baigtas.

Dabar antras ir paskutinis 
ginčas pus išspręstas pačių pi
liečių balsuotojų Lapkričio 5 d. 
rinkimuose.

prisidėjo prie Spalių 13 d. ren
gto paminėjimo 15 metų Vil
niaus užgrobimo sukaktuvių.

Pirmiausia, dėka musų kal
bėtojams, Kun. A. Karužiškiui, 
Adv. N. Rasteniui, P. J. žuriui. 
K. S. Karpiui ir A. Baniui. Iš 
kalbėtojų vienas Kun. E. šteig- 
manas negalėjo pribūti, ir pri
siuntė telegramą apgailestau
damas kad del susirgimo nega
li dalyvauti.

Sekanti prisidėjo su daino
mis, muzika ir kitais paįvairi
nimais vakaro programo išpil
dyme: Vyčių 25 kuopos mergi
nų choras, vadovaujamas Alvi- 
nos Luizienės; Anelė Kavaliau
skienė, Adelaide Miliauskaitė, 
Florence Aleknaitė, Marcelinas 
Žitkus, pianistės Jeanette Jan-

dami dovanai!

Kaip iš nominacijų pasekmių 
matome, abu kandidatai — ir 
Miller ir Burton — nėra gavę 
tokio skaičiaus balsų kad iškal- 
no butu užtikrinta išrinkimas.

kauskaitė, Biruta žiurienė; V. 
Vaitinas, akbrdionistas; dekla
matoriai, Ignas Visockas, Adelė 
Slankauskaitė, ir jaunuolis Bag
donas su “Indijoniškom švie-

Pa-Bedarbiams Teiks
šalpą ir Toliau

Praeitų keliu dieni] bėgyje 
buvo pradėta skelbti kad fede- 
ralė valdžia sulaikys teikimą 
tiesioginės pašalpos Ohio vals
tijos, kartu ir Cuyahoga aps
krities, bedarbiams. Dabar gi, j 
po didelių pastangų, gauta už-l 
tikrinimas kr,d pašalpa nebus) 
sulaikyta Lapkričio 1 d., 
buvo tikėtasi, bet 
iki Kalėdų ar šių 
gos.

Buvo tikėta kad viešų darbų 
eiga iš iii,alins greičiau ir 
durna bedarbių bus suimti dir-j 
bti, tačiau tie darbai dar vis 
trukdosi, todėl bedarbių užlai
kymui reikalinga bus pašalpos.) 

Pačios Ohio valstijos Legis- 
latura dar nepadarė jokių i

Parsieina daryti derybos su jų 
buvusiais oponentais pralaimė
jusiais kandidatais už jų pase
kėjus ir dar jieškoti naujų bal-l 
suotojų, kadangi paprastai ne j 
visi balsuotojai dalyvauja no
minacijose dalyvauja, nors šy- 
met sumušė rekordą dalyvavi
mo daugumu. Tačiau 
nuošė balsavimuose visi 
pasidaugina.

Taigi dabar mayoro

ma nuo to kai nasibaigs fede 
rates valdžios teikimas pašaipi]

Pittar speaks. Traditions speak of 
tne ‘samarakonas” as dwelling in 
tne land of the rising sun. It is 
frequently used in a simile: “Ap
tepęs burnos, tinginys ir niekam 
nevertas kaip samarakonas”. Thus 
is signifies a degraded person.

The Thraco-Phrygian theory of 
Lithuanian origin appears to be 
somewhat plausible when we stop to 
consider the Lithuanian 
the lion in Lithuanian 
song recalls the creature found in 
Phrygo-Thracian art, the Muse, 
Terpsichore, may be etymologically 
explained as denoting “trypti su 
kojom” - trepsi ‘stamps the feet’, 
trepzikojom and trepsikojė, and the 
Lith. “kumetis, kumečiai” (Jan
kauskas) which the Greeks borrowed 
from the Thracians. “Kumetis” is 
connected by Jankauskas with the 
word “kuomet” — when, but I con
nect it with “kamuotis” — to go 

i from place to place. This “kumetis” 
has been elaborated to denote many 
things: comedy, comet, etc. The 
Lithuanian Apuolė recalls the Da
cian Apulia, and also the 
davas and 
Lithuanian

(To be

By BIRUTE SMAILIS 

LITHUANIAN ART
Beginning the season’s activities 

with a tackle near the home plate, 
the local K of L’s run a gauntlet 
through ordinary entertainment by 
holding a card party with reserved 
space at “The Black Cat”, Saturday, 
October 19, located at 6816 Superior 
avenue.

