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Maskva Nori Gel
bėt Madrido

Kairioji! Valdžiai
DARBAI

Į IR DARBININKŲ ŽINIOS

BIZNIAI EINA GERAI
Washington. — Suvieny

tų Valstijų Vaizbos Butas 
skelbia kad blogumas ko
kis buvo sali užgulęs prieš 
porą metų, vietomis visai 
išnyko, o vietomis dar liko 
j mažų žymių.

Sako, septyni milijonai 
darbininkų gryžo j darbus 
nuo to kai bedarbė buvo 
pasiekus aukščiausi laips
ni.

Ūkininkų padėtis tąipgi 
žymiai pagerėjo, tai ir jie 
padidino biznius pirkdami 
sau reikmenis. Pardavimai 
Į ūkiškas sritis padaugėjo 
60 nuoš.

CIevelande, surinktomis 
žiniomis iš 1,300 pažymes
nių komercinių ir industri
nių jstaigų, pasirodo kad 
Rugsėjo mėnesi jose dir
bo 20,000 darbininkų dau
giau negu tą patį mėnesi 
1935 metais. Viso pereitą 
mėnesį tose Įstaigose dirbo 
212,375 darbininkų, pernai 
gi 193,622. Metalo išdir- 
bystėse darbininkų skai
čius ypač žymiai pakilo.

Plieno darbai šios savai
tės pradžioje, bendrai, dir
bo su 76 nuoš. normalio— 
taigi vėl keliais punktais 
pakilo.

Industrial Rayon korpo
racija, kuri turi dirbtino 
šilko išdirbystes CIevelan
de, tuoj pradės statydinti 
kitą didelę dirbtuvę, kuri 
kaštuos Į $10,000,000, arti 
Painesville^ O. Joje bus 
darbo del 800 iki 900 dar
bininkų.

General Electric Co. pa
siryžus padidinti savo 40,- 
000 darbininkų algas po 10 
nuoš.. Ta kompanija turi 
savo centrą Schenectady, 
N. Y. Kituose miestuose 
turi skyrius.

CIevelande jai dirba ar
ti 5,500 darbininkų.

AUDROJE ŽUVO 
APIE 100 ŽMONIŲ

Manila. — Filipinų salas 
peršlavė smarki jurų aud
ra, kurioje žuvo 408 žmo
nės ir dar apie 600 nesu
randama. Vienoje kasyk
loj vandeniui užklupus pri
gėrė 150 darbininkų.

Padaryta dideli nuosto
liai. . -

REIKALAUJA BLO
KADOS PORTU

GALIJAI

ISPANŲ RAUDONIE
JI VĖL SMARKIAI

SUMUŠTI
Gibraltaras. Spalių 15.— 

Tautininkai visu smarku
mu puolę šiandien taip su
mušė raudonuosius vakari
niame fronte prie Madri
do, kad valdžios ruoštas 
prieš sukilėlius atsispyri
mas virto betvarkiu raudo
nųjų bėgimu atgal.

Nusigandę kad tautinin
kai gali tuoj atsirasti prie 
Madrido vartų, miesto gy
nėjai skubiai ėmė kastis 
aplink miestą.

Išrodo kad bent valandą 
valdžiai gali būti užkirsta 
geležinkeliu ir automobi
liais susisiekimas su ryti
niu Ispanijos pajūriu.

Londonas, Spalių 14 d.— 
Sovietų Rusija pareikalavo 
kitų valstybių tuoj imti žy
gių sulaikyti teikimą pa
galbos Ispanijos tautinin
kams.

Šis sovietų žygis yra lyg 
ir didinimas Europos tai
kos suirutės. Rusija Įtaria 
kad visokia pagalba Ispa
nijos sukilėliams ateina per 
Portugaliją, o į Portugali
ją fašistinės valstybės at
veža visokią karo medegą. 
Maskva reikalauja kad An
glijos ir Prancūzijos kariš
ki laivai užblokuotų kitų 
šalių laivams kelius Į Por
tugaliją.

Šis Maskvos žygis yra 
ne kas daugiau kaip pačių 
sovietų noras kištis ir gel
bėti Ispanijos raudonąją 
vyriausybę, kurią tautinin
kai baigia iš Madrido išvy
ti. Maskvos carai tikėjosi 
kad Ispanija bus pirmuti
nė po Rusijos šalis pasida
ryti komunistiška, o dabar 
tautinės jiegos baigia visą 
raudonumą išnaikinti.

Jeigu Maskvos reikalavi
mo kitos šalys nepildys, ji 
turės pasiteisinimą lysti ir 
teikti pagalbą kairiesiems.

PRANCUZAI TAUTI
NINKAI BRUZDA

Paryžius. — Prancūzijo
je komunistai pradėjo dė
ti pastangas priversti so- 
cialistišką vyriausybę gel
bėti Madridą- socialistams 
prieš tautinirrcus.

Paryžiaus tautininkai ir
gi nesnaudžia. Jų vadas, 
Pulk. De La Rocque stip
rina savo seRėjų eiles ko
vai prieš galioną raudonųjų 
pasikėsinimą (sukelti Pran
cūzijoje revoliuciją. Mas
kva to labai pageidauja — 
Maskvai butią labai smagu 
matyti Ispanijos ir Pran
cūzijos raudonuosius įve
dant pietvakarinėje Euro
poje sovietusi.

Prancūzijos tautininkai 
pasiryžę prie) to niekados 
neprileisti.

NUSTATĖ TARPTAU
TINI PAGRINDĄ 

APIVARTAI
Washington. — Suvieny

tų Valstijų iždo sekreto
rius pranešė kad Įvyko su
sitarimas tarp šios šalies, 
Anglijos ir Prancūzijos, ir 
nustatyta “naujas aukso 
pagrindas” pinigams, kuris 
užkirs kelią pinigų speku
liantams ir neleis valiutos 
kainai nupuldyti.

Tos trys šalys sutarė ap
sikeisti auksu už savo po
pierinius pinigus. Ton su- 
tartin gali įstoti ir kitos 
šalys, kurios tik nori.

Ši sutartis dolario ver
tės nepakeičia.

Lietuvos Litas Lieka > 
Stiprus

Lietuvos Aukso Fondas Yra toks Didelis kokio 
Niekad Nėra Buvę

ITALAS VAŽIAVO 300 
MYLIŲ GREITUMU 

Long Island, N. Y. — 
Spalių 12 d. čia Įvyko au
tomobilių lenktynės labai 
išvingiuotu keliu. Laimėjo 
Italas Tazio* Nuvolari, iš 
Modenos, kuris zvimbė po 
300.mylių i valandą greitu
mu. Šioms lengtynėms bu
vo duota George Vander
bilt taurė. Žiūrėtojų buvo 
apie 60,000.

AUTOMOBILIAIS UŽ
MUŠTA 119

Praeitą sekmadieni viso
je šalyje, kiek surinkta, ži
nios, automobilių nelaimė
se žuvo 119 žmonių.

NUŽUDĖ MEILUŽĮ
Kenosha, Wis. — Viena 

jauna, 21 m. amžiaus gy
vanašlė palaikė santikius 
su dviem vyrais. Kuomet 
senesnysis jos meilužis, pa
vydo apimtas, pasakė ap
skųsiąs ją antram, jaunes
niam vyrui, moteris taip 
ant jo Įšėlo kad išsitrau
kus revolverį jį nušovė. Ji 
sulaikyta.

Burgos, Spalių 14 d. — 
Ispanijos sukilėliai dasimu- 
šė artyn Madrido ir viena
me fronte priėjo iki 14 my
lių atstumo nuo Madrido.

Madrido apielinkėse kai
rieji griebėsi daryti viso
kius susistiprinimus ir ap
sikasę žemėse laukti atei
nančių tautininkų. Tikima 
ilgo apgulimo ir sunkių ko
vų-

Tautininkų pulkai pradė
jo susiartinti prie Cebreros 
ir San Martin, labiau ap
supdami kairiųjų ginamą 
sostinę.

Poroje vietų raudonieji 
pastūmėjo sukilėlius šiek- 
tiek atgal. Ši jie skelbia 
kaipo didžiausi laimėjimą, 
sustiprinimui savųjų dva
sios.

Tautininkai ruošiasi vi
sais budais pulti Madridą.

Madrido raudonieji visą 
savo viltį išsigelbėjimui de
da į galimą pagalbą iš 
Maskvos.

Prie Ovideo susirinkę di
delės kariumenės abiejose 
pusėse. Tą miestą užėmė 
sukilėliai kelios dienos at
gal, bet raudonieji vėl jį 
apspito.

Prancūzijos komunistai 
pradėjo rengti demonstra-

PAILGINO VALANDAS
Roma. — Mussolini iš

leido Įsakymą visose 1,200 
išdii bystėse surištose su 
karo reikmenų gaminimu, 
darbininkams dirbti po 60 
valandų į sdvaifę, padau
ginimui gamybos.

FORDAS UŽ LANDONĄ
Detroit. — Automobilių 

išdirbėjus Fėrd šiose die
nose viešai ir atvirai išėjo 
už Landoną į prezidentus. 
Landon lankėsi Detroite ir 
viešėjo pas Fordą.

12 Japonų užmušta. Su
sirėmimuose su Kinų ban
ditais praeitą savaitę pas
kirose Mančukuo dalyse iš
mušta 12 Japonų kareivių.

ci j as Reino parubežyje ir 
daryti visokius Įžeidinėji
mus Hitleriui ir Vokie
čiams. Sakoma jie tai da
rė pakurstyti iš Maskvos, 
sukelti kivirčius Prancūzi
jos su Vokietija, tikslu pa
gelbėti Ispanijos raudonie
siems.

