
land, 0.

«table
Wk,i| 

ate rf, 
»« bn,

r Ksnjį i

tau
ižj
H 
‘"fe 
M J

%

5l»k
>l*ti
felt 

feta

i’teh 

1 tai
'feta

ijraa*

im

iišsi

iiM 
erti i &;

ME 
jail* I

,S0|

JSli'lS-l 
įnilu I

KOI®]

SuiSk

I valaism
t Cta'i'1
KEumri •'*'

miesto
grosi! 8j

raibias Is

tai Į4S1Š8

ALK
ector
mue
is 
šplėsi'?’

tas jnq 

s ir & į

“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered at Second-Class matter December 
6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of March 3, 1879.

No. 34

The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80, 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

CLEVELAND. OHIO PENKTADIENIS, RUGP.-AUGUST 21, 1936 KAINA 5c

Katalonijos Komunistai
Įvede Sovietų Valdžia

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pirmas bedarbis gavo 
apd raudą. Wisconsin val
stija prisidėjo prie federa- 
lio bedarbės apdraudos įs
tatymo. Rugp. 17 d. pir
mutinis visoje šalyje dar
bininkas gavo pirmą be
darbės apdraudos atlygi
nimo čekį sumoje $15. Tas 
čekis išduota su tam tik
romis iškilmėmis, kadangi 
tai buvo pradžia milžiniš
ko socialės apdraudos įs
tatymo veikimo.

AkPasibaigė streikas.
ron, O. — Firestone gumų 
dirbtuvėje 200 darbininkų 
buvo apšaukę 
streiką.. Streikas 
po 20 valandų.

“sėdėjimo” 
baigėsi

Mirė trys aukso 
Kirland Lake, Ont. 
griuvus išeigai iš

kasėjai

griuvus išeigai iš kasyk
los, trys aukso kasėjai su
tiko mirtį.

šeši užtroško. Mountain 
City, Nev. — Vario kasy
kloje užpludus dujoms mi
rė šeši darbininkai. Pen
ki iš jų žuvo stengdamiesi 
išgelbėt vieną savo draugą.

Užmušta 6 ugniagesiai. 
Montreal, Kanada. — Lai
ke gaisro vienoje krautu
vėje ištikus sprogimui už
mušta šeši ugniagesiai, ki
ti trys sužeista. Sužeist? 
ir pašalinių žmonių, kurie 
subėgo i gaisro vietą.

Užgriuvo keturis, 
bęrly, Mo. — Anglies 
sykio je užgriuvo keturis 
darbininkus, ir dujos už
kirto kelius jų gelbėtojams 
prie jų prieiti.

Mo- 
ka-

Sprogime užmušta 
Pasažieriniame laive 
kus sprogimui Afrikos pa
kraštyje, prie Algerijos 
užmušta 21 jūreivis ir 10 
keleivių.

Mussolini Italijoje 
naujus patvarkymus 
kurių darbininkams 
ma mokestys.

31. 
išti-

įveda 
sulyg 
kelia-

Va.— 
staiga

Providence Forge,
Dviejų metų gaidys 
pradėjo dėti kiaušinius. Ji 

■ padedant kiaušinį pirmu
tinis užtiko vaikas, jis pa- 

L sakė suaugusiems, bet jie 
netikėjo. Gaidį įdėjo į pa- 
s’kirą vietą ir patys persi- 

? tikrino.

North Carolina valstijoje 
| mulai ir arkliai vedami va- 
; karo laiku keliu turi turėti 
I prie uodegos pririštus ži- 
I bv.rius, kad važiuojantieji 
& automobilistai ant jų neuž- 
I lėktų.

16 ŽYMIŲ KOMUNIS
TU LAUKIA MIR
TIES BAUSMĖS

KAIRIEJI SUVALSTY
BINO PRANCŪZI

JOS BANKA

BARCELONA, Rugp. 19. — šiaurrytinės Ispanijos provin
cija Katalcnija pasiskelbė atsimetanti nuo Ispanijos, apšaukė 
save nepriklausoma, ir Įsteigė Rusijos sovietų tvarkai panašią 
valdžią. Konfiskavo visas privatines išdirbystes ir turtą. atšau
kė iš Madrido seimo savo atstovus ir pasiryžę gyvuoti savisto
viai. Darbininkai užėmė kontrolę visų industrijų.

Katalonija yra mažutis kampelis žemės, ilgus laikus Ispa
nijos valdomas, bet Kataloniečiai nėra Ispanų kilmės.

DU TREČDALIAI IS
PANIJOS SUKILĖ

LIU RANKOSE

KAIRIŲJŲ VALDŽIA 
gatava bėgti 

IŠ MADRIDO

Maskva, Rugp. 19 d. — 
Sovietų carų teismas skel
bia jog šešiolika apkaltin
tų pažymių Rusijos komu
nistų prisipažinę kaliais 
rengime organizuoto tero
ro prieš Staliną ir jo vy
riausybę, kame Stalinas ir 
kiti butų buvę nužudyti.

Teismas vyriausiu to vi
so perversmo vadu pripa
žino Leoną Trockį, kuris 
gyvena Norvegijoje.

Laike tardymo, sako so
vietų teismo vadai, paaiš
kėję ne kaip tie kaltais 
rastieji asmenys “varžęsi” 
už pirmenybę kuriam teks 
garbė Staliną nušauti.

Kaltais prisipažinę Ka
menev, Zinovjev. Smirnov, 
Holzmann ir kiti.

Jiems visiems graso 
šaudymas.

Paryžius. — Pirmą kar
tą į šimtą metų, Prancū
zijos Bankas tapo paimtas 
į tiesioginę valdžios kon
trolę. Iki šiol Prancūzijos 
banką valdė “200 šeimų”, 
aristokratų grupė, kurios 
kontrolėje buvo Ėraneuzi- 
jis finansai nuo Napoleo
no laikų. Dabar, socialis
tų paskirta taryba pradėjo 
banką tvarkyti.

Tos “200 šeimų” nenu
stoja savo turto tame ban
ke bet jos turės visai ma- 

balso banko reikaluo-
se.

su-

“DIRVA” (THE FIELD)' 
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis LietuviŲ Laikraštis Ohio Valst. 
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Anglijos Prekybos
Delegacija Kaune

Galingos, Milžiniškos Valstybes Draugiškumo 
Ranka Ištiesta Mažutei Progresingai Lietuvai

Burgos (sukilėlių štabo 
stovykla), Rugp. 18 d. — 
Tautininkai sukilimo vadai 
oficialiai skelbia kad jie 
jau turi užėmę du trečda
liu Ispanijos.

Užėmę miestą Badajoz, 
sukilėlių vadai. Gen. Fran
co pietuose ir Gen. Molą 
šiaurėje, galėjo susieiti.

Sukilėlių vadai sako jog 
sostinės Madrido užėmimas 
tėra tik laiko klausimas.

šiose dienose pradėjo pa
aiškėti kad 
tininkai gali 
teigti naują 
džią.

Sukilėliai
kelt visą savo štabą iš Bur
gos į Valladolid, rengda
miesi atakuoti Madridą.

sukilėliai tau- 
laimeti ir įs- 
Ispanijos vai

pasiryžo per-

Prancūzija ir Italija Ne’ 
susitaiko de? Ispanijos

Paryžius. — Prancūzijos 
kairioji vyriausybė, norė
dama kad jų draugai Is
panijoje laimėtų, paskelbia 
jeigu Italija teiks pagalbą 
Ispanijos sukilėliams, Pa
ryžiaus vyriausybė greitu 
laiku keis savo poziciją.

Jeigu Italija kišis į Is
panų reikalus, Prancūzija 
negalės ilgiau laikytis nuo
šaliai, pasakė vienas auk
štas Prancūzijos valdžios 
žmogus.

Ispanijos kairieji nuolat 
šaukiasi ir ragina Prancū
ziją teikti jiems pagalbą.

ITALIJA PASIRENGUS 
REMT SUKILĖLIUS 
Roma. — Italijos vyriau

sybė, kuri remia Ispanus 
tautininkus sukilėlius, no
gėdama kad jie laimėtų ir 
padarytų galą rudonaiam 
terorui, sako jog Italijos 
oro laivynas gatavas rei
kalui kilus stoti veikmėn, 
tačiau Musšolini sako Ita
lija nori susitarti su Pran
cūzija palaikymui neutra
lumo Ispanijoje.

Italijos spauda pradėjo 
iš Prancūzijos juoktis, ra
šo: Prancūzija elgiasi dvi
veidiškai : kuomet Prancū
zijos vyriausybė neva ban
do suraginti valstybes ne
sikišti į Ispanijos reikalus, 
tuo tarpu Prancūzų lanky
maisi, kalbos ir padrąsini
mai Ispanų kairiųjų val
džiai pilasi iš visų pusių.

d.Madridas. — Rugp. 18 
pasklido žinios kad raudo
noji Ispanijos vyriausybė, 
bijodama sostinės puolimo, 
yra pasirengus pasprukti 
iš Madrido, kaip tik suki
lėliai pradės miestą apsup
ti. Vyriausybė turi gata
vus lėktuvus, kurie turės 
išnešti ją iš tautininkų ap
gulamo miesto.

Sukilėlių lėktuvai bandė 
tuos valdžios lėktuvus su- 
sprogdyti, bet nepavyko.

Sukilėliai tvirtai įsistei
gę Guardarrama kalnuose 
į šiaurę nuo Madrido ir tik 
laukia savo spėkų dapildy- 
mo iš kitų sostinės pusių 
ir žada atidaryti galingą 
ataką.

Valdžios padėties silpnu
mą rodo tas kad ji išleido 
naują įsakymą moterims 
užimti vyrų vietas ginklų, 
amunicijos ir žieminių rū
bų dirbtuvėse.

Sukilėlių kariškas laivas 
susprogdino kairiųjų val
džios fortą ginanti Iruno- 
San Sebastian ruožtą.

Madrido valdžia praneša 
jog ji griebsianti naudoti 
nuodingas dujas prieš su
kilėlius. Sukilėliai sako tą 
patį darys raudoniesiems.

Irimo srityje, kur sukilė
liai bombarduoja, raudo
nieji norėdami keršyti sa
vo priešams, šimtais žudo 
suimtus priešingos pusės 
žmones.

Tą pradėjo daryti iš su
kilėliai, kurie užėmę val
džios kareivių gintus mie
stus, rankioja visus vyrus 
ir apžiūrinėja kurių tik pe
tys nutrintas šautuvo dir
žo, tuos šaudo.

Ir vienoje ir kitoje pusė
je karas tapo žiauriausio 
pobūdžio ir vartojama visi 
žiaurumai be atodairos.

Kaip žmonės žūsta pa
rodo šie du atsitikimai: su
kilėliams užimant Zarago
za užmušta 600 raudonųjų 
ir 1500 suimta.

Užimant miestą Badajoz 
iššaudyta 1,500 raudonųjų.

Kairiųjų valdžios kariški 
lakūnai sakoma esą neišti
kimi vyriausybei, todėl jų 
nei nesiunčiama prieš su
kilėlius, kad neatsisuktų 
prieš valdžią.

JACK SHARKEY 
SUMUŠTAS

..New York, Rugp. 18. — 
Lietuvis kumštininkas, bu
vęs pasaulinis čampionas, 
Jack Sharkey, tapo išmuš-

Louis, tre
čiame raunde. Taip tai ir 
baigėsi Jack Sharkey pasi
kėsinimas sugryžti i kumš
tininkus, ką jis bandė da
ryti nuo pereitos žiemos.

tas negro Joe

HITLERIS TĖMIJA 
Iš ŠALIES

Berlinas. — Hitleris sa
kosi nesidės su niekuo į 
neutralumo sutartį Ispani
jos reikale, jeigu to nepa
darys ir Mussolini. Hitle
rio nuomone, jis laikysis 
savistoviai, iki valstybės 
kurios gali pristatinėti Is
panams ginklus abiem pu
sėm, nesusilaikys nuo to.

Vokietija reikalauja Is
panijos atlyginimo už nu
žudymą septynių Vokiečių 
Barcelonoj.

LIBERALAI PRALAI
MĖJO QUEBEC’E

Kanadoje, Quebec pro
vincijoje, po 39 metų ne
pertraukiamo valdymo, Li
beralų partija Tapo išvyta 
iš valdžios ir valdžią pa
ėmė partija vadinama Na- 
cionale Unija, kurios na
riai susidaro iš nepasiten
kinusių 
vativių.

liberalu ir konser-

ŠIOS

Nužudė 15 Japonų, 
nu banditų užpuolime 
žudyta 8 Mančukuo karei
viai ir 15 Japoniečių.

Ki- 
iš-

VASAROS DER
LIUS

Kukuruzų derlius šią va
sarą, del kaitros, sumažė-. 
jo 800,000,000 bušelių — 
reiškia tiek bušelių kuku
rūzu nudegė ant stiebų.

Šymet kukuruzų derlius 
bus apie 1,439,135,000 bu
šeliu. mažiausias koks ka
da buvo bėgyje praeitų 50 
metų.

Kitų dalykų derlius sto
vi maždaug šitaip:

Miežių — 145,027,000 bu
šelių (pernai buvo 282,226,- 
000 bušelių).

Rugių — 27,095,000 buš. 
(pernai — 58,928,000 b.).

Ryžių — 43,688,000 bus., 
(pernai 41,997,000 b.).

Tabako — 1,106,801,000 
svarų (pernai 1.296.810.000 
svaru).

Obuolių — 102,487,000 b.

22 UŽMUŠTA
Louisville, Que. — Ka

nados gelžkelio tru'kiui už
bėgus ant troko kuriame 
važiavo buris žmonių ir 
vaikų, 22 asmenys užmuš
ta. Keturi vyrai spėjo iš
šokti ir liko gyvi. Kelio
lika sunkiai sužeista.

MILŽINIŠKOS INEIGOS
Bizniams ir darbams vi

soje šalyje pakilus, apskai
čiuojama kad šymet ben
drai imant visos šalies in- 
eigos viršys $63,000,000,- 
000 — pirmą kartą pasieks 
;okį laipsnį nuo 1930 metų 
ir apie 60 nuoš. daugiau 
negu buvo nupuolę žemiau
sia šios depresijos laikais.

GYVENA MEDYJE
Coshocton, O. — Buvęs 

Ohio kolegijos profesorius, 
G. Ora Steinberger, 84 m. 
amžiaus, 
pataisytoje būdoje, 
manė sugryžt prie gamtos 
ir atsisako gyvent su žmo
nėmis.

gyvena medyje
Jis su-

TAI VESTUVĖS!
Helmetta, N. J. — 

vas, 60 metų senis, apsive
dė su 22 metų mergina, sa
vo tarnaite. Jo sūnūs, 24 
m. amžiaus, apsivedė. su 
savo pamotės seseria, 18 
m. amžiaus mergina, ir ta
da tėvas ir sūnūs tapo švo- 
geriais!

Tė-

Graikijoje, šalies dikta
torius Gen. Metaxas išlei
do įsakymą uždaryti visas 
ten buvusias politines par
tijas. “Jeigu jūsų kuris 
priklausėt kokiai politiškai 
partijai, užmirškit 
Graikijoje politinių 
jų daugiau nebus”, 
kė jis* piliečiams.

tai — 
parti- 

pareiš-

Vagonų judėjimas. Viso
je šalyje šymet per pirmas 
30 savaičių prekinių vago
nų judėjimas buvo didžiau
sias negu kada buvo nuo 
1931 metų.

Per tą laiką buvo prilio- 
duota 19,416,417 vagonai, 
11.7 nuoš. daugiau negu 
pernai tuo pat laiku.

TRUKSTA MERGINŲ
Iš Kanados ateina žinios 

kad ten yra 198,000 jaunų 
vyrų tarp 18 ir 25 m. am
žiaus, ir tik 96,000 tinkamų 
vesti merginų. Tie visi vai
kinai yra ūkininkai. Ūkių 
merginos gi išvažinėjo i 
miestus lengvų darbų jieš- 
koti.

Kaunas. — Rugp. 3 d. at
vyko Didžiosios Britanijos pre
kybos rūmų delegacija. Nuo 
Vokietijos sienos juos Į Kau
ną atlydėjo užsienio reikalų 
ministerijos vakarų skyriaus 
vedėjas Kajackas ir prekybos 
ir pramonės rūmų referentas 
A. Braude. Kaune geležinke
lio stotyje svečius pasitiko Di
džiosios Lietuvos prekybos ir 
pramonės rūmų pirmininkas 
A. Vosylius ir eilė kitų įžy
mių žmonių.

Viso delegacijoje atvyko 16 
žmonių. Delegacijai vadovavo 
Londono prekybos rūmų vice 
pirmininkas, Baltijos valsty
bių pirmininkas, Sir Alexander 
Gibb.

Svečiai 
Lietuvos 
vendinti.
rius, A. de V. Leigh, pavaduo
damas delegacijos pirmininką, 
kuris nuo kelionės buvo labai 
pavargęs (yra jau apie 70 m. 
amžiaus), tuoj Lietuvos vieš
butyje priėmė spaudos atsto
vus. Jiems pareiškė kad de
legacija į Lietuvą atvyko rę- 
vizituoti pernai Anglijoje lan
kiusiosios Lietuvos prekybos 
ir pramonės rūmų delegacijos.

Atvykusioje delegacijoj bu
vo visų Anglijos prekybos ir 
pramonės sričių — prekybos, 
pramonės ir laivininkystės — 
atstovai.