Dancing and refreshments are in
cluded in the small fee of 15 cents.

Come, spend a few hours with a 
young group of Lithuanians out 
a good

WHILE attending the First Lith
uanian World Congress, along with 

traditions: | the other delegates and visitors, I 
story and received an invitation to attend the 

i opening of the art gallery in the 
, Vytautas the Great Museum. Truly, 

it was a pleasant privilege to dis- 
i cover whaį strides the Lithuanian 
, artists have made during the few 

years that Lithuanian has had her 
independence.

Not only have the artists created 
individual works or art. They have 
also contributed to the preservation 
and adaptation of genuine Lithuanian 
art motifs of the past to modem 
forms of art. For instance, one of 
the most outstanding examples of 
this that, comes to my mind, is the 
set of household furniture that was 
on dieplay: these pieces of furniture 
being ultra-modern in shape but 
beautifully and tastefully decorated 
with inlaid pieces of wood, the de
sign taken from some old, original 
Lithuanian art motif. The one re
sponsible for this combination of the 
beautiful, the national, and the most 
practical, is Jonas Vainauskas. Then 
there were carpets, rugs, tapestries, 
table covers, cusjiion covers, etc., that 
also made use of that triple com
bination mentioned above. I know 
you would have loved to look at 
these beautiful things, just as I did, 
and, having been particularly struck 
with some nice piece of work and 
art, as I was, have yearned to pos
sess some of these things. True, 
I did purchase a small piece of wo
ven and embroidered woolen cloth 
to cover a Lithuanian album I have, 
a wooden plate with an inlaid de
sign, and a table cover with a Lith
uanian design woven in it.

And, last but not least, I would 
like to tell you about the artists 
who have made individual contri
butions and what forms these con
tribution took. There were oil paint
ings, pastel paintings, etchings, com
mercial art drawings, wood carvings, 
and sculpturing. So you can see 
that Lithuanian talent is just as di
versified and prolific as that of 
other nations. It was my good for
tune to be introduced to two of the 
most outstanding living artists of 
Lithuania; Peras Rimša, a 
and A. Žmuidzinavičius, a 
They were present at the 
of the art exhibition and 
with the people in a very 
and pleasant way. 
were other artists 
was no mutual friend at band to dis- 

| close their identities.
Some of the artists have won re

cognition and praise fo 
tire work in other countries 
most renowmed of 
lojus Kastantas 
whom a separate 
Kaunas is named.
interesting afternoon at the Čiurlio
nis Gallsry, and. if there hadn’t been 
so many new things to be seen In 
and around Kaunas, I would have 
spent many more mornings or af
ternoons there.

His work is not only great, but 
i very, very individual. Perhaps that 

ill is one of_lhe reasons why it is great.
It would command attention any- 
where amongst art lovers. The paint
ings are very symbolic anti imagina- 

! tlve. The artist has left no writ
ten record of the meaning of the 
paintings.
himself to search for whatever sig
nificance he may be able to glean 
from the things depicted. And the 
coloring is very subtel, and the 
shading from the deep tones to the 
light is very beautifully done. The 
blending of the colors is a delight 
to the eyes.

There was one other visitor with 
whom I travelled to Europe and 
back, Mrs. Douvan (Stephania Ciur- 
lioniute), a relative of this renown
ed artist, who told me some inter
esting things about him. I don’t 
think she wnll mind my disclosing 
them. The artist, like all great 
artists, was very poor and was un
able to buy paints with which he 
could work, and so made up his 
cown by using egg and other natu
ral colorings. That is what I call 
being a truly great genius, for he 
not only created and expressed the 
ideas be had, but he also created 
the tools and mediums by means of 
which he could do this.

He was also a composer of music. 
He composed variations on folk
tunes. and also many riginal fugues, 
preludes ,and other musical forms.

From W’hat I have brieflly told 
you in this article, I hope you will 
have a more definite idea about the 
cultural development of the Lith
uanian people, and be justly proud 
of it.

