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SAKO, ŠALYJE BIZ
NIAI PRADĖJO

KILTI

ATMETĖ 3-ČIOS PAR
TIJOS TVĖRIMO 

PASIŪLYMĄ

KĄ LIETUVOS MINISTERIS PIRMININKAS 
SAKO 

SU
APIE LIETUVOS SANTIKIUS 
VOKIETIJA IR LENKIJA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Bedarbių Statymas Dir
bti Eina Lėtai

Washington. — Pasiryži
mas iki Lapkričio 1 dienos 
pastatyti į darbus 3,500,000 
bedarbių, nuimant juos nuo 
šelpiamųjų sąrašų, toli gra
žu nepravedama taip kaip 
buvo manyta. Bėgyje pas
tarų dviejų savaičių pasta
tyta dirbti tik 184,495 žmo
nės. Tokiais skaičiais ski
riant į darbus, reikia skir
styt dešimteriopai sparčiau 
negu dabar skirstoma jei 
norima pasiekti to kas ža
dėta.

Iki šiol darbus gavo apie 
1,400,000 darbininkų.

Paskirta slapti sekėjai
Viešus darbus pradedant, 

valdžia pastatė ir slaptus 
sekėjus, kelis desėtkus ga
bių ir tame darbe patyru
sių vyrų, kurių pareiga Lūs 
sužiūrėta kad niekur politi
kieriai ir jokie darbų vedi
mo viršininkai negrobišau- 
tų ir nepasinaudotų iš nu
vargusių bedarbių.

Bedarbiams irgi patarti
na gavus darbą neužsileisti 
jokiam kuris norės gauti ar 
kyšį ar dalį algos atimti — 
jiems niekas nepriklauso, ir 
darbus gaunat ne iš jų ma
lonės, todėl stengkites to
kius ponus raportuoti auk
štesniems valdininkams.

Plieno darbai visoje šaly- 
lyje pastarose dienose pa
siekė aukščiausį laipsnį ši
tuo metu laiku, nes pirmą 
kartą Spalių mėnesį nuo 
1930 metų plieno darbai pa
kilo iki 52 nuošimčių nor- 
malio. Tikima kad Spalių 
mėnesį algomis bus išmo
kėta žymiai daugiau negu 
Rugpjūčio ar Rugsėjo mė
nesiais. Rugpjūčio mėnesį, 
kurio raportai jau išleista, 
plieno industrijoje dirbo 
423,925 asmenys, ir algomis 
išmokėta $47,890,277.

Rugpjūčio mėnesį veiki
mas plieno industrijoje bu
vo 46 iki 48.8 nuoš. norma- 
lio.

Kovoja už 6 valandas. 
Akron, O. — Akrone kova 
tarp darbininkų ir darbda
vių gurno industrija už grą
žinimą a'štuonių 
landų aštrėja.

Goodyear Tire 
Co. nori grąžinti 
darbo valandas savo dirb
tuvėse, ir sako jokis iš dar
bininku pusės užsisnyrimas 
nesulaikys to.

Darbininkai jau visokiais 
budais darbuojasi neprilei
sti prie darbo dienos ligini
mo.

šeši užmušti. Alexandria, 
Egiptas. — Ant Italų laivo 
ištikus sprogimui šeši dar
bininkai dirbanti prie kuro. 
Sprogimas ištiko garo ka
tilų dalyje.

darbo va-

& Rubber 
aštuonias

ANGLIJOS POZICIJA Italijos Visiškas Spaudi
ITALAMS PATIKO mas Paskelbta

Į Londonas. —Anglijos už- 
I sienio reikalų sekretorius 
Sir Samuel Hoare pranešė 
Atstovų Butui kad dar vis 
yra vilties sulaikyt Italijos- 
Etiopijos karas pirm negu 
bus panaudota visi ekono
miški spaudimai prieš Itali
ja. Hoare pasakė kad An
glija niekad nenusisuko nuo 
au-iaus dalykų išsprendi-

mo. Italija dar yra tautų tų Sąjungoi 
sąjungos narė, ir tas džiu
gina. Visa Europos civili
zacijos ateitis, sako jis, ri
šosi dabartiniame nesusi
pratime.

Italijoj šita Hoare’s kal
ba padarė didelio įspūdžio, 
nes aiškiai pasirodė kad 
Anglija nesiruošia imtis ka
riškų žygių prieš Italiją.

Anglija gal sutiks išvež
ti kelis savo didžiuosius ka
riškus laivus iš Viduržemio 
jurų, kaipo įrodymą jog ne
nori su Italija kariauti.

ITALAI VĖL LAIMĖ
JO ETIOPIJOJE

Šios savaitės pradžioje 
įvyko smarkus Italų susirė
mimas su Etiopais. Italai 
po vadovyste Gen. Graziani 
įžengė į Ogaden provinciją 
ir plačiu frontu stūmėsi 
pirmyn. Tai buvo bene di
džiausias mušis šiame kare 
iki šiolei. Italų kareivių, 
kurie didumoj irgi yra Af
rikiečiai, nuostoliai buvo 
nedideli: Etiopiečiai panešė 
daug didesnius nuostolius.

ETIOPAI RUOŠIASI PA
STOTI ITALAMS KE

LIUS KALNUOSE
Addis Ababa, Etiopija.— 

Spalių 23 d. —Etiopijos ka- 
rumenės dalis traukiama į 
kalnų takus pietinėje daly
je, iš kur užeina Italai, tik
slu pastoti jiems kelius ir 
apginti vienatinę gelžkelio 
liniją.

Geneva. — Tautų Sąjun
ga, 52 valstybės, nubalsavo 
uždėti Italijai visapusį pre
kybinį suvaržymą, užsmau- 
gimui tos šalies prekybos, 
tikslu priversti Italiją baig- 

' ti karą su Etiopija.
Tai yra pirmas istorijoje 

bendras valstybių susituo- 
jkimas prieš vieną kuri už
simanė kariauti, šis Tau- 

is žygis bus pir
mas bandymas ar galima 
sulaikyti karą sujungtu vi
sų spaudimu vienos.

Prie to, Tautų Sąjunga j 
atsikreipė į kitas valstybes, 
kurios nepriklauso sąjun
goje, su prašymu prisidėti 
prie bendro boikoto. Tos 
šalys yra: .Suv. Valstijos, 
Japonija, Vokietija ir Bra- 
ziliųai.

Tautų Sąjungos narės su
tarė visiškai boikotuoti iš 
Italijos išvežamas prekes, 
nepirkti nieko kito, tik au
ksą ir sidabrą, kas ištrauks 
iš Italijos tuos metalus.

Neleisti

Amerikos biznio statisti
kų rinkėjai skelbia kad biz
niai visoje šalyje kyla aukš
tyn visais atžvilgiais.

Elektros spėkos gamyba 
pasiekė kito rekordinio au-l 
kštumo: metas laiko atgal! 
gamyba buvo '93.4 lyginant' 

į su 1929-30 metų 100 laips-[ 
nių, dabar perėjo 102 laips.

Prekinių vagonų judėji
mas pakilo iki 69 nuoš., sa
vaitė pirmiau buvo 66 nuoš., 
o pernai šiuoppat laiku bu
vo 59.8 nuoš.

Automobilių gamyba pa
siekė 73 nuoš,, savaitė pir
miau buvo 46 nuoš.; pernai 
— 48 nuoš.

Plieno darbai — 67.6 n.; 
savaitė pirmiau — 46.5; o 
pernai tik 31.7 nuoš.

Gyvenamų namų statyba' 
pasiekė 42.5 nuoš.; pernai 
Puvo 17.8 nuoš.

Atlantic City, N. J. — 
Amerikos Darbo Federaci
ja savo posėdyje Spalių 19 
d. atmetė pasiūlymą orga
nizuoti trečią Amerikos po

litišką partiją, tikslu staty
ti savo kandidatus į valdiš
kas vietas, ypač į preziden- 

jtus ir Kongresą.
Federacijos, konstitucijai 

i priimta priedas nustatantis 
kovojimą prieš komunizmą.

Tarp kitko tas priedas 
nustato teisę išmesti paski
rus komunistus iš unijų ir 
pačias unijas iš federaci

jos kurios yra komunistų 
Į kontrolėje.

KARPIO ŽMONA SKI
RIASI NUO VYRO
Tusia, Okla. — Vadinamo 

visuomenės priešo nr. 1”, 
Alvino Karpio žmona, gy
venanti šiame mieste, krei- 

nuo pėsi į teismą reikalaudama 
i atsiskyrimo nuo savo vyro, 
Į kuris dabar visoje Ameri-

Vilniaus Klausimas Pasilieka po Senovei
Kaunas. — šiomis dienomis 

Lietuvos ministeris pirminin
kas Juozas Tūbelis turėjo ilges
nį pasikalbėjimą su į Lietuvą 
atvykusiais užsienio žurnalis
tais. Tame pasikalbėjime buvo 
tarp kita ko paliesti ir dabar 
visu dėmesį keliantieji Lietuvos 
santikių su Vokietija ir Lenki
ja klausimai. Kalbėdamas del 
Klaipėdos, Lietuvos ministeris 
pirmininkas pabrėžė jog Lietu
vos vyriausybė laikosi nuomo
nės kad Klaipėdos krašto gy
ventojų dauguma yra Lietuviš
kos kilmės ir kad Klaipėdiečių 
nesusipratimias su centro val
džia yra šeimyninis Lietuvos 
reikalas. Jis gali būti išspręs
tas be pašalinio kišimosi.

Toliau, Lietuvos ministeris 
pirmininkas pastebėjo kad nors 
Lietuva su Vokietija, kaip val
stybė su valstybe, ginčų netu
ri, tačiau Vokietija ne tik pa
skelbė boikotą Lietuvos pre
kėms, bet ir veda aršią prieš- 
Lietuvišką propagandą. Lietu- 
tuva nori palaikyti su Vokieti
ja gerus santikius, bet su są-

lyga kad Vokietija pripažintų 
jog Klaipėdos krašto tvarky
mas yra tik Lietuvos reikalas. 
O Lietuva santykiuose su Klai
pėdiškiais tik nori kad visi jos 
gyventojai, be tautybių skirtu
mo, elgtųsi kaip ištikimi Lietu
vos piliečiai.

“Mes”, pasakė p. Tūbelis, —• 
“norime saugoti Klaipėdos kra
što autonomiją, bet mes nepa- 
kęsime Vokiečių mažumos vei
ksmų, kuriais jie stengiasi bai
dyti gyventojus kad jie palai
kytų Vokiečių politinius tiks
lus. Taip pat Lietuvos vyriau
sybė yra pasiryžus, reikalui’ 
esant, visokioms Vokietijos už
gaidoms visom galimom prie
monėm pasipriešinti.”

Kaslink santikių su Lenkija, 
Lietuvos ministeris pirminin
kas pabrėžė kad Lietuva, žino
ma, turi žiūrėti pirmyn, bet 
kartu ji turi teisę žiūrėti ir at
gal. Per tai Lietuva Vilniaus 
negali išsižadėti. Bet jeigu 
Lenkija sutiks Vilniaus klausi
mą palikt atvirą tai galima bu
tų dabartinius Lietuvos-Lenki
jos santikius pakeisti. Ts'b.

Roozevelt Pabėgo
Audros

Prez. Roosevelt atostoga- ]<oje gaudomas. Ji čia stu- 
\o pietuose, ir buvo suren- ■ clijavo kolegijoje, ir kaip 
gęs pazvejojuną, ką jis la- patyrė kas tokia, ji tapo iš 
bai mėgsta. t ačiau karis- mokyklos prašalinta. Ji su- 
Kiems laivams bevykstant į ■ siiUpinus kas reikės dary- 
Bahenių vandenis, ten uz-|įp nes nori baigti savo už
ėjo smarKi juru audra. Lai-, siį)rėžta mokslą, stenogra- 
vai tapo atsukti atgal ir su-L-- 
gryžo į Charleston, S. C.

Prezidentas gryžta į Wa-
tiją.

Ji sako pirmą kartą su
sipažino su Karpiu 1931 m. 

'■ , •’ i <Tusloj, ir po trumpos pa-
Fietų vandenis apie Kpbą(ginties ištekėjo. Jis persi- 

JVW .avhuaavou A.viwovv.- į1-. Bahamas audra palietė Sįatg jaj brangmenų parda- 
lių del nutrūkimo prekvbos,, sl'naJ'kiaJ išvartė vėju, nes turėjo prie savęs 

arba nukrėtė daugybę vais-, daug visokių gražmenų. Jis 
medžių, juroje pakraščiais tačiau tuoj buvo areštuotas 

i padaryta nuostolių mažiems apvogimą gražmenų 
parduotuvės. Paleistas po 
priežiūra, jis vėliau išsikė-

Neleisti išvežti Italijon . . J . .
jokių svarbiųjų reikmenų, ■s ’ĮJJRtoną traukiniu, 
ir bendrui stengtis pasigel- 
bėti kad nepanešti nuosto-l

su Italija.

IŠRADO VAISTUS IšGY-'laivams.
DYMUI BEPROTYSTĖS
Detroit. — Dr. Charles J 

H. Mayo, pažymus chirur-' 
gas specialistas iš ,
ter, Mum., pasakė tarptau
tiniame medikų susirinki
me, kad už penkių metų 
bus ištobulinta vaistai ku
rie bepročius ir silpnapro
čius išgydys į pilnai svei
kus žmones.

Dr. Mayo sako kad tasai 
■ vaistas dabar išbandomas 
Minnesota universiteto me
dicinos mokykloje.

Sako, jau dabar su pa
galba to vaisto daugis jau
nų asmenų proto liga ser
gančių, buvo pagydyti, nors 
ne visiškai, tik laikinai. Be
veik tuoj po to vaisto įlei
dimo, sako Dr. Mayo, ligo
nių akys prablaivėja, pra
giedrėja, jų protavimas at- 
gryžta; jie tuoj patiria kur 
randasi. Toliau jis sako, ti-

Charlpq! Du užmušti, 8 sužeisti. Iė į Chicagą ir nuo 1931 m. 
•liit J^La-ke Charles, La. — Čia | ii sako jo nematė ir nieko 

■pCTT, i prasidėjo uosto darbininku bendro su juo neturėjo. rvOCnes- , . ,__ • -v-__ t- -

Naziai Vokietijoje pasi
ryžo dar labiau naikint Žy
dų vardus iš savo tautos: 
išleista įsakymas neuždėti ______ ____ ___ , ...
vardų 12,000 Žydų kritusių Iki kad tais vaistais bus ga- 
kare už Vokietiją, ant ka- ” 
riu paminklų.

Įima bepročius išgydyti vi
siškai.

streikas, kuris išsivystė iki 
to kad Spalių 22 d. susirė
mime su policija du asme
nys tapo nušauti, aštuoni 
kiti sužeisti. Šaudyme pa
naudota kulkosvaidžiai.

Gubernatorius įsakė vi
siškai sulaikyti prieplauko
se judėjimą, kad muštynių 
nepasikartotų.

Houstone, Texas, uosto 
darbininkų streike irgi įvy
ko susirėmimas, vienas už
muštas. .:.4

Streikas Talijoje. Tali
joje, Britų salose, prasidėjo 
angliakasių streikas. Spė
jama kad streikuoja apie 
30 tūkstančių darbininkų.

Turkijoj suimta keliolika 
asmenų įtarti ruošime pa
sikėsinimo prieš prezidentą 
Kemal Pašą.

LIETUVOS PAJŪRIO KOPOS—-Šiame paveikslėlyje matome vieną iš daugybes Lietuvos pajūrio 
smiltyno vaizdu—gražių kopų, kurios dabina Baltijos pajūrio krantą. Pažiurėjus j šį reginį, ste
biesi''kokia įvairi savo pavidalais Neringa. Vėjo pustomos, neramios smiltys amžinai klajodamos 
k” dren teikia kele'viui kitokes j va.zuą: kaip juros bangos, kaip rupilti piliakalniai, kaip begali
nės lygumos. Šitokios kopos d ibina musų pajūrį ir ties Palanga, o pats kraštas prie vandens yra 
labai-lygus, švarus, ir negilus, taip kad maudytojai turi neapsakomą malonumą. (Tsb.)

Ji per visą laiką užlaikė 
sau paslaptį apie savo vy
rą ir viskas buvo gerai iki 
dabar, kolei ji padavė teis
mui reikalavimą persiskyri
mo. Dabar visi apie ją su
žinojo ir nori visko iš jos 
žinoti, klausinėja.

Ji sako netiki kad viskas 
ką Alvinui primeta yra tei
sybė, tačiau ji nenori su juo 
nieko bendro turėti ir nori 
nuo jo visai atsiskirti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MONTANOJ

Helena, Mont. — Šis mie
stas keliolika praeitų dienų 
buvo sujudintas ir išgąsdin
tas šimtais žemės drebėji
mų, nuo ko du žmonės žuvo 
ir padaryta už apie pustre
čio milijono dolarių nuosto
lių.

Montana yra viena iš va
karinių valstijų, kalnynų 
srityje, istoriškame Suvie
nytų Valstijų aukso kasyk
lų plote.

ŽUVO 37 ŽMONĖS
Londonas. — Smarki au

dra praėjus Atlantiku už
klupo juroj daug mažų lai
vų. Vienas prekinis laivas 
buvo nuskandintas, jo 37 
jūreiviai susėdo į gelbėji 
mosi valtis, bet jų nesuras
ta.

Prie Anglijos salų toje 
audroje nuskendo dar 13 
žmonių, ir keli prekiniai 
laivai leido SOS šaudamiesi 
pagalbos.

LIETUVOS BULVĖS
Į ITALIJĄ

Lietuvai jau iš pat karto Ita
lijos karas pradėjo rodytis pel
ningas.

Štai Spalių mėnesio pradžio
je, kaip Lietuvos laikraščiai 
rašo, “Lietūkis” Klaipėdos uo
ste prikrovė didžiuli laivą bul
vių. Kiek tenka patirti, bul
vės siunčiamos Į Italiją. Bul
vės supirktos visoje Lietuvoje, 
daugiausia Klaipėdos krašte.

Paskutiniu laiku bendrai žy
miai pagyvėjo ūkio produktų 
eksportas per Klaipėdos uostą. 
Išsiunčiama jau daug javu.

Lietuvos šių metų derlius 
pradėjo plaukti Į pasauli.

Su Danija sudaryta atskiras 
susitarimas, papildomai parduo
ti 400 darbinių arklių. Šie ar
kliai Į Daniją jau išvežti.

Iš Meksikos ir kitų valstybių 
teiraujamasi ar Lietuvoje butų 
galima pirkti laikraštinio ir ki
tokio popierio. Del mažos ga
mybos iš Lietuvos popierj eks
portuoti ir dar net j Meksiką 
neapsimoka.

Platieji Gelžkeliai Da
vė Pelno

Kaunas. — Lietuvos plačiai
siais gelžkeliais per pirmą pus
metį šymet išviso pervežta 
daug daugiau pasažierių negu 
pernai per tą pat laiką, daug 
daugiau pervežta krovinių ir 
bagažo, ir per pusmetį padary
ta 2,800,000 litų pelno. Per
nai davė 1,506,000 lt. pelno.

Septyni nužudyta. New 
Yorke pradėjo tarp savęs 
peštis raketieriai už kon
troliavimą g e m bleriavimo 
mašinų (slot machines) — 
pastaru laiku jie savitar
pinėje kovoje išžudė septy
nis asmenis.

MUZEJUS BAIGIA
MAS STATYTI

Kaunas. — Kaune nuo 1930 
metų statonlo Vytauto Didžio
jo muzejaus įrengimo darbai 
jau eina prie galo. Dabar visu 
smarkumu varoma rūmų tinka
vimas, planuojama ir grindžia
ma aikštė. Eksponatams su
dėti jau beveik visos patalpos 
yra įrengtos. Patalpų dalyje 
tvarkosi Karo muzejus, o kito
se dalyse kurių vidus dar ga
lutinai nėra įrengtas, dabar 
rengiama parodos. Tačiau ma
noma šiais metais galutinai į- 
rengti ir kitas sales, kuriose 
ras sau vietų beveik visi Kau
no m užėjai.

Lietuvos visuomenė, kuri jau 
visi metai lankosi gausiose pa
rodose Vytauto Didžiojo muze- 
juje, džiaugiasi ir didžiuojasi 
kad savo gausiomis aukomis 
yra rėmus milžiniško pastato—• 
Vytauto Didžiojo Muzejaus —* 
statybą, žinoma, visiems mu
zejaus sutvarkymo ir galutino 
įrngimo darbams Muzejaus Ko
mitetui dar trūksta lėšų. Jei 
butų pakankamai pinigų tai 
muzejus jau senai butų baigtas 
statyti ir įrengti. šiuo metu 
muzejui baigti dar reikia apie 
250,000 lt. Lietuvos visuomenė, 
matydama kad jos anksčiau au
koti pinigai naudojami didžiam 
meno paminklui statyti, dar ir 
dabar duosniai aukoja Vytauto 
Didžiojo muzejui. Tsb.

Priešai vis Darbuojasi |
Kaunas. — Paskutiniu laikui 

Suvalkijoj platinami labai dar
kyta Lietuvių kalba rašyti at
sišaukimai į “ūkininkus. -ii'- 
kurius, savanorius”. Ūki ' ’ i 
kurstomi streikuoti, • ■ < ■
mokesčių, priešintis v ii. . ir 
neklusniems ūkininkams drąsi
nama. Patirta kad tie atsišau
kimai yra spausdinti Vokieti
joje.
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gį JAUNIMO BALIUS
Akrono Lietuvių Draugiškas 

Klubas rengia Hallowe’en Kau
kių balių šeštadienio vakare, 
Lapkričio-Nov, 2 d. 
puikioje Y. W. C. A. salėje 
Muzika bus viena iš i 
The Jolly Five, 
visokių dovanų dalyviams už 
pasipuošimus.

Dalyvauti kviečiami nariai ir 
jų šeimos, taipgi ir ne nariai. 
Visiems vietos užteks, visi tu
rės gerą laiką. Kor.

LIETUVIAI AMERIKONŲ 
TARPE

Nors pas mus nėra 
Lietuvių biznierių bei 
jonalų, tačiau keletas

1 per savo darbštumą ir
I numą turi pasisekimus

VADOVAUKIMĖS 
PROTO PASTO

VUMU
perdaug 
profesi- 

Lietuvių 
suma- 
tarpe

SMULKIOS ŽINIOS
Pas Juozą ir Izabelę Belec- 

kius atsibuvo krikštynos jų gi
musio sunaus; vardas duota 
Juozas. Kūmai buvo J. Anta
navičius su p. žinteliene.

Lankėsi iš Chicagos J. Rum- 
butienė, sena “Dirvos” skaity
toja. Ji viešėjo pas pp. Ramoš- 
kus ir Gaškus, taipgi aplankė 
kitus savo draugus bei priete- 
lius: atlankė Ižganaičius, Jo- 
nuškus, Baublius, Rokus, Ja- 
nickius, Darulius, OleknaviČius, 
Overius, Bartkų ir kitus. Ji 
taria visiems ačiū už vaišingu
mą ir malonų priėmimą. Pa
tenkinta gryžo Chicagon.

Susirgo Juozas Vaiveckas: 
gydosi ligoninėje. Linkėtina 
greito pasveikimo.

Stasys Tamošauskas ; 
na lankėsi Detroite, 
buvusius Akroniečius ; 
vius, Valatkus ir kitus.

Pas K. Bartkų Spalių 13 d. 
lankėsi iš Clevelando jo brolis 
Antanas Bartkus su p-le Teo
file Babarskaite.

Balius bus
A. šulėje..
geriausių,!

Prie to, bus' Amerikonų. štai jie:
J. Sakalas yra net pirminin- 

; ku The Better Way Dry Clea- 
i ning Co.

M. K. Mockevičius yra iždi
ninku The North Dayton Pa
skolos Draugijos.

J. Kavaliauskas yra 
rius miesto vandens 
mento.

A. S. Vaitkus yra 
vieno pašto skyriaus.

P-lė V. Sinkevičiūtė 
skrities taksų skyriuje rašti
ninkė.