Prancūzijos vyriausybė 
galiaus sulaikė savo rau
donųjų kvailiojimą.

TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA TARP KALNŲ, LAN
KŲ .... Gražus didžiausios L ietuvos upes Nemuno vaizdas 
ties Balbieriškiu. Tokiais puošniais vaizdais yra išdabintos vi- 
sos Nemuno pakrantes. Jos žavina kiekviena kuris tik g-auna 
Nemuno krantus pamatyti. ' Tsb

RADO MOTERS KOJAS
Weymouth, Mass. — Su

radus Bostono uoste van
denyje moteriškas kojas ir 
pažinus kad jos priklausė 
41 metų amžiaus našlei, 
griebtasi jieškoti ir viso 
jos lavono ir sekti kaltinin
kų kurie butų ją nužudę.

TRAUKINIO NELAI
MĖJE ŽUVO 40

Bogota, Kolombia, Pietų 
Amerika.— Traukiniui ve
žant kareivius per kalnus, 
vienas vagonas atsiliuosavo 
ir atbulas bėgęs nukrito į 
pakrantę. 40 kareivių už
mušta, 42 sužeista.

Naujas Rūpestis
Dr. Henry Norris Rus

sell, Smithsonian Instituto 
mokslininkas, užtraukė ki
tą rūpesti žmonijai: jis sa
ko kad ant musui žemės 
skritulio gali išnykti kvė
pavimui reikalingas oras 
per rūdijimą geležies užsi
laikančios akmenyse, ir vi
sa gyvija ant musų plane
tos prisieis išmirti. Tačiau 
tam jis duoda gana laiko: 
oras neišnyksiąs per bilijo
ną metų.

NUŽUDĖ ŠEIMĄ IR 
23 KARVES

Amasa, Mich. — George 
Oja, 23 metų, išėjęs iš kan
trybės del menkos savo 
sveikatos, nužudė savo tė
vą, motiną, seserį, sudegi
no tvarte 23 melžiamas 
karves, ir pats nusišovė.

8 BILIJONAI DOLARIŲ 
GĖRIMAMS

Chicago. — Apskaičiuo
jama kad Suv. Valstijų gy
ventojai nuo prohibicijos 
pabaigos praleido alkoholi
niams gėrimams $8,050,- 
000,000. Sako, nuo sugrą
žinimo alaus ir degtinės, 
visoje šalyje išgeriama už 
$6,708,000 per dieną. Tą 
sumą išdalinus išeina kad 
kiekviena šeima per metus 
išgeria už $259.85.

ATMETĖ MOTERŲ 
ALGŲ NUOSTATĄ

Washington. — Atmetęs 
moterų mokesties už darbą 
minimum nustatymą New 
Yorko valstijoje, šiose die
nose aukščiausias teisinas 
atsisakė tą bylą persvars
tyti išnaujo.

Kaunas. — Lietuvos vyriau
sybės organas “Lietuvos Ai
das” Rugsėjo 29 d. patalpino 
gana nuodugnų apibudinimą 
del ko turėjo būti nuvertintas 
Prancūzijos frankas, apie Lie
tuvos lito tovj šitaip pastebi:
“Lietuvos Banko aukso fondas 

yra tiek didelis kaip dar 
niekad.

“Pernai Įvesta devizų preky
bos kontrolė ir jos aparatas 
yra pakankamai lankstus ir 
Įsidirbę nieku nepagrystai vi
daus spekuliacijai keliui užkir
sti. Užsieninės arba tarptau
tinės spekuliacijos mums apla
mai nėra ko bijoti del tos men
kos priežasties kad mes neturi
me nei vieno vertybinio popie
riaus kuris tiktų būti tarptau- 
tautinės spekuliacijos objektu 
ir kurio kursą išlaikyti mums 
reikėtų rūpintis. Kainos yra 
pradėjusios kilti, ir musų kai
nų tvarkytojui tenka rūpintis 
ne kainų pastovumą išlaikyti, 
bet jų nepagrystą kilimą tram
dyti. Pastebima ir darbo al-

gos kilimo tendencija. Net že
mės ūkio produktų kainos, ku
rias reikėjo palaikyti, dabarti
niu metu laisvoje rinkoje sie
kia arba net ir prašoka nusta
tytų minimalių kainų ribą.

“Musų ėksportas kaip tarna
vo taip ir ateityje gaus tar
nauti reikalingam importui bei 
kitiems būtiniems užsienių mo
kėjimams. Taigi, šiomis ap
linkybėmis jokios ekonominės 
naudos iš lito nuvertinimo ne
galėtų būti, o suirutės ir nau
jų sutrukimų iškiltų nemaža. 
Pagaliau ir valstybės iždui, kai 
biudžetas subalansuojamas pa
prastomis pajamomis arba an
kstesnių metų biudžetų liku
čiais, nėra reikalo vartoti rizi
kingų ir abejotinų priemonių.

“Šiomis aplinkybėmis vyriau
sybės ir Lietuvos Banfko va
dovybės pareikštas lito pasto
vumo išlaikymas yra ne tik 
galimas bet ir vieninteliai eko
nomiškai prasmingas esmėje 
sveiko Lietuvos ūkio finansų 
politikos pasireiškimas.”

DIDELIS PABALTIJO TAUTŲ 
KONGRESAS KAUNE

Kaunas. — Baltijos tautos
— Lietuviai, Latviai ir Estai
— tarpusavio bendradarbiavi
mo ir vieningumo obąlsį iškėlė 
jau pačiais pirmais nepriklau
somo gyvenimo metais. Pa
mažu visuose trijuose kraštuo
se šis šūkis apėmė vis plates
nius visuomenės sluogsnius.

Šitą darbą aukštai Įvertino 
ir Pabaltijo valstybių vyrai, 
kurie po kelių metų bandymo 
pagaliau 1934 metais Rugsėjo 
12 d. Genevoje pasirašė Balti
jos santarvės aktą. Nuo to lai
ko šių trijų tautų vieningas I 
darbas Įgavo daug platesnį ir j 
gilesni turinį, kuris pas kuti- i 
niais metais jau dažnai išsilie- Į 
ja į Baltijos tautų vieningumo 
manifestaciją.

Tokia graži manifestacija, 
pavadinta Baltijos Tautų Vie
nybės Kongresu, buvo Rugsė
jo 20—21 Kaune. Tai buvo 
jau antras Lietuvių-Latvi ų-Es- 
tų vienybės kongresas, nes pir
mutinis buvo 1934 metais Ry
goje. Į dabartini kongresą iš 
Latvijos ir Estijos atvažiavo 
po keliasdešimts atstovų. Juo 
gyvai domėjbsi ne tik Latvių 
ir Estų visuomenės, bet į ji 
reikiamo dėmesio kreipė ir vie
šoji Europos nuomonė.

Antrą Baltijos Tautų Vieny
bės Kongresą Kaune atidarė 
Baltijos Bendradarbiavimo biu
ro pirmininkas, Kauno miesto 
burmistras Antanas Merkys. 
Sugrojus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnus, kongresas iš
klausė daugybės gautų gražių 
sveikinimų. Pirmiausia kon
gresą telegramų pasveikino A. 
Smetona, ministeris pirminin
kas Tūbelis, ir sekė eilė kitų 
sveikinimų.

Po referatų, kuriuos skaitė 
svarbus asmenys, kongresas 
priėmė nutarimą, kuriame kon
statavo kad paskutiniaisiais 
metais Baltijos tautos parodė 
Įtikinantį nuoširdaus ir tai
kaus bendradarbiavimo pavyz
dį tarpusavyje ir su kitomis

tautomis. Norėdamas ir to
liau eiti šiuo bendradarbiavi
mo keliu, Baltijos tautos turi 
dėti visas pastangas tarpusa- 
viam bendradarbiavimui ir 
santikiavimui plėsti bei gilinti 
visose valstybinio, kultūrinių 
ir ekonominio gyvenimo srity
se. Ypač kreiptinas dėmesis į! 
priaugančią kartą, kuri turė-į 
tų būti perauklėta taip kad su 
didesne energija tęstų taip 
sėkmingai pradėtą Baltijos 
valstybių susiartinimo darbą.

šį nutarimą kongresas pri
ėmė su didelėmis ovacijomis.

Baigiantis kongresui, Latvi
jos ir Estijos delegacijų vado
vai padėkojo Lietuvos valsty
bei ir visuomenei už parodytą 
svetingumą bei nuoširdumą 
jiems viešint artimame krašte. 
Po kongreso, jo dalyviai Lat
viai ir Estai aplankė Vytauto 
Didžiojo Muzejų, kitas Lietu
vos kultūrines, meno bei mok
slo įstaigas. Pasinaudodami 
šia proga, svečiai apsilankė 
gražesnėse bei žymesnėse Lie
tuvos vietose. Teb.

DOVANOJO BAUS
MES 11 UKININ- .

KŲ
Kaunas. — Valstybės Prezi

dentas Rugsėjo 28 d. malonės 
aktu dovanojo bausmes kari
nių teismų nuteistiems: Vitol- 
dui šeškaičiui, Antanui Stu- 
dinskui, Vincui Juoževičiui, 
Juozui češkevičiui, Antanui 
Gudeliauskui, Albinui Bužui, 
Anicetui Sruoginiui, Simui Ka
valiauskui, Juozui Bukleriui, 
Pranui Pečkiui ir Zigmui Zur: 
liui.