Delegatai atvyko vietoje pa
žiūrėti ar nebūtų galima dar 
daugiau 
jos ir 
ryšius, 
nijos ir 
gera,
A. de V. Leigh, vis norima 
dar daugiau ir daugiau.

ta jiems buvus nepaprastai 
maloni, pasakojo jie.

Klaipėdoje delegacija apsi
stojo Viktorijos viešbutyje ir 
turėjo pasimatymų, vaišių, ir 
tą naktį per Šiaulius trauki
niu išvyko į Rygą. “L.A.”

SUDEGĖ PUSĖ GRIŠ
KABŪDŽIO

tuoj buvo nuvežti į 
viešbuti, kur apgy- 
Delegacijos sekreto-

Kaunas. — Rugpjūčio 5 d. 
po pietų kilo didelis gaisras 
Griškabūdyje (šakių apskr.), 
kuris sunaikino pusę mieste
lio. Sudegė 10 gyvenamų ir 
10 negyvenamų namų, taip jų 
valsčiaus savivaldybės savas 
namas su bylomis, išgelbėta 
tik piniginiai dokumentai, paš
to įstaiga, išgelbėta tik tur
tas, keturios krautuvės, vie
na arbatinė ir kita. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti, tačiau bus 
dideli. Apdrausta buvo nedaug.

Gaisras prasidėjo iš Stanai
čio šiaudų kūgio. Spėjama 
tas buvo nelaimingas atsitiki
mas. “L.A.”

ŠVEDAI SIŪLO PER
ŽIŪRĖTI VILNIAUS 

KLAUSIMĄ
Lietuvai drau- 
valstybė ir jos 
ne kartą yra 
del ’Lietuvai

išplėsti Did. Britani- 
Lietuvos prekybinius 
Dabartinė Did. Brita- 
Lietuvos prekyba yra

tačiau prekyboje, sako

IŠKILMINGOS VAIŠĖS. 
DOVANA

Rugpjūčio 4 d. delegacija 
buvo apvežiota po Kauną ir jo 
Įstaigas, suruošta eilė priėmi
mų. Vakare, 'Lietuvos vieš
butyje buvo suruošta iškilmin
gi pietus, kuriuose dalyvavo 
net ir kaimyninių šalių minis
terial, 
mingų 
kiančiu 
bų.

Buvo 
džiosios 
sveikatą,
pirmininkas

Pasakyta gražių kil- 
ir draugiškumą reiš- 
bei daug žadančių kal-

išgerta taurės už Di- 
Britanijos Karaliaus 

Anglų delegacijos 
po savo kalbos

iškėlė taurę už Lietuvos Res
publikos Prezidento Smetonos 
sveikatą. Nuostaba susirinku
siems buvo kai svečias delega
cijos pirmininkas virš stalo 
iškėlė gražų ąžuolinį futliarą 
su puikia vaza rožėms ir Įtei
kė tą dovaną Lietuvos preky
bos ir pramonės rūmų pirmi
ninkui, kaipo pagarbos ir mei
lės ženklą Lietuvai >

Tenka pažymėti kad delega
cijos pirmininkas Sir Gibb 
Lietuvą nuo seniau pažysta. 
Jis yra žymus Anglų inžinie
rius konsultantas ir, dar a. a. 
Naruševičiui Londone ministe- 
riaujant, lankėsi Lietuvoje ir 
teikė patarimų naujų geležin
kelių statybos klausimais.

Tą naktį svečiai iš Kauno 
iškeliavo į Klaipėdą. Jie iš
vyko kupini geriausių įspū
džių. Kiekviena Kaune minu-

Kaunas. — 
ginga Švedijos 
visuomenė jau 
pakėlus balsą,
padarytos skriaudos išplėšiant 
jos sostinę Vilnių ir trečdalį 
krašto. Prisimename Vilniaus 
klausimu dideles kalbas Švedi
jos parliamente ir įtakingoje 
švedų spaudoje.

šiose dienose svarbus švedų 
laikraščiai vėl pakėlė balsą 
Vilniaus klausimu. Jie rašo: 
“Paliekant nuošaliai istorines 
priežastis, kiekvienam aišku 
kad tikras Vilniaus kelias į 
jurą eina per Lietuvą, ir šio 
miesto dirbtinis atskyrimas 
nuo to kelio padarė jam daug 
žalos. Lenkija turi garbingai 
prisipažinti kad Vilniaus sri
tis iš metų į metus nuolat 
smunka žemyn ir kad Vilniaus 
prekybos keliai eina per Klai
pėdą ir Liepoją. Kad ši sri
tis galutinai mesunyktų, rei
kalinga pasitarimas Vilniaus 
klausimu. Be tarpusavio ne
santaikos priežasties likvida
vimo bus bergždi visi ikšiclei 
daryti mėginimai pasiekti su
sitarimo tarp Lietuvos ir Len
kijos.”

švedų laikraščiai siūlo Len
kams dabartinę padėtį pakei
sti kuriuo nors kitu sugyveni
mo pagrindu, kuris Lietuvą ir 
Lenkiją neskirtų bet suvestų 
į gerus kaimyninius santikius. 
Dėlto, Lenkijai reikia peržiū
rėti Vilniaus klausimą ir už
imtas Lietuvos žemes grąžin
ti tam kam teisėtai jos pri
klauso. Tsb.

Gen. Nagevičius Lankė
si Norvegijoje

Kaunas. — Gen. V. Nagevi
čius, pažymus Lietuvos archeo
logas, Rugpjūčio pradžioje bu
vo išvažiavęs i Norvegiją atsto
vauti Lietuvą archeologų suva
žiavime.



PITTSBURGH pi •
Pradės Potvinių Kontro-Pradės

liavimo Darbus
Pradedama ruoštis dirbdinti 

nors vieną vandens subėgimui 
rezervuarą, taikomą apsaugoji
mui Pittsburgho nuo potvinių. 
Šis darbas manoma bus pradė
tas Rugpjūčio mėnesį.

Darbas susidės iš nuvalymo 
žemės ir paruošimo kelių prie 
to rezervuaro vietos. Tą dar
bą atliks viešų darbų darbinin
kai ir Civilinio Konservavimo 
darbininkai, kadangi Kongre
sas potvinių darbams nepasky
rė pinigų ir tie pinigai bus nu
balsuojami tik Sausio mėnesi.

Projektai ant kurių darbai 
pirmiausia turės būti pradėta 
bus išrinkti armijos inžinierių. 
Raportas Prezidentui apie tai 
bus patiektas apie Rugpjūčio 
10 d. Prezidentas sutinka kad 
potvinių kontroliavimo darba1' 
turi būti pradėti tuojau. Jis 
net žada aplankyti Pittsburgho 
sritį, kuri buvo potvinių ap
semta pereitą Kovo mėnesi.

Valdžios potvinių kontrolia
vimo komisijonieriai tiki kad 
pastačius prie rezervuarų vietų 
paruošimo viešų darbų darbi
ninkus dabar, bus sutaupyta 
visas metas laiko kuomet bus 
imamasi rezervuarus dirbdinti.

Pennsylvania pati reikalau
jama prisidėti su kaštais tų re
zervuarų Įtaisymui, o valstijos 
legislatura dar neturi padarius 
tuo reikalu jokio tarimo. Tam 
reikalingas bilius jau paruoštas 
ir reikalauja tik nubalsavimo.

10 MILIJONŲ DOLARIŲ 
NAUJOMS DIRBTUVĖMS 
Philadelphia, Pa. — Pirmą 

šių metų pusmetį Philadelphijos 
mieste ir apielinkėse įvairios 
korporacijos praleido apie 10 
milijonų dolarių išstatymui sa- i 
vo naujų dirbtuvių arba padi-1 
dinimui ii- pagerinimui esančių
jų. Sakoma kad 
dar bus apie tiek 
btuvių didinimui, 
naujų įrengimui.

Dirbtuves gerino ir didino: 
plieno išdirbystės, stiklo gamin
tojai, vilnonių 
bų siuvyklos, laboratorijos ir 
daug kitų.

Dauguma tų 
tarp $20,000 ir $100,000, betgi 
vienas projektas atsiėjo 
tris milijonus dolarių.

iki galo metų 
praleista dir- 
naujinimui ir

audinyčios, ru-

darbų kaštavo

net

Prezidentas Apžiurėjo 
Potvinio Sritis ir Pa-

Praeitą savaitę apsilankęs 
Prez. Rooseveltas ir asmeniš
kai apžiūrėjęs Johnstown, Pa., 
sritį, kuri smarkiai nukentėjo 
nuo pereito pavasario potvinio 
ir kuri nuolat stovi potvinių 
pavojuje, paskyrė pinigus va
rymui potvinių kontroliavimo 
darbų Pittsburgho srityje.

šiam projektui kuris apima 
Johnstovvną ir Pittsburgh* pa
skirta $2.161,000, ir bus išsta
tyta devyni likusieji potvinio 
vandenų suėmimo tvenkiniai. 
Dešimtas tvenkinis, West Vir
ginia valstijoje, jau pradėtas 
statydinti anksčiau.

Pačiam Johnstowno d'strik- 
tui paskirta dar $300,000.

DIRBA 250.000 DARBI
NINKŲ

Harrisburg. Pa. — Pennsyl- 
vanijos valstijoje šią vasarą 
prie 425G viešu darbų projek
tų dirba apie 250,000 darbinin
kų. kuriems algomis kas sa
vaitę išmokama $3,905,500.

Nuo pereito meto rudens iki 
šiol prie viešų darbų darbinin- 
kad bedarbiai valstijoje gavo 
$131,675,864. Jau užbaigta 28 
1928 darbui projektai.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

N
Užrašo 
senas 
ratas.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

O T A R A S 
naujas ir atnaujina 
“Dirvos" prenume- 
Kreipkitės j jį.

kam nieko nesakęs, nusivilkęs' 
švarką iššoko iš laivo ir pri- 
sigirdė. Paliko jauna žmona 
su kūdikiu ir tėvai. Velionis 
buvo 32 metų amžiaus, jaunas' 
iš Lietuvos atvežtas, čia bai-1 

mokslus.
GRIGAIČIO FALSIFIKACT-

: JA. “Tėvynės” nr. 33 tilpo | gęs 
straipsnelis kuriuomi įrodyta 
kodėl SLA. seime Dr. Vitkus 
neišrinktas sveikatos komisi
jon. 
skina 

j kai jį 
todėl 
šaikos 
muose I

i jo sąžine diktavo. J 
į sneliu pasirašo F. J. žiuris.

Grigaitis, seime buvęs vadti se turėjo operaciją.
Chicagos šaikininkų, tą strai- tas Rugp. 14 d., Kalvarijos ka- 
psnelį perskaitęs taip U” 
kad per piktumą neatskyrė net 
raidės F nuo P ir vieton užsi
pulti ant F. (Felikso) žiūro, 
jis užsipuola ant P. (Pijauš) 
žiurio, kuris nieko bendro ne- 

, turi ir apie Chicagos šaikinin- 
į kų darbus SLA. seime nieko
nekalbėjo.

TERLIOJA. Vienos žydiš
kos krautuvės lange (Bridge- 
porte) pasirodė visokio 
mo bonkos su degtine, 

i akį patraukė tų bonkų 
vėliai Lietuvos vėliavos

! vų: geltona-žalia-raudona. Pa
čiame viršuje stambiomis rai
domis užrašyta “Lietuva” 
čiame viduryje Vytis, apačioje 
tos firmos vardas ir antrašas. 
Lietuviai kurie pirko tos deg
tinės sako kad tai yra pras- 
čiausios rūšies skystimas. Jei 
taip tai žydeliai tokiu budu 
terlioja Lietuvos vardą.

CICILIKŲ NEPASISEKI
MAS. Šią vasarą Didžiųjų 
Ežerų pakraščių miestuose ko
kia ten bendrovė rengia taip 
vadinamas “Ežerų Parodas”. 
Susilaukė ją ii- Chicagos mies- 

| tas. Cicilikai šoko toje paro
doje surengti Lietuvių skyrių 
ir pelnyti “vainiką”. Ėmė gar
sinį savo laikraštyje kaip bus 
Lietuviams gražu. Na, gražu 
tai gražu, bet sumanyta turė
ti “fliotą” i)1 Steponavičiaus 
chorą. O tam reikalinga pi
nigą: “fliotas” kainuos apie 
$1,300, o Steponavičius išank- 
sto pareikalavo $125. Kur pi
nigus gauti? Sugalvota rink
ti aukas. Atspausdinta aukų 
rinkimui blankos. Blankose 
sudėta vardai visų pasiturin
čių Lietuvių ir užvadinta 
komitetu. Su blankomis 

! siuntinėjo aukų rinkėjas. 
■ bėgo pirmiausia pas tuos 
' rių vardai blankose atspaus
dinti. Vienam kyšt po nosia, 
kitam, trečiam.... Duokit pi
nigų, nes jie labai reikalingi 
“fliotųi”....

Gal viskas butų buvę gerai 
jei “komitetai” nebūtų pama
tę blankose savo vardus. Kaip 
tik pamatė, įsižeidė ii' supyko. 
Kas, girdi, turi teisę musų 
vardus blankose spausdinti ir 
mus komitetai! skirti be musu 
žinios ii' sutikimo?. . . .

1 Rinkėjos pačioj pradžioj su- 
sidu'rusios su tokiu nemalonu
mu. kad ii' drebėdamos leido
si į kitas vietas, 
giojo, ir surinko 
Tokios “didelės” 
tenka nei chorui, o apie 
tą” ką ir kalbėti, 
jau šaudo, jau paroda 
dėjo. Ką dabar daryti? 
link, užuolankomis, nubėgama 
pas sandariečius ir tiems pa
vedama surengti Lietuvių sky
rių Ežerų parodoje. Sanda- 
liečiu visa galva tai redakto
rius Vaidyla. Bet jis dabar 
sei'ga ir nieko neįsileidžia. Kol 
pasveiks, 
silsės.

Taip ir 
“vainiką”, 
tis dabar 
bintomis 
sted ir 35-tos gatvių džiaugia
si. Tai Mat.

sveikatos 1 
Straipsnelio autorius ai-į 
kad Chicagos šaikinin- 
ton komisijon nerinko 

kad jis neklausęs tos 
diktavimų ir balsavi-

LORAIN, OHIO

Padekit Išpuošti Lietuvių Darželį Trumpos Pastabos apie Viską
Prašymas Amerikos Lietuvių Patriotinei Visuomenei

Tūkstančiai Amerikos Lietuvių jau žino apie puikų, 
didingą Lietuvių Kulturinj Darželį, kuri išsistatė Cleve
land, Ohio, Lietuviai, viename miesto parke. Tas Dar
želis bus amžinas paminklas musų tautai Amerikoje.

Darželyje jau stovi Dr. .Jono Basanavičiaus pamink
las, stovi išstatyti didingi Gedimino Stulpai, baigiamas

Reikalinga tik susodinti

Rašo Jonas Valaitis
Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

MIRĖ D. ŠARLAUSKAS 
Rugpjūčio 11 d. Clevelande.

Lakeside ligoninėje, mirė Do- išstatyti Birutos Fontanas.
. mininikas šarlauskas, 51 metų medžiai ir gėlynai — ir tuoj Įvyks Darželio atidarvmo 

balsavęs taip kaip jam1 amžiaus, iš Lorain. Mirtis jį iškilmės, kurios nustatytos visai trumpu laiku.
<L-S.'aip paeme ’’° sunklos h50S’ kuria Darželi tokį didingą ir įspūdinga išstatė Clevelando 

sirgo 12 metu ir siose dieno-1 T . , . . " . n ,
Palaido Lietuviai savo pastangomis, su pagalba valdžios viešų 

darbų darbininkų. Tie darbininkai pasiryžę musų Dar
želį ir išpuošti gėlėmis ir medžiais — bet tuos papuoša
lus reikalinga mums savo pinigais įsigyti. Clevelandie- 
čiai tam tikslui deda pinigus, bet jų dar vis permaža. 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, savo seimo proga, 
pamatęs didingą Clevelando Lietuvių darbą, paaukavo 
$500.00. Bet dar reikia kelelo šimtų dolarių darbo visiš
kam baigimui, taigi siuomi kreipiamės į plačiąją Lietu
vių visuomenę.

Visi Amerikos Lietuviai privalo pridėti savo pirštą 
Darželio išpuošimo — nes jis 
Amerikos Lietuvių, ne vien 

galima su dolarių ar daugiau, 
gali prisidėti pasidarydamos 

sau atmintį — nes Darželyje bus pasodinta medis ar gė
lių krūmas tos draugijos vardu kuri prisius $10.00 ar 
daugiau.

Clevelando Lietuvių Darželis įrengiamas bendromis 
šių 
sa-

įšėlo pinėse, su pamaldomis šv. Pe
tro-bažnyčioje.

Paliko nuliudusią žmoną, iš
tekėjusią dukterį, ir vieną sū
nų. Gary, Ind., turi vieną se>- * 
šerį, o Lietuvoje gyvena trys 
seserys, Venas brolis 
na.

Amerikoje išgyveno 
tus, iki 1919 metų 
Pittsburghe, kur turi 
Nuo 1919 metų visą laiką gy
veno Loraine. Paėjo iš Kant- 
minių k., Gruzdžių p., Šiaulių 
apsk. Ilgus metus buvo “Dir
vos” skaitytojas.

