
‘H'S®

atp ^CB

Iftat tęįCltl 

“f
a H * Vi 

nūPn Cre, Ą?'! 
rr * Ąi 

le great relei^'W 
M variety of T* 
' quaffing

tie “tau*.< 
I whatnot, Ą® 

ent, anon; ■ 
kas, the littį !W 
whose maat sj E 
at Duchess P'f 

er of the į,W 
osely sewn (0£>-, 

at when she s.,Įį 
>pped off, 
■” brought to feE 

heartily be® f 
is a little ImJt. 
dvilla entertajB 

two full weelf', 
come to tenK 

ensued. The K 
insistence taE 
in her nam,E 

cede to her J; 
■es de la B;-J
sur la courįl 

riete Francais;
J 754. Vol 1 

less died in i;

Karolius Safe 
"eat Beyond s 
i so neita < 

sun if m Ai 
consolations (P 
ary of Vyta 
! son even fr 
■ is mightier ta

U VIETOJ 
; atsidarė .ii 
>je - 

79th Street 
visus draugu 
nystės Lieti- 
ti. Užlaiko 

vvna, viso 
‘ ’ (4.?)

OGA “
elę su ū 

tvartas ta* 
proga mieaf

5 farmelėje st 

Randasi tarpg 
-ono, pusiau!-* 
stelio PeniiE-1 

a kaina.
■ba asmenis®

ISIS
Cleveland, ■ 

l. Namu nhK 
KEn. 1W ’f

NAMAI

nbarius, Ii 
s, garaia 
aina M 
$1,800.
n rd. J 

mauH 
tfelrose j

>., frofl 
iius. S!i 
nb., m 
iradžiuij 
lūkėti lį 
agvonš; 
itės

ĮLĮS 
Avė 

mm®*

ar 
jiisipi'; t 
antq !; I
- pU'| 
i^a I 

mW : I 
liŲ;!; 
lOfflii • I 
® ii

“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

Published every Friday in Cleveland by the 
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

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

under the Act of March 3, 1879.

No. 41

The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State ąnd 20,000 in Cleveland .
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“DIRVA” (THE FIELD)
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuvių Spaudos B-vė
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ................
Kanadoje ir Meksikoje ...............
Lietuvoje ir kitose šalyse ..........

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

$2.00
2.00
3.00

21st YEAR (21-mi Mtftafly
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ISPANIJOJE

IR DARBININKŲ ŽINIOS
MADRIDAS LABIAU 

APSUPAMAS

Dalyvauki! Lietuvių Dar
želi© Atidaryme

BYLA UŽ PASISAVI
NIMĄ 194,000 

LITŲ

gautas ir Gruodžio 24 d. 1934 
m. gryžęs Lietuvon pasidavė 
policijai. -

Dabar, bylą užvedus, iškvie
sta apie 30 liudytojų. “L.A,“

Darbininkų Kovos
Šiose dienose penkiose 

valstijose siaučia darbinin
kų streikai ir atkaklios ko
vos. Tai Pennsylvanijoje, 
So. Carolinoj, Kalifornijoj, 
Louisianoj ir Utah.

Reading, Pa., sustreika
vo keli tūkstančiai Berk
shire kojinių mezgimo iš- 

• dirbystės darbininkų tikslu 
tą dirbtuvę visai uždaryti.

Paterson ir Dover, N. J. 
streikuojanti unijistai lai
ko apsupę dirbtuves. Ten 
laike streiko buvo užmuš
tas vienas darbininkas.

Union, S. C., sustreikavo 
Monarch andinyčios darbi- 

* ninkai.
Salinas, Kalifornijoj, at- 

sibuna susirėmimų darbi
ninkų su streiklaužiais ku
rie nori užimti jų vietas 
daržų darbuose.

. Trenton, N. J., lėlių iš- 
d-ft’bystės darbininkai pa
reikalavo
nes jiems nusibodo žaisti 
su lėlėmis už $9 iki $12 sa
vaitėje. Streikuoja 650.

lėlių iš-

didesnių algų,

Clevelande, rūbų krautu
vių siuvėjai, 250 skaičiuje, 
buvo pasirengę streikuoti, 
bet laiku spėjo susitaiky
ti, gaudami 40 valandų sa
vaitę, apmokamas atosto
gas ir daugiau mokesties.

Plieno kompanijos 
je šalyje šiuo tarpu 
tiek daug užsakymų 
nespėja jų išpildyti, 
bai eina gerai.

Maskva, Spalių 8. — So
vietų vyriausybe pagrąsino 
kitų šalių vyriausybėms jog 
duos pagalbą Ispanų kai
riųjų valdžiai, kadangi esą 
fašistinės šalys gelbsti Is
panams sukilėliams.

v- ¥ y.
Burgos, Ispanija, Spalių 

8 d. — Gerai pasiruošę, po 
priedanga sunkios artileri
jos bombardavimo raudo
nųjų pozicijų, Ispanijos su
kilėlių tautininkų divizijos, 
kurios supa lyg gyvatė ap
link Madridą iš vakarų pu
sės, pradėjo savo spren
džiamą ataką ant sostinės.

Viena tautininkų kariu- 
menės dalis prisistūmė 20 
mylių artyn Madrido, piet
vakariniame fronte, o Ge
nerolo Franco kariumenė 
stumiasi pirmyn 50 mylių 
ilgio ruoštu linkui Torre- 
jon, artyn Toledo ir Mad
rido.

Vieną po kitam greitu 
puolimu 
keturis
da, Santa Cruz, Huecas ir 
Portillo.

Sukilėlių vadai, padrą
sinti keletu naujų laimėji
mų visuose frontuose, su
tuokė 150,000 savo gerai 
apginkluotų vyrų žygiuoti 
Madridą užimti.

tautininkai užėmė 
miestus: Fuensali-

CLEVELANDO LIETUVIU KULTŪRINIO DARŽE
LIO BENDRAS VAIZDAS. VIDURYJE ANT PE- 
DESTALO MATOSI DR. JONO BASANAVIČIAUS 
BIUSTAS. UŽ JO, GEDIMINO STULPŲ PAVIDA
LAS. VIRŠUTINĖJE “-------- -----------

ŠONUOSE TOLĖLIAU 
O KUDIRKOS IR POE-

DALYJE, CENTRE MATOSI

r vriN x-n lxzyo, 
BUS PASTATYTI DR. VINCO 
TO MAIRONIO BIUSTAI. 
SODINAMA SLA IR 
JŲ 50 METŲ GYVAVIMO SUKAKTUVIŲ PROGA.

LRKSA. ATMINČIAI

POE-

viso- 
turi 
kad

Par
Raudonieji Silpnėja

7,000,000 gryžo dirbti. Iš 
visos šalies surinktos ži
nios parodo kad nuo 1933 
metais buvusio žemiausio 
nusmukime laipsnio iki da
bar į darbus sugryžo apie 
7 milijonai darbininkų.

Koja sulaikė traukinį
Drilla, Ont. — Traukinio 

inžinierius pajuto kad au
tomatiškas anglies į pečių 
varymo aparatas nedirba ir 
traukinis sustoja, patyrinė
jęs rado žmogaus koją an
glies trynimo aparate.

Ir Austrija šiose dienose 
atmetė jai nustatytą var
žymą ir draudimą ginkluo
tis ir paskelbė šaukimą Į 
kariumenę jaunų savo vy
rų. Pašaukta 8,000 vyrų 
atlikti karinę prievolę.

Tą sutarti sulaužyti Au
strus padrąsino Mussolini, 
pažadėdamas laikyti. Aus
trų pusę prieš kitas vals
tybes.

Madridas, Spalių 8 d. — 
Drebėdami nuo užėjusio 
šalčio, Madrido gynėjai so
cialistai ir komunistai ko
voja visu atkaklumu, ban
dydami laikytis lūžtančiuo
se savo frontuose.

Pamėlynavę nuo šalčio, 
nuvarginti valdžios karei
viai varomi i žūtbūtinę ko
vą savo vadų, kurie neno
ri užsileisti nei žingsnio.

Raudonieji ruošiasi gin
ti Madridą iki paskutinio 
lašo savo kraujo. Jie ka
sasi gatvėse, tiesia vielų 
tvoras, stato barikadas ir 
įrengdinėja s p r o gstamas 
vietas savo priešų atmuši
mui. Aikštėse Įrengiama 
artilerijos stovyklos, didė- 
sės kanuolės.

Madridas tokiu budu ga
li būti sugriautas iki pa
matų.

Kiti pranešimai sako kad 
Madrido socialistų vyriau
sybė jau apleidinėja mies
tą.

Riaušes Paryžiuje

Iš Madrido išeiną pabė
gėliai sako kad raudonieji 
iki šiol sostinėje nužudė 
3,000 žmonių visu sukilimo 
laiku. Po miestą siaučia 
nevaldomi raudonųjų žu- 
deikos, pasivadinę “darbi
ninkų teismu” ir atlieka 
savo kruviną darbą.

Paryžius. — Spalių 4 
Paryžiaus gatvėse įvyko 
tautininkų muštynė su ko
munistais, kurie rengė mi
tingą, o tautininkai norėjo 
komunistus išvaikyti.

Socialistų valdžia pama
čius tautininkų stiprią or
ganizaciją jos pabijojo ir 
žada ją išardyti.

d.

Šis sekmadienis, 
Amerikos Lietuvių 
landė atidaroma pilname savo puošnume ir 
didingume Lietuvių Kultūrinis Darželis — 
vienatinis visame pasaulyje tos rūšies pa
minklas musų tautai ir valstybei už pačios 
Lietuvos sienų. Niekur kitur pasaulyje, be 
pačiame Kaune Įrengto sodelio prie Vytau
to Didžiojo Muzejaus, kito tokio gražaus ir 
reikšmingo Lietuvių tautai paminklo nėra.

Darželio atidarymo iškilmė bus tuoj po 
pietų, ir svarbu kad Į iškilmę pribūtų Lie
tuviai iš toliausia kiek galima, kiti gi, ku
rie patys atvykti negali, kad prisiųstų savo 
sveikinimus — pavieniai ir organizacijų val
dybos. Tie sveikinimai bus Darželyje laike 
iškilmių perskatyti. Taigi, dalyvaukit šiose 
iškilmėse visapusiai.

Dar svarbiau, kad su sveikinimais pri- 
siųstumet ir savo auką Darželio įrenginio 
kaštams pagelbėti apmokėti.

Darželio įrengimas atsiėjo desėtkus tūk
stančių dolarių, o plačioji Amerikos visuo
menė prie to sulyginamai visai mažai prisi
dėjo,
jimas Lietuvių Amerikoje padarė stambią 
auką — $500. Clevelandiečiai Lietuviai pa
siaukavo iki paskutines, pasiimdami ant sa
vęs net kelių tūkstančių dolarių skolų naš
tą kad tik savo Darželį pirmiau už kitas, 
daug didesnes ir turtingesnes už mus tau
tas, įrengus. Lietuvių Darželis savo gra
žumu ir didumu taipgi viršija kitų tautų

Spalių 11-ta, yra 
istorijoje diena.

didele
Cleve-

Iš organizacijų, tik vienas Susivieni

Riaušės buvo vienos iš 
didžiausių pastarų 
metų bėgyje. Buvo 
kta 12,000 policijos 
riumenės.

Socialistų valdžia 
kauja komunistams, taigi 
vienas tautininkų vadas sa
vo kalboje pasafkė jis bu
siąs tas vadas kurio vyrai 
sušaudysią dabartinį Pran
cūzijos premjerą socialis
tą Blum.

kelių 
iššau- 
ir ka-

patai-

Londone Spalių 4 d. bu
vo daryta užpuolimai ant 
Žydų, po to kai policija iš
girdė anksčiau rengtą rau
donųjų demonstraciją tai
kytą prieš fašistus.

Darželius. Tas parodo Clevelando Lietuvių 
veikėjų pasišventimą ir sumanumą.

Lietuvių Darželis lieka Paminklu VISŲ 
Amerikos Lietuvių išeivių musų garbingai 
senai tautai. Todėl, musų manymu, svarbu 
kad VISOS Amerikos Lietuviai prisidėtų 
kas tik išgali, su maža ar didesne auka.

Laukiame visų jūsų pribunant Į iškilmę, 
laukiame prisidedant su auka. Kaslink au
kos, gerbiamieji, atminkit kad pinigai bus 
reikalingi ir po Darželio atidarymo dienos, 
todėl, ypač organizacijų veikėjai, prašomi 
padaryti Įnešimus savo draugijose ar kuo
pose ir nutarti prisiųsti 
auką, taip 
kiniuose.

Kada tik 
sada lauks
puoštas Lietuvių tautos didvyrių pamink
lais, kuris liks liudytoju musų Tautos bu
vimo ir ilgiaus laikams po to, nes storuose, 
stipriuose akmenuose iš šonų Gedimino 
Stulpų yra iškalta didelėmis raidėmis — 

LITHUANIAN GARDEN.
Iš kitų miestų atvažiavusieji Į Darželio 

atidarymo iškilmes prašomi susirinkti ant 
Superior Avenue, tarp East 68th ir 69th 
Street, prie Lietuvių salės.

Aukas prašoma siųsti: P. P. Muliolis, 
Iždininkas, 6606 Superior Ave., Cleveland, 
Ohio.
CLEVELANDO LIETUVIŲ KULTŪRINIO

DARŽELIO SĄJUNGA.

pat parinkti
Lietuviu Darželiui 

kiek aukų susirin-

Clevelandą jus vi-atvažiuosit Į 
didingas Lietuvių Darželis, iš-

Kaunas. — Rugsėjo 16 d. 
Kauno apigardos teismas pra
dėjo nagrinėti Janulio ir jo 
bendrininkų baudžiamąją bylą.

Janulio bylos istorija tokia. 
Janulis, kuris ėjo taupomųjų 
valstybės kasų skyriaus prie 
Kauno pašto knygvedžio par
eigas, Liepos 8 d. 1933 metais 
paprašė to skyriaus vedėją kad 
tą dieną jį pavaduotų pareigo
se, nes turįs būtinai vykti pas 
tėvus. Bet pirmadienį, Liepos 
10 d., Janulis į tarnybą neat
ėjo.

Tuojau paaiškėjo kad prieš 
išvykdamas jis iš vyriausio 
kasininko paėmė 21,000 litų. 
Krito įtarimas kad Janulis pa
bėgo.

Liepos 12 d. atidaryta tau
pomosios kasos skyriaus spin
ta ir rasta 55,000 litų truku
mas. ,

Nuo 1932 m. Kovo 22 d. iki 
1933 m. Liepos 8 d. Janulis 
ėjo ir kasininko pareigas. Įra
šydamas Į kasos knygas gau
tus iš indėlininkų pinigus, ne
įrašydavo visų sumų, dalį pi
nigų pasisavindavo, o kai ku
rių indėlininkų visas sumas 
pasisavindavo. Žinoma, indė
lininko knygelėje pažymėdavo 
kad priimta, bet j kasos kny
gą neįrašydavo. Taip suklas
tojo 70 indėlininkų sąskaitas, 
pasisavindamas 167,048 1 
o valstybės iždui padarė 
194,052 litus nuostolių.

Tardyme paaiškėjo kad 
dėjęs sukčiavimus Janulis 
sisakė savo uošvei ir klausė 
patarimo, gal esą vertėtų 
skolinti pinigų ir atidėti į 
są paimtą sumą. Uošvė įtiki
nus kad tokios sumos nesą ga
lima paskolinti, o kadangi jau 
pradėta savintis tai reikią kuo 
daugiau pasisavinti, dalį pini
gų duoti jai 
si rūpinsianti 
ti į užsienį, 
mus jam jei 
nigų 
kui. 
pasisavinęs apie 200.000 litų, 
iš kurių 
vęs savo 

Janulis 
išrūpino 
vykti užsienin 
ręs net Ispanijoje, 
čiau jautėsi savo padėjėjų ap-

GAISRUOSE ŽUVO
10 ŽMONIŲ

Kaunas. — Pastebima kad! 
del nuolatinės priešgaisrinėj 
propagandos ir del nuolat stip
rėjančios priešgaisrinės apsau
gos gaisrai Lietuvoje ir jų da
romi nuostoliai mažėja.

Per pirmą šių metų pusme
tį Didžiojoje Lietuvoje įvyko 
873 gaisrai: 781 kaimuose ir 
92 miestuose. Gaisrai 
del šių priežasčių:

žaibo
Padegimų
Netinkamų įrengimų
Suodžių užsidegimo
Neatsargumo
Vaikų žaidimas
Kitokios priežastys
Nežinomos priežastys

Gaisrai padarė 2,152,700 li
tų nuostolių. Iš jų 299,400 it. 
tenka miestams ir 1,859.300 
litų kaimams.

Pernai per pirmą pusmetį 
buvo 850 gaisrų: 
tuose ir 726 
stolių buvo 
litų: 923,800 
4,095,800 lt.

Nors šymet pirmąjį pusme
tį įvyko 23 gaisrai daugiau ne
gu pernai, tačiau nuostolių pa
daryta 2,860,900 litų mažiau.

Ypač žymus gaisrų suma
žėjimas yra miestuose. Pav„
1934 m. miestuose jų buvo 123,
1935 m. — 124, o 1936 m. — 
jau tik 22 gaisrai (skaitoma 
tik pirmi pusmečiai).

Išviso šymet per 6 pirmus 
mėnesius 
žmonių, 
sruose žuvo

Daugiausia 
buvo Alytatis 
109.

Daugiausia
Marijampolės apskrityje — 12.

įvyko

133
83
49

103
126

8-
15 ■ 

356

124 mies- 
. kaimuose. Nuo- 
padarę 5,019,600 
litų miestuose ir 
kaimuose.

btus, 
viso

pra- 
pa- 

i jos 
pa
ka

saugoti, o ii pa- 
dokumentus vyk- 
Uošvė net grąsi- 

jis neduos jai pi-
pranešianti jo viršinin- 
Pats Janulis mano esąs

apie 150,000 litu da- 
uošvei.
rado padėjėjų,' kurie
jam dokumentus iš- 

Buvo atsidu- 
Janulis ta-

AUTOMOBILIAIS 
UŽMUŠTA 107

Praeitą sekmadienį viso
je šalyje automobilių ne
laimėse sutiko mirti 
asmenys.

ji 07

. 70 ŽUVO AUDROJE
Tokyo, Japonija. — Di

lelė jurų audra užėjus ant 
Japonijos salų padarė daug 
nuostolių, vandenuose su
naikino daug mažų laivų, 
žuvo apie 70 žmonių.

Mons, Prancūzijoje, ka
syklos sprogime užmušta 
4 darbininkai, 10 kitų su
žeista.

JURA IŠPLOVĖ KEIS
TĄ GYVŪNĄ

Nome, Alaska. — Šio 
miešto gyventojai tapo nu
stebinti radę ant kranto iš
plautą jurų gyvūną, apie 
25 pėdų ilgio, ilga uodega, 
dideliu snukiu, aštriais ir 
gerais dantimis, stora oda 
apžėlusia plaukais, betgi 
jis išrodo esąs replių veis
lės.

Niekas nėra tokio gyvū
no niekad matę.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PRIEŠ PALEISTUVES
Quebec, Kanada. — La

vai universiteto 200 stu
dentų susiorganizavę nu
ėjo į “raudonųjų žiburių” 
distriktą užpulti paleistu
vių namus. Policija juos 
bandė sulaikyti, taigi įvy
ko smarki muštynė. Stu
dentai daugelio namų iš
vertė duris, išdaužė lan- 
gtis ir išstūmė laukan iš 
tų namų merginas.

Al Smith, Demokratas, 
tiek įtūžo ant Roosevelto 
kad spaudoje ir per radio 
išėjo už Republikonų kan
didatą Landon.

Praregėjo. Buffalo, N. 
Y. — Devynių metų vai
kas, kuris gimė aklas, da
bar atgavo regėjimą po 
operacijos pas vieną dak
tarą. Vaikas paeina iš Kit
chener, Ont., Kanados. _

gaisruose žuvo 10 
Tiek pat žmonių gai- 

1934 ir 1935 m.
paskini gaisrų 
apskrityje —

padegimų buvo

Maistas Supirks 5,000 
Raguočių

Kaunas. — Per visą rudens 
ir žiemos sezoną — Spalių, 
Lapkričio, Gruodžio, Sausio ir 
Vasario mėnesius — “Mais
tas“ numatęs supirkti iš Lier 
tuvos ūkininkų apie 5,000 ra
guočių. Bus superkami geros • 
rūšies mėsingi buliai, karvės 
ir telyčios. “L.A.”

Lietuvoje Rūpinamasi 
Sveikatos Reikalais

Kaunas. — Lietuvos sveika
tos reikalais ir socialine globa 
rūpinasi valstybė ir savivaldy
bės. Ypač stambias išlaidf 
sveikatos reikalų ir socialine . 
globos aprūpinimas sudaro ,;h- • 
vivaldybių biudžetuose.

Per pirmą šių metu pusme
tį sveikatos reikalams savivąl-1 
dybės išleido 1,252,800 litų, o 
viešuomenės globai l,118,80Q

Tsb.
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PITTSBURGH
Apie “Karą” Lietu 

» Kambario Fondo 
Komitete

Pasirodo kad 
sukėlė ko- 

kuriai vadovavo J. Vir- 
kaip tai trijuose dide- 
parengimuose sukelta 

800 dolarių. Todėl mi

tuodu
Į Lie-
Komi-

nepa-

Tokiu antgalviu tilpo kores
pondencija “Naujienose” nr. 
233, Pittsburgho žiniose. Po 
ja pasirašo “Kambario Rėmė
jas”. Ištikro tai bus Lietuvių 
Kambario Griovikas.

Reikia stebėtis Baltrušaičių 
užsispyrimu neįsileisti į Lietu
vių Kambario Fondo komitetą 
daugiau narių. Juk šis komi
tetas iš savo kišenės nesudėjo 
tų penkių tūkstančių dolarių, 
tam gauta visuomenės parama. 
Todėl atsišaukta į draugijas 
'kad jos prisidėtų. Draugijos 
irgi ne visos iš savo iždo gali 
aukauti, todėl draugijos išrin
ko atstovus, atstovai išrinko 
savo komisijas ir jos darbavo
si pinigų kėlime, 
daugiausia pinigų 
misija 
bickas, 
liuose 
suvirš
tarta ir J. Virbickas kviesti į 
komitetą, kartu ir Adv. Shul- 
cą, vienatinį Lietuvį advokatą 
Pittsburghe. Todėl penki ko
miteto nariai ir nutarė 
darbščius vyrus priimti 
tuvių Kambario Fondo 
tetą.

Baltrušaičiai1 abu tuo
i tenkinti tai ir visas “skanda

las”.
Kaslink nekvietimo Dr. Bal

trušaitienės į susirinkimą — 
reikia tik nusijuokti. P. Pi- 
varonas praneša Baltrušaičiui 
jog fondo komiteto susirinki
mas bus L. M. D. salėje, vie
toje L. P. Salėje. L. M. D. 
salėje tą patį vakarą įvyksta 
fondo komisijos susirinkimas, 
kuriame priklauso visų komi-1 
teto narių moterys. Tai koks 
tikslas moterį vežti Į vieną sa
lę, o pačiam važiuoti į kitą?

