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Pertvarkyta Prancūzijos
Franko Verte

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DOVANOJO ŪKIAMS 
SKOLAS

Regina, Sask., Kanada. 
Apie 50,000 Saskatchewan 
provincijos ūkininkų gavo 
savo skolų naštos paliuosa- 
vimą, kuomet paskelbta 
kad jiems dovanojama se
nų skolų bendroje sumoje 
75 milijonų dolarių.

PRANCUZ1JA, ANGLIJA IR AMERIKA SU
SITARĖ VALIUTOS NUSTATYME; KITOS 

TŪLOS ŠALYS IRGI PERSITVARKĖ

ŽIEMOS AUDRA PA 
DARĖ MILŽINIŠ
KU NUOSTOLIU

LĖKTUVAS VYKSTA 
KELIONEI APLINK 

ŽEMĘ

NAUJAS MARGUČIO RADIO 
LAIKRAŠTIS

Prancūzijoje, valdžios i- 
sakymu angliakasyklų dar
bininkams nustatyta dirbti 
40 valandų savaitėje.

Seino upėje taipgi su
streikavo laivų darbinin
kai sulaikydami visą judė
jimą ir pristatymą maisto 
produktų Į Paryžių.

Streikas baigėsi. Corao
polis, Pa.. — Šiose dienose 
pasibaigė streikas Stand
ard Steel Spring Co. dirb
tuvėje, kur streikavo 50( 
darbininikų reikalaudami 
pripažinimo unijos. Dirb
tuvė pripažino uniją, ta
čiau pasiliko teisę imti ir 
ne unijistus darbininkus.

I Paryžius, Rugs. 29 d. — 
Prancūzija pastarų kelių 
metų bėgyje turėjo vargo 
del nepastovaus savo fran
ko kurso.

Šiandien Prancūzijos sei
mas užgyrė vyriausybės 
pasiūlymą sumažinti fran
ko kainą ir padaryti 
kursą pastoviu.

Tuo budu Prancūzija 
ėjo nuo laisvo aukso 
grindo savo pinigams, 
pasekė ir kelios kitos val
stybės, kurios laikėsi auk
so pagrindo.

Franko kainą sutvarkyti 
ir sunormalinti i pagalbą 
stojo Suv. Valstijos ir An
glija. Visos trys šios di- 
dėsės valstybės pasitarė ir 
pasižadėjo viena kitą palai
kyki valiutos sutvarkyme.

jo

nu- 
pa- 
ka

ti “kaina kokią tik gaus”.
Tas butų pakenkę Ang

lijos valiutai, svarai tuojau 
butų nupigę.

Su v. Valstijų iždo sekre
torius’ Morgenthau išgelbė
jo padėti nupirkdamas val
džios pinigais tuos Angli
jos svarus.

Kada pasaulyje paskilbo 
žinia apie ši sovietų šposą, 
Maskvos vyriausybė ban
dė tą žinią užginčyti.

Lietuva ik šiolei laikėsi 
išvien su Prancūzija aukso 
pagrindo, nors pinigų iš
vežimą jau metas laiko at
gal suvaržė.

Ar Lietuva darys ką li
to valiutos keitimui tuo 
tarpu nežinia.

Plieno darbai Clevelando 
srityje vėl šiek tiek pakilo 
ir pasiekė 73 nuoš. norma- 
lio, kas reiškia naują auk
štą laipsnį šiais metais.

Plieno išdirbystės turi 
užsakymų tiek !kad neturi 
galimybių juos visus pri
statyti į užsakymo vietas.

SOVIETŲ ŠPOSAS
Vos tik spėjus Amerikai, 

Anglijai ir Prancūzijai su
sitarti tvanko kainos su
reguliavime, sovietu vy
riausybė, kuri turėjo New 
Yorko banke milijoną An
glijos svarų sterlingų, Įsa
kė tuos sterlingus parduo-

11 “JUODO LEGIONO” 
NARIŲ NUTEISTA

Detroit, Mich. — Rugsė
jo 29 d. vienuolika “Juo
do Legiono” narių tapo pri
pažinti kaltais nužudyme 
vieno darbininko už muši
mą savo žmonos. Septyni 
jų priteisti visam amžiui 
kalėti, kiti gavo mažesnes 
bausmes.

ISPANIJOJE
SUKILĖLIAI SUPA 

MADRIDĄ
Grąsina streiku. Somer

set, Pa. — Angliakasių 
unijos vadai grąsina užda
rymu visų kasyklų Somer
set apskrityje del suardy
mo kasyklų operatorių są
jungos, kuri palaikė ben
dras kainas, tokiu budu ga
lėjo ir darbininkams mo
kėti geresnes algas, 
sidėjus lenktynėms 
anglies pardavėjų, 
dės kainų mažinimas, o už 
tai turės nukentėti kasyk
lų darbininkai.

Pra- 
tarp 

prasi-

Warren. O. — Republic 
Steel Co. varo darbus pla
čiu saiku. Dirba 24 sky
riai, turėdami užsakymų 
perpilnai.

Astuoni tos kompanijos 
skyriai dirba Niles, Ohio.

Waco, Texas. — Keleto 
dienų bėgyje čia ištiko du 
potviniai, padaryta milijo
nai dolarių nuostolių.

šių metų didelė automo- 
bilų gamyba sako gali su
tramdyti automobilių dar
bus 1'937 metais. Šymet 
tikima pagaminti ir par
duoti arti 5,000,000 auto
mobilių. Kitą metą gali 
jau reikalavimai žymiai 
sumažėti, iki dabar pirk
tieji neišsidėvės.

Burgos, Ispanija, 
d. — Tautininku

Spalių 
sukilė- 
prane-

1 ... _______
lių aukštieji vadai 
ša kad jų kariumenės ap
supa socialistų, komunistų 
ii- anabkistų valdomą Ispa
nijos sostinę Madridą iš 
trijų pusių, smaugtinai ap- 
juosdamos miestą pieno 
juosta.

Viena dalis sukilėlių ka
riumenės užėmė Ilescas, 22 
Angliškos mylios nuo sos
tinės, o kita dalis užėmus 
Villa Luenga, 12 mylių 
Toledo.

Sukilėliai veikia 250 
lių ilgio frontu, kuris 
lyg koks lankas iš trijų pu
sių spaudžiamas artyn ant 
Madrido raudonųjų gerk
lės.

Kalbama kad kartu su 
tautininkų puolimu Madri
do, pačiame mieste esanti 
dar neišžudyti dešinieji pa
darys sukilimą ir galutinai 
raudonuosius nugalės.

Iš Madrido išeina žinios 
<ad kairieji ten mobilizuo
ja net moteris ir vaikus 
paskutiniam desperatiškam 
niušiui, taip jie nenori pa
siduoti.

Perširdę Madrido valdo
vai išleido įsakymą savo 
karo vadams šaudyti vie
toje tokius savo 
rus kurie bėgs 
nančių sukilėlių.

nuo

my-
vra

eilėse vy. 
nuo užei-

Tas pa.

rodo apverktiną raudoną
jį) padėtį.

Sakoma kad Madrido so
cialistų valdžios preziden
tas Azana prašosi Argen
tinos valdžios kad leistų 
jam pabėgti ant Argenti
nos kariško laivo, nes jei 
sukilėliai užėmę Madridą 
ras valdžios narius mieste, 
jie bus išžudyti.

ALCAZAR IŠGELBĖ
TA

P d 71 dienos apgulimo ir 
šaudymų, Alcazar tvirto
vė tapo nacionalistų užim
ta ir ten buvę užsidarę jų 
draugai, kurie nesutiko pa
siduoti raudoniesiems, iš
gelbėti kurie liko gyvi.

Kairieji dėjo pastangas 
paimti tą galingą tvirtovę 
čielą, nes tai butų buvę la
bai svarbi užveja jiems 
ginti Toledo ir Madridą, 
tačiau tvirtovės valdovai, 
apie 1,700 žmonių, nepasi
davė jokiems viliojimams 
ir grasinimams ir tvirtovę 
gynė iki atėjo pagalba. Ne
matydami vilties tvirtovę, 
užimti, prieš savaitę laiko 
raudonieji jos dalis suar
dė dinamitu, tačiau ir tas 
gynėjų dvasios nenuslopi
no. Jie jautė savo draugus 
bent kurią dieną pasiek
siančius ir išgelbėsiančius 
juos. Tvirtovę sprogdinant 
keli šimtai užmušta ir su
žeista, bet gyvi likusieji 
atlaikė komunistų įsivet-

Denver, Coin. — Rugsė
jo paskutinėse dienose ke
letą vakarinių valstijų per- 
šlavė pirmutinė šio rudens 
ankstyva žiemos audra — 
tokio atsitikimo nebuvo 
per 64 metus.

Audra padarė apie 20 
milijonų dolarių nuostolių, 
išlaužyta apie- 90,000 me
džių, nutraukta elektros ir 
telegrafo vielos, žuvo apie 
15 žmonių.

Sniego vietomis privers
ta iki pažastų.

Lakehurst, N. J. — Rug
sėjo 30, naktį Vokiškas di
rižablis Hindenburg išskri
do sumušti rekordą apskri- 
dhno aplink žemę. Zepe- 
linas išskrido į Vokietiją. 
Juo iškeliavo New Yorko 
laikraščių atstovai.

Jų tikslas sumušti pir
miau padarytą 21 dienos 
apkeliavimo laiką.

Sekmad. Spalių 4-tą, Prasidės 5:15 vai., o nilo 
Spalių 5-tos — 7 vai vakarais ,

7 PRIGĖRĖ
Haleyville, Ala. - 

tomobiliu atbulam Įlėkus į 
upelį, prigėrė jame buvę 
du vaikinai ir penkios mer
ginos.

Au-

MIRĖ ADM. SIMS
Boston, Mass. — Rugs. 

28 d. čia mirė Suv. Valsti
jų buvęs karo laivyno ad
mirolas William S. Sims. 
Jis komandavo Amerikos 
laivyną Europos vandenuo- 
se didžiojo karo laiku. Jis 
buvo 78 metų amžiaus.

MIŠKŲ GAISRAI
Oregon valstijoje praei

tas kelias dienas dega miš
kai, apimdami. ..plačius plo
tus. Tūkstančiai vyrų už
imti gesinimu, bet sunkiai 
sekasi.

Gaisruose žuvo apie 10 
žmonių.

NEDAVĖ KOMUNISTUI 
KALBĖTI

Terre Haute, Ind. — Čia 
buvo rengiama prakalbos 
Earl Bowder’ui, komunis
tų kandidatui Į preziden
tus. Miesto valdyba atsi
sakė leisti jam kalbėti, ir 
kai jis atvyko i miestą 
Rugsėjo 30 d., jis buvo su
imtas.

Vienas jo padėjėjas, ko
munistas advokatas, tačiau 
gavęs progą, pasakė Bow- 
der’o kalbą per radio 
policijos žinios.

be

RUSIJA GATAVA 
KARIU

Maskva.' — Sovietų 
riausybė skelbia jog 
esanti “pasiruošus sutikti 
priešą akis j akį ir duoti 
jam paragauti savo gink
lų”. Tai yra gal but Ru
sijos atsakymas Vokietijos 
naziams. kurie sapnuoja 
apie užkariavimą rytų Eu
ropos.

vy- 
ji

žimą ir sulaukė savųjų pa
galbos.

Alcazaro gynėjai sutiko 
savo draugus su džiaugs
mo ašaromis akyse ir ku
rie tik pakėlė ginklą pra
šė vestis ir juos einant už
imti Madridą.

Alcazare žuvo tik 80 as
menų, apie 500 kitų sužei
sta nuo griūvančių sienų ir 
šovinų. Jeigu jie butų pa
sidavę, raudonieji butų vi
sus juos sušaudę.

Per 50 pastarų dienų tie 
žmonės Alcazare buvo pri
trukę tinkamo maisto, tu
rėjo valgyt sugedusią duo
ną ir arklieną. Jų neper- 
laužiama dvasia atnešė lai
svę ir išgelbėjo gyvus.

f DAUGIAU ANT 5-to PUSL.l

KARO STOVIS PALES
TINOJE

Londonas. — Britanijos 
valdžia apšaukė 'karo stori 
Palestinoje, tikslu užbaig
ti terorizmą kokį varo Pa
lestinos Arabai prieš Žy
dus toje šalyje.

BIZNIAI PAKILO PLA
ČIU MASTU

Washington. — Šios va
saros laiku visoje šalyje 
pasireiškė biznių pakilimas 
plačiu mastu. Paprastai 
Liepos mėnesį bizniai ap- 
slugdavo. bet šymet to vi
sai nesimatė, priešingai, 
dar buvo žymu pakilimas.

SOVIETAI PRIEŠ RUSU 
BARZDAS

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pradėjo rūpintis 
Jūsų švara ir išvaizda-.

Pradėjo didint gamybą 
muilo ir kosmetikų. Rug
pjūčio gi 2 dieną paskelbė 
jog užveda vajų prieš Rusų 
tarzdas.

Paskelbė .jog sovietų res
publikoje šymet įsteigs 715 
naujų barzdaskutyklų su 
2,860 kėdžių. Kitą metą, 
sako, atidarys dar 1,412 
skutyklų su 5,648 kėdėmis. 
Barzdaskutyklos busią ati
daryta ir didelėse kolekti- 
vėse ukėse.

Dabar žinom kodėl Rusai 
barzdoti: ne del to kad Ru
sai bet del to kad nebuvo 
barzdaskutyklų....

NAUJAS PAGERINIMAS 
AUTOMOBILIAMS

Automobiliai 1937 metų 
laidos nekurie turės page
rinimus, kurie neduos žie
mos metu užšalti priešaki
niams automobilio stiklams 
ir nu tirpdys sniegą 
kris ant priešakinio 
lo.

kuris
stik-

KA-RUSAI DIRBDINA 
RIŠKUS KELHJS

Maskva. — Komunistų 
spaudos išvaginta Rusijos 
valdžia apie grasinamą so
vietams karą, pradėjo da- 
rydinti du militariškus ke
lius linkui Lenkijos rube- 
žiaus. Ant kelių dirba ke
li tūkstančiai kalinių die
ną ir naktį. Keliai tiesia
mi link Minsko ir Kijevo. 
Tie keliai manoma 
ryti Lapkričio 7 d.

Sovietai atvirai 
laukia užpuolimo iš 
čių ar Lenkų.

Vokiečiai nuteisė 
metams 
Amerikos pilietį 
Lawrence Simpson, kuris 
buvęs sugautas su kurs
tančia komunistine mede- 
ga prieš nazius.

kalėjimo

atida-

sakosi
Vokie-

trims 
vieną 

jūreivį,

Margučio leidėjas komp. A. Vanagaitis žengia i nauja dar- 
vargą —
Su pirmadieniu, Spalių-October 5 diena, Margutis pradeda 

leisti Radio Laikrašti iš didžiulės WIND (560 kyloc.) radio sto
ties, Gary, Indiana. Laikas — 7 vai. vakare (Chicagos laiku). 
Indiana, Illinois, Wisconsin valstijose — 6 vai. vakaro.

Sekmadieni, Spalių 4 d., radio programas bus nuo 5:15 
vai. po pietų (Chicagos laiku).

Vidurinių valstijų Lietuviai, pasiklausyki! šių programų. 
Jie bus Įdomus ir suteiks greitas ir Įdomias žinias iš visur. ;.

ho

VOKIEČIAI EINA LIETUVON 
PAVALGYT

Visapusis Vokietijos Gyventojų Susisiekimas su 
Lietuva Atnaujintas, Užnemunės Gyventojai ; 
Labai Pradžiugo. Lietuviams Biznis Pakilo

i Kaunas. — Viso pasienio ju
dėjimo centras — Panemunė 

. ties Tilže, čia, anais “gerais 
laikais“, per dieną praeidavo 
iki 20,000 žmonių. Per pra
ėjusių 18 mėnesių Į Panemunę 
per dieną iš anos pusės, vie
toje 20,000, ateidavo 50—90 
žmonių.

Bet nuo 
nos ir čia 
Panemunės 
pagal plentą Į Vokietiją, 
lentų statyti nameliai perda
žomi, remontuojami, aprūpina
mi lentynomis, stalais, kėdė
mis, daromos naujos iškabos, 
užrašomos kitokios busimų i- 
monių laikytojų pavardės. Sta
toma naujų namelių, prie ku
rių statybos darbininkai dirba 
net iki vėlyvos nakties. Ne
muno lankoje, vadinamoj kai
mo 
lės 
yra 
lūs 
prekėms sudėti.
Vokietijos pusės į turgų, ką 
nors valgomo nusipirkę čia pat 
susėda ir užkandžiauja. Tokio 
tipingo turgaus Įrengimo nie
kur Lietuvoje neteko matyti.

Visos dabar Įrengiamos pre
kybos Įmonės y(ra skirtos mai
sto produktams pardavinėti. 
Daugiausia atidaroma valgyk- 
lų-užkandinių. Tai atitinka 
laiko reikalavimus. Dar ne
daug Tilžiškių turi maistui Įsi
nešti korteles. Gavę sienai 
pereiti korteles, apie pietų lai
ką ateina Į Lietuvos pusę Į 
Panemunę su šeimomis ir čia, 
tose budelėse, pietauja. Kiek
vienas ineinantis gali įsinešti 
3 markes. Už tuos pinigus 
gali tik pavalgyti, nes nieko 
neleidžiama įnešti Į Vokietiją. 
Taigi Tilžiškiai ir valgo. Pas
kutiniu laiku per dieną į Pa
nemunę ateina jų apie 2,000.

VALGYKLOS ANT 
ŠALIGATVIŲ

Kai kas ant šaligatvių įren
gė tikras valgyklas. Ties val
gyklomis šaligatviai apstatyti 
stalais, kėdėmis. Kurie netel
pa valgykloje, sėdasi prie sta
lų šaligatviuose ir valgo. Ne 
visi turi laiko laukti iki bus 
laisva vieta valgykloje, ypač 
kai dar eiles žmonių laukia ka
da pateks prie virtuvės lange
lio. Todėl galima Panemunėje 
matyti ir Lietuviams neįpras
tų vaizdų, štai prie vienos val
gyklos visos vietos užimtos. 
Nėra kur prisiglausti nei vie-

Rugpjūčio 25 die- 
jaučiasi atgijimas, 
centrinėje gatvėje, 

iš

turgavietėje, parengta ei- 
naujų suolų. Tokių suolų 
ir pagal plentą. Tuos suo- 
nuomoja ūkininkai savo 

Atėjusieji iš

sriubos 
ir sre- 
mėsos. 

dubinė-

nam žmogui. Ilgai lukuriuo- 
ja gražiai apsirengus poniutė. 
Sale jos stovi švariai apsiren
gus mergaitė. Mergaitė verk
dama prašo mamą valgio. Ma
tydama kad negaus vietos at
sisėsti, poniutė prisiprašo pa
davėją du dubinėlius sriubos. 
Stovi poniutė su dukrele ant 
šaligatvio, prisispaudę 
dubinėles prie krutinės 
bia. Atneša padavėja 
Ponia pritupia, palaiko
lę, o dukrelė valgo, paskui duk
tė laiko dubinėlę kad mamytė 
galėtu užkąsti.

Arba kitas vaizdas. Vyras 
ir žmona prisiprašę kitu žmo
nių gauna stalo kampą. Jiems 
padavėja čia padeda dubinėlius ‘ 
sriubos. Bet šalę stalo dar 
stovi smalsiai žiūrėdami i val
gančius jų du vaikai. Tiems; 
mažiems pilvo kankinėliams nė
ra vietos prie stalo. Jiedu so
dinami šalę stalo ant šaligat
vio, dubinėliai padedami šalia . 
jų, ii"jie valgo.

Tik pamačius tokius 
supranti kodėl meistrai 
bininkai iki vėlyvos

(Pabaiga ant 3-čio

vaizdus 
ir dar-* 
nakties
p-) .-v

SEIMO ATSTOVAI 
SUSIPAŽYSTA 
SU DALYKAIS ?

su Lietuvos ukinin gyveni ~ 
Kaunas. — Rugsėjo 8 d., 

Tautos Šventės proga, Lietu
vos Prezidentas Antanas Sme
tona prezidentūroje seimo na
riams suruošė priėmimą, ku
riame taip pat dalyvavo vy
riausybės nariai ir kariumenės 
vadovybė.

Priėmimo metu Prezidentas 
arčiau susipažino ir visokiais 
klausimais išsikalbėjo su sei
mo atstovais.

Seimo atstovai dabar plačiau 
ku gyvenimu. Jie lankosi į- 
vairiose ūkiškose Įstaigose ir 
organizacijose, apžiūrinėja vy
kdomus viešus darbus, ukius, 
it tt. Jie nori patirti esamą 
Lietuvos ūkiško gyvenimo pa* 
—i Tab:dėtį.

Kaunas. — 'Lietuvoje 
įvairių priežasčių kiekvienai^ 
metais ištinka apie 2,000 gais
rų, dega 
apie 100 
ir padaro 
jonų litų

apie 3.000 trobesių, 
fabrikų ir dirbtuvių 
kraštui apie 10 mili- 
nuostolių. j



2 DIRVA

PITTSBURGH
j 600,000 BEDARBIU

JAU GRYŽO 
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kšti protesto balsą prieš Len
kus grobikus, kurie sulaužę 
savo pačių pasirašytą Suvalkų 
sutartį 1920 metų Spalių 9 die
ną pagrobė musų sostinę Vil
nių. Ta skriauda kurią pada-1 
rė klastingas Lenkas musų 
tautai neužgis musų širdyse 
kolei ji nebus atitaisyta. Tai
gi šio įvykio sukaktuvių die
ną visi turime susikaupti ir 
bendromis pastangomis, be pa

skirtymo,

Dauguma Lietuvių užRoosėveltą
SUDARYTAS DIDž. NEW

YORKO LIETUVIŲ DE
MOKRATŲ KOMITETAS

tijos centro Lietuvių skyrius 
Adresas: 280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. Rep.