A. Eretikas ir P. Raškevičius 
yra savininkai Kaunas užeigos.

gražią

su žmo- 
aplankė 

pp. Šir-

SUSIMAIŠĖ. Nekurie “Dir
vos” skaitytojai rūstauja ant 
“Dirvos” už klaidingą paskelbi
mą radio programo, kuris duo
ta Spalių 10 d. Buvo skelbta 
jog prasidės 4 valandą po pie
tų, o atsibuvo pusvalandžiu an
ksčiau, taip kad daugybė kurie 
taikėsi klausyti pasakytu laiku 
negirdėjo ir labai jaučiasi ap
sivylė. Visi norėjo išgirsti p. 
Karpiaus ir Adv. Rastenio kal
bas ir Lietuviškų dainų.

Kalnas.

Nuo Redakcijos: Tas susi
maišymas su radio programų 
įvyko štai kodėl: Išsyk WJAY 
stotis buvo paskyrus Lietuviš
kam programui 4 valandą po 
pietų, ir taip “Dirva” pagarsi
no. Paskui, kada jau “Dirva” 
išėjo iš spaudos, radio stoties 
vedėjas pranešė redakcijai kad 
tą pusvalandį nuo 4 iki 4:30 v. 
nupirko kiti už pinigus, taigi 
musų programui skirtą pusva
landį padarė anksčiau. Tada 
jau nebuvo kaip skaitytojams 
pranešti.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

NEW YORK—KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą, Švediją 

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

J. A. V. mokesčiai atskirai — t 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

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. If.

inžinie- 
departa-

užvaizda

yra ap-

PA-VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Kaip kiekvieną metą taip ir 
šymet Brooklyne paminėta Vil
niaus užgrobimo diena.

Pirmesniais metais minėji
mus tautininkai su katalikais 
rengdavo bendrai, šymet įvy
ko atskirai. Prie bendro pami
nėjimo neprisileido musų kata
likų vadai. Dėlto susidarė ben
dras komitetas tik iš tautinin
kų, ir sekmadienį, Spalių 13, 
Klasčiaus salėje surengė minė
jimo apeigas.

Komiteto pirm. D. Klinga
pradėdamas programą pasakė

televizija, foto- Sraži* ir tikslui Pritaiky^
bevielinę fotografiją, įžanginę kalbą, perstatinėjo ki

ir protas
su- 
su-

tužmonija 
vakar buvo

žmogaus proto pastovumas 
sutvėrė visa tai ką šiandien pa
saulyje turim: kas gera ir nau-1 
dingą, o taipgi ir kas bloga ir 
pražūtinga.... nes protas 
budavoja dalykus, 
griauja juos.

Ką tik šiandien 
ri realybėje, tas
prote tik įsivaizdavimu, šešėliu. 

Protas suranda naujenybes, 
persistato subjekto paveikslą, 
o paskui sutveria patį dalyką 
ir pagalios ištobulina taip kaip 
žmogui padiktuoja jo protinis 
pastovumas.

Pastovaus protavimo produk
tais turime garlaivį, lokomoti- 
vą, telefoną, televiziją, 1....
grafiją, 1 . _
radio, robotą ir misterišką spė
ką kuri už daugelio šimtų my
lių tolio priverčia negyvus da
lykus judriai veikti, o veikian
čius pilnai sustabdo, šitas vis- 

realybe per proto j 
ge" i nuoseklumai bei pastovumą.

Pasirodo kad ką tik žmogus 
gali įsivaizduoti savo prote tą 
jis gali ir sutverti, tačiau nie-

S. Kubilius užlaiko 
plaukų kirpimo įstaigą.

DARBAI, šiuo laiku beveik j kas stojosį 
visos dirbtuves pusėtinai 
rai dirba, nors bedarbių 
yra gana dikčiai. Betgi iš 
tuvių bedarbių mažai yra,
Įima juos ant pirštų suskaity- kas netap0 įgyvendinta be pro^ 

Lietuviai įinj0 persistatymo ir be proti- 
“D.’ Rep. nj0 pastovumo, neatsižvelgiant

ti. Kaip kas sako, 
laimingi.

KEARNY, N. J.

Lie-
ga-

nau™uaksraus 1 Atvyksta ’’Maisto” Atstovas
“Maisto” Akcine BendrovėKuršėnų, Šiau- 

... ... ,. yra vienas stambiausiu Lietu-įsk'lmingai ati- ■'
Lietuvoje cuk-
Atidarė specia-
atidarymo iškil-

tus kalbėtojus ir šiaip progra
mo dalyvius. Vėliau perskaitė 
rezoliucijas Vilniaus ir Klaipė
dos reikalu, kurios vienbalsiai 
priimta.

Kalbėjo šie: Juozas Tysliava, 
Į Adv. C. Vokietaitis, H. Liel- 

, nors (Latvis, Pabaltijo Tautų 
Sąjungos pirmininkas), Vincas 
Jankauskas, Vice Konsulas P 
Daužvardis. Kalbėtojai išsa
miai atpasakojo Vilniaus ir 
Klaipėdos reikšmę Lietuvos val
stybei, ii- už tai dabartines ko
vas. Ypač Adv. Vokietaitis 

( vaizdžiai kalbėdamas (kalbėjo 
Angliškai) patiekė daug faktų, 

l ko išklausius negalima daleis-• i
; ti kad tie kraštai — Vilniaus ir 
! Klaipėdos — nėra Lietuviški RTll.

Karta tūlas įžymus rašytojas vlsais atžv^iais- Jo kalba da
li' “žmogaus pasisekimas rė nlalonalls Įspūdžio, ypač į 

jaunimą, kuris Angliška kalba 
išaiškinimą klausydamas ge
riau susiorientuoja.

Visą dainų programą išpildė 
Lietuvos Daina, žavėdama pub
liką savo maloniu dainavimu.

J. Eigulis.

' ar tas dalykas yra geru ir nau
dingu, ar blogu bei pražutin-

|gu.... Jeigu žmogus mąsto 
Į gerai tai, be mažiausios abejo-
Inės, jis ir veikia gerai, bet jei
> jis mąsto blogai tai ir daro blo-l

TAKSŲ MOKĖTOJAI ORGA
NIZUOJASI 

šio miesto viena dalis yra 
veik išimtinai apgyventa tiktai 
Lietuviais, ir veik visi gyvena-' pasakė: 
mi namai toje srityje priklau- gaiįma išspręsti iš jo protą vi-j 
so Lietuviams, todėl savo teisių 
apgynimui vietiniai Lietuviai Į 
namu 
am tikrą organizaciją, 
‘Lithuanian Tax Payers Asso
ciation”; tos organizacijos su
sirinkimai atsibuna Šv. 
salėje. 6 Daves avenue, 
tis susirinkimas įvyks 
10 d., nuo 7:30 vak. 

Organizacijos skundų 
sijon išrinkta: V. Raguskas, 
147 Schuyler avė., V. Paukštis, 
55 Ivy str., J. Spranaitis, 
Kingsland avė., A. Daunoras, 
154 Tappan st., visi vietiniai. 
Kokiame reikale kreipkitės į 
šią komisiją, kuri namų savi
ninkams pasitarnaus. Organi
zacija yra inkorporuota, turi 
savo advokatą, kuris šios orga
nizacijos nariams namus lie
čiančiais klausimais patarnaus 
nemokamai.

mo pastovumo”, 
vietiniai Lietuviai Proto pastovumas žmogui 

savininkai suorganizavo cjuoc|a rimtumą, pasiryžimą ir 
vardu drąSjj kovoti už savo reikalus, 

už gyvenimą, o silpnas prota
vimas parbloškia žmogų neiš- 

Vardo i nigg.jnus j0 jjeg,as jr gudrybę. 
Sekan-1 protinis pastovumas žmogui 

teikia gyvenimų su visomis jo 
malonėmis, o dvasios nupuoli
mas atneša tiktai skurdžią eg
zistenciją bei vargus.

Atsižvelgiant į ankščiau pa
rduotus parodymus, mes priva

liom prisilaikyti dvasios kilnu- 
1 mo ir vadovautis proto pasto- 
j mu. Jei kartais kuriame sie
kinyje mums nepasiseka tai 
vietoje susikrimsti ir nupulti 
dvasioje, stengkimės būti jud
riais ir jieškokime kitos gali
mybes atsiekimui pasibrėžte! 
tikslo, ar jis bus asmeninis,' 
draugijinis ar tautinis. Visuo- i 
met palaikytam savo protinį j 
pastovumą gebšnume ir links-j 
munle. .. . prašalinkime širdies j 
gaižumą ir susikrimtimą is sa
vo minties fakulteto. O ypa-1 
tingai šiais debesuotais laikais, > 
kuomeč politiniai ir diplomat]- j 
niai žaibai svilina mfusų tautą 
ir musų tėvynę iš visų pusių! 
Laikykime galvas pakėlę, kru
tinės ctstatę, o akis atdaras ir 
jutriai vadovaukimės ''rimtu 
nuosaikiu ir pastoviu protu, 
kuris turi buli pagrystas tyru 
supratimu, kad musų laimėji
mai ir musų pralaimėjimai tai 
bus musų pačių tvarinys.

Apsidraustame savo tautos 
altruizmu ir stipriu konstrukti- 
viškumu, kas suteiks mums ge
resnes pasekmes veikime ir ge- ; 
resnius vaisius iš savo darbų, i 
ne vien šiai dienai bet ir atei- 1 
tyje turėsime naudą. .. . nes ■: 
ką sėjame tą ir sugrėbsime! I 

.J. Smailis. ■

Spalių

komi-

TRUPUTIS POLITIKOS. Ar
tinantis miesto valdybos rinki
mams, vietinė politika jau ver
da. šio miesto savivaldybė bu
vo Republikonų rankose per 36 
metus, bet pereitų metų rinki
muose demokratai gavo didu
mą balsų ir jie turėjo vieną at
stovą daugiau miesto valdyboj 
negu Republikonai. Dabar Re
publikonai deda visas pastan
gas atgavimui pereitais metais 
pralaimėtos savo kontrolės.

Lietuviai čia politikoje vaidi
na svarbią rolę, ir šiuose rin
kimuose linksta į Demokratų 
pusę, remia jų kandidatus, — 
William Calmar į miesto ma- 
yorus, ir Joseph Healy į mies
to tarybą.

Lietuviai užjaučia savo drau
gams, nes juos matysi Lietuvių 
bažnyčioje, Lietuvių baliuose ir 
išvažiavimuose, bei pagelbsti 
nelaimėje. J. V. Baltrukonis.

Nuo
Nouralgiškų

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greita ir tikrę 

palengvinimą

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau- 
' dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie- 

Į tybės klausiniais kurie reika- 
I lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

I 6820 Superior av. Cleveland, O

BRAZILIJA
DINQO JAUNA LIETUVAITĖ

O 
ir

Jau Gruodžio mėnesį 1934 
metais fazendoj Agua Branca, 
Orevinhos municipal!joj, vienas 
negras pavogė Lietuvio A. Juš
kos dukterį Zofiją, 14 metų am
žiaus, ir nuo to laiko apie ją 
jokios žinios tėvai neturi ai' ji 
dar gyva kur ar jau mirus, 
■tas negras laisvas namuose
tyčiojasi pražudęs jauną Lie
tuvaitę.

MUŠASI. Rugsėjo 15 dieną 
įvyko Lietuvių peštynės prie 
“Lietuviškų namų”, kur paski
rų organizacijų nariai vienas 
kitą užpuolė, ir Viltietis Vir
balas akmeniu perskėlė galvą 
Lituaniečiui, žiedui. Sao Pau
lo mieste muštynės 'tarp Lie
tuvių visai paprastas dalykas.

LANKĖSI MINISTERIS
San Paul, Brazilijoj, lankėsi 

Lietuvos įgaliotas ministeris 
Pietų Amerikai, J. Aukštuolis 
su žmona. Stotyje jį sutiko 
Lietuvos, Latvijos ir Suomijos 
konsulai.

Ministeris
Paul atvyko 
tos Lietuvių

Lietuvos
buvynė yra Buenos Aires, Ar
gentinoj. Iš Argentinos p. mi
nisteris buvo nuvykęs į Brazi
lijos sostinę Rio de Janeiro į- 
teikti vyriausybei savo vyriau- 
bės kredencialus.

Aukštuolis 
susipažinti 
kolonija.

ministerio

su
Sac 
vie-

pastovi

“MARGUTIS”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

ves ekonominio gyvenimo šulų; 
bendrovės veikimo laukas yra 
mėsos produktų gamyba ir pre
kyba. Iki šiol “Maistas” dau
giausia savo gaminių parduoda 
į Angliją. Pastaru laiku “Mai
stas”, musų konsulų ragina- 

daugiau pradėjo kreipti 
| dėmesio ir į Amerikos rinką, 
j Kita Lietuvos galinga ekono- 
I minė organizacija “Pienocent- 
i ras” šių metų pradžioje, kai 
i kainos buvo patogios, Ameri
kon pardavė apie vieną milijo
ną svarų sviesto. Dabar eilė 
atėjo “Maisto” kumpiams, kon- 
servams, dešroms, etc.

Susipažinimui su Suv. Vals
tijų mėsos produktų gamyba 

į konservais, rinkos reikalavimais 
j ir ypatingai susipažinimui su

KELETAS ŽODŽIU 
“DIRVOS” SKAI

TYTOJOMS

Kaunas. — Spalių 8 d. Pa- 
ventyje,. netoli 
'ių apsk., buvo 
darytas antras 
raus fabrikas, 
liai iš Kauno į
mes nuvykęs žemės ūkio mi
nisteris Stasys Putvinskis.

Be jo, iškilmėse dalyvavo ei
lė kitų aukštų asmenų.

Fabriką ministeris St. Put-Į!aas’ 
vinskis atidaiĮč perkirpdamas. 
j uostą ir pareikšdamas džiaug-! 
smą kad fabrikas atidaromas ■ 
jo (Putvinskio) Žemaitijos že-j 
mėje. Linkėjo žemaičiams Įs
tengti kuogeriausia fabriku pa
sinaudoti. O fabriko nauda, 
ministeris Putvinskis nurodė, 
šiam kraštui — Klaipėdos kra
štui ir Žemaitijai — yra labai 
ir labai didelė.

Fabrikas pritaikytas norma
liai per diena perdirbti 800 to-Į 
nu runkelių, nors greitu tempu ^ prekių gamyba ir rūšimis, 
dirbant galės perdirbti iki 1G00 
tonų, dar ir daugiau. Tat per 
dieną vidutiniškai galės cuk
raus padaryti apie 1,200 maišų, 
o dirbant dideliu tempu ir apie 
1,500 maišų.

Ūkininkai augindami gerus 
cukrinius runkelius gaus daug 
naujų pajamų, o. atsiimdami iš 
fabriko atmatas, galės pakelti 
pieno ūkį (turės kuo geriau 
šerti karves) ir galės pagerin
ti kitą savo ūkį — turės kuo 
geriau tręšti ir savo dirvas.

Apielinkių darbininkai fabri
ke gaus darbo.

Jau ir dabar šimtai aplinki
nių darbininkų dirbo ištisą va
sarą. Į fabriką nuvesta gele-j 
žinkelis ir tiesiami specialus 
keliai. Aplinkiniai ūkiai gyvė-' 
ja. Po kelių metų daugelio tų į 
ūkių jau nebus galima pažinti.

Lietuvoje numatyta statyt ir 
trečias cukraus fabrikas, vieta. 
nužiūrėta apie Rokiškį.

Pirmutinis fabrikas prie Ma
rijampolės jau dirba kelintas 
metas.

kokios yra eksportuojamos j 
Europos ir kitas rinkas, “Mai
sto” Bendrovė yra nutarus pa
siųsti į Ameriką savo atstovą 
p. Grigonį vietoje 
įmones ir susitikti 
produktų gamybos 
tais.

P. Grigonis iki 
‘Maiste” eidamas konservų ir 

dešrų skyriaus vedėjo pareigas, 
todėl jis gerai pažysta čionykš- 
čią gamybą, musų gaminamų 
produktų rūšis ir gamybos są
lygas.

Amerikoje jis žada būti apie 
du mėnesius laiko ir iš Lietu
vos išvyko apie 15 dieną šio 
mėnesio, todėl butų pageidau
tina kad šį savo dispozicijai tu
rintį palyginamai trumpą lai- 

. jis galėtų kuonaudingiausia 
P. Grigonis laisvai 

todėl 
nesu-.

pamatyti 
su mėsos 
specialis-

šiol dirbo

PARVYKSTA IŠ
LIETUVOS

I ką- j’ .. 
■ sunaudoti.

1 vartoja Anglišką kalbą, 
kalbos atžvilgiu sunkumų 

! sidarys.
P. Grigonis, kuriš New

į ke laukiamas apie Spalių 25 d., 
pirmoje eilėje padirbės New 

j Yorke, vėliau Chicagoje, arti
mame kontakte su Lietuvos 
konsulais. Reikia manyti kad 
Amerikos Lietuvių Ekonomi
niam Centrui ir Vaizbos Bu
tams p. Grigonio vizitas bus 
maloni naujiena.

Prie šios progos prisiminti
na ir tai kad Pirmutinis Pasau
lio Lietuvių Kongresas. įvykęs 
Kaune, yra priėmęs visą eilę 

į ekonominio turinio rezoliucijų.
Geistina kad Amerikos Lietu-

I vių Ekonominis Centras, drau- 
pra_ ge su visomis kitomis čionykš-į

- I temis

Yor

,Spalių 16 d. laivu “Marie- [ 
holm” iš Klaipėdos, o Spalių 
18 d. laivu “Gripsholm” iš Go- 
thenburgo uosto gryžta Ame
rikon šie Lietuviai:

Marė Dubraitė į Kanadą; į 
Suv. Valstijas: Juozas Zapa- 
causkas, Stasė Aimontienė, De- 
ia Daniunas, Leo Konitzkis, 
Palmyra Jurkonienė, Pr.___
gunas, Uršulė Dragunienė, Jo- tgmis ekonominėmis organiza- 
nas Daukšys, Antanas Abra-I Cljoniis> 'tas Kongreso rezoliu- 
činskas, Sorė Glikmanienė, He- 'ijas ^varstytų ir imtųsi ini-i

~ Prnnnc n n- ^atives jas vykdyti, derinant’'en Gudenis, Pranas Banys, Ro- - ... ---
:alija Kubilius, Jonas Tamulis, su indromis Lietuvos ekono- 
Barbora Radzevičiūtė. ' nnnėmis pastangomis.

Laivas Gripsholm atplauks į j
New Yorką Spalių 28 d. ryte.. , 

VI. P. Mučinskas j
Lietuvos Pasiuntinybės

Informacijos Skyrius, 
Washington, D. C

t
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Ruduo, ilgi vakarai — ge
riausias laikas skaitymui laik
raščio.

DABAR laikas pradėti rū
pintis atnaujinti savo prenume
ratą.

DABAR laikas atnaujint pre
numeratą 
voje.

DABAR 
vą” savo

šavo giminių Lietu-

laikas išrašyti “Dir- 
giminėms Lietuvoje 

ar kitose pasaulio dalyse gyve
nantiems.

DAlBiAR laikas paraginti sa
vo draugus išsirašyti “Dirvą”.

DABAR laikas pradėti skai
tyti “Dirvoje” Įdomius aprašy
mus, gražias apysakas.

Kiekvienas naujas skaityto
jas gaus puikų sieninį 1936 
metų Kalendorių dovanų.

“Dirva” yra didelis laikraš
tis, pilnas visokių raštų iš Lie
tuvos, apie Lietuvą, pilnas ži
nių iš viso pasaulio, ir pilnas 
šiaip visokių skaitymų.

Pakalbinkit savo draugą iš
sirašyti “Dirvą” — jeigu ne
gali mokėti $2.00 už visą metą 
lai užsirašo nors pusei metų, 
ir paimkit iš jo dolarį, užrašy
ki! jo vardą ir antrašą ir pri
siųskit “Dirvos” Administraci
jai. (Tik įsidėmėkit: už pus
metinę prenumeratą Kalendo
rius nesiduoda).

Taipgi “Dirvoje” bus galima 
gauti sieninių kalendorių 1936 
metų, nusipirkti už pinigus.

“Dirvos” knygyne 
kių naudingų knygų 
ir scenai veikalų.

Dabar pats laikas
Ii sau skaitymui medegos.

Prisiminkit apie “Dirvą” — 
čia gausit visko.

“Dirvos” Administracija.

yra viso- 
skai tymui

pasirupin-

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 vieta, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypatiškai mane galit matyt nzo 

Q--12 ryto ir —11 vakare)

ir visokių ki-
(18)

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

Dviejų Metų. Sukaktuves

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo 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.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

PATAISYMAS
Pereitame numeryje, Rugsėjo 3 dienos ap

rašyme, pirm antgalvio “Norvegija”, buvo pra
leista viena eilutė, 9-ta nuo apačios. Ta eilutė 
turi būti sekančiai:

Vėliau, apsilankau pamatyti “movies” — 
filmą operetės “Naughty Marietta”. Ir tt.

NORVEGIJOS KALNUOSE
(Tęsinys iš pereito num.)

Važiuojam! (
Nuo to mažyčio miestelio kur mus iš laivo 

išleido kelias į kalnus eina išsyk žemu kloniu, 
paupiu ir paežerių kurie toliau nuo fjordo susi
darę iš nuo kalnų tirpstančių sniegų. Važiuo
jam ir išsyk mažai tejuntam kad musų kelias 
eina aukštyn. Bet už keliolikos minutų važia
vimo žiūrim jau upelis lieka žemiau ir žemiau, 
kelias vingiuojąs! uolų kalnų briauna, išgriauto
mis, iškaltomis pašonėmis — ir vis eina aukš
tyn ir aukštyn — vingiuodamas lyg žaltys j 
vieną ir i kitą pusę, nes tiesiog-j kalną negalima 
užvažiuoti, o Į tuos kalnus-uolas nėra jokios 
aplinkumos kad butų galima išvesti kelias ap
linkui. Važiuojam, kaip jau sakiau, mes penki 
Lietuviai: Dr. J. Baltrušaitienė, S. E. Vitaitis, 
A. S. Trečiokas, P. Pivaronas ir aš, ir Norve
gas šoferis šeštas. Patys sau tikrinam, kad au
tomobilis turi gerus stabdžius (brakes) ir kad 
šoferis atsakantis, viskas po valdžios griežta 
priežiūra. Taip mums rodės turi būti, nes kas 
butų jeigu be jokios kontrolės tiek žmonių bu
tų vežama į tokias aukštybes, tokiu keliu kur 
automobilio stabdžiams sugedus keleiviai dau
giau jau visais savo kauleliais nepamatytų pa
kalnių iš kur išvažiavo. ... Ir čia, tarpkalnėse, 
kur tik yra šmotas dirvelės, vis apgyventa, ran
dasi bakūžės, gyvulėlių, viskas sunaudojama.

Davažiavus arti viršūnės kalno, kur kelias 
pasidarė šiek-tiek lėkštesnis, mes sumanėm iš
lipti: kažin ar pasigerėjimui vaizdu ar instink
to verčiami kad geriau savo kojom ant žemės 
stovėti negu automobilyje sėdėti kuris gali pra
dėti atbulas važiuoti.... Niekad nesu buvęs 
tokiose aukštybėse — nors kit. r yra aukštes
nių kalnų negu šie kur mes važiavom, bet aš 
nesu juose buvęs.' Pasidairę toje vietoje kur 
sustojom, nusifotografavę, pasivijom pirma mu
sų pavažiavusį automobilį ir vėl važiuojam. Da
bar davažiavom į pačią viršūnę — į Eidfjordo 
čiukurą. Ten pat, prie stačios briaunos kuri 
yra apie 2500 pėdų aukščio, stovi vienas namas, 
restauranas, daug vietos automobiliams susto
ti, nes ten jau yra viršūnės lėkštumą, kur šian 

'ir ten matyt sniegų blynai. Restaurante duoda 
visiems pasažieriams nemokamai užkąsti. Su
važiavusieji fotografuojasi, ir mes nusifotogra
favom, bandydami į fotografiją Įimti ir tą bai
sią, šiurpu kratančią gilumą, ant kurios briau
nos priėję kiek galima arti, žiūrėjom žemyn. .. . 
Kiti, ir kartu mes, renkam ką nors atminčiai iš 
to kalno, skinam kadugių šakeles, renkam kal
nų žolių žiedelius. .. . Juk niekados daugiau ten 
heteks būti . .. . žiūrint žemyn net baugu daro
si kaip mes atgal nuvažiuosim....