Toliau, Pivaronas pranešė 
Baltrušaičiui telefonu kad mi
tingas bus kitoje salėje, tai 
Baltrušaitis, būdamas fondo 
komiteto sekretorius, neprane
ša savo žmonai apie tai, bet 
kaltina Pivaroną kad jis1 ne- 
telefonavo antru kartu pačiai 
Dr. Baltrušaitienei. Ar reikia 
juokingesnio dalyko? Bet ne
sigėdi jie rašyti i laikraštį ir 
sapaiioti buk, “Aišku, yra pla
ti atgaleivių sutartis visais, 
budais kovot prieš pažangiąją 
visuomenę, ardyti ją....”

Ištikro kad Pittsburgho Lie
tuvių visuomenė apsišvietus, Į 
tik gaila kad Baltrušaičiai pa
siliko. Jie skaitosi ir demo
kratijos šalininkai, bet kur ta; 
jų demokratija? Penki iš sep-1 

1 ty’nių nubalsavo priimti i ko- j 
mitetą porą narių daugiau, tai į 
pora diktatorių gvoltu rėkia! 
kam daroma ne sulyg jų noro, 
ir net per laikraštį koliojasi.

Komiteto arvs.

Sukelta Kambario 
dui $566

Fon-

komi-

M.
A. Marčiulaičiui.
Draugija paėmė tikie- 
$15; L. P. Dr-ja už 

P. L. 1 kuopa už $5;

Pittsburgho Draugijų 
sija, kurioje buvo pirmininku 
J. Virbickas,y sekretorium P. 
Pivaronienė, iždininku J. Vik- 
toravičius, pastarose dienose 
paskelbia jog iš rengto laimė
jimo Lietuvių Kambario nau
dai sukelta $566 ir pinigai jau 
perduoto Kambario Fondo iž
dininkui

L.
tėlių už 
$10; A. 
SLA. 86-ta kuopa už $5,. o ki
ti tikietėliai paskleista tarpe 
Pittsburghiečių. Daug tikietė- 
lių pa.teko ir kitų miestų Lie
tuviams. ypač kuomet musų 
atstovai dalyvavo Clevelande 
laike SLA. seimo ir pardavė 
juos delegatams.

Dovanas beveik visas laimė
jo svetimtaučiai.

Prie šio viso darbo daugiau
sia pasidarbavo J. Viktoravi- 
Įčius, J. Virbickas, P. Pivaro- 
jias, A. Jenulevičius, poni Pi-!

varonienė; p. Lelionienė, p. 
Grajauskienė, p. Gedrimienė, 
p. Marčiulaitienė, p. Vaišnorie
nė, p. Zdankienė, p. Janulevi- 
čienė, p. Šinkūnienė ir p. Sta- 
nišauskienė. Darbavosi ir ei
lė kitų žmonių prie komisijos. 
Visiems priklauso širdingas 
ačiū už vieningą darbą, kuris 
buvo toks pelningas.

Komisijos vardu
Juozas Virbickas, pirmin.

Rezignavo Mayoras
Spalių 6 d. Pittsburgho mia- 

sto mayoras William N. Mc
Nair užbaigė savo audringą 
mayoravimo karjerą be cere
monijų atsistatydindamas ir 
vietos. Jis metė mayoravimą 
todėl kad miesto taryba nesu
tiko užtvirtinti jo pasirinktą 
draugą miesto iždininku.

Miesto tarybos pirmininkas 
Cornelius D. Scully užėmė ma- 
yoro pareigas iki bus regulia
riu budu išrinktas kitas ma- 
voras.

TRYLIKA UŽMUŠTA
Sekmadieni, Spalių 4, vaka

rinėje Pennsylvanijos dalyje, 
Pittsburghe ir Allegheny ap
skrityje, automobilių nelaimė
se žuvo 13 žmonių.

Lankėsi Prezidentas
Pittsburghe Spalių 1 d. lan

kėsi su kalba Prezidentas Roo
sevelt ir tą pačią dieną čia kal
bėjo jo partijos oponentas, 
Republikonų kandidatas Į vice 
prezidentus, Pulk, 

Prez. Roosevelt 
tūkstančių minią 
čioje vietoje kur
kalbėjo j 35,000 minią, 
žmonės klausėsi jo daromų pri
žadų ką jis, tapęs prezidentu, 
nuveiks,
sakant savo nuoveikius.

Republikonas kandidatas vi-1 
su smarkumu, kitoje vietoje,

p 9$

Senas Vilnius musų buvo — mus’ ir bus!

BALTIMORE, MD

MINĖS
NIO

LIETUVIŲ TA UTĮ- 
NAIVI O 15 METU 

SUKAKTI
17 dieną sukanka 15

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

Cox.
kalbėjo' i 60
— toje pa- 
1932 metais 

Tada
ŠIS-TAS Iš MUSŲ PADAN

GĖS
Nuo Rugsėjo 27 dienos oras 

pas mus 
tai buvo

Dabar girdėju jį ap- kai šaltas, 
permainos

staiga atšalo, prieš 
tikrai vidurvasariš- 

Po tos staigios oro 
dauguma žmonių su- 
kur ištisos šeimos, 

lengva influenza.
Nuo Spalių 2-ros, pagadihp- 

tiems kurie atėjo jo paklausy- sj( nors oras buvo šaltokas, gi 
ti, skelbė apie Roosevelto ne- Spalių -Irtą pasidarė vėl grą- 
gerumus, jo klaidas ir 
kius užmetimus darė.

kito-

Gavo Dirbt 249,500
Harrisburg, Pa. — Rugsėjo 

pabaigoje Pennsylvanijoje fe- 
deralių viešų darbų projektų 
vedime dirbo 249,503 darbinin- žeiėjančiąs 
kai surinkti’ iš pirmiau buvu- Žč’bes seka, 
siu bedarbių eilių. Savaitinių 
algų jiems išmokėta po $3,797,- 
912. Viso nuo viešų darbų 
užvedimo 1935 metų Rugsėjo 
mėnesį iki dabar, algomis iš
mokėta $157,035,798. Tokia 
tai pagalba suteikta valstijos 
bedarbiams.

Per visą viešų darbų laiką kiu suėjusių į 
iš jų pasitraukė 44,179 darbi-, sa!t? .
ninkai. kurie buvo pašaukti į 
jų senus darbus.

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius ragina visus Newarko 
ir apielinkių Lietuvius minėti 
Spaliu 9-tą — Vilniaus užgro
bimo dieną. Parengimas su 
atitinkamu šiam reikalui pro- 
giamu įvyksta sekmadienio va
kare, Spalių 11-tą, nuo 8 vai., 
Lietuvių šv. Jurgio dr-jos sa
lėje.

šv. Cecilijos choro vaidinto
jai perstatys ištrauką iš vei
kalo “Mirga” — “Vytautas 
Kalėjime”. Dainuos šv. Ceci
lijos choras.

Kalbės: Juozas Tysliava, p. 
Simutis, Lietuvos Gen. Konsu
lato sekretorius, Kun. L Kel
melis, Kun. M. Brundza, Vin
cas Uždą vinis.

Mes Amerikos Lietuviai iš
vien minėdami Spalių 9 dieną, 
dar kartą priminsime pasauliui 
Lenkų plėšiko mums padarytą 
neteisybę. Musų vieningumas 
ir griežtas nusistatymais kovo
ti už Vilnių iki mums bus su
grąžintas. Anksiau ar vėliau 
pasaulio bus . užgirsta, supras- 

ir atitaisyta mums padary- 
skriauda.

A. S. Trečiokas.
WS. Newarko sk. sekr.

ta 
ta

žu, danguje plųduriuoja įniki 
debesėliai, • saulutė,’, šilta^ links
mai beria savo Spindulius ant- 
žemės,' po dažnaus lietučio ža
liai atsigavusios. Lengvo vė
jelio papusti medžių lapai su
šlami, sujudindami saulės spin
dulių jurą; tuomet akyse su
mirga milijonai žumčiuginių 
blizgučių. Akys besočiai tuos 

.brill j antiškas gra- 
■p.cn.u, g’ šh’džiai taip 

malonu, ‘‘sielai saldų! i
Bet gryžtant į miesto dulkes 

išnyko iš akyračio tas gamtiš
kas giažumėlis. Namon par
ėjęs, manau sau eisiu į įsiren
gtą vietos Lietuvių šv. Jurgio 
parapijos naudai vakarienę.

šeštą valandą nuėjus į salę, 
publikos jau buvo apipilniai, 
gal apie 200 žmonių, pirmu sy- 

į naujai Įrengtą 
(senoje bažnyčioje).

Vakarienei .'stalai buvo pa
rengti ir papuošti gyvų gėlių 
bukietais. žmonės liuosai be 
susigi udimo susėdę aplinkui 
stalus, visi gerame upe, links- 
mi. Dešinėje salės pusėje dar 
vienas stalas tuščias, prie ku
rio paprastai tik iš kitur pri
buvę svečiai ir vietos dikta
torių bei biurokratų šulai jo
dinami. Bet šį kartą svečių 
iš kitur nępribuvus, ir šio sta- 

' lo ■ šulai turėjo susilieti su 'bi- 
liriiais nariais.

klebonas Kun. J. Bakšys su 
malda atidarė vakarienę. Da
lyviai tuoj paleido į darbą sa
vo valgomąsias. Svečiai paki
lusiu tipu pavalgė, klebonas gi 

j piešdamas juokingus vaizdelius 
publiką gardžiai juokina. Bet 
man daug maloniau buvo sė
dėti su savo kaimynais prie 
vieno stalo ir juokus krėsti, o 
ypatingai kad prieš mane šė- 

i dėjo vieną geltonplaukė, ap-1 
skritai raudonu veidų poniutė, 
D. Bartulienė, kuri gražiai ir 
mandagiai juokavo, taigi net 
padovanojau jai vieną kopiją 
“Dirvos”, manydamas kad ji 
daugiau apsiskaitys ir bus in
teligentiška moterėlė.

Taip bejuokaujant, pradėjau 
lyg vaizduotis kad man iš kai
rės pusės rodosi a. a. Kun. J. 
Kasakaičio dvasia. Sykį ir ki
tą rodėsi vis tas pats. Pake
liu akis į aukštį, nagi žiūriu 
didelis jo atvaizdas ant sienos 
kabo. Dešinėje rankoje laiko 
knygą, galvą palenkęs biskį į 
kairę, ir tiesiai žiuri i visą sm 
lę. Taip gyvai žiūrėdamas mi
nutėlei atėmė man sąvoką kad 
jis jau nuo 1930 mptu išsisky
ręs iš tarpo musų. Atsipeikė
jęs susikaupiau ir pradėjau 
mintyti: A, tai tavo, kunigėli, 
čia tik aukso, širdies atspindis. 
Tu jau ilsiesi aukštame kalne-

lyje

Spalių 
metų kaip vietos Lietuviai pa
sistatė savo puikų tautinį na- 
mą-salę.

Salės bendrovės valdyba no
rėdama iškilmingai atžymėti 
sukaktuves, užkvietė visas vie
tines draugijas ir klubus da
lyvauti paminėjimo iškilmėse, 
prisidedant ir prie iškilmių su
rengimo. Tas sumanymas ra
do pritarimo. Draugijos ir 
klubai prisiuntė savo atstovus, 
iš kurių tapo.sudarytas rengi
mo komitetas. Tas komitetas 
jau nustatė visą iškilmių pro
gramą.

šeštadienį, Spalių 17-tą, bus 
prakalbos ir koncertas. Pra
kalbose dalyvaus ir bus pager
bti visi buvusieji salės bendro
vės pirmininkai, kartu ir da
bartinis. Viso jų bus vienuo
lika; prie jų, bus pagerbta ir 
šiaip senesnieji veikėjai. Po 
kalbų, šokiai. Tam vakarui 
įžanga nemokama.

Sekmadienį, Spalių 18 
bus iškilminga vakarienė, 
įžangos mokesčiu $1.10. 
karionės rengimo komisija 
daryta vien tik iš moterų, 
rios jau ne kartą yra pasižy
mėjusios pelningais surengi
mais.

Tų iškilmių rengimo 
tetas nuoširdžiai užprašo 
Baltimorės Lietuvius be 
tumo pažiūrų dalyvauti 
tautinio namo 15 metų sukai 
tuvių minėjimo iškilmėse.

ATSIDARO MOKYKI.A. 
gus metus veikus, o prieš 
lėtą metų sustojus veikti 
Kurelaičio vedama vakarinė 
Lietuvių kalbos ir rašto moky
kla, šį rudenį ir vėl rengiasi 
atsidaryti to paties p. Kure
laičio vadovystėje. Dabar p. 
Kurelaitis tik registruoja bu- 
sinčius savo mokinius, ir kaip 
tik greit susireg’istruos reika
lingas mokinių skaičius, mo
kykla tuoj pradės veikti. Lin
kėtina A. Kurelaičiui gerų pa
sekmių jo sunkiame darbe, o 
Lietuviams tėvams patartina 
leisti savo vaikučius į tą mo-

Lietūviškos
P. P. Jaras.

—Iš Lietuvos Į užsienius 
dabar mažai beišvažiuoja žmo
nių. Tačiau per savaitę per
eitą mėnesi dar į Braziliją iš
važiavo 160, Į Palestiną 86, Į 
Suv. Valstijas 10, Į Kanadą 4, 
į Argentiną 8, į Afriką 7.

—Ar žinot kad Lietuvai val
dant Klaipėdą, nuo 1930 me
tų iki Liepos 1 d. šių metų Į 
Klaipėdos uostą Įplaukė 11,000 
laivų!

d., 
su 

Va- 
su- 
ku-

komi- 
visns 
skir- 
šicse

11- 
ke- 
A.

po žalia velėna. Tavo 
kapą supa, vietoje būrio 

parapijom;, žydinčios 
kuriu galvelės svyruo

damos tau pagarbą teikia. Pu
šų ošimas tau, Lietuvos tėvy
nės naudai darbuotojau, užuo
jautą reiškia. . . .

Tankiai mums tavo anų lai
kų energinga, jaudinanti paki
laus. ūpo prakalba prisimena, 
po kurios mes ’pridengti lyg 
sunkios artilerijos šūviais, bė- . ,
gom kaip .kad narsiis kareiviai1 kyklą, pasimokyti 
bėga tvirtoviųK^paėmimųi, jį-j kalbos Įr rašto. 
musų tas' bildėjimas davė 
Lietuvai pfervfrl $50,000 nuo 
mažutės Rochesterio Lietuvių 
kolonijos.

Tat del to šie žodžiai ver
žiasi, ne iš lupų bet iš tyros 
Dzūkiškos sielos.

šitaip išsireikšti pastūmėjo 
dabartinių biurokratų pei kieta 
cenzūra neleidus mums viešai 
parinkti 'atikų Clevelando Lie
tuvių Kultūrinio Darželių pa
rėmimui. . i

Po vakarienėj, ’sudainavo ke- 
dainų parapijos Šv. Ceci- 
choras. Ant. žiemys.

musų 
gėlės,

lėtą 
Ii jos

D

WATERBURY, CT

su-

SMULKIOS ŽINELĖS
1 Slivins’kas su savo žmona 
praleido atostogas pas farme- 

i rius pp. Smitus, kurie gyvena 
arti Alliance, Ohio. Pp. Sli- 
vinskiai gryžo į Akroną paten
kinti.

Pas pp. Gelžauskus lankėsi 
svetys, jos brolis Kazys Kviet
inis iš Philadelphia, Pa. 
kitados gyveno Akrone.

Pas Stasį Tamošauską atsi
lankė iš Detroito jo švogeris 
su keliais kitais Lietuviais. 
Jiems Akronas patiko. Pavie
šėję, pasikalbėję gryžo atgal.

Sako Petras Jurgelis nusi
pirkęs naują namą ir šiose die
nose persikėlė Į jį gyventi.

B. Jarašiaus uošvienė susir
go, tūlą laiką gydėsi ligoninė
je. Tapo parvežta namon, gy
dosi ir sveiksta savo dukters 
namuose.

Eina gandas kad nekurie 
.prakilnus “Dirvos”, skaitytojai 
ir rėmėjai žada surengti Ak
rone “Dirvos” naudai kokią 
pramogą ir pakviesti kad pri
būtų Clevelandiečiai su pro
gramų ir prakalba,, nes sena-’ 
kaip Akrone buvo kas kalbė
ję Lietuviams. Tiesa, kaip 
kada čia užkliūva koks komu
nistėlis, bet Lietuviai Į jų ker
mošius nesilanko, jų kalbėto
jai kalba tuščioms sienoms ir 
keliems komunistėliams, 
čia mažai randasi.

Laukiam to “Dirvos” 
girno, nes “Dirva” yra 
remti, kaipo tarnaujanti Lie
tuvių gerovei. Kalnas.

Jis

kurių

paren- 
verts

IR

V. UŽDAVINIO ATSI
LANKYMAS z

Rugsėjo 25 d. čia buvo 
rengta prakalbos Vilniui Va
duoti Sąjungos delegatui Vin
cui Uždaviniui. Prakalbos bu
vo gyvos ir įspūdingos, ne vie
nam karštam Lietuviui krito 
iš akių ašaros prisiminus apie 
pavergtus Vilniaus5 krašto Lie
tuvius. Nei vienas kalbėtojas 
ikšiol taip daug apie Vilnių ir 

i visą okupuotą kraštą nepiipa-E’T’ Tb ¥ »-gi ■ UHUpUVUJ M«5KĮ cvp..-

I į-c f J Į ! šakojo kiek p. Uždavinys. Mu- 
* * su kolonijoje . tūli gaivalai iš

kitokių kalbėtojų dažnai pasi
juokia ir juos kritikuoja, bet 
p. Uždavinį net ir kairieji ger-. 
bia ir įvertina jo misiją.

1 žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, nes tą patį vakarą buvo 
ir kitu draugijų susirinkimų 
ir šiaip daug kas nežinojo apie 
tas prakalbas.. Prie to gal 
buvo kliūtis kad prakalbos su
rengta parapijos salėje, kur 
nekurie žmonės nenori lanky
tis.

Bet buvusieji šiose prakal
bose visi patenkinti p. Uždavi
nio apsakytais pranešimais. ;

SMULKMENOS
Darbai Waterburyje pradėjo 

eiti daug geriau negu ėjo iki. 
šiolei, daug kas gavo dirbti, 
tik bėda’ kad atlyginimas visai 
mažas.' Kuomet krautuvėse vis
kas pabrango, tai darbininkai 

k paerzinimui vieno as- j tik ilgesnes valandas dirbdami 
o nebuvo tikėtasi kad iš savo uždarbio gali šiaip-taip

' krutėti. ' L... . ___
Oras čia kiek atšalo, ryte T t čiasi neprastai.

ATš AUKIM AS
“Dirvos” nr. 39, iš Rugsėjo 

25, tilpo mano Į parašyta kores
pondencija. apie apsivedimą p. 
Igno Gumboko su p-le Geno
vaite žvirbliute, ir dabar pasi
rodo kad tai buvo neteisinga.

Rašy damas ’ tą koresponden
ciją aš neturėjau blogų norų, 
tik paminėjau įfaktą, pagyriau 
ir palinkėjau laimingo gyveni
mo. O tą padariau pasiremda
mas tvirtinimais p. K. Pan- 
kausko, Onos Pąnkauskienės, 
p-lės Birutos žvirbliutės, Ge
novaitės žviibliutės, ir paties 
“jaunikio”, p. ! Igno Gumboko., 
Visi dalyvavusieji puotoje bu
vo taip pertikrinti kad jokios j 
abejonės nebuvo apie jų apsi
vedimą. Dabąr pasirodo kad 
visa ta “komedija” buvo pada
ryta tik paerzinimui vieno as- 

j mens, c ___
' viskas tas pasieks laikraščius.
Dabar kilo nesmagumai tarpe 
“jaunavedžių”,, grasinimai tei
smu, reikalavimai atlyginimo, Į

Tiesa, gal biĮt kad aš ir per-' 
dėjau vienoj-kįtoj vietoj, ypač 
pagyrimo tai nesigailėjau. Ig. 
Gumbokas* nėra ■ nei stambus 
nei taip labai ' pasiturintis biz-! 
njerius, tik šiaip sau saliunin- 
kas. P-lė Genovaitė žvirbliu- 
tė, tiesa, yra gera Lietuvaitė, I 
bet nėra taip daug pasidarba- j 
vus Lietuvių tarpe kaip aš ap
rašiau.

Užtai, ramybės del.ei, aš vi
są tą dalyką ir atšaukiu.

Ateityje patarčiau, visiems 
aukščiau minėtiems asmenims 
daugiau tolau ‘šposų’ nekrės- 
ti, o tada nebus tokių nesma
gumų nei jiems, nei laikraš
čiams, nei rašytojams. ;

Puotoje Dalyvavęs.

gana šaltoka būna.
Jau prasidėjo ir vakarinės 

moky klos 
nų lanko 
pasiruošti 
pilietybės.

Lenkų

veikti, daug asme- 
m’okyklas norėdami 
gavimui Amerikos

___ Waterburyje mažai 
yra, bet jau dabar jie pradė
jo rengtis savo 
bės sukaktuvių 
čiau pas juos 
mas, šovinistai 
viena Lietuvį, 
skaldęs jų vienybę.
su,. vienąs Litvinas kaž kaip 
juos sudemoralizavo.

Vilniaus krašto Lietuvis Joe 
Vaky ‘ yra pakviestas kalbėti 
Ukrainiečių mitinguose dvie
jose vietose, nušvietimui Lie
tuvių kovų su Lenkais už už
grobtą Lietuvių kraštą.

Lydietis.

nepriklausomy- 
minėjimui. Ta- 
prasidėjo skili- 
Lenkai keikia 

kuris buk su- 
Ir ištie-

sa- 
su

ls AKRONO I ILLINOIS 
ATGAL

B. T. Goodrich Co. davė 
vo darbininkams atostogas 
apmokėjimu. Kurie dirba virš
5 metus, gavo vieną savaitę 
atostogų, kurie dirba virš lt 
metų, dvi savaites. Taigi daug 
ir Lietuvių gavo atostogas.

Jurgis Brazas, jaunuolis, nu
sipirko automobilį, atvažiavo 
pas mane, sako, važiuojam au- 

1 tomobilj išbandyti. Užldausiau 
kaip toli važiuosim ? Atsako: 
Nagi Į Springfield, Ill., 550 
mylių tolumo nuo Akrono.

Taigi minėtas jaunuolis pa
siėmęs savo motiną ir sesutę 

1 ir mane su surium išsivežė ten 
kur 17 metų atgal gyvenome. 
Pasiekėm Springti e Idą i 14 
valandų, apsistojom pas p. V. 
Brazienę, kuri mus gražiai 
priėmė. Taipgi reikia pasaky
ti širdingą ačiū A. Šilini. ku
ris irgi daug pasidarbavo mu
sų priėmime ir pavaišinime.