Bendrai imant Pennsylvani-, 
jos valstijoje dalykai žymiai! 
pagerėjo nuo to kaip buvo po I

1 J930 metų.
Bendros ekonominės sąlygos zluriJ

to kaip slmaud& atitaisyti,žymiai pasitaisė nuo 
jos buvo nusmukę 1932 me
tais.

Bedarbių šelpimo kaštai pa
lengva sumažėjo. 1___ ____
dar negalima tikrai spėti ko
kis pagerėjimas atsiekta, nes' 
daugybę darbininkų paėmė Į 
viešus darbus, tačiau kaip tie
sioginis bedarbių šelpimas taip 
viešuose darbuose tų darbinin
kų skaičius nuėjo žemyn.

Daugybė darbininkų 
į savo pirmešnius darbus, 
dirbtuvių išmokamų 
mos yra geriausias 
laikų pagerėjimo.

Skaičiuojama kad 
metų,

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

r

‘Mote- 
ir “Išsvajota

stančių dolarių už lėktuvą, dar 
gąsdinąs neapmokėtas. Tai 
tau ir biznieriai!

dalyvavo šie: 
Dubauskas, O. 
M. Motėj unie-

Sąjungos susirinki-
Ki-

Yra svarbus

pasiūlė laimėsiantiems 
dovanų: pirmam — 
antram — $19,740, 
- $13,160. Ot, Lie- 
lakunams bus proga

d e tr_o i t Trumpos Pastabos apie Viską 
WEST SIDE NAUJIENOS 
Rugsėjo 6 d. šv. Antano pa-1 

rapijos rudeninis’vakaras pui
kiai pavyko. Programą išpil
dė svečiai iš Toronto. Gražus 
buris Kanadiečių aplankė Det
roito Lietuvius, atvažiavę su
vaidino du veikaluku, 
ries Kerštas” 
Sekretorė”.

Vaidinimuose 
E. Narušis, S. 
Kalinauskienė, 
nė, P. Motejunas, V. Kundro- 
tienė, P. Kundrotą, Iz. Jur- 
čiutė.

Komedijos gana naujos ir juo
kingos, ir artistai atsakančiai 
savo užduotis atliko. Publikai 
patiko. Programo vedėju bu
vo vietos klebonas Kun. I. F. 
Boreišis, kuris pasakė gražią 
įžanginę kalbą. Tarpe vaidi
nimų kalbėjo iš Toronto šv. 
Jono parapijos vargoninkas P. 
Motejunas. Programui užsi
baigus sekė abiejose salėse šo
kiai ir vienų su kitais susipa
žinimas ir vaišės.

Rugsėjo 5 d., vakare, Lietu
vių salėje, suruošta susipažini
mo su svečiais vakarėlis, va
karienė ir kalbos bei pasilink
sminimas. Sekmadienį vėl to
je pačioje salėje buvo sureng
ta draugiški pietus, kur skam
bėjo idėjinės kalbos ir daine
lės.

Kanadiečiai svečiai dalyva
vo šie: O. Kalinauskiene, E. 
Narušis, P. Motejunas su žmo-1 
na, P. Kundrotas su žmona, S.! 
Dubauskas, P Kazauskas, Tz. 
Jurčiutė, J. Talandis. P. Vede- 
ckis, V. Follertas, A. 
vičius, B. Cilcius, B. 
J. Belickas.

šiame vakarėlyje 
ne tik iš Kanados svečiai, bet 
buvo ir iš kaimyninių miestų 
Suv. Valstijų, kaip tai buris 
Clevelandiečių • P Kundrotas 
su žmona. K. Štaupas su žmo
na, M. Mikelioniutė, E. želin- 
gevičiutė; buvo taipgi svečių 
iš Grand Rapids ir iš Chiea- 
gos.

Kanados jaunuoliai vaikinai 
stengėsi kuoarčiausia susipa
žinti su Detroito Lietuvaitė
mis. Kanadiečiai, ypač jauni
mas, nepasiliks vietoje: ir vėl 
žadėjo atvaž'uoti prie progos 

i kitus miestus

Artėjant Suv. Valstijų pre
zidento rinkimams, smarkiai 

-pareikalauti suWdb ir Lietuviai Amerikos 
ir pa- Piliečiai. Rugpjūčio 25 d. prie 

gerbti už laisvę žuvusius ko- vyriausio Demokratų Rinki- 
votojus, o pasauliui pareikšti,' nilJ Komiteto New Yorke (Na- 
“MES BE VILNIAUS NENU- tional Campaign Committee) 

Nors dabar FUMSIMI”. Įsteigtas Lietuvių Skyrius, šio
Varde rengėjų nuoširdžiai skyriaus pirmininkai (Asso- 

prašau visus Binghamtono Lie- eiate chairmen) yra Adv. Al
iuvius dalyvauti. fredas Vencius (Wentz) ir

A Lėpa Ksaveras Strumskis; sekreto-
Rengimo Komisijos Narys. r*us Kapt. Petras Jurgėla.

Šis skyrius sudarė ryšius su 
~~ • Lietuvių kolonijomis, kur stei-

” giama Lietuvių Demokratų ko
mitetai Roosevelto rinkimams. 
Talkon stojo Lietuvių Demo
kratų ir šiaip politiniai klubai, 
kai kurios kitos musų oigairi- 
zacijos ir žymus musų veikė
jai, Lietuvių skyrius gamina 
rinkiminės literatūros Lietu
viu kalba; jau išversta Demo
kratų partijos 
biuletinas 
riatisybės 
niai jau 
paskleisi i 
kolonijas.

Lietuvių skyrius tarėsi su 
New Yorko Lietuviu politinė
mis ir tautinėlmis organizaci
jomis ir veikėjais ir Rugsėjo 
25 d. sušaukė gausinga susi
rinkimą, kuriame dalyvavo v ii- 

žinomi savo darbais vi- 
• kul- 
Tame 
s. K.

pasauliui pareikšti,'1111.’ Komiteto New Yorke (Na-

BALTIMORE, MD

gryzo
Tų 

algų su- 
įrodymas

nuo Kovo 
kuometmėnesio 1933 

dalykai pradėjo išlėto taisytis, 
iki Liepos mėn. 1936 metų, j 
savo senus darbus Pennsylva- 
nijoje sugryžo 604,000 darbi
ninkų, kurie buvo nedirbę vi
sai jokio darbo nuo depresijos 
ližėj imo.

Valstijos Darbo ir Industri
jų depai-tmento vadovybė 
ko kad šymet valstijoje 
pos mėnesį turėjo darbus 
2,900,000 darbininkų, nors
lis jų tuo tarpu dar dirba ne 
pilną laiką.

1930 metų valstijos gyven
tojų surašė buvo pažymėta 
darbu sau pragyvenimą daran
čių 3.722,000 asmenų. Taigi 
ne visi jie ir dabar dirba, ta
čiau skirtumas tarp dabar ir 
1933 metų pradžios yra labai 
džiuginantis.

sa-
Lie-

da-

TRYS VYRAI PRISIGIRDĖ
Trijose Pittsburgho upėse 

praeitos savaitės paskutinėse 
dienose prisigirdė trys asme
nys, kuriu dviejų asmenybė 
patirta, o trečio ne.

Rochester, N. Y. i
VILNI
ŠKIO
5 egz.

PUNSKO, SEINŲ IR 
JOS LIETUVIAMS 
Mes tik ką gavome

N. Gintalo veikalo, “Spaliu 9-
toji”, prisiųstą Vilniui Vaduo
ti Sąjungos. Gavęs knygeles 
pradėjau skaityti ir tuoj ga
vau patirti veikalo turini. Ne
trukus nuėjau pas J. Braknj, 
ten radau ir vietinės Vilniui 
Vaduoti Sąj. skyriaus pirmi
ninką P. Svetiką. Susiėję ap
tarėm kad reikia šiais metais 
padėti ypatingą energiją pa
minėjimui Vilniaus užgrobimo. 
Nutarėm parengti perstatymą 
veikalo, ir prakalboms pakvie
sti VVS atstovą Vincą Užda
vinį. Kitą vakarą nuėjau pas kėjai 
musų kleboną Kun. J. Bakšį, suomeninėse politinėse ir 
parodžiau knygytes ir paša- turinėse organizacijose.

tikslą. Kle- susirinkime Adv. Venciu; 
sutiko dirlj- Strumskis ir P. Jurgėla paaiš- 
pasisiulė su-; kino susirinkimo tikslą ir nu

rodė kad Lietuviai turi susior- 
ir sąmoningai pasi- 

prezidento rinkimams.
krūvelę Yra žinoma kad visiška dangų-

platforma ir 
apie Roosevelto vy- 
darbus. šie leidi- 

spausdinami ir bus 
po visas Lietuvių

kiau atsilankymo 
bonas irgi mielai 
ti. K. Bazys net 
mokinti veikalą.

Taigi, įtempta energija pra- ganizuoti
dejom darbuotis Spalių 9-tai ‘ rengti 
paminėti ir surinkti 
pinigų Lenkų užgrobto krašto ma Lietuvių 1932 metais žv 
Lietuviams paremti jų kovo- miai prisidėjo pi'He RodgevelTh 
je prieš pavergėjus. išrinkimo Prezidentu. šymet

Rugp. 10 d. vietos įžymus Lietuviai turi ypatingai gerai 
dienraščio ‘Rochester Evening i susivienyti ir parodyti savo 
Journal and Port Express’ re-Į politinį 
daktorius patalpino pranešimą; mėti 
kad aš esu pasiryžęs stoti į Is- Į niame 
panijos sukilėlių kariumenės Apsvarsčius 
eiles savanoriu, ir patalpino susirinkimo 
mano senesnį kareivišką ir 
bartinį atvaizdus. (Apie 
buvo rašyta ir “Dirvoje”).

Rodosi kas tame blogo 
aš užsimaniau pasidaužyti

> žydberniais krauge
riais. Bet kaip pasiuto vietos pirmininku 

apima su- nekurie Lietuviai komunistė- yjce pirmininkai J.
liai, tai ir gatvėje susitikę man p. šlapikas, S. Masiulis ir Kar- 

rakandų, į a].įs Vienas vardu Ro-
kuris turi vieną veidą , ^as ;

0 nansu
li išrinkti: Pirm. Wm. Shedlow,

ir parodyti 
svorį, kad galėtų iai- 

viešą pripažinimą politi- 
Amerikos gyvenime.

šiuos reikalus, 
dalyviai nutarė 

‘•a- stoti i darbą kad dabartinė 
tai Amerikos vyriausybė 

tų išrinkta, ir sutiko 
jei Didžiojo New Yorko 
su Demokratu Komitetą.

- ’ Komiteto valdybon 
Adv. S.

POTVINIŲ NUOSTOLIAI 
BUVO $212,535,010

Šiose dienose paskelbta su
trauka nuostolių kuriuos pa
darė Pennsylvanijoje potviniai 
pereitą Kovo mėnesį.

Nuostolių skaitlinė paduoda
ma $212,535,010. Didžiausios . 
nuostolių sumos tenka biznių ĮSp;inijos 
ir industrijų Įstaigoms — net i 
$102,378,489. Tas 
naikinimą prekių ir medegos, 
mašinerijų, padargų, i 
įrengimų, pačių namų ir tt. borteli

Apskaičiuota kad apie pusė neva Latalikiškai-tautišką, 
iš 1800 angliakasyklų vaisti-; kp.j komunistišką, gi širdį 
joje buvo užlietos vandeniu, ir budeliui Stalinui paaukavęs,' ą Alekna, B. Mockus. J. Pui- 
nustatyta kad jų sutvarkymui t kuris pirko Sovietų valstybinių dokas i 
reikėjo apie $10,000,000. įėrų. bet tankiai atėjęs Į baž-

Ukiai panešė $3,465,755 nuo-, nyčią 
stolių, kelių sugadinta už apie , kiškai. 
$11,000,000, gelžkeliai turėjo pU0]ė. 
$12,200,000 nuostolių. mus,
-i --------------- namie

AUTOMOBILIAIS UŽMUŠ- išdęrgė.
TA 212 ŽMONIŲ ėjus

Nuo tšių metų pradžios Pitts- nuo 
burghe automobilių nelaimėse 
užmušta 94 asmenys, 
Allegheny apskrityje

Praeitą sekmadienį 
bilių nelaimės paėmė 
tis , šiame trijų valstijų susi-1 skruzdės apgrauš tamsta 
siekimo plote.

vėl bu- 
ineiti Į 

Lietuvių

išrinkti: 
. Briedis, 
Draugelis,

pus, iždininkas Inž. K. Buivi- 
Sekr. Ch. Labanas. Vi

ii- parengimų komisijon

____  ir J. Petersonas. Kal
bėtojai pakviesti pavesta J.

ir tupteli neva katali- Mačiidiui, kuris patiekė kaibė- 
— jis daugiausia mane . toju

o visoje

automo-

a įbėgęs net į mano na- 
manęs paties neradęs, 
esantiems visaip mane.

Mano sweetheart, iš- 
iš kantrybės, nusikabino 

sienos mano Rusų Leib
gvardijos labai brangų didelį 
paveikslą, kurį aš branginu 
nemažiau už gyvybę, ir gal 
kur skiepe užkišo. Tai, ponas 
Robei tėli. jei mano portretą 

gau
si per teisininką $1,500 bilą. 
Jei nenori iškaščių pasidaryti, 
pasiskubink klaidą pataisyti.

Tai matot, dar nenuvykau į 
, karo lauką, o jau prisieina su

sąrašą: Adv. Vencius, 
Adv. Briedis, Adv. K. Jurge

ly. Strumskis, J. Drauge- 
Kapt. P. Jurgėla, P. šlapi- 
ir Ch. Labanas. Komite- 

nariai: J. Tumasonis, S.

BINGHAMTON, N
MINĖS VILNIAUS UŽGROBI- j komunistais kariauti.

' Kaip komunistai iš vietos 
a-1 Lietuvių vilioja pinigus neva 

Lietuvių į Ispanijos bendro fronto vai
ruosią džios gynimui, parodo tas kad 

jau nekurie musų Lietuviai yra 
aukavę ir po penkinę. Vienas 
barzdaskutis, L. Vaikšnora, 
smuklėje pasigyrė kad jis da
vė net $5.

Smagu tačiau skaityti Ame
rikos laikraščiuose pranešimus 
kad Ispanijos raudonieji pra
laimi, o tautininkai vis 
pirmyn ir pirmyn.

Antanas žiemys.

MO DIENA
Spalių 9 dieną Lietuviu 

lėjė devynios vietos 
organizacijos bendrai 
paminėjimą Vilniaus užgrobi
mo sukaktuvių. Vakaro pro
gramas bus labai įvairus, bus j 
perstatyta operetė ‘Už Vilnių’, 
svarbiausiu kalbėtoju bus Juo-! 
zas Tysliava, “Vienybės” 
daktorius. Taipgi kalbės 
klebonas Kun. K. Skripka.

Kiekvieno Lietuvio ir Lietu
vaitės būtina pareiga yra at
silankyti į ši vakarą ir parei-

ir

eina

lis, 
kas 
to 
Zubavičius, J. Andriuškevičius,
P. Narvydas, Gerulaitis, K.

1 Pocius, I. Vengrys, J. Deikus 
ir Springis.

Visi komiteto nariai pasiža
dėjo plačiai skleisti propagan
dą Prez. Roosevelto išrinkimui 
ir nutarė Spalių pabaigoje su
rengti didelį mitingą, pakvie
čiant Demokratų partijos va
dus ir žymius Lietuvių kalbė
tojus,
gelbėt Biooklyno ir Maspetho 
Lietuvių Demokratų ir pilie
čių klubams kad kupdapgiąu- 
sia Lietuvių atsilankytų į šių 
klubų rengiamus mitingus ir 
vakarienes Spalių mėnesį.

Biooklyno 
kos Piliečių 
sutiko skirti 
New Yorko
kratų Komiteto raštinei, kur 
bus galima gauti visokios lite
ratūros Lietuviškoje ir Ang
liškoje kalbomis. Prez. Roose
velto paveikslų ir segtukų, ku
riuos parūpins Demokratų pau

Taip pat nutarta pa

Lietuvių Ameri- 
Klubas maloniai 
kambarį Didžiojo
Lietuvių Demo-

LANKĖSI ČIURLYS IR 
KOLUPAILA

Rugsėjo 12 ir 13 Baltimo- 
reje lankėsi žymus svečiai iš 
Lietuvos — Lietuvos geležin
kelių direktorius Inž. Jurgis 
čiurlys ir Prof. Stepas Kolu
paila. Jie čia buvo užkviesti 
Dr. želvio. Profesorius Kolu
paila yra Lietuvos Skautų va
das, o Dr. želvis gal vieninte
lės Lietuvių Skautų grupės 
Amerikoje (Baltimore) įkūrė
jas. Tai skautų reikalais sve
čiai, keliaudami iš Washingto- 
iio Į New Yorką, ir užsuko Į 
Baltimore.

Rugsėjo 12, po pietų, Ame
rikos Lietuvių Atletų Klube, 
susirinko musų Skautų grupė 
ir priėmė svečius. Skautai sve
čiams pasirodė savo gimnas
tika bei ceremonijomis. Lie
tuvos svečiai jiems papasakojo 
apie Lietuvos skautus ir Lie
tuvą.

Tą pati vakarą Lietuviu sa
lėje svečiai buvo priimti" gra
žaus būrio vietos Lietuvių, čia 
Prof. Kolupaila Įdomiai papa
sakojo 
gamtos 
apsakė 
vvstosi 
visa

Vėliau, 10 vai. vakare, 
Howard viešbutyje, buvo 
rengta svečiams vaišės, 
gramą vedė Adv. Nadas Ras
tenis. Kalbėjo Skautų komi
teto nariai Jonas Urlakis ir 
Juozas Milunaitis. Toliau, P. 
P. Jaras. Inž. Denbinas, foto
grafas V. Velžys, poni Fran
ces Želvienė, Ądv. Tarnas Gra
jauskas ir Dr. P. G. Mačio- 
kas. Pagaliau kalbėjo svečiai 
iš Lietuvos, ir svečiu užkvie- 
-ėjas, Dr. A. žslvis.

Savo gražiomis kalbomis ir 
ypatišku malonumu svečiai pa
liko ant juos sutikusių vietinių į Detroitą ar 
labai j 
atmintį. ’•

PILIEČIAI, UŽSIREGIS
TRUOKITE 

metą visiems balsuoto- 
reikia užsiregistruoti, 

neužsiregistruos negalės 
Taigi,. Marylandie- 

kurie nikizsiregistravote 
Rugsėjo 22 arba 23, užsiregis- 
truokit dabar, Spalių 6 
nuo 2 iki 10 vai. vak.

apie 
grožį, 
kaip 
keliai.

Lietuvą 
o Inž.

Lietuvoje

ir jos 
čiurlys 

dabar 
geležinkeliai ir 

pervežimo sistema.

šį 
jams 
Kas 
balsuoti, 
eiai,

Pro-

Urbana- 
Jurčius,

dalyvavo

gerą-dšW^į ię malonia - Valstijoje., ;
i * ‘ ši0 parapijos vakarėlio su

rengimu daugiausia pasidarba
vo parapijos vargoninkas J. 
A. Blažis ir M. J. Šimonis, už 
ka jiems priklauso didelė pa
dėka. Falls.

ai- <,
V.

WATERBURY, CT
SMULKIOS ŽINIOS

Kai kurios dirbtuvės čia pra
dėjo kelti darbininkams atly
ginimą po 5 iki 10 nuošimčių. 
Nors tai yra visai menkas pa
gerinimas uždarbio, vis geriau 
gauti daugiau negu mažiau. 
Iš to reikia spręsti kad darb-1 
daviai vengia darbininkų or- 
ganizuotės, ar gal darosi di
desnis biznis.

Pramoninkai, džiaugiasi 
bininkų algų kilimu, sako 
giau žmonės turės pinigų, 
tuo tarpu, ypač maisto 
dūktai, pradėjo brangti, 
stas pakilo bendrai apie 
4 iki 7 nuo.

Nežinia kodėl Waterburie- 
čiai Lietuviai. kalba kad Klu
bas 103 ii- Nemuno Klubas 48 
turės susivienyti. Kaip tas 
įvyks ir kas tam daro žygius 
nežinia, bet jeigu susivienytų 
tai gali išeiti, anot Tysliavos, 
velniava.

Tada 103 Klubo įplaukų da
lis eitų “bendram frontui”, 
kadangi Nemuno Klube yra 
elikčiai “bendrafrontininkų” ir 
sunku su jais geras Lietuviš
kas darbas nuveikti. Patarti
na apsižiūrėti, jeigu kas ir no
rima daryti tų klubų bendram 
gerui.

Waterburyje Ukrainiečiai ve
dasi gana tankiai su Lenkė
mis, nors Ukrainiečiai Lenkų 
nekenčia ir tėvai tankiai per
spėja savo vaikus neturėti 
bendro su savo Tautos priešais.

Lydietis.

Iš MICHIGAN VALSTIJOS 
PARODOS

Michigan valstijos Paroda 
sąryšyje su valstijos 100 me
tų sukaktuvėmis atsibuvo Rug
sėjo 4—13 dienomis, Detroite. 
Michigan name buvo surengta 
moterų rankdarbių paroda, ku
rioje buvo savo rankdarbius 
išstačius ir Ona Aksomaitię- 
nė, Moterų Sąjungos 54 kuopos 
valdybos narė. Jos mezgi
niams pripažinta pirma dova
na, Mėlyna Juosta. Be to ga
vo ir pinigais.