Tikrai stebėtina ir keista šio krašto Nor
vegijos žemė. Iš juros pusės iškilę uolos-kal- 
nai, pliki, nuogi akmenys, kur rodos gyvas žmo
gus nenorėtum gyventi, nes aršiau negu Sibire, 
negu kokioj nelaisvėj. Bet ir keista kaip žmo
gaus protas nesustoja dirbęs: ir iš tokios tuš
čios, niekam nereikalingos, nuo lios ir baugios 
vietos padaro biznį: iškala kalnų šone akmeny
se kelią, vilioja, veža žmones ten parodyti, ir 
kiti važiuoja, moka pinigus, žiuri ir gerėjasi.

Aš paprastai bauginuosi aukštų vietų ir ne- 
kad nesutinku keltis į Amerikos dangoraižius 
ir bokštus, kaip kiti, mėgstą iš aukštumų že
myn žiūrėti. Užvažiavus į viršūnę, žiūrėdamas 
iš čia j keistai išrodantį musų kelią, manau sau, 
užvažiuot nebuvo tiek bloga, bet kai reiks gryžt 
atgal ir matyt prieš save tą baisų griovį, tikrai 
bus baimės ir šalto prakaito.

Pabuvus uolų viršūnėje keliolika minutų, 
akim permetus visus plotus kiek galima įmaty- 
ti, tuo įdomumas ir baigiasi. Reikia gryžti at
gal, musų šoferis jau apsukęs automobilį laukia, 
atvažiuoja daugiau ir daugiau tų kurie paskui 
mus išvažiavo. Mes gryžtam, bet leidimasis į 
pakalnę darėsi keblesnis dėlto kad reikėjo susi
tikti ir prasilenkti su pavėlavusiais išvažiuoti.

Sugryžom lalimingai. Visi buvom paten
kinti gavę progą tokią nuošalią pasaulio dalį pa
matyti, tokiomis skradžiomis važinėti ir išlikti 
gyvais!

Laivan pargryžom dar pietums, nes kelio
nė neužėmė nei porą valandą. Tame miestelyje 
prie vandens kur laivas stovi, dar pirkomės fo
tografijų, vaizdų, apžiūrėjom Norvegus akis į 
akį, ir bandėm nusifotografuoti su Norvegaitė- 
mis, kurios buvo pasirėdžiusios savo tautiškais 
spalvingais rubais, sekmadienio proga, ir mai
šėsi tarp svečių.

Tuo pačiu ilgu Hardangefjordu laivas gry- 
žo atgal į šiaurės jurą, kur paskui suko į pietus 
ir į rytus, Gothenburgo linkui.

Dabar,' visą popietį plaukdami atgal, ma
tėm. tuos fjordo kalnus ir žmonelių gyvenimė
lius kurių nematėm vakar naktį, kuomet lai
vas plaukė nakties laiku į fjordo galą. Vaizdai 
matėsi ypatingi: vietomis vanduo išsišakojęs, 
tolėliau iš vandens išlindę ir iki debesų pakilę 
kiti kalnai; vietomis ant lėkštumų miestelis ar 
šiaip viensėdija, tokia kaip jau buvo apipasako
ta vakarykščiame aprašyme. Kelionėje atgal, 
sutikome vieną ir vėliau kitą didelius laivus, — 
Vokiečių ir Belgų — vežančius šimtus turistų 
lankyti tą patį f j ordą. .. . Taigi, tikrai daroma 
biznis iš to net dievų apleisto krašto.... Ma
nau sau, kaip tie kalnų gyventojai, Norvegai, 
norėtų kad kas juos pavežtų į anas gražias, 
derlingas šalis, su gražiais miestais, kur nėra 
kalnų....

Kadangi jau rytoj išleis mus Gothenburge, 
vakare visiems keleiviams buvo suruošta puiki, 
puošni ir smagi vakarienė. Valgomas kamba
rys buvo išpuoštas, visi keleiviai suėję jaučiasi 
smagus, veidai žėri pramogos įvairumu. Orkes
tras griežia.

Temstant laivas išplaukė į šiaurės jurą. 
Per dieną oras buvo lynotas ir debesuotas, bet 
Į atvirą jurą išplaukus išvažiavom iš miglų. Ju
ra buvo rami. Tas kaltinimas kad šiaurės ju
ra būna audringa visai bereikalingas: ji buna 
audringa kada vėjai užeina.

GQTH ENBURG AS—ŠVEDIJA
RUGPJŪČIO 5. Del laikrodžių sukimo at

gal ir laiko persikeitimo šešiomis valandomis 
anksčiau negu turėjom Amerikoj, nepratęs prie 
to, šį rytą norėjau miego ir pusryčių nekėliau. 
Kuomet apie 19 valandą atsikėliau, Vitaitis su- 
gryžęs pradėjo rūpintis pakuotis savo daiktus, 
nes apie 3 valandą po pietų jau laivas sustos 
Gothenburge ir turėsim, lipti laukan. Apsiren
gęs išėjau viršun vaikščioti — visi žmones sma
gus, nes pietuose, po dešinei, jau matosi Dani
jos salos, net miestų bokštai ir kaminai. Van
duo pilnas įvairaus didumo laivų, nes mat jau 
mes pasiekėm gyvą vandenį, kuriuo eina susi
siekimas tarp Danijos, Švedijos, Norvegijos ir 
tų šalių su kitomis tolimesnėmis šalimis. Sau
lė šildo, junti vasaros orą, kuris per keletą die
nų jau buvo atvėsęs, kuomet pravažiavom kitą 
pusę Atlantiko ir patekom Į Labradoro šalto 
vandens sroves.

Laive sutikau dar vieną Lietuvį keleivį:
Jonas Jasaitis, iš Baltimore, Md., važiavo 

apsilankyt. Pirmą kartą Amerikon atvažiavo 
1913 metais. Paeina iš Pužionių k., Šimonių p., 
Panevėžio apsk.

Apie 2 valandą po pietų pasirodo Švedijos 
krantai — irgi uoluotos salos ir toliau pats že
mynas, pilki, liūdni, tušti akmenynai, bet žemi, 
tik iš vandens kyšanti. Artėjant Gothenburgo, 
aiškiau ir geriau pasimatė Švedijos žemynas — 
kalnuoti uolų krantai ir apvali kalnai, turinti 
mažai kokią ant savęs gyviją.

Uostan kur laivas sustoja, reikia pravažiuo
ti pro eilę įvairaus didumo akmeninių salų, ir 
tik paskui pasimato miestas, pilnu laivų uostu, 
— tai antras didžiausias Švedijos miestas, ir di
džiausias uostas; per jį eina visas Švedijos su
sisiekimas su visu pasauliu.

Artinantis laivo priestotėn, ten pasimato 
plevėsuojančių vėliavų eilė — tarpe jų ir didelė 
musų Lietuviška vėliava! Skubinu pasakyti ki
tiems Lietuviams apie musų vėliavą — ir sma
giau pasidaro kad ir mes Lietuviai neužmiršti.

Kelionės per vandenį nuo New Yorko iki 
Gothenburgo padarėm 3410 mylių. Gi Kelionė 
į fjordus dadėjo dar apie tris ar keturis šimtus 
mylių.

Apie 4 valandą visi išlipom iš laivo, ir tuoj 
pravažiuojančius per Švediją paėmė į autobu
sus ir vežė į viešbučius. Daugiatr krėtė pačius 
švedus, o šiaip kitų tautų keleiviams tik neku
rtuos bagažus tereikėjo pradaryti, bet mažai į 
juos žiurėjo.

Lietuvių buris buvo išdalintas j tris vieš
bučius Gothenburge, nakvynei, nes tik rytoj ry
tą traukiniu veš į Kalmarą.

Mus keturis — Vitaitį, Pivaroną, Trečioką 
ir mane — pasitiko Gothenburgo ofiso švedų 
Amerikos Linijos tarnautojas, p. Krueger, nu
vežė su taksi į Atlantic viešbutį. Vakare apve
žtojo parodyti miestą, nuvežė į vasarinį parką 
Lisaberg, kokių Amerikoje niekur nematyti. Tai 
bizniui įrengta vieta, panaši j Amerikos Luna 
parkus arba “Byčius", bet taip kultūriškai, me
niškai ir maloniai įrengta kad žmogus turi dai
rytis ir stebėtis. Ten ineiti imama įžanga, reiš
kia nesišvaisto kiekvienas kas tik užsimano. Vi
sas parkas padalintas įvairiais paviljonais, ku
riuose atsibuna akrobatiški perstatymai, vaidi
nimai, simfonijos koncertai, yra paskiras vasa
ros .teatras, kur atsibuna vodevilis. Yra viso-

Iš “MARGUČIO”
“Smetonlaižiai! Fašistai’ 

šaukė - rėkė - rašė socialistų 
dienraštis. Bjauriojo Darių 
už ‘fašizmą’, o štai, kaip 
‘užtruko karvutė’ beskiepi
jant ‘demokratizmą’, tai pa
tys socialistij redaktoriai 
puolėsi tautiškus darbus 
dirbti, ‘baigti’ Dariaus-Gi
rėno žygi, lėkdyti lakūną ir 
garbinti ‘fašizmą’ ir jo val
dovus Lietuvoj e_ Kur tie 
demokratijos principai apie 
kuriuos taip socialistų dien
raščio redaktorius saldžiai 
kalbėjo ir piktinosi Smeto
nos ‘fašizmu’ Lietuvoje? 
Dabar jau geras Smetona, 
jo medaliai ir tautininkai, 
bi tik gauna ‘melžti tautiš
ką. karvutę’. . .. ”

“Katalikai baigiami skal

dyti, nes socialistų laikraš-1 
tis talpina ‘katalikų’ Straip
snius. Bet kodėl tie katali
kai neužsideda akinių ir ne- 
naskaito ką tas laikraštis 
rašo apie juos pačius? Gal 
but socialistams teks pasi
grobti dalis kataliku, bet ne 
ilgam. Jau dabar daugelis' 
iš ji] tarpo prasišalino pa-j 
matę vylingus siekius....”!

APIE JONĄ LAPĖNĄ
Garsios Lietuvos “Mais

to” bendrovės garsus direk
torius Jontas Lapenas užda
rytas garsiame Kauno ka
lėjime. Taip baigiasi kar
jeros tų ponų kurie priėję 
prie visuomenės pinigų pa
sirūpina pirmiausia sau už- 
pildyt kišenius ir taip už
pildo kad kiekvienam aiš
kiai matyt išsipūtę kišeniai.

“Musų Pajūris” rašo:
“Pradžioje Jonas Lape

nas buvo uždarytas su A- 
dolfu Sruoga ir kt. Tačiau 
nesenai buvo perkeltas j 
Vl-tą skyrių, kuriame lai
komi svarbieji nusikaltėliai 
ir myriop pasmerktieji. Šia
me skyriuje yra griežtesnis 
režimas. Lapėnui uždraus-1

ta su bent kuo pasimatyti.
“Kaip rašo laikraščiai J. 

Lapenas buvo sekamas trys 
metai. Manoma kad Į šią 
bylą bus Įveltą ir daugiau 
asmenų”.

Kada “Dirvos” redukto
rius buvo Kaune ir Žaliaja
me Kalne buvo atsilankęs 
pas vieną Įžymų Kauno vei
kėją, tas veikėjas išsivedęs 
“Dirvos” redaktorių Į savo 
kiemą rodė žemai Kaune 
esanti didelį, šešių aukštų 
namą — to pono Lapėno už 
“Maisto” bendrovės pinigus 
pasistatytą namą, ir šitaip 
papasakojo:

“Tai aukščiausias gyve
namas namas visame Kau
ne ir stovi prieš pat kalėji
mą. Jeigu jis butų statęsis 
namą lygų su kitais namais 
žmonės nebūtų jo ir patė- 
miję. Kada kartą Lapenas 
užsikvietė vieną Įžymų žur
nalistą pas save arbatėlei, 
ir aprodinėjo savo namą, 
svečias ponui Lapėnui pa
sakė: Ištikro puikus namas, 
ir visai prieš pat kalėjimą!”

Taigi ponui direktoriui 
nebuvo nei vargo Į kalėji
mą keliaut: tik skersai gat
vę. ...

TURKŲ VALDOVAS
VIS TIKISI MIRTIES

kių žaislų ii' vietų kur pinigus praleisti, ir įren
gta puikus atvirame ore ir pastogėse rastoranai 
su gražiu patarnavimu.

Ponas Krueger mus pavalgydinęs atvirame 
ore restaurante, viename kampe matom akroba
tų vaidinimą, kitame kiek toliau girdisi puikus 
orkestras griežia. Paskui nuvedė į teatrą.

Matėme švedų baletą ir paskui maišytą vo- 
devilinį programą, kurio vieni artistai kalbėjo 
švediška, kiti Vokiška, kiti Angliška kalba. 
Mat, Europoje keliaujanti artistai maišosi po 
įvairias šalis, ir Angliški artistai atsilanko Šve
dijoje ir kitur. Keli aktoriai pajuokė Ameriką 
ir Amerikonų apsiėjimą. Iš Amerikos ir Ame
rikonų gyvenimo ir apsiėjimų kodėl tai turi ma
lonumo juoktis visa Europa, ii- taip keistai pa
juokia kad tie kurie nebuvę Amerikoje ir tiki 
tokioms keistenybėms! Gal but ir Lietuvoje iš 
tokių pačių atkeliaujančių artistų daugelis turi 
Įgavę Įspūdžio apie keistus Amerikoje papročius 
ir apsiėjimus.

Pats Gothenburgas turi 250,000 gyventojų, 
ir yra gražus, švarus miestas. Namai mūriniai, 
plytiniai, kiti tinkuoti, kiti ne; o pašaliais mies
to namų yra medinių. Svarbioji miesto dalis 
randasi žemoje lėkštumoje, bet šonai guli ant 
pusėtinai aukštų akmeni kuprų.

Gryžom į viešbutį apie 12 valandą nakties.
. Rytoj jau važiuosim į Kalmarą

PIRMI ŠVEDIJOS VAIZDAI
RUG)P. 6. Anksti, 6 valandą ryto, išbudino 

vasaros saulė per langą tiesiog į mano lovą 
šviesdama. Dar valandą pasivarčius, apie 7 va
landą pradėjom keltis ir rengtis, nes reikia pa- 
pusryčiaut, o 9 valandą jau sėsim traukiniu, va
žiuosim į Kalmarą. /

Nuvykę į stotį ten sutikom visus kitus Lie
tuvius, kurie buvo apgyvendinti kituose viešbu
čiuose. Jie gyrėsi kad ir juos vakar po miestą 
autobusu pavežiojo, aprodė įdomesnes vietas, o 
viešbutyje turėjo gana valgio ir gerą nakvynę. 
Jais rūpinosi kitas švedų Amerikos Linijos at
stovas, ponas Johnson, labai mandagus ir drau
gingas vyras, sukalbantis Angliškai. Jis pasi
tinka Lietuvius laive, palydi į stotį, gryžtančius 
pasitinka stotyje ir palydi į laivą. Net bagažų 
neduoda niekam neštis, viską paima, pats neša 
kiek pakelia, arba sukrauna ant ratų ir nurodo 
kur juos nuvežti.

Iš Gothenburgo važiuojam elektrišku trau
kiniu per pietinį Švedijos galą į pietryčius, Bal
tijos juros linkui. Traukinyje lydi kitas linijos 
žmogus ir sužiūri bagažus, pusiaukelėje paval
gydina.

Nuo Gothenburgo į rytus dar vis eina ak- 
menų-uolų kalnai, bet jau privažiuojam daugiau 
ir daugiau dirbamos žemės ir miškų. Pati že
mė link Baltijos juros eina žemyn ir žemyn, iki 
prasideda net pelkynai ir ežerai. Kalnuotumas 
baigiasi ir akmenynų beveik nematyt. Visu ke
liu matosi švarių miestelių, gražios ūkės, medi
niai namai, baltai dažyti, raudonais stogais.

Jau Rugpjūčio mėnuo, taigi rugiai ir kvie
čiai nukirsti, džiūsta rikėse. Avižos, miežiai ir 
bulv’ės žaliuoja. Kornų arba kukurūzu laukuo
se niekur nematyt. Sodnai apie ūkininkų na
mus maži, o didieji medžiai turbut iškirsti deg
tukams daryti, nes visu keliu matysi tik jauni j 
miškai, daugiausia pušynai, nors yra ir lapuo
čių medžių. Švedija juk pragarsėjus degtukų! 
isdirbimu.

Traukiniai Švedijoje didžiomis linijomis yra, 
elektriški. Pusę kelio mus vežė elektrišku trau
kiniu, paskui pristatė garvežį. Pusiaukelyje su
stojus. garvežį mainant, palydovas nuvedęs sto- 
tin visus pasažierius pavalgydino, viskas nemo-' 
karnai. Po pietų važiuojam toliau.

Prisėdau traukinyje prie vieno būrelio Lie

tuvių, vyrų" ir moterų, kurie kelionėje jau vie
ni su kitais susipažino. Ir reikia pasakyti kad 
šlykštu buvo prie to būrelio sėdėti, nes ypač 
vienas bolševikuojantis vyrukas turėjo tokį pa
laidą Lietuviško berno liežuvį kad pliauškė kiek 
įmanydamas, žinodamas kad niekas iš svetimų 
jo nesupras, o su savais kalbėti tiesiog neturi 
nei gėdos nei vyriškumo. Tai tipas musų kai
mo bernelių kurie Amerikoje atvažiavę ir gal 
but daugiausia karinamose savo “apšvietą” sė
mę, iki to “išsivystė”!

Pakeliui, kur tik traukinis sustoja, į vago
nus įlipa švedai keleiviai, moterėlės rankose ne
šasi puokštes gėlių, jurginų ir kitokių — kaip 
Lietuvoje mergaitė ar ir senutė Į kelionę išeida
ma.... Gėlės kvepia, malonu. Aplink namus 
matosi darželiai, gėlių pilni, ir vietomis matosi 
gėlynai aplink stotis, ypač mažuose miesteliuose.

Traukiniu važiuojant, švedas palydovas, su
kalbantis Angliškai, papasakojo šį-tą apie Šve
dijos tvarką. Alkoholiniai gėrimai Švedijoj su
tvarkyti. Valdžia pati gamina degtinę ir pati 
parduoda. Iš monopolių degtinė galima neštis 
gerti tik į namus. Ją gali gauti pirkti tik tu
rinti leidimus piliečiai, o gauna leidimus tik tie 
kurie užsimokėję visus mokesčius ir taksus — 
kiti negauna. Kožna šeima, gali pirkti į mėnesį 
4 litrus (apie 5 kvortos). Pavienis vyras ar 
moteris po du litru. Gerti degtinę Švedijoj, sa
ko, reikia žinoti kaip: kuris bus sugautas girtas 
ir del to bus areštuotas, neteks leidimo degtinę 
pirkti. Degtinę 'Valdžia parduoda be pelno, tik 
už kaštus. Šiaip gi stikleliais gerti galima gau
ti tik restauranuose prie valgio, kiek kas nori, 
žinoma, su saiku.

Apie 3 vai. po pietų traukinis pasiekė Kal
marą — uostą prie Baltijos juros! Valio Bal
tija, musų jura! Iš stoties mus nuvedė į' laivą 
pškščius, nes oras šiltas, gražus, eiti netoli, o 
bagažus net pačius mažiausius nuveža.

Musų laukia laivas “Kastelholm”, kuris iš
plauks 6 valandą vakaro. Ant laivo stiebo ple
vėsuoja Lietuvos vėliava! Vėl musų Lietuviš
koms akims malonumas, širdžiai džiaugsmas.

Laivan krauna geležinių prekių, vežti Klai- 
pėdon, tai matomai garui gaminti pečiai naujai 
stotomiems namams, centralinė šildymo ’siste
ma, kaip Lietuvoje vadinama. Matomai tų da
lykų Lietuva dar pati nepasigamina.

Laive davė vėl valgyt, ir pranešė kad va
karienė bus 7 valandą.

Dairausi į Baltijos jurą kiek jos galima iš 
laivo matyti. Juk tai vietos iš kurių anuose 
senuose laikuose vikingai į Lietuvą plaukdavo 
ir čia slėpdavosi, čia savo pilis turėdavo. Už 
neplataus vandenio nuo Kalmaro, Baltijos ju
roje guli labai ilga ir labai siaura sala Oland — 
ji labai gerai matyt iš laivo, ir net matyt namai 
ir padalinti laukai: žemė ten dirbama, ne ak
muo, kaip salos vakariniame Švedijos krašte.

Kalmaras yra neperdidelis uosto miestas 
prie Baltijos, stovi iš senų laikų, ir turi vieną 
užsilikusią iš viduramžių pilį.

Atvykstant į Kalmarą niaukėsi ir išrodė 
bus lietaus ir gal vėjuota jura, tačiau prieš lai
vo išplaukimą atvėso ir išsiblaivė, o vanduo 
pasiliko ramus. Kiti keleiviai, kuriems pirmiau 
kada pasitaikė plaukti per Baltiją ir buvo aud
ringa, dabar gąsdinosi ir kitus gąsdino kad “čia 
tai visada supa....”. Matysime.

čia prie laivo sutikom ir vieną Lietuvį jūr
eivį darbininką. Jis sakėsi pirmiau dirbo ant 
švedų linijos laivo Atlantike, bet kadangi mėg
sta išsigerti tai jo ten nelaikė.

Laive vėliau pasitaikė rasti ir Lietuvos Lie
tuvių keleivių — buvęs ministeris V. Sidzikaus
kas, ir keletas kitų, viena žydiška pora iš Aly- 

taUS' Seka: KLAIPĖDA!

Turkijos valdovas Kemal 
Paša nepasitiki niekuo, ir 
saugojasi net iki to kad už
laiko savo namuose vyra 
kurio vienatinis darbas yra 
tik ragauti maistą kuris 
duodamas Pašai valgyti.

Tas vyras dirba taip sa
kant tik 30 minutų į dieną 
ir už tai gauna užmokėti 
po $1,000 Į mėnesį. Tas vy
ras taip pat kas sykis eida
mas ragauti savo valdovo 
maisto tikisi mirties, nes 
gali būti pasikėsinimas Pa
šą nunuodyti.

Dusyk į dieną jisai nu
eina į virtuvę kur buna pa
gamintas Pašai valgis, ir iš 
kiekvienos gatavai prikrau
tos lėkštės ragauja visko. 
Tada maistas dedamas at
gal i pečių ir laikomas va
landą laiko. Jeigu per va
landą ragautojui nieko ne
atsitinka tai reiškia kad 
tas maistas yra geras ir. 
galimas duoti valdovui Pa
šai.

Šiaip gi Kemal Paša yra 
drąsus, viešas žmogus, mė
gsta lankytis publiškose įs
taigose, naktiniuose kaba
retuose, ir yra labai demo
kratiškas. Laike viešų iš
kilmių jis buna apstotas at
kaklių sargų, artimų drau
gų, kurie visi yra geri šo- 
vikai.

NELAIMINGOS MIR
TYS 1334 METAIS
Jeigu laikraščių pardavė

jai kurią dieną surikti] gat
vėse jog vieno kurio dide
lio miesto žmonės vienu 
kartu žuvo, mus sukratytų 
baisus šiurpas.