Lai buna jam. lengva ilsėtis 
šios šalies žemėje, toli nuo 
tėvynės Lietuvos. Koresp.

LIETUVOS-VOKIETIJOS 
PREKYBA ATNAUJINTA

Per tris metus nutraukti 
prekybos santikiai tarp Lietu
vos ir Vokietijos, vėl panaujin
ti. Einant sutartimi, Lietuva 
Vokiečiams parduos 40 nuoš. 
visų parduodamų užsienin sa
vo kiaulių, o Vokiečiai parduos 
Lietuvai tiek pat vertės savo 
industrijos prekių.

Pasaulio taika 
šieji džiaugiasi tuo 
kad tarp Lietuvos
jos santikiams pagerėjus 
matoma Europos šiaurėje 
ka.

Taika tai taika. Bet sutar
tis, atrodo, nėra nuoširdi, o 
tik sąlygų priversta ’Vokietija 
ją pasirašė.

susirupinu- 
ir aiškina 

ir Vokieti-
nu- 
tai-

ir moti-

36 ne
gyveno 

giminių.
di du- 
Vi sų 

popie- 
spal-

pa-

juos 
iš- 

'I os 
ku-

Bėgiojo, bč- 
dO dolarių. 

sumos

O čia

neuž- 
“flio- 
1 falai 
prasi-

projektas kiek pa-

nepasisekė pelnyti
Socialistų laikraš- 

nors žydelių iška- 
vėliavomis prie Hal-

PRIGĖRĖ ADV. PEPPER.
Rug)i. 16 d., Lietuvis Advoka
tas Charles A. Pepper, Jšva-

J. A. URBONAS žiavęs su
niu laivu

Dirvos Agentas Daytone i

draugais ekskursi- 
pasivažinėti linkui

V akare gryžtrnt
534 Michigan Ave. Dayton, O.! namon, Pepper (Peperas) nie-

AVALON, CALIF.

70,000 akrų plotą.
išsiplėtęs prie 
užlajos, Avalon 

mažos lygumos,

Mies- 
patogios 
Bay, ir 
nes ap- 
aukštais

Šis miestelis su savo roman
tiška nedidele sala randasi 48 
mylios nuo Los Angeles mies
to centro, guli Pacifiko vande
nyne į pietvakarius, apie 27 
mylios nuo sausžemio, nuo San 
Pedro miestelio prieplaukos.

A valone randasi tik 2,400 
gyventojai, ii' yra tik vieninte
lis miestelis ant tos salos, kuri 
turi 
telis 
jurų 
prie
suptas iš trijų pusių 
kalnais.

Miestelis labai švarus, ir at
sižymėjęs savo romantiška ty
ra atmosfera, nes čia dar nėra 
sugadinta gamtos grožis ir oras 
nesuterštas modernizmu — čia 
nevalia įsigabenti automobilių, 
tai ir oras neteršiamas gąsdi
no dujomis. > Atsilankęs iš mie
sto žmogus čia jaučiasi kaip; 
kitame pasaulyje, nes čia ramu, j 
malonu, viskas nubučiuota tro
piškais saulės spinduliais.

šią romantišką salukę kas 
metą aplanko po 300—400 trik-1 
stančius žmonių, pasigerėti pu-Į 
siau tropiškų klimatu, kuris 
viešpatauja apskritus metus, o! 
lankytojams kelias atviras.

1915 metais šią salą nupirko j 
turtuolis William Wrigley, Jr. i 
ir padarė joje savotišką tvar
ką, viską įtaisydamas moder
niškai, tačiau kaip ką uždraudė 
įvežti kad neterštų šios salos 
žavėjančios gamtos.

šią salą atrado 1542 metais 
Portugalijos jurų keliauninkas 
kapitonas J. R. Cabrillo.

D. J. Pnišis.

kt. Dabai' Sąjungos 
vado A. Venclausko 
filmą jau parengta, 
pavadinta “Jaunieji

LIETUVOS JAUNI
MAS FILMOJE

Kaunas. — Jaunosios Lietu
vos Sąj-gos vyriausi vadovybė 
prieš kiek laiko susirūpino pa
gaminti parodomąją Jaunalie
tuvių gyvenimo filmą, kurioje 
butų sutelkta didieji Sąjungos 
įvykiai ir 
kultūros 
triūsu ta

Filmą
žengia”. Ji sudaryta labai įdo
miai. Pradžioj atvaizduota se
noji Lietuva (piliakalniai ir se
novės paminklai), atgimus Lie
tuva (karžygių paminklai), 
Tautos vadas Antanas Smeto
na šaukia jaunimą į darbą, 
Lapkričio 3 dienos Jaunalietu
vių suvažiavimas, Klaipėda, Ni
da, Santaros gyvenimas.

Baigiamoji 
Tris Liepsnas, 
la atvaduota 
Vilniuje.

scena parodo 
po kurių išky- 
Gedimino pilis

prie Clevelando Lietuvių 
yra pasididžiavimu visų 
Clevelandiečių. Prisidėti

Draugijos ir kuopos

Lietuvių tautininkų ir katalikų pastangomis, taigi 
srovių draugijos ir pavieniai asmenys prašomi teikti 
vo paramą nuoširdžiai.

Aukas prašoma siųsti: P. P. Muliolis, ižd., 6S0G Su
perior Ave., Cleveland, Ohio.

Clevelando Lietuviu Kultūrinio Darželio Sąjunga.
Adv. P. V. Česnulis — Pirmininkas, 
Ona Mihelichienė — Vice Pirmininkė,
Jonas Barzauskas — Vice Pirmininkas,
K. S. Karpius — Sekretorius,
Marė Mišeikienė — Finansų Sekretorė,
P. P. Muliolis — Iždininkas,
Julė Salasevičienė, Ona Baltrukonienė — 

Iždo Globėjos.

WATERBURY, CT.
PIKNIKAS PAVYKO. Wa- 

terburio Liet. Neprigulmingas 
Politiškas Klubas turėjo savo 
metinį pikniką sekmadienį, 
Rugp. 9 d. Publikos atsilan
kė diktokas skaičius, dalyva
vo daug ir svetimtaučių. Klu
bo pirmininkas trumpa kalba 
padėkojo Klubo vardu visiems

už skaitlingą atsilankymą, ir 
kvietė jaunimą prisirašyti į 
Klubą, nes tik tokiu budu ga 
les Lietuviai daugiau nuveikti 
ii- atsiekti politiškai.

Pikniku visi dalyviai labai 
patenkinti, linksminosi iki vė
lumai ir gryžo geru upu.

Tą pačią dieną turėjo ' savo 
pikniką ir parapijos vyčiai.

J. Galinis.

savo
Tas

LIETUVA atšaukė savo ko
respondentą Gustainį iš Len
kijos, Lenkija atšaukė 
korespondentą iš Kauno,
reiškia kad santikiai pablogė
jo.

LENKIJOJE buvo 470 mi
lijonų zlotų apivartoje. Dabar 
padidinta dar 44 milijonais. 
Lietuvoje yra 70 milijonų li
tų apivartoje.
MATYSIM KITŲ AKIM

Mokslas nugalėjo baisią gy
venimo problemą: Genevoje, 
Šveicarijoj, Prof. Franceschet- 
ti aklam žmogui prigydė mi
rusio žmogaus akies raginę 
plėvelę, kuri žmogui sugrąžino 
regėjimą! Reiškia, mirusių 
žmonių kūnų dalis galės pri
dėti gyviems, kaip dabar daru 
mašinoms.

KARUT
“Izvestijoj” Sovie- 
žinovas Radek pra- 

kuriam, 
, dabar

Japonija, 
Tos val-

RUOŠIASI
Maskvos 

tų politikos 
našauja artimą karą,
sako, rengėsi slaptomi 
jau viešai: Italija, 
Vokietija ir Lenkija, 
stybės verčia Angliją, Ameri
ką, Rusiją ir Prancūziją kuo- 
greičiausia ginkluotis, ką jos 
ir daro. Sako! lr.nek.ad taip 
viešai nebuvo rengtasi karui 
kaip dabar, minint 22 metų 
sukaktuves nuo pasaulinio ka
ro pradžios.

PERSEKIOS NEW 
KOMUNISTUS

New Yorko valstija-paskyrė-.: 
$15,000 ir išrinko komitetą 
specialiai ištirti New Yorko' 
miesto komunistų veikimą. Kai 
kurios partijos tokiam nutari
mui buvo griežtai priešingos, 
tačiau jis diduma pravarytas. 
ŽMONĖS PRIEŠ 4,500 METŲ ■

Malajų' pusiausalyje Pl’of." 
Calle'nfels vadovaujama eftspe- ' 
dicija atrado žmoniii gyvenu- . 
siu prieš puspenkto tūkstančio 
metų kaulus, kurie veda į gilią .. 
civilizaciją. Tyrinėjimas j; veda
ma toliau.

TRUMPAREGIAMS LAIMĖ,
Britų Karališkajame Institu

te žmonijos sveikatai gerinti 
Prof. Ballantyne pareiškė kad 
trumparegiams geriausia ' seka-'" 
si rankdarbiai, amatai. Ir jie 
gali dirbti ypatingai smulkius-, 
daiktus. Šis ištyrimas be abe-. 
jo bus pritaikytas gyvenimais .

TEGUL PASAULIS ŽŪSTA!'.
Kanados veteranams Angli

jos premjeras Baldwin parei
škė: “Jei karuose žuvusieji' 
atsikeltų iš kapų, karų daugiau 
nebūtų. žuvusieji, kurių tar
pe butų sies dienos gyveninio 
vadi], neleistų musų jaunuo-. 
menei žūti kaip jie žuyo. Jei. 
pasaulis jau kitos išeities ne
rastų kaip karas, tada jis ver-, 
tas pražūti”. Reiškia, karu 
galima išvengti.

Lauksim, Mr. Baldwin.

ANGLIJA RUOŠIASI
Anglija rimčiausia ruošiasi 

karui apsigynimui. Orlaivių 
dirbtuvės dirba ištisai dieną 
ii- naktį gamindamos karo lėk
tuvus, kurie siekia 300 mylių 
į valandą greitumą. Kadangi 
Vokietija pgr.. metus,, kare. retį 
kalams praleido 4 bilijonus 
dolarių. Anglai nusistatę “Vo
kiečiams neapsileisti.
JAPONAI PIRMYN

Po karo, daugiausia pakilus 
pramonė yra Japonijoj, o ma
žiausia Lenkikoje. Amerikoje 
pakilo tik iki 79 nuoš. ir to
liau nepajiegia.

NEPAPRASTAS

Ohio Lietuviai Farmeriai
Sekm. Rugsėjo-Sept. 6
P. STANIONIO FARMOJ ®h2°
Nuvažiavimas visai lengvas: Euclid Ave. i rytus iki Chardon Rd. (85)? ir prava
žiavus Chardon .miestelį, važiuot tiesiog iki Montvihe, ten bus iškabinta ženklai.
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Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

Kairiųjų Kermošius
Tautininko Mintys apie

Rašo VYT. SIRVYDAS.
Cleveland© “Kongresą”
priprastu budu, t “mob rule”

mos, to galingumo nematė. 
Turbut suprato kad komiška 
ir kvaila yra “71,008” Ameri
kos Lietuvių “kongresui” vie
noje rezoliucijoje išdidžiai tar-
ti “nelaikome tikra tautos at
stovybe to seimo kuris Lietu-

MIRĖ ŠAULYS KO
VOTOJAS IR RA

ŠYTOJAS

k w (Tęsinys iš pereito num.)
i į ' ----------------------------

Kalno viršūnėje stovėdamas visai vienas, 
nes daugiau jokių lankytojų nebuvo atvažiavę, 
galvojau sau: Pagaliau pats asmeniškai atlan
kiau tą vietą kurioje mano istorinės apysakos 
“Baltijos Aras” karžygis Kastys buvinėjo, kur 
jis karališkoje šeimoje išaugintas, patapo Bal
tijos jutrų karžygiu — daug, daug šimtų metų 
atgal I

Kodįel mane apėmė toks noras važiuoti Į to
kią nuošalią vietą, kur jokio reikalo neturėjau, 
kur daugiau niekados jau nevažiuosiu?

Priežasčių tam galiu rasti dvi. Viena, ka
dangi esu apie tą vietą rašęs, rūpėjo pamatyti
kaip ji išrodo. Ji išrodo kitaip negu aš savo 
vaizduotėje persistačiau, ir čia jau neprieina 
ežeras, kaip mano apysakoje pasakyta. Tačiau, 
jeigu jurų žygūnai vikingai čia gyveno, kurie 
laivais, kitas šalis lankė ir juromis bastėsi, Ma- 
laren ežero šaka galėjo nusitęsti ir iki čia, o da
bar galėjo likti tik tas upelis kuris pro Uppsalą 
eina, žemės paviršiai daugelyje vietų yra per- 
sikeitę Į daug trumpesni laiką. Taigi, skaity
tojas tos apysakos, jeigu ten patektų, matyda
mas kad prie Uppsalos nėra ežero, neprivalėtų 
bartis kad klaidingai nurašiau.

Antra priežastis ten apsilankymo tai paty
rinėjimas tų istoriškų vietų kitiems savo raš
tams. Matęs ir buvęs, gali daug vaizdžiau ap
rašyti. Ir Lietuvoje būdamas stengiausi dau
gelyje vietų apsilankyti, kurias savo raštuose 
paminėju, o nesu tų vietų anksčiau matęs.

Uppsala ir senoji Uppsala yra dar toliau Į 
šiaurę nuo Stockholmo. Pradėjau įsivaizduoti 
kur aš atsiradau: tiesiog net nusistebėjau. Jei 
tame pačiame tolyje bučiau Amerikoje, tai butu fe*
jau Kanados tuštumose, arba Alaskoje. Uppsa
la guli prie 60-to šiaurės ruošto, kuris eina pro 
pietinį smailgalį Grenlandijos. Europoje, prie 

į . to ruošto stovi Leningradas. Tame ruožte va- 
“ saros laiku naktys buna visai šviesios, o žiemą

dienos visai trumpos. Aukščiau 60-to šiaurės 
į laipsnio pasibaigia visa tikroji civilizacija. Jei

gu ten randasi civilizuotų žmonių, jie visi paeina. 
| iš žemesniųjų pietinių laipsnų. Clevelandas ran

dasi maždaug ties 42-ru laipsniu, taigi net 18 
f laipsnių į pietus. Jeigu reiktų iš Clevelando nu

keliauti iki 60-to šiaurės laipsnio, imtų kelias sa
vaites laiko per Kanados kalnus ir girias, nes 
ten jau neina nei gelžkeliai ir nėra važinėjamų 
kelių.

Visa tai apmąstęs, stovėdamas aukštame vi
kingų piliakalnyje, gryžau atgal į autobusą, ku
ris važiavo atgal i Uppsalą. Jaučiau savyje di
delį dvasinį pasitenkinimą kad galėjau aplanky
ti tą vietą, kurią įpyniau į pirmutinę savo isto
rišką apysaką iš Lietuvių prietikių su vikingais. 
“Baltijos Arą” skaitau geriausia nusidavusiu 
savo kuriniu.

Uppsaloj, inėjau į vieną krautuvę ir nusi
plikau kelis mažus dalykėlius sau atminčiai iš 
tos tolimos šiaurės, ir 6-tą valandą vakaro ga
vau traukinį atgal j Stockholmę.

SUPYKAU ANT VYTAUTO. ...
Apžiūrinėdamas kaimyninių tautų gilios se-

ir paliko jau visai puikius paminklus iš vėles
niųjų viduramžių.

Kas gi Lietuvoje palikę iš vėlesniųjų vidur
amžių — iš" Vytauto laivų? Kokius jis pamink
lus paliko? Spokso kelios prastukės senos baž
nyčios, kurios priskaitomos Vytautui, kurias jis 
pastatęs kai apsikrikštijo, nors gal jas pastatė 
Jogaila, kuris su Jadvyga po Lietuvą važinėda
mas skubino Lietuvius krikštyti ir naikindami 
pagonų žinycias, įsakinėjo statyti bažnyčias.

Tų Vytautui priskiriamų bažnyčių randasi 
visai nedaug, vienos jų labai mažos, kitas galėjo 
būti daug vėliau po Vytauto statytos.

Miestų ar pilių Vytautas Lietuvoje neiš
statė, kuriomis galėtume pasigerėti ir jį prisi
minti, o jis gyveno 15-to šimtmečio pradžioje, 
kada kitose šalyse didžiųjų pilių ir miestų sta
tyba buvo pažingėjus. Kas jam buvo palikta 
Gedimino, ir jo tėvo Kętučio ir dėdės Algirdo, 
tų visų palikimų žymes mes šiandien tik ir gar
biname ir gerėjamės. Vytautas nesiėmė Lietu
vą stiprint, kulturint ir tobulini, nors jis skai
tomas jau buvęs mokytu, kuomet jo tėvas Kęs
tutis ir diedukas Gediminas buvo beraščiai.