Tą savaitę Springfielde bu
vo Valstijos Paroda, taigi bu
vo privažiavę daug žmonių, ii 
mes gavom progą Parodą pa
matyti. Parodon žmonės lei
sta nemokamai^ Illinois • valsti
jos gubernatorius, Demokra
tas, Į parodą leido Demokra
tus dykai, o Republikonai tu
rėjo mokėti $1.50.

Šiek-tiek apie Springfielde 
Lietuvių gyvenimą. Kaip jie 
pasakoja, pas juos nėra tokių 
nesutikimų kaip 
Lietuvių, nors ir 
išsidalinę. Jeigu 
ja rengia ką tai 
ka be skirtumo.
vių yra pasiturinčių, su ku
riais teko išsikalbėti; jie ver-

kitur tarp 
jie Į partijas 
kokia parti- 
visi susiren- 
Daug Lietu- 

su

Darbai ten eina vidutiniškai, 
kurie dilba tiems gerai, bet 
daug Lietuvių yra be darbo. 
Ton darbai ko ne vienos ang- 
liakasyklos ir pora malūnų.

Organizacija tai geriausia 
laikosi SLA. kuopa. Nepri
klausančių yra mažai.

Pasisvečiavę Springfielde 4 
dienas, nuvažiavom Chicagon 
aplankyti gimines ir senovės 
pažystamus. Man labiausia no
rėjosi pamatyti Dariaus ir Gi
rėno paminklas. Paminklas 
gražus, marmuro kalnas, gra
žioje vietoje parke, netoli nuo 
Šv. Kazimiero Akademijos.

Apsistoję buvom pas p. Be- 
naitį, kuris gražiai priėmė ir 
suteikė nakvynę. Gryžom lai
mingai, ir gerai išbandėm jau
nuolio Brazo automobilį.

B. Jarašius.

—Kauno “Musų Rytojaus” 
redakcija gavo laišką iš Persi
jos nuo Dr. Juozo Kuntskio, . : 
kuris prašo apie Lietuvą ži
nių. Dr. J. Kumskis gyvena 
Persijoje per 25 metus ir tė
vynės labai pasiilgo.

—Prancūzija jieško būdų ka
ro jiegoms sulyginti su Vo
kietija. Prhncuzijos ' Parlia
ments- tik svarsto budus, o 
Hitleris vėl staiga pareiškė 
kad Vokietija po ginklu pa
statys milijoną kareivių, ku
rie eisią per Ukrainos laukus 
į Rusiją naikinti Europai grę
siančio bolševizmo pavojaus. 
Prancūzija del to dar glau
džiau susijo su Rusija, kuriam 
blokui,. žinoma, ir Lietuva pri
taria. ,

—Mexico Citv -
— 1929 
Lietuvis 

vietą pas 
turtuolį, 
patiko kad jis apra-

Vo
te U

- Meksikos 
metais ap- 
Senkus ga- 
tulą 76 m. 
Jam Sėn-

sostinėje 
sigyvenęs 
vo sargo 
amžiaus 
kus taip 
šė jam po mirties visus savo 
tuitus. Senkus steigs Meksi
koje Lietuvių koloniją.

—Lietuvos Pienocentras . ne
užilgo pradės dideliais kiekiais 
vežti į Ameriką sviestą.

—Karaliaučiaus .Rytų Mugė
je (parodoje), kurioje pirmą 
kartą dalyvavo ir Lietuva 'su 
savo išdirbiniais, buvęs nazių 
Pylos Klaipėdoje, dalyvis, ob.er- 
prezidentas Koch, trečdalį 
kalbos parodoje paskyrė 
iuvos-Vckietijos geriems 
tikams apibudinti.

—.Rugsėjo 17 išvyko 
nor ir Klaipėdos pirklių 
kursija savaitei į Švediją.' 
sipažir.ti su Lietuvos 
prekyba ir užmegsti 
ryšius.

—Lietuvių vardas 
Amerikoje dienia iš dienos vis 
daugiau pagarsi. Ten lankėsi 
Lietuvos operos dainininkai, ir 
štai su rašytoju ir keliaunin
ku Matu šalčium iš Lietuvos į 
Paragva j ų n u vy ko 
•Jonas Vasinauskas. 
rodė nepaprastos jiegos vyras. 
Kumščjavosi kartą, kitą, ph-' 
galiau ' kumščiavosi su Parag-~ 
vajaus čampienu Eliodoro Maiz 
ir ji nugalėjo. Paragvajaus 
spauda Lietuvį išgarbino va
dindama “geležiniu Lietuviu”!

savo
Lic-

’san-

Kau-
cks-

kaimyno 
didesnius

ir Pietų

jaunuolis 
Jis pasi-

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”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

"Dirvos” Admin.

“Dirvos” Agentas 
JONAS ŽEMANTAUSKAŠ 

N 
Užrašo 
senas 
ratas.

130 Congress Avenuė 
Waterbufy, Conn.

0 T A R A S 
naujas ir atnaujina 
“Dirvos” prenume- 
Kreipkitės į jį.

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki-viškumo, nemigęs 
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533 
Antiška atdara 7 <

Apticka
Cleveland. O.

> ENd. 8534 
Hipnas savaitėje

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai..
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

lai 
M 
tin 
nii 
vii 
& 
si 
“<

ai

i!
P, 
dį 
U 
lėk 
mj 
“tr 
bus 
tik 
reto 
art? 

ilo-tri 
naro 
palubį 
gerini 
$8,00fl

vos nt 
po P® 
Bailini 
ti&i 
me, k

1 
oras’ 
lėkiu 
Vaiti

irtiiė, 
liko si 
iš vaki 
but ir 
Atlanti 
tj. Tą

Nui 
ano, bet 
rijo tiek 
Baffinrob 
“oro kari 
landas, ir 
mb, pamai 
tis. Tai •
nįi drąsa.

Per pa 
valandą, ne 
vanduo: nui 
iki Airijos,, 
myliu, šią 
plotas perša 
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Irano New 
dešimts ar ki 
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Skaitytoja 
te audra šia 

išplaukėm. Be 
lionės ta audri 
paskui tą audi 
su aptyrėjusiū 
dos yra visai t 
pora valandą n 
gi keliaujama j 
mis valandomis

Jeigu išsk 
Rugsėjo 21-mą, 
ėjus pilnai par 
apie 4 ar 5 vai 
galėjo būti dar 
Airijoje jau bu 
nos kuomet jie 
dėjo švisti esant 
to. Jeigu butu 
Lietuvą skristi, 
dieną pavakare, 
sulaužė ir sugadi 

Kiek laive t
kum pasirodė iš 
apipasakojau kad 
tą jau niekas n 
iygį, o vienas h 
niekas iš to jei 
kuomet “Naujieno 
“užbaigti” Dariam

Tuo ir baigsi 
Vakarop šian 

savo kelio.
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“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione -

SKANDINAVIJOJE jj|
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso \

NAUJAS LIETUVOS GENE 
RALINIS KONSULAS

Žmogus Pasižymėjęs Klaipėdos Atvadavime

(Tęsinys iš pereito num.)

PROF. KEMĖŠIS VAŽIUOJA 
AMERIKON

KAIP VAITKUS SKRIDO 
RUGS. 23 d. Laive “Gripsholm

laive gaunamų radiogramų — nors ir švediš
koje kalboje — patyręs apie Vaitkaus nukri
timą Airijoje, įdomavausi patirti kaip toli jis 
nuskrido ir kur nukrito. Taigi pasiėmęs su sa
vim kelionėje turėtą atlasą pradėjau apskai
čiuoti, ir apie tai pranešiau kitiems laive buvu
siems Lietuviams, kokius “rekordus” Vaitkus 
“sudaužė”, skrisdamas “balta gulbe”, kuriai bu
vo skirta ne koks paprastas kelias bet “didelėse 
aukštumose virš debesų”, štai tie “rekordai”: 
jis perskrido tik apie 2700 Amerikoniškų my
lių iš New Yorko į Airiją, per 22 valandas. Tai
gi skrido po apie 122 mylių greitumu į valan
dą, išsyk lėčiau, bet paskui kada pateko į va
karų vėją ir kai gasolinas pradėjo mažėti ir 
lėktuvas lengvėti, po daug daugiau negu 120 
mylių į valandą.
“trumpuoju lanku”, kuriuo jis skrido, sakysim 
bus apie 5,000 mylių, taigi Vaitkus praskrido 
tik pusę kelio.... Darius ir Girėnas, kurio 
rekordus Grigaitis 1 norėjo sumušti, praskrido 
arti, 4,500 mylių — taigi Vaitkui iki to rekor
do truko dar 1,800 mylių. O jo lėktuvas kai
navo apie $40,000, sų “vėliausias moksliškais 
patobulinimais”, kuomet aniedu vyrai visų pa
gerinimų j savo , Litųanicą įdėjo tik už apie 
$8,000.

Vaitkus Airijoje taip skubino nutūpti kad 
vos neįkrito į Mask ežerą — butų ežere žuvęs, 
po perskridimo Atlantiko.... Jis leidosi prie 
Ballinrobė, kitoje pusėje Mask ežero, ir buvęs 

i. Ten Iritięik nuvargęs kad nepataikė nusileisti aerodro
me, bet dribo šalę jo....

Koks buvo oras? Nežiūrint koks aršus

Iš New Yorko į Kauną, tuo

Šiandien plačiai išsikalbėjau su Prof. Kan. 
Kemešiu ir patyriau ko jis į Ameriką važiuo
ja. Pamaniau sau, ar vienu ar kitu tikslu va
žiuoja, vienok musų spauda jį pasitikus darys 
visokiausių išvadų ir net užpuldinės. Prof. Ke
mėšis važiuoja mokytis, vyksta į Washingtona, 
kur studijuos Socialės Teisingystės šaką, kuris 
mokslas Amerikoje plačiai išvystytas, ir nori
ma jį praplėsti Lietuvoje. Kan. Kemėšis neva
žinės su prakalbomis nei politika.

Toliau, plačiai apkalbėjom pirmutinio Pa
saulio Lietuvių Kongreso sudarytos Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos planą ir kaip jos programą 
butų galima vykdyti Amerikoje. Kaip jis taip 
ir aš sutikome kad tarp tautininkų ir katalikų 
Lietuvybės klausime skirtumų nėra ir galima 
veikti abiem srovėm išvien. Rimtesni tauti
ninkai, bendrai, palieka religijos klausimą nuo
šaliai, jos neužkabina ir neužsiima tikybos ar
dymu, o tautos reikalai yra bendri ir tautinin
kams ir katalikams. Jeigu šios abi srovės su
tartinai dirbtų, visos kitos musų srovės butų 
bereikšmės.

Sutarėm sušaukti katalikų ir tautininkų 
veikėjų konferenciją kaip tik parvyksim į New 
Yorką, tikslu paskleisi tarp jų 
dvasią ir pasitart kaip toliau 
šių srovių žmonės pešis, nieko 
kos Lietuvių gyvenimas tuoj 
srovelė su savo pasekėjais liks
vien eisim, bus ir veikėjų ir sekėjų.

Prof. Kemėšis užsiminė kad, jo manymu, 
butų labai naudinga į Ameriką atkviesti įžy
miausias Lietuviškų liaudies dainų interpreta- 
tores, dirbant išvien su DULR ir Pasaulio Lie
tuvių Sąjunga, kad butų visapusis pasitenkini
mas ir pritarimas.

šiose dienose Amerikon at
vyko naujas Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke, p. 
J. Budrys. Tai yfa maloni ži
nia Amerikos Lietuviams, nes 
susilaukiam žymaus musų tau
tos vyro, kurio vardas aukso 
raidėmis įrašytas Lietuvių tau
tos istorijoje.

Prieš didįjį karą p. Budrys 
dalyvavo tautinėje Lietuvių 
darbuotėje Lietuvoje. Rusų 
pašauktas karo metų, jis tar
navo kariumenėje karininku. 
Neprikausomos Lietuvos gyve
nimo pradžioje jis gryžo Tėvy
nėn ir tarnavo karininku ka
ri umenės štabe, kur jam buvo 
skirta atsakomingos pareigos.

Klaipėdos krašto Lietuviams 
nepakenčiant persekiojimų it 
pasiryžus išsivaduoti ir prisi
jungti prie laisvos Lietuvos, p. 
Budrys savanosiu stojo į Ma
žosios Lietuvos sukilėlių eiles 
ir 1923 metų Sausio pradžio
je buvo paskirtas vyriausiu 
sukilimo vadu. Kaip žinome,

Klaipėdiečių žygis buvo labai 
sėkmingas visos Lietuvių tau
tos džiaugsmui. J. . Budrys 
pasižymėjo ne tik narsumu, 
sumanumu ir 'atkaklumu, bet 
ir tinkamu vadovavimu gink
luotoms sukilėlių jiegoms ir 
jų veiksmams prieš didesnes' ir 
geriau ginkluotas jiegas. Jis 
pasirodė ir kaip gabus diplo
matas.

Pažymėtinas vienas įdomus 
istorinis įvykis, kuris rodo 
Lietuvių narsumą ir atkaklu
mą. Sukilėliams paėmus Klai
pėdą ir praėjus savaitei, į uos
tą atplaukė Prancūzų, Anglų 
ir Italų atstovai su karo lai
vais; buvo net ir Lenkų karo 
laivas. Buvusio Klaipėdos gu
bernatoriaus Prancūzo Petisnė 
kurstomi, jie kelias dienas ty
rinėjo įvykius ir staiga pa
siuntė ultimatumą sukilėliams 
per tris valandas išeiti iš Klai
pėdos, grąsindami sunaikinti 
juos ir miestą. Vyriausias su
kilėlių vadas su savo padėjė-

hų- vardas ir Pi 
dienia iš disnos 

agarsi. - - - - - -
peros dainininkai, 
šytoju ir keliaut
1-®um iš Lietuvos ^ras butų, pakilus virš miglų ir debesų geru 

jis į-jj lėktuvu galimą skristi su mažu pavojum. Ar
•stos jiegos vyri Vaitkus nekilo virš debesų ir miglų, jeigu jos

kelyje pasitaikė? Tai ko nekilo? Betgi kilti 
nereikėjo, nes su mažais išėmimais virš Atlan
tiko šias kelias dienas oras tyras, stiprus vėjas 
iš vakarų gelbėjo, kelionės pabaigoje, skristi gal 
but ir iki 200 mylių į valandą. Matymas virš 
Atlantiko buvo nepaprastai geras dieną ir nak
tį. Tą naktį kaip jis skrido, švietė ir mėnulis. 

Nusileidęs, nors tuoj sakė pritrukę ben
zino, bet paskui pats prapažino kad benzino tu
rėjo tiek daug kad jį atidavė atlyginimu Airiams 
Ballinrobė už patarnavimą. Pasirodo kad tas 
“oro karžygis” galėjo išlaikyti ore tik 22 va
landas, ir kaip tik perskrido plačią dalį vande
nio, 
tis. 
n^i

suskas. Jis pas 
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Toliau, priėjom išvados kad yra reikalinga 
turėti Amerikoje Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
reikalų vedėjas, kuris kartu butų ir Vilniaus 
Geležinio Fondo darbuotojas. Pasirodė mums 
kad tuoj galėtų rastis jam ir išsilaikymo šalti
niai. Kitos šalys užlaiko Amerikoje savo viso
kius ne tik ataches, patarėjus, bet ir šnipus, ko
dėl mes Lietuviai negalėtume turėti tokius vei
kėjus musų tautinėje dirvoje?

Po vakarienės, pasiuntėm radiogramą į 
New Yorką patardami surengti Pasaulio Lietu
vių Sąjungos reikale prakalbas, jei galima, kaip 
tik mes pasieksim Ameriką.

Seka: Ar gilus Atlantikas? Povandeniniai 
kalnai ir duobės dugne.

jais nenusigando: įsakė gink
luotiems savo vyrams užimti 
pozicijas, pasiruošti kauty
nėms ir, iš savo pusės, davė 
tik pusę valandos Santarvės 
atstovams pagalvoti!

Galinga Santarvė labai nu
stebo del tokio Lietuvių atkak
lumo ir, bijodama kad iš to 
nekiltų didelis karas Europos pirmutinis Atlantiko nugalėto- 
Rytuose, nusileido Budrio va-j jas Kapt. S. Darius, A. Ivaš- 
do vau j amai savanorių kariu- ’ 
menei. Bet Petisnė vistiek 
reikalavo kad karo laivai šau
dytų į miestą. Nei pusvalan
džio nelaukę, Santarvės atsto
vai atsakė kad praneš 
vyriausybėms tokį 
kilėlių atsisakymą 
Klaipėdos.

Toks Lietuvių 
daug nulėmė. Naujo karo iš-' jaunoji musų karta trokšta 
vengta. Netrukus prasidėjo | ]<ad jis kada nors tai padarytų, 
derybos, kurioms vesti Lietu- Atsidėkodama už nuopelnus, 
va atsiuntė savo atstovą A. Lietuvos vyriausybė paskyrė 
Smetoną. Derybos ilgai nusi- j Budrį pirmutiniu Klaipėdos 
tęsė, ir pagaliau Santarvė su- krašto gubernatorium. šioje 

aukštoje tarnyboje jis išbuvo 
keleris metus. Gubernatorius 
ten yra tartum mažos auto
nominės respublikos 
tas, kuris 
tautiniams 
sumanus 
tratorius) 
tas, sugebantis suderinti visos 
valstybės reikalus ir Vokiškos 
seimelio daugumos nuolatinį 
nerimavimą.

1927 metais p. Budrys bu
vo pakviestas aukšton tarny
bon vidaus reikalų ministeri
joje, kur vadovavo piliečių ap
saugos departamentui.

Rodos 1928 m. p. Budrys 
buvo paskirtas Lietuvos gene
raliniu Konsulu Karaliaučiuje, 
Prūsijoje, šias aukštas parei
gas ėjo iki šiol. Jo rūpesčiu 
ėmė smarkiai plėstis Lietuvos 
prekyba su Vokietija. Kitus 
jo nuopelnus šioje tarnyboje 
žino tik Lietuvos vyriausybė, 
kuri šį garbingą konsulą per
kelia į New Yorką.

Pažymėtina kad p. Budrys 
visada buvo nuoširdus ir kuk
lus patriotas, sumanus, darb
štus karininkas, valdininkas, ir 
nepriklausė prie partijų. Rei
kia tikėtis kad tokių didelių 
nuopelnų šis žymus musų tau
tos vyras bus tinkamai įver
tintas šiame krašte, sudarys 
gražius santikius su Amerikos 
Lietuviais ir sugebės dar dau
giau patarnauti bendriems Lie
tuvos valstybės reikalams.

Petras Jurgėla.

mas ir nuopelnai įrašyti Lie
tuvos garbingų žygių istori
jon. Jo herojiškumo ii’ jo va
dovaujamų savanorių dėka 
Lietuva šiandien turi savo uo
stą, kuris gražiai auga ir neša 
musų valstybei didelės naudos. 
Malonu pridurti kad šiame žy
gyje dalyvavo ir Amerikiečiai:

kevičius (paaukojęs sukilimui 
milijoną markių), A. Martus,
J. Zamkus, P. Rimkus, Adv.
K. Jurgėla, Dr. J. Jurgėla.

Gaila kad J. Budrio kuklu
mas neleidžia jam ryžtis smul
kiai aprašyti tą istorinį žygį, 

iš i kuriame pasireiškė poros tuk- 
. stančių Lietuvių didvyrišku- 

atkaklumas 1 rnas ir jų vadų gabumai. Ypač

savo 
griežtą su- 

išeiti

tiko oficialiai perleisti Lietu
vai Klaipėdos kraštą, kurį su
kilėliai savo krauju bei žygiu 
atvadavo ir kurį Klaipėdiečių 
konferencija 1923 m. Vasario 
19 d. reikalavo prijungti prie 
laisvos Didžiosios Lietuvos.

Toks J. Budrio karžygišku-

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.

turi būti 
Lietuvių 

valdovas 
ir gabus

preziden- 
ištikimas 
siekiams, 
(adminis- 
diploma-

Tai Lengvas Užsirūkymas

Copyrllhl 1985, Tb» Amerleaa Tobacco Company

Prityrė rūkytojai žino kodėl

Tie, kurie per metų metus yra rūkę — prilyrę 
rūkytojai — jie yra tais, kurie visų geriausia žino, 
kodėl lai yra tokia puikia idėja prisilaikyti lengvo 
užsirūkynio . . . visuomet! Tikras rūkymus vra 
parodęs tą ypatingą džiaugsmą Lucky Strike < iga- 
rele . . . pagamintame iš rinktinių puikiausio la'j’-.o 
viduriniu lapų, kokius tik pinigai gali pirkti. Ir 
tikras rūkymas yra jiems įrodęs, ką I.nekirs išskirti
nas procesas, "It's Toasted."' reiškia gerklės apsau
goje nuo knitėjimų ir kosulio. Jei jūs dar nerūl.ot 
Luckies, nusipirkit pakelį ir pabandykit juos. Jūs 
patirsit, kodėl prityrę rūkytojai pataria lengvą 
užsirūkymą — T.ucky.

★ ★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS!**
Virš 6,500,000 "’Sweepstakes" 

dalyviu vienoje savaitėje!

RADIO PROGRAMAS 
IŠ LIETUVOS

Lietuvos laikraščiai praneša 
kad Kauno radiofonas yra ga- 

: vęs iš vienos Amerikos radio 
i stočių bendrovės pasiūlymą 
' transliuoti iš Lietuvos Lietu
vių muzikos ir dainų koncertą.

Tokiam koncertui radiofonas 
jau senai rengiasi, stengiasi 
sudaryti ypatingą žymiai ge
resnį negu pirmo iš Lietuvos 
perduoto Amerikai koncerto 
programą. Tuo tarpu projek
tuojama koncerto programe 
duoti skudučių, kanklių muzi
kos, solistų ir choro dainas, 
orkestrų išpildomus Lietuvių 
kompozitorių kurinius.

Amerika Lietuvos koncertui 
transliuoti skiria visą pusva
landį. Koncertas numatomas 
rengti Spalių 11 d.

pamatęs pirmą kraštą žemes skubino leis- 
Tai • joks karžygiškumas, pasiaukavimas 

drąsa.
Per patį Atlantiką jis skrido tik keliolika 

valandų, nes toje vietele yra pats siauriausias 
vanduo: nuo Newfoundlando, Amerikos pusėje, 
iki Airijos, .Atlantiko plotis yra tik apie 1,600 
mylių, šių laikų lėktuvais tik įsibėgėjus tas 
plotas peršokamas. Pati vargingiausia kelio- 

' nės dalis tai su visu benzinu pasikelti iš aero
dromo New Yorke ir su pilnu svoriu skristi 
dešimts ar kiek mažiau valandų iki Newfound
lando.

Skaitytojai atsimena mane aprašant kokia 
■ baisi audra siautė Atlantike tuo laiku kai mes 
išplaukėm. Bet atsimena kad antrą dieną ke
lionės ta audra liovėsi. Taigi, Vaitkus skrido 
paskui tą audrą, su stipriu jos uodegos vėju, 
su aptyrėjusiu dangum. Dvidešimts dvi valan
dos yra visai trumpas laikas, ir nakties turėjo 
pora valandų mažiau, greitai skrendant, kadan
gi keliaujama į rytus, kur saulė teka jau šešio
mis valandomis anksčiau negu New Yorke.