Pernai vienoje mezginių pa
rodoje p. Aksomaitienė laimė
jo antrą ir trečią — Raudoną 
ir Baltą — dovanas, šymet gi 
Mėlyną.
Amerikos vėliavą ir eina pa
eiliui : Raudona. Balta, Mėlv-

šios spalvos sudaro
dar-1 
dau-
Bet na- . .
pro- Paroda buvo gausiai lanxo-
Mai- nia.
nuo Rugsėjo 13 d. buvo geriau

sių šunų paroda, kurioje Ed- 
| vardas Aksomaitis, 15 metų 
amžiaus, Onos Aksomaitienės 
sūnūs, laimėjo taipgi Mylėną 
Juostą ir garbingą paminėjimą 
už savo puikų šunį.

Detroito žiedas.

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išankšto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeisti! jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 
senas- “Dirvos” prenume
ratas. Kreipkitės į jį.

130 Congress Avenue 
WaterOTry;’ Conn.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams Į Lietuvą.

TAUTŲ SĄJUNGOJE 
KETURI KLAUSIMAI

Tautų 
mas buvo Rugsėjo 18 d.
tas įvyko 21 d. 
klausimai: Ispanija, kuriai no
rima neduoti ginklų nei vienai 
pusei. Bet ar tokius pažadus 
pildys? Antras, tai Etiopija. 
Didžiosios valstybės nenori įsi
leisti Etiopijos atstovų, nes ta
da nustoja Italijos, taip pat 
didelės ir galingos jiegos. Bet 
mažosios valstybės eina griež
tai už Etiopijos atstovų pri
ėmimą. Ir pati Sąjunga juk 
Etiopiją užtarė. Bet nieko ne
padarė. Sąjunga bėdoje. Del 
to senai stengtasi jai duoti 
daugiau galės, bet vis atidė
liota. Kaip atrodo, ir dabar 
daugiau galės Tautų Sąjunga 
negalės gauti.

Ir ketvirtas klausimas 
revizuoti Locarno sutarti, 
ir šiuo klausimu didžiosios 
stybės nežino ko nori. 
Locarno konferencij os
Spalių 19 dieną, bet Vokiečiai 
ir Italai pasipriešino, pasirem
dami kad reikia daugiau “dip
lomatiškai pasirengti”.... Bri
tai įžiūri kad tai tik noras Lo
carno sutartis peržiūrėti klau
simą atidėti neribotam laikui.

Ir Hitleris aiškiai parodė 
Nuerenbergo kalboj kad į jo
kias sutartis neis kur bus Ru
sija. Prancūzijos premjeras 
Blum radio kalboje pasakė kad 
Prancūzija su Rusija sutartį 
turi ir kitaip jis negalįs įsi
vaizduoti Europoje taikos be 
Rusijos talkos.

Bratislavoj įvykus Mažosios 
Antantės konferencija irgi nie
ko nemato užtikrinto iš rytų 
ar vakarų Europos darbų ir pe
simistiškai laukia. Prie to
Prancūziją suvargino savaitės glija santikiams gerėjant, 

kuriame dalyvavo 33 
audinyčių darbi- 

su- 
al-

tai
Bet
val-

Britai 
norėtų

BET ŠTAI — nepaprastos 
lenktynės bus kitais metais 
orlaiviais. Jos bus iš New Yor
ko į Kauną Gegužės mėnesi, 
paminėti Lindbergho 10 metų 
perskridimo per Atlantiką su
kaktuvėms. Prancūzijos avia
cijos Ministeris, tą paskelbda
mas, 
$65,000
$32.900, 
trečiam 
tuviams 
pasirodyti!

AVIACIJOJ visos tautos no
ri progresuoti. štai, vienas 
Ukrainietis nori lėkti į savo 
tėvynę. Bet kur? Dalis Uk
rainos okupuota Lenkų, kita 
dalis Rusijos junge. Todėl jis 
pasirinko skristi Į Kauną, jam 
draugingiausios tautos laikiną 
sostinę.

būti žūti už svetimą 
Tarp suimtųjų Troc- 
Maskvoje yra ir rau- 
brigados vadas Gen.

VIENAS musų tautietis tu
rės gal 
tėvynę, 
ki ninku, 
dorosios
Putna, prieš karą buvęs veik
lus Lietuvių veikime Rygoje 
ir Kanklių vaidintojų trupėje 
buvo vienas veikliausių. Put
na buvo sovietų karo atstovas 
Berline, Londone ir Tokio. Da
bar kalėjime laukia kulkos.

rinkoje šiandien 
visokiausių Lie- 
produktų, ir jie

streikas, 
tūkstančiai
ninku, 'šiaip taip streikas 
taikyta, pažadant 6 nuoš. 
gų priedo.

AVIACIJOS NAUJIENOS
Klausykite! Chicagos “Dr- 

gas” rašo kad Chicagos Lietu
viu skridimo vadus viena žy
mi kompanija skundžia į teis
mą. Tai Shell gasolino bendro
vė reikalauja iš “Naujienų” 
redaktoriaus Griagičio, Karta- 
no ir Vaivados sumokėti už 
Vaitkaus skridimo gasoliną. 
Sako, nors surinkta daug pini
gų, ir lakūnas gavo keletą tuk-

LONDONO 
galima gauti 
tuvos maisto 
parduodami aukšta kaina. Tik
Danijos, Naujosios Zelandijos 
ir Australijos produktai bran
gesni už Lietuviškus.

LIETUVOS prekybos su An
no rs

sutartis ir baigėsi Rugp. 1 d., 
tačiau automatiškai veikia iki 
Gruodžio 1, kada žadama pa
sirašyti naują sutarti.

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

6812 So. Western Ave. 
Chicago, III

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

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly nt Cleveland, Ohio, October 1. 193G

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

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

| form, to wit:

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

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISH ILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio.
Managing Editor: None
Business Manager: K. S. Karpius, 844 Parkwood Dr. Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpius. 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio.
Lietuvos Kredito Įlankas, Kapnas, Lithuania. >
V. S. Jokubynas, Chicago, Ill.

3. That the known bondholders, ’mortgagees and other security holders 
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: i If there none, so state)

THERE ARE NONE.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 

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

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

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before me this 1st day of October, 1936. , 
criinm. expires Sept. 26, 1939. P. MULIOLIS, Notary Public.My
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VAITKAUS SKRIDIMAS
RUGSĖJO 22, Laive. — šiandien aš dusyk 

atsikėliau iš miego: pirmą kartą kai anksti 
ėjau pamatyti saulėteki, ir antrą kai sugryžęs 
j kambarį atsiguliau laukti pusryčių. Kada iš
badau antru kartu, saulė buvo jau gerokai pa
tekėjus ir iš apačios švietė j retus aukštus bal
tus debesius, nuo kurių šviesa atsimušė ir Į 
mano kambarį per tą apvalą laivo langelį. Iš 
to matėsi kad diena bus graži, saulėta, tik vė
juota, taigi ir laivas šiek-tiek juda.

Artėjant vidurdieniui pati saulė pradėjo 
šviesti per apvalą langelį į mano kambarį, nes 
laivas eina tiesiog į vakarus, o mano kambarys 
yra į pietus. Dangus pasidarė visai tyras, tik 
retkarčiais kur praėjo aukštai mažas baltas 
debesio gabalas. Kraštais dangaus vanduo ir 
erdvė sujungta debesį] kalnais, bet tie debe
sys toli, labai toli, taip kad jie netrukdo ma
tymo vandeniu Į visas puses tiek kiek tik eina 
vandens plotai, nulinkdami į pa'kalnes. Oras 
toks tyras, be miglų ir matymas toks 'tolimas 
kad geriau nereikia nei norėti.

Praeitą visą parą, orui geram esant, nors 
iš priešais putė stiprokas vėjas, laivas prava
žiavo 375 mailes. Musų parvažiavimas į New 
Yorką priklausys nuo tolimesnio oro. Kaune 
laivakorčių agentūroje sakė kad mes parplauk- 
sim j New Yorką Rugsėjo 27 d., aš skaičiavau 
kad turėsim parplaukti 28-tą, o d'abar laive tiki 
rino kad parvažiuosim tik 30-tą. Nors kasdien 
laikrodis pasukamas atgal po pusvalandį ir dau
giau, tokiu budu para yra ilgesnė negu 24 va-

VAITKAUS “NUKRITIMAS”
RUGS. 23, Laive. — Vėl išbundu anksti, 

sulyg Kauno laiko, kuris jau apie pusantros 
valandos skiriasi, laive yra dar 4 valanda ryto, 
o Kaune jau 6:30 vai. ryto, žiuriu iš savo lo
vos per tą “teleskopą” — matosi tiesiog per 
langelį tos trys Oriono žvaigždės. Na tai dan
gus giedras. Vėl norisi eiti laukti saulėtekio. 
Kaip tiesia linija laivas kerta, kad tos pačios 
žvaigždės matosi tuo pačiu laiku per tą patį 
langą už 24 valandų vėliau! Laivui tik mažytį 
kiek pasisukus vienaip ar kitaip jau tos žvaigž
dės butų visai kitoje vietoje ir nesimatytų, ypač 
kad langelis yra toks mažas ir apvalus.

Kada pradėjo švisti, priėjęs prie langelio 
pažiūriu koks lauke oras. Vėl mėnulis šviečia, 
vėl planeta Venus blizga ir žvaigždė Sirius 
mirga-liepsnoja, nors jau gerokai šviesu. Ap
link visą jurą vėl matyti dangaus kraštas ap
juostas siauru debesų lanku, o rytu skliaute, 
kuris iš langelio gerai matosi, pradėjo rodytis 
nuraudonavęs dangus.

Jura visai aprimus, vandens paviršius tik 
vos-vos tingiai juda.

Dangus labiau ir labiau švinta — tamsi 
raudona spalva virsta į šviesią auksinę, o auk
štumose auksinė maišosi su mėlyna.

Jau užgeso Sirius — saulės šviesa jį nuga
lėjo. Venus dar blizga virš tos vietos kur sau
lė turi išeiti į horizontą.

Virš tos ištižusios debesio juostos kuri lyg 
suplyžęs siauras skarmalas nori nuo mano akių 
saulėtekį paslėpti, dangus yra kuotyriausias, 
jokio debesėlio-nesimaišo.

Dabar yra kaip tik tos dienos kuomet su

silygina naktis su diena, taigi saulė teka tie
siai rytuose, ne kaip vasarą toli šiaurryčiuose, 
todėl per mano laivo langelį gerai matėsi rytų 
dangus, taigi ir saulėtekio galima buvo prisi
žiūrėti per langą.

Tačiau, geresniam matymui viso dangaus 
saulėtekio laiku, išsiskubinau ant laivo denio. 
Oras švito-brėško, ir visas dangus nusispalva- 
vo. Rytų danguje, prie pat vandens prisispau
dę debesys išrodė lyg šviesa nukloti kalnai.

Jau saulė teka, tik du šmorai storų debe
sų užlindę tarp saulės ir laivo. Pro debesų 
tarpą veržiasi saulės šviesa, nuo kurios žėri to
limesni debesys.

Valio saulute! štai pasidaro mažas plyšys 
tarp vandens ir debesio ir per jį pamačiau sau
lę! Tie debesys už kurių saulė kyla, degte de
ga aukso liepsna! Saulės nors tik kraštelis 
matosi pro tą siaurą debesyje plyšį, šviesa tie
siog merkia akis. Minutos slenka, štai sau
lė jau užtekėjo — visai išlindo iš už horizonto 
— prasidėjo tikroji diena.

Saulė pralipo per žemutinį debesio bryžį 
ir užšvietė pasauliui visu savo didingumu. Vi
sas musų pasaulis pradžiugo, prasišypsojo. Di
delis ratas liepsnos žėri-spinduliuoja ir kyla 
aukštyn dangaus skliautu. Dar aukščiau saulė 
palipo ir pralipo pro antrą debesio bryžį ir at
sidūrė laisva visame plačiame danguje. Viršu
je tyra, jokio debesėlio. Tai buvo apie 5:30 
valanda ryto.

Dabar esu patenkintas, nes mačiau tikrą 
saulėtekį juroje, apie ką man Generolas Nage
vičius su tokiu pasigerėjimu pasakojo Kaune.

Iki pusryčių dar buvo dikčiai laiko, taigi 
vėl nuėjau gulti.

Po pusryčių, nuėjau apžiurinėti vėliausias 
žinias. Ten radau, tarp kitų keliolikos žinių, 
parašyta apie Vaitkaus skridimą. Iš švediš
kos kalbos išskaičiau tiek kad Vaitkus nuskri
do ir nukrito Airijoje, bet poros žodžių nesu
pratau ir nežinojau ar jis savu noru nusileido 
ar nukrito ir užsimušė. Pasišaukiu vieną šve
dą laivo patarnautoją kad išaiškintų man tuos 
porą paskutinių žodžių. Jis, mažai Angliškai 
mokėdamas, nuaiškino man buk Vaitkus nuskri
dęs net į Lietuvą! Aš jam netikėjau, nes ge
rai žinojau kad jis nusileidęs Airijoje, rūpėjo

patirti tik ar jam kas neatsitiko. Pasišaukiu 
kitą švedą, tas paaiškina kad Vaitkus Airijoje 
nukrito ir lėktuvas sudužo, pats lakūnas išliko 
sveikas ir žadą baigti kelionę....

Ramiai atsidusau. Reiškia, Grigaičio kai
lį Vaitkus išgelbėjo, bet vos neprakišo savo. 
Kaip ir kada jis baigs kelionę laive gal jau ne
bus pranešta, nes žinia permenka.

Tuoj susiradau Prof. Kan. Kemešį ir “Nau
jienų” redakcijos narį K. Augustiną ir prane
šiau jiems tai. Nustebau kad Augustinas vi
sai neparodė jokio susijaudinimo, nepasikeitė, 
nepralinksmėjo — nieko o nieko.... Gal bus 
žmogus savyje pamanė, “Ačiū Dievui, nusirito 
bėda nuo sprando visiems skridimo rengėjams.”

Vaitkui nukritus Airijoje, be abejo Lietu
vos valdžia ar A.ero Klubas turės duoti dar pi
nigų Vaitkui išpirkti ir lėktuvui atstatyti, o 
Grigaitis, manau sau, jau ruošia planą kaip to
liau pinigausis: vežiosis Vaitkų po Amerikos 
Lietuvių kolonijas, rodys žmonėms tą “oro kar
žygį” ir sau ims dolarius. .. .

Manau sau, dar Vaitkui reikės jo paties 
žygis baigti, į Lietuvą kaip nors nukeliauti, ne
kalbant apie Grigaičio žadėtus aukštumo ir 
greitumo “rekordus”, apie “baigimą” Dariaus 
ir Girėno žygio, apie “kelionę j Maskvą”....

Rūpėjo žinoti kiek Vaitkus perskrido, kur 
randasi, ir ar toli dar nuo Lietuvos, taigi su- 
gryžęs į savo kambarį, pasiėmęs su savim vež- 
tąsi Atlasą pradėjau apskaičiuoti jo visą ke
lionę.

Seka: Vaitkaus kelionės apskaičiavimas.
Antra audra Atlantike.

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

landos, laivas vis tik negalėjo padaryt tiek 
kelio į ilgesnę parą, kaip plaukiant į rytus, per 
trumpesnę parą, nes plaukia prieš vėją.

Gothenburge mums sakė kad švedų Ame
rikos Linijos laivas “Kungsholm”, kuris j Šve
diją plaukė, tos praėjusios audros iš užpakalio 
pučiamas-nešamas į rytus, pribus į uostą 12 
valandų anksčiau negu reikia. Taigi, galima 
suprasti kiek toks oras sutrukdo laivus kurie 
plaukia prieš vėją. Išeitų kad ta audra, kaip 
aitvaras, laivą “Kunghsolm” pernešė 200 my
lių daugiau negu jis savo spėka gali paplaukti.

Kadangi laive buvo galima laisvai vaikščio
ti, nesupo, pradėjau sueiti ir išsiteirauti kas su 
mumis vyksta į Ameriką, štai jų keletas, ku
riuos šiandien susižymėjau:

Stasys Bardauskas, su žmona, Tekle, gry- 
žo į Toronto, Kanadą. Viešėjau Tauragės mie
ste ir apielinkėse. Pasakojo kad1 Tauragė la
ibai pakilus, miestas didėja. Turi ten išstaty
tas naujas kareivines, raudonų plytų, kurios 
net miestą puošia. Mieste yra Lietuvos Banko, 
žemės Ūkio Banko skyriai, yra puikiai įrengta 
skerdykla.

Amilė Dunauskaitė, nuo Kražių, Raseinių 
apsk., gimus Amerikoje, White River Jt., Vt. 
Ji su tėvais buvo parvažiavus Lietuvon 1931 
metais. Tėvai Jonas ir Veronika. Ji gryžo į 
Ansonia, Conn. Apie Kražius papasakojo kad 
miestelis statosi, auga, gražinasi. Ten buvo 
kunigų tvarkoma gimnazija, ją valdžia nori 
suvalstybinti arba gal visai uždarys.

Kražiai turi dvi bažnyčias, viena medinė 
prie kapinių, sena bažnyčia. Ten dar tebestovi 
ir tebenaudojama ta pati mūrinė balta bažny
čia, prie kurios 1893 metais įvyko garsi sker- 
dynė, kada kazokai norėjo tą bažnyčią iš Lie
tuvių atimti. Per patį miestelį teka Kražantė 
upė, ir jau stato per upę Katiliškių ir Linkau- 
čių tiltus, kas bus labai naudinga.

Pasakojo ji kad vasara buvo lietinga, ūki
ninkams trukdė laukus apdirbti, sudygo nukir
sti javai, ir vėlai galėjo sėti. Raginau ją kad 
butų gera Lietuvaitė Amerikoje apsigyvenus, 
kad skaitytų gerus Lietuviškus laikraščius.

Po vakarienės šiandien laive užtikau iška
bintas žinias apie svarbesnius įvykius. Laivas, 
gauna žinias per radio ir jas išrašius iškabina 
viešose salėse. žinios, suprantama, švediška 
kalba. Tarp kitų trumpai paduotų pranešimi] 
užtikau žinią kad lakūnas Vaitkus išskridb iš 
New Yorko kelionei be sustojimo į Lietuvą. 
Išskrido Rugsėjo 21 d., reiškia vakar. Taigi 
šiandien jau jis turi būti kur nors: ar virš Eu
ropos ar jurų dugne (jeigu kokia nelaimė bu
tų jį ištikus). Apie tai paminėjau keliems Lie
tuviams keleiviams kuriuos tuo tarpu sutikau, 
ir pradėjau tėmyti žinių lakštus, laukdamas kL 
tų pranešimų, kurie gal ką aiškiau pasakys 
apie skridimą.

Uzsirukymas, kuris jus tinkamai sutinka!

Jūs, kurie atsiduodate sportui ... ir jūs kurie ne 
. . . abieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lengvo užsirūkynio . . . už 
Luckv. Nes lengvas užsirūkymas yra švelnus su 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate. Malonus 
jūsų gerklei. Ir kadangi jūsų Lucky . . . lengvas 
uzsirukymas . . . yra pagamintas iš rinktiniausio 
viduriniu lapų tabako, jis taipgi turi gerą skoni 
net ir kada jūs rūkote per ištisą dieną. 'Tad dėl 
užsirūkvmo. kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisiekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
"Toasting” proceso apsauga yra gerėjamasi tiktai 
tu. kurie rūko Luckies.

“SWEEPSTAKES” NAUJOOS!
Iki šiol nupirkta virš 1760 

tony popieriai

ŠVIEŽUS ORAS—MANKŠTA 
— SAULĖS SPINDULIAI 

—Ir lengvas unsirūkymasl
Jūs. kurie mėgstate 
save apsižiūrėti, bet ku
rie taipgi mylite gyve
nimo linksmybes - kaip 
tik del jūsų yra paga
mintas cigaretas. Užsi- 
rūkymas iš puikaus, tur- 
tingo-skonio tabako — 
ir taipogi malonaus su 
jumis. Lengvas užsirūky- 

mas. Lucky!

Nuo Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes” 
pradžios buvo nupirkta daugiau, kaip 
1760 tonų popicrio atspausdinimui 
“Sweepstakes” įstojimo blankų. Tik 
pagalvokit! Tai užtenkamai popiečio 
pripildyti apie 88 prekinius vagonus.

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimėjo! savo 
skoningus Lucky Strikes? Atsisukite 
ant radio “Your Hit Parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes”. Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo 
kų nors netenkate? Jūs Įvertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengvą Užsirū- 
kymą iš turtingo, brandaus-kūno ta

bako.

-lengvas už sir ūky irias
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED"

Company

VOKIEČIAI EINA I 
LIETUVĄ PAVAL

GYTI
(Pabaiga nuo 1-mo p.) 

dirba prie statymo naujų na
melių ir senų didinimo.
SUNKU GAUTI KORTELES

Atvykę Tilžės gyventojai . 
skundžiasi kad labai lėtai iš
duodama jiems kortelės Į Lie
tuvą pereiti. Valdininkai de
juoją kad jie nespėja išduoti 
tiek kiek reikalaujama. Esą ® 
apskaičiuojama kad vien Til
žės gyventojams reikėsią iš
duoti apie 26,000 kortelių.

Vienas Tilžiškis, apie 70 me
tų senukas, švarko atlapą pa
puošęs keliais kare pasižymėji
mo ženklais, ineidamas į Pane
munę ir praeidamas pro Lie
tuvos muito kontrolės punktą 
buvo labai piktas. Paklaustas 
kiek atsineša pinigų, piktai 
Vokiškai atsakė: “Drei mark.” 
Po poros valandų žilaplaukis 
gryžo kita plentu puse labai 
linksmas. Jau ištolo nusiėmė 
kepurę prieš pasienio policijos, 

j muito valdininkus ir kitus tuo 
laiku buvusius prie sienai per- 

i eiti punkto Lietuvius. Ištolo 
atkišo ranką, visiems ją spau
dė ir Lietuviškai kalbėjo-dėko- 
jo:

— Na, ponai, dabar tai jau 
gerai. Dabar tai aš laimin
gas. Iš gaunamos rentes vėl

1 galėsiu su mutere gerai gyven- 
’ ti. Oi, kaip pas jus pigu, oi, 
kaip fein pavalgiau. Kad tik 
žėdną dieną mūsiškiai leistų 
pas jus. Ryt ir muterę atsi
vesiu pašerti....