Jie buvo nuteisti įvairiomis 
nuo 6 mėnesių paprasto kalė
jimo iki 3 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo bausmėmis už da
lyvavimą Suvalkijos ūkininkų 
riaušėse. “L.A.”-
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PITTSBURGH© PADANGE SENATVĖS PENSIJA
McNAIR NORI SAVO 
^VIETOS ATGAL

Pittsburgho buvęs mayoras 
McNair, kuris prieš savaitę lai
ko įsikarščiavęs prieš savo po
litiškus oponentus miesto ta
ryboje, atsistatydino iš vietos, 
šiose dienose vėl kreipėsi laiš
ku į miesto tarybą, atšaukda
mas savo rezignaciją ir prašy
damas priimti atgal. Jo par
eigas paėmęs Scully atsisako 
jam vietą grąžinti.

11 UŽMUŠTA
Praeitą sekmadieni Pennsyl- 

vanijoje automobilių nelaimėse 
žuvo 11 žmonių, iš tų 7 žuvo 
vakarinėje valstijos dalyje.

Nuo pradžios metų iki šiolei 
Pittsburgh e automobiliais už
mušta 103, Allegheny apskri
tyje 129, kartu 232.

MIRTINUMAS PENN- 
SYL VANDOJE 

SUMAŽĖJO

nųo jų 
mir- 

praeitų 
vienas 
seniau

160,939, arba po 16.3 nuo 10001 Daugelis senstančių, ir ben- 
gyventojų. Įdi'ąi visi kiti darbininkai pra-

Gimų aukščiausi skaičiai ) deda rūpintis kokiu budu veiks 
iš to 30 metų laikotarpio buvo \ senatvės pensijos.
1917, 1921 ir 1924. Senatvės pensijų fondas bus

auginamas pradedant nuo da- 
i bar, taip kad žmogus kuris 
dabar yra 20 metu amžiaus, 
sulaukęs 65 metų amžiaus ga
lės gauti pensijos $85 į mė-

gero-' nesi.
skel-j Kurie dabar jau sulaukė 10 

50 metų amžiaus, jie pen-

95,000 Senelių Gaus 
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Harrisburg, Pa. — žmonių 
surašo biuras prie Valstijos 
Sveikatos Departamento skel
bia savo surinktas žinias iš 
praėjusių 30 metų, liečiančias 
žmonių sveikatos stovį. Pasi
rodo kad šiais laikais sveika
tingumas stovi daug aukščiau 
negu 30 metų atgal: dabar gi
męs kūdikis turi daug daugiau 
progų išlikti gyvas negu tu
rėjo jo motina kuomet buvo 
jo amžiaus. Kūdikių mirtin
gumas nepaprastai sumažėjo.

Rauplės ir mirtis
tapo visai išnaikinta iš 
tingumo užrašų, . nes 
trijų metų bėgyje nei 
asmuo nemirė nuo tos 
baisios ligos.

Difterija nugalėta irgi iki 
nereikšmingumo, nes 1935 me
tų bėgyje mirčių 
jos buvo 1.6 nuo 
yentojų, kuomet 
buvo po 43.1.

1935 metais mažiau mirčių 
buvo nuo difterijos negu nuo 
tymų, skarlatinos 
Bet ir nuo š 
čių skaičius 
Šimts metų

Padaryta 
me daugelio 
gų, kurių 
buvo džiova. Per 30 metų 
pastangų, mirtys nuo visų šios 
ligos formų tapo sumažintos 
59-niais nuošimčiais.

Džiova kitados užėmė pirmą 
vietą valstijos mirčių skaičiu
mi. Dabar ji nustumta į šeš
tą vietą.

.. Didelis laimėjimas ^pasiekta 
kovoje su tyfoidu. 1906 me
tais nuo tos ligos mirė po 54.8 
arba viso 3,917 žmonių. 1935 
metais mirė viso tik 76 žmo
nės.

, Iš kitos pusės, pasirodo kad 
širdies ligos ir vėžys yra di
džiausios mirčių priežastys. 
Nuo širdies ligos miršta vie
nas iš keturių. Tos mirtys 
daugiausia apsireiškia pas as
menis virš 45 metų mažiaus.

Užliejimas krauju smegenų, 
nephritas, appendicitas, diabe
tas ir automobilių nelaimės 
yra didėjančios mirčių prie
žastys.

Svarbu 
skaičių, 
j e buvo 
gyvų gimimų 
truota 167,265, arba 
nuo 1000 gyventojų, 
kad buvo dar 17,000 gimimų 
kurie tais metais liko neužre
gistruoti.

, 1935 metais Pennsylvanijoje 
gyventojų buvo 9,861,000, gi
mimų (gyvų) užregistruota

ir krioklio 
litų 'negerumų mir- 

per praeitus de- 
ėjo žemyn, 
pažanga nugalėji- 
buvusių baisių li- 

viena pažymiausia 
Per 30

patėmyti ir gimimų 
1909 metais valstijo- 
7,142,000 

buvo
gyventojų, 

užregis- 
po 23.4 

Spėjama

L732

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knytgelę tiems kurie nori 
apsipažinti. su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika 
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.
į Kaina 25 centai.
’Y', 6820 Superior Ave.

, Cleveland, Ohio

Pennsylvanijos viešos 
vės departmento vedėjai 
bia kad nuo 15 iki 18 tukstan- ar 
čių biednų senelių bus dadėtaĮsijų gaus žymiai mažiau, kuo- 
į senatvės pensiją gaunančių met sueis jiems 65 metai, ne- 
sąrašą, kuomet Federalė val-jgu jaunesnieji asmenys, 
džia užtvirtino Pennsylvanijos Pradedant. Sausio 1 diena, 
naują senelių šelpimo planą ir j apie 25 milijonai darbininkų 
pati valdžia prisidės su tam dirbančių įvairiose industrijo- 
tikra dalimi pinigų. se ir įvairiose vietose kurios

Nauji senelių vardai užde-j skaito juos savo darbininkais' 
darni pensijų sąraše iš daugy- arba tarnautojais, pradės nio
bės jau aplikacijas padavusių, Į keti po 1 nuošimtį savo uždar- 
kurių ekonominė padėtis buvo bio į senatvės pensijų fondą.

Po tiek pat mokės už savo 
darbininkus ir jų darbdaviai. 
Pinigai visi eis į Federal] Iž
dą senatvės pensijoms, kurios 
bus pradėtos mokėti 1942 me
tais tiems kuriems tada sueis 
65 metai amžiaus.

Asmenys kurie dabar yra 
dar 20 metų amžiaus, dirbda
mi per 45 metus iki 65 metų 
amžiaus, susiaugins sau fondą 
gana patogų: kuris uždirba iki 
$150 Į mėnesį, suėjus 65 me
tams, pradės gauti pensijos 
po $65 į mėnesį. Uždirbantis

iki $250 Į menesį, gaus 
sijos $85.00 į mėnesį.

50 metų darbininkas dirbęs 
dar 15 metų nuo dabar, sulau
kęs 65 metų, gaus tik $35 į 
mėnesį, jei uždirba po apie 
$150 į mėnesį.

Kurie uždirba mažiau, gaus 
mažiau ir pensijų, nes pensi
jos fondas susidarys iš kiek
vieno darbininko uždarbio ima
mo po 
liat iš

1 nuošimti, ir po tiek 
jo darbdavio

KAIP SU NEDIRBANČIAIS?

pensijas gavo 
bendroje sumo- 
Dabar dasidės 
naujų aplikan-

ištirta ir jų prašymai pripa
žinti teisingais.

Nauji aplikantai gaus pir
mus pensijų čekių Spaliui mė
nesį.

Allegheny apskrityje perei
tais mėnesiais 
5675 asmenys 
je $137,864. 
dar apie 1000 
tų.

Visoje valstijoje nuo dabar 
pensijas pradės gauti apie 95 
tūkstančiai senelių. Visi ne
turinti iš ko gyventi seneliai 
70 metų amžiaus ar viršiau, 
gali gauti iki $30 į mėnesį, su- 
lyg jų reikalo.

Lietuviai Amerikos piliečiai 
privalo nepraleisti progos gau
ti senatvės pensiją, nežiūrint 
kurioje valstijos dalyje gyve
na. Aplikacijas gali paduoti dencijoX'^Naujien'u” 
savo srityje nuskirtuose biu-1..................................‘
ruosc.

šis patvarkymas paliečia tik 
dirbančiuosius, kurie patys au
gins sau pensijas. Bet kaip 
su tais kurie, nedirba arba ne
dirbs ?

Ir tokiems yra patvarkymas. 
Valstijos, su federalės valdžios 
pagalba, Įveda pensijas bied- 
niems seneliams, 
iš ko gyventi, 
deralės 
kaip kuriose 
jos sieks iki 
nesi.

Kiekvienas 
ba koki nors 
dirba nors po vieną 

per penkis metus, ir 
tuos penkis metus 

$2000 
gauti 

jam

SLA. kuopos, kaip jam buvo 
Įkalbėta, ir nieko nedarė. Ma
tydamas Jakubynas manęs tuo 
nenugąsdina, po keleto dienų 
pats atvyko pas mane ir pra
šė duoti nors dali tų $12.80, 
jų mokyklos tūliems kaštams 
apmokėti. Tada aš, pasitaręs 
su parapijos mokyklos komite
tu, daviau Jakubynui $6.25, 
nors tokia didelė dalis jiems 
nepriklausė. Tai buvo parapi
jom] parodymas savo žmoniš
kumo, priešingai negu jo ban
dyta pasielgti, kada bėgo net 
prie advokatu tikslu visą su
mą pasigauti. Tokiu budu jo 
kuopos mokykla gavo $11.55, 
o parapijos tik $6.55.
' Dabar gi Jakubynas, vietoje 
padėkos, pradėjo per “Nauj.” 
parapijomis šmeižti.