Tiesa, tarpais Vytautas buvo surištom ran
kom, betgi kaip greit rankas pasiliuosuodavo, 
tuoj, daugiau žemių ir galybės trokšdamas, pul
davosi į kitas šalis — į Rusų ir Totorių žemes 
toli nuo savo rubežių — kariauti ir užgrobti. 
1399 metais pakliuvo Totoriams į nagus, buvo 
sumuštas, nes buvo pertoli nuo savo žemė nu
ėjęs. Jogaila, kurį Vytautas buvo iš Lietuvos 
išstūmęs ir gavęs sau vienas Lietuvą valdyti, 
pajutęs Vytautą taip sumuštą, Lenkų sukurs
tytas, pasinaudojęs Vytauto susilpnėjimu, pri
vertė jį užrašyti Jogailai visą Lietuvą, jeigu jis 
mirs nepalikdamas savo vaikų.... Vytautas ir 
vaikų nepaliko, ir nuo to, per 30 metų iki savo 
mirties, buvo visaip Lenkų trukdomas ir kliu
domas. Kada vėl buvo atsigriebęs ir ant kojų 
atsistojęs, kada buvo pakilęs Europoje iki reikš
mingo valdovo — mirė 1430 metais, Lenkų su
trukdytas nuo apsivainikavimo Lietuvos kara
lium, palikdamas Lietuvą Jogailai....

Ir Žalgirio mušis, už kurį mes Vytautą gar
binam, padarė daugiau gero Lenkams negu Lie
tuviams, nes Lenkai ant tiek sustiprėjo kad Jo
gaila kiekvienu žingsniu lipo Vytautui ant kul
nų. Nuo to mūšio Lietuvą paliovė puldinėję 
kryžiuočiai, bet Lietuva paties Vytauto buvo 
pavesta Lenkams, kurie nuo to laiko ir išdygo 
tais musų tautą praryti siekiančiais smakais. .. 
Už dvidešimties metų po Žalgirio mūšio, Lietu
va be jokio pasipriešinimo, paties Vytauto pa
tvarkymu, paliko Lenkų verge.

Lenkai irgi audringai gyveno, tačiau daug 
ko užgyveno, o Lietuvai tedavė savo dvasiškius, 
kurių Lietuvių tauta atsikratė tik šiame šimt
metyje išnaujo prisikėlus.

Gediminas visu šimtu metų pirmiau Vytau
to jau kvietė iš užsienių amatninkus ir pirklius 
ir statydino miestą, o Vytautas tik kariavo ir 
kariavo svetur, vietoje dirbti namie....

Lietuviai dabar labiausia kaltina Liublino 
Uniją (1569 metais padarytą), kuri buk pada
rius Lietuvą Lenkų verge. Tačiau mano many
mu Vytautas pastatė Lietuvių tautą ant kelio į

“Dirvos” redakcijos malonu
mu, gavau tuos “Vilnies” (nr. 
146-151) ir “Naujienų” (nr. 
149-154), kurie buvo išleisti 
po išbubninto “Amerikos Lie
tuvių” “kongreso” “demokra
tijai Lietuvoje atsteigti”. šie
du kairiųjų dienraščiai tuojau 
viso “kongreso” paslaptį ir 
varsą išduoda, nes labai cha
rakteringai pasielgta. Kuomet 
“Vilnis” spėja visas rezoliuci
jas, referatų dalį ir du posė
džiu aprašyti, “Naujienose” 
apie kongresą nei gu-gu. Ai
šku kodėl: senas politinis vil
kas, kuris “Naujienas” reda
guoja, puikiai žinojo keno čia 
“kongresas”: ne “Amerikos 
Lietuvių” bet komunistų eili
nis kermošius, tikslu savo pa
saulėžiūrą propaganduoti ir 
pasiruošti naujai dolarių ko- 
lektai tarp Amerikos Lietuvių. 
“Kongrese” nebuvo nei vieno 
sąmoningo tautininko, katali
ko ar bešališko Lietuvio, reiš
kia, jame neatstovauta milži
niškoji Amerikos Lietuvių di
duma. Tas nereiškia kad ne
būta nuoširdžių Lietuvių, ku
rie buvo suvilioti tikėti jog 
geram tikslui tarnauja. Juk 
tas tikslas taip gražiai, į to
kią švelnią bovelną buvo įvy
niota : “pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai”. .. . Bet, deja, ne 
viskas kas blizga yra auksas. 
Tautininkui liberalui ir šiaip 
sąmoningam Lietuviui šis jų 
‘'kongresas”, be gardaus juo
ko, duoda dar ir piktos valios 
tautos priešų susibūrimo vai
zdą.

“Kongreso” rengėjai, maty
ti, kaip Hitleris savo pereitą 
reichstagą rinkdamas, begalo 
daug svarbos dėjo galvas su
skaityti, tai yra, aritmetinei 
demokratijai, nes dideliu stro
pumu visas dalyvavusias or
ganizacijas, delegatus ir jų 
atstovaujamus narius sukaitė 
ir į rezoliucijas sutalpino: — 
“345 organizacijos, 382 dele
gatai, 71,008 nariai”. Arit
metinę demokratiją bebučiuo
dami, rengėjai pat pirmoje se
sijoje, tačiau, savo tikrą vei
dą parodė. Viena taisyklių 
kuria tikri demokratiniai sei
mai tvarkosi, sako, “tol seimo 
nėra kol nepripažinti delega
tai”, reiškia, kol mandatų ko
misija raporto neišduoda. Pa
vyzdžiui, SLA. seimas tol ne
buvo oficialiu seimu kol man
datų komisija nepatikrino kas 
salėje delegatas, kas ne.. Bet 
musų “kongreso” “demokra
tijos atsteigėjams” ši demo
kratinė taisyklė pasirodė ne
svarbi, nes, pasak “Vilnies” 
korespondento (nr. 150) “dar
bo daug prie sutvarkymo” bu
tų buvę. Todėl neorganizuo
tas “kongresas”, komunistams

gaujos sauvalyste), dar ne
žinodamas kas salėje delega
tas, kas ne, “nubalsavo” rink
ti prezidiumą. “Demokratas” 
P. Grigaitis tuojau nominavo 
Dr. J. T. Vitkų į pirmininkus, 
“demokratas” A. Bimba jį pa
tepė, ir, čiupt, grybšt, tokiu 
“demokratiniu” budu tapo iš
rinkta “kongresui” prezidiu- 
mąs visos komisijos, išklausy
ta referatai ir, turbut, visos 
rezoliucijos priimtos. Visos 
“Amerikos Lietuvių” (sakoma 
ir Kanados) “kongresas” reiš
kia. virto paprastu Clevelando 
salėje susirinkusios publikos 
mass-mitingu. Apie1 demokra
tiją už 3,000 mylių besirūpin
dami, rengėjai pamiršo namie 
plytas, ir grynai fašistiškai 
pasielgė. “Kam ten konstitu
cijos taisyklės tarp geru drau
gų”?-...

KIEK ATSTOVAUTA IR 
KAIP?

Amerikos sąmoningai Lie- 
vių visuomenei jau senai žino
ma komunistų taktika visokias 
organizacijas kurti, tikslu 
įvaisius kongresus savo dele
gatais prikimšti. Jonas Rau
donkaklis, sakysime, priklauso 
komunistų užvaldytai šv. Jur
gio draugijai, ALDLD, LDS, 
Tarptautinio Apsigynimo Ly
gai, Nac. Veikimo ir Bendro 
Fronto komitetams, Aido cho
rui ir kitoms organizacijoms. 
Draugą Liurbį iš LDS. dele
gatu išbalsavęs, Jonas kitą 
vakarą skuta į ALDLD mitin
gą išrinkti draugą Užkampį. 
Tokiu budu per mėnesį ištiki
mai savo organizacijas apzu- 
jęs, Jonas bus 8 ar 10 kartų 
“demokratiškai” balsavęs ir 
kokius 10 ar 20 save atsto
vauti delegatų į “kongresą” 
išrinkęs, gali būti, net ir pats 
delegatu tapęs.

Statistika kaip lazda, du ga
lu turi. Šaltam protui labai 
abejojamu dalyku pasidaro 
kiek tų 439,159 tikrų Lietu
vių, kuriuos gyventojų sura- 
šytojai 1930 metais Ameriko
je rado, šiame “kongrese” iš- 
tikro atstovauta. Gali būti 
tik 382, gali būti dešimts sy
kių tiek, o gali būti ir visi 
71,008. Aišku tik kad šį di
desnį skaičių su labai geru 
druskos žiupsniu reikia imti, 
ir Amerikos Lietuviai jį taip 
ims.

Galvas, tačiau, ne vien skai
tyti reikia, bet ir vartoti.

Amerikos Lietuviai sveikai 
jas pavartojo nuo šio “kon
greso” šalindamiesi, ir vartos, 
spręsdami “kongreso” galybę 
Lietuvos liaudžiai kuo nors 
padėti. “Vilnis” tvirtina kad 
“kongresas” buvęs “galingas”, 
bet “Naujienos”, jį tylomis 
tuo pačiu numeriu praeida-

voje buvo renkamas Birželio
9 ir 10 dd.”

Viena, niekas šito “kongre
so” neprašė savo dvylekį prie 
Lietuvos seimo pridėti. An
tra, Lietuvos seimą, kaip ži
noma, iš 1,136,067 turėjusių 
teisę balsuoti, rinko 775,951 
pilietis. Reiškia, net “kongre
so” rengėjų aritmetine demo
kratija lyginant, Lietuvos šei
mą rinko dešimt kartų dides
nis Lietuvių skaičius negu, 
sakoma, Clevelando “kongrese” 
atstovauta. Ir tie rinkikai 
buvo tikri Lietuvos piliečiai: 
jos gyventojai, kurie valstybei 
moka mokesčius, duoda savo 
sūnūs Lietuvos kariumenei, 
rūpinasi šalies nepriklausomy
be, prekyba, menu, literatūra, 
mokslu ir žemės tikiu. O kas 
tą “demokratijai atsteigti” 
“kongresą” rinko? Po visą 
Ameriką išsiblaškiusios grupe
lės ne tautinio nusistatymo 
Lietuvių, daugelis jų Amerikos 
piliečiai, kurie, iš teisėjų Ame
rikos pilietines popieras gau
dami, prisiekė tik Amerikos 
konstituciją gerbti ir ja besi
rūpinti. Jie Lietuvos valsty
bei nemoka mokesčių, neduo
da savo sūnų jos kariumenei, 
ir nėra nei aukomis nei gyvu 
žodžiu jos reikalų parėmę. Net 
atbulai: tie kurie “Vilnį” skai
to, trokšta Lietuvos valstybę 
Sovietijoj paskandinti, o Gri
gaičio pasekėjai nesvkį “Nau
jienose” matė šaukimą “Lie
tuvai nei cento!” Ir šitas 
mišrus, Lietuvos valstybei ir 
jos tikriems piliečiams sveti
mas gaivalas, savo 71.000 (ar 
kiek galvų stato prieš 775.951 
Lietuvos pilietį ir, ar girdite ? 
reikalauja išrinktą seimą pa
leisti, o rinktis kitą! Tokių 
“galijotų” žinote kur daug? 
Kūdikių vežimėliuose, kada 
vaikai mėnulio užsinori, ir pa
mišėlių namuose, kur pasitai
ko “Napoleonų”, “faraonų” ir 
kitokių varijotų.

Kada “kongreso” rengėjai 
nori kad 71 tūkstantis Lietu
vos valstybei abejotinos ver
tės ir priklausomybės žmonių 
valia nuveiktų 775 tūkstančių 
tikrų Lietuvos piliečių valią, 
tai, brolyčiai, jie ne demokra
tiją atsteigia, bet aklą komu
nizmą ar fašizmą, nes tik šios 
sistemos panašiais principais 
tvarkosi — mažuma diktuoja 
daugumai.

(Bus daugiau)

NORI SUSIRAŠYTI
Jaunas, išsilavinęs inteligen

tiško budo vaikinas, apkeliavęs 
keletą kartų aplink pasaulį, no
ri susipažinti su Amerikietėmis 
Lietuvaitėmis. Pageidautina fo
tografija. Laiškus rašykit Lie
tuviškai- Walter H. Thomson, 

1219 S. Palos Verdes, 
San Pedro, California

novės palikimus, giliai užsimąsčiau ir pradėjau 
daryti daugiau išvadų apie musų Lietuvių pra
bočius. Viena išvada, kad Lietuviai senovėje 

. negalėjo būti tokie kultūringi kaip juos nekurie 
; musų archeologai bando sakyti buvus — tas kas 
I Lietuvoje randama įrodančio aukštą kultūrą, ga- 
I Įėjo būti, kaip jau sakiau, atgabenta iš užjūrio 
į tais laikais tam tikrą kultūrą pasiekusių Skan- 
| dinavų. Tas tikrinimas todėl gali būti pamatuo- 
į tas kad tie archeologiški radiniai Lietuvių gy- 
Į venamose vietose užtinkama tik Baltijos pajuiy- 
r je ir tam tikrame atstume nuo pajūrio.
R \ Lietuvoje labai mažai užsilikę šiaip žymių 
' jau iš tų viduramžių, kuriuose galėjo būti kas 
| nors pastatyta, pavidale pilių. Tiesa, yra pali

kę griuvėsiai Trakų pilies, Gedimino pilies lieka- 
Į lips, ir dar šian ten kaip kas, ką priskaitom sa- 
L vp didiesiems kunigaikščiams. Kitką pastatė ir 
į paliko kryžiuočiai.
* ; Ypač mažiausia pasilikę kokių nors reikš- 
[ niiiigesndų pastatinių iš žymiai vėlesnių laikų — 
{ iš garsių Vytauto laikų.
t i Kitos musų kaimyninės tautos, ypač Skan- 
Idjnavai, padarė garsią istoriją prieš Lietuvių 
pįdžiųjų kunigaikščių laikus, ir to daug kas už- 
Įsilikę iki šių dienų. Skandinavai gali tas vie- 
tas lankyti, didžiuotis ir garbinti. Skandinavai 

lišlaikė savo valstybes, kilo kultūroje ir jięgose,

Lenkų vergiją.
Jis daug klaidų pridarė, kad ir šią vieną 

paminėjus: pirmiau pats pavedė Žemaitiją kry
žiuočiams, o paskui turėjo ją vaduoti mūšyje 
prie Žalgirio. . . . Jeigu išsyk, vietoj eiti užka
riauti Totorius ir Juodąsias juras, Vytautas 
butų ėmęs dirbti Gedimino ir Kęstučio-Algirdo 
paliktos valstybės sustiprinimui, šiandien Lietu
vių tauta butų kitaip stovėjus. Jeigu dryso ei
ti į tolimą Rusiją kariauti su laukiniais Toto
riais, anksti savo valdymo dienose butų galėjęs 
apsidirbti su Kurše įsigyvenusiais kalavijuočiais 
ir paskiau su kryžiuočiais vakaruose, ir rūpinda
masis savo namais, butų galėjęs išauginti dide
lius puikius miestus, pakelti savo tautą moks
le, nužymėti savo šalį istoriškais paminklais. 
Vytautas gyveno toje viduramžių dalyje kada 
kitos tautos smarkiai statėsi universitetus, kul- 
turėjo. O kur jo koks nors žymus palikimas?

Aš esu tik istorinių apysakų rašytojas, ne 
istorikas, tačiau pasidarau sau šias pastabas sa
vo užrašų knygelėje važiuodamas traukinyje iš 
Uppsalos j Stockholmą, prisižiūrėjęs ir permąs- 
tęs apie kitų tautų tų laikų likusius kultūros ir 
dybės įrodymo davinius.

Kaip iš mano istorinių apysakų matot, aš 
nepaneigiu, nežeminu, bet aukštinu ir net tve
riu savo tautos karžygius, ir pripažystu, kaip

jau iš seniau esu įsitikinęs, jei Lietuviai per 
tuos ilgus amžius, iš visų pusių galingų tautų 
apsupti, puldinėjami išsilaikė ir išlaikė savo kal
bą visai atskirą ir savo žemes apgynė, tai jie 
buvo smarkus ir narsus — narsus ir galingi sa
vo užpuolikų atmušime. Bet tie musų tautos 
vadai kurie savo narsybę rodė puldinėdami ki
tur svetimus, visi ne ką laimėjo sau, o daug 
pralaimėjo visai musų tautai.

Šiandieniniai Lietuvos valdovai visai kitaip 
elgiasi: dabar statoma puikios naujos murinės 
mokyklos, stiprus plieno-cemento tiltai, miestuo
se auga valstybiniai namai, kas išliks ilgiems 
laikams. Net Švedijoj niekur taip į akį nekrin
ta pradinės ir vidurinės mokyklos kaip dabar 
visų dėmesį į save kreipia naujai dygstančios 
mokyklos Lietuvoje.

Reiktų kad musų istorikai bešališkai ir 
nuodugniai perkratinėtų Vytauto darbus ir nuo
pelnus musų tautai ir nustatytų jo vertę ir gar
bę. Jis juk nesulaikė Lietuvių tautos nuo ap- 
sikrikštijimo, — dargi pats du kartu krikštijosi. 
Kryžiuočių nenugalėjo kitaip kaip tik sulaikė 
jų veržimąsi į Lenkiją — o sau iš kryžiuočių 
nieko nepaėmė. .. .

Ateina 1940 metai — 600 metų sukaktuvės 
nuo mirties didžiausio ir įžymiausio Lietuvos val
dovų kunigaikščių Gedimino. Lietuvos istorikai

privalėtų pasidarbuoti tų sukaktuvių proga pa
daryti Gediminą lygiu ar net didingesnių už 
Vytautą — tada bus padaryta musų istorijoje 
teisingumas. Jau tiek Gediminui garbės atiduo
ta, ir bent tuo žvilgsniu jis su Vytautu sulygin
tas, kad įvesta Gedimino Ordenai sąryšyje su 
Lietuvos Nepriklausomybės diena, Vasario 16, 
gretimai su Vytauto Ordenais, sąryšyje su Tau
tos švente, švenčiama Rugsėjo 8 d. Ši diena 
skaitoma Vytauto vainikavimosi .diena — nors 
jo vainikavimasi niekados neįvyko.