Tačiau kas metai šioje 
šalyje žūsta žmonės dide
lėmis skaitlinėmis nelaimė
se kurių galima, išvengti.

Praeitais metais visoje 
šalyje- visokiose nelaimėse 
užmušta ir įvairiai sužeis
ta ir sveikata atimta 9,821,- 
000 žmonių.

Visokiose nelaimėse mir
tį sutiko 101,000 žmonės. Iš 
tų 36,000 užmušta automo
bilių nelaimėse, 100,000 ant 
visados sužeista, ir leng
viau sužeista apie milijo
nas.

Darbuose 16,000 darbi
ninkų užmušta, 1,300,000 
sužeista.

Prigėrė, žuvo medžioklė
se, ir tt. 17,500 žmonių.

Net pačiuose namuose, 
kurie turėtų būti saugiau
sia vieta, nelaimingas mir
tis sutiko 34,500 žmonių ir 
5,000,000 sužeista.

NUŽUDĖ KAIMYNĘ IR 
PATS PASIKORĖ

Newark, O. — Ūkininkas 
Walter Robertson, 61 metų 
amžiaus, nužudė kaimynę 
p-lę Delia Crottinger, 60 m. 
amžiaus, kurią mylėjo per 
35 metus ir ji sutiko už jo 
tekėti, tik jis niekaip nepri
sirengė ją vesti.

Jis atsilankęs pas ją už
mušė ją pagaliu. Kada ta
po areštuotas, prie kaltės 
prisipažino. Pora dienų vė
liau, kalėjimo kameroj ras
tas pasikoręs pančiu pada
rytu iš lovos užklojimų.
rxzxxxxxsxxxxzxxxxxxzxxxxx:
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MUS
Musų komunistėliai nei iš šio nei iš to pradėjo rū

pintis Lietuvos ir ypač Klaipėdos likimu... . Klaipėdai 
ruošiantis prie rinkimų, beveik prieš pat rinkimus — 
pavėluotai — jie susikvošė kad reikia Amerikos Lietu
viams sudaryti “bendrą frontą” ir protestuoti prieš Hit
lerį.... Jie pasidarė tokie demokratai kad net nuste
bino Chicagos Matuzelį Grigaitį....

Visai Lietuvai jie reikalauja jau ne revoliucijos ir 
susijungimo su Sovietų Rusija, bet tik “civilių laisvių”.

Žiuri, žmogus, Į tokius musų raudonukų žygius ir 
stebiesi: kame dalykas?.... Paprastiems žmoneliams 
jie tuoj užsirekomendavo kaipo geri “patriotai”, kalban
ti net “už palaikymą'šalies nepriklausomybės”.../

Kame čia šuva pakastas (tą patarlę tankiai vartoja 
komunistų papa Pruseika) ? Nagi štai kame.

Musų Lietuviškiems komunistams iš po kojų žemė 
smunka. Jų mulkinti, po visas pakampes vedžioti sekė
jai nuo jų šalinasi. Jų prakalbas — net gryžusių iš 
Pirmo Pasaulio Lietuvių Kongreso delegatų — mažai 
kas lanko. Biznio nėra, nors tikėjosi savo nuvykimu į 
Kauną, sugryžę čia dolarius rieškučiomis semti.

O gyventi reikia — reikia jieškoti “naujų rinkų”, ir 
jie griebėsi paviršutinai rodyti savo “didelį susirūpini
mą” Klaipėdos krašto likimu ir tą pasekančiu visos 
Lietuvos likimu. Kaip kur jie prisiviliojo tautininkus 
į talką rengti protesto mitingus, kad tokiu budu priėjus 
prie tautinių minių. Savo laikraščiuose labai audriai 
šaukiasi į “katalikus darbininkus” protestuoti prieš “fa
šistus” Lietuvoje ir nurodo kaip komunistai ir katalikai 
galėtu išvien reikalauti Lietuvoje “civilių laisvių”. ...

Kaip kur pataiko žioplą kunigėlį, kurį prikalbina 
pasirašyti ant kekių nors jų protestų, ir paskui pagiria 
tą kunigėlį savo laikraščiuose, na o magaryčioms sek
madienį jau dalina prie bažnyčios savo raudonus laik
raščius. ... iki parapijonys apsižiūri.

Depresija atsiliepia ir į musų raudonukus: jiems 
biznis taip sumažėjo kad dabar turi puldinėti į visas pu
ses, į visas musų sroves — socialistus, katalikus, tauti
ninkus, — “bendrų frontų” tvėrimui. Juose tikisi rasti 
naujų žioplių tikėti jų prižadams apie “žemišką rojų” — I 
gyrimą Rusų — tų kurie Lietuvius engė per virš šimtą 
metų! Jeigu jiems Rusija tokia maloni, Rusai tokie ge
ri ir mielaširdingi, o Lietuvoje, visi tik “kraugeriai” ir 
“fašistai”, lai jų agitatoriai eina į Rusų tarpą ir lai sa
vo pamokslus apie Rusija sako Rusams — mums Lietu
viams gyrimas Rusų reiškia tiek pat kiek gyrimas juo
džių, Indijonų, Eskimosų ir kitų, o peikimas, neigimas 
ir ardymas Lietuvių tautos gyvenimo turėtų atkreipti t 
kiekvieno Lietuvio domę į tai kokį blogą jie mums daro, į 
ir privalome parodyti jiems duris iš musų Lietuviško 
gyvenimo!

Tie kurie musų spėkas skaldo, tautos vienybė ardo, 
tautai pražūties trokšta, ims ir pavirs “vieny  to jais”? — 
Ar girdėjot pasaką apie vilką ir ėriuką, kaip jiedu išėjo 
į girią pasivaikščioti. Gryžo iš girios tik vienas vilkas. 
Kas atsitiko su ėriuku? Tas atsiliks su tautine ar ka
talikiška visuomene, jeigu kas susidėtų su komunistais.

KO MES LAUKIAME?
Pasaulio Lietuvių Kon

gresui praėjus, Pietų Ame
rikos Lietuviai kelią balsą 
šaukti Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresą. “Argenti
nos Lietuvių Balsas” sako:

“Kol nenuslūgo Pasauli
nio Kongreso pakeltas upas 
reikalinga sušaukti Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
są”.

Ką darysime mes, Šiau
rės Amerikos Lietuviai: ar 
visas Kongreso darbas ir 
baigsis kad nekurie gavo
me “Pasaulio Lietuvių Są
jungos” valdybos narių ti
tulus ?

Kongresas buvo sušauk
tas nusistatymui ir užsidė- 
iimui sau darbų. Dabar tu
rime stoti dirbti!

šaukime šiaurės Ameri
kos Lietuvių Kongresą!

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KAUNE

Tsb. iš Kauno praneša:
“Rugsėjo 2G dieną Kaune 

pradėjo eiti naujas, didelis 
Lietuvos darbo žmonėms 
skiriamas laikraštis, “Dar
bo Lietuva”. Jį redaguoja 
buvęs ‘Musų Rytojaus’ re
daktorius ir to laikraščio

įsteigėjas, žinomas Lietu
vos žurnalistas, Antanas 
Bružas. Jis kartu vado
vauja ir ‘Talkos’ spaudos 
biurui.

“Naujasis laikraštis eina 
tris kartus per savaitę 8-12 
puslapių didumo. Lietuvos 
darbininkija naują laikraš
tį džiaugsmingai sutiko, 
nes, kaip matyti iš jų svei
kinimo laiškų, ji jau seniau 
jautė tokio savo organo 
trukumą. Metams laikraš
tis, siunčiant į užsienį, kaš
tuoja 30 litų. Jo adresas: 
Kaunas, Daukanto g. 7.”

Nori Daugiau Vaikų
Komunistų partija Rusi

joje užvedė vajų raginimui 
šeimoms gimdyti daugiau 
vaikų, padidinimui gyven
tojų skaičiaus.

Ir taip komunistai giria
si kad nuo revoliucijos Ru
sijos gyventojų skaičius pa
daugėjo 25 milijonais. Bet, 
sako “Pravda”, nereikia su
stoti, turime sumušti visus 
rekordus ir vaikų gimdy
mo atžvilgiu.

Neužteko to, “Pravda” 
išrėžė ir kapitalistų šalims, 
pasakydama kad tose šaly
se vaikų gimdymas sumažė
jo delei “kapitalistiškų ne
gerovių”.

Sako, moterys kapitalis
tiškose šalyse negali gim
dyti daug vaikų delei viso
kių joms daromų kapitalis
tiškų apsunkinimų....

A T T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
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/L/ XX J—J vJ JL V JL (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

Laimingas Lošėjas
Didžio karo gandas žaibu apskriejo 

visą Europą. Kryžeivių pašaukti, iš visų 
kraštų ėmė traukti į Marienburgą riteriai. 
Su jais šimtai palydovų, ginklanešių ir 
tarnų. Ordino sostinėje gyvenimas pra
dėjo kunkuliuoti. Svečių prigužėjo dau
gybė. Erdvus Marienburgo murai nega
lėjo jų visų sutalpinti tarp savo sienų. 
Kiek akimi galėjai aprėpti — už miesto 
margavo įvairiaspalvių palapinių eilių ei
lės. Ir ten gyveno visokių tautų ir viso
kių luomų riterių.

Visi tie kariai-riteriai rinkosi kariau
ti su Lietuviais. Lietuviai, mat, esą per
sekioję kilnius kryžiaus karius, užpuldinė- 
ję jų žemes ir trukdę jiems Kristaus mok
slą platinti. Taip buvo kryžeivių meluo
ta apie Lietuvius Europos krikščionims. 
Nenuostabu jog šie, išgirdę kad Lietuva 
paskelbus kryžeiviams karą, burių būriais 
ėmė traukti iš visų pakraščių į Marien
burgą.

Susirinkę riteriai troško kiekvienas 
parodyti savo karštą norą kuogreičiausia 
nulaužyti ragus išdidiems Lietuviu “stab
meldžiams”.

Kiekvienas atvykėlis, kilmingsnis sve
čias, gaudavo po vieną žymų globėją iš or
dino karių tarpo. Tokiu budu musų pa
žystamam Markvardui Zalcbachui teko 
globoti garsus Anglų grafas Ročesteris, 
Anglijos karalių šeimos narys, o grafui 
Braunšveigui, Akmenės pilies viršininko 
sūnėnui, — Prancūzų kunigaikštis Artu
ras Valois. Tai buvo patys svarbieji or
dino svečiai. Jiedu labai skyrėsi savo bu
du. Kiek pirmasis buvo žiaurus ir stačio- 

tik-

KAIP SU ATSKAITOMIS?
Grigaitis dabar tik ir ra

šo apie Vaitkaus priėmi
mus Kaune, ir kolioja visus 
tuos kurie ką nors pasako 
apie to antro skridimo dar
bus ir visuomenės suve
džiojimą per porą metų.

Grigaitis žiauriai užpuo
la “Tėvynės” redaktorių už 
pastabas savo įspūdžiuose 
iš Lietuvos, kaip jau Lietu
voje net piemenukai krėtė 
juokus iš Vaitkaus nesulau
kiamo atskridimo. Tas iš- 
tiesų buvo ir to Grigaitis 
savo ko liejimais neištrins.

Dabar gi, kada pats Gri-i 
gaitis pastūmė Kartaną į i Lietuvoj 
šalį ii1 pasiskelbė ALTASS 
pirmininku, jis privalo pa
siskubinti išduoti visuome
nei pilnas atskaitas: kur 
padėjo tuos desėtkus tūks
tančių dolarių ką surinko 
antram skridimui, nes iš
syk buvo paskelbęs jog tam 
tikslui nereikės daugiau 18 
tūkstančių dolarių.

PATS LAIŽOSI 
MEDALIO

Chįcagos stokjardų Ma
tuzelis, iškoliojęs “Dirvos” ( 
redaktorių už tai kad jam 
Lietuvos Prezidento Sme-' 
tonos aktu tapo paskirtas , 
Gedimino Ordenas, ir patį 
ordeną išjuokęs, dabar gi 
pats laižosi kad jam Sme- 
tona paskirtų medalį už su
ruošimą Vaitkaus skridi
mo. Net tikrąjį ALTASS 
pirmininką pastūmė į šalį 
ir pats atsistojo priešakiu, j 
kad tik kas nors jį pamaty
tų ir suteiktų “cacą”....

Kai sužinojo kad Vaitkui 
suteikta ordenas, 

senukas Matuzelis pasijuto 
kaip devintame danguje!

“Margutis” gražiai pasa
ko:

“Dar nesenai ponai socia
listai dergė, šmeižė Smeto
nos valdžią, o dabar džiau
giasi, krykštauja kad lakū
nui Vaitkui medalį užkabi-

Patys socialistai juo-

IŠSKRISIM •
(Lietuvos kareivio eilės) 

Kabliais padangėms skrenda žąsys, 
Liūdnai apleisdamos namus, 
Jau greit ateis ruduo šaltasis — 
Žiedų nei saulės nebebus.

Kažko neaiškus nuliūdimas 
Kankina širdį; ak kodėl 
Toks keistas, keistas nujautimas 
Kaip debesys užpuolė vėl....

Žinau kad greitai, kaip tos žąsys, 
Kaip gervės skrendančios kabliais, 
Paliksim pilkus kazematus 
Ir išdundėsim traukiniais.

Tai pasibaigs saulėtos dienos, 
Nebeskambės ausys’ daina, 
Tik prisiminsi kartais vienas 
Kareiviu buvęs kai kada.

Nors visa praeityj palieka 
Be ženklo, be aiškių žymių,' 
Bet kai rajone koją pliekiau, 
Ilgai nemirsiu tų dienų....

Ilgai skambės viršilos žodžiai, 
Vaidensis šypsena draugų, 
Kaip taip jaukiai, taip nenuobodžiai 
Prabėgo metų pusantrų. ,

Ten tolumoje girgti žąsys, 
O gervės išskrenda kabliais, 
Ir mes paliksim kazematus 
Ir išdundėsim traukiniais. .. .
Carys”. M. Zablockas.

sa-
Ten

kiškas tiek antrasis buvo mandagus, 
■ ras riterių tėvynės sūnūs.

Vieną vakarą, kaip paprastai, po pa
maldų bažnyčioje, globėjai išsivedžiojo 
vo globojamuosius į priemiesįčus.
buvo atskiri kryžeivių butai, labai puoš
niai įrengti. Ten jie paprastai keldavo sa
vo pokilius, nes mieste, viešose vietose, jie 
stengdavosi elgtis labai kukliai, vienuoliš-

. . . _ . . ; no. i. t, v v VJ U’J’. lCXllkJLUl ILAW-

Jis jau pasisakė kad Vait-i^jasI jg ^.ų medalių, bet ka
ktų .mokėjo „ mažiau. negu'įa jų lakumui užkabino pre- 
$2,5 į savaitę , kad pries is- zidentas Smetona, tai ge- 
skridimą uz lėktuvo laiky-1 raį » 
raą New Yorke užmokėti 
pinigų ALTASS neturėjo,' Jeigu kokios, patirsime 
o pinigai buvo “Naujienų” k1 Matuzelis apdovano- 
ižde, ir pats Vaitkus pasi-'^as medaliu — už $40,000 
sakė kad išskrenda tik su visuomenės pinigų! 
puse dolario kišeniuje....

Kas sunaudojo kitus AL-'pasijus kaip devynioliktame 
TASS pinigus? [danguje!

Tada senukas Matuzelis

MES IR DARBAS
(Lietuvos kareivio eilės) 

Amžiaus durys atsivėrė 
Į jaunystės platų kelią. 
Jaunos jiegos susitvėrę 
Savo rankas darbui kelia.

Darbas blaivo musų protą, 
Darbas puošia gimtą šalį.
Jei kas darbui neįprato 
Tą vargai užguiti gali. 

Vargas musų nebaugina; 
Mes jį skambia daina lydim. 
Vargas pastangas augina 
Ir mus skatina į žygį.

Linksmi, drąsus mes kaip vienas 
Mokomės apginti šalį.
Juk karys tai tikras plienas: 
Nieks prilygti jam negali.

Kai rikiuotėj žingsnį trenkiam 
Vieškeliai po kojom kaukia, 
O kad dainą mes užtrauktam 
Aidas toli, toli plaukia....-

Karys”. P. Didžiariekįs.

Markvardas Zalcbachas parodė savo 
svečiui, tarp ko kita, nepaprastą rinkini 
ginklų. Jų tarpe buvo tikrai neregėtų re
tenybių.

— Aš labai mėgstu ginklus, — niur
nėjo Anglas, — ypač man patinka tokie 
kuriais galima vienu kirčiu perskelti žmo
gus.

— Kaip tai vienu kirčiu? — stebėda
masis’ klausė Zalcbachas. — Juk tam rei
kia milžino jiegų. ...

— Jiegų man pakaks, kad tiktai kar
das tinkamas atsirastų! — zurzėjo niau
rusis Anglas.

— Toks kardas yra! Štai! — links
mai šuktelėjo Markvardas ir padavė ne
paprastai ilgą ir sunkų kalaviją.

Anglas jį apžiurėjo, pavartė, pamėgi
no užsimoti. Betgi kardas pasirodė esąs 
persunkus. Kad kiek, butų ištrukęs jam 
s rankų.

— Puikus kalavijas, — tarė jis, — tik 
rankena pertrumpa. Jis reikia dviem ran
kom laikyti.

— O aš mačiau savo .akim kaip šį kar
dą vienas milžinas viena ranka tarytum 
plunksną švaistė. Tai buvo vienas Smo
lensko kunigaikštis.

— O, kad Viešpats teiktųsi duoti man 
progos su juo susitikti!

— Laimei, to jau negali būti. Jis žu
vo koovje ties Vorksla. Totorių strėlės 
kiaurai jį pervėrė.

— Gaila, labai gaila, — murinėjo An
glas. — Aš norėčiau išmėginti savo jiegas 
su tokiu milžinu stipruoliu. Mano Ispa
niški šarvai nebijo strėlių. Mano kala 4- 
jas nelinksta ir netrupa. Vienu smūgių 
nukertu juo jaučiui galvą... . Gaila tik 
kad dar neteko mėgint kaip jis kerta žmo
gų ....

— Nurimk, garbingas grafe, — guo
dė svečią Zalzbachas. — Progų turėsi da
bai1 kiek tinkamas, 
lesi murdyti savo 
kraujuje. . . .

— Duok Dieve 
tų, — baubė Anglas. — Prisiekiu pačiam 
Liuciperiui kad aš išmurdysiu jų krauju
je ir rankeną! Bet žinai, gerbiamas rite-

ri, mano gerklė ima džiūti. Ar nerastum 
kuo pavilgyti ? . . ..

— Mielai, mielai! — atsakė Zalcba
chas.

Netrukus atsirado ant stalo keletas 
bonkų seno, puikaus vyno. Bematant pra
dėjo jį sriubčioti.

— Kad laimingai išnaikintume nela
bus stabmeldžius! — pakėlė taurę Zalcba
chas.

— Kad jų nei žymės neliktų! — kly
kė Anglas.

Panašiai šukčiodami, jie maukė vyną 
it vandenį. Tačiau senas vynas netruko 
parodyti savo galią. Anglui akys išsiver
tė. veidas paraudo, gyslos išsitempė. Jis 
atrodė dabar dar bjauresnis.

— Duok šian tą Smolensko stipruolį! 
— kriokė jis: — aš jį tuoj sumalsiu!.... 
Ak, koks nuostabus vynas! Tokio dar ne
buvau ragavęs. Tu vyras kad tokiu vynu 
svečią vaišini....

Juo toliau 
veikti laukinio 
sai nebevaldė 
jam ant seilės 
tipui, pašaukė Markvardą kautis. Tačiau, 
išėjęs į kiemą, dar tik betraukdamas iš 
makšties kardą, griuvo kaip negyvas ant 
žemės. Zalcbachas pats atsargiai paėmė 
savo svečią ir nuvilko į kambarį. Ten jį 
paguldė į lovą. Nusigėrėlis ilgai miegojo, 
savo knarkimu erzindamas riterį.

Prancūzas buvo visai kitoks žmogus 
negu Anglas. Kai jiedu su grafu Braun- 
šveigu atsidūrė vienuolyno kambaryje, ku
nigaikštis tuojau pasirodė esąs linksmas 
ir šaunus jaunikaitis. Braunšveigas visai 
nesivaržomai tuojau paklausė svetį ar ne
norėtų jis po ilgos ir vargingos kelionės 
pasilinksminti ir pasilsėti išsivadavus iš 
sunkių šarvų.

— Kam dar klausi, mielasis, — atsa
kė Prancūzas: — visi mes žemės sūnus, 
visiems mums linksmintis malonu. Tat 
nesnauskime iki jauni!

Jiedu netruko nusimesti sunkius šar
vus. Apsirengė puikiais, švelnučiais ak
somo drabužiais ir iškeliavo į užmiestę, 
kur buvo grafo Braunšveigo butas. Ne
didelis namelis skęste skendo akacijų ir 
kaštonų žalumyne. Pro langines kai kur 
tryško siaurutės šviesos srovelės. Iš na
mo vidaus sklido švelnus stygų garsai.

— Pas tamstą svečių esama? — pa
klausė Prancūzas.

— Skaistusis svety, tamsta rasi čia 
tiktai savuosius, pačius šauniausius rite
rius, musų bičiulius.

Kambaryje jiedu rado penkis vyrus. 
Visi jie vilkėjo tokiais pat aksomo drabu
žiais kaip jo.

— Leiskite supažindinti, skaistus ku
nigaikšti: — prabilo Braunšveigas: — 
mano bičiuliai: grafas Ulrikas Švalbachas, 
baronas Jonas Karolis Rozenkrancas, gra
fas Arturas Sorentas ir broliai markgra
fai Leopoldas ir Mauricas Eizenšteinai... 
Tamstos vardas visiems žinomas. Tams
tos giminės vyrai yra sėdėjęs Prancūzijos 
karalių soste. Tamstos giminės karžygiais 
didžiuojasi istorija.

Valois buvo patenkintas tokia prakal
ba. Jis nuoširdžiai paspaudė rankas šei
mininkui ir jo svečiams. Prasidėjo kalbos 
daugiausia apie busimus karus. Visi kar
žygiai niekinamai kalbėjo apie savo busi
mus priešus, Lietuvius ir Lenkus. Girdi, 
šie iki šiol neišmokę kariauti jietimi ir ka
laviju, o tebevartoją lazdas ir vėdzus.

juo labiau vynas pradėjo 
Anglo galvą. Jis jau vi- 
liežuvio. Bliovė kas tik 
užėjo. Galiausia, pakilus

(Bus daugiau)

Iki pat rankenos ga- 
kalaviją stabmeldžių

kad tavo žodžiai įvyk-
Du Broliai—istoriška apysaką iš 13-to šimtmečio iš 

Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ---------------------------—----—

REIKALAUKIT “DIRVOJE*’
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DIRVA

Pasaulio Lietuviu Kongreso Nauda
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

APIE

(Tęsinys iš pereito num.)

DULR

srovių 
atsto-

KĄ SAKO DULR PIRMININKAS APIE PRA
ĖJUSĮ PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESĄ

Praėjęs Pasaulio Lietuvių Kongresas rado 
didelio atgarsio tiek Lietuvos, tiek užsienio Lie
tuvių tarpe. Mums buvo įdomu patirti ką apie 
jį sako pats Kongreso organizatorius, Draugi
jos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas, Ad
vokatas- Rapolas Skipitis. Tuo tikslu, “Talkos” 
spaudos biuro bendradarbis kreipėsi į 
pirmininką, kuris pareiškė:

— Kongresas buvo šaukiamas ne 
bet organizacijų pagrindu. Del to jame
vautas sroves sunku nustatyti. Bet kiek pasi
reiškė, kongrese buvo atstovautos visos srovės: 
darbininkų susivienijimas, socialistai, demokra
tiški tautininkai, katalikai ir ki'toki tautininkai. 
Tai pasireiškė iš Amerikos Lietuvių atstovų. 
Kitų šalių Lietuviai, kaip mažesnės kolonijos, 
buvo kongrese ir mažiau atstovaujamos. Apie 
jų atstovautas sroves sunku kas pasakyti, nes 
kongrese jos nepasireiškė.