Jeigu išskrido apie 5 ar 6 valandą ryto, 
Rugsėjo 21-mą, ir jau už 22 valandų — nesu
ėjus pilnai parai — pasiekė Airiją, tai buvo 
apie 4 ar 5 valanda ryto New Yorko laiku, ir 
galėjb būti dar prietamsų New Yorke, tačiau 
Airijoje jau buvo apie 10 ar 11 valanda die
nos kuomet j ieškojo vietos leistis. Jam pra
dėjo švisti esant už kokių 500 mylių nuo kraš
to. Jeigu butų turėjęs noro ir pasiryžimo į 
Lietuvą skristi, Kauną butų pasiekęs tą 
dieną pavakare. Dabar gi, skubėdamas 
sulaužė ir sugadino tokį brangų lėktuvą.

Kiek laive buvę Lietuviai įdomavosi 
kum pasirodė iš to kad, nors aš ryte visiems 
apipasakojau kad jis perskrido ir kaip, po pie
tų jau niekas neužsiminė apie jį nei apie jo 
žygį, o vienas karštas Naujienietis pasakė kad 
niekas iš to jei Vaitkus taip trumpai skrido, 
kuomet “Naujienos” vis skelbė buk jis skrisiąs 
“užbaigti” Dariaus ir Girėno žygį....

Tuo ir baigsiu apie Vaitkų.
Vakarop šiandien mes pravažiavom pusę 

savo kelio.

t-
irvos" Agente
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APSAUGA IR MALONU
MAS...Gėrėkitės obiejois 

lengvame užsirūkyme 

'Geras sprendimas - ly
giai, kaip ir geras skonis 

— primena lengvą užs i rū
kymą. Nes atsiminkit 
. . . jog Lucky Strike 
garsus "It's Toasted" 
procesas suteikia jums 
gerklės apsaugą prieš 
knitėjimus, pries kosulį.

Daugiau, kaip 6,500,000 įstojimo 
blankų į Jūsų Lucky Strike ‘‘Sweep
stakes” buvo gauta vienoje savaitėje, 
iš šio didžio tautinio cigaretų lošimo 
žmones visoje šalyje gaunu tikrą malo
numą. Gi kaipo tiesioginė to pasėka 
tūkstančiams kitų buvo duota darbas.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjo! saro 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio 

•yra perduodama muzika. 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, pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo ką 
nors netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybę — Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

-lengvas užsirūkymas
iŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT’S TOASTED"

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 5 
“TAUTA”

ir laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.
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LENKŲ GEDOS FOTOGRAFIJA

• Lietuviai turi savo ran
kose vieną labai svarbų do
kumentą — f o t o g r afiją 
Suvalkų konferencijos, ku
rioje Spalių 7-tą, 1920 me
tais, Lenkai pasirašė taiką 
su Lietuva, pripažindami 
Vilnių ir kitus dabar už
grobtus Lietuvos plotus ir 
miestus Lietuvai.

Kaune, Vytauto Didžiojo 
Muzejuje, yra iškabintas 
padidintas ir spalvomis iš
pieštas atvaizdas to įvy
kio, ir tas atvtizdas yra 
atspausdintas Vytauto Di
džiojo Albume. Jis laikas 
nuo laiko buvo pakartotas 
ir nekuriuose Lietuvos lei
diniuose.

Tai yra gal pačių Lenkti 
pakviesto fotografo užre- 
kio, ir tas atvaizdas yra 
kordavimas Lenkų klastos, 

Lkurios jie užsiginti negali.
Tai yra liudymas jų be

gėdiškumo ir viliugystės.
* Tame atvaizde štai kas 

matosi:
• Kambarys su ilgu stalu, 

abiem pusėm apsėstu žmo
nėmis. Tai Lietuvai ir Len
kai Suvalkų sutarties da
rytojai.

Ant sienos ties galu sta
lo, kabo Lenkų baltas aras, 
apačioje aro Pilsudskio pa
veikslas, o priešais delega
tus ant stalo stovi kryžius.

Prie tų visų tautinių ir 
tikybinių šventenybių, mu
sų tautos amžini priešai 
Lenkai pasirašė su Lietu
va sutarti, padarė priesai
kas, ir už poros dienų tas 
savo priesaikas begėdiš
kiausia sulaužė!
'? Lenkai,, žinodami kad 
Lietuva, pasirašius su jais 
Sutartį, atitraukė nuo6 Vil
niaus savo kariumenes, pa
siuntė Gen. Želigowskį už
imti musų sostinę — ir už
ėmė ....

Tą Zeligowski pavadino 
Želigauskiu, padarydami jį 
“Lietuviu”, ir skelbė pa
sauliui buk patys Vilniaus 
krašto Lietuviai sukilę ir 
prijungę Vilniaus kraštą 
prie Lenkijos....
« Už tokią viliugystę — 
prisimenant ir kitas isto
riškas Len'kų klastas Lie
tuviams,—Lietuva atsisako 
turėti su Lenkija kokius 
nors santikius.

Lietuviai be draugavimo 
su Lenkais geriausia apsi
eina. Rado daug draugų 
valstybių toliau nuo pačios 
Lietuvos sienų, ir gražiai 
gyvuoja. Tuo tarpu Len
kija, prisigrobus kitų 
tų žemių, skursta.

tau-

RRIPAŽYSTA
ATEIVIU GALYBĘ

Gana įdomų ir ateiviams 
svarbų pranešimą padarė 
Chicagos Republi'konn par
tijos vadai, rengdamiesi 
prezidento rinkimams, ka
da politikieriams reikalin
ga visi ateivių piliečių bal
sai.
. Pranešime įrodoma kad 
Meletoje valstijų, kuriose 
ateivių tirštai gyvenama, 
prezidentystę laimėję kan
didatai rinkimuose gavo 
tokią daugumą balsų kiek 
tose valstijose esama atei
vių balsuotojų. Nekuriose 
tokiose valstijose gavo net 
dusyk tiek balsų kiek rei
kėjo kandidato laimėjimui.

Tą svarbų faktą žino ir 
Amerikonai politikieriai ir 
gerai., žino ateiviai veikėjai 
ir vadai. Tuo pasinaudo
dami' ateiviai galėtų daug 
ko išreikalauti iš politikie-

veri į aukštai medyje sky
lę ir pastatęs prie medžio 
savo šautuvą vamzdžiu au- į 
kštyn, lipo į medį voverę 
iškrapštyti. Tuo tarpu at-) 
bėgęs prie medžio jo šuo 
irgi ėmė šokinėti aukštyn, 
ir koja užkabino už šautu
vo gaiduko, šautuvas iš
šovė ir vaikinas iškrito iš

rių, tik turėtų vieningai 
reikalauti.

Bėda tik tame 'kad atei
viai — tam pavyzdžių tu
rime savo Lietuvių tarpe— 
jokio susitaikymo ir ben
dro veikimo pasiekti nega
li, ir todėl mažai ką, ar ir 
visai nieko, nelaimi.

P o 1 i t ikieriai daugelyje 
vietų net gudriai laiko at
eivius pažaboję, suskaldy- 
dami juos. Daro štai kaip. 
Paveizdan, miestas balsavi
mams yra padalintas i tam 
tikras sritis. Kurioje mie
sto dalyje gyvena keli de- 
sėtkai tūkstančių vienos 
kurios tautos žmonių, tos

Į tautos piliečiai galėtų visa
da išlinki į miesto tarybą 
savo žmones, ir politikie
riams nei gero.

Politikieriai tačiau ima 
ir padalina tos miesto da
lies vientaučius pusiau: per 
jų gyvenamą vidurį prave
da padalinimo liniją ir vie
nos pusės gyventojai turi 
eiti balsuoti į Ward 23, ki
tos į Ward 24... Kožnas 
ward stato savo kandida
tus ir tik už juos gali bal
suoti, ir tada ateiviai savo 
kandidato nei viename 
kitame warde išrinkti 
galu • • •

Jie tada priklauso 
politikierių malonės. Jeigu 
kuriam ką primeta, gerai, 
bet tokį priverciai sunkiai 
dirbti tarp savo žmonių už 
jų partiją.

nei
ne-

nuo

AMERIKOS 
BEMOKSLIAI

Paskiausiomis cenzo ži
niomis S. Valstijose randa
si 4,283,753 asmenys de
šimties metų ar daugiau, 
nemokanti nei rašyti nei 
skaityti.

Nors dalinai tos • gėdos 
apmažinimui, viešų darbų 
administracija surašo 40,- 
000 mokytojų kurie ir 'ku
rios buvo be vietų ir pa
statė tą armiją mokytojų 
šviesti tuos kuriuos galima 
prieiti.

1,060 žmonių

padaryta to-
250,000 me

NERAMUMAI 
PALESTINOJE

Anglija pasiryžo kovoti 
ugnį su ugnim Palestinoje, 
kur nuo šių metų Balan
džio mėnesio Arabų suki
limuose prieš Žydų įvažia
vimą į Palestiną jau nužu
dyta 340 žmonių ir nuosto
lių padaryta už $13,750,000.

Iš tų užmuštų 34 yra 
Britų kareiviai ir policinin
kai, 81 Žydas ir 225 Ara
bai. Prie to, 
sužeista.

Nuostoliai 
kie: išversta
džių; 280 namų padegta; 
48 tiltai išsprogdinta, 300 
atvejų nukapota tele Pono 
vielos, nuversta 32 trauki
niai ir padaryta kitokių 
kenksmingų darbų.

Toks tai gyvenimas Žy
dų jų žadėtoje žemėje, Pa
lestinoje, toje vadinamoje 
“Šventoje Žemėje”.

Žydai ten gyvena nepa
liaujamoje baimėje.

Viso pasaulio Žydai lai
ko Palestiną savo ideališ
ka tėvyne, o ten gyvenanti 
Žydai esti nepaliaujamoje 
baimėje

Jų tą vienatinę žemę 
vinasi Arabai, ir Žydai 
lieka žmonėmis be savo 
mes. Toks jų likimas.

sa- 
vis 
že-

šuo nušovė vaikiną, Na
cogdoches, Tex. — Vienas 
16 metų vaikinas įvijo vo-1 medžio negyvas.

TYLIAI VILIJA BANGUOJA

NADAS RASTENIS.
Tyliai Vilija banguoja, verpetus į jurą neša, 
Tyliai vargsta senas Vilnius, velka jungą seno priešo. 
Gėlės vysta, lapai krinta, tik rugiai kai kur dar želia, 
štai ir vėl praslinko metai — štai ir vėl Devinta Spalio! 
Medžiai plinka, saulė slapstos, šaltas vėjas viską šluoja, — 
O Mozūrai musų brolių arklius, karves sekvestruoja....
Tyliai vargsta musų broliai — dar tyliau sesutės verkia; 
Ašarėlėm’s skalsiai laisto lauką, daržą, sodą, pirkią.
Nėr’ kam guostis, nėr’ kam skųstis; o vargų, vargų be galo: 
Lenkai, gyvulius išvedę, jau tuščįus aruodus valo!
Ak, nebus ir vėl duonutės, o ilga žiema ateina. .. . 
Bulvės, grikiai nederėjo. Oi, badu vėl mis šeimyna....
Kiek mokyklų uždaryta, kiek spaudos sukonfiskuota — 
Kiek kalėjimuose pusta, kiek mirties bausme nušluota!
O nūnai Varšavos šlėktos naują “provą” sugalvojo: 
Ja “nenuoramas” pasienių trems į tamsiąją Lenkiją. 
Ir dabar jau, atsikėlę ryto aušrai neprašvitus, 
Rasim sesutes ir brolius į Lenkiją išvarytus....5jt * ” *
Dvidešimts penki jau metai kai, su ašara ant veido, 
Tėvas, brolis, dvi sesutės man’ iš tėviškės išleido. 
Stagalienai, Švenčionėliai, Vilnius, Varšava, Berlinas, 
Bremenas, ir “Rhine” garlaivis, okeano vandenynas — 
Ir, Amerika — tai mano žygis į Pasaulį Naują — 
Kur mus’ broliai, laimę radę, semią auksą pilna sauja....
Dvidešimts penki jau metai! Bet atsimenu tą kraštą
Kur gimiau — kur musų broliai šiandien velka Lenkų naštą. 
Kas galėtų neatminti to jaunų dienų Pasaulio — 
Soduos’ skęstančių bakužių, medžiuos’ mirgančio kaimelio. .. .
Ežerų, upelių, girių, lazdynų, žaliųjų gojų, 
Ir plačių laukų, kuriuose vaikas jau buvau artoju.
Iš Rytų Vakarų linkui išvariau aš pirmą vagą — 
Ir dabar aš Vakaruose, o Rytams krūtinė dega! 
Ten ganiau žąsis, išmokau A-B-C; laukuose bandą 
Raliavau; ten ir šiandieną mano greitos mintys skrenda. 
Kaip tiktai akis sumerkiu, prieš mane šešėliais pinas 
Tie keliai ir tie takeliai, ir jaunimas kaip gėlynas.
Prieš pavasarį tėtušiui į strėnas diegliai įstrigo; 
Sniegas ir ledai sutirpo — jis dar vis kentėjo ligą. 
Vyturiams sučyruliavus, kaimynai — šyvoką, sartį 
Pasikinkę išgurėjo kožnas savo žemę arti.
Bet tėtušis tik ant kriukių gali pareiti per kiemą. 
Mama tankiai ašaroja; mus vaikus net šiurpas ima.
Po kelių dienų tėtušis kiek sveikatoj pagerėjo — 
Mama vedė diktą bėrį, tėvas su kriukiu rėpliojo, 
Aš gi, dvylikmetis bernas, susitursinęs, uždusęs, 
Vilkau sunkią seną žagrę pirmon dirvon, link Palūšės, 
štai, berys jau pakinkytas. Tėvas varo sumetimą. 
Vos apvarė vagą-kitą, ir susmuko į arimą. . . .
Pirmą vagą išvariau aš iš Rytų Vakarų linkui — 
Ir pradėjau žemę arti, vis aplinkui ir aplinkui.
Tėvas su mama sustoję į mane meiliai žiurėjo,
Kaip jų berno laibos kojos apie žagrę strapinėjo.
Apsiverkę, atsidusę, širdžia sužeista, be žado, 
Jie' mane paliko arti, ginti namiškius nuo bado.
Po pietų pradėjau arti, ir ariau iki sutemo -y 
Maloni tamsa užklojo vaiko suraustą arimą. . . . 
Vakarienė. Plumpt į lovą.... Vėl rytai paliejo vašką; 
Saulė teka, laikas keltis.... Visi mano kaulai braška....
Bet keliuosi, ir kaip vyras noriu atstatyt krutinę — 
Visas mano kūnas skauda, rankų raumenys sutinę....
Vėl ariu. Arklys žingsniuoja, prunkščia, nešasi kaip vėjas — 
Paskui jį ir žagrę virpa jau antros dienos arėjas.
Rankos kruvinos, pūslėtos: veidas prakaitu rasoja;
Tai vaga, tai per arimą, sukas koja aplink koją. 
Į mane ištolo žiuri kelios kaimo moterėlės, 
Ir nuo veido visos braukia ašaras kampu skarelės....
Su vargu suknisus lauką, kitas vargas prasidėjo:
Iš manęs likimui reikė padaryti ir sėjėją, 
šniurą-kitą avižomis kaimynai dar man apsėjo; 
Bet paskui aš pats jau sėjau — ir su vėju ir prieš vėją. 
Avižas, miežius ir žirnius bei pupas šiaip-taip pabėrus, 
Sėmenis kai reikė sėti, bėgau vėl pas kaimo vyrus.
Vienas turgun išvažiavęs, kitas vieši pas kaimyną, 
Trečias kalvėje užtruko, ir negaunu anei vieno.
Dirvoje berys, akėčios, ir linų grudų maišelis, 
Ir aš pats guliu ant žemės, veidas į grumstus įšalęs. 
Rankos gniaužo juodą žemę, pro pirštus šmoteliai byra — 
Byra ašaros lietumi mažamečio darbo vyro. . . .
Girdžiu balsą. Tai motušė, prisiartinus ištyko 
Klausia, “Kas tau? Ar, sūneli, kas negero atsitiko?” 
Aš gukčiedamas, “Mamyte.... sėmenis pasėti laikas..,. 
Grūdas smulkus. .. . vėjas pučia. . . . Menkas dar esu sėjikas .. 
Kito negalėjau gauti....” Mama tarė, “Sėk, vaikeli....
Kaip jau bus taip bus. ... jei Dievas skyrė mums vargingą 

dalį. ...”
Ėmiau sėti. Gintariniai trupinėliai veikiai sprūdo... 
Iš tarpupirščių pagavęs, vėjas blaškė smulkų grūdą. 
Kai linai pradėjo dygti, skausmas strigo į krutinę - 
čia prapleikė, čia verpetas, ten diegelių šepetynė. . . . 
Bet linai gerai išaugo. — Taip aš, iš dienos į dieną, 
Ir likau laukų artoju — ariau, sėjau, pjoviau sierą. .* *

mano prakaitu šlakstytą, 
Varšavos tranai apspito, 
pienį, rugiagėlę, kmyną,

Ak, dabar tą juodą žemę, 
Ašarom’s, krauju aplietą, 
Vilnijos laukų gėlyną — 
Ramunaitį, aguonėlę — nelabieji Lenkai mina! 
Mano ...................... "'
Mano 
Tyliai 
Tyliai 
Kniuždasi suėję vyrai, šnabždasi būriais jaunuoliai; 
Pritaria laukai ir . girios Lietuvių ’ drąsuolių vyaliai. . . 
Ąžuolynas duosąs buožes, o kuolus žadąs pušynas';
Slėpsiąs Lietuvius eglynas; Lenkus laidosiąs dumblynas....
Tyliai vargsta senas Vilnius, bet per amžius vargt nemano; 
Rengias vyti j Varšavą pasalingą “prošepaną”.
Tyliai vargsta Vilniaus kraštas.... Laukia Gedimino žodžių. 
Tada kils visi kaip vienas, nuo Suvalkų iki Vidžių!
Ir išgins šlėktas į pliką, nederlingą Možuriją — 
Lai ten jie už pečiaus tupi, ir nelietą buzą ryja!!

tėviškę piktieji atėjūnai dabar valdo — 
brolius pančiais kausto, jų tėvų dainas nutildo. .. .
Vilija banguoja, verpetus į jurą, neša;
vargsta musų broliai.... tyliai, keikia žiaurų priešą...

TRETIEJI KRAŽIAI VILNIUJE
(15 METU SUKAKTIS)

Spalių 1 dieną suėjo lygiai 15 metų kai 
Lenkai, okupavę Vilnių padarė dideles skerdy
nes, pogromą, prieš Lietuvius moksleivius, ma
žus vaikus, berniukus ir mergaites. Tas pogro
mas buvo pavadintas Trečių Kražių skerdynės.

Tebus leista šių liūdnų sukaktuvių proga 
priminti Amerikos Lietuvių visuomenei tai kas 
buvo prieš 15 metų. Nesunku man prisiminti 
tuos įvykius, nes pats buvau tuo laiku Vilniaus 
Lietuvių gimnazijos mokiniu, pats pergyvenau 
pasibaisėtinas valandas, pats, kaip ir kiti mano 
draugai, beveik tris savaites nešiojau mėly
nes ant savo kūno nuo skaudžių Lenkų smū
gių.... Aš tačiau buvau nukentėjęs mažiau 
negu daugelis kitų mano draugų, kurie patys 
negalėjo pareiti iš pogromo vietos, kuriuos tu
rėjome parvesti, ar net ir neštinai nešti....

Kaip visi okupantai užėmę kurį nors kraš
tą stengiasi “vykdyti savo planus”, “kelti už
kariauto krašto kultūrą”, taip ir želigowskio 
atvesti Lenkai savo “planus vykdė” ir tebe
vykdo. . . .

1920 metais, Lenkams Vilnių pagrobus, 
Lietuviai Vilniuje be Įeitų mokyklų turėjo dvi 
gimnazijas ir mokytojų seminariją. Viena gim
nazija, mergaičių, tuojau buvo uždaryta, Len- 

i kai uždarė ją be jokių ceremonijų, o Koeduka- 
cinė gimnazija ir mokytojų seminarija susi
glaudusios vienuose ’rūmuose, prie garsios Lu
kiškių aikštės, varė savo darbą. Lenkams tai 
labai nepatiko. Jie sumanė vienu žygiu užda
ryti šias dvi Lietuviškas kultūros įstaigas. Be- 

i j e, tuose pat rūmuose buvo prisiglaudus Lietu
vių pavyzdinė pradžios mokykla, buvo kursai 
suaugusiems, scena ir salė įvairiems parengi
mams.

Okupantai sumanė tat 
i tuos rumus, išmesti visas 
gatvėn, kitų rūmų neduoti, 

: Lietuviai likviduosią savo 
tuviai tai gerai suprato ir 
šventus kuturos rumus. Lenkai rašė raštus 
po raštų įsakydami išsikraustyti iš tų rūmų, 
kurie Lietuviams labai daug kaštavo. Per
ėmus juos iš Vokiečių okupacinės valdžios, prie 
kurios buvo ten ligoninė, teko juos perdirbti, 
taisyti, tvarkyti. Ne vienas Amerikos Lietu
sių dolaris buvo padėtas tų rūmų sutvarky
mui. Lietuviai Lenkų raštų neklausė. Iš rū
mų nėjo, nes nebuvo kur eiti, o Lenkams rū
mai nereikalingi buvo. — 
buvo ir

atimti iš Lietuvių 
kultūrines Įstaigas 

, ir tuo budu patys 
mokyklas.... Lie- 
pasiryžo ginti savo 

Lenkai rašė

Tuščių namų 
tebėra pakankamai ikišiol.

LENKŲ UŽPUOLIMAS 
•Lietuviai nepaklausė rašto, 

grūmoti smurtu. Ką manė ir

Vilniuje

Lenkai 
galvojo

Kai 
pradėjo 
tais laikais musų mokytojai man sunku pasa
kyti. Tačiau moksleiviai, pajutę artėjant pa
vojų musų mokslo židiniui, tarėmės ir. ryžomės 
rumus ginti nuo okupantų. Mes buvome Įsiti
kinę kad Lenkai rūmų neatims, jei kas nors 
tuose rūmuose bus, jei bus ten pilna moksleivių.

Priešpietinėmis valandomis mokėsi gimna
zistai, popietinėmis valandomis sueidavo moky
tojų seminarijos auklėtiniai, ir pavyzdinės mo
kyklos mokiniai. Nebuvo tarpo kad rūmai bu
tų tušti.

Nors nuotaika buvo nerami, dangus niauk
stėsi, tačiau niekas netikėjome kad Lenkai im
tų mus esančius rūmuose varyti laukan....