Lai tas buna parapijonams 
gera pamoka nesidėti daugiau 
prie jokio bendro darbo su to
kiais “šviesuoliais” kaip Jaku
bynas ir jo “štabas”.

M. Dervin.

Trumpos Pastabos apie Viską o 
: . . i

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

TORONTO,
Iš BAIMĖS IR PAVYDO PRA

DĖJO NET APLINK 
DAIRYTIS

J. Jakubynas savo korespon-

I ‘“Aplink Apsidairius ar Pa- 
' vyks”, lieja graudžias ašaras 
iš pavydo kad Toronto Lietu- ‘ 
vių parapija gavo darbštų ku- i 
nigą. Tas socialiStėlį korės- į 
pondentą matyt labai nugąs
dino, ries dabariinis kunigas 
nesidiios*1 jiems išnaudoti, kaip! 
kad būdavo išnaudojamas bu
vęs klebonas Kun. Baronas. 
Kun. Baronas būdavo leidžia 
Jakubyno vadovaujamai SLA. 
kuopai nemokamai naudotis 
parapijos sale.

Toliau, socialistas korespon
dentas verkia iš pavydo kad į 
naujo kunigo rengiamus pasi
linksminimus lankosi didelis 
skaičius komunistų jaunimo, 
nežiūrint pusėtinai aukštos į- 
žangos. Matyt diktatorėlis Ja
kubynas labai tuo susigraužė 
ir pradėjo net aplink dairytis 
kad naujas klebonas neprisi- 
viliotų ir jo sekėjų.

Negalėdamas vargšas 
pa kenkti para pijo n ams, 
savo tulžį išvadindamas 
klerikalais, storžieviais ir 
išsilavinusiais žmonėmis.

P-le | bai stebėtina kur tas Jakuby- 
nese-; nas galėjo pasiekti tokį aukš

tą išsilavinimą: ar Lietuvoje 
pas ūkininkus siūdamas kaili
nius, o gal čia Toronte pas ko- 

__ i ki žydą siuvykloje, kad net 
instrumentas jai gerai vyksta j mokai tokį didelį šmeižtų strai- 
groti. Taip pat ji ir Lietuviš
kų dainelių padainuoja.

DOVANOS. Kurie 
niečiai užsirašysite ar 
jinsite savo Įmenumeratą 
“Dirvą” ] " '
Daytone, J. A. Urboną, gausit 
dovanų po puikų sieninį 1937 
metams Kalendorių. Pasinau- 
dokit proga. “D.” Rep.

CERĖJASI DARŽELIU
Čia lankėsi J. Petrauskas,Į 

jaunas Lietuvis iš Springfield,I 
Ohio, kuris nesenai buvo nu-1 
važiavęs į Clevelandą ir turėjo! 
progos pamatyti Lietuvių Kul-1 
turinį Darželį. Petrauskas sa
ko, Člevelando Lietuviai atlie-’ 
ka didelį garbingą darbą savo 
tautai įrengdami tokį puikų 
paminklą, ir Lietuvių Darže-. 
lis bus puikiausias iš visų 
tautų darželių.

Verta ir reikalinga prisidė
ti su aukomis Lietuvių Darže
lio parėmimui visiems Ameri-j 
kos Lietuviams.

Daytono Lietuviai visi turė
tų kitą vasarą nuvažiuoti pa
matyti ir pasigerėti Lietuvių 
Darželiu.

GAB» LIETUVAITĖ. 
France Radauskaitė, dai
nai kai pradėjus lavintis mu 
zikos piano ir gitaro, ir 
gerai skambina. Dabar 
dėjo lavintis akordioną, i

nieko 
lieja 
juos 
nę-

jau 
p ra- į

metai 
visuos 
dirbo 
teisę
kuomet 
amžiaus.

kurie neturi 
Tiems, su fe- 

valdžios prisidėjimu, 
valstijose pensi- 
"50 ir $60 i mė-

SLA. PREZIDENTAS
BAGOČIUS

SIŽEIDĖ
SU-

Boston, Mass.
Bagočius, savo

— Adv. 
kaimyno 

i jo ofi-
asmuo 
darbą

kuris dir- 
už algą ir 
dieną

ar daugiau, 
senatvės
sueis

kas 
per 
už

tūri
pensiją 

65 metai 
Darbkas,

So.
F. J.
vežamas automobiliu 
są, tapo lengvai sužeistas.

Sekmadienį Adv. Bagočius 
tokioje padėtyje buvo nuva
žiavęs i Bridgeport, Conn., kur 
kalbėjo’ SLA. 51-mos kuopos 
parengime. Sugryžęs turėjo 
atsigulti keletui dienų lovoje, 
susi stiprinti. Rep.

—Iš tolimos pietinės Alaba
ma valstijos, Tusaloose miesto, 
gauname žinią kad Lietuvis ki
lęs Scrantone, Pa., Edvardas 
Valiukonis, tenaitiniame uni
versitete gavo Master of Arts 
laipsnį.

—Toronto, Kanadoj, dvira
čio pritrenkta, mirė Uršulė In- 
čiuraitė-Vaitkienė, kilus iš Vi
dugirių, Kupiškio vai.

—Bedford, Mass., automobi
lio užmuštas Lietuvis, Stasys 
Batakis, 46 m. amžiaus.

—Maspethe, N. Y., mirė vi
siems plačiai žinomas Jonas 
Klasčius, garbingos praeities 
tautininkas veikėjas, per visą 
savo amželį sunkiai dirbęs Lie
tuvių tautos ir savo šeimos la
bui. Jis pasiekė to ko dauge
lis kitų nepasiekė. New, Yor
ko Lietuviams, įrengė Maspethe 
didžiausią Lietuvišką salę, ku
ria visi naudojosi ir apie ku
rią visi Lietuviai koncentravo
si. Klasčius paėjo iš Biržų 
apielinkės, arti Latvijos rube- 
žiaus.

—Albans, L. L, N. Y., mirė 
Ona Tamošiūnienė, sulaukus 
50 metų amžiaus.

—Brooklyne, N. Y., 
Mari j ona Pr atasevičienė, 
laukus 60 m. amžiaus.

—Tarp Kauno ir Marijam
polės ir Alytaus veikia gele
žinkelio bėgiais važinėjanti au- 
tomatrica — pavieniai vago
nai be lokomotivų, savo moto
ru varomi. Tai vienas geriau
sių susisiekimų Lietuvoje.

—Autobusuose tarp Kauno 
ir Marijampolės įtaisomi radio 
priimtuvai keleiviams laiką pa
įvairinti.

—Tarp Kauno ir Klaipėdos 
traukinys dabar eina 9 valan
das — 320 kilometrų kelio. 
Dabar bus leidžiama moder
niška automatrica, kuri važiuos 
tik S1/* valandas laiko.-

mirė
su-

nius reikalus vesti buvo išrin
ktas tėvų komitetas, kurin pir
mininku pateko Jakubynas.

Po to, tėvų komiteto rupes
niu buvo surenkta mokyklos 
naudai gegužinė, iš kurios pel
no gauta 818.10, minėta suma 
buvo sukelta aukomis.

Toje gegužinėje parapijom; 
buvo keliariopai daugiau negu 
Jakubyno vadovaujamų SLA.

Akrono, 
mokina

—Kitais metais Paryžiuje 
bus Pasaulinė Paroda. Paro
dos laiku bus visų tautų šo
kių paroda, kurioje dalyvaus 
ir Lietuva, šokiai bus filmuo
jami. fotografuojami, ir rekor- 
duojami plokštelėse.

—Vokiečių mokslininkas Dr. 
Sauebruch Įspėja Vokiečius 
nazius kad jie neliestų mok
slo. Mokslas tegul esą eina 
savo keliu ir vaga. Ne kas ki
tas kaip mokslininkai ir Hit
leriui išdirba planus Vokietiją 
kelti. Bet mokslininkai neno
ri kad tie planai butų sugadin
ti. Mokslininkai jauniesiems 
naziams pataria pirmiau gyve7 
nimą pastudijuoti, pagyventi, 
tada mėginti pasirinkti pasau
lėžiūrą ir ją tobulinti. Karš
tai šokinėti esą jaunimui ne
tinka.

—Januškevičius tariasi su 
Lietuva del gaminimo filmų iš 
musų gyvenimo Amerikoje ir 
siuntimo1 jų rodyti Lietuvoje. 
Januškevičiaus Įgaliotinis Lie
tuvoje Steponavičius gamins 
filmų kroniką Lietuvoje, rody
mui Amerikoje.

—Kaunas perka iš Clevelan- 
do White Motor Co. du nau
jausius motorbusus, vieną pil
nai įrengtą, antrą tiktai apa
tinę dalį, viršų patys įsirengs.

psni į laikraštį parašyti.
Aš nešu parapijos patriotas, 

bet kiek patyriau per ketveris 
Dayto- meįus gyvendamas Toronte, 
atnau- įaj n01s nįra parapijom] tar- 

■ . „ uz i pe profesionalu ir baigusių
't61 a aukštus mokslus, tačiau savo

vidutiniu išsilavinimu ir žmo
niškumu labai toli yra pralen
kę Jakobyną ir jo pasekėjus. 
Be to, parapijonai ir tautiniai 
nusistatę Lietuviai nesikreipia 
prie jo ir “bendro fronto” pra
šyti pagalbos sutvarkyti jų 
reikalus. Jie patys subėga su
sitvarkyti savo parapiją, mo
kyklą ir tt. Gi tas pats Jaku
bynas praeitais metais malda
vo parapijonu padėti jam įs
teigti Toronte Lietuvių kal
bos mokyldh. Kadangi para
pijonai nei vienam Lietuviui 
nėra spjovę Į akis tai ir jam 
pagalbą suteikė. Tam tikslui 
buvo sušauktas Toronto Lietu
vių susirinkimas, kur buvo 
tartasi mckydclos reikalu.