Septintą valandą vakare atsiradau Stock- 
holme. Patėmijau švedų laikraščiuose didelė
mis raidėmis rašant apie Klaipėdą ir Hitlerį — 
kad tas žiaurus Lietuvos kaimynas baubia ant 
Lietuvos ir grasina jai del busiančių Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimų, kurie įvyks už dešim
ties dienų. Laikraščiai sako, Hitleris net suly
ginąs Klaipėdos reikalą kaipo pavojų Europos 
taikai su Italų kivirčiu su Abisinija arba Etio
pija.

Ko tas pamišėlis nori — ko jis lenda prie 
Lietuvos ir grasina karu ir suardymu Europoje 
ramybės? Lietuviai į Vokiečių reikalus visai 
nesikiša, ko jie kišasi į Lietuvos reikalus ir rė
kia apie pavojus Europos taikai?

Kas Amerikos Lietuvių gau- 
: na šaulių Sąjungos organą 
“Trimitą” tas tikrai yra skai- 

i tęs gražių beletristikos raštų, 
; tame organe per ištisą metų 
' eilę spausdintų, kuriuos rašė 
' Vladas Andriukaitis. Deja, 
j skaudžia širdimi tenka praneš- 
i ti Amerikos Lietuviu visuome- 
! nei kad jauna ir gabi plunks- 
! na daugiau nebeturtins “Tri- 
; mito” puslapių, daugiau nebe- 
; rašys mums VI. Andriukaitis- 
Varguolis.... Liepos 31 d. 
negailestinga mirtis prisiden- 

| gus vidurių šiltinės skraiste 
į išplėšė jauną, talentingą Lie
tuvį rašytoją ir žurnalistą....

Jis brangus mano draugas, 
jis brangus ir visai Lietuvių 
tautai.

j Išvykdamas Amerikon, atsi
sveikindamas su Vladu, niekad

1 netikėjau kad turėsiu prisi
minti dabar jį jau kapuose 
esantį. Labai skaudu, nes jis

i taip reikalingas Lietuvai, dar 
tik pradėjęs dirbti ir tiek daug 
žadėjęs dirbti.

VI. Andriukaitis buvo ne tik 
kultūros darbuotojas, ne tik 
rašytojas, bet ir patriotas ko
votojas šaulių eilėse. Visiškai 
jaunas būdamas, 17 metų jau
nikaitis, jau kovojo su besi- 

i versiančiais Lietuvos žemčsna 
Lenkais 1920 metais. Ir iš 
kovotojų eilių nepasitraukė iki 
mirties. Kaip “Trimito” ant
rasis redaktorius labai domė
josi pavergtų Vilniečių kovo
mis ir daug rašė apie tas ko
vas, plačiai informavo savo 

į skaitytojus Vilniaus reikalais.
Kaip jis pats buvo persisun

kęs karšta tėvynes meile taip 
ir jo raštai, jo knygos perdėm 
artimos Lietuviškai širdžiai. 
Ar skaitėt jo “žvalgo Užra-, 
šus”, ar “Audrą žemaičiuose”, 
ar “Kovų Aidus” ar “Kruviną 
Laisvę” ar paskutinę jo kny
gą, “Martynas Skroblas”, ku
rioje jis gražiai aprašo Mažo
sios Lietuvos Lietuvių gyve
nimą. Visose tose knygose ir 
straipsniuose “Trimite” ar 
“Musų Vilniuje”, kur jis man 

I redaguojant draugiškai para
šydavo, visur juntama graži 
Lietuviška širdis, skaisti Lie
tuviška mintis, tėvynės meilės 
kupinas žodis....

Mirė VI. Andriukaitis 33- 
čius metus eidamas, pačioje 

pražydusioje gyvenimo viduke
lėje. Paliko nebaigtas rašyti 
literatūros temas, paliko ne
baigtus skaityti Amerikos Lie
tuvių laikraščius, kuriais jis 
savo redakcijoje buvo apsiver
tęs ir kuriuos gyvai - sekdavo, 
nes nesvetimi jam buvo už
sieniuose gyvenanti Lietuviai.

Rugpjūčio 2 d. vakarą lai
kinosios sostinės Kauno kapi
nės priglaudė • jauną keleivį 
amžinam poilsiui, kur palydė
jo jį šauliai, draugai rašytojai 
žurnalistai ir didelis buris jo 
gerbėj ų-skaity toj ų.

V. Uždavinys.

. Lietuviams gerai
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mokytų žmonių tam vado
vauti. Dabar ne žydeliai 
užsiima eksportu, bet Lie
tuviškos bendrovės, kurios 
užlaiko daug tarnautojų ir 
specialistų. Tik paimkit di
dėjantį sviesto, kiaušinių, 
bekonų eksportą; paimkit

KO ISPANIJA PRIEIS? KAS LAIMES?,
Ispanijos komunistai ir anarchistai, kurie pasalomis 

. siekė padaryti tą respubliką antra sovietija, dabar jau 
pradėjo atvirai rėkti ir agituoti padaryt Ispaniją “Ma- 
žaja Rusija”. Reiškia., antra sovietų respublika.

Jie taip rėkti pradėjo gal pervėlai, nes tautininkai, 
kurie anksčiau permatė jų pasalingumą ir Į kokią pra
žūtį jie šalį veda, griebėsi ją gelbėti.

Gelbėjimas, tiesa, pavirto į kruviną ir žiaurų na
minį karą, savų žmonių žudymą abiejose pusėse. Ta
čiau nebuvo kas kito daryti: Ispanijos tautininkams ne
pavyko tokiu greitu ir bekrauju budu padaryti galą 
raudonajam terorui kaip spėta padaryti kitose šalyse.

Ispanijos radikalai, bendro raudonojo fronto su
darytojai, turėjo puikiausią progą pasirodyti kaip jie 
moka demokratiškai šalį tvarkyti. Karaliaus atsikratę, 
Ispanijos žmonės tik ir laukė demokratiškos respubli
kos valdžios parodant kaip puikiai ji moka tvarkyti ir 
ką gero galės padaryti visai valstybei. Tačiau tie “de
mokratijos” rėksniai, tie griežlės kurie dieną-naktį tik 
apie demokratiją griežė, ar darė ką nors ta linkme? 
Visai ne. Jie tuoj griebėsi persekioti tikybinių įsitiki
nimų žmones, tuoj ėmė deginti, ardyti bažnyčias ir iš
plėšti jų turtus; tuoj ėmė persekioti dvarininkus, lei
džiant palaidoms gaujoms užpuldinėti dvarus ir juos 
deginti. Dvarus užpuldinėjo miestų padaužos, kurie 
apie žemę nieko nenusimano, bet kurie bėgo į dvarus 
plėšti. Valdžia nesugebėjo padaryti taip kaip padarė 
mažutė Lietuva, kuri gražiu budu atėmė dvarus iš po
nų ir dvarų žemes išdalino mokantiems ir norintiems 
žemę dirbti. Kodėl Lietuvoje nei “generolai nei dvari
ninkai” nepakėlė karo prieš valdžią? Dėlto kad pasi- 

, elgtą teisingai. Lietuvoje nei vieno dvaro rodos neiš
deginta ir nei vienas dvarininkas nenužudyta, nors ir 
Lietuvoje milžiniški žemių plotai buvo grafų ir kito
kių magnatų rankose. Kas nors žinojo kaip ir nuo 
ko pradėti valdyti.

Lietuvos valdytojai paėmė sugriautą, sunaikintą 
Šalelę ir pastatė ją ant tvirtų kojų.

Ispanijos raudonieji gavo tvirtą, turtingą šalį, ir 
ją sunaikino, nupuldė iki begėdiško laipsnio.

Ispanija turi būti išgelbėta nuo raudonųjų barba
rų, kurie nieko kito nesupranta kaip tik naikinti kitų 
žmonių amžiais sukrautus turtus, paniekinti žmonių 
amžiais įdiegtus tautybės ir religijos jausmus.

Paskiausios žinios iš Ispanijos naminio karo rodo 
kad sukilėliai tautininkai laimi ir visomis pusėmis nu
gali raudonuosius, nors tas abiem pusėm kaštuoja tuk
siančius gyvybių ir daug nuostolių pasidaro. Sukilė
liai turi užėmę pusę ar daugiau Ispanijos.

Gaila žmonių, gaila kraujo praliejimo, ir butų la
bai apgailėtina jeigu del Ispanų naminio karo Europos 
valstybės įsiveltų ir sukeltų tarptautinį karą. Bet Is
panų karas jau pradėtas ir turi eiti iki pabaigai.

Įsiliepsnojęs Ispanų žūtbūtinis karas už atsiliuosa- 
vimą iš po raudonųjų barbarų turėtų baigtis tautinin
kų laimėjimu. Raudonieji laimėję sunaikintų visą Is
panijos tradicinį gyvenimą ir kultūros palikimus iki 
pagrindų.

TAI BUS DEMOKRATIŠKAS SUŠAUDYMAS
Sovietų rojuje apie porai desėtkų žmonių graso 

žiauri mirtis — sušaudymas. “Nerodykit jiems jokio 
pasigailėjimo, jokio nuolaidumo — mes reikalaujam 
jiems žiauriausios bausmės, visiškai išrauti tuos nuo
dingus gyvūnus!” — Taip rėkia komunistų kuopeles 
prieš tuos įtartus nusikaltėlius prieš sovietų valdžią.

Tie prasikaltėliai yra buvę Lenino draugai, kurie 
padėjo įsteigti sovietų respubliką, Zinovjevas ir Ka
menevas ir 14 kitų. Jie kaltinami ruošime suokalbio 
prieš patį Staliną. Jų vyriausiu kurstytoju įvardina
mas Trockis, kuris sunykęs ir sirgdamas gyvena Nor
vegijoje.

Visa Rusija, sako pranešimai iš Maskvos, pasijuto 
užpildyta tais Trockininkais, kurie pasiruošę esą iš
versti Stalino diktatūrą... Jautis išsigando pelės.

Tik kelios savaitės atgal buvo paskelbta buk sovie
tų carai įvedę naują konstituciją, kuri garantuoja pi
liečiams daugiau laisvių.... O kaip tik kuris sovietų 
rojaus pilietis nori pasinaudoti laisve ir šiek-tiek ki
taip protauja, jis tuoj suimamas ir statomas prie sie
nos. Juokas, ar ne?

Tėmykit musų raudonąją spaudą. Ji visu žiauru
mu paneigia tuos “kaltininkus”, nors apie jų kaltę nie
ko nežino, ir pilniausia užgirs jų egzekuciją, kada jie 
ir daugybė kitų bus sušaudyti.

Tas Rusijos piliečių šaudymas musų raudoniesiems 
bus prakilnus darbas: jie bus sušaudyti pilnai demo
kratiškai, nes jie bus pripažinti kaltais pasikėsinime 
prieš sovietų valstybę. .

Tačiau, atsimenat kaip tie musų raudonieji rėkė 
ir dabar teberėkia prieš Lietuvos vyriausybę, kuri bu
vo priversta bausti mirties bausme kelis savo piliečius, 
parsidavusius ir dirbusius prieš savo valstybę ir esan
čią tvarką. Sovietų carai gaudo ir šaudo tik kitaip 
protaujančius savo žmones. Lietuva gi nubaudė par
sidavusius, už svetimos valstybės pinigus dirbusius ke-

cukraus fabrikus, paimkit, 
kariumenę, valsčių ir aps
kričių įstaigas
se įstaigose ir užsiėmimuo
se reikalinga tik gerai iš
mokslintų žmonių.

Su eksporto kilimu kils 
ir žmonės, kulturės, daugiau 
supras svarbą ir reikalin
gumą kreiptis į daktarus, ir 
tie turės iš ko gyventi.

Pirmiau veik nieko Lie
tuvoje nebuvo, žmonės bu
vo tamsus, tai ir saviems 
keliems mokytiems nebuvo 
namie vietos.

Ne visi ir ne visados nori 
eiti mokslus, taigi žemdir
bių Lietuvoje užteks. Jiems 
į pagalbą stos ir mašinos 
laukams apdirbti kada ra
sis dar daugiau reikalau
jančių duonos.

Toliau, Lietuva rūpinasi 
padrąsinti tam tikrus šaliai 
reikalingus mokslus ir ama
tus, ir reikalui priėjus mo
kės suvaržyti mokslo jieš- 
kančiuosius.

Gyvenimas savaimi nor- 
muosis.

LIETUVA DAUGĖJA 
MOKYTAIS ŽMONĖMIS

“Lietuvos Aidas” prane
ša kad Vytauto Didžiojo 
Universitetas nuo savo įsi
kūrimo iki šių mokslo metų 
pabaigos yra išleidęs 2,446 
diplomuotus aukštojo moks
lo asmenis.

Daugiausia yra baigusių 
teisių fakultetą — 811, po 
to seka mediciną baigusie
ji — 693. Kitos visos mok
slo šakos savo skaičiais to
li atsilikusios nuo šių dvie
jų-

Kai kuriuos Lietuvius 
ima baimė kad Lietuvoje 
gali tuoj būti perdaug mo
kytų žmonių, nebusią jiems 
užsiėmimų.

To rodos nereiktų bijoti. 
Kitos šalys su mažesniu že
mės plotu nepražuvo del di
delio mokytų žmonių skai
čiaus. Priešingai, jos paki
lo ir kultūroje pralenkė ki
tas dideles šalis. Jų žmo
nės rado kuo užsiimti.
' Lietuvos prekyba su už
sieniu plečiasi, reikalinga 
turis vyriokus.

Darbininkai turėtų griežtai pasmerkti tuos void-' 
minius, suvedžiotojus ir melagius, kurie iš Lietuvių 
minta ir kurie užgiria terorą Rusijoje, bet reikalauja 
išlaisvinimo teroristų Lietuvoje; kurie užgiria dikta
tūrą sovietuose, o reikalauja pilnų laisvių visur kitur; 
kurie pritaria Ispanijos barbarų darbams, bet smerkia 
tuos kurie nori savo šalį ir valstybę išgelbėti nuo su
naikinimo.

visose to-

Buk pasveikinta. Baltijos jura, 
Šimtus brolių sulaukus jaunų. ' 
Mes į darbą jaunystę subūrę, 
Einam skausmą išnešt ant pečių. K
Kilk, baltoji žuvėdra, virš marių — 
Marių vandenys skausmą nuplaus.
Daug vagų savo žemėj išvarę, 
Mes nebijojome darbo sunkaus.•<
Dabar sveikinam Baltijos jurą, 
Jiegas grudi na m darbo kelyj.
Tegul brolis ir priešas pažiūri 
Ką nešiojame savo širdyj.
Musų žingsniai—tai žingsniai už šalį, 
Mostas mostau plienu suskambės.
Reik išnaujo pajudinti šalį —
Tegul džiaugsmas visur sužydės. \
Buk pasveikinta, Baltijos jura, 
Šimtus brolių sulaukus jaunų.
Mes, į darbą jaunystę suburę, t 
Einam skausmą išnešt ant pečių.

\ “J. Karta”. . Balys Gaidžiunas.

BRANGUS ŽODŽIAI
Mokslo žodis — deimantinis, 
Krinta, jungias geležinis, 
Jeigu kelią rodo jis;
Sužinosi, pamatysi, 
Paklausysi, nepaklysi, 
Daug pasaulyje galįs.

Tiesos žodis tai — auksinis, 
Veda Tautą pirmutinis; 
Tyras, šviesus ir skaidrus. 
Jam nereikia kelią duoti, 
Lenkti galvą, nei bijoti, 
Galingesnis už visus!

Meilės žodis — sidabrinis, 
Kuomet veržias iš krutinės 
Jiega saulės spindulių. 
Suramina liūdną sielą, 
Ir paduoda ranką mielą 
Su vainiku iš gėlių!
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Brangųs žodžiai tegyvuoja!
Gausiai auga mus’ “Dirvoje”, # 
Ir garbingi pasiliks, 

.Lai jie vedą, nesuklysta, 
Žmonės kurie juos pažysta 

' Lai juos seka kam patiks!
_________ , - Viktoras Tatarėlis
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KAUNO TEATRAS BUVUSIOJE 
PERKŪNO ŠVENTOVĖJE

Nors apie Kauno istoriją yra ne ma- 
medegos net iš 17—18-to amžiaus, ta-ža 

čiau yra metų ir 19-to amžiaus pirmoje 
pusėje kai apie Kauno gyvenimą smulkes
nių žinių nerandama. Tas visai supran
tama, nes anais laikais Kaunas, būdamas 
nedideliu miestu, neturėjo nei laikraščių, 
nei knygų, nei kitų kultūrinių Ištaigių. 
Kiėk daugiau apie Kauno gyvenimą anais 
laikais parašė Varšavoje išeinąs laikraš
tis “Kronika”. Minėtame laikraštyje 1856 
metais buvo įdėta vieno korespondento' 
smulkus aprašymas apie tų laikų Kauno 
gyvenimą. Įdomesnes vietas iš to aprašy
mo čia paduodame.