WITH the odor of moth balls once 
again predominating and social ac
tivities taking the field for another 
six months or so, K. J. M. has fin
ally decided neither to vacation in 
the mountains or on the seashore 
Nosir, from now on your bad dreams 
are going to be realities, and this 
column is going to be the badness, 
cf the dream.

So to accomplish 
give the out-of-town 
a little competition, 
ingly attended that 
come - Home Affair, 
somebody I recognize 
YEW - HEW —

Right you are, how 
r -cognizing those giant 
Sky and Scraper I mean Slim Mic- 
kunas and Whitey Termanas. What 
tha! they have an alcoholic odor 
about them already? no it can’t be. 
Wait!..........................................................
speech 
trail’s 
out to
Yep, they’re digging for something, 
there it is .
a scoop 
do ya wanta drink of this apple 
cider ? ” 
thing’s 
vestigation revealed onlv harmless, 
alcoholic-smelling APPLE CIDER.
SURPRISE —

After her recent confinement, it 
was indeed a pleasure to have Mrs. 
N. Wilkclis in our midst. Outside 
of looking just a bit tired, she seems 
to be full of the old Nick, again. 
That’s supposed to be a pun, 
know her hubbv’s name’s Nick. Get 
it — full of Nick, har! har!
EFFECTS —

After a thorough survey I have 
a little data on the results of the 
Orpse-Hollish hookup. Nope, there’s 
no short circuit as yet, just a little 
sputtering . . .

Hank, that’s the groom, still signs 
his letters with a P. S. - I love you, 
when he writes to his wife, when 
she visiting here in Cleveland.

Frances, the strongest half of the 
knot that" binds them, still shakes a 
mean hand, so she can’t be suf
fering from overwork, says I.

Now then there’s Pete, the in
between, have you noticed his dish
water hands have disappeared? They 
have.
HELLO! —

Just in case you overlooked it, 
I chanced to notice that Mrs. Lucas, 
of Youngstown, had her two daught
ers along. It was the first occasion 
we’ve had to see mother Lucas, for 
some time. She likes mustard on 
her hot dogs . . . that is, if she 
beats Rose to the table. Half a 
dug of whiskey is her limit, and 
she calls Helen — baby.. I wonder 
if she knows that Petesy Yenicky 
calls Helen, baby, honey-bunny-boo, 
sugar , toots, plus - and so on.
INTRODUCING —

After Sunday night’s performance 
J see where we’ll have to start say
ing, Miss Alekna, not Heyah Flo! 
Every inch a lady, and every note 
she sings getting sweeter, it is this 
humble person’s opinion that (Miss) 
Florenc- Alekna is bound for places 
where I’ll have to get a better job, 
in order to pay the admittance fee. 
SAY LISTEN!'—

Here’s a little information on Ak
ron’s Pinch-hitter. He doesn’t chew, 
smoke, drink, laugh silly, put his 
feet up on the chair when sitting, 
nor does he like Cracker Jack. But 
last Sunday he disclosed his love 
for flowers and hankies, especially 
when they’re in lapels and pockets. 
For fuller details, if any are neces- 
saiy, get in touch with this Pansy
snatcher, from Akron.
WOW! —

Some months back this little piggy 
went to market and came back with 
more than anticipated. Reason — 
the Skodis sisters, with their sales
manship ability, were on deck. But 
you AIN’T seen nawthin’ till you 
see their maw. That little woman 
sold about a dozen or more tickets 
for a jubilee celebration or anniver
sary party quicker than Ann Milicke 
of Akron, used to say “go away” 
persistent boy friends.
NOTE -

If this 
little off 
it. please 
me that I have a double crown — 
and indication of intelligence. That 
theory is about as right as 
perity being just around the 
ner, don’t you think so?

this end, and 
correspondents 
yours intrud- 
Karpius Wel- 
Ah-ha. there’s 
already . . .

could I miss 
Akron twins,

they’re not interested in this 
. . . they’re getting up. The 
getting hotter and hotter — 
Slim’s car, just as I thought.

a jug — boy, what 
to start with. ■— “Hey Pete,

time.
for

ATTENTION!
ST. GEORGE’S - OCT. 

four days left until the
22 

big
BE AT

Only 
dance held by St. George’s choir. 
Have you you. best "owns ready, 
girls? Boy’s are your suits pressed? 
And now how about those tickets? 
Hove you got yours? Good! Now 
you’re all set for a wonderful even
ing of dancing to Shang Jenkin’s 
rhythmic orchestra. The Dance pro
grams will be passed out for you 
to keep track of your dances so you 
fellows won’t ask three girls for the 
same dance.