Tik 1921 metų Spalių 1 dieną mums gim
nazistams Į namus parėjus, pasklido po miestą 
žinia kad Lenkų žandarai apsupo Lietuvių gim
nazijos rumus. .. . Visi kas tik kaip galėjome 
greičiau bėgome prie ' gimnazijos. Viduje bu
vo susirinkę seminaristai ir mažieji pavyzdinės 
mokyklos vaikai. Juos išeiti leido ir varė lau
kan, tačiau musų jau nei vieno neįleido i vidų. 
Vienas-kitas bandė lipti per geležinę tvorą ir 
langą, tačiau Lenkų žandarai mušdami šautuvų 
buožėmis berniukus vaikė.

Ir mes ir musų mokytojai rinkomės ties

žėmis, atbėgo Lukiškių aikštės studentai ir 
skautai su lazdomis, įsimalė į musų tarpą raiti 
Lenkai kareiviai....

Tuomet prasidėjo tikros skerdynės. Mušė 
visus ir viskuo, kur papuolė. Pargriuvusius 
mindžiojo kareivių arkliai. Bėgantiems moksl
eiviams tvojo galvas ir pečius šautuvų buožė
mis ir lazdomis.... Buvo girdėti skaudžios 
aimanos jaunų mergaičių ir motinų. Su aima
nomis maišėsi šiurkštus okupantų balsai. Vi
sa gatvė buvo nusidėjus krauju, o šimtai jau
nuolių buvo sumuštų, sužeistų ir ne vienas il
gam sveikatą praradęs.... Keliolika vyresnių
jų mokinių ir mokytojų nuvesta į kalėjimą, 
daugelis ne vieną dieną lovoje gulėti turėjo, 
tačiau nei vienas nesiskundė. Nei mėlynės, nei 
žaizdos neskaudžios buvo. Daug skaudžiau bu
vo tai kad nebaigtas buvo Himnas, kad užčiaup
tos buvo mums lupos.... Užtai susirinkę po 
namus ir bendrabučius, smarkiau sumušti ir 
sveikesnieji, stipriai giedojome nebaigtą Him
ną, stiprinome patys save dar didesniems smū
giams, kurie laukė mus ir visą Vilniaus kraštą 
ateityje, okupantams “užkariauto krašto 
turą keliant”....

GIMNAZIJA NEUŽSIDARĖ
Lenkams musų gimnaziją likviduoti 

met visgi nepasisekė. Visa Lietuvių spauda 
rašė apie tai kaip apie trečiuosius Kražius, tre
čias Kražiškas skerdynes. Pirmos buvo Kra
žiuose, žemaičiams ginant savo bažnyčią, an
tros Vokiečių okupacijos laikais Šiauliuose, mo
kiniams panašiai kaip Vilniuje ginant gimnazi
jos rumus nuo Vokiečių, ir trečios Vilniuje, ku
rių liūdną 15 metų sukakti mes Vilniečiai, bu
vusieji moksleiviai, ir visa Lietuvių tauta liūd
nai prisimename.

Neskaudžios mums žaizdos buvo tuomet, 
juo labiau neskauda jų šiandien. Jos tik su
stiprino mus. Ne vienas tų skerdynių nuken
tėjęs dalyvis dirba šiandien gražų Lietuvių tau
tos kulturinį darbą,, ne vienas kovoja didesniu 
pasiryžimu, okupantų neteisybes sustiprintas, 
su pačiais okupantais.

Tiesa, sunkiau kovoti del Vilniaus laisvės 
tiems kurie nematė panašių skerdynių, kurie 
nepergyveno panašių smūgių, tačiau visi turi 
atsiminti kad musų tautiečių, musų brolių Lie
tuvių kraujas ten buvo liejamas, ir dar daugiau, 
jo išlieta vėliau, ir liejama šiandien. Atminda
mi tai visi Lietuviai turi stiprėti kovai su sve
timais engėjais.

Spalių mėnuo, Vilniaus pagrobimo sukak
tį minint, gražiausia proga prisidėti prie Vil
niaus kultūrinės kovos tiems kurie atsiliko. 
Vilnius visus mus kviečia, Vilniaus darbe vi
siems vietos pakanka, kiekvienas čia pagal sa
vo išgales dirbti gali.

kul

tu o-

V. Uždavinys.

i gimnazijos durimis ir pačiais rūmais ir prašyte 
j prašėme palikti mums musų mokyklą. Len- 
i kai žandarai rėkė;: “Išsiskirstykit!” Iš vidaus 

mokinius sumuštus, sukruvintus metė lankan 
pro duris gatvėn jų tėvų ar globotojų rankos- 

j na. Pro langus svaidė Lietuviškas knygas. . . . 
i Iš vidaus kelias valandas plaukė jautrus mer
gaičių verksmas ir didelis įsiutusių žandarų 
riksmas, kol visus sumuštus, sukruvintus, ke
lis šimtus mokinių pro duris išmetė....

Ties rūmais gatvėje buvo susirinkęs dide
lis buris Lietuvių: mokiniai, tėvai ir mokytojai. 

I Lukiškių aikštėje buvo buris raitų Lenkų karei- 
1 vių, studentų ir skautų su lazdomis. Ko jie ten 
j rinkosi patyrėme vėliau.

žandarai vis kartojo savo įsakymą: “Išsi
skirstykit!”, tačiau niekas neklausė, visi susi- 

j gūžę stovėjom, tylėjome, tik jautresnės rnote- 
i rys verkė, sumuštus išmestus vaikus guodė. .. .

Saulei nusileidus ir paraudonavus vakarų 
i dangui, gyeit ėmė raudonuoti ir Vilniaus gat
vės Lietuvių krauju....

žandarų viršininkas įsakė uždėti durtuvus 
ant šautuvų ir durtuvų pagalba vaikyti Lietu
vius.... Pirmieji, stovėjusieji arčiau rūmų du- 

j rų, tuojau gavo smarkius smūgius per galvą 
' ir krutinę. Niekas tačiau nedejavo ir nesiskun- 
j dė. Tik palengva visi, susispaudę, ėmėm trau
ktis nuo durų, ir visai netikėtai, kaip iš vienos 
krutinės, pakilo bendras, galingas balsas: “Lie
tuva, Tėvyne Musų!....” Praskambėjo tau
tiškos giesmės balsas iš skriaudžiamųjų kruti
nės.. Ir niekad taip neskambėjo Vilniaus, gat
vėse Lietuvos Himnas kaip tą vakarą.

Lenkai nustebo. Nesuprato kas čia daro
si. Jiems atrodė gal kad Lietuviai dainą dai
nuoja. Ir mes palengva traukdamiesi, fizinės 
jiegos verčiami, dvasiškai tačiau labai stiprus, 
visu galingumu giedojome Lietuvos Himną. 
Tik pradėjus giedoti trečią himno posmą, Len
kai suprato musų giesmės reikšmę ir, kaip įsiu
tę, puolė žandarai Lietuvius mušti šautuvų buo-'

NAUJA DAINŲ KNYGELE
DAINUOK — Pradžios Mokykloms dainų 

rinkinėlis — I ir II Dalys. Paruošė Antanas 
Vanagaitis, išleido muzikos ir dainų žurnalas 
Margutis, 6812 So. Western Ave., Chicago, Ill. 
Kaina 50c.

Šis dainų su gaidomis leidinis yra naujau
sia komp. A. Vanagaičio dovana dainos mylė
tojams, ypač tinka ir reikalinga Lietuvių pra
dinėms mokykloms, kur’ mokinama Lietuvių 
vaikai dainuoti.

Leidėjas A. Vanagaitis šitaip apie tą savo 
leidinį rašo: “Leisdamas šį dainų ri'skinelį no
riu pasitarnauti Amerikos Lietuviu mokykloms. 
Dainelių tekstas imtas iš elementorių: ‘Kelias 
į šviesą’, ‘Sakalėlis’ ir iš ‘Dzimdzi-Drimdzi’ re
pertuaro”.

Telpa šios dainos; Lopšinė, Jau Teka Sau
lelė, Tupi žvirblis, Katinėlis, Plaukė žąsele, Pyp
kė, Audėja, Viduryj Girios,
O Čia Čia, Kukutis. Jojau Dieną. Strazdelis. 
Du Gaideliu, Sėjau Rūtą, Per Girią Girelę, 
Trys Sesutės, Jieva Jievuže, Eisiu Klausiu.

Antroje dalyje: Leiskit į Tėvynę, Plaukia 
Nemunėlis, Kur Nemunas ir Dauguva, Ką Mo
čiute Padarei, Lietuvos Himnas, Amerikos Him
nas.

Mano Vainikėlis, .

JUROS MERGA

Merga-—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
, apie Vikingę mergų

Juros Merga-—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, .’r 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ja 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
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1. DIDYSIS KARAS IR JO PADARINIAI <
Europa pergyvena revoliuciją. Europa per

gyvena ūkišką krizę, kūrybiškumo pairimą ir 
dvasios pasaulio sustingimą. Visa tai šiandien 
pasireiškia aštriausioje formoje. Didžiojo ka
ro pamoka praslinko be pėdsakų. Didysis ka
ras musų mintyse tarytum Įvykus komedija, 
kurioje dalyvavo 27 armijos su 74 milijonais 
kariaujančių lėlių. Dešimt milijonų lėlių gal
vos nukapotos, trisdešimts milijonų sužalota. 
Dešimtimis milijonų našlaičių ir skurstančių.

Ir kaip gaila. Tat nebuvo komedija ir ne 
žaismas lėlėmis. Tai buvo karas, kurio nepa
juntamais Įspūdžiais pasąmonėje šiandieną pa
saulis telbegyvena; tai buvo skerdynės, kurios 
sukurė šiandieninį chaosą žmogaus kultūrinia
me ir dvasiniame pasaulyje, milijonų kruvinų 
skatikų barstymas siekiąs 30 trilijonų frankų 
ir 50 bilijonų frankų tarpvalstybinių skolų 
priežastis. Didysis karas — šiandieninio Eu
ropos sugriuvimo priežastis, žmonijos neištri
nama gėda.

Dar nepraslinko 18 metų kai Foch pasira
šė taikos sutartį Rethpnde arti Compiegne. Ka
ro metu žuvusių paminklus dar stato. Tuo 
pat metu R. Poincare žodžiai nuskrido erdvė
mis žmonijos nepaliesdami ir neužgirsti: “Jei 
Europa nori ..gyventi, ji turi būti taiki ir susi- 
venjus” Ludni faktai seka šiandieninę Euro
pą. Bilijonai pinigų metami apsiginklavimui. 
Bilijonai iščiulpiami iš skurstančių darbinin
kų, nuskurusių ūkininkų, kad paaukojus Mar- 

S sui smilkalams.
Europoje jau šiandien vyksta karas, šian-

■ dieninis karas yra ūkiškas, kuris įgijęs autar- 
kijos vardą. Išmetami bilijonai apsiginklavi
mui — karas. Ar karo metu kai ties Verdun 
sur Meuse kanuolės nedundė, o jo pertrauko
mis yra pasiruošiama apkasuose ir už jų dar 
didesnėms skerdynėms — ne karas? Ar šian
dieninis cezarizmas nacionalistinėje formoje ne 
karo provokatorius? Ar dabartinis Europos 
pajiegų - persigrupavimas nėra pasiruošimas 
naujam karui, kuriame norima nušluoti mažes-

. ni vienetai-valstybės ir kardais išlyginti Ver
salio. sutarties sukurtus rubežius? Ar ne iro- 

, nija kai viena valstybė kitos bijodamas! ruo- 
I šiasi karui kalbėdama apie taiką ir tautų so- 
1 lidarumą? Ar ne pasityčiojimas iš tarptauti- 
I nes teisės ir kultūringo pasaulio kai žmonišku

mo ir taikos vardu liūtas ėriuką drasko?
Visi šie reiškiniai yra didelis Europos dva

sios atsparumo palūžimo liudininkas.
2. DVASIOS KRIZĖ EUROPOJE

Europoje matyti kiekviename žingsnyje šis 
dvasios palūžimas. To paties dvasios sunyki
mo mes esame spaudžiami, mes jį pergyvena
me skaudžiausioje formoje. Visos gerybės tam
pa reliatyvėmis. Šioji reliativiš'kumo dvasia 
skverbiasi kiaurai ir griauna pagrindinius kul
tūros pamatus. Alois Fischer randa kad aplin
kuma, visuomenės santvarka padauginta iš 
žmogaus lygi kultūrai. Gyvenimo aplinkuma 
suprantama antropomoniškai materiale. An- 
tropomoniškai dvasinis pasaulis sudaro visuo
menės santvarką. Politinis gyvenimas ir jo 
raida sudaro tik dalį visuomeninės santvarkos.

Kultūrinės raidos pagrindai šiandieną ėda
mi žiauraus vėžio. šis vėžys pirmiausia tai 
dvasinis pakrikimas. Jean-Jacques Rousseau 

. Prancūzų revolucijos kėlėjas kalba apie krikš- 
, čionybę kaip apie vergų religiją. Krikščiony-

■ bės dvasia Uranijai daug palanki esanti kaip 
ja Uranija galinti pasinaudoti. Šios mestos 
mintys prabėgusiais amžiais slinko kaip nuodai 
užkrėsdamos žmogaus pasąmonį. Renesanso 
laikai palieka toli užpakalyje, o humanizmas 
tampa nesuprantama sąvoka. Ateina nauji hu
manistinio pasaulio Šukiai: duokite pinigų, re
liginės ir moralinės laisvės. Materialistinė pa- 
saulėžiura-determinizmas žmones sukausto. No- 
minalizmas gimdo individualistinę nepagrystą 
kryptį. Idealizmas pasidaro neracionalus, at
mestinas. Gimsta šimtai naujų schizmų, filo
sofiškai religinių krypčių, kurios nardosi pla
čiuose reliaUvizmo vandenuose. Krikščionybė 
gyvenimui, veiksmams ir siekiams nevadovauja, 
o pasilieka nuošaliai stovinti. Bažnyčia tam
pa kas tai formalaus, kas tai neįtikinančio, ne
patraukiančio. Gal čia atsiliepia krikščionybės 
atstovų plaukimas po vandeniu. Bendra suiri
mo banga, matyti, turėjo paliesti ir krikščiony
bės nešėjus.

Kuo gi remiasi vadinama šiandieninė bur
žuazinė moralė? šiandieną garbingu skaitosi, 
anot Prudhomme, kas dorovingu rodosi esą. čia 
ateina į pagalbą doroviškas reliativingumas. 
šiuo reliativingumu duodasi lengvai aiškinamas 
kas man naudinga ir aplenkiama kas nenaudin
ga. štai reliativingumas neša žmonijos mora
lės srityje pakrikimą, minties pasaulyje suny
kimą. Tos religijos kurios daugiau prisitaikė 
prie modernaus bourgeoi, tampa valdančiųjų 
propagandos ministerijos įrankiu.

Tokiu tai momentu žmogaus kūryba, min
ties vertingumas tampa taip pat reliatyvis. Kas 
turi pajiegą tas gali pakeisti kūrybą — sunyki

mu, kūrybos veiksmą — griovimu.
Filosofinės sistemos kurios nemoka prisi

taikyti šiems reikalavimams, anarchistiniams 
diegams, pasidaro blankios, nuobodžios ir turi 
vieną paskyrimą —• ramiai tūnoti tamsiame 
Įtampė. Galvojimas pavargęs, nes jis materi
ja pakeičiamas. Vietoje veikimo, matoma tik 
judėjimas, šis judėjimas eina be tikėjimo, be 
moralės. Iš visuomenės kilęs individas yra 
palaidojamas. Jei jo galvojimas netinka, ne
naudingas, toks individas turi būti dedamas Į 
Prokrusto lovą, kad nukirtus jam galvą ar ko
jas — kas naudingiau prisilaikant naudingu
mo quasi moralės, štai čia mes esame kolek- 
tivo sūkuryje. Tame sūkuryje naudojamasi 
plačiausia veiklos laisve, kad kam tinka galė
tų sunaikinti, išskersti pačią visuomenę pasi
naudojus gražiais obalsiais taip pat reliativiz- 
mo pradais pagrystais.

žmogaus individualiniame gyvenime taip 
pat reiškiasi šis baisus reliativizmas. žmogus 
likęs be pastovių princijų leidžia laisvai žaisti 
saviems instinktams. Dauginimosi instinktas 
paverčiamas neskoningu žaislu, sadizmu, kurie 
veda prie individo sunykimo, šis pakrikimas 
taip pat mokamai išnaudojamas kai kurių poli
tiškų režimų.

Visuomeninė moralė siekia žmogų suplak
ti su visuomene, žmogui vienam darosi baisu 
likti. Jis prisiplaka prie visuomenės, prie jos 
moralės ir jis tampa tos pat visuomenės vei
kiančių principų nukryžiuojamas. Ir tas žmo
gus kuris nenori lenktis vadinamai moderniš
kai barbarijai, jis neišvengiamas turi pergy
venti didžiausią tragediją.

Nors Daniel Halevy rašo kad šiandieninė 
laisvė nėra numirus, o tik susirgus, vargu ga
lima tikėtis kad ši laisvės, kūrybinės laisvės, 
liga galėtų būti išgydoma nepagydžius subar- 
barėjusio pasaulio. Pagaliau, šis tvirtinimas 
geriau tinka išeinant iš Prancūzo matimpunk- 
čio. O ką gi galima pasakyti apie kitus fašiz
mo kraštus?

Prieš imperativiškos moralės principą pri
valomai pasirodo reliativizmas, kuris kalba apie 
laiko ir vietos kategorijas, čia tik yra prie
danga. Moralė yra viena, kuri galioja visur, 
šaltyje ir šilumoje, mažam ir dideliam. Ji yra 
lyg' koks absoliutas, kuris yra virš valdomųjų I 
ir valdančiųjų. Principas neužmušk yra ka
tegoriškas, aiškus. Jis galioja individui, ga
lioja valstybei, galioja tarptautiniame ir tarp
valstybiniame gyvenime. Ne pats principas 
yra blogas, kad šis tik tam Ukrais atvejais tai
komas. Ne pats principas yra blogas kad už
mušus vieną kišama į kalėjimą, o išžudžius mi
lijonus duodama imperatoriaus ar didelio kolo
nizatoriaus vardas.

Prie'moralės griovikų reikia priskaityti ir 
kai kuriuos sociologus, šie savo scientifizmu 
nori pakeisti moralės dėsnius. Sociologai įro
do kaip moralė keičiasi ar logikos pakeičiama 
ir nori sukurti mokslinę moralę. Kokios gi iš
vados? Jie nurodo kad visuomenė sukuria mo
ralę. Išeitų kad individas į visuomenę neturi 
ir jokios įtakos turėti negali. Visuomenė gali 
sukurti papročius, bet ne moralę. Moralė yra 
individo 'išmintingo veikimo pagrindas, kuris 
rodo žmogaus tikslą. Toliau paneigiama žmo
gaus sąžinė, savistovumas. Esą žmogus ski
riasi nuo gyvulio, kad šis gyveną instinktais, 
o žmogus savo aplinkumoje iš viršaus valdomas. 
Jei žmogus valdomas visuomenės nustatyta, o 
ne žmogaus įgimta morale, tai visuomenė stato
ma Dievo vietoje, šiuo keliu gęriausia gryžti 
į pagonystę. Kiekviena visuomenės santvarka 
tuomet gali sukurti savo moralę, kurią galėtu
me vadinti fašistine, nacionalsocialistine, komu
nistine, materialistine, rasine, buržuine ar dar
bininkiška. šiandieną mes ir esame šiame taš
ke. Iš šio taško išeinant moralė pavergiama 
politinių įstatymų. Kas naudinga ir tinka tos 
santvarkos viršūnėms ta gali būti pravesta įs
tatymais. Prievartos įstatymais pakeičiama 
įgimtieji moralės įstatymai, o policininku ku
nigas.

Tuo keliu einant nereikalinga individualis 
atsakingumas, nereikalinga dvasinė kūryba, o 
egzistuoja reikalas apsisaugoti nuo nepatenkin
tų,' neprikimštų pilvų gurgėjimo, nuo kumščių 
kovojančių už duonos kąsnį, ši filosofija daro
si vienintelė ir įtikinanti. Iš šios filosofijos iš
einant valdovams lieka du keliu: ar patiems 
trauktis prie sienos ir būti išalkusių kumščių 
sutriuškintiems ar pasirėmus įstatymais mora
lės veiksmus diktuojančius kulkosvydžiais, vi
suomenės vardu, nuraminti “tamsių užuogaidų 
minias.” (Bus daugiau.)

Karalienės Sabbos
M1KALDOS

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

Reikalaukit “Dirvoje” j

^DIDŽIOSIOS valstybės 
Europoje ruošia konferenciją 
tikslu naują Lokarno sutartį 
sudaryti. Jos uždaviniu butų 
užtikrinti neliečiamybę ir tai
ką Prancūzijos - Vokietijos ru- 
bežiams. Bet verda diploma
tinė kova. Vokietija nori kal
bėti tik apie saugumą savo ru- 
bežių vakaruose, Prancūzija 
nori apimti ir rubežius rytuo
se, kur stovi jos talkininkės 
Lenkija, Čekoslovakija ir Ru
sija. Anglija gi svyruoja tarp 
šių abiejų pažiūrų.

Čekoslovakų mieste Bratisla
va nesenai įvyko taip vadina
mos Mažosios Antantės vals
tybių suvažiavimas, kuris di
džiosioms valstybėms nedvi
prasmiškai pareiškė kad tokia 
Locarno sutartis kuri tik vie
nus Vakarus bet ne Rytus ap
imtų, joms nėra priimtina.

Vokietija paskutiniu laiku 
varėsi šitą Mažąją Antantę 
suskaldyti.... Tačiau, maty
ti, nepavyko, nes suvažiavimas 
Čekoslovakiją tik glaudžiau su 
Rumanija ir Jugoslavija suri
šo. Buvo nutarta kiečiau su
nerti trijų valstybių karo spė
kas ir politiką. Šis suvažiavi
mas turi teigiamos vertės ir1
Lietuvai, nes kiekvienas žodis Įsigykit Tuoj 
tartas Rytų Europos rubežių y
neliečiamybei apima ir Lietuvą. Vii AU 1 vJ U1U J

- - - - PAVEIKSLUS

gingi reikalą suprantanti Lie
tuviai gali tokiu budu ne vie
noje vietoje iškovoti Lietuvių 
kalbai teisių būti viena pasi
rinktinių privalmų kalbų High 
School mokyklose. Pagalvoki
me ir dirbkime!

“AUŠROS” SENU
RAŠTU REIKALU
Leidinyje “30 Mėtų Spaudos 

Atgavimo” antro tomo knygo
se tilpo keletas “Aušrininkų 
Pareiškimų”. Daugiau pana
šios medegos musų tautos at
budimo periodui nušviesti tilps 
trečiame tome, kuris turėtų iš
eiti ateinančiais metais.

Bet 
šiame 
kius 
lęjstų

Pirm 30 metų Dr. J. Basana
vičius 
paskelbė 
laikraščiuose eilę raštų 
“Aušros 
navičius 
dėsi del 
nykimo.