Susirupinusių ir nuliudlisių 
daugelis į Lietuvos pusę atei
na, bet nei vieno gryžtančio 
į Tilžę veide nematyti tokio 
rūpesčio. Išeina ružavais žan
dais, linksmom akim, daugelis 
net dantis krapštydami, nebai
gtus ksąnius dantimis malda
mi... .

Iš Lietuvos pusės gyvento
jai taip pat gausiai eina į Til
žės , pusę. Vieni pasižvalgyti 
mieste, kiti ten neša į turgų 
įvairius produktus parduoti.

Koks yra judėjimas per sie
ną ties Panemune galima vien 
iš to spręsti kad Panemunės 
muitinė turi apie 40 valdinin
kų ir jie visi užimti.

LAISVAS JUDĖJIMAS
Nepaprastai kreipia dėmesį 

ateinančių iš Vokiečių pusės 
žmonių kalba.' Tiek būnant 
Kybartuose, Naumiestyje, Sla
vikuose, Smalininkuose, Pane
munėje ir kituose punktuose, 
teko pastebėti kai atėję iš Vo
kietijos gyventojai su Lietu
vos valdininkais kalbasi Lietu
viškai. Iš senųjų žmonių be
veik visi kalba Lietuviškai, tik 
dalis jaunuomenės — Vokiš
kai.

Lietuvos pasienio gyventojai 
per apie dvejus metus tiesiog 
vengė eiti į Vokietijos pusę, 
nes jie, kaip Lietuviai, būdavo 
plūstami, kartais net veiksmu 
įžeidžiami. Ypatingai vengė 
eiti į Vokietijos pusę žydai. 
Dabar Eitkūnuose, Širvintoje,; 
Tilžėje, ypač Tilžėje, kur tiek 
daug matyt uniformuotų, nie
kas į Lietuvius šnairai nepa
žiūri, visur stengiamasi man
dagiai patarnauti, padėti. Vi
sose parduotuvėse rasite tar
nautojus kurie, matyt, tyčia 
parūpinti aptarnauti klien
tams iš Lietuvos. Į Lietuviš
ką sveikinimą atsako Lietuviš
kai, kainas, prekių pavadinimą 
ir kt. Lietuviškai, net resto
ranuose ir kavinėse taip pat 
Lietuviškai susikalbama.

zVokietijos valdininkams jail 
atšaukta draudimas eiti į Lie
tuvos pusę. Jie gausiai ir lan
kosi. Lietuvos žydai taip pat 
drąsiai vaikšioja į Vokietijos 
pusę. Jų niekas neužkabina, 
lygiai juos aptarnauja. Visi 
rodo norą gražiai sugyventi ir 
uždirbti.

“L.A.” J. K. Beleckas.-

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.
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‘VILNIAUS GEDULOS” DAUGIAU
... r : . JAU NĖRA

 . +-----------------------------------
vimo kovą, o tas rodys mu
sų stiprybę, pasiryžimą ir 
tautos gyvumą, o ne suti
kimą su tuo' ką musų prie
šai mums padarė!

GEDULĄ gali būti tik 
tokiu atveju jei, paveizdan, 
jei Vilnių (jam esant mu
sų valdžioje), arba Kauną 
arba kurį kitą Lietuvos 
miestą ištiktų baisi katas
trofa, sunaikintų ir mies
tą ir žmones, ir to įvykio 
paminėjimui visa, tauta su
tartų rengti metinę gedulą.

f’o Spalių, 9rtos,; 1920 me
tų — kuomet Lenkai už
grobė musų Vilnių, — Lie
tuvoje pradėta; ir Ameri
koje pakartota rengimas 
“Vilniaus Gedulos” dienos, 
arba Vilniaus “šermenų”.
..Taip tęsėsi — nors labai 

klaidingai ir neapgalvotai
— per virš 10 metų.

“Dirvos” redakcija, gau
dama “gedulos” straipsnių 
Spalių 9-tai artėjant, ne
norėdama “gedulos” žodį 
talpindavo, tačiau redakci
jos straipsniuose apie “ge
dulas” kalbėti vengė.

' Vilniaus “gedulos” skel
bimas ir Spalių 9-tos ren
gimas juodais “pagražini
mais” laikui bėgant prive
dė “Dirvos” redakciją pa
kelti ir griežtą balsą prieš 
tai. Ir taip, Rugsėjo 9 d., 
1932 metais, — mėnuo lai
ko pirm Spalių 9-tos minė
jimo rengimo, padarė se
kantį viešą pareiškimą:

' “. ... ‘D i r v a’ skelbė ir 
skelbs kad tą dieną nero
dyti jokios gedulos: nieką 
nerėdyti juodai, jokių 
dų iškabų nei vėliavų 
naudoti.

< “Jei ne smerktinas 
peiktinas ir taisytinas 
žygis tų kurie per klaidą 
sugalvojo rengti ‘Vilniaus 
gedulą’ ir visi kiti, negal
vodami nieko, tą priėmė.
- “Mes neapraudame Vil

nių kaipo mirusį, dingusį 
rAusų tautai ant visados, 
life vilties atgijimo. Vilnių 
žemė neprarijo; ugnis iki 
pamatų nesunaikino. Musiį 
Vilnius STOVI čielybėje 
netoli nuo demarkacijos li
nijos. Jis galima sakyti 
yra tokioje padėtyje kaip 
kalinin paimtas žmogus: 
laikinai Lenkų laikomas. 
Tai viskas.

“Tinka gedulas rengti 
jeigu mes pripažystanie jį 
neišvaduojamu ir atiduoda
me Lenkams ant visados. 
To nebus — to žodžio mes 
niekados neištarsime.

. “Spalių 9-tą reikia minė
ti su trukšmu, su protes
tais, su pareiškimais Len
kams — net jų pačių spau
dai — kad Vilnius yra mu
sų, mes jo neišsižadam, ir 
mes BE VILNIAUS NE
NURIMSIM!”

#

juo-
ne-

tai 
yra

NEPAMINĖJO
Vos metai laiko 

nuo 
Airiją,
Grigaitis, kuris iš to skri
dimo pasidarė tūkstančius 
savo naudai, visai užmiršo 
savo “oro karžygio” meti
nes sukaktuves paminėti.

Tas parodo kiek Grigai
čiui rūpėjo Vaitkus ir jo 
skridimas. Rūpėjo tik pa
sidaryti pinigų, kas jam ir 
pasisekė.

Juodžiausia dėmė to vi
so biznio yra tai Grigaičio 
išreikalavimas t u 'katančio 
dolarių Lietuvos valdžios 
atsiustų pinigų skridimui 
pagreitinti, po to kai buvo 
pasakyta kad pinigų klau
simas skridimo netrukdo, 
kai Vaitkus jau buvo New 
Yorko aerodrome laukiąs 
tik gero oro._________

praėjo 
Vaitkaus skridimo Į 

o socialistų papa

APSIDAIRIUS! |
Rašo Vyt. širvy das.

Grigaičiui tuoj oras “su
gedo” ir jis pareiškė Lie
tuvos konsulatui neįeisiąs 
Vaitkui skristi iki tas tūk
stantis dolarių nebus ati
duota jo valdomam skridi
mo fondui.

Tačiau Grigaitis, paėmęs 
ir tuos pinigus, neapmokė
jo visų skridimo parengi
mo sąskaitų, ir šiandien 
atsidūrė prieš teismą, kur 
iš jo reikalaujama užmo
kėti už “baltai gulbei” im
tą gasoliną.

^-LENKAI, iš Prancūzijos 
sugryžusĮ Pilsudskio vietinin
ką, Gen. Rydg-Smigly, sutiko 
trukšmingu džiaugsmu. Mat, 
jis parsivežė pinigų naujiems j 
ginklams ir geležinkeliui per 
buvusias Vokietijos žemes į 
Gdynės uostą tiesti. Genero
las Rydz-Smigly, tačiau, par-i 
vežė ir ką kitą. Tai panaujin
tą Prancūzų draugiškumą.

Lietuviams šis draugišku- ! 
mas praeityje labai sunkino 
Vilniaus ir Klaipėdos klausi
muose. Lenkai tegul džiau
giasi, Lietuviams gi teks 
budrumą padidinti.

SKAITYMAI

VASCO DA GAMA

Šio “Dirvos” pareiškimo 
neužteko: “Dirvos” redak
torius tuo pat laiku krei
pėsi ijr laišku į atitinkamus 
Lietuvos asmenis pareikš
damas jog klaidinga yra 
rengti Vilniaus “gedulas”, 
nes mes tuomi prisipažys- 
tame pralaimėję ir Vilniaus 
likimą pavedę tai padėčiai 
kokioje jis atsidūrė — už- 
grobikams Lenkams valdy
ti.

- Pereitą vasarą būdamas 
Lietuvoje “Dirvos” redak
torius patyrė kad ten jau 
panaikinta Vilniaus “gedu
lą”, ir Spalių 9-tos minėji
mas rengiama vaduojantis 
Vilniaus atkovojimo, atga
vimo, ir Lenkams neužsi- 
leidimo obalsiais.

. Pas mus Amerikoje, dar 
iš nekuriu kolonijų ateina 
pranešimai, ir nepuriuose 
musų laikraščiuose mato
ma skelbimai Vilniaus “ge
du los”.

Vilniaus “gedulos” nega
li būti — naikinkime ją 
kuogreičiausia, kalbose jos 
neminėkime, bet skelbkime 
KOVĄ — Vilniaus atvada-

Iš Melindos da Gama 1498 metų pa
vasari pasuko i rytus ir po kelių savaičių 
kelionės pasiekė Kalkutto miestą, vaka
riniame Indijos pakraštyje, kur anuomet 
koncentravosi Indų, Persų, Arabų ir ry
tų Afrikos prekyba.

Kalkuttos sultonas Samudrinas, ku
ris buvo Arabų pirklių Įtakoje, priėmė at
vykusius Portugalus nedraugingai. Da 
Gama buvo kuri laiką sulaikytas ir pas
kui gavo Įsakymą išsinešdinti. 1499 me
tų Rugsėjo mėnesi jis su Indijos prekė
mis išplaukė atgal ir Gruodžio mėnesį lai
mingai gryžo j Lisabona.

1502-3 metais Vasco da Gama leido
si į antrą kelionę, šį kartą su 800 karei
vių. Pakeliui i Indiją, Afrikos pakraš
čiuose jis įsteigė keletą Portugalijos pre
kybinių punktų ir tvirtovių, kur vėliau 
išaugo didelės Portugalų kolonijos. Di
delės Afrikos kolonijos Angola ir Mozam
bikas ir dabar tebėra Portugalų rankose.

Da Gama kelyje į Indiją paskandino 
Arabui laivus kurie buvo pasiųsti prieš jį, 
ir antrą kartą laimingai pasiekė Indiją. 
Palikęs laivų eskadrą Indijoje Įsteigtos 
prekybos vietos apsaugai, da Gama vėl 
laimingai gryžo Portugalijon.

1524 metais Portugalijos karalius pa
skyrė da Gamą Indijos vice karalium ir 
pasiuntė jį organizuoti bei sutvarkyti jo 
įsteigtas ir Portugalų užvaldytas žemes. 
Tačiau gautą uždavinį jam nelemta buvo 
atlikti. Nuplaukęs Į Indiją, da Gama su
sirgo ir 1524 metų Gruodžio 24 d. mirė. 
Jo kūnas buvo pargabentas i Portugaliją 
tik 1539 metais ir iškilmingai palaidotas.

Vasco da Gama savo tyrinėjimus ir 
jieškojimą kelio į Indiją atliko tuo pačiu 
laiku, Portugalijos vardu, kaip Kolumbas, 
kuriam buvo davus pagalbą Ispanijos ka
ralienė Elzbieta.

G ARSUS KELIAUTOJAS
Jau gilioje senovėje Europos gyven

tojai žinojo kad toli, toli Į rytus yra pasa
kiškai turtingas, paslaptingas kraštas IN
DIJA. Senovės Graikai ir Romėnai lai
kė Indiją tolimiausiu kraštu žemės rytuo
se. Anais laikais žmonės nežinojo kad že
mė yra kamuolys. Jų nuomone, Indija 
buvo kaž kur žemės pakraštyje. Graikai 
Indija vadino visas žemes esančias į rytus 
nuo Indo upės, taigi ir Kiniją. Graikų 
isterikas Herodotas tamsiaodžius Indus, 
tarnavusius Persijos karaliaus Kserkso 
kariumenėje, vadina rytų Egiptiečiais, bet 
skiria juos nuo negrų.

Indija kiek daugiau Europiečiams pa
sidarė žinoma po garsaus Aleksandro Ma
kedoniečio karo žygių į rytus ketvirtame 
šimtmetyje prieš Kristų, kada jis pasiekė 
Indiją ir buvo nužygiavęs net į rytus nuo 
Indo'upės; Egiptiečiams ir Finikiečiams 
Indija buvo žinoma daug anksčiau ir su 
ja jie palaikė prekybos santikius. Per 
Egiptą ir Finikiją Indijos prekės patek
davo ir į Europą.

Viduramžių laikais Indijos prekės bū
davo gabenamos karavanais iki Juodosios 
juros, o iš ten jau vandens keliais patek
davo į Europą. Susidomėjimas Indijos 
turtais Europoje, žinoma,, buvo labai di
delis. Besivystant laivininkystei, visos 
anų laikų pajūrio valstybės, ypač 'Ispani
ja ir Portugalija, pradėjo jieškoti arti- 

’+• i'™ .ūmiausio juru kelio i ta pasakinga krašta,
kultūros knygų ' nes susisiekimas sausuma buvo ir tolimas

Dr. Leimonas, taip pat. Lie-ū1 nepatogus.
tuvos visuomenei užkrauna Vienas iš pirmutinių viduramžių ju- 
pareig-ų.
nirnas
sąlyga” Lietuvybę Amerikoje 

i išlaikyti. Jis Lietuvos visuo- 
į menę ragina kurti “didingą” 
Lietuvą kad tautos didybė jos 
svetur išblaškytus vaikus 
trauktų taip kaip Švedija trau
kia švedus, o Šveicarija Švei
carus.

Linkime kad mintis jog Lie
tuvybės palaikymas Amerikos 
Lietuviuose nėra 

j rikos 
i giliai Lietuvos visuomenėj pri- 
: gytų.
i kuri 
užkraus.

savo

Lie-^-PRIE ATGIMUSIOS 
tuvos valstybės dabar šaukia
si net tokių apie kuriuos Lie
tuviai nėra girdėję. Aną die
ną Londono teisme buvo svar
stoma kunigaikščio Trubeckio 
byla. Sako, jis bandęs be bi
lieto traukiniu važiuoti ir ne- 
pildęs svetimšaliams taikomų 
įstatymų. Teisėjui kunigaikš
tis aiškinosi, gimęs Petrogra
de, bet Rusija dabar jo nepri- 

vlcll^llC1P.ažysta- Paklaustas kodėl ne- 
Pild. Tarybos suvažiavime sikreipia pas draugus Rusus 
Gugis, pasisakęs kiek pa- pagalbos, kunigaikštis pareiš- 
siėmė už savo advokatiš- 1<e: ne Rusas. Aš Lietu
kus patarnavimus prie for- vis”- Lietuviai tokių “tautie- 
klozuojamų SLA. paskolų, į čių”, tačiau, turbut nenori, 
apie pusę tų pinigų “pado- 
vanojo” atgal Susivieniji- . IiIT ,.,TJ & J ★■JAU DU mus lankę Lie-

Nei SLA. seime nei sei-' *uvos svečiai pasireiškė spau- 
mo sąskaitose nei rapor- doje ™ms . skaudamu ištautė-' 
tuose niekur tos sumos ne-jJ™° . auslma- Dr- šliupas 
pasirodė. sakosi parsivežęs gražių ispu-
1 — - - i džių iš pasikalbėjimų su musų

moksleivija. Sako, ji nori bū
ti Lietuviška, ir dėmisi tautos , 

sako, Lietuvosį

KUR GUGIO 
“DOVANA”?

Laikas SLA. nariams pa
klausti kur dingo ta SLA. 
iždininko Gugio “dovana” 
— virš $3,000 — kurią jis 
prieš SLA. valdybos rinki
mus taip garsiai “padova
nojo” Susivienijimo Naš
lių ir Našlaičių fondui?

Atmenat kaip viename

Tai butų negražus ap- 
dumimas SLA. narių ir vi-1 
sos Amerikos Lietuviu a- 
kiu. • " llkimu’ ,.Tlk’

Ponas Gugi, surask kur inteligentijai privalu prisiųsti
dingo tie virš trys tūks
tančiai SLA. dolarių!

’ VAI MĖNUŽĖLI!
Vai mėnesėli, kodėl toks išbalęs
Sveikini tylą tamsos?
Kodėl toks liūdnas žiuri nusiminęs, 
Nors švieti, bet gailies šviesos?
Nors dažnai mums švieti naktyje, 
Bet šildyt nešildai visai;
Gal ten yr’ saulutė užslėptą tavyje, 
O gal akmeniniai ledai?....
Bet musų žemelę visgi pamylėjai
Labiau negu kitas žvaigždes,
Arčiau prie josios gyventi pradėjai, 
Ii* atkreipei čion akeles... .
Tau ačiū, mėnuli, širdingai dėkojam,
Mes žmonės, žemelės vaikai;
Tu stovi sargyboj, mes miegam, 

sapnuojam,
Keleiviams apšviesti keliai
Tu amžiną maldą siunti į platybes, 
Į beribes erdves dausų;
Vai daug pasakytum grynosios teisybės 
Istorijos amžių senų.•
Matei mus tėvynę kaip buvo galinga, 
Ir žygius pratėvių narsius;
Matei tamsias girias ir žemę derlingą, 
Ir tuos ąžuolynus šventus!....

Lietuva. Vikt. Tatarė.

visuomenei užkrauna I
Sako, Lietuvos gyve- rininkų pradėjusių jieškoti kelio Į Indiją. 

,-ra “labai nulemianti j buvo Kristoporas Kolumbas. Jo laikais 
jau buvo žinoma kad žemė yra apvalus 
kamuolys. Kolumbas apskaičiavo kad, iš
plaukus iš Europos į vakarus, galima bus 
pasiekti Indiją iš kitos pusės. Kaip žino
me, plaukdamas jieškoti kelių į Indiją, 
Kolumbas atrado Ameriką, kuri iki tol 
Europiečiams nebuvo žinoma. Tik vėliau 
paaiškėjo kad Kolumbo atrasta žemė nė
ra Indija. Tačiau į rytus nuo Amerikos 
žemyno esančios salos Kuba ir kitos va
dinamos Vakarų Indija, kaip Kolumbas 
jas pavadino. Žemės kamuolio didumas

vienų Ame- 
Lictuvių darbas, giliai-

TE DAINĄ UŽTRAUKIA
Juk kartais mums rodos kad laimė pranyko,
Tik vargo pražydo žiedai,
Ir džiaugsmas šešėlio širdyj nepaliko, 
Tik blaškos prinokę skausmai.

Bet jei mes širdyje džiaugsmų nejieškosim,
Tik skausmų bučiuosim žiedus,
Tai kryžkelėj greitai bevilčiai sustosim,
Ir žengsim Į šaltus kapus.

Bet juose mums laimės nereikia jieškoti,
Kol geriam gyvybės lašus,
Ir vargo audroje nereikia raudoti,
Nes ji kaip ir džiaugsmai pražus.

Užtaigi jei drasko kam skausmas kiūtinę
Ir ašaros rieda veidais,
Te dainą užtraukia jausmingą-auksinę
Ir džiugina širdį aidais.

___________  __  Jonas Morkūnas.

Nes tai teisinga mintis, j Kolumbo laikais dar nebuvo tikrai žino- 
ir atitinkamas pareigas j mas, jis buvo įsivaizdinamas daug mažes

nis, del tu Kolumbas savo apskaičiavime 
prieš pradedant kelionę ir suklydo.

Vasco da Gama atranda Indiją
Tikrą jurų kelią iš Europos į Indiją 

aplink Afrikos žemyną surado ir atliko 
pirmutinę kelionę garsus Portugalas 'ke
liauninkas grovas Vasco da Gama.

Keliauninkas Vasco da Gama 
nedideliame Portugalijos miestelyje 
se 1468 metais, 
sūnūs, da Gama 
bet sėdėti vietoje 
nemėgo. Iš pat 
čias juras ir tapo jurininku, 
rininkas, da Gama greit pasižymėjo ir, 
dar visai jaunas būdamas, atliko keletą 
aniems laikams pavojingų ir tolimų ke
lionių.

Portugalijos karalius Manuelis, įver
tindamas da Gamos gabumus, pasiuntė jį 
1497 metais surasti jau nuo šimto metų 
jieškomą jurų kelią j Indiją. Vasco da 
Gama Liepos 8 d. leidosi su 3 laivais ir 
168 jurininkais į tolimą kelionę. Jis plau
kė į pietus, išilgai dar menkai ištirtų Af
rikos pakraščių ir Lapkričio 22 d. pasie
kė Pietų Afrikos toliausi galą. Geros Vil
nies Ragą. Iš čia Gama pasuko į šiaurę, 
nes kelionė j pietus pasibaigė ir jis plau
kė į rytus, prisilaikydamas rytinių Afri
kos pakraščių. Tų pačių metų Kalėdoms 
pasiekė dabartinį Nątalį. Šį kraštą jis 
pavadino “Terra Natalis” — Gimimo Že
mė, nes pasiekė ją Kristaus gimimo šven
tės dieną. Plaukdamas toliau Į šiaurę da 
Gama pasiekė Mozambiką, Zanzibarą ir 
pagaliau Melindą, prie ekvatoriaus. Taip 
Jis apkeliavo aplink visą Afriką ir ištyrė 
jos pakraščius.

ta

■^‘DIRVOS’ palaikoma min-1 
tis, Lietuvos vidaus politiką 
palikti Lietuvos Lietuviams 
pradeda prigyti ir kitur. K. 
J. Paulauskas anari “Tėvynė
je” rašė: “Mes visi esame lin
kę savo spaudoje duoti patari
mus ir nurodymus Lietuvos 
Lietuviams kokia Lietuvoje 
privalo būti tvarka, kokia val
džia tenai turėtų būti, ir pa
našiai. Taip, patarimus kitiems 
duodame, bet pamirštame pa
tys save mokinti, 
pradėję sukurti, 
vienų prieš kitus 
ką sugriovėme, 
darbais pavyzdžių 
tai ir žodžiais duodami kitiems 
patarimai didelės reikšmės ne
turi.”