Prancūzė vyriškais rubais Kauno gat
vėse. Pastaru laiku, rašė tada “Kronika”, 
Kaune daug juoko sukėlė vieno Prancūzų 
inžinieriaus žmona. Ji apsirengus vyriš
kais rubais, kartu su savo vyru dirba prie 
tiesiamo geležinkelio linijos. Drąsioji po
nia apsivilkus keistais rubais su “šardva- 
rais” (plačios vyriškos kelnės) po darbų 
vaikščioja Kauno gatvėmis, lyg tai butų 
pas save namie. Kauno moterims, o ypač 
atvykusioms iš provincijos Žemaitėms, tas 
nepatinka, nes toki apsirengimai jų pa
pročiu neleistini, net draudžiami.

1856 metais buvo tik vienas knygynas. 
Nesenai Kaune buvo tik vienas knygynas. 
Tiesa, dabar jų steigiama dar du, tačiau 
nei vienas iš jų laikraščių nelaiko. Net 
tos pačios “Kronikos”, kuri reguliariai 
spausdinama Varšavoje, čia Kaune nema
tyt nei kavinėse, nei knygynuose, nei ki
tose įstaigose. Švietimas eina daugiau į 
kaimą, ne į miestą. Beveik kas savaitė ve
žimai prikrauti maišų knygų įvairiomis 
kryptimis važiuoja1 į Žemaitiją. Ten kny
gos platinamos liaudies tarpe ir tas dar
bas knygvežiams gerai sekasi.

Žemaitija lenkiasi Vysk. Valančiui. 
Kauniečiai, o ypač atvykę iš tolimesniųjų 
Kauno gubernijos užkampių, kalba apie 
Vyskupą Motieją Valančių. Šis vyskupas 
labai žmonių mylimas ir visur giriamas. 
Ypač šios simpatijos pasireiškė per šių 
metų Dievo Kūno šventę. Beveik visa 
Šventoji Žemaitija tą dieną atvyko į Kau
ną gauti iš savo ganytojo palaiminimų. 
Vyskupas Motiejus Valančius tą dieną lai
kė mišias perpildytoje bažnyčioje. Žmo
nės net nesutilpo šventoriuje ir stovėjo 

gretimose gatvėse. Žemaičių ganytojas 
tą pat vasarą buvo atvykęs ir į Raudon
dvarį, kur buvo sutiktas tūkstantinės žmo
nių minios ir grafo Tiškevičaus. Vysku
pas Valančius ten užtrukęs dvi dienas.

Kaunas 1856 m. pradeda Lietuvėti. 
Kauno miestas anksčiau buvęs nedideliu 
miestu, dabar po Krymo karo pradėjo at- 
kiusti. Dar ir šiandien žymu 1812 metų 
Prancūzų palikti pėdsakai. Tačiau mies
tas auga. Vokiečių bendrovių laivai ga
na dažnai lanko Kauną ir ima pinigus už 

prekių iš žmonių vežiojimą. Tačiau ir 
Kauniečiai pradėjo konkuruoti. Dabai’ 
Nemunu plaukioja keliolika Vokiečių gar
laivių. Kauniečiai, pagaliau, susiprato ir 
pasistatė tris garlaivius: l^erį, Kęstutį ir 
Trich. Jie dabar plaukioja tarp Kauno ir 
Tilžės. Tačiau ir Kauniškių ir Vokiški) 
garlaivių permaža yra. Kauniečiai arti
miausiu laiku ruošiasi dar pastatyti kelis 
garlaivius. Iš šių Lietuviškų garlaivių ma
tyt kad jau nuo 1856 metų Kauno miestas 
pradėjo pamažu Lietuvėti, pakrikštyda
mas net du garlaiviu Lietuviškai Lietuvių 
vardais.

Istoriniai Kauno paminklai dažomi 
geltonai. Greta Pranciškonų vienuolyno, 
taip vadinamuose Perkūno^ namuose, kita
dos buvo Perkūno šventovė. Šiame istori
niame name prieš keletą amžių gyveno 
Lietuvos-Lenkijos karalius Zigmantas Au
gustas. Šiandien tie istoriniai pastatai yra 
gerokai apgadinti, beveik išdildinta ir su
naikinta praeities pėdsakai. Sienos turin
čios istorinės reikšmės, išlygintos ir nu
dažytos geltonai, kaip ir kiti valdiški Kau
no miesto pastatai. Mums liepiama tikėti 
kad tai yra grąžu. D_abąr rengiamasi ne-

toli Perkūno buvusios šventovės aukštinti 
Nemuno krantą. Jis buvo išgrystas tašy
tais akmenimis, kad pavasariais ledai ne
sueitų į aikštę. Tai bus lyg akmeninė sie
na, saugojanti Kauno senamiestį nuo ledų.

Kauno teatras buvusioj Perkūno šven
tovėje. Kauno miestas anais laikais netu
rėjo gero teatro.' Jis miestui sudarė daug 
rūpesčio, po keletą kartų žymesnieji to lai
ko valdininkai rūpinosi teatro rūmų sta
tymu, tačiau tam reikalui vis nebuvo pini
gų. Net iki 1886 metų vis galvota dabar
tinę miesto rotušę paversti teatru. Petra
pilyje išeinąs Lenkų kalba laikraštis ‘Kraj1 
nr. 8 rašė kad dabar svarstoma rotušės rū
mus pavesti teatrui.

Gana įdomu kaip “Kronikos” kores
pondentas prieš 80 metų rašė apie to lai
ko Kauno teatrą. Jis taip išsitaria: Nese
nai Kaunas turėjo miesto teatrą. Jis drė
gnas, per stogą lijo, viduje ir aplinkumoje 
didžiausi nešvarumai. Tačiau vis del to 
tai buvo teatras, nors ir buvusioje Perkū
no šventovėje.

Tai taip prieš 80 metų “Kronikos” ko
respondentas aprašė tuolaikinį Kauno gy
venimą. Tsb.
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DIDELĖS ISTORIŠKOS SUKAKTU
VĖS NUO MŪŠIO TIES SAULE
Šiais metais Rugsėjo 22 d. sukanka 
metų nuo Saulės-Šiaulių kautynių. 
1236 metais kardininkų ordinas buvo

surengęs į Lietuvą pirmą kryžiaus žygį. 
Pats popiežius Grigalius IX ordino įkalbė
tas paskelbė tą kryžiaus karą prieš Lietu
vą ir įsakė atstovui išgarsinti- tą žygį vi
soje Šiaurės Vokietijoje. Savo raštu po
piežius ragino tikinčiuosius stoti Į kovą' 
su stabmeldžiais ir žadėjo tuos pačius at
laidus kaip ir tiems ką vyko vaduoti šven
tosios žemės. Į šį karą prieš Lietuvą or
dinas buvo įtraukęs Latvius, Lybius, Es
tus ir Naugardo bei Pliskuvos Rusus.

Tą pirmą sutelktinę Europos jiegą 
prieš Lietuvą Lietuviai 1236 metų Rugsė
jo 22 d. sutriuškino. Žuvo daugelis rite
rių ir pats ordino magistras.

Del Latvių, Lybių ir Estų kai kurie ■ 
istorikai linkę manyti kad jie bus pasi- ■ 
traukę iš kovos lauko, net atgręžę savo j 
ginklus prieš Vokiečius.

Kad ir kažkaip butų, tačiau tas ordi- i 
no pralaimėjimas davė progos sukilti or
dino pavergtiems Estams, Sėliams, Žem
galiams ir Kuršiams. Kelerius metus jie 
narsiai grūmėsi, bet jiems nebuvo lemta 
atsilaikyti prieš Teutonų jiegas.

Istorijos šaltiniai neaiškiai nusako ; 
kautynių vietą. Senesnieji istorikai tvir
tino esą tos kautynės įvykusios dabartinė
je Latvijoje Bausko apielinkėje prie mies
telio Vec-Saule, tačiau kiti istorikai linkę 
manyti kad tos kautynės turėjo įvykti Lie
tuvoje, Šiaulių apielinkėje.

Netiek svarbu vietos klausimas kiek 
svarbu kad pirmą kryžiaus karą prieš Lie
tuvą Vokiečiai pralaimėjo. Tas Vokiečių 
pralaimėjimas davė progos sukilti paverg
toms Estų ir Latvių giminėms ir vaduotis , 
Vokiečių jungo. Lietuvių laimėjimas pa- i 
skatino Lietuvių gimines arčiau s"sijung- | 
ti ir kovoti su Vokiečių ekspansija, kol pa- j 
galiau Žalgirio kautynėse Vokiečių jiegoš Į 
buvo sutraškintos.

Taigi mes Lietuviai negalime praeiti į 
pro šį pirmą didžiulį Lietuvių laimėjimą į 
jo nepaminėję. Suruošti šių kautynių pa
minėjimą ėmėsi Lietuvių-Latvių draugija. | 
Bet tuo tarpu dar rodos nieko tuo klausi- j 
mu nepadaryta. “L.A.”

Karalienės Sabbos

senovės laikų Sabbos 
Mikaldos. Tų knyge-
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Įdomios pranašystės 
valstybės karalienės 
lių«jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu »tik 30c. Galit, prisiųsti pašto' 
ženkleliais. • (Vietiniams po 25c.) į j

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave, x Cleveland, O, j
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D I R V A

Ką Pasakoja Daininkai Apie 
Piety Ameriką

Kaunas. — Liepos 30 d. po 
gastrolių Pietų Amerikoje, i 
Kauną sugryžo Lietuvos vals
tybės operos dainininkai Kip
ras Petrauskas, Vincė Jonuš- 
kaitė-Zaunienė, Ipolitas Naura- 
gis, Juozas Mažeika ir Petras 
Oleka. Tik gryže ir dar ne
spėję atsikvėpti po savo ilgos 
kelionės, dainininkai tuoj su
tiko spaudos atstovams papa
sakoti savo parsivežtus įspū
džius apie Pietų Ameriką ir 
ten gyvenančius Lietuvius.

Kipras Petrauskas, Lietuvos 
operos tėvas ir Argentinoje 
gastroliavusių dainininkų glo
bėjas, pareiškė: Vykome pen
kiese. Tikiu kad kitą kartą 
vyksime daugiau. Gastrolės 
mums puikiai pavyko. Musų 
pasisekimą galima matyti iš 
Argentinos spaudos, 
no dalyko negalima 
spaudos patirti, joje 
tai ašaras Lietuvio 
čio tolimoje Pietų Amerikoje. 
Kiek ten jų, musu Lietuvių, 
yra, visi jie dūsauja Lietuvio 
siela. Ir tas kuris savu auto
mobiliu važiuoja, ir tas kuris 
nevalgęs griovyje guli — visi 
svajoja apie savo tėvynę, 
perdaviau visos Lietuvos 
kėjimtis Argentinoje gyvena ei
tiems musų Lietuviams, aš at
vežiau linkėjimus iš jų visai 
Lietuvai.

Vincė Jonuškaitė - Zaunienė 
sako: Iš kelionės jaučiuosi 
gerai. Į Amerikos žemyną vy
kau pirmą kartą. Jura kelio- 
lionės metu pasitaikė rami, tai 
ir sirgti neteko, 
vykstant per 
laivas pereina 
pietinį žemės 
keleiviai “krikštijami”, 
teko paragauti šaukštą 
kos ir vandens, 
tėvusi neteko sužinoti.

Btjdama Pietų Amerikoje 
ypatingai domėjauti musų iš
eiviais.
Argentinos Lietuviams, jų 
vienas apsiverkė, 
prastai prisirišę prie 
vynės Lietuvos ir tas 
rišimas nuolat buvo 
mas. Jie kiekvienas 
gaudydavo kiekvieną musų žo
dį, nuolat teiravosi ir klausi
nėjo apie viską Lietuvoj. Man 
teko susitikti vieną Lietuvį 
kuris jau 30 metų gyvena Ar
gentinoje. Jis 
nius. Išvyksta 
siams į jurą ir 
mui pasibaigus.
vaikai gražiai kalba I.ietuviš- 
kai — savo kalbos ir tėvynės 
nepamiršo ir su didžiausiu už
sidegimu mane apie 
sūrėjo.

Į Uragvajų buvau 
viena. Urugvajaus 
Montevideo Lietuvių 
je koncertavau. I

Bet vie- 
iš jokios 
išreikšti, 
gyvenan-

Aš 
lin

Pirmą kartą 
pusiaują (kur 
iš šiaurinio i 

skritulio galą) 
Man 

drus- 
Apie krikšto

Per musų spektaklį 
ne 

Jie nepa
savo tė- 
jų prisi- 

jaučia- 
gaudyte

žvejoja ban gi- 
keliems mėne- 
gryžta žvejoji-

Ir jis ir jo

ją klau-

nuvykus 
sostinėje 
kolonijo- 
koncertą

susirinko pilna salė vietos Lie- 
. tuvių. Jų buvau šiltai sutik

ta. Jie mane su dideliu susi
domėjimu klausinėjo apie Lie- 

. tuvą ir jos gyvenimą. Mon
tevideo Lietuvių kolonija tur
būt r yra neturtingiausia iš vi- 

į sų Pietų Amerikos Lietuvių 
kolodijų. Visi Lietuviai išei
viai su kuriais man tik teko 
gastrolių metu kalbėtis, svajo
ja susitaupė kiek pinigų gryž-

- ti atgal Lietuvon. Jų visų 
| troškimas — atgal į Lietuvą. 

Lietuvių jaunimas moka gra
žiai linksmintis. Kas sekma
dienis ruošia vakarėlius. Turi 

i pajiegų. 
jų chorą, 
vaidinimu, 
lanko Ar- 

konserva- 
esu paten-

neblogų ir meniniu 
Man teko išgirsti

| pamatyti
Trejetas Lietuvių 
gentinos valstybinę 
tori ją. Gastrolėmis 
kinta, nors ir teko atlikti toli
mą kelionę-.

Petras Oleka, Lietuvos vals
tybės teatro operos režisie- 

i rius, pareiškė kad per vande- 
įnyną jam teko plaukti antru 
kartu. 1922 m. buvo šiauri
nėje Amerikoje, ir dabar. To
liau jis sako: Musų vadas Ki-

mėgėjų

pras Petrauskas jau Pietų A- 
merikoje buvo buvęs, tai mes 
ateitimi perdaug nėsirupinom, 
nes jo vadovybėje buvom ra
mus. Man, drauge su režiso- 
rium M. Laureckiu, teko sta
tyti tris operas Buenos Aires 
mieste. Iškarto jaučiausi ne 
kaip, nes teko dirbti nauiosė 
aplinkybėse. Ten visai kita 
scena, didžiulis choras. Cho
ras turi apie 110 žmonių ir 
apie 150 statistų. Su tokia 
žmonių grupe dirbti buvo ne
lengva. Darbo buvo nemaža. 
Gastrolės mums pavyko. Te
atro vadovybė musų gastrolė
mis buvo patenkinta.

Papasakojęs apie tenykš
tėms Lietuvių kolonijoms su
ruoštus koncertus, Petras Ole
ka pabrėžė kad jo įspūdžiai iš 
Pietų Amerikos yra kuoge- 
riausi. Argentina, nors turi 

j ir didelį tautų mišinį, bet ji 
kuria savo kultūrą, ugdo savo 
meną. Rudenį tikimės Kaune 
sulaukti Colon teatro direkci
jos narių. Dailininkas Pio 
Collivadino, Meno Akademijos 
pirmininkas, meno tikslais va
žinėja po Europą,
poje lanko muzejus, meno 
demijas. Pakvietėme jį į 
tuvą atvykti, susipažinti 
musų čiurlionies kūryba, 
sų liaudies menu ir musų 
ra.

Buenos Aires mieste vyksta 
dideli pertvarkymo darbai — 
platinama gatvės, daroma aik
štės, statoma paminklai. Są
ryšyje su gatvių platinimu 
griaunami ištisi namų kvarta- į 

milijonus 
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Ipolitas Mauragis ir
Mažeika apie Pietų Ameriką 
ir ten gyvenančius Lietuvius 
taip pat parsivežė gražiausių 
ir maloniausių įspūdžių. Gra
žiai jie atsiliepia ir apie Ar
gentinos meną bei muziką.

šia proga tenka pažymėti 
kad šios gastrolės Pietų Ame
rikoje turi nemažos reikšmės. 
Jų metu išgarsinta Lietuvos 
vardas Pietų Amerikoje, jos 
daug padės ir musų išeivijai: 
ji sustiprinta dvasia, Lietuvių 
vardas
visuomenės 
nuopelnas 
dainininko 
kurio didelio talento ir pažin
čių dėka gastrolės įvyko.

Tsb.

pakeltas
akyse.

didžiojo
Kipro

Argentinos
Tai vis
Lietuvos

Petrausko,

LIETUVOJE YRA
2,983 AKLU

val
ok-

Kaimas. — Svetimųjų 
džioje būdami, mes savais 
laisiais reikiamo susirūpinimo 
parodyti nepajiegėme. Tik ne
priklausomybę atgavus ir mu
sų aklieji susilaukė pirmos ak
lųjų mokomos įstaigos. 1927 
metais Kaune buvo įsteigta ak
lųjų institutas. Greitai buvo 
Įkurta ir Lietuvos akliesiems 
globoti draugija, kuri, besirū
pindama viso krašto aklaisiais, 
pradėjo rinkti apie akluosius 
žiriias, suorganizuodama pirmą 
visuotinį aklųjų surašymą Lie
tuvoje.