So don’t forget Tuesday, October 
22 at 8:30. Dancing will 
till 12:30. Admission only 
Checking will be free.

dovas — are 
in character.

Concluded next

endless — 
strikingly

Week)

continue
35 cents.

Due to the length cf “The Innocent 
Bystand&r’s” article — it will appear 
in next week’s issue.

Can you imagine, 
ruined

every-
now. Further in-som .

“Dirvai” ačiū už nemokamai 
skelbimą musų parengimo, ir 
B. Rakauskui už paskolinimą 
Victrolos pagrojimui iš Kauno 

I parvežtų Maro Muzejaus vėlia- 
1 vos nuleidimo iškilmių.
. Ačiū publikai už atsilanky- 

’ pirkimą Vilnliaus pasų 
. ir ženkleliu, kuriu išplatinta už 
$11.30.

Ačiū tiems visiems darbinin- 
I kams kurie tą vakarą pasidar
bavo.

Viskas praėjo gražiai ir 
sėkmingai ir iš parengimo 
pelno “ 
duoti 

Na 
tiems 
mėgino pakenkti musų paren
gimui, nes jų tos pastangos tik 

(daugiau šį vakarą išgarsino ir 
! todėl turėta pasekmės tokios 
kokios turėta.

| Clevelando Liet. Katalikiškų 
(Draugijų Sąryšis gyvuoja nuo 
‘ 1914 metu. Kas metai rengia 

• šiaip paren- 
i liau nueisim. Vengkim asme ■ I Sįmus ir pelną skiria labdarin- 
j aiškumų, kurie priveda prie j S'įerns> kultūriniams ir bažnyti- 
rhusu Lietuviu tarpusavinio su-|niams tikslams. Eetgi atsiran- 
sivaidijimo, draugiškumo suar-Ha tokių “didvyrių” musų tar
dymo; neiti i aukštas lažybas J Pe kurie Sąryšio neapkenčia ir 

I kadangi tokie karštuoliai bloga:: bėgina jį visokiais budais nei- 
iaueiaši po rinkim" nes viena j ®ti, ir net buvo įskundė Cleve- 

i pusė vistiek bus pralaimėtoja ) Lando diecezijos vyskupui, kai- 
) kitos išeities nėra. Pilietis. P° katalikiška organizaciją, tik- 

_ i siu Sąryšį sugriauti. Tas bu
vo 1928 metais. Bet jiems ne- 

GRYŽO J. P. GARMUS, šios! nusisekė. Jie nemato kiek Sa
ka vaitės pradžioje gryžo iš Lie-lLVŠis yra gero padaręs tautai ir 
aivos Juozas P. Garmus, kuris! tikybai per savo ilgą gyvavi- 

1 išvažiavo su “Dirvos” redakto-'ma, nes tuo laiku surinko ir iš- 
rium Liepos 25 d., ir buvo Dr. aukavo visokiems geriems tik- 
Vinco Kudirkos Draugijos at- slams suvirš septynis tukstan- 
stovas Pasaulio Lietuvių Kon-jčius dolarių. Jei griovimo dar- 
grese.________________________ jbą varytų kokie ten bolševikai

Garmus gryžo su puikiau-'nebūtų nuostabu, bet kada tą 
siais įspūdžiais. Plačiai Lietu-‘ daro - tos pačios srovės “vadai” 
voje važinėjo, daug matė. Jis tai jau daugiau negu gėda._ 
nebuvo Lietuvoje jau per 35! \ F. Saukevičius.