Diktatorėlis Jakubynas ir jo , bendros mokyklos, 
sekėjai norėjo kad kalbamoji 
mokykla butų rengiama SLA. 
kuopos vardu, tačiau diduma 

tikima bus pervež-! nesutiko. Po ilgų diskusijų
ta per 40,000,000 tonų visą se- j tapo nutarta įsteigti neprigul-
zonia ‘ ‘ ’ minga mokykla, kitaip sakant

... .. . ... r.iepartinė, kuriai buvo duotažinoma, dukciai pnklausys I hZvarda’, «Toronto Lietuvių 
nuo oro koks jis bus Lapkn- kalbos mokykla”. Nors tas- 
čio mėnesį ir kiek ilgai laivai Jakubynui ir jo sėbrams ne
galės vaikščioti. Kartais už
šąlą anksti, o kartais laivai 
gali eiti iki vidurio Gruodzi i |-s mokyklą išlaikyti.
mėnesio. j Steigiamos mokyklos

JUDĖJIMAS DID.
EŽERAIS

šios vasaros Didžiųjų Ežerų 
aivų judėjimo sezonas matyt 
bus rekordinis, bent didesnis 
negu buvo per keletą pastarų 
metų.

Tikima kad šią vasarą gele
žies rudos bus pervežta šiais 
Ežerais pervirš 46,000,000 to- 

yra geriausi metai 
kuomet buvo per- 
65,000,000 tonų;

r.ų. Tai 
nuo 1929, 
vežta virš

Anglies

ATSAKYM '.S “KELEIVIO” 
KORESPONDENTUI •

“Keleivio” nr. 33 tilpo to 
laikraščio Clevelandiškio kores
pondento rašinys iš 
kuriame tas pečkelis
ir įtaria mane buk aš pykstąs 
kam SLA. 364 kuopos delega
tė Člevelando seime balsavus 
su raudonukais. Ne. darugu- 
ti, tikra priežastis yra tai kad 

____ ___ _____ v _ ta delegatė SLA. seime neat- 
kuopos najjųr^iiięs, kuopa turi Į liko savo tikros užduoties ir 
išviso tik apiė^U nariu. Tat sulošė judošiška i'olę. x 

| reikia pripažinti kad- didesnė 
!'dalis suaukotų’ pinigų buvo 
■ iš parapijom].
, Kuomet jam buvo gauta iš, 
, Draugijos Užsienio Lietuviams
Remti mokyklai reikalingos 
knygos ir numatyta butas,

j Sausio 12 d. šių metų, parapi- Yfl- 
’ jos salėje įvyko SLA. kuopos 
1 susirinkimas. Tą pat dieną 
neoficialiai buvo šaukiama tė
vų susirinkimas, pasitarti ka
da atidaryti steigiamoji moky
kla ir numatyti mokytoją. Tė
vų susirinkimas turėjo įvykti 
toje pačioje salėje apie 4 vai. 
po pietų. Norsj tėvų susirinki
mas buvo šaukiamas neoficia
liai, tačiau atsilankė nemažas 
skaičius. Tai matydamas, Ja
kubynas, kuris buvo tėvu ko
miteto pirmininkas ir kartu 
SLA. kuopos pirmininkas, tę
sė kuopos susirinkimą iki vė
laus vakaro, kad tik pritrukę 
kantrybės mokyklos reikalu 
susirinkę žmonės išsiskirstytų. 
Matyt taip jo išanksto buvo 
.nusistatyta, iri kuomet salėje 
paliko vien tik kuopos nariai, 
tuoj pirm. Jakubynas atidarė 
taip vadinamą “tėvu susirinki
mą”, ir tada šu savais drau
gužiais nubalsavo taip kaip) 
jam patiko: mokyklą pakrikš
tijo SLA. kuopos vardu. Ja
kubynas buvo perspėjamas kad 
nelaužytų anksčiau įvykusio 
susirinkimo nutarimą, be jis 
spyrėsi kad mokykla turinti 
būti jo valdomos 'kuopos var
du.

Sužinoję parapijonai apie 
toki jo sauvališkumą griežtai 
nusistatė neremti tos mokyk
los ir neleisti jon savo vaikų.

Po to parapijonai tuojau įs
teigė savo mokyklą, kuri -ir 
dabar egzistuoja. Mokyklos 
vedėju yra p. St. Balčiūnas, 
Ilgus metus mokytojavęs pra
džios mokv'klose Lietuvoje.

Kasli.-k ‘tų $18.10 kuri? bu-

GRYŽO IŠ LIETU
VOS

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

ir , švedų Amerikos Linijos mo- 
Ant jos < torlaiviu Kungsholm, kuris at- 

pyksta visa SLA. 364-ta kilo- plaukė iš Gothenburgo į New 
pa. Ji j seimą nuvažiavus pa- Yorką Spalių 5 d., atvyko ne
sidavė raudonukų įkalbėjimui mažas skaitlius ir Lietuvių 
ir įžeidė visus savo kuopos na-' keleivių, kurie iš Klaipėdos iš- 
rius, kurie visi yra Lietuviai plaukė laivu Marieholm, Rug- 
darbininkai, podoriai užsilai- i sėjo 24, iš Gothenburgo Rug- 
kanti, rėmė ir remianti Lietu- sėjo 26 d.
■ Tą moterį siuntė į seimą Iš Lietuvos kartu gryžo Lie- 
žiurėti SLA. reikalų, o ne rau- tuvos nepaprastas pasiuntinis 
donukus vaikytis. Tą parodo Amerikai į Washirgtoną, 
kaip pasielgta su jos raportu, misteris P.
Kada ji po seimo išdavė kuo-' atvyko

raportą, visi daly-: Generalinis konsulas New Yor- 
nariai kaipĮkę, p. J. Budrys su šeima.

gavo
Ji bandė už-1 

bet jai

Mi- 
žadeikis. Taipgi 

eiti pareigas naujas
po j e savo 
vavę susirinkime 
vienas ją pasmerkė ir ji 
didelį pabarimą, 
siginti ir pasiteisinti, 
buvo parodyta laikraščiai ku- 

i rie paminėjo kaip ji Clevelan- 
de elgėsi.

SLA. 364-ta kuopa jaučia
si tos delegatės pasiuntimu ap
vilta. Kada j Chicagos seimą 
siuntė moterį delegatę, p. J. 
Rumbutienę, ji ten prideran- 

! čiai savo užduotį atliko ir su 
raudonukais nesusidėjo. Ten 
pat nusiusti Akrono 
kuopos trys delegatai bolšev 
kai. jie tada su bolševikais iš- land, O. 
vien ėjo, trukšmavo, ir neku- 
rie net į kalėjimą buvo pate
kę, i” ' ' ‘ p ~
kad SLA.' 364-toj kuopoj nėra 
nei vieno raudonuko, visi dori i ry 
Lietuviai, ir ji buvo siunčiama A. Bobinienė. su 
atstovauti Lietuvius, o ne rau-. Brooklyn, N. Y. 
donukus. o ji raudonukams pa-j 
si tarnavo.

Korespondentas, kuris 
ri teisės kišti nosį j Akrono 
reikalus, nes ne Akrone gyve
na, teisina tą delegatę ir 
kad ji jo ir kitu Lietuvių 
liams ir seserims laisvės 
kanti. Atsakau: pirma 
susi raskit laisvę. Kaip 
maro ir ugnies taip ir nuo to 
korespondento ir tos delegatės 
peršamų 
perkūne, 
nenorim 
galėtumėt 

vo pas mane, kaipo mokyklos uždėti. 
iždininką, iš kurių $5.30 buvo 
išmokėta reikalams rengiamos

Amerikiečiai gryžo iš Lietu
vos sekanti •

P. B. Kasputienė, Athol;
Mass.,

E. Mažeikienė, Bruce, Mass.
V. Valkauskienė, Malden, 

Mass.
A.
S.

cago,
M.

Ill.
P.

198-tos le, Pa.
J. Beniulis su žmona, Cleve-

Rimkus, Boston, Mass. 
Skriskus su žmona, Chi
lli.
Šeštokienė, Waukegan,

Pronckunaitė, Gerardvil-

P. Gražis, Pottsville, Pa.
P. Masiulis su dukrele, iš 

šita delegatė gerai žinojo Brooklyn, N. Y.
A. Naujokaitienė, Waterbu- 
, Conn.
A. dukrele,

PER
KLAIPĖDĄ 

Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

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

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

Platesnių žinių suteiks1 ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

-S. l .u, Si. S’

i
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ai Tame

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau. 
. dojamas nuo 1867 metų.

S. Zizienė, Chicago, 111.
į P. Žitkevičius, Fall River, 

retu- Mass.

I:
J.
A.
R.
A.
O.
J.

Mass.
D. Margrey, New York.
Spalių 17 d. iš Gothenburgo 

laivu Gripsholm gryžimui į 
Ameriką užsisakę vietas seka
mi keleiviai :

D. Matulis su žmona Izabe
le, Athol, Mass.

L. Grumbinaitė, Chicago, 111.
H. Dubinka, Spring field, 

Mass.
J.
O.
O.
B. _____ _ ____ ____

1 Plains, N. Y.
A. Lukaševičaitė, New. York
A. Samsonaitė, Cicero,’111. ’

sako 
bro- 
jieš- 
sau 
nuo

laisvių saugok mus 
Mano broliai nei aš 
vergijos kokią jus 

mums ir Lietuvai 
žinantis.