Taigi 
istorijos 
sišaukti 
nūs laikraščius kur tilpo “Au
šros” įkūrėjo Dr. Jono Basa-

kaip visais kitais taip ir 
atsitikime, kas turi ko- 

dokumentus reikia kad 
juos paskelbti^

ir A. J. Višteliauskas 
Amerikos Lietuvių 

apie 
Gadynę”. Dr. Basa-
per laikraščius skun- 
“Aušros” archivo su-

vardan musų kultūros 
reikalų. prašyčiau at- 
tų kas turi tokius se-

^-ANGLIJOS svyravimą ši
tuo svarbiu klausimu, tikima
si, dalinai išriš jos karalius, 
kuris sugryžo po ilgų atostogų 
Jugoslavijoje ir gretimose val
stybėse. Jam teko sutikti tų 
valstybių politikos vadus ir iš 
girsti jų nuogandą del Angli
jos svyravimo, kas juos vertė 
gūdžiau klausytis Vokietijos ir 
Italijos saldžių įkalbėjimų.

• Anglija Gegužės mėnesį pa
klausė Vokietijos ką ji manan
ti Rytų Europos klausimu- ir 
dar ikšiol atsako nesulaukė. 
Tačiau, ji turės neužilgo parei
kšti kad pritaria Prancūzijos 
ar Vokietijos mintims. Tiki
masi kad Anglija stos Prancū
zijos pusėn, kuri sako Euro
pos taika nedaloma į Rytus ir 
Vakarus, ir nėra galima, Ry
tus palikus, Vakarus apsaugo
ti. Nes Vokietija, Rytus pra
rijus, liktų tiek stipri kad ga
lingiausi Vakarai, ar Vakarų 
Locarnai, neatsilaikytų. Atei
tų laikas Anglijai ir su kolo
nijomis persiskirti. Smarkiai 
besiginkluojanti Anglija, su
tartinai su apsiginklavusia 
Prancūzija ir Rusija veikda
ma, tikimasi Vokietiją pri
vers dusyk pagalvoti pirm im
tis kokių drąsių žygių Rytuo
se. Europos taika tada butų 
užtikrinta.

— Is-
Vokiš-
Italai

pavyz-

-^-D A U GELYJE Amerikos 
High School mokyklų, be An
gliškos kalbos, privalomą dar 
kuri kita, dažniausia Vokiečių, 
Prancūzų, Lotynų, Graikų, Is
panų, ar Italų kalba. Milži
niškai Amerikos mokinių dau
gumai tos kalbos vėliau gyve
nime nereikalingos. Tačiau, 
Italų vaikams naudinga pra
mokti Itališkai, Ispanų 
paniškai, Vokiečių — 
kai, ir tam panašiai. 
Albany, N. Y., mieste,
džiui, iš miesto švietimo ko
misijos išgavo leidimą duoti 
jų vaikams Italų kalbos pamo
kas vakarais, viešose mokyk
lose. Italus nusižiūrėję, ir 
Lenkai to panoro, bet komisi
ja atsakė, kol Lenkti kalba ne
bus privalomos teisėmis įves
ta i dieninį kursą tol nebus nei 
vakarinių kursų steigiama.

Scrantono, Pa., Lietuviai, V. 
Kerševičiaus ir kitų vedini, 
bando suorganizuoti savo ko
lonijos Lietuvius ,jį pareikalauti 
Lietuvių kalbos pamokų mies
to mokyklose, kur lanko 
guma Lietuviukų. Miesto 
kyklų taryba sutinka, tik 
kalauja tėvų organizuoto 
šymo.

Po Ameriką pasidairę, ener-

dau- 
mo- 
rei- 
pra-

Kaina tik $1.00 su prisiun
timu.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

5 V

tuos raštus tre-

kokie 
Višteliaus “Apie 
J. Basanavičiaus 
Jankum” Įdomus

naviciaus šie straipsniai:
1. Iš Lietuvių Atsigaivini

mo Proceso.
2. Kur Yra Aušros Archi-

vai ?
3. šliupo Misija Varšavoje.
4. Mikšas ir Jankus prie

Aušros.
5. “Dar apie Mjkšą ir Jan-1

kų.
Taipgi Mačio-Kėkšto 

laiškai ir A. 
Barnius Dr. 
su Martynu 
straipsnis.

Pakartojus
čiame viršminėtų knygų tome 
daug pasitarnausim musų raš
tų istorijai. Susižinoti galima 
su knygų išleistuve mano ad
resu :

Rev. A. M. Milukas, 
St. Francis Home, 
Roslyn, L. I., N. Y.

Ur KLAIPĖDĄ
I Az Lietuviams gerai 

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS

LINIJA
(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 autorizuerti 
laivakorčių agentai ir visos švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

PASAI
PRATĘSIAMI
iki Spalių 18-tos

Bėgyje dviejų savaičių pa
sų prailginimo veiks dabar
tinė pasų tvarka. Tas api
ma Savaitinį, Mokyklos 
Sekmadienio Pasus, su 
Mokyklos 
5c Zone 
dabartinį 
ir tikietų
18 Miesto Valdyba išspręs 
nustatymą naujo mokesčio 
kainą už važinėjimą, mums 
tas reikalinga įvedus musų 
tarnautojams padidintą mo
kestį.

ir 
2c 
ir 
ir

Tikietu, su 3c 
Mokesčiu, kaip 
pinigais mokėjimą 
kainą. Iki Spaliu

A K L IE M S 
vis bus duodami

SUTRAUKTA APYSKAITA
OF THE

IN THE CITY OL CLEVELAND

RUGSĖJO 30, 1936r

14,142,768.91

1,203,126.91

$118,200,455.66VISO

778,213.02

$118,200,455.66VISO

7,000,000.00
845,796.73

31,266,537.50
36,818,686.31
28,814,268.16

2,685,351.39
1,175,000.00
2,094,716.48

Pinigai
United 

tiesioginai ir pilnai garantuotos....
Kitokį Investmentai ...................................
Pirmo Mortgage Paskolos ant Nlamų. . 
Collateral ir Kitokios Paskolos...............
Bankinis Namas ir žeme............................
Kitokis Turimas Nejudamas Turtas.... 
Suėję Nuošimčiai ir Kitas Turtas 

(Įskaitant Depozitą Federal Deposit 
Insurance Corp’n) .............................

Rekordai kitų Parodų ir 
Ekspozicijų rodo kad dau
giausia žmonių lankosi pas
kutinėse dienose, 
pratęsimas laiko 
4-tos iki Spalių 
pridėjimas naujų
mų patrauks daugybę žmo
nių kurie dar nesilankė ir 
tų kurie yra buvę pirmiau. 
Visos Cleveland Railway di
džiosios linijos veža i Pub
lic Square, visai prie pat 
Didžiosios Ineigos į Parodą. 
East 9th Street Linija da- 
veža pat ineigos Į Parodos. 
'Centralinę dalį.

324,845.75
531,920.35

108,719,679.81

Dėkit savo taupymus į taupysiu banką

Be abejo 
nuo Spalių 
12-tos, ir 
paįvairini-

TURTAS
(Nepriskantant Nustatytų Rezervų) 

Rankose ir Kituose Bankuose $ 
States Valdžios Vertybės,

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo ■ Notos . . .: . . .. .. $3,000,000.00 \
(Atsako už depozitus ir

Visą kitą Society Turtą)
Perviršis •—  ........... .. 4,000,000.00 '

Perviršio Fondas ...........................
Nepadalinti Pelitai ...........................
Rezervas Taksams, Nuošimčiui ant

Kapitalo Notų ir Išlaidoms ....................
Rezervas Dividendams ■.................................
Taupymų Depozitai .......................................
Kitokia Atsakomybė (įskaitant 

nepaskirstytus Rezervus) .... ............. ..

' EDITOR

Incorporated 1849 

^adetg fmr f otiings 
in the City of Cleveland.

Narye Federal Deposit Insurance Corporation

Society for Savings

Šie specialus pasai nebus 
paliesti keičiant važinėjimo 
mokesčio nustatymą. Asmuo 
kuriam pasas išduota galės 
važinėti be mokesčio visais 
gatvekariais ir motoriniais jį 
kočais (išskiriant ekspresą) 
kuomet su juo kartu vyks 
asmuo mokantis vieną mo
kestį už važiavimą. AplL 
kaciją šiam pasui reikia pa
tiekti į The Cleveland Soc
iety for the Blind, 2275 E. 
55th Street, kur bus paaiš
kinama visos smulkmenos.

• S

Lengvas Budas H 
Išsimokėti už - 

Fur Coat Storage
Vėsus oras šiuo laiku ryto 
metą primena kad jūsų kai
liniai tuoj turės būti išimti 
iš sandėlio. Štai yra leng
vas būdas išsimokėt sandė
lio kaštus. Važiuokit i mie
stą gatvekariais ir motori
niais kočais sekančias ketu
rias savaites, vietoj važinėti 
automobiliu. Sutaupysit ga- \ 
na ant gaso, aliejaus ir au
tomobilio pastatymo vietos 
ir galėsit užsimokėti už kai
linių laikymą, išvalymą ir 
smulkų pataisymą. Gatve- 
kariai nuveža ir parveža i 
miestą ir atgal saugiai, pa
togiai ir ekonomiškai iš vi
sų Didžiojo Clevelando dalių 
ir geriausių krautuvių ir 
teatrų.

Tik 5 Dienos Liko 
Aplankyt Ekspo

CLEVELAND
RAILWAY
COMPANY



TURTAS

Viso .................................. $357,457,437.82

$ 32,086,406.90
Rezervas Netikėtiems Reikalams .......... 500,000.00
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc........ 1,643,837.70

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N

Member Federal Deposit Insurance Corporation
<

...___ _ ____ _ ... ___________ J -
Kampas E. 174th St.

1937 METAI
BUS

100,000,001 metai nuo menamo musų 
atsiradimo.

Julijoniško kalendoriaus metai, 
nuo biblijoje sakomo pasaulio 
Žydų eros metai.
nuo menamo bibliško Tvano. ” 
nuo Kristaus gimimo. ♦ 
Mahometo eros metai.

žemės skritulio

sutvėrimo.

545-ti
535-ti
527-ti
526-ti
523-ti

to kai Kolumbas atrado Ameriką, 
mirties D. Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio. 
Vytauto sumušimo Kryžiuočių ties Žalgiriu, 
paskyrimo Lietuvai pirmutinio vyskupo.
mirties paskutinio Lietuvių senovės tikybos 
Krivių-Krivaičio Gintauto.

6650-ti
5940-ti
5698-ti
4280-ti
1937-ti
1356-ti
161-ti Amerikos Nepriklausomybės metai.
19- ti Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo metai.
20- ti Rusijos caro nuvertimo metai.
22-ri “Dirvos” leidimo metai.
20-ti dabartinio “Dirvos” redaktoriaus i Clevelandą at- 

keliavimo ir užėmimo “Dirvą” redaguoti metai.

940-ti nuo to kai Lietuviai sugavę nužudė pirmutini Į 
jų žemes atėjusi krikščionybės apaštalą Vaitiekų.

711-ti nuo Lietuvių sumušimo Mozūrų.
707-ti nuo to kai Didis Kunigaikštis Rimgaudas su sa

vo kareiviais pergalėjo ir išmušė 200,000 Vokiečių.
685-ti nuo to kai Didis Kunigaikštis Mindaugas apsi

vainikavo pirmutiniu Lietuvių karalium.
nuo jstejgimo Lietuvos sostinės Vilniaus.647-ti

634-ti nuo smarkaus žemės drebėjimo Žemaitijoje.
628-ti
627-ti

Gedimino užėmimo Lietuvos-sosto.
Lietuvių mūšio su Teutonais. Lietuviai pa-

nuo
nuo

skandino Nemune 75 Vokiečių laivus.
597-ti nuo Didžio Kunigaikščio Gedimino mirties.
592-ri nuo to .kai D.. L. Kunigaikštis Kęstutis užėmė 

Lietuvos sostą Vilniuje.
567-ti nuo Kęstučio užėmimo Maskvos.
551-mi nuo Lietuvių sutikimo priimti krikščionybę.
551-mi nuo Jogailos susižiedavimo su Vengrų kunigaik

štyte Jadvyga ir užėmimo Lenkijos sosto.

nuo
nuo
nuo
nuo
nuo

galvos
507-ti nuo Vytauto Didžiojo mirties.
368-ti nuo Liublino Unijos, kuria Lenkai prisisavino 

Lietuvą.
355-ti nuo mirties Kęstučio, kurį Jogaila Įsakė pasmau

gti Krėvos pilyje,
327-ti nuo atvykimo Į Ameriką pirmutinių apsigyve

nimui žmonių dideliais skaičiais.
227-ti metai nuo gimimo Mažosios Lietuvos rašytojo 

Kristijono Duonelaičio.
205-ti nuo gimimo pirmutinio Suv. Valstijų Prezidento 

Jurgio Washingtono.
134-ti nuo to kai Robertas Fulton išrado pirmą garinį 

laivą ir darė juo bandymus Hudson upėje.
185-ti nuo to kai Amerikietis Benjaminas Franklin iš

tyrė žaibą ir išrado nuo žaibo apsaugą namams.
nuo
nuo
nuo
nuo
nuo

gimimo Lieutvos istoriko Simano Daukanto. 
Rusijos užgrobimo ir padalinimo Lietuvos. 
Napoleono žygiavimo per Lietuvą i Maskvą, 
gimimo rašytojo vysk. Motiejaus Valančiaus, 
gimimo Prezidento Lincolno.

144-ti
142-ri
125-ti
138-ti
128-ti
97-ti nuo to kai Elias Howe išrado siuvąmą mašiną.
97-ni nuo to kai Samuel F. B. Morse išrado telegrafą.
96-ti nuo to kai Cyrus McCormick išrado javams kir

sti mašiną.
90-ti nuo gimimo garsaus išradėjo Tarno Edisono.
90-ti nuo gimimo telefono išradėjo Alexander G. Bell.
86-ti nuo gimimo ir 10-ti nuo mirties Lietuvių tautos

atgimimo patriarko Dr. Jono Basanavičiaus.

84-ti nuo panaikinimo Lietuvoje baudžiavos.
81-mi nuo gimimo ir 38-ti nuo mirties Dr. Vinco Ku

dirkos.
76-ti nuo gimimo aušrininko ir veikėjo Dr. Jono šliupo.
74-ti nuo panaikinimo Amerikoje negrų vergijos.
74-ti nuo Lietuvių spaudos uždraudimo.
71-mi nuo užpatentavimo pirmutinio išrasto telefono.
70-ti nuo Lietuvių pradėjimo gausiai važiuoti j Ame

riką.
68-ti nuo nutiesimo pirmos gelžfkelio linijos per Šiauri- 

nės Amerikos kontinentą.
55-ti nuo gimimo Prezidento Franklin D. Roosevelto.
54-ti nuo pradėjimo eiti pirmo Lietuviško laikraščio 

“Aušros”.
51-mi nuo Įsisteigimo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje.
51-mi nuo pradėjimo eiti “Vienybės Lietuvninkų”.
44-ti nuo garsios Kražių skerdynės.
35-ti nuo to kai broliai Orville ir Milbur Wright pradė

jo daryti bandymus skraidyti oru, iš ko išsivystė 
moderninė aviacija.

34-ti nuo atgavimo Lietuvių spaudos.
32-ri nuo pirmo Lietuvių didžiojo seimo Vilniuje.
32-ri nuo išėjimo pirmo Lietuviško dienraščio, “Vilniaus 

Žinios”.
27-ti nuo nutiesimo pirmos telefono Linijos tarp New 

Yorko ir San Francisco, skersai kontinentą.
18-ti nuo išrinkimo Antano Smetonos pirmutiniu Lie

tuvos Prezidentu.
16-ti nuo priėmimo Lietuvos Į Tautų Sąjungą.
15rti nuo Santarvės ambasadorių tarybas nutarimo pri

pažinti Lietuvą de jure ir nuo Amerikos pripaži
nimo Lietuvos valstybės.

10-ti nuo įsteigimo komercinio radio telefono susisieki
mo tarp New Yorko ir Londono.

LIETUVIAI DEMOKRATAI
SUKRUTO

Prezidento rinkimai šymet 
sujudino visus Amerikos pilie
čius, net ir tokius kurie pir
ma abejingai žiurėjo i rinki
mus.

Daugumas Amerikos Lietu
vių, kaip ir 1932 metais, žada 
balsuoti už dabartini Prezi
dentą, kuris žymiai atgaivino 
kraštą, nugalėjo depresiją ir 
ne vienam milijonui 
palengvino sunkias
nors išleidžiama tiems 
lams bilijonai dolarių.

Lietuvių Demokratų 
džiuį rytinėse valstijose
York, New Jersey, Pennsylva
nia, Connecticut, W. Virginia, 
Maryland, Rhode Island, Mai
ne, Massachusetts ir New 
Hampshire) vadovauja Vyriau
sias Rinkimų Demokratų Ko
miteto Lietuvių skyrius, kurio 
pirmininkai yra Adv. A. J. 
Vencius ir K. Strumskis, sek-

žmonių 
dienas, 

tiks-

sąju-
(New

Dr.
Pa.;
Pa.;

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Ave.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 6699

retorium P. Jurgėla. šis sky
rius organizuoja Lietuvių De
mokratų jiegas tose valstijose, 
sudaro ryšius su politiniais 
Lietuvių klubais, parūpina kal
bėtojų, literatūros, Prezidento 
paveikslų ir organizuoja agi
tacinius Lietuvių Demokratų 
komitetus Įvairiose kolonijose.

šiomis dienomis išleido De
mokratų Platformą ir lapelį 
Lietuvių kalba, apie Demokra
tų tikslus, siekimus, ir Roose
velto vyriausybės nuopelnus.

Talkon atėjo žymus Lietu
viai veikėjai; Adv. J. S. Lo- 
patto, Wilkes-Barre, Pa.; 
A. Valibus, Edwardsville, 
A. Janušaitis, Scranton,
Adv. N. Rastenis ir Dr. J. 
Bučnis, Baltimore, Md.; Adv. 
Šulcas, Pittsburgh, Pa.; Fil. 
Dr. J. Mėšlius ir Adv. J. Ka
linauskas, Boston, Mass.; St. 
Gegužis, Mahanoy City, Pa.; 
Adv. K. Lukošius, Waterbury, 
Conn.; Adv. S. Briedis, Adv. 
R. Urevičius, Adv. K. Jurgė
la, Wm. Shedlow, J. Drauge
lis, P. Narvydas, P. Mačiulis, 
Brooklyn, N. Y.; V. M. Čeka
nauskas, Hartford, Conn.; I. 
Budreckis, J. Patalkis, K. Bal- 
tramaitią, Elizabeth, N. J., ir 
eilė kitų. <

Nori ntiej i bendradarbiauti 
su Demokratais arba gauti li
teratūros Lietuvių kalba pra
šomi kreiptis šiuo adresu:

Democratic National Cam
paign Committee, Lithuanian

Division, Room 553, 
Hotel Biltmore,

New York City.
r

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

A. VIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue

NORI PANAIKINTI 
DVIGUBĄ ATSA- 

KOMYBE

Užgiria Kandidatūrą 
Judge Harrison W.

Ewing

Kandidatuoja Į
Commissioner

Ohio valstijos balsuotojams 
patiekta nutarti klausimas priedo 
prie Ohio valstijos konstitucijos 
atėmimui dvigubos atsakomybes vi
sų bankinių ii- taupymo ir pasko
los įstaigų akcininkams.

Tas sumanymas yra patiekiamas 
Valstijos Legislatures. Tokį panašų 
dalyką nubalsavo pereitą metą New 
Yorko valstijoje. Kaip valstijų 
taip ir visos šalies bankiniuose ra
teliuose eina bruzdėjimas už pa
naikinimą įstatymo reikalaujančio 
dvigubos atsakomybes.

Tas dvigubos atsakomybės įvedi- 
mlas buvo įvestas kitados apsaugo
jimui bankinių notų turėtojams ka
da dar buvo įvairių netvarkių ban
kinių įstaigi]. Tokių bankų veiki
mas apie šimtas metų atgal’ prive
dė New Yorko valstiją padaryti sa
vo konstitucijoje įstatymą 90 metų 
atgal.

Vėliau dviguba atsakomybe bu
vo pritaikyta apsaugojimui banke 
padėtiems pinigams. Pastarų eilės 
metų bankinio biznio netikrumai ir 
visokios bėdos parodė kad ir šita 
priemone negelbsti, taigi 
judėjimas už to įstatymo 
nimą.

Patyrimas parodė kad
atsakomybės įstaitymas suteikė vi
sai mažą apsaugą bankuose pinigų 
laikytojams, nors tas yra apsunki
nimu akcininkams. Po bankų šven
tės 1933 metais, kuomet buvo 
dama pastangos daugelį bankų 
gaivinti ir pastatyti ant kojų, 
buvo galima gauti giana naujo 
pitalo vien tik del tos kliūties
turintieji pinigų bijojo pirkti ban
kų akcijų, nes nenorėjo prisiimti 
ant savęs tos dvigubos atsakomy
bės.

New Yorko valstijoje jau baigia
si tas 90 metų senumo negerumas.

Ateityje gavimas naujų invest
ments į bankų biznį bus reikalin
gas. Depozitoriai dabar yra už
tikrinti, tam tikru apribavimu, pa
dėlių apsaugo iš federalės valdžios 
pusės. Reikia daryti kas nors pa
lengvinimui ir akcijų turėtojams.

Ohio valstija turi progą padary
ti tinkamą žingsnį į tą pusę 
kričio balsavimuose.

Laikraščiai tam pritaria ir 
na balsuotojus balsuoti už tą 
dą.

bus

pradėta 
panaiki-

dvigubos

de- 
at- 
ne- 
ka- 
kad

Lap-

ragi- 
prie-

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Teismui parinkti 
atsarga ir išmintimi 

Niekad nebuvo taip 
dabar palikti dabartį- 
esančius teisėjus, ku-

Ohio Komercijos direktorius Al
fred A. Benesch, ir buvęs Cleve
land© Miesto Manadžeris William 
R. Hopkins išleido pareiškimą už- 
girdami kandidatūrą Teisėjo Har
rison W. Ewing, kuris vėl kandi
datuoja į Common Pleas teismą.

Mr. Benesch -pareiškė:

“Niekad nebuvo taip svarbu ilgo
je istorijoje Cuyahoga Apskrities 
Common Pleas 
teisėjus su 
kaip dabar, 
svarbu kaip 
nėję vietoje
rie, savo mokslu, patyrimu ir iš
silavinimu galėtų parodyti savo 
tinkamumą užimti tokią svarbią 
pareigą.

“Šių priežasčių delei, turint min
tyje visuomenės gerovę, reikalinga 
kad Judge Harrison W. Ewing vėl 
butų išrinktas.”