Lietuvos Lietuviai musų nei 
neklauso, bet jei mes patys 
paklausytume savo pačių žo
džių apie demokratiją, pakan
tą, laisvą mintį, bepartivišku- 
mą, visuomenės gerovę, musų 
viešas gyvenimas, draugijos ir 
spauda tuojau atkiustų ir 
smarkesniu gyvumu suplaktų.

Ką buvome 
galvažudiška 
politika vis- 

Jeigu savais 
nerodome

SEREDžIUS

Teisėjas: •— Ir tu visus 
nusikaltimus padarei pel
ną vakarą ?

Kaltinamasis: — Ilgi žiemos 
vakarai, pone teisėjau.

tuos
vie-

gimė 
Šine- 
tėvųBūdamas turtingu 

išėjo aukštus moks'us, 
ir užsiimti ramiu darbu 
mažens jis pamėgo pla- 

Kaipo ju-

DIDIEJI MARAI PRAEITYJE
Maras Londone 1111 metais; žmonės, 

galvijai, paukščiai ir šunes krito nuo tos 
pačios ligos.

1204 metais Airija likosi ko ne be žmo
nių del bado ir maro.

“Juodoji mirtis” apsireiškė Italijoje, 
1340 metais. Išsiplatino po visą Europą.

1348 metais Europa vėl buvo nuplak- 
maro.

1349 metais Britanija ir Airija buvo
aplankytos juodosios mirties; Londone 
kasdien krisdavo po 2,000 žmonių.

1361 metais karštinė Londone ir Pa
ryžiuje buvo priežastimi baisaus maro.

“Prakaito' liga” aplankė Angliją ir 
Airiją 1367 metais; tūkstančiai išmirė.

Karštinė ir gerklės skaudėjimas Ai
rijoje 1370 metais paėmė daug tūkstančių 
gyvasčių.

Didelis maras Airijoje 1383 metais 
paėmė ketvirtą dalį gyventojų.

1407 metais Londone per vasarą iš
mirė 30,000 žmonių.

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____________________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis;. 64 nusl. _______________________________ 50

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



" DIEVA

Cleveland!) Lietuviu Darželio Atidarymas 
Sekmadieni, Spaliu 11 d.

ISPANIJOJE
GENEROLAS FRAN

CO APŠAUKTAS 
VALDOVU

Burgos, Spalių 1 d. — 
Ispanijos tautininkų karo 
ir valstybės vadų susirin
kime padaryta tarimas ku
riuo Generolas Francisco 
Franco tapo apšauktas Is
panijos Nacionalistų Val
džios galva ir vyriausiu 
vadu visų tautininkų ka
ro jiegų. Tautininkai tiki 
Medrido kairiųjų vyriau
sybei galą padalyti trum
poje ateityje.

Iki šiol tautininkų laiki
nos vyriausybės pirminin
ku buvo Gen. Cabanellas.

I . i
t PRADEDANT ŠIUO NUMERIU “DIRVA" VED EIS

8-nių puslapių
Taip pat pranešame visiems “Dirvos“ skaitytojams kad su sekan-

| čiu numeriu pradės tilpti ilgokas straipsnis apie šių dienų Europą—• fK
į Europa Kryžkelėje
| . 1

Rašo GEDIMINAS GALVANAUSKAS
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štai jau, sekmadienį, Spalių 
11 dieną, įvyks pilnas ii’ for
malia atidarytas Cleveland© 
Lietuvių Kultūrinio Darželio. 
Darželis, kaip jau daugybei 
ir kitų miestų Lietuvių žinoma, 
randasi viename iš gražiausių 
Cleveland© miesto parkų — 
Rockefeller Park.

Dvidešimts trijų tautų žmo
nės Clevelande jrengd'inėja sa
vo Darželius grota Lietuviu, 
bet Lietuviai, nors būdami vie
na iš mažiausių grupių, pir
mutiniai atidarys pilnai įreng
tą savo Darželį.

Pastatymas ir išpuošimas 
šio musų tautai kultūrinio mo
numento kainuos virš §50,000. 
Graži suma pinigo. O kiek 
prie to įdėta triūso, energijos 
ir pasiaukojimo iš Cleveland© 
Lietuvių pusės, piniginiai ir 
įkainuoti negalima.

Clevelando Lietuvių Darže
lis tarpe svetimtaučių ir Ame
rikiečiu vra žinomas kaip 

LITUANIAN GARDEN 
Lietuvių Kultūrinis Darželis, 
ir taip tikrumoje yra, nes jis 
yra‘.Lietuvos išeivių monumen
tas Amerikoje savo gimtajam 
kraštui — kultūros ir istori
jos monumentas.

Lietuvių Darželis padirbdin
tas Lyros pavidale, kas lanky
tojui šio Darželio primins Lie
tuvių būdą kaipo dainų tautos 
žmonių. iliuminuotas Birutos 
Fontanas — tautos stabmel
dystės laikus. Gedimino Stul
pai — Tautos stiprybę ir pasi
ryžimą; Dr. J. Basanavičiaus, 
Dr. Vinco Kudirkos ir Poeto 
Maironio stovylos — dabarti
nės naujai prisikėlusios Lietu
vos dvasią.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Susivienijimų Sukatuvės
Prie Lietuvos atgimimo la

bai daug pasidarbuota ir mu
sų išeivijos Amerikoje — kal
bos ir papročių išlaikymo at
žvilgiu, morale ir finansine pa
rama tėvynei, kaip pavienių 
taip ir organizacijų.

Šymet apvaikščiojame dvie
jų Amerikos Lietuvių didžiau
sių organizacijų auksinius ju- 
bilejus. Organizacijų kurios 
yra Lietuvybės šulai, dailės, 
kultūros, kalbos saugotojos — 
Susivienijimo Lietuvių, Ameri
koje ii’ Lietuvių Romos-Katali- 
kų Susivienijimo Amerikoje.

Amžinam paminėjimui šių 
dviejų organizacijų auksinio 
jubilejaus, šį rudenį Clevelan
do Lietuvių Darželyje pasodi
nama toms organizacijoms po 
medį.

Kadangi Lietuvių Kultūrinis 
Darželis bus gyvu liudininku 
musų tautos meno, kultūros ir 
istorijos kaip Amerikiečiams, 
kitataučiams ir musų pačių vi
sos išeivijos jaunajai ir atei
nančiai kartoms gražiu primi
nimu savo tautybės, todėl Cle
velando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos ir visų Cle
velando Lietuvių yra vieninte
lis noras kad prie šio taip di
džio musų Tautai monumento 
išpuošimo prisidėtų visa mu-

menj prie Gedimino stulpų pa
vidalo raidės išdidžiai visiems 
sako:

LITHUANIAN GARDEN.
Prašome Paramos

Prie Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
gali priklausyt kiekvienas Lie
tuvis ar Lietuvė nežiūrint kur 
jie gyventų; taipgi draugijos 
ir kuopos gali tapai Darželio 
Sąjungos nariais.

Mokestis yra sekančiai:
Amžina narystė $25.00
Metinė narystė §1.00
Aukos priimama visokios, ir 

ypač dabar, kada reikalinga šį 
rudenį baigti Darželio gėlynų/ 
medžių ir krūmų sodinimas ir 
Birutos Fontano įrengimas, vi
suomenės parama būtinai ir 
skubiai reikalinga.

Kadangi Darželio įrengimus 
baigiant Clevelando Lietuviai 
pasidarė dar ir skolos, todėl 
jūsų auka bus maloniai priim
ta kaip dabar taip ir po Dar
želio atidarymo dienos.

Kiekvienam aukotojui bus 
prisiųsta liudijimas arba na
rystės kortelė, kartu ir Lietu
vių Darželio paveikslas.

Aukas ' ir narystės mokes
tį siųskit Darželio Sąjungos 
Valdybos sekretoriui arba iž
dininkui.

Dabar gi, tautinės jiegos 
iš visų Ispanijos dalių su
sisiekusios, pertvarkė savo 
vyriausybę.

Tautininkai pasiryžo su
tvarkyti Toledo miestą ir 
padaryti ji “balčiausiu” vi
soje Ispanijoje. Likusiems 
mieste gyventojams Įsakė 
atiduoti valdžiai ginklus, 
atnešant juos abiem ran
kom iškeltus virš galvos. 
Kurie nenorės ginklų ati
duoti, galės būti sušaudyti.

NEGELBĖJO NET 
TVANAS

Kaina 25 centai.
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tadu 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

Dirvos” Admin.

AMERIKIEČIAI MATYS MAISTO IR PIENO-
CENTRO GAMYBOS PROCESĄ

do tai ką per vasarą yra ob-
jektyvu surinkęs Lietuvoje.

Filmininkas J. Januškevičius

sų išeivija, nes iškaltos į ak-
Clcvelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga.

Adv. P. V. Česnulis — Pirmininkas, 
Ona Mihelichienė — Vice Pirmininkė, 
Jonas Brazauskas — Vice Pirmininkas,
K. S. Karpius — Sekretorius,

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Marė Mišeikienė — Finansų Sekretorė,
P. P. Muliolis — Iždininkas,

6606 Superior Ave., Cleveland Ohio

Julė Salasevičienė, Ona Baltrukonienė — 
Iždo Globėjos.

REPUBLIKONAI STENGIASI PATRAUKTI 
ATEIVIUS PILIEČIUS Į SAVE

Chicago. — Dedama visos 
pastangos pasukti didumą iš 
8,200,000 naturalizuotų ateivių 
piliečių balsų šioje šalyje už 
Gubernatorių Landon ir Pulki
ninką Knox. Tuo tikslu at
laikyta susirinkimas Palmer 
House, kur dalyvavo Repu'bli- 
konų Nacionalio Komiteto Na
turalizuotų Piliečių skyriaus 
valstijų direktoriai.

Susirinkime buvo atstovau
jama dvylika vakarinių vals
tijų. Tokį pat susirinkimą 
jau turėjo nesenai New Yorko 
mieste rytinių valstijų vajui, 
kur M. W. Tuthill, skyriaus

Jei Nori žinot Kas Pasauly Dedasi,
SKAITYK

AMERIKOS LIETUVIS
8-NIŲ PUSL. SAVAITINĮ BEPARTYVĖS KRIPT1ES LAIKRAŠTĮ ||

Visiems naujiems skaitytojams tiktai
$1.00 Mctams I

Amerikos Lietuviui bendradarbiauja kaip vietos inteligentija — ra- M 
šytojai, taip ir Lietuvgs aukštesniu mokyklų mokytojai ir Kauno 
universiteto profesoriai, su kurių raštais turėsit progą susipažint 
užsirašant laikraštį. Adresuokit šitaip:

AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON GATVES WORCESTER, MASS. |||

Alberche upės slėnyje 
kairieji padarė labai daug 
nuostolių sukilėliams pa
leisdami tvenkinio vandeni 
ant jų. Vanduo, ūždamas 
kalnais iš tvenkinio, užklu
pęs apsistojusius sukilė
lius su jų amunicija, daug 
jų pražudė ir sunaikino 
karo medegos. Tačiau šio 
tvenkinio išardymas, kaip 
ir Alcazaro susprogdini
mas, nors padarė tautinin
kams nuostolių, nors turė
jo sustiprinti raudonųjų 
dvasią, nieko nedavė.

Sukilėliai taipgi padidi
no savo ataką ant Bilbao,I 
kur kairieji laiko savo lini- j 
jas beveik iki paskutinio 
žmogaus.

Tame mieste pasiutę ko
munistės moterys, ėmę žu
domus Įnagius, ėjo per sau 
nepatinkami! žmonių na
mus, arba gatvėje susiti
kusios “fašistus”, skerdė, 
žudė juos.

direktorius, kuris vadovavo 
Chicagos konferencijai, išdės
tė planus laimėjimui Republi- 
Konų sąrašui rytuose.

Mr. Hough tailing, kuris ap
važinėjo vakarines valstijas 
tais reikalais, ruošdamasis 
prie Chicagos susirinkimo, ku
ris įvyko Rugsėjo 29 d., pasa
kė: “šie naturalizuoti pilie
čiai atitinkamai vadinami nau
jesniais Amerikonais. Jų bal
sų svarba tankiai sumažina
ma. Tikrenybėje gi tai yra 
apie 25-tas nuošimtis visų bal
sų. Patyrimai parodė kad vi
sas skaičius naturalizuotų bal
suotojų, kurie yra pirmos ge
neracijos ateivių tėvų, kiek
vienoje iš šešiolikos strategiš
kų valstijų, yra lygiai tokis, 
o kai kuriose valstijose ir dvi
gubai didesnis, kaip dauguma 
balsų kuriuos gavo bent kuris 
prezidento vieton einantis kan
didatas laimėjęs tose valstijo
se nuo 1916 metų.”

Arthur M. Curtis, Republi- 
konų Nacionalio Komiteto pir
mininko padėjėjas, kurio ži
niose yra specialės organiza
cijos, kalbėjo į valstijų direk
torius.

Kiekviena valstija dirba iš
vien _ su Nacionaliu Komitetu 
laimėjimui “Naujųjų Ameri
konų’” į Republikonų pusę.

TOLEDOJ IŠŽUDY
TA 600 KUNIGŲ
Talavera, Rugs. 30. — 

Tautininkams užimant To
ledo miestą, kuriame rau
donieji ilgai laikėsi, pasi
traukdami iš Toledo komu
nistai išžudė a<pie 600 ten 
buvusių kunigu ir klieri
kų. Toledo dvasiški ja pri
jautė tautininkams, už tai 
raudonieji skerdė juos be 
pasigailėjimo, kada turėjo 
iš miesto bėgti.

Aplink Toledo kairieji 
prarado 500 savo kareivių. 
Kairieji viską naikino kad 
atėję tautininkai nerastų 
jokios gero, jeigu tik spė
jo sunaikinti.

Toledo buvo žinomas kai
po “Ispanijos Roma”, nes 
čia biivo dvasiško mokslo 
centras. Jį raudonieji su
naikino, išplėšė.

Kaunas. — Amerikietis fil
mininkas Juozas Januškevičius 
paskutinėmis savaitėmis spal
vuota filmą filpiavo ūkininkų 
gyvenimą pagal administraci
jos liniją, atskirų vietų gyven
tojų savotiškai dirbamus tuos 
pačius darbus ir papročius. 
Daug vietos filme skyrė pajū
rio filmavimui, Klaipėdos uo
sto statybos ir komerciniam 
uosto veikimui. Daug ./metrų 
filmos padarė iš pajūrio’ žve
jų gyvenimo, iš Neringos ir 
jos gyventojų.

Visai atskirą filmą padai’ė 
smulkiai nufilmuodamas “Mai
sto” bendrovės skyriaus Klai
pėdoje “Lietuvos Eksporto” 
darbą — nuo kiaulių pristaty
mo į skerdyklą iki bekono jau 
galutinai pagaminto, pakrovi
mo į laivus. Taip pat Pieno
centro darbą — nuo kiaušinių 
surinkimo iš ūkininkų, jų pri
statymo ir atrinkimo sandė
liuose ir šaldytuvuose iki iš
siuntimo laivais į užsienius. 
Lygiai ir su sviesto »gamyba. 
Tai bus labai įdomi filmą, iš 
Lietuvos ekonominio moderniš
ko gyvenimo ir darbo. Ame
rikos Lietuviai kurie išvyko iš 
Lietuvos prieš karą, kurie ži
no kad Lietuvoje sviestas ga
minamas tik mediniuose “muš
tuvuose”, tikrai stebėsis ma
tydami filme puikias pienines 
ir į jas pristatančius pieną 
tūkstančius ūkininkų.

Paskutiniu laiku Amerikos 
Lietuviai biznieriai veda pasi
tarimus sudaryti ekonominei 
tarybai prekybos santikiams su 
Lietuvos firmomis išplėsti. 
Pirmiausia norima atsiust eko
nominius atstovus, kurie susi
tartų su firmomis del prekių 
pardavimo, kreditavimo ir 
transporto, su vyriausybėmis 
(Lietuvos ir Amerikos) del at
siskaitymo kiek tai liečia už
sienių prekybos formalumus. 
Viso šito akivaizdoje J. Ja
nuškevičiaus filmą Lietuvos

firmų propagandai Amerikos 
Lietuvių tarpe galėtų labai 
Ištarnauti, ypač turint, galvo
je kad Januškevičius, gryžęs 
iŠ Lietuvos, visą laiką važinė
ją po Lietuvių kolonijas ir ro-

atlieka ir, lutą didelį darbą. Jis 
periodiškai parodo Amerikos 
Lietuviams kokia padaryta 
pažanga tėvynėje per viene
rius metus, nes jis į Lietuvą 
atvažiuoja kiekvienais metais.

“L.A.” J. K. B.

^KLAIPĖDOS UOSTAS BUS ŽYMIAI PAGI
LINTAS IR PRAPLĖSTAS

i Kaunas. —, Klaipėdos uosto 
plėtimo darbų, planas Lietuvos 
rąinisterių , kabineto jau pa
tvirtintas. į šymet bus.- -pradė
ta parengiamieji u-o/yto; plėti
mo ir gilinimo darbai. Visu 
smarkumu darbai - bus' va'romr 
nuo ateinančių metų pavasa
rio ir truks apie trejus metus.

Kaip žinome, Klaipėdos uos
tas tikrąją savo reikšmę įgijo 
tik atitekęs Lietuvai. Pavyz
džiui, 1924 metais į uostą į- 
plaukė 624 laivai, o praėjusiais 
metais jau įplaukė 1,225 lai
vai. Kadangi Klaipėdos uos
to darbas nuolat plečiasi tai 
esamų uosto krantinių jau ne
pakanka ir atplaukiantieji į 
uostą laivai nebeturi vietos 
sustoti. Todėl plečiant uostą 
yra būtinas reikalas ir pagi
linti krantines.

Be to, reikia ir krantinių su 
didesniu vandens gilumu, kad 
prie jų galėtų sustoti didesni 
laivai, ir jas suskirstyti atski
riems kroviniams iškrauti.

šiais sumetimais norima pa
statyti apie 460 metrų naujų 
krantinių. Prie šios kranti
nės uostą norima, pagilinti iki 
10 metrų, kad prie jos galėtų 
sustoti ir didieji laivai, kurie

iki šiol į uostą negalėjo būti 
priimami. Geresniam laivų ap
tarnavimui, krantinė bus ap
rūpinta geležinkeliais, pakelia- 
mais kranais ir kitais moder
niškais įrengimais. Visi šitie 
darbai kaštuos apie 6 milijo
nus litų.

šiems naujiems darbams nu
matoma įgyti naujų uosto į- 
rankių. Ateinančiais metais 
numatoma prie esančių sandė
lių pastatyti dar ir naujų.

Lietuva juros turi nedaug, 
tat reikia ja rūpintis ir ją 
branginti. Ir uosto gerinimo 
bei plėtimo darbai yra pirma
eiliai > Lietuvos vyriausybės 
darbų plane. Tsb,
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Dry Cleaning
* ** Senas Drapanas padarom t 

t kaip naujas, išvalom ir
§ sutaisom. ,
t Vyriški Siutai ir Topcoats ••
J išvalyti, suprosyti už 85cj R
* Moteriškos dresės — 95c. J,
| EVA PETRAITIS J 
$ 6702 Superior Avė. i
* Telef. HEnderson 5699 ' Ž

PASKANDINO VAL
DŽIOS LAIVĄ

Tangier, Afrika, Rugs. 
29. — Gibraltaro perf akoje 
susitiko du raudonųjų val
džios karo laivai su vienu 
sukilėlių valdomu laivu ir 
šiame susišaudyme sukilė
liu vieną valdžios karo lai
vą paskandino su apie 150 
kareivių, antras laivas par 
bego. Prancūzų laivas iš
gelbėjo apie 30 skęstančio 
laivo ‘žmonių.

Įsigykit Tuoj 
VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAVEIKSLUS
“Dirvos” knygynas gavo iš 

Lietuvos naujų, didelių, gražių 
spalvuotų Vytauto Didžiojo pa
veikslų, didelio formato, 14x13 
colių. Vytautas Didysis vaiz
duojama gražiose spalvose, dai
lininko Jono Mackevičiaus pieš
tas. Paveikslas tinka patrioti
nio Lietuvio namams, Lietuvių 
parapijinėms mokykloms, tau
tiškiems namams ir klubams.

Kaina tik $1.00 su prisiun- 
timu.

Taipgi “Dirvos” knygyne dar 
galima gauti didelio formato 
spalvose atvaizduotą garsų Žal
girio mušį.e Šis atvaizdas yra 
tris sykius didesnis už Vytauto 
Didžiojo paveikslą, jame mato
mas ir Vytautas ir Lietuviai 
karžygiai pačiame smarkiausia
me mūšyje su kryžiuočiais.

Šis paveikslas kaštuoja $2.00. 
Norėdami abu juos įsigyti, pri- 
siųskit $3.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”. 