Surašymą organizuodama, be 
aklųjų globojimo uždavinių ši 
draugija turėjo dar vieną ne
mažos svarbos tikslą: išaiškin
ti prigimto paveldėtino aklumo 
dažnumas krašte, sužinoti nuo 
ko daugiausia pas mus apan
ka, kaip plinta aklumas tauty
bėmis, kuriam žmogaus amžiui 
aklumas daugiausia pavojingas,

SMULKIOS ŽINELĖS 
šiose dienose ištekėjo 

Eva Kazlauskaitė, duktė 
niėriaus Povilo Kazlausko, 
ra gavo Lenkų tautybės, 
tėvas Kazlauskas yra ‘ 
vos” skaitytojas, užlaiko alinę 
palei Goodyear lėktuvų stotį.

Pas “Dirvos” skaitytoją p. 
.Marę Tamošauskienę atsilankė 
jos sesuo p. Grybienė iš Chi- 
cagos. Jai Akronas labai pa
tiko, ir prie to gerėjasi Akro- 
ro gumų dirbtuvių darbininkų 
stipriu susipratimu ir laikymu
si unijoje, kovojant su darb
daviais už darbininkų teises.

Buvus Clevelandietė veikėja 
ir gera Lietuvė, p. Ona Matu
lionienė, ištekėjus už Akronie- 
čio K. Bartkaus, ir čia apsi
gyvenus nepamiršta Clevelan- 
do: šiose dienose ji su savo 
vyru paaukavo Clevelando Lie
tuviu 
?L 
Julė 
nas 
viso 
Darželio

Labai 
Akrono 
nėra prisidėję prie 
Lietuvių Darželio 
pasirūpintų paskirti 
ką. Akroniečiai arti Clevelan
do gyvena ir turi progą nuva- 
važiuoti ir tą Darželį aplan
kyti. Kalnas.

ŽAIBAS UŽTRENKĖ, šeš
tadienio vakare, Rugp. 15 d., 
jauna porelė, vaikinas ir mer
gina, išėję iš merginos namu 
pasivaikščioti, užėjus žaibams 
ii- lietui, sustojo po dideliu 
medžiu kapinėse netoli jų na
mų. žaibas trenkė į medį ir 
juos abu užmušė. Jų lavonai 
surasti tik už 4S valandų.

Kultūriniam 
Bartkaus sesers 
Balsiutė aukavo 
Kiubikas 50c.

Pinigai bus 
valdybai, 

butų gražu 
Lietuviai

$2.
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NAMINIO VYNO 
DARYTOJAMS

Daugelis moka ir mėgsta 
pasidaryti naminio vyno iš vi
sokių uogų ir vynūbgiii.

Federalės valdžios iždo de- 
partmento mokesčių skyrius 
praneša visiems tuo suintere
suotiems kaip galima pasida
ryti ir turėti legalio vyno.

Pranešimas sako kad nele- 
gališka darytis namie vynas 
pirma apie tai nepranešus val
džios įstaigai kad toks vynas 
bus namie daromas.

Valdžia pavelija pasidaryti 
naminio vyno iki 200 galionų 
į metus naminiam vartojimui, 
bet apie tai turi būti praneš
ta Michigan-Ohio distrikto Al
koholio Taksų skyriaus virši
ninkui. Pranešimą galima pa
daryti laišku ar atvirute, pri- 
duodant savo pilną vardą ir 
antrašą ir pasiunčiant šiuo 
antrašu:

Alcohol Tax Unit,
Bureau of Internal Revenue 

Standard Building,
, Cleveland. Ohio.

Vvno gamybos įstatymas 
numato gamybą sau suvarto
jimui namuose ir gamybą par
davimui. Kurie gaminasi vy
ną sau, iki 200 galionų leidžia
ma pasidaryti be jokio aptak- 
savimo.

Taigi, 
į bedą: 
naminio 
tai čia
nieko nekaštuoja.

Ši žinia paliečia visus Ohio 
ir Michigan valstijos gyvento
jus.

nerizikuokit pakliūti 
pasirengę darytis sali 
vyno, pranėškit apie 

nurodytu antrašu, tas

šitie visi duomenys bu-it kt.
tinai reikalingi norint organi
zuoti visame krašte planingą 
su aklumu kovą.

Pirmo visuotinio aklųjų su
rašymo duomenimis, Didžiojoje 
Lietuvoje įregistruota 2,983 ak
lieji, kurių 1,333 yra vyrai ir 
1,650 moterų. Tame skaičiu
je iš prigimties aklų rasta 99.

Per 1923 metų gyventojų su
rašinėjimą taip pat 
truojama aklieji.
buvo užregistruota 
giau, būtent 3,129.
12 metų aklumas Lietvoje yra 
kiek sumažėjęs. “L.A.”

buvo regis-
Tuomet jų 
kiek dąu- 
Taigi per

“Dirvai” išsiiašyti nereikia 
laukti pradž.ibs metų—Įdėkit 
Į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą mėtą.

Lietuviu Siuvimo Klesos 
Išstatymas May Co.
Siuvimo-mezgimo klesų na

rės, kurios susirenka Lietuvių 
salėje pirmadieniais nuo 7:30 
vakare, turėjo savo mezginių 
parodą Metinėje Federalių Su
augusių Mokyklų dirbinių pa
rodoje May Co. krautuvėje. 
Parodos globėja yra Mrs. Mar
tha Lowe, mokytoja, šių kle
sų nariai taipgi dalyvauja pa
mokose ketvirtadienio popie
čiais Sowinski Mokykloje, kur 
mokoma daryti naminius pa
tiesalus, pamokos dykai.

Aštuoniolika Lietuvių lanko 
pilietybės ir Angliškos kalbos 
pamokas Lietuvių salėje pir
madienio vakarais, kur moki
na Henry' Johnson. Kiti su
augę Lietuviai vyrai ir mote
rys prašomi atsilankyti. Ku
rie gali lankyti dienines pilie
tybės pamokas, prašomi ateiti 
į Sowinski mokyklą, antradie
ni po pietų, nuo 1 :?0 vai.

JaTT' LIETUVOJE
Cipras Selickas, Sūv. Valsti

jų karo veteranas, kuris Lie
pos 25 d. išvažiavo į Lietuvą, 
rašo “Dirvos” redaktoriui iš 
Kauno kad parvažiavo laimin
gai, turėjo gerą keliohę. Pa
viešėjęs Kaune pas brolį, išva
žiavo i tėviškę, Svėdasus.

KVIEČIA NAŠLAIČIUS 
SUSIEITI

Kun. John F. Gallagher; 
Parmadale Našlaičių Kaimelio 
kapeljonas, kviečia visus toje 
įstaigoje buvusius ir išaugin
tus asmenis atsilankyti tenai 
pirmadienį, Rugsėjo .7. d. Už- 
kviečia kartų, ir Lpuisville, 
Parmadale ir St: ■JVipcehto t, 
našlaičių prieglaudos”' buvusius1 
įnamius. ' į ' '

Pereitą metą buvo susirin
kę j pasimatymą ir atnaujini
mą pažinčių suvirs pora tūks
tančių tų įstaigų narių, 
met tikimasi dar daugiau.

Garbės svečiu tą dieną 
Vysk. C. H. LeBlond, iš 
Joseph. Mo.

UIPPODROMF
“THEATRE *-*

šy-

kus 
St.

PILIEČIU KLUBO 
NAUJENYBIŲ VAKARAS

Praėjusį penktadienį Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
“Fish Fry”, šokių ir naujeny
bių vakaras buvo vienas iš di
džiausių ką kas matė, ir iš 
buvusiųjų matėsi ir girdėjosi 
kad visi turėjo gerus laikus ir 
žadėjo būti Klube kas penkta
dienio vakarą, mat, klube duo
da gerą kepta žuvį ir užlaiko 
gerą alų ir degtinę, o kainos 
pigiau negu kitur. Atsilankiu
sieji gi sueina visus savo pa
žystamus ir turi gerą laiką.

Praeito penktadienio dovaną 
$2.50 laimėjo Andrius Urb- 
šaitis. Dabar klausimas kam 
teks šio penktadienio dovana. 
Jei tas kurio vardas bus iššau
ktas 10 vai. vakaro, neatsiras 
į tris mtnutas laiko, tai $2.50 
bus palikta kitam penktadie
niui.

Iki šiam laikui jau, yra arti 
300 užsiregistravusių dalyvių. 
Ateikit ir jus ir dalyvauki!, 
ir turėkit good time kartu su- 
visais. Valdyba.

CHINA CLIPPER atvyksta 
į Cievelandą1

Naujas dramatiškas oro pa
veikslas, CHINA CLIPPER, 
bus pradėtas rodyti Hippodro
me Theatre, šeštadienį, Rugp. 
22, su pažymiais artistais, k. 
t. Pat O’Brien, Beverly Rob
erts, Ross Alexander, Humph
rey Bogart ir Marie Wilson.

šį veikalą parašė Comman
der Frank Wead, kuris nese
nai sužavėjo visus savo kuri
niu CEILING ZERO.

šis naujas veikalas yra ža- 
vėtinesnis dar negu tas ku>’į 
jau matėt.

Turinis apima pavienį skri
dimą karo lakūno Pat O’Brien, 
kurio tikslas yra įsteigti oro 
kelią per vandenyną. Jis ap
šaukiamas ir bepročiu ir susi
duria su daugybe klinčių, ta
čiau tikslą atsiekia. Net jo 
žmona jo nuo to užsibrežimo 
nesulaiko.

Paveikslas baigiasi didėliu 
laimėjimu žmogaus prieš visas 
kliūtis.

Prie šio įdomaus paveikslo, Į 
Hippodrome dar duota puikų 
priedinį programą žinių, juo
kų ir kitokiu įdomybių.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

STATYBA PADIDĖJO
Clevelando srityje statyba 

padidėjo trigubai lyginant su 
pereitų metų statyba.

Šymet Liepos mėnesį išimta 
leidimų statybai už $900.000 
sumą, pernai tą patį mėnesį 
buvo tik už $326,700. , .

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai ■ namų . pardavimas, iš- 
mudmhyįmąs, krautuvių išnuo- 
jRavimąs-ar pardavimas, pajieš- 

Jkojjmai; jpądękps laiškai, gali- 
j ^Jmąįipąt^ųnį'iygją kaina:

VISOKIOS 
apdUaudos-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 
hub stJžeidimų ir parūpinu kitokių 
Updfaudą. Jeigu baigiasi jūsų 
hpdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Dabar kaštuoja tik I 5 
šio lopšinio telefono.
mokėsit išviso $5.40. Jeigu jus dabar turit cradle te
lefoną, arba pirmiau turėjot, mokestys kokius už jį 
esat sumokėję praeityje bus priskaityti prie šios sumos.

centų Į mėnesį turėti
Šie kaštai pasibaigs kada j lįs su-

patogumą

AR TURIT TELEFONO PRATĘSIMĄ?
Ši nauja kaina duoda jums progą turėti du cradle tele
fonus už biskutį daugiau negu pirmiau mokėjot už vife- 
nx. Kada tiek mažai kaštoja, kodėl1 nepaduoti mums 
savo užsakymą šiandien? Telefonu pašaukimas musų 
biznio ofiso atliks-tai: gėitu-laiku.

The Ohio Bell Telephone Co.

heMotuoT PFMM7/PGAS0UNEMATCHED B SaBBBB&aSS -
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THE COLUMBIA REFINING COMPANY

TRANŠPORTACIJA
VISADA YRA 

PARODOJE 
ČLEVELANDE

Cleveland iečiai Mato ir 
VAŽNfiJA parade 
Moderninės Transport acijos 
Kasdien visą metų. 
Priešakyje visų yra 
Bebėgis Tramvajus — 
Moksliškai Apšviestas, 
šildomas ir Vėdinamas. 
Paskui juos seka 
Greiti Motoriniai kočai— 
Paskutinis žodis 
Patogumo ir Saugumo. 
Tuoj po jų Seka 
Didieji Gatvekariail 
Kelių žinovų skaitomi 
Kaipo Greičiausi ir 
Puikiausi Visoje šalyje. 
Kada Vėl nuvyksit 
į Ekspoziciją pamatykit 
"The Parade of The Years”, 
Perstatymą kuris gyvai 
Atvaizdina kaip toli mes 
Nuėjom moderniškoje 

transportacijojc 
Visai Trumpu laiku. 
Tada įsigyk sau 
Savaitinį Pass—matysi kaip 
Toli gali nukeliauti 
Moderniška gatvine 
Transportacija už tiek biskį.

▼ ▼ ▼

Kam važiuoti per "Expo” 
trafiką?

Galit išvengt susigrūdimo. 
Nuvažiuot ten greičiau 
Gatvekariu ar busu. 

▼ ▼ ▼

Garsus Vardai Atėjo 
j Mieno Mužcjij 

Piešiniai Rubens, Titian, El 
Greco, Millet, Corot, Gau
guin, Renoir, Beillows, Sar
gent, Whistler, Raphael — 
vardai kurie sukelia pagar
bą tikHi meno mylėtojų — 
yra tarp žymių [iiešejn pa
veikslų išstatytų 20-se Su
kaktuvėse Clevelando Muze- 
juje. Daugybė šių garsiųjų 
piešinių pirmiau nebuvo iš
statyti Amerikoje viešai, ir 
gal but nebus daugiau iš
statyta tokia puiki kolėlCei- 
ja kaip ši. Mužejų galima 
lengvai pasiekt Euclid Ave
nue gatvekariu aiba Hough 
Avenue bebčgiu tramvajum.

Prielankumo 
Kampelis 
(iškirpta iš

Cleveland Plain Dealer)

"Merginos tkrybelę vėjas iš
nešė iš automobilio ir nune
šė į kelių einančio gatveka- 
rio. Motonnanąs sulaikė ka
rą, išlipo ir išvadavo skry
bėlę iš po ratų. Jo numeris 
yra 2-231 ir karo numeris 
4093'.”'
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APSILANKYKIT PASAULIO GATVĖSE ŠEŠ
TADIENIO VAKARE - PAMATYKIT 

LIETUVIŠKĄ PROGRAMĄ
s ------------

Štai ir atėjo ta diena — šio šeštadienio vakare, 
Didžiųjų Ežerų Parodoje, Pasaulio Gatvėse, didelėje 
viduryje aikštės Įrengtoje scenoje, atsibus “Dirvos” 
Lietuviškas programas, kurio tikslas yra parodyti da
lyviams svetimtaučiams Lietuvių šokius, dainų ir mu
zikos. Pirmas programas prasidės apie 6:30 vakaro, 
ir vėliau vakare bus tas pats programas pakartojama, 
kad galėtų matyti vėl nauji suėję Pasaulio Gatvių lan
kytojai. Lietuviai pasistengkit aplankyti parodą ir ši 
programą — viskas už tą pačią Įžangą.

Lietuviams norintiems patekti i Pasaulių Gatves 
geriausia ineiti per East 9th Street vartus ir eiti tie
siog iki E. 17th Street — ten ir yra vartai i Pasauliu 
Gatves. Kurie nori patekti tiesiog Į Pasaulio Gatves 
gali atvažiuoti automobiliais arba pėksti daeiti ties E. 
17th Street ineiga ir ten ras Pasaulio Gatvių vartus tuoj 
po dešinei. Ineinant i Parodą reikia mokėti 50e. ir pas
kui Į Pasaulio Gatves kaštuoja vėl 25c. Taigi reikalin
ga ir patartina Įsigyti tikietus iškalno “Dirvos” admi
nistracijoje, kuriais už 50c įleidžiama per abu vartus.

Ateikit, Įsigykit sau tų tikietų po 50c ir vienu va
karu aplankysit Pasaulio Gatves ir visą Parodą — ga
lėsit išeiti per didžiąją ineiga, kuri randasi tarp City 
Hali ir County Court House. Tokiu budu bus atlikta 
visas Parodos maršrutas.

Pasaulio Gatvėse rasit dvi Lietuviškas bakūžes — 
jas būtinai aplankykit. Kiti Lietuviai ima ir .nepatai
ko ten nueiti, arba kiti praeina pro šalį. Jos labai aiš
kios, ir jose rasit sau pažystamus žmones. Eidami Pa
saulio Gatvėse laikykitės po dešinei ir už trijų minutų 
prieitis Lietuviškus namus. Jie stovi prieš Alpų kal
nus. Ten galima sustoti pasilsėti, užsikąsti, išigerti.

Lietuvišką programą išpildys šie solistai: Bronė 
Rasiliutė ir Norbertas Skirbantas: muzikantai — Jo
nas Drasuitis, Alfonsas Krakauskas ir Petras Slauta; 
programo vedėjas — Petras Luiza; šokikai — Jaunoji 
Birutė, vadovystėje Onos Karpienės; “Dirvos” redak
torius pasakys trumpą kalbą apie Lietuvius.

Programų pertraukoje visi dainininkai ir muzikan
tai koncertuos prie Lietuviškų bakužių.

AUKOS DARŽELIUI

Fer “Dirvą”
J. M. Rudžius $1.00
Adomas Viakteris 1.00
O. ir K. Bartkai 1.00
Julė Balsiutė .50
Ignas Biubikas .50

Per Florence Ahikna:
A. Slažas $1.00
A. J. Waiwood 1.00
Juozas Waiwood 1.00

GELBSTI DARŽELIUI
Darželio darbų baigimui pri

trukus pinigų, du vietos žino
mi biznieriai padarė Darželio 
Sąjungai paskolas sekančiai:

Kazys Obelienis $300.00
N. A. Wilkelis 100.00 i

Darželyje Galės Būti 
Draugijų ir Asmenų 

Medžiai
Kaip numatoma, Lietuvių ! 