Mr. Hopkins pareiškė:
“Aš pažinau Harrison W. Ewing 

nuo to laiko kai jo tėvas, Teisė
jas Ewing, atvykęs į Newburgha 
užsiėmė teisių praktika kada mes 
abu buvom 
tu lankėm 
School, kur 
tas kaipo
teisių klausimus 
Kaipo pasižymėjęs 
per vienuolika metų buvęs teisėju 
jis užsitarnauja būti vėl išrinktas 
ton pačion vieton. Geriausias bū
das turėti gerus teisėjus yra pa
liekant juos jų vietose.”

vaikai. Mudu abu kar- 
Western Reserve Law 
jis buvo visų pripažin- 
gabus ir suprantantis 

geriau už kitus, 
advokatas ir

Walter I. Krewson

Walter I. Krewson yra kandiją 
tas į Cuyahoga apskrities komisi- 
jonierius. Jis yra tas žmogus ku
ris vadovavo kovą už palaikymą 
dabartinių gatvekariais važinėjimo 
pasų. Lietuviai nepadarys klaidos 
balsuodami už jį rinkimų dienoje, 
antraienį, Lapkričio 3.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TA'REILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

Ekskursija
į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

EUROPA .. 
NEW YORK 
HAMBURG . 
BREMEN . . 
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę i Kauną. Patogus geležinkeliu susisieki

mas iš Hamburgo.

Informacijij klauskite par vietinį agentą arba 
1430 EUCLID AVE. CLEVELAND, O.

Gruodžio 5
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio

10
15
16
ir

g HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD [ft

Hhe 
Cleveland < 

Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA Iš RUGSĖJO 30, 1936

Pinigai Rankose ir Bankuose.................. $ 96,177,157.13
United States Valdžios vertybės, tiesiogi

niai ir pilnai garantuotos.................. 81,318,362.49
Miesto, Valstijos ir kiti Bondsai ir In-

vestai, kartu Stock Federal Reserve
Banke, išskaitant Rezervą.................. 14,450,745.81

Paskolos, Palaukimai, Diskontai, neskai
tant Rezervų ......................,............... 142,921,441.81

Bankiniai Namai ...................................... 5,851,328.45
Kitoks Turimas Turtas, be Rezervų.... 12,961,709.17
Nuošimtis ir Pelnai ir Kitokį šaltiniai.. 3,554,022.70
Kostumerių Atsakomybė už Laiškus ir

kitokį šio Banko patarnavimą............  222,670.26

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

(Atsako už Depozitus ir Kita Turtą) J
Kapitalo Stock ................ ’ 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti

Pelnai .......................... . 3.286,406.90 #

DEPOZITAI
Pareikalavimui .... $140,247,224.99
Ilglaikiniai .............. 160,037,486.32

Palikimų Trust Department
(Preferred) .................... 12,200,195.60
Corporate Trust Department
(Preferred)  .................. 8,877,594.18

$321,362,501.09
Kitokios Atsakomybės .......................... 1,642,021.87
Pasiimti Atlikimai ir Kredito Laiškai

musų Kostumerių ................................ 222,670.26

Viso .................................. $357,457,437.82
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IS LIETUVOS
PRIIMTAS NAUJAS 

SEIMO STATUTO 
PROJEKTAS

Kaunas. — Rugsėjo 17 
laikinas seimo prezidiumo pir
mininkas Inž. K. Šakenis pra
dėjo seimo antrą darbo posė
dį. Posėdyje dalyvavo 48 tau
tos atstovai, jų tarpe pirmą 
kartą Alytaus apygardos at
stovas Prel. Laukaitis, kuris 
tos pačios dienos rytą J. E. 
Tautos Vadui Valstybės Prezi
dentui Antanui Smetonai davė 
priesaiką.

Seimo pirmininkas Inž. Ša
kenis, pradėjęs posėdį, prane
šė kad išrinkta seimo komisi
ja seimo statutui svarstyti, 
patiekė seimo statuto projek
tą, kurio svarstymas ir buvo 
Įtrauktas į tos dienos seimo 
darbų tvarką.

Atstovas Merkys apibudino 
seimo statuto projektą pabrėž
damas kad Lietuvos valstybės 
konstitucija nusako tik mate
rialines normas apie seimo in
stituciją ir išdalies apie jo vei
kimą, o seimo procesualįnę pu
sę ir tvarką palieka nustatyti 
pačiam seimui.

Komisija rengdama statutą 
turėjo prieš akis ypatingai da
bartini musų valstybės gyve
nimą: valstybės valdymo idė
jinę kryptį ir musų žmonių 
psichologiją. Be to ji kreipė 
dėmesį į tai kad. seimo darbuo
tė butų sutvarkyta taip kad 
seimas turėtų krašte autori
tetą, pats save gerbtų ir butų 
gerbiamas tautos.

Naujasis seimo statutas ski
riasi nuo 
to kad dabar kai kurie klau
simai jau kitais įstatymais su
tvarkyti. Pavyzdžiui, naujame 
statute nėra kalbos apie sei
mo atidarymą, apie priesaiką, 
apie atstovų rinkimų patikri
nimą, kadangi tie dalykai jau 
yra' sutvarkyti seimo rinkimų 
įstatymo.

Bet svarbiausias skirtumas 
yra tas kad nebėra numatyti 
frakcijų ir nustatyta visai nau
ja įstatymų priėmimo tvarka.

įstatymų priėmimo tvarka 
yra seimo statuto kaip ir ker
tinis akmuo. Naujame statu
te nebėra įstatymo projekto 
skaitymų seimo posėdžiuose.

Dabar seimas r.ebeslcaitys po
sėdžiuose įstatymo pažodžiui ii 
nebalsuos jo po vieną sakinį, 
kaip tai buvo senuoju statutu 
Įstatymų skaitymas pažodžiui 
seimo posėdyje ir diskusijos 
bei balsavimai ko ne del kiek
vieno sakinio atskirai begalo 
trukdydavo seimo darbą. Bet 
dar didesnė žala negu trukdy
mas, būdavo įstatymo iškrai
pymas. Nes daugeliu žmonių 
per ilgą posėdžių eilę įstatymą 
išlėto beskaitant, pasitaikyda
vo kad vienas atstovas prie 
vieno straipsnio pasiūlydavo 
vienokią pataisą, o vėliau ke
lintame posėdyje, prie kito 
straipsnio kitas pasiūlydavo 
visai su ana pataisa nesude
rintą, bet abi pataisos tiesiog 
per neapsižiūrėjimą kartais 
būdavo priimtos. Komisijai 
rengiančiai įstatymą būdavo 
daug vargo tokiais atvejais 
rasti išeiti.

Naujasis seimo statutas sei
mo posėdžiams palieka įstaty
mų
tik iš esmės, o smulkų svars
tymą ir redagavimą perkelia į 
komisijas.

Įstatymą seimui pasiūlyti 
gali Ministerių Kabinetas arba 
bent, penki tautos atstovai.

Komisijai projektą besvars 
tant, kiekvienas atstovas gali 
jai raštu patiekti savo pasta
bų ir pasiūlyti pataisų.

SEIMO PREZIDIUMAS
Lietuvos seimo prezidiumas 

dabar bus renkamas visai sei
mo kadencijai, tačiau, dešim
čiai atstovų pasiūlius, seimas 
gali nutarti prezidiumą 

senojo vien jau del j atskirą jo narį perrinkti.
Kalbų tvarka nustato

dauguma, jei kuriam klausi
mui nėra nustatytos kvalifi
kuotos balsų daugumos. Bal
suojama atvirai, jei penki at
stovai nepareikalauja slapto 
balsavimo.

Paklausimą vyriausybei gali 
paduoti kiekvienas atstovas, 
įteikdamas jį raštu seimo pir
mininkui. Vyriausybė Į pa
klausimą turi atsakyti per 10 
dienų. Paklausėjas gali tame 
pačiame posėdyje reikalauti 
atsakymo papildymo. Po at
sakymo .papildymo klausimas 
laikomas baigtu. “L.A.”

DARLYS DAINAVO 
SU KIPRU PET

RAUSKU
d.

svarstymą ir sprendimą

kad 
negalima kalbą skaityti iš raš
to jei seimo pirmininkas to 
nėra leidęs- (kai kurių parlia- 
mentų praktikoje yra buvę at
sitikimų kad atstovas atsineša I 
į' tribūną knygų kokiu .klausi
mu ir skaito, 
damas laiką), 
ma tuo pačiu 
daugiau kaip 
rus pranešėją ir Ministerių 
Kabineto atstovą. Normalus 
ilgiausias laikas atstovo kalbai 
viena valanda, jeigu seimas to 
laiko nėra pailginęs ar sutrum
pinęs.

Sprendžiama paprasta balsų

tuo budu užim- 
t'aip pat negali- 
klausimu kalbėti 
du kartu, išsky- 

ir

IWILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas 
moderniškas.

užjauta 
į kaštus, 
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

Kamnas St. Clair ir Ontario 
Namų 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 go
riausi patarnavimą.