6820 Superior Ave.
' " . ' Cleveland, O.

d

!savo seserį, kuri norėjo išduoti 
tėvų nenugalimų pili.
skaityti, ir svarbi istoriniu at-

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams' savo

Ši ypatinga, smagi 
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se.' MERUNAS apysaka apima plačių Lietuvų, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomų kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Menino, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga'parašyta'lenkai ^su^ąntamaSkalbja ir 
aprašymai tokie patraukianti'kad nehtjrčsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga ląbai didelė — ’ 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK 52.00.

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

i
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i BIRUTOS KALNO ŽEME
Amerikos Legiono Įsteigtame Taikos Darželyje

/ , Clevelande-X- - EKSTRA!
BŪTINAI ATS1VERSKIT ŠĮ PUSLAPĮ KITĄ

. SAVAITĘ, KAIP TIK SULAUKSIT SEKAN
ČIO “DIRVOS” NUMERIO!

::

PASUS PRAILGINA

William J. Kennedy

ATEIVIS KURIS PRA
SISIEKĖ

Kandidatas į Apskrities 
Inžinierius

Koplyčia ant viršūnės Birutos Kalno, Palangoje, šalę ku
rios buvo paimta žemė persiuntimui i Clevelandą, Ameri- 

i kos Legiono Taikos Darželiui ir Lietuvos Medžiui.

Rugsėjo 20 dieną Clevelande 
Amerikos Legiono 18-to meti
nio suvažiavimo proga, atiden
gta Taikos Paminklas ir ati
daryta Legiono Taikos Daržas, 
kuriame vienas medis dedikuo
tas ir musų valstybei Lietuvai.

Prie Lietuvos medžių supil
ta ta nuo Birutos kalno atga
benta šiai iškilmei žemė.

Prie' Lietuvos medžio bus 
padėtas bronzinis užrašas, iš 
kurio visi kas tik atsilankys 
Amerikos Legiono Darželyje 
musų medi galės pažinti.

Dalis tos pačios Birutos kal
no žemės papilta prie Taigos 
Paminklo, kurio atidengimas 
pravesta su didelėmis iškilmė
mis.

Prie paminklo atidengimo ir 
tų medžių dedikavimo Įvai
rioms tautoms, dalyvavo Ame
rikos Legiono Nacionalis Ko- 
mandierius Ray Murphy, Cle- 
velando Mayoras Burtoin, Cle
veland© Kultūrinių Darželių 
Lygos pirmininkas Wolfram,' 
sekretorė Jennie K. Zwick. ke
leto tautinių Darželių atstovai, 
konsulai tų valstybių kurios 
turi Clevelande savo konsula- 
turas, ir šiaip visuomenės vei
kėjai.

šiai iškilmei žemių buvo pri
siųsta iš apie 15 .valstybių, jų 
tarpe ir iš Lietuvos.

Kiekvienos tautos atstovas, 
kurių tik žemė buvo šioms iš
kilmėms atsiųsta, susirinkusiai 
miniai pasakė kalbą paaiškin
damas iš kur ta žemė pąeina,, 
ir paskiau dali tos žemės už
pylė apie Taikos Paminklo pa
matą.

Daugelio tautų atstovai sa
kė kad jų šalies atsiųsta že
mė paimta iš karo lauko, net 
“kraujai sumankyta”, mūšiuose 
ar tai su priešais ar kovojant 
už jų nepriklausomybę.

■“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius šiose ceremonijose at
stovavo Lietuvius.

Jau diena prieš tai, iš vaka
ro per Cleveland© radio stoti 
WGAR buvo leista trims tau
toms pranešti visuomenei apie 
jų šalies kubišką pėdą žemės, 
atsiųstą į Amerikos Legiono 
Taikos Darželi. Tarp tų trijų 
tautų buvo pakviestas ir Lie
tuvių atstovas apipasakoti apie 
vietą iš kurios paimta ta že
mė, ką padarė taipgi “Dirvos” 
redaktorius, vaizdžiai apibu
dindamas ir Birutą ir Birutos 
kalną, Lietuvių senovės tiky
bą ir Kęstučio paėmimą Biru
tos, iš kurių gimė sūnūs, Vy
tautas Didysis, kuris sutriuš
kino kryžiuočius.

Kadangi Lietuvos žemė at
ėjo specialėje puikioje dėžėje, 
gintaru išmargintoje (apie tai 
buvo plačiau rašyta pereitame 
“Dirvos” numeryje), p. Kar
pius vaizdžiai apipiešė tą dėžę,

jos sumanytoją, ir apsakė kas 
yra gintaras. Neužmiršo pri
minti kad Palangos burmistras 
p. Kraujalis atsiunčia dar ir 
kitas gintarines dovanas, vieną 
Amerikos Legiono konvencijos 
pirmininkui, antrą Cleveland© 
mayorui Burton. Pranešimą 
darė Angliškai.

Prie Taikos Paminklo ati
dengimo Amerikos Legiono 
Darželyje, kuomet kitų šalių 
atstovai skelbė kad jų žemė Į 
ši Taikos Darželį paimta iš 
“krauju nulaistytų karo lau
kų”, “Dirvos” redaktorius pa
sakė: “Lietuvos atsiųsta žemė 
paeina NE iš mušiu lauko bet 
iš senoviško Lietuvių kultūri
nio ir tikybinio centro.” Tas 
sakinis atkreipė dėmesį dauge
lio aukštųjų dalyvių.

REIKŠMINGAS LEGIO
NIERIUS

Tarp aukštesniųjų asmenų, 
dalyvavusių Taikos Paminklo 
atidengimo ceremonijose, vie
nas Legiono konvencijos dele
gatas, kaip tik patyrė kad čia 
yra ir Lietuvių atstovas, prį- j 
ėjo prie “Dirvos”, redaktoriaus j 
ir užkalbino.

Keletą žodžių su juo pasikei
tus “Dirvos” redaktorius pa
tyrė kad tas asmuo, L. E. Mes
singer, dabar gyvenąs Scar- 
boro Junction, Ont., Kanadoj, 
yra buvęs narys Amerikos Mi-. 
sijos, kuri 1919 metais lankė-j 
Si Lietuvoje. Ponas Messinger j 
išsikalbėjo apie tų dienų Lie-' 
tuvą, kaip ji sunkiai kovojo už 
savo laisvę, ir kaip galiau lai-į 
mėjo.

Jis sako Į Lietuvą nuvyko 
iš Varšavos, kur taipgi lankei
si. Kaune jis su kitais Ame
rikos misijos nariais rūpinosi 
šelpimu badaujančių moterų ir 
vaikų. Jis buvo tuo laiku ta
me viešbutyje kuomet Vokie
čių kariumenės likučiai buvo 
užpuolę Amerikos Misiją ir 
nušovė ten prie viešbučio durų 
Lietuvių vyriausybės pastaty
tą sargybinį, kareivį Praną 
Eimutį. Prie Lietuvos vieš
bučio Kaune ir šiandien kabo 
tam įvykiui paminėti bronzinė 
lenta.

L. E. Messinger klausinėjo 
apie Dr. Aldoną šliupaitę, su 
kuria tada Kaune darbavosi, ir 
apie kitus tų laikų Lietuvos 
kūrėjus asmenis. Lietuvą jis 
atsimena, jai užjaučia. Apie 
ją jis šitaip pasakė: “Aš tu-Į 
riu Lietuvai savo širdyje skir
tą šiltą vietą....”

“Dirvos” redaktorius apipa
sakojo jam plačiau apie da
bartinę Lietuvą, apie jos pa
kilimą,' jos didelę pirmynžangą, 
kas jam buvo labai malonu iš
girsti. Re p.

Gal but pirmutinis ateivis Ohio 
valstijos istorijoje kandidatuoja į 
antrą aukščiausią valstijoje vietą.

William J. Kennedy yra kandida
tas į Ohio valstijos Sekretoriaus 
vietą Demokratu sąraše, rinkimuo
se kurie Įvyks antradienį, Lapkri
čio 3 d.

Kovo mėnesį 1907 metais jaunas 
angliakasis iš Valijos atvyko į šią j 
šalį, be pinigų, darbo ii- giminių Į 
kurie galėtų jam padėti, bet pil- Į 
nas energijos, drąsos- ir pasiryži- ' 
mų. Jis vėliau atvyko į Clevelan- i 
dą ir po trijų mėnesių tapimo šios 
šalies piliečiu buvo išrinktas pir- 
mon valdiškon vieton East View 
kaimelio iždininku, kivis pirmiau 
buvo Clevelando priemiesčiu.

Netrukus po to tas kaimelis ta
po prijungtas prie 
William J. Kennedy 
į Clevelando miesto 
je tarnavo keturis 
liu. Šioje savo tarnyboje ICevelan- j 
do gyventojams jis daug kuo pa- I 
sitarnavo ir turi gerus rekordus.

1930 metais Wm. J. Kennedy bu- j 
vo pakviestas vadovauti George , 
White’s pirmoje gubernatorystės 
kampanijoje ir įvertindamas jo di- j 
delį darbą Gubernatorius White už
ėmęs savo vietą paskyrė p. Ken
nedy Valstijos Viešos Gerovės Di
rektorium. 1932 metais kuomet 
Ray T. Miller tapo išrinktas Cle
velando Ma'yoru, p. Kennedy tapo 
paskirtas Miesto Viešos Tarnybos 
Direktorium. 1934 metais Federa- 
lė Valdžia paskyrė jį vedėju Cle
velando Distrikto Home Owners’ 
Loan Corporation ir savo pareigo
se p. Kennedy daug prisidėjo prie 
Prezidento Roosevelto šalies atgai- 
ninio* programo išgelbėdamas namus 
daugiau negu 30,000 prasiskolinu
sių žmonių. Iš tos vietos p. Ken
nedy rezignavo šių metų Vasario 
mėnesį, kandidatuodamas j Valsti
jos Sekretoriaus vietą.

Kaipo ateivis p. Kennedy visada 
rūpinasi ir kovoja už ateivių reika
lus.

Gegužės mėnesio nominacijose p. : 
Kennedy laimėjo 84 Ohio apskrity- ' 
se iš 88, gaudamas 293,582 balsus. .

Clevelando, ir 
buvo išrinktas 
tarybą, kurio- 

terminus paei- Į

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas^ 
platinkit ją tarp savo draugu.

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

SMhHUOT!
LKTUMM

K

MIMUS

384 pusi, didumo, 86 paveikslai 
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINU IR VALGYKT4
Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

’ 17320 St. Clair Avenue , lft. Kampas E. 174th St. 6824 Superior Ave.

RAUDONUKŲ KOMISARAS 
“SILKIŲ ATSTOVAS” 

GAVO APKULTI
Čia musų raudonukai tiek 

dasiėdė Lietuviams lysdami į 
akis aukų kaulijimais, visokio
mis pramogomis, kišdami sa
vo šlamštus ir dengimu gerų 
Lietuvių, ir tt., kad išsisėmė 
ir kantrybė. Ramus Lietuviai 
tylėjo, Įeiti nuo jų šalinosi kaip 
nuo nenaudėlių.

Pagaliau, tie raudonukai ne- 
pajiegdami Lietuvius darbi
ninkus suklaidinti, pradėjo sa
vo tarpe peštis už viršininkys
tes. Ir štai, Rugsėjo 12 d., 
kada keli raudonukai susirin
ko savųjų namuose mitinguo
ti, vienas jų viršininkas, “sil- 

I kių atstovas”, gavo į kailį už 
I liežuvavimą, gerų žmonių der- 
gimą — ir gavo į kailį nuo sa
vųjų, ne nuo 
jie rimtus 
džiuoja: jam 
teris.

Buvo taip.
i nukai iš aukų ar parengtų pra- 
i mogų pasipinigavę paskui su- 
i ėję savieji ūždavo. Beuždami 
susipliotkavojo tarp savęs ir 
vieną moterį iš savo sueigų 

' prašalino. Apie ją parašė į 
[ savo laikraštį šmeižiančią ži- 
I nia. Buvo žinoma kas rašė. 
-Taigi Rugsėjo 12 d., pasibai
gus raudonukų mitingui, įžei
stoji moteris paklausė “silkių 
atstovą” del ko jis ją šmeižia 
ir kam jis skriaudžia Lietu
vius darbininkus. Kaltininkas 
pradėjo drebėti iš baimės, bet 
paaiškinimo nedavę, tyli lyg 
liežuvio netekęs. Ta moteris 
tada davė smarkų pamokslą 
tam vyrukui, pareikšdama kad 
ir jo motinai butų gėda tokio 
sūnaus. “Silkių atstovas” at
sakė kad jo motina buvus 
kvaila, už tai jį gerai auklėjo 
kaipo savo vaiką ir linkėjo jam 
pasaulyje laimės.

Tos moteries širdis nuo tų 
jo žodžių užsidegė ir ji grie
bus viena ranka raudonukui 
už ausies, antra gerai veidus 
aptašė ir dar parsimetus ant 
grindų norėjo daugiau pliek- 

' ti. Vyrukas matydamas kad 
i bus blogai, rėplomis bėgo per 
j duris, j Moteris pasivijus dar 
I keletą ' kartų įspyrė į kelines. 
“Silkių atstovas” savo “ben
drą užpakalį” suėmęs bėgo 
kaip kiškis, ir už kelių minutų 
atsidūrė 20-me 
moję, nuraminti 
mus 1 ...

Ant rytojaus, kokiame tai 
piknike atsilankęs, tas drau- 
gutis džiaugėsi kitiems svei
ka likusia savo skrybėle, bet 
kiti draugučiai apgailestavo — 
sako, jei kepurė butų buvus 
suplėšyta, butų buvę progos 
aukų rinkti ir pramogas ren
gti nukentėjusios kepurės var
du. Rykštė.

John O. McWilliams

ŠVEDAI STATYS 
NAUJĄ PASAŽIE- 

RINĮ LAIVĄ
Mr. G. Hilmer Lundbeck, 

generalis vedėjas švedų Ame
rikos Linijos, kuris nesenai 
sugryžo iš Europos, praneša 
jog jų linija yra pasiryžus pa
sistatydinti naują 25,000 to
nų motorinį laivą.

šis naujas laivas bus pridė
tas prie švedų Amerikos Li
nijos laivyno veikiančio tarpe 
New Yorko ir Švedijos ir Bal
tijos valstybių.

šis motorlaivis bus pavadin
tas “Stockholm”, ir turės vie
tos del 
ir 400 
Laivas 
tais.

Po karštų derybų' miesto 
valdybos su gatvekarių 
kompanija pavyko susitar
ti palikti dabartinę važinė
jimo pasų tvarką iki Spa
in 18-tos. Per tą laiką bus 
bandoma išdirbti naujas 
planas. Kompanija reika
lauja daugiau uždarbio po 
sutikimo pakelti gatveka
rių tarnautojams algas.

400 kabin, 600 turistų 
trečios klasės keleivių, 
bus gatavas 1938 me-

“fašistų”, kaip 
žmones pravar- 
kailį išpėrė mo-

Dažnai raudo-

bloke karčia-
savo skaus-

Cleveland Orchestra 
Jieško Dainininkų

Hall. Per virš 
renkama iš vi- 
Cleveland Phil- 
Orchestro Ope-

Boris Goldovsky yra pirmutinis 
dirigentų štabe prie The Cleveland 
Orchestra kuris vadovaus koncerti
nį darbą Severance 
savaitę laiko buvo 
so miesto nariai į 
harmonic Chorą ir
ros Chorą, kurie abu bus jo vado
vybėje ateinančią žiemą. Jis la
bai patenkintas savo surinkta ne
dega. Diduma darbo chorų sumo- 
kinime jau užvesta, tačiau dar yra 
progos prisidėti tiems kurie norėtų 
dainuoti ir yra tinkami. Kreipki
tės tuoj telefonu CEdar 7300.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 

’, gali-kojiniai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

PILIETYBĖS PAMO
KOS

tose 
tą

In- 
ge- 

Jo vadovystė atsižymi kaipo 
val-

Cle- 
vie- 
pat

Žmogus kurs bėgyje sekančių ke
turių metų turės savo globoje mi
lijonus dolarių operavimui Apskri
ties Inžinieriaus įstaigos, turi bū
ti patyręs, teisingas ir gabus.

Todėl tai, svarbu yra atkreipti 
skaitytojų dėmesį į tai kad Apskri
ties Inžinierius John O. McWilliams, 
po keturių metų tarnavimo 
pareigose, vėl kandidatuoja į 
vietą Lapkričio 3 d.

McWilliams vedė Apskrities 
žinieriaus įstaigą pastebėtinai 
rai.
pirmaeile Cuyahoga apskrities 
dymo skyriuje.

John O. McWilliams, tikras 
velandietis, buvo išrinktas ton 
ton keturi metai atgal, ir nuo
jos užėmimo pasišventė savo par
eigoms. Eilės metų patyrimas sta
tybos darbuose paruošė jį prie tos 
vietos.

Su štabu aukštai patyrusių in
žinierių, jis pasižymėjo panaikini
mais apskrityje pačių mirtiniausių 
užsisukimų keliuose, kur pirmiau 
žūdavo desėtkai žmonių kas metas, 
ir padarė daug kitokių pagerinimų 
keliuose. Kuomet žiemos metu už
eina speigai ir keliuose pasidaro 
pavojai, jis išleidžia darbininkus 
apvalyti ir užžiurėti kelius nežiū
rint ar tai diena ar naktis.

Jis pasirūpino pastatydinti 
puikų Lorain Road tiltą 

Jis partraukė
ir federalių 
darbams į

ją 
Rocky River, 
jonus dolarių valstijos 
pinigų viešos statybos 
Cuyahoga apskritį.

John O. McWilliams
rekordu užsitarnauja paramos vi-

Cuyahoga 
išrinktas 
balsavi-

nau-
per 

mili-

savo gražiu

su tautybių balsuotojų 
apskrityje ir tikisi būti 
County Engineer vietai 
muose Lapkričio 3.

RUOŠKITĖS BAL
SUOTI!

Amerikos pilietybei pasiruošti 
pamokos, kurias vadovauja Citizens’ 
Bureau, Marshall Buildinge, forma
liai atsidaro šią savaitę, kaip pra
neša George A. Green, Biuro direk
torius. '

Tos pamokos yra vyrams ir mo
terims kurie turi pirmas popieras 
ir kurie nori pasiruošti gaultiniam 
egzaminui antroms popieroms. Pa
mokos bus laikoma kartą i savaitę 
nuo 7 iki 9 vakare.

George A. Green praneša kad 
pastarais laikais padaryta pamai
na pilietybes įstatymuose apsunki
na tapimą piliečiu, todėl aplikan- 
tai sutaupys daug laiko ir kaštų 
lankydamiesi šiose pamokose, kti- 
mios veiks ištisą metą.

Šis Biuras yra atdaras kasdien, 
ir ketvirtadienio vakarais, pagelbė
jimui žmonėms išpildyti jų aplika
cijas, suteikimui informacijų ir vi
sokių patarimų.

Citizens’ Bureau, narys Cleveland 
Welfare Federation ir Community 
Fund, vadovauja pilietybes reika
lus Clevelande nuo 1917 metų. To 
laikotarpio bėgyje virš 50,000 atei
vių tapo piliečiais.

Tiems kurie naktimis dirba, spe- 
cialės pamokos buna Biure antra
dienio rytais.

Štai kur buna reguliarės pamo
kos Lietuviams patogiose vietose:

EAST SIDE — Alexander Ha
milton School, 3465/E. 130 St., an
tradienio vakare; Broadway Libra
ry, E. 55th ir Broaway, ketvirta
dienio; Collinwood Library, 856 E. 
152 St., antradienio; East 131st 
Library, 3830 E. 131 St., ketvirta- 
ienio; John Adams School, 3817 E. 
116 St., pirmadienio; Miles Park 
Library, Miles Park ir E. 93 St., 
penktadienio; St. Clair Library, 
St. Clair ir E. 55 St., ketvirtadie
nio; Superior Library, 1347 E. 105 
St., ketvirtadienio; Rice Library, 
2820 E. 116 St., antradienio.

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko

Kungsholm ........................... Spalių 21
Gripsholm ............................. Spalių 29
Drottningholm ........... Lapkričio 19
Gripsholm ......................... Gruodžio 8

Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

EIKIT
PIRKT

jums paduota nubalsavimui
— naujų ir atnaujinimui se-

jus, jūsų šeimos nariai ir ju-

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 
“TAUTA”

laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

ir

tvarkoje, pa
gatvyje kai- 
užsiregistra-

pranešt apie

Board of Elections ofise, 
Hall. Truks tik minutą lai- 
Taipgi, visos balsavimo 
bus 

dieną 
5. 
Spalių

bu-
atdaros registravimuisi

pirmadienį, SPALIŲ-

5-tos nebus galima re- 
savo antra-

Lapkričio 3 dienos balsavimuose 
bus 
taksų 
nų!

Ar
su kaimynai esat tinkamai užsire
gistravę balsuoti ?

Jeigu jus balsavot visuotinuose 
rinkimuose Lapkričio mėnesį 1934, 
ir Lapkričio mėn. 1935 metais, ir 
nuo to laiko nepersikėlėt gyventi 
į kitą vietą, jums dabar registruo
tis nereikia.

Jeigu jus esat taip 
sidarbuokit kad jūsų 
mynai butų tinkamai 
vę.

Užsiregistruot arba
pakeitimą savo antrašo galima kas 
dieną 
City 
ko. 
dėlės 
visą 
OCT.

Po
gistruotis nei pakeisti 
šo.

Namų savininkai privalo ruoštis 
ir balsuoti prieš visus taksų siūly
mus. Iki šiol jums buvo uždeda
ma visokių taksų ir pravaroma, ta
čiau jau laikas tai sulaikyti.

Clevelande taksai dąug branges
ni negu kituose miestuose.

Bet tos naštos negalėsit atsikra
tyti ir nuo nauji) naštų apsiginti 
jei nebūsit užsiregistravę ir pasi
rengę balsuoti.