=____ JIEŠKAU savo seserį Adelę
Likusieji I Astrauskienę, pirmiau gyveno 

147 I-onard st., Brooklyn. N.

Morozaitė, Brooklyn. 
Uls'kienė, Gardner, Mass. 
Samoškis, Chicago, Ill. 
Litvinas, Paterson, N. J. 
Kalantaitė, Paterson. 
Barkauskas, Philadelphia. 
Mockienė, Gardner, Mass. 
Rapčinska's, Montello, DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
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
tokių ligų., ,

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telėf. ENd. 8533 ENd. 8534“' 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėj*

Pboo ir art 
rirsus yra n 
ins pavirsk 
1 plomo, p 
■W pasės, 
•dro žemyn, 
hs salog gQ, 
^botą djf | 

Geolojaj 
t# kitados į 
TBdiddė^

Leonard st., Brooklyn. N. 
dabar keli metai nežinau

Turiu svarbių reikalų.
M. Macaitienė

Julio Conseicau No. 155
Sao Paulo Brasil.

$12.80 norėta pasidalinti pu
siau. ar kaip kitaip, kadangi 
rengiama bendra mokykla su-, 
skilo. Tačiau gi SLA. kuopos 
užsispyrėliai nesutiko ir Ja-, 
kubynas su Užemeckiu nesi-: 
drovėjo del tų kelių dolarių 
pasigrobimo į įgavo rankas ei-' 
t, i- ,

____ ............ ______ .kėlimu teismo bylos prieš rria- 
patiko, bet jie buvo priversti ne, buk aš būdamas SLA. kuo- 
sutikti, nes gerai žinojo kad pos iždininku pasisavinęs jos konių k., Linkuvos 
be parapijonu pagalbos nega- pinigus.

kur.

Rua

Stasiulionis, Kearny, N.J. 
Kocaitė, Detroit, Mich. 
Stasikaitiene, Detroit.
Dailydėnas, East White

,,__o_____ t - PAJIESKOMI: Stasys Jus
ti pas advokatė ir grasinti iš-1 ėiunas, iš Vilaičių k., žygaičių

" ’ ’ ‘ ’ Tauragės ap. į S. Lu'kosevičiutė, Brooklyn..
Martinaitis Kazys, iš Treš- TVi laivo r>oai,«_

IAUJ11U IV •; tuunuvuo V. —

! Lietuvos Konsulatas Chicagoje padaugėti.
Advokatas''patyręs kad aš j 100 East Bellevue Place 

toles-1 turiu mokyklos pinigus, o ne | Chicago, Ill.Chicago, Ill.

Iki laivo išplaukimo neabe-r 
jojama keleivių skaičius gali.

Laivas manoma į 
New Yorką-atplauks-apie Spa
lių 26. V. P. Mučinskas.
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“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPI AUS

Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

LIETUVIAI ISPANŲ SVETIMŠALIŲ 
LEGIONE
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KAIP GILUS ATLANTIKAS
RUGSĖJO 24, Laive “Gripsholm”. — Ry

tas apsiniaukęs. Saulė tekėdama dar pažiurėjo 
į okeaną pro apačią debesų ir paskiau debesys 
užlindo ir uždengė saulę nuo žemės — visas 
dangaus skliautas aptrauktas debesimis. Išro
do i lietų, ir vandens bangos didesnės negu bu
vo vakar.

Kaip gilus Atlantikas? Gal jums bus Įdo
mu patirti, kaip buvo Įdomu ir man pačiam apie 
tai sužinoti, štai laivo skaitykloje prilaikoma
me švediškame atlase užtikau sekančių įdomių 
davinių apie Atlantiko gilumą:

Atlantikas Amerikos pakraščiu tuo ruož
tu ką iš New Yorko į šiaurinę Europą laivai 
plaukia gilumo turi nuo 20 iki 100 metrų (—: 
1 metras yra 3Į/» coliais ilgesnis negu Ameri
koniškas y ardas. 20 metrų butų apie 65 pė
dos). Tokio gilumo yra visas vakarinis Atlan
tiko pakraštis kuriuo laivai eina Į šiaurę nuo 
New Yorko iki Bostono, Portland, Me., Halifax 
ir Newfoundlando. Bet į pietus nuo to laivų 
kelio Atlantiko gilumas tuoj pasiekia iki 2000 
metrų! Praplaukus Newfoundlanda, dar be
veik visą dieną laivas eina per negilų vandenį, 
nuo 50 iki 100 metrų gilumo. Paskui staiga 
laivas atsiduria vandenyje kurio dugnas nu
smunka jau apie 4000 metrų žemyn!

Toliau važiuojant, prieinama povandeninis 
kalnas, kurio viršus yra tik 66 metrai nuo van
dens paviršio. Paskui jau prasideda gilumas 
nuo 2000 iki 3000 metrų, ir tame kelyje yra 
viena duobė 4400 metrų gylio. Toliau, priplau
kiama didelis povandeninis pakilimas, kuris yra 
nuo 1000 iki 700 metrų, o toliau tik 180 metrų 
po vandeniu. Ant to pakilimo randasi vienas 
smailgalis, akmeninė uola, vadinama Rockall — 
tai akmens gumbas iškilęs visai arti paties van
dens paviršio, bet yra tiek giliai kad nėra kaip 
ant jo išlipti, sustoti ir pastatyti kokį nors ju
rų švyturį persergėjimui laivams nuo užva
žiavimo ant jo. Kadangi niekad negirdit apie 
didelių laivų užvažiavimą ant jo ir susidaužy- 
mą ar apvirtimą, iš to galit spręsti kaip laivi
ninkai puikiai apsipažinę su tuo povandeniniu 
pavojum kad nei audros metu per klaidą ant 
to gumbo neužvažiuoja. Mažiems laivams jis 
nepavojingas, nes jų dugnai to gumbo viršū
nės nesiekia. Tas gumbas Rockall randasi 300 
mylių į šiaurę nuo Airijos salos, kur Vaitkus 
nukrito, ir į rytus nuo Škotijos, apie 240 mylių 
vakarų linkui Atlantike. Tą gumbą praplau
kus vėl prasideda giluma iki 230 metrų, bet ji 
neilgai tęsiasi, tuoj prasideda Škotijos salų sek
luma, kuri yra tik iki 100 ir mažiau metrų gi
lumo.

Pravažiavus Škotijos salas atsiduri šiau
rės juroje, artėjant Švediją. Pati ta išgarsė
jus audromis šiaurės jura pačioje giliausioje 
vietoje yra 112 metrų, o jos vidurys tėra tik 35 
metrų gilumo.

Privažiuojant Skandinavijos žemyną, jo 
artimoje kaimynystėje rytinis šiaurės juros pa
kraštis turi 150 iki 675 metrų gylio. Pačios 
giliausios vietos yra apie 50—60 mylių nuo 
Norvegijos akmenuoti) krantų. Iš kitos pusės 
gi, nuo Danijos, apie 50—60 mylių nuo krašto 
šiaurės jura yra tik 80 metrų gylio.

Kurie keliauja Europon per Angliją ar Vo
kietiją, pro pietinį galą Airijos salos, likus ke
lionės vienai dienai iki krašto, patenka į van
denį iki 4600 metrų gilumo. Bet jį tuoj laivas 
pervažiuoja ir prasideda toks pat gilumas kaip 
šiaurės juroje.

Tarp New Yorko ir Ispanijos gulintis At
lantiko plotas yra daug gilesnis, šis kelias ei
na tiesiai į rytus, reiškia visai kitas Atlantiko 
plotas perplaukiama, čia gilumas siekia nuo 
3000 iki 5000 metrų — ii- tie gilumo plotai yra 
dideli. Prie to, šiame kelyje Atlantiko dugne 
yra duobės po 6300 metrų gilumo ir kalnai iš
kylanti iki 183 ir 68 metrų nuo vandens payir- 
šio. Į pietus nuo to 68 metrų povandeninio 
kalno randasi Azores salos. Tai yra jau iš 
vandens išlindę, iš Atlantiko dugno iškilę kal
nai. Tame Azores salų plote po vandeniu, nu
sidriekęs į pietus ir šiaurę pailgas, 400 mylių 
pločio ir arti 1000 mylių ilgio pakilimas, kurio 
viršus yra nuo 2000 iki 400 metrų žemiau van
dens paviršio. Tas pakilimas randasi tarp dvie
jų gilumų, po 5000 metrų iš Amerikos ir Eu
ropos pusės. Jeigu Atlantikas nusektų 2000 
metrų žemyn, toje pakilumoje butų matyti nau
jos salos su aukštais kalnais, ir aplink tas sa
las butų dar gana gilumo — po 3000 metrų!

Geologai tikrina kad šis povandeninis plo
tas kitados ir buvęs viršuje vandens ir ten bu
vus didelė ilga sala, kuri vadinama Atlantis; ji 
gilioje senovėje, ištikus toje vietoje žemės dre
bėjimui, nuskendus. Apie tą Atlantis tragedi

ja esu plačiai aprašęs savo vienoje knygoje, 
“Kas Slepiasi už žmonių Pasakų”.

Atlantikas galima sakyti kaip neturi salų. 
Azores yra mažos salos arčiau Europos. Vie
natinė sala artima šiaurės Amerikai, nepri
klausanti pakraščiams, yra Bermuda, jau šil
tuose vandenuose, ties Florida. Ji yra apie 
700 mylių nuo New Yorko į pietryčius ir 600 
mylių į rytus nuo Floridos. Ta sala priklauso 
Anglijai. Ji guli tarp labai gilių vandenų — 
po 5000 metrų gilumo iš visų pusių. Bermuda 
sala visai nepakeliui vykstant į Europą.