— Ką naujo kongresas įnešė į Lietuvos ir 
užsienio Lietuvių gyvenimą? — paklausta.

— Jis įnešė gana daug naujo. Pirmiausia, 
tarp musų ir užsienio Lietuvių jau yra užmeg- 
sti keliariopi ryšiai, ypač švietimo, spaudos ir 
jaunuomenės tarpe. Iš šių ryšių ateityje turės 
išsivystyti ekonominis bei kultūrinis santikia- 
vimas. O tai turėtų didelę reikšmę tiek Lie
tuvos, tiek užsienio Lietuviams. Kuria krypti
mi šis santikiavimas vystysis priklausys nuo 
musų pačių ir nuo užsienio Lietuvių.

— O ką naujo kongresas įnešė į DULR vei
kimą?

— Kiekvienas Lietuvos ir užsienio Lietuvių 
didesnis santikiavimas DULR yra naudinga, nes 
ji to didesnio santikiavimo ir glaudesnio ben
dradarbiavimo kaip tik ir siekia. Draugija šel
pia užsienio Lietuvius. Tačiau tas šelpimas bus 
daug pasekmingesnis kai bus išsivystęs plates
nis santikiavimas. Bendrai, praėjusia kongre
sas į DULR veikimą turės tam tikros įtakos.

—* Ką tamsta gali pasakyti apie užsienio 
Lietuvių sportininkų ir menininkų pasirodymą?

— Užsienio Lietuvių sportininkai ir meni
ninkai, kad ir mažas skaičius jų pasirodė, pali
ko gilų įspūdį. Pavyzdžiui, krepšiasviedyje ir 
tenise jie labai lengvai nugalėjo mūsiškius. Tai 
tikri.tų sporto šakų.njęisteriai. Muzikai ir cho
rai parodė savo aukštą menišką supratimą. Jie 
davė gražią pradžią. Reikia tik laukti kad ji to
liau taip darniai vystytųsi.

— Ką tamsta manai apie Lietuvos visuo
menės laikymąsi kongreso atžvilgiu?

— Lietuvos visuomenė, nors kai kurios gru
pės ir organizacijos parodė rimtą supratimą bei 
gražų palankumą musų svečiams ir kongreso 
darbui, tačiau dar buvo ir didelio nerangumo. 
Kitą kongresą šaukiant, tas nerangumas išnyks. 
Kongresas davė progos mums pasimokyti kaip 
priimti ir užimti kelis tūkstančius svečių iš už
sienio. Gal but, kai kuo jų nepatenkinom arba 
padarėm klaidų, bet tikimės kad malonus sve
teliai mums dovanos, nes tokį didelį kongresą 
rengėme pirmą kartą, šia proga, dar turiu pa
žymėti kad iš kai kur reiškiama nepasitenkini
mo ar nuomonės kad kongresas nepavyko. Aš 
manau kad taip galėjo būti del to kad kai ku
rios srovės ne taip suprato kongreso tikslą, taip 
kaip jį suprato Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti, kurioje juk irgi gražiai dirba įvairių pa
žiūrų žmonės. Kongresas buvo šaukiamas ne 
Lietuvos vidaus politikai nustatyti bet užmeg- 
sti platesnius santikius ir glaudesnį bendradar
biavimą Lietuvos Lietuvių su užsienio Lietu
viais. šis kongreso organizatorių tikslas yra 
atsiektas. Santikiai sudaryti. Dabar tenka tik 
toliau veikti. Gi į Lietuvos vidaus santvarką 
kongresas kištis negalėjo. Užsienio Lietuviai 
negali pakeisti Lietuvos vidaus santvarkos nei j 
iš esmės nei formaliai: Tai yra Lietuvos Lietu
vių reikalas, žodžiu, kas nusivylė kongresu tas 
nesuprato jo uždavinių.

— Kada bus sušauktas kitas kongresas?
— Antrą Pasaulio Lietuvių Kongresą ma- ; 

noma sušaukti 1938 metais, nes tais metais su
eina 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukak
tuvės. Bendrai reiškiama nuomonės kad pašau- ( 
lio Lietuvių Kongresai butų šaukiama kas treji 
metai, — baigė pasikalbėjimą DULR pirminin
kas Adv. R. Skipitis. Tsb.

pažymėjo užsienio Lietuvių karštą tėvynės mei
lę ir didelį troškimą visokios laimės Lietuvai, 
gimtajam kraštui.

Kalbėdamas “Draugo” redaktorius L. ši
mutis pabrėžė kad Amerikos Lietuviai visuomet 
įtemptu dėmesiu seka įvykius Lietuvoje ir jau
triai pergyvena visus Lietuvos laimėjimus ir 
pasisekimus. Amerikiečiai uolus Vilniaus va
davimo fronte, lygiai kaip buvo uolus kuriant 
Lietuvos nepriklausomybę. Jie bus tol akty
vus kol trispalvė vėliava suplevėsuos Gedimino 
kalne. Vykstantiems į kongresą buvo labai 
įdomu pamatyti ir patirti kaip Lietuva gyvena, 
nes tų žinių laukia šimtai tūkstančių Lietuvių. 
Parvykdami iš Lietuvos, tų malonių žinių par- 
vešime. Be to, ir Kongresas turi nemaža laimė
jimų, kurie tik pradžiugins užsienių Lietuvius, 
neg visi kongreso dalyviai nedvejodami pasisa
kė už tautos vienybę.

— Gal paskutinį kartą mano gyvas žodis 
skamba Lietuvos erdvėse, nes visi kongreso da
lyviai gryžtame j savo gyvenamas vietas misi- 
jonieriauti Lietuvių tautai. Atsigaivinome Lie
tuvos oru ir karžygių dvasia. Išvažiuodami pa
sižadame dar daugiau dirbti tėvynei ir tautai, 
kad ir musų vaikučiai kreiptųsi į Lietuvos kar
žygius ir jiems reikštų pagarbą, eitų jų pra
skintais keliais. Sudiev. Tegyvuoja Nepriklau
soma Lietuva ir vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi, — baigė redaktorius šimutis.

Chicagos Lietuvių Birutės choro atstovė p. 
Byanskienė pirmą kartą pamatė Lietuvą. “Ar 
atsirasiąs tokių gabumų žmogus kuris parvykęs 
į Ameriką galėtų papasakoti visa gera ką Lie
tuvoje patyrė? Valstybės organizavimo darbas 
varomas dideliu pasiryžimu ir atsidavimu. Vi
sur šviesa ir pažanga”, — pasakė p. Byanskie
nė.

Amerikos Lietuvių Advokatų Draugijos at
stovas Adv. Juozas Grišius sujaudintas pasako
jo kad pirmomis dienomis pajuto esąs tikroje 
tėvynėje, kurią anksčiaui pažinęs tik skaityda
mas jos istoriją ir sekdamas jos gyvenimą 
spaudoje. Kreipdamasis į moksleiviją, į tėvy
nės ateities žmones, ragino būti tvarkingais ir 
tėvynę mylinčiais gyventojais ir neužmiršti iš
eivių.

Amerikos Lietuvių sportininkų vardu tei- 
siningas J. Savickas pareiškė padėką už malonų 
ir tikrai brolišką priėmimą. Sportininkai čia 
at-vykę buvo ne nugalėti bet susiartinti su Lie
tuvos sportininkais ir jaunuoliais. Dalis spor
tininkų jau išvyksta, bet du pasilieka Lietuvoje 
treniruoti vietos sportininkus. Visi išvažiuoja 
įkvėpti Lietuviškos dvasios ir gryžę visiems ga
lės didžiuotis savo tėvyne, pasakot apie jos 
žį, malonius žmones ir nuostabią pažangą.

Brazilijos Lietuvių atstovas mokytojas 
livaika suminėjo užsienio Lietuvių kelius ir
mą. Jis gerai pažystas išeivių gyvenimą, tvir
tina kad Lietuviai kantrumu, darbštuvu viską 
nugali ir pasilieka ištikimi savo tradicijoms ir 
su meile tėvynei širdyse.

Sao JPaulo, Brazilijoj, 
“Lietuvio” redaktorius St. 
nė tą nuoširdumą ir meilę
pasaulio Lietuvių Kongreso dallylviams, tų įs
pūdžių nei vienas neužmirš iki mirties.

Jau išvykę atgal Amerikiečiai Pivaronas ir 
redaktorius Vitaitis savo sveikinimus perdavė 
laiškais, pareikšdami kad jie gryžta sustiprinta 
dvasia toliau tęsti Lietuvių tautai svarbių dar
bų ir prašo tame darbe pagalbos iš tėvynės.

Amerikos Lietuvių katalikų jaunimo atsto
ve V. Sinkevičiūtė pasakojo smagius įspūdžius 
Lietuvoje, džiaugėsi Lietuvos pirmynžanga ir 
visapusiu kilimu.

“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius džiau
gėsi matyta pažanga Lietuvoje, naujais pasie
kimais, kurie padaryta nuo to kaip jis lankėsi 
pirmiau. Pasakė kad visi gryžusieji iš Kongre
so dori Lietuviai ir jaunimas bus Lietuvos gar
bintojai ir neabejotini veikėjai.

Po šių kalbų, radiofone buvo suruošta me
niškas programas, kuriame dalyvavo Chicagietė 
operos dainininkė B. Darlys, pianistė Aldona 
Briedytė ir smuikininkas Vincas Greičius. Me- 
ninkai buvo gausiai apdovanoti gėlėmis.

Baigiant programą, Adv. R. Skipitis palin
kėjo užjūrio broliams laimingos kelionės ir pa
sisekimo, vykdant pirmutinio Pasaulio Lietuvių 
Kongreso nutarimus. Tsb.

(Bus daugiau)
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Lietuvių laikraščio 
Vancevičius prisimi- 
kuri buvo parodyta

LIETUVA! DIRVA” METAMS TIK $2.J

“Kalnas Neatėjo pas Mohemedą
tai Mohamedas nuėjo pas Kalną”

Lietuva ir kitos įdomios šalys yra toli nuo musų ir jos negali pas 
“Dirvos” redaktorius į jas nuvažiavo, aplankė, ir plačiai apie jas

“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius 
sugryžo iš savo įdomios kelionės Lie
tuvoje, Švedijoje, Danijoje ir Norve
gijoje — ir nuo dabar visus savo ke
lionės įspūdžius ir patyrimus smul
kiai aprašys “Dirvoje”. Skaitymo bus 
visai žiemai!

Redaktorius bandė apvažinėti, pa
matyti kuodaugiausia Lietuvos, ap
lankė daug miestelių, kalbėjos su dau
gybe žmonių — darbininkų, tarnauto
jų, profesijonalų, inteligentų, veikėjų,

K. S. KARPIUS

mus ateiti — taigi

valdininkų ir net valdžios galvų — 
apie tai visa apsakys jums kurie ‘Dir
vą’ skaitot.

Aprašys patirtas įdomybes kitose 
Lietuvai kaimyniškose šalyse, kuriose 
paviešėti ir pavažinėti pašventė nema
žai laiko. Ten rado diaug reikalingos 
medegos savo istorinėms apysakoms, 
ką rasit vėliau “Dirvoje” skaitydami 
jo apysakas, bet apie šiųdieninj gyve
nimą ir įdomybes tose šalyse atpasa
kos aprašyme savo kelionės Įspūdžių.

Štai ką savo keliones aprašymuose “Dirvos” Redaktorius apima (jo žodžiai)

Mano aprašyme rasite smulkiai apsakyta pergyvenimai kelionėje j 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 Žemaitiją, per Mažąją Lietuvą, Nemuno pakran
tėmis apie Tilžę ir kitur; visu Nemunu nuo Jurbarko į Kauną; Nevėžio pakraščiais iki 
Babcinos-žemaitkiemio; kelionė per Suvalkiją nuo Kauno — Marijampolė, Vilkaviškis, 
Naumiestis, Kalvarija, Alytus, Birštonas ir kiti miesteliai tarp jų. 
gal į Klaipėdą per Kėdainius, Radviliški, Tauragę. 
Jono Šliupo; patyrimai Klaipėdoje, kaip rengi 
lio; aplankymas Nidos Kuršiu marėje; atsisveikinimas su Lietuva; kelionė per Švediją 
j Danijos sostinę Kopenhageną, iš ten per didelę dalį Švedijos į švedų sostinę Stock- 
holmą; iš ten gryžimas į Gothenburgą; istoriškų pilių aplankymas, aplankymas gar--, 
siu senų Vikingų sostinių, Uppsalos, Bjokos ir kitų. Audros juroje gryžtant; Vait
kaus skridimas ir nukritimas; laive užeiti dokumentai apie Suomius ir jų savinimąsi 
musų tautinio muzikalia 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 
atidžiai “Dirvą”, o užtikrinu kad skaitydami turėsit įdomumo ir malonumo, aprašau ne 
tik tą kas įdomu man — rašau taip kad jus skaitydami patirtumet, sužinotumėt, pasi- 
mokintumet ir praplėstumet savo žinojimą.
pergyvenimai ir patyrimai per visą mano 10 savaičių kelionę.

Paskui kelionė at- 
Kelionė į Palangą, aplankymas Dr. 

;tasi prie rinkimų Klaipėdos krašto seime-

K 
¥ a
V 
T

Aprašyme bus pažymėta kiekvienas dienos
V

1936 sieninis kalendorius
DOVANAI

Šalip daugybes gerų ir įdomių raštų kokius kiekvienas skaitytojas “Dirvoje” ras, d.ar 
kožnam NAUJAM SKAITYTOJUI kuris nuo dabar iki Naujų 1936 Metų isširašys 
“Dirva” sau arba kam kitam, gaus Dovanų puikų sieninį Lietuviška 1936 kalendoriuj!

■r DABAR LAIKAS! -w
Dabar yra pats geriausias laikas išsirašyti “Dirvą”, nelaukiant pradžios metų! Ilgi ir 
nuobodus vakarai pasidarys trumpi ir įdomus skaitant “Dirvą”! Viskas ko reikia — 
iškirpkit apačioje telpančią prenumeratos kortelę, įrašykit savo pilną vardą ir antra-: 
ša, įdėkit į voką $2.00 ir ant voko užrašę savo ir “Dirvos” antrašus išsiųskit.

Prenumeratos Kortelė I
Vardas-Pav.............................  ■,................ ............................ ..

- STOKIT TALKON VISI’

UŽSIENIO LIETUVIŲ ATSISVEIKINIMO 
VAKARAS KAUNE

Po pirmo Pasaulio Lietuvių Kongreso, da
lis užsienio Lietuvių atstovų dar ilgesniam lai
kui liko Kaune. Jie plačiai susipažino su kul
tūrinių, dvasiniu ir ukišku gyvenimu, Lietuvos 
didele pažanga ir kitomis gyvenimo sritimis. 
Tačiau ir >jiems atėjo, laikas vykti atgal į savo 
gyevnamas, vietas prie tiesioginių darbų. Pa
likdami taip1 brangią tėvų žemę, užsienio Lietų*- 
viai Rugsėjo 3 dieną Kauno valstybiniame ra
diofone suruošė gražų atsisveikinimo vakarą.

įžanginį žodį į visus Lietuvos radio klau
sytojus pasakė Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas Adv. Rapolas Skipitis, kuris

ZK.MLAP1AI
30e

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerustaip kad tu
rėdami šį,!žemlapį galėsit puikiai ‘ apšiphžin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. 'Cleveland, Ohio

Nužtenka kad patys skaitysit “Dirvą” — 
reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba 
išrašyti giminėms į Lietuvą ir kitas pasaulio 
dalis kur tik jūsiškių randasi.

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje
Kanadoje 
Lietuvon .

į i Visokiais reikalais adresuokit:

$2.00 *
$2.50
$3.00

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Adresas

Miestas

Kaimas

Paštas

Kas užrašo

Adresas

................................................ Valst.

LIETUVON IŠRAŠANT:

Apsk.

Miestas ..................................... f............ Valst. ....................... •! '

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas) <
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DIRVA

COUNCILMAN’O WILLIAM J. KENNICK RE
KORDAS MIESTO TARYBOJE

Councilman’as Wm. J. Kennick 
Reiškia Savo Padėką

Man labai malonu išreikšti padė
ką už paramą tūkstančiams gerų, 
rimtų piliečių visų tautų, ir visų 
politiškų partijų kurie 23-me warde 
mane parėmė ir matė mane esant 
tinkamu tarnauti miesto taryboje 
per praeitus du metu.

Patyręs Žmogus Geriau Negu 
Naujokas

Aš stengiausi tarnauti savo žmo
nėms kaip geriausia galėjau. Gai
la kad negalėjau padaryti stebuklų 
kaip nekurie žmonės tikėjosi; betgi, 
naujai išrinktas miesto tarybos na
rys mažai ką nusimano apie painius 
finansinius ir įstatymiškus dalykus 
kurie rišasi su Miesto Tarybos rei
kalais. Naujas miesto tarybos na
rys mažai nusimano apie miesto pa
skolas, apie taksų nustatymą, apie 
Miesto šviesos dirbtuvę, miesto nuo
savybes, ir apie išleidimą apie 13 
milijonų dolarių kuriuos miesto val
dyba varto. Tuos visus reikalus aš 
išstudijavau nuosekliai, kad galė
čiau prideramai savo miesto žmo
nėms tarnauti, ir dabar esu patyręs 
visame tame darbe.

Patyrusieji Councilmanai Užima 
Atsakomingas Komitetų Vietas

Teisybė kad naujas miesto tary-' 
bos narys nėra pilnai atsakantis. 
Tie kurie turi laiko atsilankyti į 
miesto tarybos posėdžius pirmadie
nio vakarais žino kad patys svar
biausi darbai atliekama įvairiuose 
tarybos komitetuose popiečiais. Tie 
komitetai nustato visokius busin- 
čius darbus ir patvarkymus. Nau
jas tarybos narys turi mažai pro
gos patekti į tuos komitetus. Tuo
se komitetuose paprastai yra septy
ni Republikonai ir du Demokratai. 
Gudriausias Demokratas Clevelande 
nieko nereikštų jeigu jis negautų 
paramos iš Republikonų didumos. 
Nežiūrint tų keblumų, aš tikiu jog 
mano rekordas miesto taryboje pa
rodys kad aš turiu tą teisingumą, 
nepriklausomumą, ir supratimą ko 
mano wardo žmonės turi teisės iš 
manęs tikėtis. Taigi štai patiekiu 
savo rekordą jūsų apsvarstymui.

WILLIAM J. KENNICK

Rezoliucija No. 102,153. — Auto
rizuoti Parkų Direktorių padaryti 
kontraktą statymui maudynės namo 
Gordon Parke. Couneilmanas Dr. 
Persky ir aš kovojom už šį projektą 
Finansų Komitete, bet Finansų Ko
mitetas atmetė mus, kadangi valdy
bai reikėjo pinigų padidinti algas 
tūlų miesto tarnautojų.

Rezoliucija No. 101,634, reikalau
janti kad butų paruoštas bilius per 
Teisių Departmentą (išvien su Eu
clid priemiesčio solicitorium) patie
kimui Valstijos Legislature!, kad 
užsivilkusių taksų mokėtojams bu
tų duota proga atsidirbti miestui 
liž jų taksus.

Rezoliucija No. 102,501. Protes- 
tavimas prieš Valstijos Legislatures 
perleidimą Važinėtojų Leidinių įs
tatymo, iš priežasties to įstatymo 
griežto netikslumo. Dauguma tokių 
įstatymų yra tik “žaislų kūdikiai” 
Valstijos Vieškelių viršininkų, kurie 
jieškosi sau paaukštinimų. Aš ko
vojau prieš tą įstatymą atsilanky
damas į Valstijos Legislaturą.

Rezoliucija No. 102,624, kurioje 
The Cleveland Railway Company 
reikalaujama išgrysti East 79th St. 
tarpe bėgių, nuo Superior iki St. 
Clair Avenue.

Rezoliucija No. 102,711, kurioje 
Viešo Aptarnavimo Direktorius rei
kalaujamas išgrysti E. 76th Street 
šiaurėn nuo St. Clair.

Nutarimas No. 103,094, kuriuomi 
E. 76-ta gatve padedama į sąrašą 
gatvių kurių taisymui bus užtrauk
ta bondsai.

Rezoliucija No. 102,599 ir 102,600 
nutarianti įrengti šviestas gatvelė
je šiaurėj nuo St. Clair tarpe E. 
69 ir E. 70 gatvių; ir gatvelėj šiau
rėj nuo St. Clair tarp E. 64 ir Ad
dison gatvių.

Rezoliucija No. 102,650 reikalau
janti padaryti pakeitimus policijos 
viršininkų už Balandžio 23. d 1935 
metais nušovimą dviejų vaikų, Ted 
Kulakowskio ir John Jagelskio.

Rezoliucija No. 102,708, reikalau
janti persvarstyti moralių atlygini
mų tų vaikų, Kulakowskio ir Ja
gelskio, tėvams su atlyginimu nuo
stolių.

Nutarimas No. 101,299, kuriuomi 
nuskiriama dalis Rockefeller Parko

steigimui Jugoslavų Kultūrinio Dar
želio.

KĄ COUNCILMAN WILLIAM 
KENNICK PADARĖ 
23-čIAM WARDUI

1. Wiliam J. Kennick pateikė ap
likaciją per Parkų Direktorių val
džios Civil Works Administracijai 
gavimui pinigų pataisymui St. Clair 
Maudynės Namo. Daug padaryta 
pagerinimų, kuriems išleista šim
tai dolarių.

2. Darbavosi su gyventojais šalę 
Aluminum Smelting Company dali- 
nam išnaikinimui durnų, smarvės ir 
dulkių.

3. Prašalino dulkių užmaudą ant 
tuščių lotų ant Myron Avenue.

4. Jdėjo laikiną saugumo zoną 
(vėliau išimtas) ant E. 68 gatves.

5. Išrūpino geresnę apsaugą gy
ventojams kaimynystėje E. 71 gat
ves ir Donald avenue. Taipgi ge
resnį policijos patarnavimą kitose 
šio wardo dalyse.

6. Parūpino apvalyti St. Clair 
avenue nuo E. 55-tos iki E 88-tos’ 
gatvių Kultūrinių Darželių Dienai.

7. Patiekė miesto valdybai šim
tus skundų ir atliko daugybę įvai
rių pasitarnavimų šimtams žmonių 
kurie į jį kreipėsi Įvairiais viešais 
reikalais. Aukavo įvairiausiems tik- 
slalms paremti, kas paėmė didelę 
dalį jo gauto atlyginimo.

8. Wm. J. Kennick rėmė projek
tą grindimo Addison Road. Mies
tas ištaisė Addison gatvę nuo St. 
Clalir iki New York Central gelž- 
kelio bėgių, už $10,000.

9. Kennick patiekė aplikaciją Fe- 
deralei valdžiai skirti pinigų išgrin- 
dimui Addison gatvės nuo St. Clair 
iki Superior; taipgi padavė aplika
ciją išgrindimui E. 71 gatvės.

10. Padarė investigaciją patyri
mui ai’ paduota aplikacija federa- 
liam fondui iškasimui gatvės po E. 
72-ros gatvės gelžkelio skerskelių.

Kaip William J. Kennick Balsavo 
Miesto Taryboje

1. Balsavo už taksų mokėtojų pu
sę, nuoalt priešindamasis visokiems 
algų pakėlimams tūlų .miesto virši
ninkų. Kennick buvo vienatinis ta
ryboje narys kuris prirodinėjo kad 
vidutinis taksų mokėtojas kuris 1934 
metais uždirbo mažiau $1000, negali 
sutikti didinti algas miesto virši
ninkų.