M

| tik į tokias krautuves 
kurios turi savo skel
bimus jūsų laikraštyje 
“Dirvoje”. Nuėję ko 
pirkti, priminkit jog 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit ? 
geresnį patarnavimą

į

4*

į
:Į:

H 
H

LIETUVI, skaityk 
mėnesinį paveiksluotą laikraštį 

>>
Redaktorius-leidėjas P. JURGĖLA

Prenumerata metams $2.75; pusei metų $1.50. Atski
ras numeris 25c. Kreipdamiesi adresuokit: 

“TAUTA” 123 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Txxxxxxxxxxzxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

*j—z--:—:—:—:—:—:—:--,—
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DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

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

Uždengsiu stogą dabar, išsimokėti galėsit per 3 metus.

The Home Owners Service Company
HEnderson 3842 7313 Myron Ave.

Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas

X

X

z
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IS LIETUVOS
Litų Dovanų Sodų 

Steigėjams
nau- 
pre- 
litų.

ne daugiau

Kaunas. — šį rudenį 
jiems sodams Lietuvoje 
mijuoti paskirta 11,000 
Premijomis galės pasinaudoti 
ūkininkai valdą
kaip 29 ha naudojamos žemės 
ir šį rudenį tvarkingai pasodi
nę nemažiau kaip 20 obelai
čių. Premijoms gauti pareiš
kimai apskričių agronomams 
paduod’ami iki Lapkričio 1 d. 
Vieniam ūkininkui bus išduo
dama nedaugiau kaip 50 litų.

“L.A.”

Lietuvos Radiofonijos
Dešimtmetis

Kaunas. — 1926 metais'pra
dėjo veikti pirmutinis Lietu
vos valstybinis radiofonas. Tat 
šymet suėjo 10 metų Lietuvos 
radiofonijai. šios sukaktuvės 
paminėta Rugsėjo 12-14 d. Ta 
proga įvyko ir Klaipėdos ra
dio stoties iškilmingas atida
rymas.

Tiesa, Klaipėdos radio sto
tis veikia jau nuo šių metų 
Gegužės mėnesio, tačiau jos 
oficialio atidarymo dar nebu
vo.

Radiofonijos dešimties me
tų sukakties proga, Kaune 
Įvyko ir antroji Baltijos val
stybių radio vadovybių konfe
rencija. Tsb.

Lietuvoje Draugijos 
Registruojasi

• Kaunas. — Pereitų metų pa
baigoje Lietuvoje buvo išleis
tas naujas draugijų įstatymas, 
pagal kuri visos veikiančios 
draugijos ir jų skyriai turėjo 
naujai persiregistruoti vidaus 
reikalų ministerijoje. Persire
gistruojant, kai kurioms drau
gijoms reikėjo atitinkamai pa
keisti ir savo įstatus.

Galutinis 
gistravimo 
statytas ild 
čio 1 d.

šiuo metu draugijos 
čiai persiregistruoja, nes 
naši jų persi registravimo 
kutinis laikas.

draugi j ų persire- 
terminas yra nu- 
ateinančio Lapkri-

spar-
arti-
pas-
Tsb.

800 DARBININKU 
DAINUOJA SAVO 

CHORUOSE

numatyta 
darbininkų

VIETINĖS ŽINIOS vėl Kandidatuoja

Lie-

išmokti

Kaune 
chorų j

Kaunas. — šiuo metu 
tuvoje prie darbo rūmų įsteig
tų kultūrinių darbininkų klu
bų yra suorganizuota 10 miš
rių chorų, kuriuose dalyvauja 
per 890 žmonių. Visiems cho
rams vadovauja prityrę diri
gentai. Chorų repertuaras pri
taikytas busimai 1937 metų 
dainų šventei. Repertuaro da
lį visi chorai privalo 
iki Naujų Metų.

Pavasarį 
surengti
šventę — didelį koncertą, ku
riame dalyvaus visų chorų dai
nininkai. Visų darbininkų cho
rų veikimą prižiūri darbo rū
mų dainos ir muzikos vado
vas Antanas Makačinas.

Kauno centrinis darbininkų 
choras, sėkmingai koncertavęs 
Šiauliuose ir Klaipėdoje, labai 
intensiviai dirba. Deda pas
tangų Kaune iki metų pabai
gos pastatyti kapitalinį kurini, 
bibliška poemą “Tvanas”, da
lyvaujant solistams ir simfo
niniam orkestrui. Kauno dar- 
bininkai labai domisi dainos 
menu, uoliai lanko repeticijas.

Netrukus sekmadieniais dar
bininkų Kauno kultūriniame 
klube bus rengiami darbinin
kams ir tarnautojams muzikos 
koncertai, kurių metu bus skai
toma apie muziką ir Įeitas me
no šakas paskaitos. “L.A.”

ŽEMĖS SAUSINIMO
DARBAI ŠIĄ 

VASARĄ
Kaunas. — šymet Lietuvos 

žemių nusausinjmo darbų vyk
dymui vyriausybė yra pasky
rus 2,000,000 litu. Vandenų 
nutraukimo darbams bus išlei
sta 400,000 litų, o likusi suma 
paskirta upelių reguliavimui, 
kanalų kasimui, seniau 
tų kanalų aptaisymui ir kt. nu
sausinimo darbams.

Iki Rugpjūčio pradžios nu
sausinimo darbams jau buvo 
išleista apie 1,100,000 litų, 
šiuo metu darbai dirbami visu 
smarkumu ir kai kuriuose di-

nepa- 
nusau- 

daug

dėsniuose .projektuose tam ti
kslui skirti kreditai baigiami 
sunaudoti.

j Ūkininkų susidomėjimas nu- 
| sausinimo darbais yra 
prastai didelis. Žemės 
sinirno skyrius gauna

I ūkininkų prašymų kiek galint 
j greičiau vykdyti nusausinimą. 
Kai kurie nusausinimo projek
tai jau yra iš seniau paruošti, 
tačiau del lėšų stokos šymet 
dar negalėjo būti pradėti 
dyti ir laukia savo eilės.

Ypač didelis ūkininkų ; 
domėjimas nusausinimu 
tose vietose kur yra jau 
iriau nusausintų plotų, iš ku
rių ūkininkai patys pamato 
nusausintų ir nenusausintų 
žemės plotų skirtumą. ‘L.A.’

vyk-

susi- 
yra 

i se-

Naujas Klaipėdos 
Gubernatorius

Kaunas. — Rugp. 31 d. 
sistatydino Klaipėdos 
gubernatorius Inž. Vladas Kur- 
kauskas. 
Lietuvos 
kalbama kad jis busiąs paskir- ■ 
tas Lietuvos žemės ūkio rūmų 
direktorium.

Nauju Klaipėdos krašto gu
bernatorium yra paskirtas J. 
Kubilius. Naujasis guberna
torius yra Lietuvos kartume- j 
nės atsargos pulkininkas, Vy
tauto Didžiojo universitete iš-1 
ėjęs teisių mokslus. Jis ilgą | 
laiką buvo Šiaulių apskrities 
viršininku ir Vyriausiu Lietu
vos notaru. Be to, yra žymus i 
visuomenės veikėjas ii' daly
vauja daugelyje organizacijų.

Tsb.

at- 
krašte

Jis yra išrinktas 
seimo nariu. Kaune

Lietuvos Iždo Pajamos 
Didesnes negu Išlaidos
Kaunas. — šiais metais per 

pirmus 8 mėnesius Lietuvos 
valstybės 
358,213 
217,558 
per tą 
071,248 
686,040

8 mėnesius
> iždas turėjo 156,- 

pajamų ir 155,- 
išlaidų. Pernai 

laiką buvo 149,- 
pajamų ir 149,- 

Taigi šy-

litų
litus

patį
litai
litų išlaidų.

iškas- met valstybės iždo ir pajamos
į ir išlaidos yra padidėjusios. 
Tačiau pajamų šymet turima 
1,140,655 litus daugiau negu 
išlaidų. Tsb.

DAINA IŠGELBĖJO

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojijhe kaštai priklauso nuo šeimos' išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

Kamilas St. Clair ir Ontario 
Namu KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
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.

Kaunas. — šiomis dienomis 
Lietuvoje viešinčiai Amerikos 
Lietuvaitei dainininkei Barbo
rai Darlys važiuojant trauki
niu į Latviją, atsitiko toks 
prietikis.

Lietuvos-Latvijos pasienyje, 
jai įvažiavus į Latvijos terito
riją, Latvių muitininkas pra
dėjo tikinti jos lagaminą. Mui
tininkui kaž kodėl atrodė įtar
tina kodėl Barbora Darlys ve
žasi tiek daug (jų buvo išvi
so 6) skrybėlių. Jis pareiškė 
kad skrybėles teks apmuitin
ti, nes jos tikriausia yra skir
tos pardavimui. Dainininkė 
Latviškai nekalba, todėl jai la
bai sunku buvo įrodyti kad 
visos skrybėlės yra jos pačios 
dėvėjamos, o apie pardavimą 
negali būti nei kalbos. Lai
mei, kartu važiavo dirigentas 
B. Dvarionas. v Jis muitininkui 

, aiškino kad skrybėlių savinin
kė yra dainininkė ir vyksta į

——----------------------------------------------------------------------------- Į Ryga gastrolėms. Muitininkasnillliiliiimiiimniiiniiii'iitiiiiiiiiiiiHiiiiiiiilliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiriiliiiiiiliimiiiiiiir^  vistiėk dar netikėjo B Dar- 

i DELLA C. JAKUBS
Ei navo. Dainavimas buvo toks I 
S puikus kad muitininkui nieko 
*| daugiau neliko tik dainininkės i 
g I atsiprašyti ir palinkėti jai ge- 
E ros sėkmės Rygos gastrolėse. 
= I “L.A.”

Ę (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) 
y Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai.
E 1 ittuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
EZ teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
i tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
r nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
~ sirinkimo. Reikale telefonuokit.
E Lithuanian Funeral Home
| 6621 Edna Avenue , ENdicott 1763
raiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiHHGiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiimm

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS |
5 Ries esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, 5
J tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5
>; sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi: - K

miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
S Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 5 
!• ir Apdraudos Agentūra į

i P. P. MUEIOĖIS Į
< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

t
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ANGLIS
ŽIEMA yra laikas 

anglį.
A B A R yra 

pirkti anglį.
Norėdami gauti 
anglių — pirki t nuo 
Komero — gausit ge
rą patarnavimą. Tik 
šaukit telefonu:

GArfield 2921 
arba kreipkitės antrašu

kuriat

D laikas

geru

f

t ČIJ JJŽl Al eiĮJKlbCd ČUlLIČldU

¥ Komei- Coal & Wood Co.
į 1201 EAST 80th ST.
T (Lietuvis Pardavėjas)

PASKUTINĖ SAVAITĖ
Didžiųjų Ežerų Paroda 

eina jau paskutinę savaitę. 
Pasinaudokit dar likusio
mis dienomis, pamatykit 
ją. Milijonai žmonių ją 
aplankė ir rado Įdomia. Ji 
patiks ir jums.

Paskutinė proga pama
tyti ir Lietuviškas bakūžes 
Pasaulio Gatvėse. /

PIKNIKAS
Šį sekmadienį, Spalių 

Marti nkų farmbje, netoli 
Chagrin Falls, rengiama 
paskutinis šio rudens pik
nikas. Draugai ir pažys
tami prašomi atvažiuoti.

Dalį pelno skiria Lietu
viškiems radio progra- 
mams.

4,

Svečiai Clevelande
Porai dienų buvo atvažiavęs 

Chicagietis veikėjas ir geias 
tautininkas Mikas Pallock. Jis 
Chicagoje darbuojasi daugiau
sia prie Margučio ir A. Vana
gaičio ir atvežė nuo p. Vana
gaičio )abų dienų Clevelandie- 
čiams. Paklausus kada Vana
gaitis vėl Clevelande apsilan
kys, sako jis tą laiko “sekre
tu”. Vanagaitis dabar ren
giasi prie didelio radio pro- 
gramo (apie tai plačiau pami
nėta ant 1-mo pusi.).

M. Pallock yra “Dirvos” 
skaitytojas. čia lankėsi pas 
savo dukterį ir žentą, Feliksą 
Adamsonus. Jie aprodė tėvui 
Lietuvių Darželį ir Cleveland© 
Parodą. Atsilankęs “Dirvos” 
redakcijon p. Pallock paauka
vo Darželiui $1.

Iš Montreal, Kanados, Cle
velande vieši Kazys ir Veroni
ka Likai; atvyko apsilankyti 
pas savo seserį ir švogerj Pan- 
zerus. Apsilankė ir pas bro
lį Detroite. Aplankė Lietuvių 
Darželį, “Dirvą” ir kitas 
mesnes vietas.

įdo-

Padėka
šiuomi padėkojame 

rengimą mums musų 
vedybinio gyvenimo 
vių paminėjimą, T ' 
Įėję šeštadienio vakare, Rugsė
jo 25 d. Ačiū visiems sve
čiams ir draugams kurie taip 
skaitlingai atsilankė. Įjalyva- 
vo musų veikėjų, profesiona
lų ir draugų vietinių ir iš ki
tur, ypač iš Akrono.

Labiausia ačiū rengėjoms— 
Onai Ramanauskienei ir Onai 
Sarulienei, kurios padarė ši 
pokili toki didelį ir linksmą.

Ona ir Pranas Bagužauskai.

už su- 
25 metų 
sukaktu- 

Lietuvių sa-

Repuhlikonai Ruošiasi 
Rinkimams

Cleveland© Republikonai ir- | 
gi smarkiai ruošiasi rinkimams i 
ir organizuoja tautinių grupių j 
komitetą. Pirmadienį Aller
ton viėšbutyje turėjo susirin
kimą ir pietus, kur buvo išdės
tyta vajaus planai. Republi
konai pasiryžę skelbti atei
viams balsuotojams tą kad jie 
pabėgę iš savo šalies nuo ne
tolerantiškumo ir autokratijos 
tą patį sutiko Roosevelto ad
ministracijoje bėgyje praeitų 
keturių metu.

Ateivių skyrius darbuosis iš
vien su valstijos ir šalies ko
mitetu, skelbia Herman Vail, 
Cuyahoga Apskrities Republi- 
konų Tautinio skyriaus vedė
jas.

Lietuvius Re'pu'bli'konus šia-) 
me tautinių grupių skyriuje1 
atstovauja Jonas Brazauskas, j

RENGIASI APSIVESTI
Antanas ir Rožė Zalbgai su 

p; Zalogienės sumini Teodoru 
Jurevičium Liepos pabaigoje 
lankėsi Chicagoje, aplankė Da
riaus ir Girėno paminklą.

Chicagoje viešėdamas Teo- 
i doras susipažino su Stella Sa-

¥ kalauskaite, padoria Lietuvai- 
¥ te. LTž mėnesio laiko, Darbo 
T šventės proga, pasisamdęs au- 
* tombilį su draugais važiavo į 
? i Chicagą pas p-lę Sakalauskai- 
$' tę, parsivežti ją į svečius Cle- 
j velandan. Ten. nuvažiavusius 
¥ juos ištiko nelaimė — autom©-1 
¥ biliui apvirtus susižeidė. Lai- 
Ž mė kad išliko gyvi. Patėvis 
¥ A. Zaloga gavę^ žinią apie tą

v I ’ Iparvezri.
Dabar gi Teodoras Jurevi

čius jau galutinai susitarė su

¥ nelaimę; | turėjo; važiuoti juos

T cius jau galutinai susitave su 
¥ p-le Stella apsivesti. Jai bu- 
X vo surengta dovanu vakarėlis 
T Rugsėjo 26 d. jo tėvų namuo- 
? se, 13709 Rugby rdy ir vestu- 

vės įvyks Spalių 17’d.

iKANDIDATAS Į
APSKRITIES PRO-

SRKUTORIUS _ .

Jis taip 
veikimo 
Gas 
ir

kalba patys 
darbavosi su- 

Bell Telephone, 
Co. ir Illuminating 
iškovojo žemesnes

jo gabumus iv 
tarnyboje, 

George White

Frank T. Cullitan

ginenų pardavėją, ir Niek Satullo, 
“Clcvelando daugiausia areštuotas 
gangsteris”. Cullitan taipgi pada
rė galą namų padegėjams ir kito
kių apdraustų dalykų sunaikinto
jams tikslu išsikolektuoti apdraudos 
pinigus.

Taipgi, 
toks ; 
drąsiai 
ninkus 
blogais 
buvęs 
Banko, 
dos namuose; 
ir Wilbur M. 
viršininkai Union Trust Company 
tapo nuteisti ir jų bylos dabar bai
giamos; Alex Bernstein tapo nu
teistas už suaikvojimą $475,000 
iš Cuyahoga Apskrities iždo.

abejotina ai- buvo kith s 
atkaklus prosekutorius kuris 

persekiojo ir baudė kalti- 
bankinių ,įstaigų nuvedime 
keliais. C. Stirling Smith, 

prezidentas Standard Trust 
dabar randasi Ohio Pabau- 

Kenyon V. Painter 
Baldwin, buvę aukšti 

Union

Sunkus darbas iš pat jaunų die
nų, gabumas ir išnašumas sujung
tas su teisingumu ir atsakantumu 
tarnyboje savo legalėje profesijoje 
ir valdiškoje vietoje yra spindinti 
rekordai George Kerr, Teisėjo Cuy
ahoga Apskrities Common Pleas 
Teisme.

Judge Kerr kandidatuoja į tą pa
čią vietą ateinančiuose rinkimuo
se Lapkričio 3 d.

Gimęs Portlande, Oregan, 1889 
metaisj Judge Kerr baigė Teisių 
mokslą Michigan Universitete 1915 
metais ir sekantį metą pradėjo tei
sių praktiką Ohio valstijoje.

Po eilės metų darbavimosi su 
nekurtomis pažymiausiomis teisių 
firmomis Clevelande, George Kerr 
tapo paskirtas Clcvelando Teisių 
Direktorium Kovo mėn. 1932 m. Jo 
rekordai toje vietoje 
už save, 
tvarkyme 
East Ohio 
Company, 
kainas.

Pripažindamas 
pastangas visuomeninėje 
Gubernatorius George White pa
skyrė jį Cuyahoga Apskrities Com
mon Pleas Teisėju Sausio 1, 1935. 

šiose pareigose jis tuoj atkrei
pė į save visuomenės dėmesį. Jis 
pagelbėjo namų savininkams gau
ti pašalpas kuomet tie buvo bėdo
je. Kriminaliame teisme jo spren
dimai parodė jo plačiausi apsipa- 
žinimą su tos rūšies įstaitymais ir 
teisingyste.

Teisėjas Kerr žino gvyenimo ko
vas ir vargus. Atsiekimui mokslo 
jis pats sunkiai dirbo ukėse ir dir
btuvėse. Jis turi užuojautą darbo 
žmonėms. Jo jaunystės vargai iš
mokino jį pažinti gyvenimą ir žmo
nes. Jis visada buvo prieinamas 
ir draugingas ateiviams. Todėl tai 
jis užsitarnauja paramos ateivių 
piliečių sekančiuose rinkimuose — 
Lapkričio 3 d.

Frank T. Cullitan stoja prieš šios 
apskrities balsuotojus išrinkimui į 
Apskrities Prosekutoriaus vietą su 
neperviršytu rekordu drąsos ir su- 
gabumo įstatymų vykdyme. Jo 
pusketvirtii metų tarnavimas Cuy
ahoga Apskrities Prosekutoriaus 
pareigose pasižymėjo neperlaužia- 
mu kovojimu prieš gangsterius ii' 
raketierius. Ilgas sąrašas Cleve- 
iando “visuomenės priešų” jo tar
nybos laiku tapo apmažintas. Jo 
įkalintų prasižengėlių eilėj yra šie: 
Jos Filkowski, žudeika ir pagarsė
jęs desperado; Peter Treadway, 
kuris nužudė Ruth Steese, Aklųjų 
Draugijos biuro tarnautoją; Fran
cis “Mack” Bush, kurs nužudė Her
bertą E. Quinan, vidurmiesčio bran-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 79th Street , 
(Kampas Pulaski Ave.)

j šioje vaistinėje užlaikom vi- 
i 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 
tokių ligų.

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

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI NAUJĄ

Rudeninę Skrybėlę
$295

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5690

visokių 
vėliausių 
pavidalų

VAIKAMS
VAIKAMS
VAIKAMS
VAIKAMS

Kaklaraiščiai . .

Sveteliai . .
Marškiniai
Ilgos Kelinės 81.95
Šilkiniai

visokiose, 
vėliausiose

spalvose

ir po $3Z.95
VYRAMS Marškiniai . 81.00 
VYRAMS Sveteliai .... 2.15 
VYRAMS Kelinės ......... 2.95
VYRAMS Kaklaraiščiai du 

nž 81.25

81.19
69c

19c
Krautuvės atdara kas vakaras iki 8 valandos

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd,

Kita Priežastis Kodėl Moderniškas Gazo 
Pačius Yra Visuotinai Mėgiamas ....

Delei didelės daugybės jų gami
nimo — nes kasmet gasinių pe
čių parduodama po virš milijo
nu — jus galit nusipirkti geros 
rūšies modernišką gazo pečių už 
visai prieinamą kainą. Padary
kit patys kainų palyginimus ir 
patirsit kokios geros rūšies jie 
yra ir kaip mažai moderniški ga
zo pečiai kaštuoja.
Maža pirkimo kaina ir maži ope-

ravimo kaštai yia dvi svarbios 
priežastys kodėl gazas pasiren
kama valgiui gaminti kuru. Pą- 
matykit naujus moderninius pe
čius pas pardavėjus arba Gas 
Office. Tėmykit j jų daugel au
tomatiškų ir patogumo savybių 
kurios taupo laiką ir darbą ir 
duoda geresnes pasekmes. Tada 
žinosit kodėl gazas yra mėgia
miausias kuras valgių gaminime.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
EAST-SIXTH-IA ROCKWELL - i PHONE MAIN 6Š4O.J į
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IR LANDON ATVYKS
Kaip žinoma, Spalių pra

džioje Clevelande žada at
silankyti Clevelande Prezi
dentas Roosevelt.