The Things that Last

jjyvavi-| "uu 
galuti-! ir 
balsai,11'

you

BY NADAS RASTENIS

From day to day the time is passing 
by,

The hours fade, the minutes swiftly 
flv;

And life itself is not so long and 
slow:

A lighted candle, — always getting 
low.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

won’t be long now. What?
Halloween. So What? Why

klausi- 
jrnas ir palieka atviras diskusa- 
Ivimui iki Lapkričio 5 d. Pa
sekmės gal but priklausys nuo 

n ' to kaip kuris bus gabus diplo-
metu naivi- 11:uas Ištraukti prie savęs 

j daugiau pasekėjų ir balsuoto-
• Į jų. Labai gerai kad ir Lietu- 
{7j-j viai domisi politika, ir tik del 
i;C[to aš šiuos žodžius rašau. Jei 

! mm bus leista, pasistengsiu iki 
(rinkimų ‘Dirvoje’ parašyt nuo
mones telpančias politikierių 

_ Angliškoje spaudoje anie kan-
nla- i dldatus- 

šnrirnnim- kolei kas’ aš patarčiau Lie-
- ■ tuviams domėtis, bet nesikarš- ------- . —

i čiucti, šaltu ir rimtu darbu to-.Lietuviu Dieną ir 
[liau nueisim. Vengkim asme-|sĮmu3 ir p°’nę =lr

VALIO JAUNOJI BIRUTĖ!
Clevelando tėvai lietuviai, 

pamatykit savo augančius vai
kučius .po Jaunosios B'rutūs 
vėliava! Desėtkai vaikučių ir 
mergaičių vėl pradėjo savo se
zoninį veikimą: piokinasi dai
nų ir Lietuviškų žaislu, vaidi
nimo. ir auklėjami Lietuviško
je tautiškoje dvasioje! Vaiku
čiams nekišama nieko politiš
ko ar partiviško, neliečiama ių 
religija nei tėvų pažiūros, tik
tai . mokinama gryna Lietuvys
tė! Nors yra pavyduolių kurie 
žiuri i Jaunąja Birutę ir nori 
jai pakenkti, tėvai privalo per
sitikrinti kaip .Jaunosios Biru
tes choras vadovaujamas, kas 
ji vadovauja, ir patirs kad Bi-
ri'tiečiai auklėjami tėvu džiau-
gsmui ir tautos garbei!

Jaunosios Birutės cho’’o pa
mokos buna Lietuvių salėje kas 
šeštadienį ro pietų, nuo 2 vai., 
Atveskit savo jaunamečius vai-; 
kus, nuo 7 iki 15 metu am-1 
žiaus, ateikit ir patys tėvai ir 
motinos pamatyti, dalvvaųkitj 
kartu. Birutiete.

PIRKIT ANGLĮ Iš
I SĖTUVIŲ

T ietuvis J. J. Stankus. Ar-! 
iington Ice & Fuel Co. vedėjas, 
prade io plačiai aptarnauti vie
tos Lietuvius žiemai reikalinga
anglimi. Dabar pats geriausias 
laikas užsisakyti an£lį, kainos 
prieinamos ir pristatymas ne
bus sutrukdytas.

Anglį tain pat galima užsi
sakyti per Petrą Luizą.

Kompanijos telefonas ir an*- 
r-šas vra: 16291 Saranac Rd., 
GLenville .7787.

kitos išeities nėra.

metus, taigi viskas jam buvo i
nauja, ir ta naujenybė džiugi
no, nes rado Lietuva visa kitą 
negu paliko, apleisdamas pirm 
spaudos atgavimo laikų.

pa
liko 
Va-Darželiui ir Vilniui 

Sąjungai.
gal reiktų padėkoti ir
musų gaivalams kurie

The days of childhood, days of mirth 
and joy,

Which were so pleasing to a girl 
or boy,

With sands of time in long eternal 
stream.

Are turning into night’s forgetful 
dream.

And as the years relentlessly 
advance,

We cast at times a scanty backward 
glance:

There, in the darkness of a distant 
past, 
see but a few things that forever 
last.

We

It’s

[BIZNIERIŲ SUSIRINKIMAS
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas laikys savo susirinkimą
LANKĖSI “DRAUGO” RED.
L, EIMUTIS

Antradieni Clevelande lanke-! 
si L. Šimulis. ‘ 
torius, iš Chicagos, kuris 
užsuko LRKSA. reikalais.

šio sekmadienio rytą, Spalių 20, 
nuo 9:30 vai., Stonio valgyklo
je, viršuje. Yra svarbių daly
kų aptarimui. Nariai ir šiaip 

i ir profesiona
li prašomi atsilankyti. Vald.