2. Wm. J. Kennick balsavo prieš 
Cleveland Railway Company kuomet 
ji norėjo imti pinigus iš “užlaikymo 
fondo” savo reikalų vedipiui, kad 
galėtų netrukdomai mokėti dividen
dus savo akcininkams.

3. Balsavo prieš Industrial Rayon 
Sewer, nes jis yra priešingas nau
dojimui viešų pinigų privatiniams 
tikslams.

4. Balsavo prieš paėmimą pusės 
milijono dolarių iš elektros dirbtu
vės. Kennick tiki kad miesto elek
tros stotis turi būti didinama ir ge
rinama kad galima butų palaikyti 
žemas elektros kainas.

5. Kennick balsavo už visus pro- 
gresivius įstatymus. Balsavo už vi
suomenės reikalus, prieš specialius 
interesus.
Darbai Kalba Garsiau negu žodžiai

Miesto tarybos nario rekordai kal
ba už jį. Negalima pasitikėti kan
didatų prižadams, ir spręsti kandi
datus iš jų prižadų yra netikslu. Iš 
kitos pusės, rekordai parodo aiškiai 
visus visuomenės tarno darbus; pa
rodo ką jis atliko gavęs progą.

Kennick for Council Komitetas ti
ki kad Wm. J. Kennick turi gabu
mus, drąsą ir yra teisingas, ką jis 
parodė kovodamas už žemesnę gaze 
kainą ir pigesnį važinėjimą gatve- 
kariais. Clevelando laikraščiai, pa- 
veizdan Cleveland Press, Vasario 12, 
1935 metais, pagyrė Kennick už ne- 
sidavimą suvilti ir balsavimą prieš 
Cleveland Railway Company. Kas- 
link jo gabumų, Cleveland News 
Liepos 2, 1934, editoriale pareiškė: 
“Mes linkime kad butų daugiau to
kių Miesto Taryboje narių kaip Wm. 
J. Kennick. 23-čio wardo demokra
tas yra studentas politiško mokslo. 
Miesto taryboje žmonės kurie užsi
ima studijavimu yra retenybė”.

KODĖL 31 COUNCILMANAI BAL
SAVO Už $4.000,000 NEDATEK

LIAUS BONDSUS PEREITAIS 
METAIS

Politiško oponentai, nerasdami ki
tokių priekabių prie jo 10 metų re
kordo politiško veikimo, bando pri
mesti Wm. J. Kenniek’ui įvairius ig- 
norantiškus dalykus, eidami iš namu 
j namus ir skleisdami melus apie jo 
veikimą miesto taryboje. Tie žmo
nės, kurie gal niekad nebuvo atsi
lankę į miesto tarybos posėdžio sa
lę, užsiima pasakojimu apie miesto 
finansus ir kitus dalykus kurių jie 
nesupranta. Dabar jie klaidina 23- 
čio wardo žmones apie Kenniek’o 
poziciją del tų $4,000,000 nedatek- 
liaus bondsų pereitą metą. Jie ne
pasako žmonėms visų faktų, tiktai 
barška, “Ką miesto administracija 
darys su tais $4,000,000?” Kad su
prasti tikrą padėtį reikia pažiūrėti 
į išlaidas 1932 metais, prie Ray T. 
Miller’io valdymo:
Bendrai valdžiai $ 964,135
Parkų Departmentui 2,338,410 
Viešų Reikalų Dept. .. 1,967,817

2,512,280

Miller
6,854,180

178,932
526,191

$15,340,947 
matysit kaip tie 

politikieriai 
šiame war-

Viešos Sveikatos ir
Gerovės Dept. 

Viešos Saugos Dept.
(Policija, Ugniagesiai) 

Finansų Dept. 
Smullklme/oms 
Viso laike Ray T.

valdymo
Iš šių skaitlinių

po namus landžiojanti 
bando žmones klaidinti 
de, klausdami “Ką miestas darys su 
tais $4,000,000”? Atsakymas yra 
tas kad tų pinigų net neužtenka po
licijos ir ugniagesių departmentams, 
kurie sunaudoja virš 36,000,000.

Pereitais metais visos miesto val
džios ineigos iš visų šaltinių buvo 
tik 39,262,159. To akivaizdoje, vi
si 31 miesto tarybos nariai, Vysku
pas Joseph Schrembs ir kiti žymus 
miesto vadai sutiko kad miesto ne
galima išlaikyti devyniais milijonais 
dolarių. Taigi ir tapo užtraukta ne
datekliaus paskola.

Toliau pežiurėjus randi kodėl mie
stas turi nedatekliaus. Reikia žino
ti kad miesto valdžia turi skolų net 
$120,000,000 už įvairius pagerini
mus padarytus per eilę metų. Ta 
suma turi būti atmokėta dalimis per 
eilę metų. Pereitais metais (1934) 
miestas turėjo atmokėti $12,464,232 
pirmesnių paskolų. Turėjo apmo
kėti tik 36,000,000 vienų procentų. 
Taigi skolos reikia mokėti pirmiau
sia, o kas lieka eina miesto reikalų 
vedimui.

Reikia žinoti kad tūkstančiai žmo
nių nėra mokėję taksų. Viso Cuya
hoga apskrityje iki 1933 metų taksų 
užvilkta sumoje $74,000,000. Per
eitų kelių metų bėgyje taksų sumo
kėta miesto reikalų vedimui šiaip:

1931 .................................
1932 ..................................
1933 .................................
1934 . .:.............................
Akivaizdoje šių faktų,

nas Kennick užsipelno pagyrimo už 
pasistengimą suteikti savo balsuo
tojams faktų apie tikrą miesto fi
nansinę padėtį. Retai kuris tary
bos narys pasirūpina savo wardams 
patiekti žinių apie finansinę padėtį 
Clevelande.

Pagalinus, pats Wm. J. Kennick 
neragino jokio piliečio balsuoti už 
nedatekliaus bondsų pravedimą, tik 
perstatė jiems tikrus faktus, palik
damas kožnam spręsti sulyg savo 
nuožiūros.

Mes pasitikime kad 23-čio wardo 
žmonės įvertins jo pastangas ir dar
bus ir balsuos už tokį žmogų kuris 
atlieka savo pareigas prideramai ir 
būdamas miesto taryboje rūpinasi 
bendrais visuomenės reikalais.

Win. J. Kennick for Councilman 
Campaign Committee.

$17,710,486
15,403,448
13,378,111
9,262,159 

Couneilma-

MOKYKLŲ PALAI
KYMO REIKALU

GEORGE GREEN 
Kandidatas i Miesto

George S. Tenesy Į 
Miesto Teisėjus

kad 
turi 

auk- 
Ka- 
kož-

Suvirs 250 metų atgal Massachu
setts valstijoje įvesta principas 
kiekvienas vaikas Amerikoje 
gauti nemokamą mokslą net ir 
štesnėj mokykloj, high school, 
da ta teisė atsiduria pavojuje,
nas pilietis yra šaukiamas stoti ap
saugoti savo vaikų privilegiją. Yra 
tokių kurie sako jog mokyklos per- 
brangiai atsieina. Klausimas kyla j 
“Kas perdaug moka?” Tikrai ne 
žmogus su mažomis išgalėmis. Kaip 
jo vaikas gali būti prirengtas užim
ti savo vietą pasaulyje jeigu moks
las nebūtų nemokamai? Palyginkit 
kaip Clevelando Mokyklų Taryba 
penki metai atgal skyrė po $124 
į metus ant kiekvieno mokinio, o 
dabar, del sumažėjimo ineigų, ski
ria tik po $84 į metus. Mažuma 
tėvų moka kiek daugiau negu šitą 
sumą išviso taksų už savo namus 
kuriuose gyvena, tačiau, šalip vaikų 
mokslo, miestas dar užlaiko polici
ją, ugniagesius, 'surenka 
pataiso

Vaikų 
mokami 
JIE tai 
taksų pakėlimui, agituoja ir gauna 
balsuotojų paramą užgirti 10 mill 
taksų apribavimą. Turtingieji žmo
nes kurie, leiskim sau, mokėjo tak
sų $5,000 1934 metais, iškovojo sau 
$1,500 numažinimą taksų pravarius 
10 mill apribavimą. O kiek jums 
taksų numažinta, paprastas pilieti? 
Gal penkiolika dolarių. Turtingieji 
gali siųsti savo vaikus į privatines 
mokyklas už tuos sutaupytus pini
gus. Jūsų sutaupymų yra permaža 
net nupirkti knygų, kurias mokyk
la duoda jeigu jus neturit iš ko nu
pirkti. Taigi kas turi naudos 
mažintų taksų? Tas kuris 
dideles sumas. Jeigu net 
mokyklos užsidarytų . jis turi 
leisti savo vaikus į privatines mo
kyklas, bet jūsų vaikai turi likti be 
mokslo jeigu . mokykla negali gauti 
pinigų.

To didelio taksų mokėtojo sutau- 
pymais galima leisti į mokslą aš
tuoniolika vaikų per vieną metą vie
šose mokyklose, bet tik vienas te
galima išmokyti privatinėje mokyk
loje. Ar ne geriau butų už jo tak
sų pinigus duoti mokslą ir jūsų vai
kams? Turtingam nebus skirtumo 
jeigu dabar siūlomas kelių centų 
taksų priedas ir bus atmestas. Ju
si} vaikas neteks 12 savaičių moks
lo ateinantį metą jeigu 4 mill 
nebus nubalsuota. Jus negalit 
ti tą dalyką atmesti.

Balsuokit YES ant 4 mill 
lakšto.

sąšlavas ir
gatves.
mokymo kaštai 
tų kurie turi
ir yra tie kurie priešinasi

ištiesų ap- 
daug turto.

iš su
moka 

miesto 
iš ko

Daugybei Clevelando Lietuvių pi
liečių George Green yra asmeniškai 
žinomas, nes per eilę metų daugybė 
gavo Amerikos pilietybę su jo pa
galba.

George Green gyvena 13703 Ar- 
doon avė., Clevelande Yra 48 metų 

ne j amžiaus, vedęs, turi du vaiku. Iš 
' I profesijos yra advokatas. Baigė 

Colgate Universitetą su A. B laips
niu, baigė Hamilton College 
su laipsniais LL.B., LL.M.

Ohio valstijoj praktikuoti 
gavo 1920 metais, su pirmu 
pažymiu, gavęs 96% už mokslą, ką 
dar nėra pasiekęs jokis advokatas 
ir kandidatas Ohio valstijoje.

Prileistas praktikuoti U. S. Dis
trict tiesme, Northern Ohio, 1921 m.

Clevelande darbavosi miesto mo
kyklų taryboje kaipo mokslo ir mo
kyklų plėtimo vedėjas, ir mokytojas 
Central High mokykloje, 1912-19.

Paskaitininkas apie pilietybę nuo 
Ohio Valstijos Mokslo Departmento, 
Amerikonizavimo divizijos, 1922-23.

Direktorius Clevelando Ameriko
nizavimo Tarybos ir Citizens’ Bu
reau nuo 1919 metų.

Narys Civil Service Komisijos nuo 
1930 metų.

Per pastarus 16 metų darbuojasi 
legaliuose, visuomeniniuose ir socia
liuose rateliuose tarp Clevelando at
eivių. Kaipo kandidatas į teisėjus 
1925 metais gavo visų ateivių laik
raščių Clevelande užgyrimą. 
gyrė ir visokios viešos miesto 
ganizacijos.

Dabar kandidatuoja į Miesto 
sėjus ir turi užgyrimą 
velando dienraščių ir 
zacijų.

George Green kaipo 
tybčs biuro vedėjas dėjo pastangas 
kovoti prieš federalės valdžios įve
damus visokius apsunkinimus atei
viams, ir visada jo žodžio paklau
sė, daugybei jis iškovojo palengvi
nimų.

Lietuviams patartina balsuoti už 
GEORGE GREEN į miesto teisėjus 
rinkimų dieną, Lapkričio 5.

CLEVELANDO MIESTO TEISĖJAS

CHIROPRAKTAI NE- 
UŽSILIEKA PIR- 

MYNŽANGOJ

of Law

leidimą 
laipsnio

Jį už-
or-

Tei-
Cle-didžiųjų 

šiaip organi-

ateivių pilie-

George S. Tenesy, dabartinis Cle
velando miesto teisėjas, tikrai užsi
pelno tos vietos kurią jis užima. Jis 
yra vienas iš ateivių, ir ateiviai pri
valo jį paremti ateinančiuose rinki
muose.

Teisėjas George S. Tenesy gimė 
čekoslavokijoje, Liepos 25, 
Clevelandan atvežtas šešių 
amžiaus, ir čia visą laiką 
Jis išmoko dirbti, rūpintis, 
nešti ankstyvo ateivio 
sunkumus šioje šalyje. .
nę savo vietą laimėjo tik iš didelio 
pasišventimo sunkiai dirbti, del sa
vo tinkamumo, atsakantumo ir tei
singumo.

Suvienyta Slaviškų tautų grupė 
pasiekė laimėjimo kuomet George S. 
Tenesy tapo paskirtas apskrities 
prosekutoriaus padėjėju 1929 metais. 
Keturi metai vėliau jis tapo paskir
tas vyriausiu prosekutorium Cleve
lando policijos teismo. Pabaigoje 
1933 metų, vėl pasidarbavus suvie
nytai ateivių grupei, Tenesy tapo 
Gubernatoriaus White paskirtas tei
sėju toj vietoj kurią jis ir dabar už
ima. Lapkričio 5 d. šymet jis kan
didatuoja ton vieton ilgesniam 
minui, šešiems metams, ir tikisi 
ti išrinktas su ateivių pagalba.

PADĖKIM JI IŠRINKTI — 
RĖKIM TEISME ATEIVIŲ DRAU
GĄ!

1887 m. 
menesių 
gyveno, 
ir per- 

• gyvenimo 
Jis dabarti-

ter- 
bu-

TU-

J. ŽEMANTAUSKAS

le vy 
leis-

Užrašo 
kitus
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Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiuf
CONGRESS AVE.

WATERBURY. CONN.

if

Šią savaitę Clevelando ir apielin- 
kės chiropraktai laikė savo kliniką 
Hotel Cleveland ir atlaikė post gra
duate patarnavimą sąryšyje su Na
tional Chiropractic Association pir
mą kartą šiame mieste. Buvo įren
gta pilnoj prasmėj klinika ir 
torija šios profesijos naudai.

Dr. 
port, 
tinių 
mas 
nis 
laikais pataisymui protiško pamiši
mo. Tapo atskirta 90 ligonių vals- 
stijos institute North Dakotoj spe
cialiam gydymui, kuomet visi kiti 
bandymai negelbėjo. Iš tų parink
tųjų 70 nuoš. ligonių pagerėjo, di
duma

Dr. 
metų 
davė 
ke posėdžių.

Dr. J. E. Slocum, Viešųjų Santi- 
kių Direktorius prie National Chi
ropractic Association, visoje šalyje 
žinomas chiropraktikas, davė pa
skaitas sąryšyje su Dr. Hawkins ir 
jo draugų ištyrimais.

labora-

Karl J. Hawkins, iš 
Iowa, specialistas nervų 
ligų, atsilankęs čia, atidaryda- 
sesiją pareiškė koks “sensaci- 
progresas padaryta pastarais

Daven- 
ir pro

visai išgydyta”.
Hawkins, kuris praleido 13 
tyrinėjimuose protiškų ligų, 

paskaitas kiekvieną rytą lai —

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

B. of L. E. Auditorium Pirmad. Spalių 28 
Newman Travel talks
THE SOUTH SEAS

Po pietų nuo 4 vai. Vakare nuo 8:15 vai.
Spalvuoti vaizdai. > Judami paveikslai.

VYRAMS IR VAIKINAMS

NAUJI RUDENINIAI SIUTĄ1
DRABUŽIAI KOKIŲ
JUS NEGALITE
GAUTI KITUR

MUSŲ KAINOS 
KUOŽEMI AUSIAI 
NUSTATYTOS

.. 1.95

į

s

Staigi šiluma

į

HEnderson 9292

THE EAST OHIO GAS CO-
East Sixth ir Rockwell

MAin 6640 į
■.■.W.V.W.W.*.’.W.WAV.WA".W.,AW^V,V.V.W.W.VW VMAWAWAMN

su Ekonomišku Gazu
Vyrų Ir Vaikinų Skribclės..........
Geriausio šilko kaklarišiai............
Per Galvą Užsivelkami Sveteriai. .

$2.95
. .48

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

Mes vėl pasiūlome, šiuo meto laiku, kaipo ge
riausi parankumą ir patogumą, naudoti gazinį 
radiantfire šildytoją, ir gazinius šildytojus ben
drai. Jie yra pagaminti Įvairiausiems namų ir 
šiaip vietų apšildymo tikslams.

Gazo šildytojai operuoja už labai mažus kaš
tus, ir atstumia reikalingumą kūrinti pečius ki
tokiu kuru iki tol kol tikrai prireikia, ir net šal- 
čiausiame ore yra geriausia ir ekonomiškiausia 
gauti šilumą greitu laiku.

Bent kuriame namų reikmenų sandėlyje ga
lima gauti gaziniai šildytojai—ir jie yra viso
kių kainų, pritaikyti jūsų kišenini. Mes pagek 
bėsim jums parinkti jeivu to pageidausit.

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) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, ft. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

'iiigiiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii iiiiiiiiiHiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiuiitirL 
DELLA . JAKUBS | 

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
Lithuanian Funeral FIome

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai. =

lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. E

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

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.

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. MUEIOEIS '
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729



Lietuvos Ūkio Pažanga ADMIROLAS BYRD
LANKYSIS CLEVE

Kaunas. — Rugsėjo 22 iki 27 
dienomis Kaune buvo suruošta 
Lietuvos žemės ūkio ir pramo
nės paroda. Ji .turėjo tikslą 
atvaizduot Lietuvos žemės ūkio 
stovį ir jo padarytą pažangą 
per pastarus penkis metus. Ne
žiūrint to kad parodoje nebuvo 
matyti stambiųjų žemės ūkio 
šakų ir stamiosios pramonės, 
vis del to ji buvo gana Įdomi ir 
įvairi. Svarbiausia kad šioje 
parodoje visiškai nebuvo sveti
mų kraštų eksponatų. Visa kas 
parodoje buvo išstatyta tai sa
vas Lietuviškas darbas, sava 
gamyba. Joje turėjo progos 
pasirodyti ir Lietuvos ūkinin
kas, ir šeimininkė, ir pramonin
kas, ir amatninkas.

Visa paroda buvo padalinta 
į 12 skyrių: smulkiųjų žemės 
ūkio šakų, pievų kultūros, na
mų ruošos, jaunųjų ūkininkų 
ratelių, žcmlės ūkio tyrimo, že
mės ūkio statybos, namų pra
monės, amatų, žemės ūkio są
skaitybos, žemės ūkio spaudos, 
ir pramonės bei prekybos.

Smalkiųjų žemės ūkio šakų 
skyriuje buvo rodoma Lietuvo
je užaugintos žąsys, antys, ka
lakutai, balandžiai ii’ visa kita 
eilė paukščių. Taip pat čia sau 
vietą rado ir kailiniai žvėreliai, 
kaip nutrijos, auksinės, sidab
rinės ir mėlynosios lapės, triu
šiai. Pagaliau, šiame skyriuje 
buvo išstatyta ir vaismedžių, 
vaiskrūmių, dekorativiniu au
galų sklypai, daržovės ir gė
lėms auginti šiltnamiai, papra
stas, neapkurenamas šiltnamis 
pamidorams auginti, bičių įvai
rios rūšys, ūkiškas vaisių san
dėlis, įvairių vaisių rinkiniai, 
daržovių krūvos.

Namų pramonės skyrius
Namų pramonės skyriuje bu

vo išstatyta audiniai, mezgi
niai, mtedžio dirbiniai, kerami
ka ir visa eilė kitų namų pra
monės dirbinių. Ankstyvesnė
se Lietuvos žemės ūkio parodo
se buvo matomi tik audiniai. 
Dabar išstatytų įvairių namų 
pramonės dirbinių rūšys rodo 
kad šioje šakoje Lietuva spar
čiais šuoliais žengia pirmyn. 
Namų pramonė visame krašte 
pradeda vis smarkiau klestėti. 
Reikia tik stebėtis kad namų 
pramonės dirbiniai taip rūpes
tingai, sumaniai ir atsidėjusiai 
padaryti. Užtat jie visi paro
dos lankytojų ir buvę tuoj iš
pirkti.

Lygiai panašiai stebėtinų da
lykų parodoje davė ir Lietuvos 
aniatų mokyklos. Jos taip tur
tingai ir organizuotai pasirodė 
pirmą kartą. Parodoje savo 
gaminius išstatė Telšių, Mari
jampolės, Kaišiadorių, Seirijų, 
Panevėžio, Ukmergės ir Šiaulių 
amatų mokyklos, Vaikelio Jė
zaus Draugijos Kaune amatų 
njokykla ir keleri krosnininkų 
bei dažytojų kursai. Reikia pa
žymėti kad Lietuvoje amatų 
mokyklas lanko daugiausia ma
žamečiai piliečiai. Tačiau ne
galėjai nei pamanyti kad tai 
mokinių darbas. Viskas atro
do pagaminta kaip didžiausių 
specialistų. Ypač turtingai at
rodė baldai. Jie buvo pagamin
ti iš Lietuviško medžio, tačiau 
niekas negalėjo atskirti nuo už
sieninio darbo.

Bendrai, Lietifvoje pagami
nami kambariams baldai yra 
nei kiek nebiogesni už užsie
niuose gaminamus. O tai pa
daryta tik paskutinių nepilnų 
dešimties metų bėgyje. Pir
mutinės Lietuvoje amatų mo
kyklos buvo įsteigtos tik 1926 
metų pabaigoje. Dabar jų jau 
yra septynios ir jas lanko keli 
šimtai mokinių. Tuo budu, jau 
ir Lietuvos gyventojai į amatus

neblogas uždarbis. Amatų mo
kyklos dar gamina įvairius me 
falinius daiktus bei kai kurias 
žemės ūkio mašinas. Viena jų 
yra net padarius granatos šovi
nių ir aviacijos lėktuvą.

žemės ūkis skyrius
žemės ūkio statybos, lininin

kystės, pievų bei pelkių kultū
ros skyriai parodoj atrodė kaip 
tikras ūkininkų universitetas. 
Čia buvo matyti išdėstyti kai
mo sąlygoms pritaikinti trobe
siai, jų vidaus įrengimai, gera 
ir bloga statybos medega, sto- 
gamls dengti medega, įvairus 
ūkininko įrankiai, ir tt. Be to. 
čia buvo matyti ir linų sėme
nys, augantieji ir užaugę linai, 
pakulų pluošto pavyzdžiai, lini
niai audiniai.

Pievų ir pelkių kultūros sky
riuje buvo parodyti geri ir ne
geri žemės nusausinimo budai, 
nusausintų pievų įdirbimas, pa
šarinių žolių pavyzdžiai, šieno 
pavyzdžiai, darbo įrankiai.

Parodoje ūkininkaitėms buvo 
įrengta tam tikras namų ruo
šos skyrius. Jame jos galėjo 
pasimokyti įvairių uogienų ga
minimo būdų, mėsos, daržovių, 
vaisių konservavimo ir baltinių 
skalbimo. Be to, buvo parody
ta įvairus baldai, grindims, rū
bams valyti įrankiai ir valymo 
priemonės.

Jaunieji Ūkininkai
Šioje parodoje pirmą kartą 

dalyvavo jaunųjų ūkininkų ra
teliai. Juos sudaro ūkininkų 
vaikai, kurie susispietę į tam 
tikras mažas draugijėles, rate
liais vadinamas, mokosi įvairių 
žemės ūkio darbų ir šiaip lavi
nasi. Dabar visoje Lietuvoje 
yra apie 700 jaunųjų ūkininkų 
ratelių, kurie visi turi apie 20 
tūkstančių narių. J jaunuosius 
ūkininkus Lietuvos žemės ūkio 
vadovai kreipia gana daug dė
mesio, nes po keliolikos metų į 
jų rankas pereis Lietuvos že
mės ūkio valdymas ir ūkinin
kavimas. Parodoje visi grožė
josi pačių jaunųjų ūkininkų iš
augintais paukščiais, įvairiais 
veisliniais triušiais, daržovėmis, 
medeliais, rinkų gaminiais ir tt.