KALNAI EUROPOJE. Lyginant jurų gi
lumą su kalną aukštumu, štai kaip yra: Skan
dinavijoje, Norvegijoje, aukščiausias kalnas yra 
Jotun, 2468 metrų aukščiau vandens paviršio, 
ir ten yra daug kalnų po 1500 metrų ir aukš
tesnių. Šveicarijoje kalnų yra: Mont Blanc — 
4910 metrų aukščio, ir daug kitų po 4000, 3500 
ir po 3000 metrų. Palyginkit skirtumą nuo gi
liausios vietos Atlantike iki aukščiausio kalno 
Europoje.

Kaukazo srityje yra kalnas aukščiausias 
už visus Europos kalnus —f Elbrus, 5629 met
rų virš vandens paviršio.

TOLUMAS Iš NEW YORKO
štai maždaug koks tolumas iš New Yorko 

Į kitus žinomiausius Europos uostus. Tolumas
skaitomas jurų myliomis:

■ Iš New Yorko Į Gothenburgą,
kuriuo keliu mes važinėjam mylių 3410 

Iš New York į Glasgow, Škotijoj 2970 
Iš New Yorko į Kopenhagą, Danijoj 3563 
Iš New Yorko į Queenstown, Airijoj 2825 
Iš Bostono į Liverpool, Anglijoj 2866 
Iš New Yorko į Liverpool 3056
Iš Montreal į Liverpool 3013

Vilniečiai Guobiai ir Kaunie
tis Brazdžiūnas — Ispanų 

Svetimšalių Legiono 
Kareiviai

Kaunas. — 1926-1929 metais 
iš Lietuvos į Prancūziją laukų 
darbams dirbti vyko nemažas 
skaičius darbininkų. Vieni jų 
ten įsigyveno ir per metus už
dirbdavo po 1000—1500 fran
kų. Gavęs iš savo draugo lai
šką, susigundė važiuoti Pran- 
cuzijon ir Kauno darbininkas 
Motiejus Brazdžiūnas. Po ke
lių mėnesių jis jau buvo pietų 
Prancūzijoje ir dirbo vynuo
gių laukuose.

Pirmais metais Brazdžiūnui 
neblogai sekėsi. Jis per mė
nesį uždirbdavo po 200—300 
frankų, be to dar gaudavo bu
tą ir maistą. Tačiau neilgai 
buvę tokie gerai laikai. Pran
cūzijoje taip pat atsirado be
darbių. Vyriasybė išleido Įsa
kymą pagal kurį vietos fabri
kai, o taip pat ir ūkininkai, 
buvo įpareigoti pirmoje eilėje 
darbą teikti Prancūzijos pilie
čiams. Tūkstančiai atvykusių 
laukų darbininkų svetimšalių 
turėjo sugryžti namon. Bene 
daugiausia nukentėjo Lenkai 
darbininkai, nes tais laikais 
Prancūzijoje jų buvo labai 
daug. Ir musų tautiečiui M. 
Brazdžiūnui teko apleisti savo 
gerąjį šeimininką.

Brazdžiūnas buvo susitaupęs 
apie 1800 frankų ir jau ruo
šęsis vykti Lietuvon. Bet jį 
sugundė vienas Rusas išeivis 
ir prikalbėjo vykti Ispanijon. 
Brazdžiūnas vienas su tuo Ru
su vykti nenorėjęs, tat jie su
sirado du brolius Guobius, ki
lusius iš Vilniaus krašto. Guo
biai su kitais Lenkais darbi
ninkais buvo į Prancūziją nu
vykę 1928 meta’s. Taip trys 
Lietuviai ir vienas Rusas 1929 
metais išvyko į Ispaniją. Po 
kelių dienų jie jau 'buvo Is
panijos sostinėje Madride.

Anas Rusas Madride turėjo 
draugų, kurie jau seniau tar
navę Ispanų svetimšalių legio
ne Afrikoje, Marokoj. Rusas 
prikalbėjęs Brazdžiūną ir Guo
bius vykti į nežinomą kraštą 
Afriką. Juos nuvežė tam tik
ra bendrovė savo kaštais. Bu
simiems Ispanų svetimšalių le
giono kareiviams teko pergy
venti daug sunkumų Afrikos 
pakraščiuose. Jie išlipę Cen
tos uoste. Turėjo pėsti žy
giuoti net apie 150 kilometrų 
į pulko štabą. Tada karštis 
siekęs iki 50 laipsnių. Po ke
lių dienų kelionės, keturi Eu
ropiečiai užsiregistravo pulko 
štabe.

Nesenai Brazdžiūnas parašė 
savo giminėms laišką. Jis ra
šė kad po vienerių metų jau

Iš New Yorko į Southampton 3090 
Iš New Yorko į Havre, Prancūzijoj 3132 
Iš New Yorko į Londoną 3271
Iš New Yorko į Hamburgą 3573

Po pusryčių vėliau pradėjo lyti. Dangus 
labiau apsiniaukęs, vėjas, nestiprus, pučia iš 
pietų, ir laivas pusėtinai linguoja. Bangos lai

buvo tikruoju Ispanijos sve
timšalių legiono kareiviu. Ne 
kartą jiems tekdavo žygiuoti 
į Maroko gilumą raminti vie
tos Mohametonų, kurie dažnai 
sukildavo prieš Ispanus. Sve
timšalių legiono dalims į to
kius sukilėlių kaimus tekdavo 
eiti pirmiems. Vadens ir vy
no kiekvienas kareivis gauda
vęs tam tikrą buteliuką. Ta
čiau to nepakakdavo. Kalnuo
se, kur vandens nėra, vietos 
gyventojai už vieną stiklinę 
kaž kokio rukštaus gėrimo ima 
net po 10 pezetų, o vandens 
visai negalima gauti.

Vasaromis svetimšalių legio
no kareiviai išeidavę į Arabų 
apgyventus kaimus. Jiems te
ko matyti kaip smėlyje padė
tas kiaušinis per 8—10 minu- 
tų iškepa. Vasaros manevrų 
metu Europiečiai nelabai gali 
vaikščioti basi, nes žemė yra 
labai karšta. Tik Viduržemio 
juros pakraščiuose klimatas 
kiek vėsesnis.

Sakoma kad Ispanijos sve
timšalių legione esama ir dau
giau Lietuvių, kurie dabarti
nio naminio karo metu iš Af
rikos siunčiami į Ispaniją da
ryti tvarkos. Tsb.

“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.

kas nuo laiko pašoka tiek aukštai kad teškia 
į mano langą — banga rėžia laivui į šoną taip 
lyg merga girtam vyrui per žandą už kibini
mą — bet laivas nuo to nei krust.

Bet štai vėl darosi smagiau — 3 valandą 
po pietų lietus liovėsi, saulė vėl rodosi, debe
sys išsivaikščiojo, erdvė sumėlynavo.

Seka: ANTRA AUDRA.

Lietuvos minera;
RALINIAI TURTAI

GINTARAS, GIPSAS?“ 
DRUSKA

Nors Lietuvoje nėra 'nei au
kso, nei sidabro, nei bragakme- 
nių, bet užtai gana gausiai yra 
Įvairių mineralų, kurių vertė 
taip pat gana didelė.

Baltijos juroje ir kai kuriuo
se ežeruose apsčiai yra randa
ma gintaro, vadinamo “šiaurės 
auksu”. Lietuvoje yra net de
vynios dirbtuvės kurios verčia
si gintaro apdirbinėjimu. Iš 
gintaro daroma papuošalai —, 
karoliai, špilkos ir Įvairus smul
kus dalykėliai.

Vidutiniškai gintaro dirbinių 
kasmet išvežama į užsienius 
apie 700 klg. už 300,000 litų ir 
neapdirbto gintaro apie 4000 
klg. už 500,000 litų. Visose 
esamose dirbtuvėse kasmet gin
taro apdirbama apie 6000 klg. 
ir dalis tų dirbinių pasilieka 
krašto viduje.

Gintaras renkama dvejopų 
budu: tam tikrais tinkliniais 
samčiais, išžvejojamas iš juros 
ar ežerų, arba renkamas nuo 
pakraščio po audrų, kada jį 
bangos išmeta iš gelmių.

Be gintaro, Lietuvoje gana' 
daug yra gipso, šiaurinėj Lie
tuvos dalyje, apie Biržus, Pas
valį ir kitur jo yra ištisi sluog- 
s'niai. Gipsas vartojamas sta
tybos reikalams, galastuvams 
ir meno reikalams (stovylų li- 
pinimui). Taip pat iš gipso ga
lima gauti ir sieros rakšties. 
Taigi, gipsas yra gana vertin
gas mineralas.