,, n U apLcuimui.
Draugo redak- vietos biznieriai

1 ’ čiaj
nes

yra tos organizacijos preziden
tas. Gerb. šimutis aplankė ke
lias Lietuviškas ištaigas, “Dir
vom” redakcija, ir pasimatė su 
nekuriais vietos veikėjais.

šimutis nesenai gryžo iš Lie-

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 5-to pusi.

to

kur buvo delegatu Pa-

vo išrinktas Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos valdybos nariu.

Gryžęs, jau aplankė keletą 
didesniu Amerikos Lietuviu ko
lonijų. kur darė pranešimus 
°rie Kongreso darbus ir apie 
Lietuva.

už-

column appears to 
balance this week,

abe 
excuse 

. , My barber just told

pros-
cor-

Pu‘k’05 Užeigos
Šeštadieni, Spalių-Oct. 26

VYRAMS IR VAIKAMS 
RUBAI IR REIKMENYS

The Kramer & Reich Co. 
laiko didelę vyriškų reikmenų
krautuvę Lietuvių apgyventoje 
srityje, ant Superior avenue, 
kampas Giddings road. Kuo
met reikia rūbų vyrams ar vai
kams, šioje krautuvėje rasit 
didžiausi pasirinkimą už priei
namas kainas.

Leave-Taking Leaves

Norwood Cafe
6463 SUPERIOR AVE.

Kviečiu Lietuvius draugus ir drauges ir pažysta
mus atsilankyti — bus gera muzika, užkandis — 

lin'ksmai praleisit laiką.

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

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

C. F. Petraitis
6702 STT’ERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

BY NADAS RASTENIS 
Leave-taking leaves, good-by! 
Asunder you must fly, 
Like autumn-driven birds, 
Or poets’ restless words. 
The summer closed her door; 
You will return no more. 
Why dress in colors gay, 
Ere fluttering awav, 
Never again to bud — 
To perish in the mud?

And thus our happy deams 
Apnear in sunlit gleams: 
Bud, blossom, give sweet shade, 
Yet soon grow pale and fade. 
Each dream is but a leaf 
That brings jov, mirth and grief. 
In rainbow colors bright, 
Dreams bring forth life, love, 1’ght, 
To linger, then to fall — 
With or without recall.

only then our good and noble 
deeds —

Assisting friends in their hard press
ing needs,

The truth and kindness, stand in 
justice fast —

That through the silent ages 
and last

By I*. W. URBAN

(Continued)

live

It
Why 
that means that it won’t be long un
til the Akron Lithuanian Social Club 
will be at it again. Things are al
ready beginning to buzz as plans 
are underway for the next big A. L- 
S. C. affair. Its going to take place 
soon — November 2nd to be 
act.
around the corner and so is 
2nd.
what have you got?
So don’t forget to reserve Saturday, 
Nov. 2nd for your next fun-full 
evening with the A. L. S. C. in Ak
ron More details later

ex
Remember, Halloween is just 

Nov. 
Put these two together and 

You’re right.

DONE IT AGAIN — Here’s 
red hot Knoos. Miss Bernice 
ronis, better known as “Dynamite” 
is no longer a Miss, she’s missing 
but she’s no longer a Miss. She 
eloped with her boyfriend last Fri
day and still is unreported. How
ever, have no fears for spy sixty- 
six informs us that everything is 

T return 
an en- 
I won’t

some 
.Va sculptor, 

painter, 
opening 
mingled 

socialble 
No doubt there 
too, but there

reading 
Praspol 

sue for

their crea- 
to. The 

these was Mika- 
Ciurlionis, after 
Art Museum in 
I spent one very

home soon after spending 
jovable trip through — ah 
tell you.
WHO’S WRONG-??? After 
last week’s Knoos. Chick 
has been threatening to
publication of an error. He admits 
that he went to Niagara Falls but 
claims that it was with no "charm
ing Miss from Cleveland.” Well, all 
we can say is who’s the lucky one 
now ?