Tai tokia bendrai šymet bu
vusios Lietuvos žemės ūkio pa
rodos apžvalga. Reikia pasa
kyti kad nuo paskutinės žemės 
ūkio parodos, kuri buvo Kaune 
1930 metais, Lietuvos žemės 
ūkis yra labai daug pažengęs 
pirmyn visose srityse. Tiesa, 
šymėt buvus žemės ūkio paro
da buvo daugiausia smulkių ša
kų. Bet vis del to joje buvo 
galima susidaryti Lietuvos že
mės ūkio pažangos vaizdą. Pir
miausia, kiekvienam krito į akį 
Lietuvos ūkininkų nenuilstamas 
noras kad ir šiais sunkiais lai
kais gerinti savo ūkį ir ūkio 
pažangoje neatsilikti nuo kitų 
kraštų ūkininko. Tai duoda 
pilnos vilties manyti kad pra
ėjus sunkesniems laikams Lie
tuvos ūkininkas dar spartes
niais šuoliais žengs pirmyn. 
Šymet ir visi parodoje išstaty
ti tiek žemės ūkio, tiek pramo
nės gaminiai buvo daug vertin
gesni už 1930 metų parodoje 
išstatytuosius.

Daugelis Lietuvos pramonės 
šakų savo gamyboje daro irgi 
milžiniškus šuolius pirmyn. An
ksčiau buvusios menkos, vos 
pirmus žingsnius žengiančios 
dirbtuvėlės, dabar išaugo į 
stamlbias pramonės įmones. Iš
augo ne tik savo gamybos kie
kiu bet taip pat ir geresnei 
prekes gamina. Pramonė, taip 
sparčiai žengianti pirmyn, irgi 

oda daug vilčių manyti kad 
r po keliolikos metų Lietuvai 
reikės žemės ūkio pramonės
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SU APSAKYMU IF PAVEIKSLAIS 
SAVO PASKIAUSIO UŽKA

RIAVIMO ANTARKTIKE
Rear Admiral Richard E. Byrd, 

kurio pastaras sugryžimas po 18 
menesių buvojimo Antarktiko ledy
nuose atidarė mokslo pasauliui akis 
į naujas paslaptis kokias jis išgavo 
iš plikų, audrų nušluoti} polarių tuš
tumų, apsakys savo pergyvenimus 
ir laimėjimus Clevelando Public Au
ditorijoj ketvirtadienį, Spalių 31.

Parsivežė devynis tūkstančius pė
dų naujų filmų, atvaizduojančių gy
venimą 56 vyrų apvienčjusiame pa
saulio gale, bus parodyta kartu su 
paties Byrd’o įdomiais apipasakoji- 
mais apie jų gyvenimą po sniegais 
tamsios žiemos metu.

Pamatymui to visko, ką rengia 
City Club, kuris ir penki metai at
gal buvo parkvietęs Admirolą Byrd, 
apsakymui jo pirmos kelionės j tą 
užleisti} tamsų pasaulį, jau dabar 
galima įsigyti didėsėse miesto krau
tuvėse ir Music Hali tikietų parda
vykloje Miesto Auditorijoj. Specia
lia popietis bus pašvęsta mokyklos 
vaikams.

Laike savo 1933-1935 metų ekspe
dicijos, Byrd išgyveno per penkis 
mėnesius visai vienas mažoje bakū
žėlėje, 123 mylios atstu nuo savo 
draugų, visai atskirtai: nuo visų gy
vų sutvėrimų. Čia Byrd gyvenc 
viduryje naktų beveik pusę metų, ir 
tik didžiausiu pasiryžimu ir kova 
išsilaikė prieš bąisius pavojus. Ka
da jo kiti draugai susitiko jį pabai
goje sutarto laiko, jie šiurpu kratė
si patyrę kokią galingą kovą jis tu
rėjo parnešti.

Byrd pasiryžo įsteigti pačią pie- 
tiniausią pasaulio oro stotį, ir tam 
tikslui atsiskyrė nuo kitų, nenorė
damas statyti pavojun jokio kito 
žmogaus gyvybę. 6a proga jis ga
vo laimę patirti kaip gali gyventi 
visai apvienėjęs žmogus atsiskyręs 
nuo visko tokiame tolimame plote, 
kur jokio kitokio kvapo nebuvo kaip 
tik vėjas. Jis savo kalboje apsakys 
viską ką pergyveno ir ką patyrė.

Niekad pirmiau jokia žmonių gru
pė neišbuvo tiek ilgai laiko Antark
tiko kontinente kaip ši jo ekspedici
ja. Nuvykę ten Sausio menesį 1934 
metais, jie ten praleido vasarą, pra
gyveno žiaurią Pietų Poliaus žiemą, 
atitiko moksliškus tyrinėjimus per 
kitą vasarą, iš paspruko namon vos 
pirm, užėjimo antros žiemos.

Arthur Krause — Kandi
datas Į Teisėjus 
Guarantee Title Building

Advokatas Arthur Krause yra 
kandidatas į Miesto Teismo Teisėjus 
trumpam terminui kuris baigsis su 
Gruodžio 31, 1935. Mr. Krause yra 
buvęs Generalio Prokuroro Padėjė
jas prie Gilbert Bettman nuo 1929- 
33 ir tarnavo kaipo Sptcialis Pata
rėjas bankiniuose reikaluose prie da
bartinio valstijos Prokuroro, John 
W. Bricker.

Krause pradėjo savo biznio karje
rą Clevelando kaipo laikraščių par
davėjas būdamas šešių metų am
žiaus, čia lankė mokslus, Central 
High School, Western Reserve Uni
versity, Ohio State University ir 
Baldwin Wallace College of Law. 
Ohio advokatų leidimą gavo 1919 
metais, o teisę praktikuoti Suvieny
tų Valstijų Aukščiausiame Teisme 
1929 lietais.

Jis yra prezidentas Teisingumo 
Lygos ir globėjas Cuyahoga County 
Bar Association.

Mr. Krause buvo Republikonų not 
minuotas į Kongresą iš' 20-to Dis- 
trikto 1926 metais, ir 1932 metais 
buvo kandidatu į Miesto Teisėjus

pradeda vis daugiau kreipti dė
mesio, nes supranta kad iš jų

gaminių įsivežti iš užsienio, nes 
viskas bus paganrinamh krašto

ateityje bus galima pelnytis viduje. Tsb.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalų skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

DAINUOS PER RADIO
šeštadienį, Spalių 26 d., Lie

tuvių Lyros choras, kurį vado
vauja Stanley Altschuler, dai
nuos iš stoties WJAY, 8:30 v. 
vakare. Bus sujungta su Co
lumbia tinklu.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiame padėką 

visiems kurie pasitarnavo pa
laidojant Andrių Vosylių. Ačiū 
grabeliui N. Wilkeliui ir Kun. 
A. Karužiškiui ir kitiems.

Velionis Andrius Vosylius 
paėjo iš Sarakų kaimo, Šunskų 
parap., Marijampolės apsk.

Clevelande liko vienas brolis, 
Mataušas, viena sesuo, Elzbie
ta, Detroite, ir Lietuvoje vie
nas brolis ir sesuo.

Nubudus žmona ir duktė.

NUŠOVĖ 6 VAIKŲ TĖVĄ
Spalių 23 d., apie 6 vai. va

kare, užpuolikas gatvėje suti
kęs Thomą Georgeadis, 52 m. 
amžiaus, šešių vaikų tėvą, ntp- 
šovė ir pasileido bėgti. Jis 
vėliau buvo suimtas.

State Operą ‘Der Rosen- 
kavaler”

Graži ir linksma opera iš se
nos Viennos laikų, Richard’o 
Strailss’o populiariškiausias ku
rinis, “Der Rosenkavalier”, sta
toma padangomis Cleveland 
Orchestra Company, po vado
vyste Arthur Rodzinskio, Se
verance salėjo, tris vakarus: 
Spalių 31, Lapkričio 2 ir 4 d.

Vaidinime dalyvaus keturi 
įžymus operos žvaigždės: Lotte 

j Lehmann, iš Metropolitan ope
ros, Grete Stueckgold, ir du vy
rai, Emanuel List, basso iš Me
tropolitan, ir Julius Huehn, ir
gi Metropolitan narys.

Vietos yra nuo $1 iki S3, ir 
tikietus galima užsisakyti iš- 
anksto.

Cleveland Orchestra po vado
vyste Rodzinskio pradės simfo
nijos orkestrus Lapkričio 7 ir 
9 d., toje pačioje Severance sa
lėje.
Jž $3 metuose / pralinksminsi! 

visą kaimą — išrašykit saviš
kiams i Lietuvą “Dirva”.

Kandidatas Į Teisėjus
Joseph H. Silbert yra kandidatas 

į Miesto Teisėjus šešių metų termi
nui, ir bus renkama penki teisėjai 
į miesto teismą.

Gimęs ir augęs Clevelande, Joseph 
11. Silbert praktikavo t uses šiame 
mieste per eilę metų. Jis mokslus 
ėjo Central High School ir Baldwin 
Wallace College.

Būdamas nariu Ohio Valstijos Lc- 
gislaturoj 1931-32 jis pagelbėjo at- i 
liesti įstatymą reikalaujantį panai
kinti policijos, ugniagesių ir našliu 
pensijas. Jis yra narys Policijos ir 
Ugniagesių Pensijų tarybos ir yra 
pirmininkas Ugniagesių Pensijos ta
rybos. Jo pasidarbavimu tapo pa
didinta pensijos' policijos ir ugnia
gesių, našlių ir našlaičių.

Pasistengkit balsuoti už jį rinki
muose Lapkričio 6 d., šešių metų 
terminui į Municipal Court.

ž KARPETŲ AUDĖJAI ? 
ŽGRAžŲS iš ĮVAIRIŲ SKARŲ-X 
lit LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- ■ * 
f TIESALAI PIGIOM KAINOM ❖ 
•Į; K. STEIN -š
* 7049 Superior Ave. -į-

ĮGALIOJIMAI s
; reikalingi Lietuvoje pirki- !
j mui, pardavimui, valdymui
! žemių ir kitokio turto. ;j

K. S. KARPIUS į
Registruotas Lietuvos !

Konsulate Notaras. ; i
“DIRVA”

; Rašykit laiškais arba atsi- ! 
kinkykit ypatiškai.

6S20 Superior Avc.
Cleveland. Ohio. \

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

The Ohio Bell Telephone Company yra dalis 
i visos Bell System ir naudojasi visais išradi

mais telefono, telefono išvystymais ir visos 
I šalies telefono patyrimais, kurie teikia Ame

rikai pirmenybę telefono patarnavime.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

YOUNGSTOWN

(Continued from page 8)
P; se ms that the Akron boys are 

turning sissy. Slim Mickunas had 
•a gallon of harmless cider with him 
from which he partook of at cer
tain intervals. Or was it harmless? 
Reports stat? that the gallon for- 
inrly contained kerosene.

The esteemed editor of the Youth’s 
Forum slipped when he said he lik
ed married women better then single 
ones. Maybe that’s the reason why 
he was look'ng so down and out.

Did Kenny by any chance proudly 
show you that almost netaless and 
aalorless horticultural effort that he 

•cd r? a buttonaire? Tch! Tch! 
Maybe it was horticultural and may
be ii vzasn’t. but one look at it I 
-er’ -:-ilv proved it was an effort.

Wbitev Terminas of A 1,-ron claims 
that h-’-. one of the Wit brothers. 
Yeah, Nit!

You can leave it up to a guy like 
Trank Rokus to find a way to amuse 
a girl. His latest is Sec—Who-Gets- 
Dizzy-First. In this game > m only 
need one orchestra, one dance floor, 
one girl, and on? Frank Rokus. You 
keep turinę' round, and round, until 
-■ther Frank or the girl gets dizzy. 
Simple, huh!

Will miracles never cease to hap
pen? Hank Hollish has been mar
ried for three, months and he says 
it’s just as though it was only ves- 
~?rday on account of he’s still in 
love. Hank, you have almos restor- 
■>1 my faith in the strength of wed
ding knots.

The jewelry that Mr. Karpius has 
certainly made a hit with Rose Lu
cas She ought to get results from 
at least one of the men she showed 
that certain ring, bractlet, and pin 
to.

Here’s some advice. Never try to 
tell Pete Hallish a jok'’. Chances 
are a 100 to 1 he’s heard it before. !

AROUND TOWN
Joe D.-.i;.’s field of activities in

cludes football as well ns baseb-ll 
■ nd basketball. You should see this 
Tyndale Philosopher referee a foot
ball game. And when he penalizes 
a team thev stay that way in snite 
of fist shaking and tongue wagging.

I wonder if the rain last Friday 
nrevented Ann Subonir from attend
ing a fotball game in which her old 
Alma-mater took part. If she didn’t 
then the fact the team lost is easily 
explained.

The halls of higher learning have 
claimed another of our talented club 

■> embers. This time it is Benny
York who has left for Tampa, Fla. 
He’s attending the Tampa Univer
sity there. That’s a long way from 
borne, so we won’t be seeing Bennv 
for 'ame time. I’m sure that he’ll 
make "•ood and that everybody here 
is rooting for him.

If this exodus keeps up we won’t 
b- having snv members in the Y.L.- 
S-C. The club is also, going to lose 
one of it’s precious and necessary 
■'i Is. and a bland at that Isabela 
Derm ir getting ready to leave her 
•f-qthered r-st for thęt bisr time city 
of Now York where she will attempt 
to find a fortune. Not the kind 
vc” have to marry either.

Vic Lucas writes to say that he 
h»s never s-en such a great array 
”f unnrossed pants as are worn by 
th- student bodv of Marietta Col- 
• -‘g-e. Don't p-«-t him wrong he means 
the male student:'.

The Innocent Bystand r

% H O E D L’ S £ 
į MUSIC HOUSE 
5TADI0 IR KITI MUZIKALIAI 
C INSTRUMENTAI $
aįj Earv Skalbiame? Mašinos o?

Refrig rateriai ir tt. Ji
C pirkit savo kaimynystėj. (50) 

7412 St. Clair Ave.

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

© ©

| TEATRO VEIKALAI |
© Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti ®
© ©
© GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE @
© 6820 Superior Aw. . Cleveland, Ohio ©
@ Ą ©
© Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 @
© galima siųsti pašto ženkleliais) ©
© ----------- į)
© AMERIKA PIRTYJE — Kcmedja 4 aktuose; vaidi- ©
(g) na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.................................. 25c (g)

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3. vyrai, 2 moterys. 29 p. 15c

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................ 15c

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.................... 50c

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi......................... 15c

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 ptisl. 50c

GUDRI MOČIUTE'— Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................. 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................ 45c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.... 25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai.............................................................................. 10c

KOMEDIJeLES 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 Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi........................................ 50c

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.... 5c0

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ ’PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi..................................... -35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksm's vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi........................................................... 15c

KUNIGO GRAMŲLOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi................ .’ 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istcr'ška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi............................ 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina G vyrai, 2 met., 3 vaikai. 30 p. 15c

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gele 34 pusi, didumo....................................................... 25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi........................ 25c

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina G vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.............................................. 10c

MONOLOGAI — Trys, pritaikyti scenai ............... 10c
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi........... 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. >51 pusi.......................... 25c
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8 DIRVA

CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

LIETUVIŲ DARŽE- KAS BUS SEKANTIS |1£Ą VEIKĖ KONGRESISTAI 
„ __  _ LIETUVOJE?LIO DARBAS BUS 

PRADĖTAS
CLEVELANDO

MAYORAS
Šiose dienose atėjo žinia iš 

Columbus jog galima pradėti 
viešų darbų projektus vykdyti, 
kuriems pinigai jau paskirti.

Tokių projektų yra apie 128, 
ir jų tarpe yra Lietuvių Kultū
rinio Darželio baigimas.

šiems darbams
jau siekia $4,000,000, 
yra
bu už apie $10,000,000 sumą 
Cuyahoga apskrityje.

Lietuvių -
gauta iš valdžios viešų darbų I sipažintf
pinigų todėl kad Lietuviai tu- j tymais ir planais miesto valdy- 
rėjo savo gatavu pinigų p--- - . ... . .
$1,500. Dar rodos reikės
kelti apie tūkstantį dolarių, ir 
musų Kultūrinis Darželis bus 
baigtas statyti, gal šią žiemą.

pinigų suma 
ir jau 

gatavų užtvirtinimui dar-

Darželio baigimui

Su šia savaite prasideda 
jus už gavimą balsų abiem kan
didatam į Clevelando miesto 
mayorus, ir tęsis net iki Lap
kričio 5 d., kada bus paskutinis 
sprendimas ir pareiškimas pi
liečių noro kuriam žmogui — 
Miller’iui ar Burton’ui — pave
sti miestą valdyti per porą me
tų.

Paprastai laike vajaus (cam
paign) piliečiai turi progos su- 

i su kandidato nusista-

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

va-

Padekavor.ės Dienoje, Lap
kričio 28 d., matysite Lietuvių 
salėje puikią, juokingą operetę 
iš prietikių Amerikiečių delega
tų Pasaulio Lietuvių Kongrese 
Lietuvoje. Tą komišką operetę 
paruošė “Dirvos” redaktorius 
Karpius, parašydamas komedi
ją, o įmaišė į ją naujų ir senų 
mylimų Lietuviškų 

Artistėms rubai 
paties redaktoriaus 
Lietuvos audinių, ii 
tuvių salėje bus įtaisyta 
naujai.

dainų.
siuvami iš 
parvežtų iš 
scena Lie- 

visai

U NCENSORE 
SIDE GLANCES

BY K. .1. M.?

D

LANKĖSI VYSKUPAS 
MATULIONIS

Porą dienu šią savaitę Cleve- 
lande viešėjo Vyskupas Teofi
lius Matulionis, kuris Ameriko
je lanko Lietuvių kolonijas ap-

apie.me, ir su.jo tinkamumu tai vie
šu- 1 tai. Piliečių būtina pareiga iš

klausyti abi puses, nes viena 
pusė kalba paprastai save gir
dama, o savo oponentą peikda
ma. Kada girdėsi abu kandi
datu ir klausimą paimsi svars
tyti iš atbulos pusės tuomet tik 
galėsi pasidaryti teisingas iš
vadas.

Darant išvadas kuris kandi
datas butų tinkamesnis mayo- 
ro vietai, reikia mažiau kreipti 
domės į nužibintas naujenybes'

35 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTUVĖS

Antradienio vakare,

sakydamas apie savo pergyve-1 ir stcbuklingus prižadus, 
nimus Sovietų Rusijoje, po re-, — - 
voliucijos. Vysk. T' 
Amerikoje lankosi nuo pereitos 
žiemes. C......................... ...
ko pamaldas i 
Jurgio Lietuvių parapijoje. 

Prie kitu dalykų, svečias

. Kaip paprastai, mes kaio ku Matulionis dikiai 
. ? giam.

vietos 
organizacijų darbuotoja ir tau
tinių reikalų rėmėja, Ona Peč- 
kaitienė, savo namuose turėjo 
paminėjimą 35 metų sukaktu
vių nuo savo vestuvių, šia žy
mias sukaktuves ji minėjo vie
na, nes jos vyras, Justinas, po
ra metų atgal buvo automobi
lio užmuštas.

Poni Pečkaitienė aplink save 
turėjo savo sūnų su marčia ir 
savo abi dukteris, ir kelis arti- 

' mesnius draugus. Visi palin
kėjo p. Pečkaitienei geriausios 

| sveikatos ir laimūs Buvęs.
nauju žaislu apsidžiau-

. ... . . .... Manau nereikia čia pri- LIETUVIŠKI CIGARETAI
Clevelande viesejo, lai- simjnti tolimos praeities, pa- 
• ■ ’ ”, šv'|kaks tik pažvelgti į dabartinio

I niayoro mums darytus stebuk- 
^F-,lingus prižadus pora metų at- 

Pamenat kaip kalbėjo ir
■ skelbė jog jis “niekam nepri
klausomas kandidatas, tik žmo-

|nių valios pildytojas ir jų ma- 
iyoras”. Greitai jo veidmainiš
kus žodžius piliečiai patyrė ir 
prie pirmos progos jį prašalino.

Klausimas ar daeis kada nors 
niliečiai prie tokio susipratimo

■ kad galės išrinkti valdininkus 
j be jokių vajų ir be jokių tam
tikslui matymo pinigų. Jeigu 
taip padarytų tuomet valdinin
kas užimantis vietą paliktų nie-j. rn, . . -
kam daugiau nepriklausomas,j.. •on.o-'T111B Cemrą 
kaip tik balsuotojams. C 
reiks leist tokios didelės sumos 
pinigų kaip kad išleido kandi- 
rlntaj nr’pi'Lose nom’nacijose — 
apie $150,000 — tai negali bū
ti kokių ten nepriklausomų, ne- 
obliguotų kandidatų.

Iki valdininkai bus renkami, 
ir taps išrinkti tie kurie dau
giausia išleis pinigų agitacijai 
už save, nieko gero tikėtis ne
galima, nes tie jų išleisti pini
gai turi aukautojams šimterio
pai atgryžti pavidale gero pel
ningo 
visai 
arba 
mis. 
rūkančio miesto iždas, 

] patys piliečiai, kad nėra nei už 
ką nuo jų namų sąšlavas nu
vežti.

Praėjo tie laikai kad mes ne- 
paisėm kas buvo išrinktas į val
dininkus, nes pirmiau visi tu
rėjom savo gerus darbus ir ne
paisom kiek iš musų reikalavo 
jų užlaikymui. Dabar kiti lai
kai, ir žmonėms reikia daugiau 
domėtis politiniu ir ekonominiu 
klausimu. Pilietis.

_ - . .. * 1 
lanke ir Lietuvių Kultūriniame ■ gaj 
Darželyje Dr. Jono Basanavi-] skfj 
čiaus paminklą.

Jo apsakymai apie jo pergy- 
venimusi sovietų nelaisvėje, So- 
lovkų kalėjime yra pasibaisėti
ni. Tik po didelių pastangų iš 
Lietuves vyriausybės pusės jis 
su keliolika kitų Lietuvių tapo 
iš sovietų nelaisvės išimtas, ap
simainant su Lietuvoje įkalin
tais komunistais.

“Dirvos” krautuvės langė 
statyta parodai paties redakto1 
riaus iš Lietuvos par 
garėtų daugybės rūšių 
dalykų.

ls

žtų ci- 
ir kitu

JAUNOSIOS BIRUTĖS 
VAKARĖLIS

Jaunoji Birute turės privatį 
savo draugišką pasilinksmini
mo vakarėlį antradienio vaka
re, Spalių 23 d., Lietuvių salė
je. Tai bus taip vadinamas 
“Hallowe’en” vakaras, kuriuos 
Amerikos jaunimas kas metai 
šiuo laiku įvairiai apsirėdę ap- 
vaikščioja.

Jaunoji Birutė praeitas Ve
lykas turėjo Lietuviškų Margu
čių raičiojimo pramogą, dabar 
turės “Hallowe’en” pramogą.

Su laiku pasirengs ir kitokių 
jaunimui tinkamų pramogėlių.