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

~~~ D I R V A
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RAUDONUKAMS 

ATSAKYMAS

Kaunas. — Rugsėjo 
Valstybės Teatre buvo 
ma opera “Aida”, kurioje va
dovaujamą Aidos rolę dainavo 
Amerikietė Barbora Darlys, o 
vyriškoje vadovaujamoje rolė
je vėl dainavo Kipras Petrau
skas. Prie jų, dainavo Jonuš- 
kaitė, Kučingis, St. Sodeika, 
šulginas.

Beveik 
Barbora 
pereitais
tuvių Kongreso delegatams.

20 
stato-

visi tie patys, su 
Darlys, “Aidą” statė 
metais Pasaulio Lie-

Lietuvoje Ligonių 
Apsidraudimas

Kaunas. — Visoje Lietuvoje 
šiuo metu yra per 80,000 ligo
nių kasose apsidraudusių žmo
nių. Tai yra Įvairių darbo ša
kų darbininkai ir tarnautojai, 
kurie susirgimo metu gauna 
tam tikrą atlyginimą, kad 
liktų be duonos jis ir jo 
ma iki ligocis pasveiks.

ne-
šei-

Lietuvos Mokytojai Už
kviesti i Užsieni

Kaunas. — šymet Kūno Kul
tūros Rūmai buvo suruošę Pa
langoj mokytojų stovyklą, ku
rioj dalyvavo penkių valsty
bių mokytojai: švedų, Suomių, 
Estų, Latvių ir čekoslovakų. 
Stovykla labai gerai pasisekė, 
ir užsienio spauda apie ją gra
žiai atsiliepė.

Dabar tos valstybės kurių 
mokytojai dalyvavo Palangos 
stovykloje, kviečia Lietuvos 
niokytojus į ateinančiais me
tais ten ruošiamas mokytojų 
stovyklas bei kursus.

Tokių stovyklų bei kursų 
svarbiausias tikslas yra savo 
krašto propaganda ir kulturi- 

■ j nis bei auklėjimo bendradar- 
i i biavimas. Tsb.

Lietuviškos Dainos per 
Vokiečių Radio

Buvo parinktos Lietuvoje 
retai dainuojamos liud- 

dainps ir tik viena-kita 
dažniau dainuojama.

koncertą ir beveik
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JAKUBS I
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

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

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, S 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite

Vienatine

Todėl pi. - 
mus negu ugniagesius (firemonus). į
Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į

ir Apdraudos Agentūra /

P.MUEIOLIS |
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

Erich Mueller. Dainavo

Kaunas. — Rugsėjo 15 va
kare per svarbiausią Vokieti
jos radio stotį buvo transliuo
jama Lietuviškų dainų koncer
tas, 
labai 
nos 
kiek

Prieš 
prieš kiekvieną dainą aiškino 
apie jų budingumą folkloristas 
Dr.
tos radio stoties solistė Elisa
beth Kah-Sorensen; akompana
vo pianistė H. Dombrowska. j 
Visų dainų tekstai dainuoti 
Vokiečių kalba. Koncertas tę
sėsi 20 minutų. Pabaigoje Dr. 
Mueller pastebėjo kad “kai 
kas mano jog Lietuvių dąįr.o 
yra tokios pat kaip Rusų, bet 
dabar turės supratimą kad jos 
labai skirtingos ir budingos.”

“L.A.” I

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

'■MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, III

Pustuzinis Clevelando negra- 
motnų raudonukų Rugsėjo 25 
d. Lietuvių salėje surengė sa
vo kermošiuką, kuriame “pro
testavo” prieš “Dirvą”, jos re
daktorių, prieš Lietuvos vy
riausybę, ir priplepėjo tokių 
niekų ^kad tik jiems patiems 
patiko ir užtai kaip maži vai
kai pasikvatojo ir paplojo.

Vyrukai “protestavo”, kelis 
tuzinus savo draugužių susi
kvietę, visų Clevelando Lietu
vių vardu. Tai tikra apgavys
tė ir nesiskaitymas su dora. 
Ant kiekvieno gatvės kampo 
gali susirinkti gaujelė kokių 
nors tamsių gaivalų ir visų 
žmonių, visos tautos vardu iš- 
nešinėti “protestus”. Sveiko 
proto, rimtas žmogus sau to 
nepasivelys, bet musų komu- 
nistukai tą daro.

Jus kurie susirinkę “protes
tuojat” prieš tai kad Lietuva 
nubaudė savo išdavikus mir
ties bausme, iš kitos pusės vi
sai užgiriat budelio Stalino su
šaudymą tikri), jūsų idėjos 
brolių — del to kad kiti, gud
resni už jus, kurie iš jūsų pra
kaito minta, jums papasakojo 
kad tas sušaudymas “gerai”.

Jus užgiriat kraujo liejimą, 
ir to norit savo gimtinio kraš
to Lietuvos žmonėms, remda
mi ten visokius komunistiškus 
judėjimus. Jus giriatės turit 
Lietuvoje brolius ir tėvus, bet 
jie nėra komunistai ir nenori 
jūsų peršamo komunizmo savo 
tėvynėje. Taigi nesigirkit kad 
jus rūpinatės Lietuvos reika
lais, nes jus norit užtraukti 
tiems savo broliams ir tėvams 
savo garbinamą komunistišką 
terorą ir skerdynes.

Jokis doras Lietuvis nepri
tarė ir nepritars jūsų ‘protes
tams” nei “rezoliucijoms”, už
tai tame pačiame, susirinkime 
atėjusieji jums pasakė ir pro

testavo prieš jūsų nedorą sau
valiavimą ir pasisavinimą tei
sės kalbėti “dešimties tūkstan
čių” Clevelando Lietuvių var
du.

Jus gerai žinojot ir dabar 
žinot kad su tokiais tamsunė- 
liais rėksniukais kokiais jus 
esat neėjo ir neis diskusuoii 
ne tik “Dirvos” reduktorius 
bet nei “Dirvos” redakcijos 
grindų šląvikas.

Svarbiausia visko gi, žino
kit kad jūsų tie “protestai” ar 
“rezoliucijos”, jeigu jus jas 
ir siuntėt, pateks stačiai į 
gurbą.

Šis atsakymas taikomas ne 
tiek jums, nes jus esat per- 
žemos rūšies gaivalai turėti 
reikalus su jumis, šis atsa
kymas yra paaiškinimui Cle
velando Lietuvių visuojnenei 
apie jūsų apgavingus darbus. 
Tie apgavingi darbai buvo:
1. Užsirašymas Lietuvių salės 
“Dirvos” redaktoriaus vardu;
2. Kvietimas žmonių į jūsų 
“diskucijas” “Dirvos” redak
toriaus vardu (savo vardu ne
būtumėt sukvietę nei tų kelių 
tuzinų savo draugužių; dabar 
jie atėjo pažiūrėti ar ištikro 
“Dirvos” redaktorius eis su ju
mis į diskusijas) ; 3. Išneši
mas “rezoliucijų” tūkstančių 
Clevelando Lietuvių vardu, ka
da jus niekas neprašė ir ne
įgaliojo.

Ohio Demokratai Rū
pinasi Rinkimais _ _

Cuyahoga apskrities Demokratai 
šaukia didelį masinį susirinkimą 
penktadienio vakare, Spalių 9 d., 
miesto auditorijos Muzikalėje Salė
je apkalbėjimui Prezidento Roose- 
velto rinkimų vajaus.

Atsilankyti gali kas tik nori.
Praeitą savaitę Clevelande lan

kėsi Ohio Valstijos Gubernatorius 
Davey, kuris turėjo pietus sų De
mokratais veikėjais ir sekančią die
ną su Clevelando įvairių tautų laik
raštininkais.

Smarkiai darbuojamasi laimėti 
visoje Ohio valstijoje Demokratų 
partijos kandidatams.

Kandidatas j Teisėjus 
Court of Appeals

Melville Willis Vickery

Melvi.le Willis Vickery gimė 
Bellevue, Ohio, Vasario 4, 1890 m. 
Jo tėvai buvo Teisėjas Willis Vick
ery ir Anna Snyder Vickery. 1896 
metais jie atsikėlė į Clevelands ir 
nuo tada čia gyvena.

Baigęs mokslus ir gavęs valsti
jos leidimą advokatauti, nuo 1914 
metų jis užsiėmė teisių praktika. 
Advakotavo iki Gegužės pradžiai 
1917 metų, kuomet Sųv. Valstijos 
įstojo į didįjį karą. Stojęs sava
noriu jis tarnavo karininku, Birže
lio mėnesį 1918 metais buvo pasių
stas į Prancūziją. Ten tarnavo 
keletoje skyrių Amerikos kariume- 
nės ir garbingai išstojo iš kąriu- 
menės Spalių 31, 1919.

Giyžęs į Cievelandą vėl stojo į 
savo profesiją, sudarydamas advo- 
kątų firma iš Ewipg. Lind ir Vick
ery. Jis taipgi pradėjo mokytojau
ti Clevelando Teisių Mokykloje Jo 
tėvas, jau mirsę Teisėjas Willis 
Vickery buvo Clevelando Teisių 
Mokyklos įsteigėjas 1897 metais. 
Ji buvo įsteigta vardu Baldwin 
University Law School, kuri vėliau 
1899 metais buvo inkorporuota po 
vardu The Cleveland Law Schoo,.

Nuo 1923 iki 1933 jis užsiėmė 
teisių praktika pats vienas William
son Buildinge, paskiau vėl sueida • 
mas su kitais, Bloomfield, Orr ir 
Vickery.

Melville Willis Vickery yra ve
dęs, turi vieną vaiką ir gyvena 
16925 Edgewater Drive. Lakewood, 
Ohio.
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j EVA’S | 
| Dry Cleaning | 
5 Senas Drapanas padarom f 
Ž kaip naujas, išvalom ir £ 
f sutaisbm. J
$ Vyriški Siutai ir Topcoats J 
J išvalyti, suprosyti už 85c. ą 
X Moteriškos dresės — 95c. £ 

EVA PETRAITIS X 
Ž 6702 Superior Ave. Ž
J Telef. HEnderson 5699 X
4* 4* 4* 4* 4*4*4*4*4» 4*4*4*4*4*4* 4*4*4* 4* 4*4* 4*4* 4* 4*$

SUAUGUSIEMS ir
NAUJI RUDENINIAI

ŽIEMINIAI

SIUTAI

VYRAMS SIUTAI 
Didžiausios vertybes kokias mes kada siūlėm! 

VAIKINAMS

$18-50
Antros Kelinės ’

$4.00
Sulyginkit musų Siutus su kitų ir patirsit kaip 

galima sutaupyt pinigų ir gaut gerą medegą 
Krautuvės atdara kas va karas iki 8 valandos

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

TTE ELECTRICAL LEAGUE
18 Aukštas. . Midland Bldg. Cherry 2535

PASARGA
Jeigu turit kokį negerumą su 

akim, duokit aįds išegzaminuoti 

ir užžiurėkit jas. Šviesa nėra 

vaistas nuo akių nesveikumų pa

einančių nuo organiškų kliūčių 

ar ligų. Bet gerom akim reika

lingą duoti gerą šviesą; nusilpu

siom akim irgi šviesos reikią.

SVARBIOS YPATYBĖS TRIJŲ ŠVIESŲ 
AKIS SAUGOJANČIOS LEMPOS

Neaikvokit
SAVO REGĖJIMO!

. VARTOKIT
AKIS SAUGOJAN-

CIAS LEMPAS
Jus pinigų tyčiomis neaikvojat. Bet, kaip 
milijonai kitų, ar jus ąikvojat savo daug 
brangesnį turimą turtą, regėjimą?

Regėjimas jums reikalingas visam gyve
nimui, Saugokit jį nuo įtempimo ir nege
rumų kokie nuo to paeina-—blogas maty
mas ir bloga sveikatą! Saugokit akis var- 
tedami Akis Saugojančių šviesą!

Alus Saugojanti Trijų šviesų Lempa yra 
moksliškai pritaikyta duoti gana šviesos, 
tinkamai išmėtytos be žėrėjimo ir blizgėji
mo. Ji duoda tiesieginą ir netiesioginą 
šviesą, trijuose laipsniuose, — skaidrią, vi
dutinišką ir silpną — iš to paties stiklo.

Didelė vertybė tos Akis Saugojančios Tri
jų Šviesų Lempos pasirodo tuoj kaip tik ją 
apžiurit. Pamatykit puikių išdirbinių lem
pas krautuvėse dabar!

Suvirs 100,000 Akis Saugojančių Lempų 
jau naudojama Didžiai m Clevelande

A—Dviejų laipsnių 100-200-300-watt lempa.
B—Stiklinis reflektorius ir skirstytojas. 4
C—Platus gobturas su baltu viduriu. $ /
D—Užgirta Illuminating Engineering /Į-ų

Draugijos. J
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Clevelando Lietuviu Darželio Atidarymas
Sekmadienį, Spaliu 11 d.

f
1 —. Visi kurie turi automobilius prašomi suvažiuoti prie Lietuvių Salės ir “Dirvos” Re

dakcijos, nuo kur bus automobilių paradas Į Lietuvių Darželį. Atvažiuokit 2 vai. Paradas 
išvažiuos 10 minutų prieš 3 vai. PASTABA: Automobilius statykit i vakarus nuo salės, ne
užstoki! kelio tiems kurie turi važiuoti pirmu tiniai. Sustokit gatavai važiuoti Į rytus.

2 — Parke neužstatykit automobilių ten k ur turi privažiuoti oficialus automobiliai su 
aukkštaisiais iškilmių svečiais. Darželyje neužpildykit takų ir priėjimų prie paminklų.

3 — Darželyje bus toks programas: Choro dainos, PWA orkestro muzika, Lietuvos Atsto
vo ir aukštų Ohio ir miesto viršininkų kalbos, o temstant bus užšviestas Birutos Fontanas.

4 — Darželyje bus priimama aukos ir duodama gražus ženkleliai atminčiai. Bus pardavi
nėjama Darželio vaizdeliai ir svečiams aukautojams bus duodama pasirašyt į Istorišką Knygą.

5 — Po programo Darželyje, visa publika kviečiama i LIETUVIŲ SALĘ — bus Links
mos Pabaigtuvės — šokiai ir vaišės iki vėlumai. Įžanga i salę 25c.

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

UNCENSORED S 1 E
BY K. J. M.?

Will Lithuania Ever
Retrieve Its Capital 

Vilnius?

A minister or priest 
swer this question in 
religious manner . . 
vent 
the 
this- 
due 
is s 
looking 
people satisfied

would an- 
a purely 

by fer- 
offered

righting 
will

prayer, sacrifices 
Almighty for a 
most unjust wrong, 
time occur. That of course

perfectly favorable way of 
at the query, but are the 

with is answer?

te 
of

making 
“Vote 

the of- 
and in

Therefore if, and when Vilnius is 
returned arbitration alone will do 
it.” '

PETER LUIZA —
“Listen, as much as every 

uanian or every person of 
uanian extraction hopes, yes — 
they still have an overwhelming

What can a country of this 
do? If one of the larg- 
of Europe desired, they 
wipe Lithuania off the

no.
proportion 
er powers 
could just 
map.”

JOHN PETRAUSKAS — 
“Absolutely, someday and 

be long either. Just as

Lith-
Lith-

PREZ. ROOSEVELT at
silankys Clevelande su pra
kalba Spalių 16-tą, čia pra
leis tik viena valanda laiko.

DAR DAUGIAU “polici
jos aukštų narių tapo pa- 
liuosuota iš tarnybos ir jie 
visi traukiami atsakomy
bėn už grobišišką kyšiu 
ėmimą prohibicijos dieno
se.

LENKAI vaikinai susi
pešę praeitą sekmadienį, 
užeigoje po antrašu 3599 
E. 57 st., vieną vaikiną nu
šovė. Užpuolikai yra trys 
broliai, ■ pasižymėję savo 
peštukiškais darbais toje 
apielinkėje.

FISHER Body dirbtuvė 
pasiruošus padidint ir pa
gerint savo Įstaigą, tam 
tikslui paskvrė $500,000.

NETEKO“ $5,750. Tula 
Lula Steck, Dover. O., tu
rėjo banke $4,750, bet jai 
čigone prikalbėjo kad duo
tų tuos pinigus “čigoniškai 
palaiminti” ir pinigai pa
sidauginsią. Čigonė pini
gus pačiupus į savo rankas 
dingo, palikdama moterė
lei riŠLili popieru.

ATIDAVĖ kelines. Vie
nas hotelio patarnautojas 
pavogė svečio kelines. Jis 
buvo areštuotas. Teisme 
jis tas kelines dėvėjo, ir 
kai buvo priteistas kelines 
grąžinti savininkui, vagi
lius nuvežtas į Warrens
ville pataisos namus be ke
linių.

PATAISYMAS IR 
DAPILDYMAS

Pereitame numeryje praneši
me apie įvykusias Lietuviu sa
lėje Rugsėjo 26 d. musų vedy
binio gyvenimo sukaktuves Įsi
skverbė klaida, vietoje pažy
mėtų 25 metų turi būti 15 me
tu sukaktuvės.

Šia proga norime padėkoti 
svečiams kurie tose musų su
kaktuvėse dalyvavo, ypač iš 
kitų miestų. Dalyvavo šie:

Iš Akrono: Jankauskai, Bo
kalai, Braziai, Salasevičiai, Ju
revičius, Starulaitis, Trumpie- 
kas, Gaškai, Zdanis, Kazlaus
kai, Supikai.

Iš Greensburg, poni Sketrie- 
nė su savo šeima.

Iš Medina: Juodviršiai, ir 
visa eilė vietinių, kuriems vi
siems, kartu ir rengėjom, Onai 
Ramanauskienei ir Onai Saru- 
lienei, tariam nuoširdų ačiū.

Ona ir Pranas Bagužauskai.

ADV. JONAS BORDEN 
LANKYSIS CLEVELANDE

Chicagos Lietuviu veikėjas, 
Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden 
gryžta iš Lietuvos ir pakeliui 
sustos Clevelande. Kaip žino
me, Adv. Borden savo viešėji
mo laiku šią vasarą Kaune 
buvo apdovanotas Vytauto Di
džiojo Ordinu.

Adv. Borden 
langos dovaną 
vorui Burton 
Amerikos Legiono konvencijos, 
atsibuvusios Clevelande, pirmi
ninkui.

Jeigu bus gauta gana anks
ti žinia apie jo tikrą atvyki
mo dieną, Clevelande bus jam 
surengta prakalbos. Adv J. 
Borden yra labai puikus kal
bėtojas

parveža iš Pa- 
Clevelarydo ma
il kitą dovaną

AUKOS DARŽELIUI
Rengiantis prie Clevelando 

Lietuvių Kultūrinio 
atidarymo iškilmių, 
darbų baigimui šiose dienose 
pridavė savo aukas šie:

Per P. P. Mulioli: 
LRKMS. 26 kp. 
J. V. Sadauskas 
Paula Glugodienė 
S. Damukaitis 
Ant. Mačiokas 
Vladas Sadauskas 
SLA. 14-ta kuopa 
Jurgis Kuzas 
S. K. Mažanskas

Darželio
Darželio

$35.50 
10.00 
10:00 
2.00 
1.00 
1.00 
7.00 
2.00 
1.00

Per Adelę Vilčinskienę 
Rudolph Schwartz 
Mascowitz Furnace 
W. H. Baltz 
Meyer Lieber

Per “Dirvą” 
Mike Paulius 
Pranas Liutkus 
R. Sankalienė 
B. E. žibikiutė, 

So. Boston, Mass.
F. Leimonas, Elyria

PASKOLA
Paula Glugodienė taipgi 

skolino $100 Darželio įrengi
mui reikalingų dalykų nupir
kimui, kas duoda progą grei
čiau Darželio įrengimus baigti.

Co.
1.00
1.00
1.00
1.00

$5.00 
3.00 

.25

1.00
2.00

pa-

He will 
to cogitate with au- 
Washington to have 
their power, but in 
after being elected,

won’t 
soon as 

war breaks out, and if Poland is 
attacked by another nation, Lith
uania 
claim 
every 
fight, 
at that.” 
rauskas was a former 
government employee).

will 
its

man
if necessary, in the struggle

(Incidentally Mr. Pet- 
Lithuanian

jump
rightful capital.
woman and child

right back and 
And 
will

A shrewd, crafty politician seek- 
ejection would 'begin by 
promises, many promises, 
for me and I will contact 
ficials of both countries,
due time Vilnius will be returned to 
your poor, honest, hard-working rel
atives to whom it belongs.’ 
outline plans 
thorities in 
them exert 
short order,
will sorrowfully admit that noth
ing can be done.

Being neither, minister or poli
tician, what would I suggest or 
do? Absolutely nothing, this is 
one time that I shall not as much 
as raise a whisper in eiter a nega
tive or affirmitive reply to such 
a perplexing question.

inquiring
For the first time in 

you

Instead, at the Vilnius Commemo
ration Program, held on Sunday, 
Oct. 4th, I assumed, for your in
terest, the role of the 
reporter”.
Lithuanian newspaper writing 
shall read, ‘What the People Think.’

Realizing that a man direct from 
the country involved I deemed it 
wise to first ask that traveling 
Lithuanian student —

VLADAS VERBA VICIUS —
“Yes - Lithuania will someday 

get Vilnius back! Just as soon as 
the League of Nations is more 
thoroughly empowered, it is most 
likely that this thievery on Po
land’s part will receive proper at
tention, 
returned

Upon 
from a 
uania, I

and our
to us.”
obtaining
patriotic <

wondered

capita'll will be

this statement 
citizen of Lith- 

1 what a fully 
Americanized Lithuanian young lady 
thought, if at all, on this problem.

during our 
take place

PETER MULIOLIS —
“Yer, but it won't be 

time. The event will 
when Lithuania ean antagonize with
propaganda the inhabitants of the 
city of Vilnius, thereby creating in
ternal strife. It will become such 
a festering spot that Poland will 
be happy to wipe its hands 
whole affair, and legally 
it.”

FRANK KORAWSKI —
(Polish Bartender)

should 
to the

They haven’t 
took from the 

other nations took

“Why the he. . . . 
thing that belongs 
people be returned ? 
stolen anything, just 
Lithuanians 
from them

what 
thru

you

of the 
return

some-
Polish

have all heardObviously 
speeches and more speeches on one
sided stories, and what individual 
speakers think, but now you know 
what ordinary people in all walks 
of life think and say on the 
ter. Do they coincide with 
opinions? Like in a game, 
alone wiįl tell the answer, 
destiny the judge and jury.

mat- 
your 
time 
with

PETRAS RIMŠA

UOLI “DIRVOS” 
PLATINTOJA

Ona Ramanauskienė, ilgame^ 
tė “Dirvos” skaitytoja, aplei
dus farmas ir apsigyvenus 
Clevelande, čia uoliai platina 
“Dirvą” tarp savo draugų ir 
pažystamų. Nėra tos savai
tės kad neatneštų administra
cijai vieną ar kelis naujus 
skaitytojus.

Vilniaus Užgrobimo
Minėjimas

DAUG REGISTRAVOSI
Pirmadienį, paskutinę bal

suotojų registravimosi dieną, 
užsiregistravo apie 100,000 ne
buvusių registruotų balsuoto
jų. Tikima kad Cuyahoga ap
skrityje Lapkričio 3 d. balsuos 
arti 550,000 žmonių.

HELEN KUPINAS —
“Even tho, I have seen my el

ders discuss this subject pro and 
con, at times so ardently that it 
resulted ir. an exchange of blows, 
it really oesn’t concern me a great 

But on the few occasions 
groups have discussed 

been

deni.
we younger
it, our conclusion has always
— no!”

DALYVAUKIT PIETUOSE
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

atidarymo iškilmėms i Cleve- 
landą atvykstant Lietuvos Mi- 
nisteriui Pulk. P. žadeikiui, jo 
priėmimui įvyks pietus Hol- 
lenden viešbutyje, sekmadienį. 
Spalių 11-tą, lygiai 12 valan
dą dienos. Kurie vietos vei
kėjai ir inteligentai ir Lietu
viu Darželio Sąjungos atsto
vai norėtų pietuose dalyvauti 
privalo tuoj pranešti Darželio 
iždininkui, P. P. Muliolis, 6606 
Superior av. Telef. HE. 6729.

Ministeris P. žadeikis tik ką 
sugryžo iš Lietuvos ir be abe
jo turės daug ko įdomaus pa
pasakoti. Vald.

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, garadžius, — 
kaina $4,000; įmokėti $500. 
Išsimokėjimas lengvomis iš
lygomis. Kreipkitės dabar.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Vilniaus užgrobimo sukak
tuvių minėjimas Clevelande at
sibuvo praeitą sekmadienį, Lie
tuvių salėje. Dalyvavo gražus 
buris Lietuvių.

Programas buvo gana pla
tus, įžymiausia dalis buvo tai 
Stepo Juodvalkio, keliautojo 
per pasauli, pasakyta plačiai 
dalykus nušviečianti kalba.

Prie jo kalbėjo Adv. P. V. 
Česnulis, K. S. Karpius, Ale- 
kas Banys ir P. P. Muliolis.

Programą vedė F. Saukevi- 
čius.

Programas pradėta su 
skelbimu minutos tylos, 
gerbimui už Lietuvos nepri
klausomybę žuvusių kareivių. 
Scenoje buvo paruošta vaizde
lis: guli negyvas kareivis, ku
riam Lietuvaitė atneša puokš
tę gėlių, 
dzys ir

Dainų 
Verba, 
Aleknaitė, Alvina S. Luizienė, 
Bronė Rasiliutė, Jonas Alekna 
ir Petras Luiza.

Po viso programo', S. Juod
valkis patiekė rezoliucijas, ku
rias
Aukų surinkta $12. 
gramo buvo šokis.

pa-
pa-

Tą suvaidino M. Ar- 
M. Saukevičiutė.

dalį užpildė Vladas 
keliautojas, Florence

susirinkimas priėmė. 
Po pro

Rep.

LANKĖSI SVEČIAS
Rugsėjo 26 d. “Dirvos” re

dakcijoje buvo sustojęs Kun. 
J. B. Sitavičius, kuris pirmiau 
buvo Lietuvių parapijoje Uti
ca, N. Y., dabar 
Lietuvių parapiją

Kun. Sitavičius 
senai atvykęs , iš 
labai patriotingas

Linkėtina jam 
kimo naujoj parapijoj, ir nuo
sekliai dirbti tautos labui.

perkeltas Į 
Gary, Ind.
yra neper- 

Lietuvos, ir
Lietuvis.

gero pasise-

COMMUNITY FUND 
VAJUS ARTĖJA

švmet Community Fund 
jus tęsis savaitę laiko nuo 16 
iki 24 Lapkričio, ir nustatyta 
surinkti $3,300,000 suma, sa
ko Dudley S. Blossom, genera
linis pirmininkas.

.Ši skaitlinė yra $50,000 di
desnė negu buvo nustatyta su
kelti 1935 metais ir apie $200,- 
000 daugiau negu pereitą me
tą sukelta.

Jeigu butų sutikta priimti 
visų įstaigų pasilaikančių iš 
Community Fund pinigų są
skaitas, šymet butų prisiėję 
sukelti $3,850,000, tačiau są
skaitos apmažinta ir nustaty
ta viršminėta suma.

va-

Now that we have those 
contrasting answers let’s just 
what the rest of the menfolk think 
Some of these men have relatives 
over there, while others have been 
born 
this
quote, direct.'

two
see

here, see if you can detect 
in their answers, which I

and coudn’t
It’s been sixteen years 

place and 
done. I

that someday 
whats coming

WALTER SELICKAS
“I couldn’t say no 

say yer.
since the raping took
still nothing has been 
just hope and pray 
those Poles will get 
to them.”

in Lithuania
there several

IR VĖL NEATSILIEPĖ
Piliečių Klubo 

du penktadieniu pagretu iš
traukti laimingi numeriai — 
Jono Bulko ant $2.50, jam ne
atsiliepus, ir kitą vakarą var
du Elzbietos Baltrušaitis, ant 
$5.00, jai neatsiliepus, viskas 
liko šižim penktadieniui. Da
bar jau pasidaro suma $7.50, 
kuri teks laimingam dalyviui 
šį penktadienį. Tai pirmą kar
tą tokia suma pasiekė nuo to 
kaip Klubas Įvedė tokių dova
nų dalinimą. Dabar klausimas 
kas bus giliukingas ir ar bus 
Piliečių Klube šį penktadienį, 
lygiai 10 valandą vakare, pa
siimti $7.50. Taip pat šį penk
tadienį šeimininkės ketina tu
rėti skanių makaronų, keptų 
žuvų ir bulvinių blynų.

Klubo Valdyba.

vakaruškose

JOHN ALEKNA —
“Having been born 

and al?o returning 
times 1 would be foolish to answer
just veš, or no. It is a question 
on the tongue and in the heart of 
every Lithuanian, whether peasant 
or nobility. It is similar to 
bully taking candy from a 
if the baby's father comes 
or if the bully decides the
isn’t so good, it will be returned.

a big 
baby, 

along, 
candy

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

ANGEIS I
ŽIEMA \n-a laikas 

anglį.
DABAR yra 

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

GArfield 2921 
ariba kreipkitės antrašu

Komer Coal & Wood Co.
1201 EAST 80th ST.

. (Lietuvis Pardavėjas)

kurint

laikas ?
.!tgeni

(Continued from last week)

Mr. Burroughs who is a mem
ber of the Art Commission of De
troit and nationally known as one 
interested in art was interviewed 
by Miss Smailis, before the exhibit 
was arranged for. Upon 
shown photographs of some of 
Rimsas work he became very 
terested and gladly offered to 
come one of the sponsors, 
view of the fact that he is 
authority in art circles and 
position as a member of the 
Commission he obviously is quali
fied to speak with some authority. 
His sponsorship in that connection 
is unquestionably a favorable re
flection. Miss Smailis should there
fore be congratulated, 
serves the gratitude 
who are interested in 
corning Lithuanians, 
fective and diplomatic 
to light a favorable reflection con
cerning one of their group.

A further review of the exhibit 
indicates that between 400 and 500 
people viewed 
course most of 
nanians. Many 
people who are 
work as well as 
present. Their opinion as far as 
the writer was able to ascertain 
it was, in all instances, either en
thusiastic or at least favorable. The 
only comment that might be con
sidered unfavorable was that all 
this artist’s work was predicated 
upon Lithuanian history; that in 
the main it all had a Lithuanian 
background, 
that this 
for it is 
In view 
however, 
that part of his work would 
fleet at least a mixed background 
or subjects that would not be nar
rowed to a Lithuanian viewpoint.

being 
Mr.
in- 
he-
In 
an 
his 

Art

She de- 
of all those 
matters con- 
It is an of- 
way to bring

the exhibit. Of 
them were Lith- 
of the American 
interested in such 
local artists were

It can be justly said 
criticism is a compliment 
what the artist intended, 
of Mr. Rimsas’ ability, 
some naturally expected 

re-

NAUJOJ VIETOJ

J. Maurutis atsidarė alinę 
vietoje —
East 79th Street 
savo visus draugus 
kaimynystės Lietu-

Užlaiko

naujoje
1115

Kviečia 
ir tos 
vius atsilankyti, 
gerą alų, skanų vyną, viso
kius užkandžius. (43)

, The Detroit News carried a very 
favorable article and the comments 
of their department on the work 
of Mr. Rimsas were very good. 
Several of the Judges attended the 
exhibit. Judge Era W. Jayne, who 

, is the executive Judge of the Cir
cuit Bench, attended the exhibit as 
well aš Henry B. Montgomery, the 
Clerk of the Circuit Court. Our 
ex-govenor, Wilbur M. Brucker also 
viewed the exhibit and he appear
ed -very interested. As the result 
of his prescence and interest Mr. 
Rimša may even obtain a commis
sion to do some work in the fu
ture, 
be in the United 
for that is where m 
eventually go. If he 
not be a stranger to 
ians, he has learned 
connection with them 
not forget.

One 
made 
of the 
ed by 
such 
were a Pole, German, or an Ameri
can what would be the results? 
Are others, comparitive’y speaking, 
more conscious of things artistic. 
than Lithuanians? Let us be fair I 
in criticizing others and ourselves.

We have about 10,000 Lithuan
ians in Detroit, about 500 showed 
sufficient interest to attend during 
a period of excessively hot weather 
and limited hours. The exhibit 

Į could not be seen evenings on or 
after 5 o’clock, 
ures seem small 
that an artist of 
ality, at a semi 
cd exhibit would 
interest. What 
ality can boast that more than one 
half of one percent is interested 
in sculpture?

As one of the sponsors I am 
entirely satisfied with the results 
and the showing 
I’d like to be 
have done much 
that others will 
far and will be 
gratulate them.

The exhibit was closed with 
sponsors expressing of the follow
ing sentiments that, were recorded 
in Mr. Rimsa’s visitors and spon
sors record book:

Upon closing the exhibition of 
Petras Rimša at the Gordon Beet; 
Galleries, on this 25th day of July 
1936, it is deemed fitting to com
memorate the closing as well as 
the opening of the exhibition which 
has been an unqualified success.

In closing we find that our feel
ings are 
her. We 
ments of 
tist, his 
pecially from 
of view. We 
for the recognition he received from 
those who are not 
extraction and who 
well capable to form 
ion, and lent their 
sponsorship.

May his art or the achievements 
of any artist which aids in bring
ing about a deeper appreciation 
and better understanding between 
diversified groups of people as ex
pressed through their art live for
ever. J. P. Uvick.

From a Reporter’s
Notebook

Mr. Brucker may someday 
the United States Senate 

any govenors 
does he will 
the Lithuan- 

something in 
that he will

observation that should be 
is the comparative interest 
different groups as evidenc- 
the number of visitors at 

an exhibit. If Mr, Rimša

By ,VYT. SIRVYDAS.

Lithuanians win again! At the 
State Fair held in Brockton, Mass. 
Sept. 14 -19 the two Lithuanian 
exhibits copped the first prize, as 
the Italians won second and the 
Poles, trailing third. One exhibit 
presented our old home industry 
of weaving and spinning as it was 
conducted since times immemorial 
by the flaxen - haired . Lithuanian 
maidens in the peasant huts of 
our forefathers. The other was 
an exhibit of various works of art 
made by the htands of Lithuanians 
of Mass. • Another Lithuanian, Mr. 
Nasaiiųs, exhibited two ęlocks made 
entirely by hand, and worth $4,000 
and $3,500 respectively, 
erai manager of
success was Miss Ona

The gen- 
this Lithuanian 

Kašėtaitė, 
who received fine and cordial 
from many local Lithuanians, 
we sure are proud of them!

help 
And

While these fig- 
it is safe to say 
any other nation- 
privateiy sponsor- 

have found Jess 
group or nation-

made although 
in a position to 
better. We hope 

surpass us 
the first to

by 
con-

the

affected in a dual man
feel proud of the achięve- 
Petras Rimša as an ar- 
depth of conception es- 

a Lithuanian point 
also feel grateful

of Lithuanian 
are obviously 
a sound opin
influence and

GERAS KAMBARIS pavieniui 
gerai užsilaikančiam vyrui, 
Lietuvių namuose. Kreiptis 
7011 Superior avė.

Possibly the only Lithuanian 
man delegate at the International 
Conference of Women in Paris re- 
cetly wlas Mrs. S. Shalna of Bos
ton, Mass. She is a full fledged 
attorney-at-law and also a very 
active member of many American 
and Lithuanian, organizations. She 
was one of twelve American dele
gates headed by our Secretary of 
Labor Miss Frances Perkins. Mrs. 
Shalna later took in the Olympics 
and spent a few days in Lithuania 
where a banquet of welcome was 
arranged for her by the Lawyers 
Society of Lithuania. Upon re.-£ 
turning to Boston she was toast
ed by her proud Bostonian friends 
to whom she- related her experien
ces. Mrs. Shalna shows that Lith
uanian women can accomplish by 
perseverance and education.

WO-

Another Ameriean-Lithuianian visi- 
from United States who visited 
land of his forefathers was 
K. Lubin of San Francisco, 

of the members of the Ameri- 
delegation of athletes to the 

The Physical Cnl-

tor 
the 
Mr. 
one 
can
recent Olympics, 
ture Society of Lithuania tender
ed hipi a banquet at Kaunas.

of Lithuanian Boy 
States, we hear, 

Dr. A. Zelvis in 
The other day

The only group 
Scouts in United 
is conducted bu 
Baltimore, Md.
Prof. Kolupaila, a delegate of the 
Boy Scouts of Lithuania, paid them 
a visit. Prof. Kolupaila came as, 
a delegate of Lithuania to the 
World Power Conference at Wash
ington. The Boy Scout movement 
is a fine organization. We should 
have more Lithuanian groups in 
the United States. How about it 
New York, Cleveland, Chicago, De
troit, Boston and Pittsburgh?

Well, Columbia University has of
ficially instituted three courses of 
Lithuanian and gives regular cred
its for them. The courses are 
conducted by Dr. Rimavičius un
der the supervision of prof. Dinelly. 
They consist of Elementary and 
Advanced Lithuanian, and History 
of Lithuanian literature. This is 
a welcome opportunity for Lith
uanians and others to become pro
ficient in one of the oldest langua
ges on earth. Hail, Columbia! 
And wake up, Lithuanians!------

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiio^  

T. SAMAS JE WELRY Į 
6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir =j 
visokių kitokių papuošalų — pir- S 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 2 
akinių. Viskas žemomis kainomis. E 

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. E

J. J. STANKUS

GERA ANGLIS
Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas mus kainos 

prieinamos, anglis geriausią.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.
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