“As regards the primitive inhabi
tants of these provinces, the interest
ing but almost unnoticed races of 
the Letts and Lithuanians are a per
petual and puzzling enigma, says 
A. J. Ažukas, who then goes on to 
cite Kohl — “Lonely and uncon
nected with any of the surrounding 
nations, they occupy thefr little nook 
of northern land, evidently unsimi
lar and unrelated to any European 
nation, and bear affinity only to the 
tribes who inhabit the Far East, at 
the foot of the Dawalagiri, or on 
the shores of the Ganges. ‘Esmi’, 
I am, — says the Lithuanian: ‘As
ini’, 1 am — saysjįthe Hindu of the 
Himalayas, 
the Lett of 
Hindu word 
idea. On 
the word for God: on the Ganges, 
‘Daivas’ signifies the same. It 
unnecessary to know more Sanscrit 
than can be learned from Ruckert’s 
poc-ms, to be struck by the extra
ordinary Indian character of the pro- 
nounciafion, language, tones of the 
Lithuanian and Lett. The languages 
are the same in form: the pronouns, 
adverbs and numerals, are similar; 
the names of the commonest animals, 
of the different parts of the human 
body, etc, are the same in the San
scrit as in the Lithuanian. Indeed, 
whole Sanscrit sentences can be put 
together, which the peasant of the 
Niemen will at once understand. So 
with these and manv other proofs 
there can hardly remain a doubt 
that the Lithuanians and Letts must 
have come more directly from the 
primeval birthplace of the human 
race than any other European na
tion . . .”

Some 
original 
ancient 
“Race and History”, by Pittard. we 
find: “In the Museum fur Volker- 
skunde of Berlin there exists (not 
shown to the public) an admirable 
colFction of Buddhist frescoes that 
were brought before the war from 
Turfan the German explorer Le 
Couq. Among the individuals wear
ing these frescoes there are, side 
by s:de with many others, m-n hav
ing light colored hair and blue eyes. 
Interest in these paintings becomes 
the greater in that philologists, I 
am told, have recognized in manv of 
the inscriptions, traces of a Lithu
anian origin.” - p. 324. Turfan is 
found in Turkestan near the city of 
Samarcand, a name which reminds 
ns of the word “samarakonas” found 
in Lithuanian folk-lore. Th’s word 
i-nnv hevo Kopti brought bv the lan
guage by devious ways, or perhaps 
the Lithuanians had had direct re
lations with the Tocharians of whom ’<•

‘Eimi’ I go — says 
the Baltic: ‘Aimi’ is the 
for expressing the same 

the Nieman, ‘Divas’ is

scholars think they see the 
home of the Lithuanians in 
Alybe. or perhaps Oliba. In

THE SAVIOR — 
huny doctor my fair maid’s 
tell me what shall I do.

Fear not my lad, though she’s 
death’s door

I’ll be sure to pull her through.
QUIET PLEASE —The news world 
may boast of the rapid fire word 
slinger, Floyd Gibbons, but it has 
nothing on the A.L.S.C. For last 
Friday the Akronites unearthed a 
chap who could spit out more words 
in onn breath than Gibbons ever 
dreamed of. But that’s nothing. 
The surprise of it all is that it is 
none other than “Sleepy Bill” Daru
lis. Just where he picked up this 
speedy lingo is even beyond us. All 
wo can say is that he better be care
ful or he might choke himself one 
of these times.

Oh
Pray

It is up to the person

SPECIAL SPLASH — What was 
Connie K., Peter Hollish, and “Mari- 
nsh” from Cleveland doing at Chicks 
house? Mary, you ought to be as
hamed of yourself. Yes. about that 
nictur'’ on the wall. Heh, the Su- 
ner Snooper nose.
DEER PANZEE

Wee hav reeseevd ur cumyune- 
kashun an r kairfulee kunsduring

Butt wee r sorree 2 saye thet 
hav naught bee abl too fyend 
satizfaktoree sewlushun yet 
iz bnv far th moust difikult 
wee hav evur tried 2 sawlv.

it. 
wee 
ave 
Thiz 
kase
Howevur wee beg u tw sit bye pay- 
.'•hutlee 
s wei. 
falcz.

until’ nex weke fur vur an- 
Th TRIANSTUMPUS nevur

ESS ESS ESS.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted.

PIRKIT

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

Gera Anglis NUO

Jos. J. Stankus, Mgr. ;i
Švari, duodanti didelį karšt,, ilgai de- 
ganti ir labai mažai pelenų. Naudo- ] 

jama furnasuose ir pečiuose. į
ARLINGTON i

ICE & FUEL COMPANY į
16201 Saranac Road •:

GLen. 5787 <