Kurie turit jaunamečių vai
kų ir mergaičių nuo 7 metų ir 
vyresnių, leiskit į Jaunosios Bi
rutės eiles. Choro pamokos at- 
sibuna šeštadienį po pietų nuo 
2 valandos Lietuvių salėje.

darbo, kurio daugelis ir 
nedirba ir nenusimano, 
kitokiomis meklioryste- 

visada 
reiškia

VAIZBOS BUTAS DIRBA
Clevelando Lietuvių biznie

rių organizacija, Lietuvių Vaiz
bos Butas, laikė savo svarbų 
susirinkimą sekmadienį, Spalių 
23 d., Stonio restaurane, viršu
je. Buvo išklausyta “Dirvos” 
redaktoriaus pranešimai apie 
galimybes importuoti šiokių-to-

| kių įdomesnių dalykų iš Lietu- 
Įvos. Nutarta pasiųsti pinigai 

' 1 ~ J išleidimui 
O' "iki i žiniaraščio, nutarta pasiųsti

1 pasveikinimas naujam Lietu
vos Ministerial Washingtone, 
uoliam darbuotojui Amerikos 
Lietuvių tarpe ekonominiais ir 
kitais musų tautos reikalais.

Toliau, nutarta rūpintis pra
dėti . duoti Lietuviškus radio 
programus; nutarta surengti 
radio naudai viešas programas, 
ir nutarta susirašyti su New 
Ycrko veikėjais tikslu parkvie
st! į Clevelandą “Maisto” Ben
drovės atstovą p. Grigonį kuo
met jis atvyks Amerikon.

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas šį sezoną stoja į darbą 
su pasiryžimu. Valdyba.

LANKĖSI CHICAGIETĖS
Tiaeką savaitę Clevelande 

lankėsi Chicagietė veikėja, po
ni M. Pollock su duktere Olga. 
čia viešėjo pas Adomaičius, M. 
šarkunienę ir kitus. Apsilan
kė “Dirvos” redakcijoje, išsira
šė sau “Dirvą”.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
RATELIO VAKARĖLIS

Lietuvių Moterų Ratelis 
gia smagų kortavimo vakarėlį 
penktadienio vak., Lapkričio^ 
Nov. 15, Lietuvių salėje, pel
nas skiriamas—nupirkimui Lie
tuvių salei (apatinei) langams 
užtiesalų.

Vis daugiau ir daugiau musų 
vietinių organizacijų pradeda 
stoti i darbą paremti ir pagra
žinti tą musų kultūros centrą!

Jau grindys naujos sudėtos, 
iau naujai apatinė salė išma- 
'i'vota. sudėta naujos gražios 
lubos ir tinkamos elektriškos 
lempos. Dabar Ratelietės pa
puoš langus gražiais užtiesa
lais.

Pati salės komisija planuoja 
įtaisyti apatinėje salėje grąžiusi 
stalukus ir kėdės — ir tuoj sa-l 
lė pasidarys visai kitokia, gra
ži ir maloni Lietuviui ineiti.

ren-
LANKĖSI COLUMBUS

P. P. Muliolis praeita sekma
dienį su šeima lankėsi Ohio 
valstijos sostinėje Columbus, 
apsipažinti su miestu, ir pasi- 
..’.atyti su. savo sunais kurie 
lauko Ohio State universitetą.

SUSIRINIKIMAS
Mažų Namų Savininkų regu- 

liaris susirinkimas įvyks penk
tadienio vakare, Spalių 25 d., 
paprastu laiku. Visi nariai at- 
silankykit, ir pasikvieskit nau
jų narių kurie norėtų įstoti į 
musų organizaciją.

Dabar yra gera proga nau
jiems nariams įstoti, nes va
jaus laiku nereikia mokėti įs
tojimo duoklių. Gali atsilan
kyti į susirinkimą kiekvienas 
kas žingeidauja musų veikimu, 
visiems durys atdaros.

K. štaupas, sekr.

NEWMAN O PASKAITOS
E. L. Newman, gerai žinomas 

keliautojas, duos paskaitą B. 
cf L. E. auditorijoj, St. Clair 
ir Ontario street, pirmadieni, 
Spalių 28 d., nuo 4 vai. po pie-

MOTERYS SUJUDO
Visų tautų Clevelando mote

rys pradėjo organizuotis ir 
rengtis kovoti prieš maisto, 
vi nč mėsos, brangumą. Lie
tuvės mofervs tain pat neatsi
lieka. Collinwoodo i 
grupuojasi be jokių pažiurti 
skirtumo i vieną draugiją, da
ro susirinkimus ir rimtai svar
sto gyvenimo reikalus kas lie- 

j čia maisto brangumą.
I Turi išrinkę atstoves į tarp
tautinę moterų lygą kuri rim
tai ruošia skyrius prie genera
linio moterų streiko visame 
streiko visame Clevelande.

Kovotoja B. J.

FERŠOVĖ ŽMONĄ
Šeimyniniai nesutikimai 

vedė Stasį Smietanką prie 
siskyrimo su jo žmona, Vikto
rija, 
kus, 
laike

pn- 
per-

moterys yj 
naviiH’B —

ŠOKIŲ VAKARAS
Corlette Liet. Moterų Klubas

tu, ir vakare nuo 8:15 v., apie 
“Fietu Juras”. Paskaita susi
dės iš dviejų dalių. Pirmoje 
bus rodoma spalvuoti vaizdai ir 
judami paveikslai Cocos Salų. 
Marquessas ir Tahiti salų.

Antroje dalyie matys Bora 
Bora ir Polynesijos gyventojus 
ir daugybę kitų įdomybių. 1

rengia ŠOKIUS su dovanomis 
(už valcą ir polką) 

šeštadienį, LAPK.-NOV. 2 
Salėje: 929 E. 79th St.

Pradžia 7:30 vak.
Įžanga 25c. Gera muzika.

Jie turi tris gyvus vai- 
trys yra mirę, 

tardymo žmona 
kė jog jos vyras vis 
ja nušauti, bet niekad 
sėjo, 
siskyrimas. 
vyras savo 
žmoną peršovė, sunkiai 
damas, ir pats nusišovė, 
gyveno po antrašu 3112 Sara
toga avė. Ne Lietuviai.

Teisme 
pasa- 

grąsino 
neištę- 

Už tai jai pripažinta at 
Parėius namon 

grasinimą išpildė: 
sužeis- 

Jie

BURTON’O PRAKALBOS
LIETUVIŲ SALĖJE

Clevelando Lietuvių Republi- 
konų Klubas rengia dideli 
šą massmitingą Lietuvių

vie- 
salė- 
nuo 

bus: 
Bur-

są massmitingą Rietuvių 
je, trečiadienį, Spalių 30, 
8 vai. vakare. Kalbėtojai 
pats kandidatas 
ton, George H.
Sotak, Jonas Brazauskas ir kt.

Harold H.
Bendler, Frank

INTERVIEWING
Mr. K. S. Karpius

SNOOPING cle-luxe, that in 
opinion describes an interviewer, 
thes. of you who 
Karpius since his 
homeland, 
portunity to 
you did, 
things you wer. 
for some reason or the other, failed.

To get on witk the story, I put on 
my old gray bonnet, saddled my

I ste; d and galloped over to cross- | all over so soon. 
| examine him for you.
■ Nellie, Whoa!
I How do you do,
I dropped in to 
at you. Hope 
pie of hours. 
Karpius’ way 
dagnabbit,” meaning 
have to pester me on my busy day”. 
Well sir, to begin with....

When did you leave Cleveland?
You sound like a district attorney, 

but as long as anything I say won’t 
be held against me, it was on Satur
day morning, July 20th, 1935.

When being decorated with the 
Order of Gedimino, what was your 
very first thought?

Well, I had so many thoughts at 
one time that it’s hard to say, but 
if I remember clearly I was think
ing of all the older Lithuanians who 
were deserving of this award in 
preference of me. But don’t get 
me wrong1 I was tickled pink.

When you boarded the 
at New York, did a lump jump 
your threat and did you kinda 
choked up?

No, I had planned this trip 
so long in advance that all 
emotions wer?
pation of my journey.
just as if I was going to Akron or 
Youngstown, or do you 
hard and unemotional?

Being on the ship for a number 
cf days with nothing to do but ride 
the waves, how did you utilize your 
time?

Made use of the ship’s library, 
studied my World's Atlas, went in 
for a number of swims, dancing, 
movies and luncheons. That’s just 
about as much as one cares to do.

Of all the cities you visited in 
Eurcpe, with which on? or ones were 
you imnress d most deeply? 
bo prcdjudiced now.

Copsnh.agcn, capital of Denmark.
and "
•ire without a doubt the two most 
impr 
location 
cultured people.
immaculately clean the 
and homes are ■ ’’ in vary nice shape

Be a George Washington now. K.
S., when vou ate steak and onions 
in Stcckhclm. something you have 
never dene here in America, so I 
understand, d'd you feel like the 
hoy who is caught at the cookie 
jar in mom's pantry?

You certainly included the answer 
’’n the question on 
?elt kind of sheepish 
took of this meal, but 

-'mp|';ngly done up.
hat I wouldn’t meet_any one I knew 

way over here I ate, goes good too.
Did yru get homesick? What was 

the greatest cause for this feeling?
To be honest, no. You see I have 

been awav from home on «o . many 
occasion, it wasn’t 1'ke mv f’rst time 
or anything like that. I just con
sidered it as a short vacation.

Now Mr. Karpins come clean, are 
the women of Europe as smooth
looking as here in America?

Bluntly, no. I was indeed sur- 
nrNed not even in Sweden are the 
girls very good looking. Of course 
they dress neatly, but their shapes 
and facial appearance did not appeal 
‘o me.

Hew many pieces of mail did you 
send heme?

Oh’ I must of have had sent prot-
V close to 400 parcels, cards, letters, 
*c. Thes» were distributed all over 
hn United States to my different 
'riends and acquaintances.

When you went in a foreign res
taurant for chew, did you point? or—

I am glad you ask thir1 question, 
many people have a different 
on this matter. In any of the 
•lass hotels and restaurants, 
-ave English speaking waiters 
-aitresses, even the bellhops 
S'nhone operators can speak 

"ral languages. Of course if 
~o to a small restaurant you 
to s«v “ir'mme some of that”, and 
ns you said, point it out.

Do you receive accurate details 
sf news from America, such as the 
’’ost-Ro<rors creckup or assassina
tion cf Huey Long and the like?

Let me think, oh yes, at the time 
of the Post-Rogers tragedy. I was 
in Sweden, and I remember in large 
headlines. “Rogers-Post Dot”. It 
was only a matter of hours differ
ence in time received, but for ac
curacy, well J cari’t. say, not being 
able to read Swedish.
What incident persists in lingering 
in your memory more than any of 
(he o’hers?

have ceen 
return from 

have not had the 
speak to him, 

their- are
itching to ask. but

my 
So. 
Mr. 
the 
op-

or, if 
perhaps many

Actually their was’nt any particu
lar incident, but the fact that the 
city of Kaunas, had been so thor- 
ughly transfirmed sinč.e seven years 

ago when I was th re. last, persists 
in lingering in my memory. It is 
a n w city modern, ejean, beautiful 
streets, renovized buildings etc.

Describe or name the chief man
ner of pastime entertainment or 
shall I say amusement in Lithuan;a?

They do not have a national past
time such as our baseball. In fact 
they do not have any baseball at all. 
But they amuse and entertain them
selves with; card playing, checker, 
vacations.

Was it 
to again

It was 
to leave

card playing, 
picnics, and races.

a feeling of joy or saddness 
return heme.
a 50-50
Europe,

split, I was sorry 
sorry that it was 
But on the other 

Whoa, there hand I was happy to come back home
1 to my wife, friends and work.

Thanks, Mr. Karpius, oh! just one 
more question. .What in your opin
ion is more sordid-looking then a 
vase of dusty roses?

“The ‘Youth’s Forum,’ 
tor Skukas allows K.J.M. 
an eight of a column,” 
think s<5?”

Well, 
saying, 
Karpius.

There’s the place.
Mr. Karpius, just I 

throw a few queries 
you can spare a cou- 
“Ug wo he,” that’s 
of saying “O gee.

“You would

steamer 
into 
feel

for 
my 

forgotten in antici- 
It seemed

think I am

Don’t

Stockholm, capital of Sweden

siVe cities for their beautiful 
upkeep, management and 

The steets are kept 
buildings

this one. I 
after I pnr- 
it looked very 
and knowing

idea 
high 
they 
and 
and
sev- 
you 

have

YOUNGSTOWN

when 
more 
“don’t

Edi- 
than 

you

er. . . .that is. . . .as T 
Goodby, and thanks

was 
Mr

AMONGST OUR
LITHUANIANS

KRAUSE - PALUB WEDDING
On Saturday, October 26, Mr. Wal

ter Arthur Krause and Miss Helen 
Constance Paiub, both of Cleveland, 
will be united in marriage at St. 
George’s Church at nine o’clock.

A reception in the evening will 
take place at the home of the bride’s 
parents 639 East 97 street.

Mr.' Krause, a native of Cleveland, 
a graduate of St George’s Parochial 
school and of East Technical high 
school, was an active young man. 
A former president of the K. of L-, 
once an associate editor of this sec
tion and for several years a drafts
man, is highly regarded by those 
who know him. The bride, Miss 
Paiub. also a native Clevelander, is 
socially prominent here bringing in
to the life-long partnership quali
ties of character which will be an 
assurance for happiness.

As a former member of this page 
we wish

long
the couple much 

happiness.
success

STAG PARTY 
stag party was held 

Walter Krause on Saturday, 
19th ' ’
of Mr.
770 East 131st Street.

The memorable qccasi 
ing the fall as usual, 
with much temerity. Advice 
them in the know concocted 
ale dictrub not the prospective 
band, whose complete surprise 
tho first, miracle of 
work withholding to 
party.

His many friends thank the Way-
' ! use

ex-

A Mr.for
_, October 

at the newly purchased home 
and Mrs. Walter Waylonis,

n preceed- 
is marked 

from 
with 
hus- 
was 

pre-bride’s 
secrecy this

lonis’ a thousand times for the 
of their cozy home and their 
ccllent reception.

FROM DAYTON
Pretty Ann Andrews, Dayton, likes 

Cleveland so well she has consistent
ly extended her stay in Cleveland 
During her stay here she was a 
guest of Miss Gerk.

ENGAGED
Sunday October 20, the engage

ment of Miss Betty Lucas of Cleve
land to Mr. Vic August, Dayton, 
was announced at a party held at 
the home of her mother. Miss Lucas 
is active in church and club work, 
member of the K. of L.

For over a yeai1 traffic increased 
between the urban centers which 
culminated by a shiny sparkling 
ring on Betty’s finger.

35TH YEAR PARTY
Mrs. Anna Peckaitis, Cleveland, 

last Tuesday celebrated the thirty
fifth 
date 
John, 
were 
tis of 
as is 
nropritoress of a bakery shop and 
is an active Lithuanian worker.

anniversary of her marriage 
with her family and friends. 
Adele and Helen, her children 
present. The late Mr. Pcckni- 
two years was well known here 
his family, Mrs. Peckaitis is

ST GEORGE’S HARVEST DANCE 
Despite a torrential downpour on 

Tuesday, October 22, St. George’s 
choir proceeded to reap forth their 
Harvest Dance among sheaves of 
corn and brownish-gold tinted leaves, 
with much presto.

A large crowd of aimiable young 
people gathered together their part
ners set to reap the most out of 
Shane1 Jenkins A.utumnal melodies.

Whiln hard cider was absent, soft 
light plaved upon the “farmer who 
took a..wife” just for a swing around 
the polished floor of St. George’s 
Parish Hall.

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

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

McKENNA
1383 East 55th St. HE 5282

GATHERED WHILE I GAPED 
AT THE WELCOME HOME 
CERT FOR MR. KARPIUS.

Didin’t think Mr. Karpius 
ever get thru being welcomed 
maybe I should say shaken home — 
hand shaken.
He was telling loads of people about 
the moonlight back in the father- 
land. Uh! huh! I always had the 
idea that a person never noticed the 
moon unless the opposite sex was 
there, too. And Mrs. Karpius was 
way on this side of the Atlantic 
Ocean!

Dear Reader: This little ditty was 
inspired by the return of that colum
nist’s dream 
Pete Yenicky.

Better hide
beer,

Better hide
greatly fear

The day you’ll lose them 
ing near

Potey's back in town.
Did Pete by any chance 

that he’s a changed man 
serious? ....Help!!!

(Continued on page 7)

PALANGA
PALANGA is truly one of the 

CON-1 most beautiful spots in ♦)’“ “'•IJ 
for play and rest. I 
weeks there and enjoyed 

I ment of it. 
> The beach is wide and 
1 sand white and free from stones. 

There are numerous small sand dunes 
■ amongst which one may lie in the 

sun and acquire a coat of tan.
1 Most of the people did have beauti

fully tanned bodies. And with very 
blond hair, shining blue eyes, and 
nicely tanned complexions, cosmetics 
were unnecessary to the girls and 
women, during vacation time, any. 
way.

As one swam in the Baltic Sea, 
the waves would roll toward shore 
and lift one up 
wave. It was 
some occasions 
too strong and 
rough, so flags 
a wooden bridge jutting into the 
sea, signifying whether it was safe 
or not safe to go in swimming that 
day. Everybody swam or bathed in 
the morning, until 2:00 P.M. Thra 
came dinnea time. After that, prac
tically 
again, 
casino 
tennis 
ed in 
forests nearby, 
daily, every 
the parks there.

About 5:00 P.M. one could return 
to the villa where one stayed at 
and get some tea or milk and fresh- 
ly baked bread or buns. Then, un
til 8:00 P.M., when supper was 
served, one could rest leisurely in 
and about the villa.

After supper, practically everyone 
went walking in the town or on the 
popular bridge, the “Tiltas”, which 
jutted out into the Baltic Sea. There 
one would meet acquaintances al
ready made or else make new ones. 
And, perhaps make a “date” to go 
to the Casino for dancing. There 
was a Casino right on the beach 
where one could go, or else to one 
of the several Casinos in the town.

For my two weeks stay, I paid 
84 litas. The day I changed my 
money, one American dollar bought 
five litas and eighty-seven cents, 
thus making $14.31 in our money. 
This included roon? and board, and 
maid service. Of course, it was con
sidered nice to tip the maid a little 
before leaving, tho not necessary. 
Four regular meals were served 
daily: breakfast, dinner, 5 o’clock 
tea, and supper. The food was plain 
but there was plenty of it and it 
was tastefully prepared.

I came away from my vacation 
at Palanga fit as a fiddle, as the 
saying1 goes. And, don’t forget your 
camera when you go there. There 
are ever so many lovely natural 
beauty spots in and around Palanga.

would 
home.

the world 
spent two 
every mo.

sandy, the

of a perfect scoop,

your kegs of ale and

your girls ‘cause I

is draw

tcll you
— more

By P. W. URBAN

Dr. Pietaris once contended that 
the Lithuanians were pile-dwellers 
in the land now known as Switzer
land, but such dwellings were very 
numerous thruout the world in an
cient times. .The Samhalians were 
lake-dweller (Sayce) in Cappadocia 
living on the western border of 
Commogene. Likewise the Gambu- 
lians, who are mentioned by many 
Assyrian kings, dwelt in the mar
shes south of Babylonia, where, 
it is said, they constructed lake 
dwellings similar to those which ■ 
Herodotus attributes to the people] 
of lake Prasias in Thrace.

The American Iroquois, 
ra, the Puskara of the 
the Lithuanian Pakara 
nectcd. According to 
traditions, Pakara, to 
drowning, after having 
into a liver, grabbed a piece of straw 
which he saw floating nearby, 
phrase: 
griebiasi 
A figure of speech “prie pakaros” 
has also derived 
Compare Lithuanian popukas ‘infant’ 
and papoose. In a certain Siberian 
tongue chobi denotes the mouth. Cf. 
Lithuanian zubai ‘mouth, lips’, Rus
sian zub ‘tezth’ the word ‘mokslas’ 

parently found in Tochariari, 
and other languages 

perhaps shows that Lithuan- 
a pre-Aryan piece of linguis- 
The proverbial notion that 
once meant the bark of the 
tree is unlikely to be correct.

Tawisca- 
Hindus and 

are all con- 
Lithuanian 

help from 
been tossed

The 
‘skęstantis ir už šiaudo 
is attributed to Pakara.

from the name.

Aztec, Mayan 
which 
ian is 
tics, 
book’ 
beech 
It is a corruption of mokslas, moka, 
mokyti.

Concerning the Hittites and their 
language recent research shows that 
certain words recall Lithuanian. Cf. 
Hit. huwardahi ‘to conjure, curses’: 
Lithuanian užvardyti ‘to conjure’. 
The hu- prefix is the only trace 
yet found of the Lithuanian už- a- 
■nong all tongues, šliupas contends 
hat the Hittities were the forefa

thers of the Lithuanians. Cf. suwel 
‘cord’, Lith. siūlas, kunkunuzis, Lith. 
kankinužis (?). 
town Palanga, 
tekinis, tekinas, 
iff’, kirsti. It 
Anapiel'u”. Hit. 
(go to Heaven).
he Lithuanians lie in the land of 

the rising sun. Tehi T place’, dedu. 
! Vata aia ‘it is not done’, nedaro.
Pahwar ‘fire’, pakuras. Nu ‘then, 
indeed’, nu. Tezi ‘says’, Lithuanian 
tauzyti. The Lith. kapustytis ‘to 
lie’ may have some connection with 
he supposedly Hittite city of Ka- 

■>ur.kia. Haras ‘eage’, aras. (Sturte
vant . ■ " -
language'. Tuwalas ‘distant’, toli, 
tolis. Sturtevant states that the 
Hittite Infinitive recalls the Lith., 
and this appears to be all that is 
known about the relation between 
the two languages,-since Hittite ma
terial is so meager, that a broad 
study of the language is an impos- 
ibility. I might yet mention weya- 

mi ‘drive, pursue’, vyti, kwemi T 
strike’, kova, kauju. kaui.

Hemp] in his ‘Mcditerrean Studies” 
attempts to show that the Hittites 
were but Javonian Greeks.

(THE END)

Palanga, Lithuanian 
Tekan ‘earth’, Lith. 
takas. Kwerzi ‘cuts 
‘go’, eiti. “Lipti j 
“mount the hill” 
The anapielius of

on the crest of each 
great fun! But on 
the waves would be 
the Baltic Sea, too 
would be hoisted on

no one went into the water
They either went to the 

for afternoon dancing, played 
or other sports, or else walk- 
the fragrant, healthful pine 

A band also played 
afternoon, in one of

PARSIDUODA ALINĖ 
1109 E. 79th Strete 

Lietuvių apgyventoj srityje. 
Su visais leidimais. 
Kaina tiktai $450. 
Kreipkitės tuojau.

5 KAMBARIAI IŠSIDUODA
Penki kambariai su rakan

dais arba be. Name yra šeši 
kambariai, aš pati noriu vieną 
laikyti, o penkis išnuomoti. Jei 
kuri šeima abu dirba, galėčiau 
prižiūrėt namą ir vaikus.

Kreipkitės: Elz. Vosylienė, 
6114 White Avenue

inmiiriYHrnizrtiHYnr

M Henninger’s ► 
3 Art Store T 
3 8809 Superior Avenue f
T Pilnas pasirinkimas 
J Religiškų Paveikslų, 
j Kryželių. Stovylėlių
□ Pirkit savo Kalėdines 
>4 anksti.

visokių 
Rąžančių, 
ir tt. 
Dovanas 
(50)- A Comp. Gram, of the Hit. | 

an-e) Tnurolno ‘.lioinnC «-„i; t!3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^j

* Ateina KALĖDOS
J Pirkti deimantų, laikrodžių, lai 
£ krodėlių ir kitų brangmenų

I pkitės j senų Lietuviškų
I Ą Pirmos ” ’ ”
1£ tojas.

krei- 
vietą. 
taisy-rūšies laikradėlių 

Antrašas
JOS. KONECNIG

6407 Superior Ave. Cleveland

PIRKIT GERUS ANGLIS nuo
J. J. STANKŲ S

Švari, duodanti didelę kaitrą, ilgai 
deganti ir visai mažai pelenų.

Naudojama furnasuose 
ir pečiuose.

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland Ohio.

" gAtoežtXY PFMU7IP
GALLON OF- f. ff ■" MOTOR-MATCMED'
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- REGULAR OR ETHYL^
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