Šiose dienose pranešama 
kad čia lankysis ir Repub- 
likonų kandidatas Landon. 
Jis atvyks Spalių 12-tą.

NUŽUDĖ DRAUGĄ
Joseph Csoųka, 24 metų 

amžiaus, nuo 2481 E. 89 
st., prisipažino kad jis nu
žudė savo draugą, Charles 
Steffes, 26 m., už merginą, 
kurią jie abu mylėjo.

Steffes sudaužytas lavo
nas buvo užtiktas upelyje 
prie Mesopotamia, O., Rug
sėjo 24 d., su viela ant kak
lo ir parištu akmeniu. Jo 
kišeniuje rasta tos mergi
nos vardas ir antrašas, už 
kurią jiedu lenktyniavo. Iš 
jos policija patyrė apie an
trą vaikiną. Suimtas, Jo
seph Csonka apsakė kaip 
jis susitikęs tą antrą vaiki
ną pasivadino savo auto
mobiliu važinėtis, užsuko j 
vieną karčiamą, išsigėrė, ir 
paskiau išėję, susėdę auto
mobiliu pradėjo bartis už 
merginą. Gerai Įširdęs jis 
smogė savo oponentui tam 
tikru daiktu per galvą, ir 
kai patyrė kad jis užmuš
tas, išvežė iš miesto ir toje 
vietoje Įmetė j upeli.

KITAS LAVONAS
Hinckley ežere, Medina 

apsk., rasta lavonas Otto 
Kruegero, 19 m. amžiaus 
vaikino, su per juostą pri
rištu 30 svarų akmeniu. 
Vaikinas gyveno Parmoję, 
Clevelando priemiestyje.

DAR VIENA ŽUDYSTĖ
Užeigoje po antrašu 5363 

St. Clair avė., Rugs. 26 d. 
Įpykęs svečias nudurė sa
vininką, Antoną Novak.

PAGROBĖ $12.000
Rugs. 29 d. plėšikai už

puolė Julius Aderers Ine., 
dentistams reikmenų san
dėlį 13-rae aukšte Hanna 
bldg., ir pabėgo su apie 
$12,000 vertės auksu. Ten 
rastą patarnautoją mergi
ną jie pirma surišo, užrišo 
burna, ir paguldė ant grin
dų, 
i---------

RADO KŪDIKĮ
Trečiadienio vakare gry- 

žęs prie savo automobilio, 
kurį buvo palikęs gatvėje 
ant St. Clair Ave. prie W. 
3rd St., Charles P. Green
lee rado viduje padėtą kū
dikį, apie 5 mėnesių am
žiaus mergaitę, suvyniotą 
ir Įdėtą popierinėje dėžėje. 
Pašaukė policiją ir kūdikį 
nugabeno i Šv. Onos ligo
ninę, kur yra pamestinu
kams prieglauda.

Pasaulio Keliautojai 
Visiems Patiko

PASILIKO CLEVELANDE 
IR DAR KALBĖS IR DAI
NUOS VILNIAUS UŽGRO

BIMO PAMINĖJIME
Rugsėjo 24 d. Lietuvių sa

lę užpildė skaitlingai suėję 
Clevelandiečiai pamatyti ir iš
girsti Lietuvius jaunuolius, pa
saulio keliautojus, Stepą Juod
valkį ir Vladą Verbą. Ir da
lyvavusieji jų pasirodymu ne
apsivylė, ką parodė publikos 
pasilikimas saJšije ir vaišini- 
masis bei šokimas iki vėlyvos 
nakties. Viso to vakaro pel
nas buvo keliauninkų naudai, 
ir pasidarė gražaus pelno.

Programas buvo tokis:
Pirmiausia buvo perstaty

tas kalbėti Stepas Juodvalkis, 
kuris Įdomiai apsakė jų per
keliautas šalis ir patyrimus iki 
atvažiavimo į Ameriką. To
liau apipasakojo savo patėmi- 
jimus besilankant keletoj val
stijų, Chicagos apielinkėj, kur 
jie pirmiausia ir buvo nuva
žiavę.

Clevelande, sakė, juos la
biausia suįdomino vietos Lie
tuviu statomas musų tautai 
paminklas — Lietuvių Darže
lis.

Paskiau apipasakojo apie 
atgimusios Lietuvos gyvenimą 
ir laimėjimus, apie kovos už 
Vilnių ir tt. Kalba buvo labai 
įdomi, ir žmonės gaudė kiek
vieną žodį.

Antras publikai perstatyta 
Vladas Verba, kuris padaina
vo keletą dainų. Akompana
vo Petras Luiza. Dainos pub
likai tiek patiko kad gausiu 
plojimu reikalavo dainuot dau
giau.

Kuomet V. Verba išėjo dai
nuoti daugiau, scenoje pradė
jo painiotis keistas ponaitis— 
tai buvo juokingai persirėdęs 
S. Juodvakis. Dabar jiedu su
krėtė puikių juokų. Tikri ko- 
medijantai. Po juokų dar abu 
sudainavo.

Po programo, visi suėjo į 
apatinę salę ir linksminosi iki 
vidurnakčio.

Clevelandiečiai gausiai parė
mė savo jaunus svečius, pri
duodami jiems gero ūpo to
liau keliauti.

Šio vakaro surengimu dau
giausia darbavosi Jurgis Sala- 
sevičius, jam prigelbėjo poni 
Salasevičienė, Alvina A. Lui
za, Ona Karpienė, Marė Mič- 
čikienė ir A. M. Praškevičius.

VĖL JUOS MATYSIT
Kurie šiuos du jaunelius 

keliautojus matėt, ir kurie ne
turėjot progos pamatyti, gau
sit dar viena progą juos suei
ti šį sekmadieni, Spalių 4.

Vietos VVS. skyriaus laiki
na valdyba, rengdamasi minė
ti Vilniaus pagrobimo dieną, 
paprašė keliauninkų Juodval
kio ir Verbos pasilikti Cleve> 
lande dar keletui dienų ir pa
dėti mums Clevelandiečiams 
sudaryti įdomesni programą. 
Jiedu sutiko tai padaryti, tai
gi vėl kalbės naujose temose 
ir padinuos naujų dainų.

Rep.

Kaip Musų Raudonu
kai Apgaudinėja 

Visuomenę

Saujelė Clevelando Lietuvių 
raudonukų, kuriems jau ke
purėse galvos neišsitenka, su
manė visuomenę kaip nors ap
gauti, ir sukvietus į salę gerų 
Lietuviu vardu išnešti “pro
testą” prieš visus “fašistus” 
ir viską kas tik jiems išrodo 
ne raudona.

Jie nuėjo į Lietuvių salę, 
užėmė salę “Dirvos” redakto
riaus vardu, išsispausdino pla
katus, irgi uždėdami “Dirvos” 
redaktoriaus vardą, buk jisai 
eisiąs su jais Į “diskucijas”, ir 
kaip katinai su pūsle prie uo
degos parišta bėgiodami, kvie
tė žmones .į “diskucijas”. Ir 
jie ir publika žinojo kad “Dir
vos” redaktorius su tokiais 
žiopliukais neturi reikalų ir 
neturės. Taigi susirinkę keli 
tuzinai jų, patys tarp savęs 
“diskucavo” ir net išnešė visą 
pasaulį gąsdinančią “rezoliuci
ją” — visų Clevelando Lietu
vių vardų....

Lietuvių salės valdyba ma
tydama kokią klastą tie rau
donukai nori iškirsti — kad 
svetimu vardu savo “kermo
šių” rengia, pareikalavo jų iš- 
anksto užsimokėti už salę, tik 
tada leido jiems susirinkti.

Bet už tai tie “didžgalviai” 
supyko. . . . Patys būdami kal
ti, apgavystes vartodami, dar 
drysta pykti ant kitų. Rep.

Lietuviai Protestuoja
Clevelando tautininkai ir ka

talikai veikėjai patyrę kad 
musų raudonukai pereitą penk
tadienį rengė savo apgavingas 
“diskucijas” ir keli tuzinai su
ėję išnešė visų Clevelando Lie
tuvių vardu kokias ten protes
to rezoliucijas, atėję į “Dir
vos” redakciją pareiškia savo 
protestą prieš tai ir reikalau
ja kad “Dirva“ iškeltu visuo
menei tą jų niekšišką darbą.

Sekančiame “Dirvos” nume
ryje tilps tiems “susipratė- 
liams” rimtas atsakymas.

PETRAS RIMŠA 
The Sculptor

Others have reported upon the 
success of Mr. Rimsa’s exhibit in 
Detroit. In view of the fact, how
ever, that another exhibit is now 
being- conducted in Pittsburgh and 
others will be had in the near 
future, a few comments' by one 
connected with the exhibit in De
troit may be of interest.

The exhibit in Detroit, from the 
standpoint of its cultural effects 
was an unqualified success. The 
Lithuanians can, without any res
ervations, point to the work of 
Petras Rimša with unquestioned 
pride. The very nature of his 
work obviously invites criticism and 
especially comparison so the com
ments and comparisons piust be 
expected. No attempt will be made 
by me to compare his work with 
other artists as I do not Edel as 
though I am qualified to give an 
opinion of value. It is deemed ap
propriate to reflect the opinion of 
others who arc qualified to make 
comparisons and whose opinion is 
worthy. i

The exhibit was officially open
ed June 13, 1936, at the Gordon 
Beer Studios Art Galleries, 39 E. 
Adams Street. Mr. Beer provided 
refreshments and many of the in
dividual sponsors were present at 
the official opening. Judge Uvick 
prepared a formal entry to be 
made for the records of Petras Rim
ša under which the sponsors and 
visitors signed their names. The 
sentiment of the sponsors on be
half of the Lithuanians of Detroit 
were expressed by the formal 
opening which read as follows:

In commemoration of the visit 
of Petras Rimša, the most promi
nent Lithuanian sculptor, and in 
commemoration of the exhibition of 
his art at the Gordon Beer Gal
leries in our City on this day, we, 
the undersigned as, patrons, with 
humble pride do proclaim and open 
said exhibit for the benefit of the 
public of the City of Detroit.

All residents of Lithuanian oik 
gin in this state, and country, and 
those residing in the Republic of 
Lithuania are especially interested 
because of the honor paid to Pet
ras Rimša by prominent citizens 
of Detroit, who as qualified critics

commend this exhibit to the pub
lic. They, are grateful to learn, 
through the esteem of others, that 
his work of art has acquired their 
interest thereby doubling evaluat
ing the pride of those who feel 
more closely related to him.

(To be Continued)

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

LITHUANIAN STUDENTS 
HERE ON WORLD TOUR

For the past three weeks Cleve 
land and local’ Lithuanians have 
been playing host to two Lithuan
ian students. They are Stepas Juod
valkis, 27, and Vladas Verbavicius, 
28, both of the University of Vy
tautas the Great in Kaunas, stop
ping in Cleveland for a short stay, 
then to continue their around the 
world trip.

They left Lithuania July 5, 1935 
and so far have visited Latvia, Es- 
thonia, Finland, Sweden, England 
and Scotland. Arriving in this U. 
S. last December, they have visit
ed al! the principal cities of the 
east and middle west. Spending 
most of their time visiting insti
tutions of learning and culture.

The most impressive sights in 
this country to them was the tow
ering skyscrapers and the speed 
of our machines and machinery.

COMMEMORATION OF THE 
OUTRAGE OF VILNIUS

On Sunday, Oct. 4th, Cleveland 
Lithuanians will commemorate the 
blackest outrage in modern history, 
the theft of Vilnius by the Poles.

A program of proper proportions 
for the occasion will be held. In 
the course of events, speeches by 
Stepas Juodvalkis, Lithuanian stu
dent, P. V, česnulis and K S. 
Karpius. Entertainment will be af
forded by Vladas Vebavičius, the 
other student and a chorus of girls 
and boys. Dancing to the tune 
of Johnny Apanaitis’ melody mak
ers later.

REIKALINGA MERGAITĖ 
namų darbui. Kreipktis tele
fonu HEn. 5246. 7101 Cen
tral avė.

Vilniaus Pagrobimo Minėjimas
Sekm. Spalių-Oct. 4 d.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS VILNIAUS REIKALAMS IR 

CLEVELANDO LIETUVIU DARŽELIUI

RENGIA ŠOKIUS
šv. Jurgio parapijos moterys 

rengia Našlių vakarienę sek
madienį, Spalių 11 d., su šo
kiais ir kortavimu. Pradžia 6 
vai. vakare, parapijos salėje. 
Su ineigos tikietu duosis dvi 
dovanos, jauniausiai našlei ir 
katra likus našle netikėtai. 
Prie to bus kitokių paįvairini
mų. Tikietas 50c.

LIETUVIU
6835 Superior Avenue Dudys atdaros nuo 5, pradžia 6 v.

Life of a Wealthy 
English Duchess

HER VISIT TO LITHUANIA

By P. W. URBAN

The 600 year old history of Bir
žai Castle in Lithuania contains a 
myriad of interesting episodes and 
we at times feel angry at the his
torians who devote but a single 
paragraph on it. To really do 
justice to it, the whole story of 
the castle with its line of good 
and bad dukes, the Radvilas, in 
the hands of an accomplished poet 
or dramatist would afford the fin
est possible material for an epic 
poem or a tragic drama. Aye! 
Biržai but awaits, patiently, its 
Homer. Descendants of the Rad
vilas are found here and there; 
Princess Radziwill, who writes to 
“Pictorial Review,” was married 
to one of them altho she herself 
is of Russian birth.

It is recorded that one Radvila 
whose first name was Karolius at 
one time entertained an unusual 
lady guest, the Duchess Kingston, 
whom he had contemplated to mar
ry. This duchess was Elizabeth 
Chudleigh. Born in 1720 in De
vonshire, England, she lived for 
some time in Duchess De Gailės 
Castle, and being of strange, ec
centric character but possessor of 
very great beauty, she developed 
her acquaintance with Duke Ham
ilton but at a whim turned round 
and was wedded to Graf Bristol, 
whom she deserted after six months. 
She was something of a vixen, 
given much to flirting. Altho she 
was beautiful, she was course as 
gravel, appealing more to the bas
er instincts -of men. She was sei 
fish, mercenary and cruel. She 
left England, in Berlin, calling her
self Chudleigh, she made acquain
tance with Frederick the Great, and 
in Dresden she sought out the 
Duchess of the Saxons. When the 
Duchess De Gailės became queen, 
Chudleigh returned to England, di
vorce^ Graf Bristol, and in 1769 
married Duke Kingston, the most 
wealthy man in England, who, upon 
his death, willed to her al) his 
wealth. After Bristol’s death She 
left for Russia, where she met 
Catherine the Great, bought a large 
farm fronting the Narva river, but 
soon left Russia. Arriving in the 
city of Rome she astounded every
body with her immense wealth: in
cluding Pope Klemens XIV Gan- 
ganelli who took deep interest in 
her person. The Duchess illumi
nated the Collosseum at Rome, in
viting all the famous actors and 
singers of Europe to her amateur 
theatre, and spending so much of 
her money in a year what a me
dium size king’s realm is valued 
at (Bouillet, Dictionnaire univer- 
sel, Paris, 1866). Karolius Rad
vila met her in Munich and she 
promised to visit him in Lithuania.

But since his castle was almost 
in ruins due to enemy bombard
ments of former times, he had 
no place to entertain his distin
guished guest. Immediately he be
gan constucting a spacious sum
mer cottage. When it was done 
he hired the best landscapers to 
beautify the surroundings of the 
cottage with trees, shrubbery and 
flowers. There was not a path 
neglected by his landscapers. To 
satisfy his prodigious ego he even 
built a huge card board city* near 
the cottage so as to impress the 
English Duchess of his worth and 
thus gain her favor. It appears

that the craftsmen who put up the 
city were from Moscow and were 
acquainted with Potemkin’s elabor
ate stagecraft. However, the card 
board city was short lived, for it 
was set on fire one night when a 
great celebration was in progress 
— a play was being staged depict
ing some battle and in the skir
mish the city was purposely set 
on fire, perhaps to give the Duch
ess a still greater thrill. At the 
great celebrations, consisting of a 
variety of dances, dining, much 
quaffing of beer and wine from 
the “taures”, play staging and 
whatnot, many notables were pres
ent, among whom Madame Labaus- 
kas, the little old lady Balbiani, 
whose manor still stands at Bir
žai. Duchess Kingston had a num
ber of the most beautiful diamonds 
loosely sewn to her garments, so 
that when she danced they easily 
dropped off, and when any “cava
lier” brought to her a lost diamond 
she heartily begged him to have 
it as a little keepsake from her.

Radvilla entertained the Duchess 
for two full weeks, but neither 
could come to terms so no mar
riage ensued. The Duchess made 
strong insistence that all his wealth 
be put in her name, but he could 
not accede to her great wish — 
(Memoires de la Baronn«( D’ Ob- 
erskirch sur la cour de Louis XVI 
et la societe Francaise avant 1789: 
Bruxelles J 754, Vol. 11, p. 259). 
The Duchess died in 1788 in the 
Ste Assise Castle near Fontaine
bleau, and Karolius Radvila passed 
to the Great Beyond two years 
later. And so neither of them 
outlived the sun if we choose the 
refreshing consolations of Villon, 
a contemporary of Vytautas, but 
before whose sun even Vytautas 
pales. Poetry is mightier than the 
sword!

NAUJOJ VIETOJ
J. Maurutis atsidarė alinę 

naujoje vietoje —
1115 East 79th Street 

Kviečia savo visus draugus 
ir tos kaimynystes Lietu
vius atsilankyti. Užlaiko 
gerą alų, skanų vyną, viso
kius užkandžius. (43)

PUIKI PROGA“
Parduodu 4 akrų farmelę su 5 kam

barių nameliu; yra tvartas kar
vių laikymui. Gera proga mieste 
dirbančiam dirbti, o farmelėje su 
šeima gyventi. Randasi tarpe 
Clevelando ir Akrono, pusiauke- 
lyje, prie pat miestelio Peninsu
la. Parsiduos pigia kaina.

Kreiktis telefonu arba asmeniškai

P. J. KERŠIS
1430 Standard Bldg. Cleveland, O.
Telefonas MAin 1773. Namų vaka
rais ir šventadieniais KEn. 4740 W.

DEŠIMTS MILIJONŲ!
Apskaičiuojama kad šy- 

met Įvairios konvencijos 
Clevelandui atnešė gražią 
sumą — $10,947,330. To
kius svečius visi myli.

KREČIA
Cleveland^ apspito fede- 

raliai agentai, kurie krečia 
nužiūrėtas vietas kuriose 
pardavinėjama be leidimų 
degtinė ir slaptai laikoma 
narkotikai. Clevelande tų 
agentų esą apie 50. desėt- 
kai žmonių areštuota.

LIGONINIŲ KONVENCIJA
Šią savaitę Clevelande atsi- 

buna Amerikos Ligoninių Są
jungos konvenciją. Tai yra 
jau 90-tas metinis suvažiavi
mas, kuriame apkalbama bu
dai žmonių sveikatos globoji
mo ir gyvasčių gelbėjimo. Da
lyvauja apie 5,000 gydytojų, 
slaugi,] ir ligoninių .vedėjų.

AUTOMOBILISTAI’.
Nuo Spalių 1 dienos vi

si Ohio valstijoje automo
bilius valdanti asmenys tu
ri turėti leidimus. Netu
rintieji, sugauti bus bau
džiami. Išsiimkit savo lei
dimą, išvengsit bėdos.

GAVO •
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per ‘Dirvą’’ šios 

ypatos:
Jieva Baliukinienė $55.00
Anelė Ruočkaitė $6.00
Magdė Kazemekaitienė $9.00
Jurgis Blaškevičius $19.00
Antanas želvys $10.00
Leonas Paluckas $10.00
Apolonija Valaikienė $22.00

Kreipkitės vėi:
“Dirvos” Agentūra Stepas Juodvalkis Vladas Verbavičius

PROGRAMAS
EKSTRA! Sutiko Clevelande pasilikti ir kartu 
su mumis minėti Vilniaus užgrobimo sukaktu
ves (Spalių 9) svečiai iš Lietuvos, keliauninkai

STEPAS JUODVALKIS ir
VLADAS VERBAVIČIUS

Pasakys naują kalbą svarbiais musų 
tautos reikalais, ir padainuos.

Vietiniai kalbės:
ADV. P. V. ČESNULIS 

Redaktorius K. S. KARPIUS
BUS PUIKIU DAINŲ IR DEKLA

MACIJŲ.

Įžanga 25c ypatai.
šokių pradžia 8 vai. Gros

Jono Apanaičio Orkestras.

Kurie neturėjot progos pamatyti Lietuvos jau
nuolius keliaujančius per pasaulį, dabar turėsit 
tam progą, nes jiedu dalyvaus musų Vilniaus 
užgrobimo minėjimo programe.

PARDAVIMUI NAMAI
2 šeimų, po 5 kambarius, for- 

nasai, maudynės, garadžiai, 
didelis lotas. Kaina $6,000. 
Reikia įmokėti $1,800. Rn- 
dasi ant Addison rd.

2 šeimų po 6 kam., maudynės, 
furnasai. Ant Melrose avė. 
Kaina $5,500.

1 šeimos, 7 kamb., fronasas, 
maudynė, garadžius. $1.500.

2 šeimų, po 4 kamb., maudy
nės, fornasai, garad'žius, — 
kaina $4,000; įmokėti $500. 
Išsimokėjimas lengvomis iš
lygomis. Kreipkitės dabar.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.
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Į I. SAMAS JE VYEERY j 
| 6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- 5 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- 5 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 
akinių. Viskas žemomis kainomis. E

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI Ė 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. E

GERA ANGLIS

ARLINGTON ICE & FUEL CO
J. STANKUS 16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas mus kainos 
prieinamos, anglis geriausia.
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