Darželyje galės turėti savo at
minčiai medžius ar gėlynų krū
mus Clevelando arba kitų kolo
nijų Lietuviškos draugijos ar
ba organizacijų kuopos.

Netrukus Darželio valdyba1 
parūpins Darželio gėlynų ir me
džių sodinimo planą, iš kurio 
norintieji galės pasirinkti sau 
medelį ar krūmyną ir už jį už
mokėti maždaug kiek jis kaž- 
tuos, ir tas bus tos draugijos 
ar kuopos atminties medis arba 
krūmas.

Draugijos prašomos tą daly
ką aptarti ir įgalioti savo vai- ■ 
dybas susižinoti su Darželio 
valdyba pasodinimui savo at
minčiai kokio nors augalo Dar-1 
želyje.

Parodos Vietoje bus
Puikus Parkas

Clevelandas iki šiol buvo ži
nomas tuo kad turėjo šlykš- 
čiausios išvaizdos miesto pa- 
ežeri iš visų kitų miestu Di
džiųjų Ežerų pakraščiais.

Dabar sumanyta, tą žaizdą 
pašalinti. Siūloma visą dabar 
Didžiųjų Ežerų Parodos užim
tą ir išdailintą paežerio plotą 
paversti gražiu parku. Visas 
tas plotas tapo' išgražintas ir 
tik su mažu darbu bus galima 
paversti parku.

Dabar jau viešų darbų dar
bininkai nutiesė ilgoką dali 
kelio paežerių, apie ką miestas 
per daugybe metų svajojo. Tą 
kelią norima padaryti gražiu 
bulvaru, nušviestu kaip pride
ra ir apsodyti medžiais ir žo
lynais.

Prie to norima užkirsti ke
lią dirbtuvėms leisti Įvairų už
terštą vandeni ir kitokias iš
matas Į Cuyahoga upę ir eže
rą, tuomi apšvarinant pakraš
čio vandeni.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Ave.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 
“TAUTA” •

ir laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

Svečiai Clevelande
M. Subonis su žmona, “Dir

vos” skaitytojai, iš Youngs
town, buvo atsilankę į išleis
tuves 'savo pusseserės Onos 
Jastramskienės, kuri išvažiavo 
į Lietuvą. Saboniai apsilankė 
“Dirvos” redakcijoje ir Lietu
vių Darželyje.

Jonas Lieponis ir Antanas 
Kudis, iš Hometead, Pa., lan
kėsi Clevelande pas savo drau
gus, aplankė Clevelando įdo
mesnes vietas ir “Dirvos” re
dakciją. Lieponis išrašė “Dir
vą” savo broliui į Lietuvą, Ru
dis išsirašė sau.

Jurgis Gavėnia su žmona 
ir vaikais, iš Waukegan, Ill., 
apsilankė Clevelande, gryžda- 
mi iš Pittsburgho. Aplanke 
“Dirvos” redakciją, Lietuvių 
Darželį ir kt.

J. M. Kadžius, “Dirvos” 
skaitytojas, iš Detroito, su sa
vo sunum ir broliu Antanu, 
gryždami iš ilgos kelionės, su
stojo pas savo brolį Miką Ru
džių Clevelande. Taipgi aplan
kė kitus savo gimines, Bara
nauskus, Rančius, čia pat. 
Jie apvažiavo ana Erie Ežero 
puse Kanadą, Niagara FaUs. 
Buffalo, Rochester. Atsilan
kęs “Dirvos” redakcijoje J. M. 
Rudžius paaukavo $1 Lietuvių 
Darželiui.

Duris Akroniečių Lietuvių, 
atvažiavę į Goodrich dirbtu
vės pikniką Į Euclid Beach, 
ansilankė pas Oną ir Juozą 
Ramanauskus, smagiai pralei
do vakarą ir gryžo į Akrpną.

Tik Po 50 Centų!
Kurie nori sutaupyti 25c 

ii- matyt visą Didžiųjų
Ežerų Parodą Cleve
lande ir Pasaulių 
Gatvėse Lietuvių 

Bakūžes

Clevelandiečiai Kitur
Jurgis ir Julė Salasevičiai ir 

Petronėlė Stankevičiūtė, plačiai 
vąžinėja rytinių valstijų mies
tuose. Iš Wilkes-Barre nuvy
ko į Philadelphia, iš ten gi at
sidūrė Baltimorėje, kur, rašo, 
gatvėje ko tik neužvažiavo au
tomobiliu ant buvusio Cleve- 
landiečio, Adv. N. Rastenio. .. 
Tai buvo nuostaba ir jiems ir 
p. Rasteniui taip netikėtai su
sidurti gatvėje.

Iš Baltimorės nuvažiavo į 
Washingtona, apsilankė Lietu
vos Pasiuntinybėje.

S. Dubauskaitė su tėvu A. 
Dubausku lankėsi Indianapo
lis, Ind.

Tikietai gaunami “Dirvoj”
jiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintn^

I T. SAMAS JEWELRY!
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada ■ 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- Į 
kti iš graždaikčių -— deimantų ir ■ 
visokių kitokių papuošalų — pir- : 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. : 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių : 
reikmenų. Taipgi esu specialistas ; 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir ■ 
akiniu. Viskas žemomis kainomis. : 

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI i
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. :

:tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinij|||'

ALSO

Skelbimai ‘‘Dirvoje
50c už vieną kartą 

.3 kartus už $1.00

Mrs. even before you get a chance 
to read this1.

Cleveland, O.
ENd. 8534

DID YOU KNOW —
That one of the A.L.S.C. some

what (recent newlyweds 
pecting a visit from the 
soon ?

are ex
stork

D I K V A

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486

THE FRENCH IN
LITHUANIA

vil-

had

conceal their very

4

+

‘Na- 
1812 
side

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

ta 
ta 
pe. 
mi 
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žyi 
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the Ohio 
be recotr- 
causcd a

In

that man’s here again, 
the Super-Snooper, your 
eyepiece. You probab- 
that I had passed out 
just out of your lives.

Alekna is' no
Mrs? Yessir 
suddenly dur-

tu 
veil

Knoos was off the air. 
probably didn't want to waste 
efforts because they knew 

well that it wouldn't get into 
if they had to depend upon

the Klaipeda em- 
prisoners to the 

they regained the 
and connected it

Knowsy Knoos
BY SUPER SNOOPERBy P. W. URBAN

¥ ¥ ¥
DUE TO POPULAR REQUEST 
WE ARE GOING TO GIVE YOU 
A BRIEF OUTLINE OF THE 

GROWTH OF CLEVELAND

He sat for 
scantily clad, in the 
old ramshackled farm 
keep his hands warm 
was seen to sit upon

the 
(Sept 187) an 

review 
prisoners

MA-AA, 
Who? Why 
Rubbertown 
ly thought 
— I mean
Well, temporarily I had, but now 
I’m back again after my much 
needed rest, snoopier than ever. And 
boy you certainly have to be on 
your toes nowadays to pick up 
anything worth while to write about, 
that is in Akron.

But that’s the way I like it, the 
tougher the better. Then again 
maybe everyone has begun to live 
an angelic life simply because the 
Knowsey 
They 
their 
dam 
print
the Shadow or K. J. M. for a little 
bit of publicity. But I’m back again 
so just relax and let yourself go 
and I'll be sure to let the rest of 
the world hear about it. However, 
this week the column will be void 
of snoops, not because I don’t have 
any, but just because I merely 
want to take up this space and your 
time to send forth my greetings, 
salutations and warnings. But . in 
closing, I’ve got a couple of red 
hot snoops that I just must get 
off my chest, and here they are:

DID YOU KNOW
That Miss Bernice 

longer a Miss but a 
it all happened very
ing the middle of last week.

DID YOU KNOW' —
That Eva (Crosier) Kazlowsky 

has one foot on the altar? Well 
don’t be surprised if its Mr and

than the 
have 20 
of paved 
acres of

was a
The 

1810 it

so ravaged Lith- 
memory will be

DIRVA ENTERTAINMENT
SATURDAY - AUG. 22nd

LAST CALL folks, the show

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

THE RISE OF 
CLEVELAND

In 1796 Moses Cleaveland founded 
ęieveland on the shores of Lake 
Erie at the mouth of the Cuyahoga 
River. Cleveland than 
lag-e “under the hill”, 
lage grew slowly but in 
some 300 inhabitants.

In 1834 the opening of 
Canal helped Cleveland to 
nized as a port and this 
great increase in population.
1836 Cleveland was incorporated as 
a city and by 1850 it had a popu
lation of 18,000 and ranked 37th 
in size in the country. In 1840 
the Cleveland Board .of Education 
decided they needed schools' so they 
built two schools enrolling 200 pu
pils. At present Cleveland has 141 
Elementary schools, 93 Junior Highs, 
143 Senior Highs, 13 Convents and 
Orphanages and 3 famous Colleges.

In 1859 the first street railroad 
was built because of the increasing 
demand for better and faster tra
vel. In 1871 the earliest Lithuan
ian settlers' came here and in 1905 
1907 another group came. At the 
present time there are about 20,000 
Lithuanians living in Cleveland. In 
1881 Cleveland put out the first 
electric car in the world. The de
velopment of Shaker Village in the 
year 1905 added to the expansion 
of Cleveland.

Cleveland has an enviable reputa
tion of being a Convention City. 
This is chiefly due to its huge halls' 
such as the Public Hall which has 
a seating capacity of 13,000. In 
1924 the National Republican Con
vention was held here and now 
again the Republicans chose Cleve
land to hold theii- 21st National 
Convention.

No city in America has a finer 
park and boulevard system 
city of Cleveland. We 
public parks and 5o miles 
boulevards covering 2,420
colorful and very picturesque scen
ery.

Various kinds of buildings had to 
be built and the cost of erection was 
about $70,000,000. These buildings 
helped greatly in making Cleveland 
a busy center as it is today. Two 
buildings' in Cleveland are very im
portant. The School of Medicine 
which occupies the largest building 
for study of Medicine under a single 
roof in the world, and on 9th and 
Euclid the Union Trust Bldg., which 
contains the .largest banking room 
in the world.

In 1935 the Seventh National 
Eucharistic Congress was held in the 
immense stadium located on the 
lake front.

This summer the Great Lakes 
Exposition premises to be even a bit

THE French have been just.as 
devastating in Lithuania as the 
Germans. Under their merciless 
leader Bermondt the Germans work
ed havoc with the Lithuanians and 
the two years of their occupation of 
Lithuania is known as The Two 
Years of Shame which is not a very 
pleasant thing in the relations be
tween nations'. In the cultural rec
ord of mankind all such atrocities 
stand out most conspicuously and 
no amount of partiality exhibited 
by the historians of the offending 
nations will ever 
wrong doings.

Napoleon had 
uania that his
well preserved in Lithuanian tradi
tions for a long time. He is1 an in
delible “Black Figure” as Henry 
VIII in the minds of the Lithuan
ians who enunciate his name not 
as the Hindus recall Alexander by 
“Iskander”, but in its fulness — 
Napoleonas.

There is an interesting anecdote 
concerning Napoleon. His poor — 
“Grand Armee” could not contend 
with the great cold they experienc
ed in their march on Moscow. It 
so happened that one of his high 
officers was being driven into a vil
lage from some outlying district. 
The village appears to have been 
Krosna, in Lithuania, 
some time, 
back of an 
wagon. To 
this officer
them. When that lost its' powers 
of warmth he placed his hands in
side his trousers, hoping that the 
increased heat of his body would 
suffice. But that, too, failed, and 
as a last expedient he placed his 
fingers inside his' mouth, but that 
soon failed to combat the extreme 
cold. Upon arrival at their desti
nation, the poor fellow was found 
dead — frozen.

There is a stone marker near Vil
nius which reads1 .on one side: 
po1’•on passed this way in 
wi,,i 400,000 men”. The other 
reads: “Napoleon passed this 
in 1812 with 9,000 men.”

In 1934 there appeared in 
“New York Times’
illustration accompanying a 
of a book dealing with 
of the World War, titled “French 
Hostages Interned in a Lithuanian 
Barn,” I presume those Frenchman 
had a hand in 
broglio, and fell 
Lithuanians when 
city of Klaipeda
to its natural hinterland.

DO YOU KNOW —
What happened to the

Akron Lithuanian Social Club? Wai 
I do. So just stick around and 
maybe I’ll tell you.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikom 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, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

SPALIŲ 9-TOS MINĖJIMO 
REIKALE

Prieš porą mėnesių, lankan
tis Clevelande Vilniui Vaduo
ti Sąjungos delegatui V. Už
daviniui susidarė laikinis vie
tos VSS skyriaus komitetas. 
Štai jau artinasi Spalių 9-ta, 
kurią kas metai Clevelandie
čiai mini. Salė tam tikslui 
jau užimta sekmadienį, Spalių 
4 d. Reikia tam paminėjimui 
rengtis. Todėl prašomi atsi
lankyti į pasitarimą tie kurie 
apsiėmė į > laikinį komitetą ir Į 
šiaip vietos draugijų atstovai 
sudarymui bendro paminėjimoI 
rengimo komiteto..

Susirinkimas bus trumpas.; 
sekmadienį, Rugp. 23 d., tarp 
12 ir 1 vai. dienos. Pasitarę 
ir pasiskirstę darbais galėsim 
važiuoti kur kas pasirengęs.

Susirinkimas bus Stonio val
gykloje, viršuje.

Kviečia Laikinas Komitetas.

greater than the World’s Fair in 
Chicago. — 1933-34. At present 
Cleveland has a population of ap
proximately a million people and 
its the national center of one of 
the most prosperous spots in the 
United States.

Amelia Zilen.

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

NORINTIEMS TAPTI 
PILIEČIAIS

Lietuviai privalo neatsilikti 
nuo patapimo Amerikos pilie-' 
čiais, nes tie gaus ir senatvės 
pensijas ir kitokius piliečiams 
prieinamus gerumus.

“Dirvos” krautuvėje galima 
gauti Angliškai ir Lietuviškai 
pagamintų knygelių pamoki
nančiu piliečiams reikalingus 
dalykus, ir “Dirvos” agentūra 
pagelbsti surasti laivo vardus 
ir įvažiavimo dienas tiems ku
rie to neatsimena. Kreipkitės 
tuojau visi tie kuriems reika
linga tokia pagalba.

LANKĖSI DAYTONIEČIAI
Poni Žilinskiene, su savo 

dukterimis Elena ii’ Juze ir su
num Jurgiu, iš Daytono, pra
leido keletą dienų pas pp. Kar
pavičius, Bedford, Ohio, Cle
veland© priemiestyje.

VAŽIUOSIT LIETUVON?—, 
kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą 

6820 Superior Ave. 
Cleveland. , -

must and will go on regardless of 
how many people will be in at
tendance. A show of music, danc
ing, and novelty acts.

If you plan to visit the great 
Great Lakes Exposition and the 
Streets of the World, representing 
all foreign groups make it worth 
your while by attending — Aug. 
22nd in the evening, leaving the 
Lithuanians “hold the spotlight”, 
for one evening at least.

A. W1RBICKAS
užlaiko gražią užeigą

41 .INU IR VALGYKLĄ.
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
L'iiiiillllliliiiiiunu iiiiiiHiruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigniiiiiiiiiiiiiiiniiir  ̂

j DELLA C. JAKUBS J 

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E kambarius leidžiame dykai. =
E I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit = 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= Lithuanian Funeral Home
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
-■■uiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimupaiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiitimiKu'' 

Ž REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, I>
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale m i- '!
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi •- I;
S miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). !■
S Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate ?
S ir Apdraudos Agentūra ■!

ž P. P. M UL1OLIS I
.XeJ^d HEn. 6729 S

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

ir Vaikams.
Geras Patarnavimas.
1309 ADDISON RD.
Prie Superior avė.

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c.
Moteriškos dresės — 95c,

DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsirū
pindami savo namo aptaisym.u išlauko. Kam aikšot pi
nigus lopymais senų stogų?.— Duokit uždengti tvir
tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 
stoves. Darbas ir medega garantuota.

Duodu lengvais išsitnokėjimais.
The Home Owners Service Company

HEnderson 3842 7313 Myron Avė.
Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas

Galutinis išpardavimas
VYRIŠKU VASARINIU REIKMENŲ

Vvrams ir Vaikinams
Šiaudinės Skrybėlės

™ 59c
tu’’i m

VIENAS RINKINIS 
skalbiamų Kaklaraiščiu 9c

VYRIŠKOS GRAŽIOS
Kojinės 15c- 7 pr. už $1

VASARINĖS Kepurės "19c

Vyrams ir Vaikinams
Polo Marškiniai

• Rayon ir 7QC
Celenaze • •
Mėgsti 2 už $1.50
SKALBIAMOS Kelnės SI.39

Sanforizuotos ir ir
išanksto sutrauktos $1.89

GRYNOS VILNOS
Maudymosi kelnės 97c

Krautuvės atdara kas vakaras iki 8 valandos

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Suoerior Ave. Kampas Giddincs Rd.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios ’apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

I WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok Į 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, j 
be atsižvelgimo į kaštus. - I

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais [ 
moderniškas. *

HEnderson 9292

į
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