Yra Lietuvoje ir draskos. Ją 
užtinkame pietinėje Lietuvoje. 
Bet kadangi druskos sluogsniai 
yra labai giliai žemėse, o jos 
nebrangiai galima pirkti iš už
sienių tai druskos kasimas ne-

Tai Lengva

ištisa

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ ★

lapų.
diena

IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-,,IT’S TOASTED

Ar jūs jau įstojai? Ar laimėjot 
savo skoningus Lucky Strikes? 
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “Your Hit 
Parade,“ trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos taipgi. Lai būt tuo 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengvą Lžsi- 
rūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

Bandė be pasekmių 14 kartų 
— po to laimi 4 karius 

iš eilės
Huth Hoff, stenografė iš East 
68th Street, New York, dalyyavo- 
“SweOpslakes” nuo pat ju prad- 
žios, ir nei vieną kartą nelaimėjo. 
Bet mėnesis laiko atgal jai pasi
sekė ir laimėjo keturius kartus iš

aiiangi justi
išnokusiu

Gal būt jūs niekuomet nesate išsėdėję 
bodžią naktį — dirbant ir rūkant va 
valandai, degant vieną cigarctą tino kito — paeiti' 
kini ant suraminančio jūsų cigarelo dūmo suteikt 
jums draugiškumą ir pagelbą. Lai 
kiniuose kaip šis, jūs esate dėkingi už. lengvą 
užsirūkymą ... už Lucky Strike! Nes, nors ir 
rūkytute 
lengvam 
gerklei.

butų' mali 
vieninteliu

kuris suteikia jums svarbiąją “Toasting’ apsaugą 
t pagaminti ii 
uriniu tabake

apsimokėtų. Ji yra išnaudoja
ma kitu, netiesioginiu budu. Tert 
kur žemės gelmėse yra drus
kos, užtinkami mineraliniai šal
tiniai, kurie išnaudojami svei
katos gydymo reikalams. Ypač 
druskingi šaltiniai yra apie 
Birštoną ir Stakliškes.

Apie Pasvalį-Birštoną aps
čiai užtinkama mineralinių šal
tinių turinčių dlaug sieros ir 
tinka reumatizmui gydyti, šie 
šaltiniai dar nėra tinkamai iš
naudojami.

Tačiau svarbiausias Lietuvos 
mineralinis turtas ar tik nebus 
kalkės ir akmenys, iš kurių ga
lima gaminti cementą. Kalkių 
ir akmenų Lietuvoje yra labai 
daug, o ypač šiaurės Lietuvoje. 
Nemuno pakraščiuose dar yra 
randami didžiuliai klodai baltos 
kreidos, kuri taip pat turi ne 
taip menką vertę.

Molis taip pat nėra menkas 
turtas. Jis naudojamas staty
bai, iš molio daroma plytos, 
puodai ir kitoki indai. Lietu
voje molio yra labai daug. Ypač 
daug raudonojo molio. Nors 
nemaža randama ir mėlynojo 
bei baltojo molio. Iš kai kurių 
molio rūšių gaminama dailieji 
indai, Įvairus žaislai ir ugnies 
nebijančios plytos.

Atitinkamą savo vertę turi 
ir smėlis, kurio daug sunaudo
jama statybai ir stiklui gamin
ti. Smėlio Lietuvoje yra taip 
pat daug ir vietomis tiek šva
raus kad kituose kraštuose sun
ku tokio rasti.

Tenka dar paminėti laukų 
akmenis, granitą ir duypes. 
Akmenys naudojama statyboje, 
iš jų kalami paminklai ir kito
ki dalykai. Durpės naudoja
ma kurui. O durpynų Lietuvo
je yra milijonai kubinių metrų 
ir jų atsargos gali užtekti šim
tams metų. Miškams mažėjant,, 
kurui vis daugiau panaudojama 
durpės.

Visų čia suminėtų Lietuvos 
mineralinių turtų vertę apskai
čiuoti butų sunku. Bet reikia 
pripažinti kad jų vertė yra ga
na didelė, siekianti keliolika 
šimtų milijjonų litų. Tsb.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
Į laišką $2 ir “Dirva” lankys
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CLEVELANDO LIETUVIŲ DARŽELIS 
ATIDARYTAS VISAME GRAŽUME

Didelėmis, pritaikytomis iškilmėmis, sekmadienį, 
Jjjjpalių 11-tą, atidarytas Clevelando Lietuvių Kultūrinis 
IJarželis — ir šiomis iškilmėmis galutinai apvainikuota 
Clevelando Lietuvių kelių metų pastangos pastatyti sa
vo tautai tokį paminklą kokio niekur kitur pasaulyje 
už pačios Lietuvos sienų nebus!

Iškilmėse dalyvavo ir atliko Darželio dedikaciją 
Dr. Mikas Bagdonas, laikinai einąs Lietuvos Ministerio 
pareigas ir Pasiuntinybės Sekretorius Washingtone.

Lietuvių Darželis — poros akrų plotas žemės, ku
riame iš akmenų išstatyta Gedimino Stulpų pavidalas, 
stovi bronzinis Dr. Jono Basanavičiaus biustas ant gra
nito pedestalo, ir dar bus pastatyti kiti du biustai — 
Dr. Vinco Kudirkos ir Maironio; iš akmenų padirbdin
tas Birutos fontanas, akmeniniai takai ir laiptai iš apa
tinės Darželio dalies į pat viršų — yra stiprus, greit 
besunykistanti padariniai, kurie palaikys Darželį čie- 
lybėje ir jo dabartinėje formoje ilgiems laikams.

Darželyje yra akmenyje ir metale iškalta keletas 
išrašų skelbiančių to Darželio reikšmę ir kilmę. Iš tų 
išrašų ir už daugybės metų, kada Clevelande Lietuvių 
jau nebus, kiekvienas žingeiduolis galės sužinoti keno 
čia Darželis, kokios tautos tai paminklai stovi, ir galės, 
nuėjęs į skaityklą, pasiėmęs enciklopediją, susirasti kas 
tie Lietuviai buvo. Štai kokie išrašai-ženklai Lietuvių 
Darželyje galima matyti:

LITHUANIAN GARDEN
PILLARS OF GEDIMINAS

FOUNTAIN DEDICATED TO BIRUT A
■ . Lithuanian Princess

JONAS BASANAVIČIUS
Vėliau bus įdėta dar du paminklai, ir ant jų esanti pa- 

■ rašai skelbs savo reikšmę. Pagaliau, kuomet bus baig
ta visi tautiniai darželiai, prie ineigos į Lietuvių Dar
želį bus pastatyta metalinė lenta su oficialiu titulu iš
lietomis varinėmis raidėmis:

LITHUANIAN CULTURAL GARDEN
Lietuvių Darželis pasitaikė parinkti labai patogio

je vietoje, Rockefeller Parke, tarp dviejų per parką 
einančių bulvarų, taip kad praeinantis ar pravažiuo
jantis vienu ar kitu bulvaru negali nematyti Lietuvių 
Darželio.

Paskui, Lietuvių Darželio architektūra yra ypatin
gai graži, nes žemės plotas, einantis nuokalniai davė 
galimybes Darželį išvystyti stebinančiai gražiu.

Birutos fontanas įrengtas kranto viršūnėje lėkštu- 
moje. Nuo fontano į kairę ir dešinę yra palikta vietos 
kur bus pastatyta, į fontaną žiūrinti, biustai ’Maironio 
ir Kudirkos.

Ties fontanu, žiūrint žemyn į visą Darželį, yra įtai
syta akmeninė baliustrada, stovinti ant išlenktos ak
meninės sienos. Abiem pusėm šios baliustrados eina 
žemyn laiptai, kurie atveda į centralinę dalį. Ši dalis 
yra vidurkrantėje. Čia yra išstatyta stipri, aukšta ir 
plati akmens siena, kurioje išmūryta iš balto akmens 
Gedimino Stulpai. Šioje dalyje išstatyta didelė plat
forma, akmenimis išklota, su paliktomis vietomis gė
lėms prisodinti. Toje platformoje gali sutilpti liuesai 
apie 300 žmonių. Ji yra lyg kokia paaukštinta estra
da, ant kurios galima statyti veikalus, net operas.

Šiek-tiek priešakiu nuo Gedimino Stulpų, toje es
tradoje stovi Dr. Jono Basanavičiaus biustas-pamink- 
las. Šios estrados kraštas apgaubtas žeme akmenine 
užtvara, stovinčia ant stiprios akmeninės sienos.

Iš šios estrados j apatinę Darželio dalį abiem pu
sėm vėl eina akmeniniai laiptai žemyn, ir iš tų laiptų 
takai susieina į vieną taką, kuriuo jau išeini iš Darže
lio į žemutinį bulvarą.

Iš apačios į viršų žiūrint, Darželis išrodo lyros pa
vidalo.

Aplink, pašaliais ir visais tarpais, kur tik yra liuo- 
sos žemės, laiptų pašonėmis, sienų pakraščiais ir gau
biant visą Darželį iš šalių, apsodinta geriausio darže- 
lių-sodų žinovo architekto išskaičiavimu gėlynai, krū
mokšliai, amžinai žaliuojanti arba žydinti kiekvienas 
savu meto, laiku, taip kad visą vasarą nuo pat pavasa
rio, kada pradeda gėlės ir medeliai žydėti, iki pat vėly
vo rudens, Darželis vis butų papuoštas žiedais, žalumy
nais, gėlynais. Tarp gėlynų ir tinkamose vietose aplink 
Darželį prisodinta pristaikytų aukštesnių medžių.

Du tų medžių, dideli ąžuolukai, iš šonų vidurinės 
platformos, šiose iškilmėse buvo dedikuoti Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje ir Lietuvių Romos-Katalikų 
Susivienijimui Amerikoje.

Taigi, šiame Darželyje inkorporuota ir musų di
džiausios fraternalės kultūrinės organizacijos ir tautos 
kultūros kėlėjai, laisvės kovotojai, ir praeities amžių 
musų istorijos atstovai, kas liudija musų tautos senu
mą ir garsią praeitį.

pradėta 
su vita- 
motinos 
kuriems

VITAMINAI RUSU 
SALDAINIUOSE

Sovietų Rusijoje 
gaminti saldainiai 
minais, kuriuos 
duoda vaikams
reikalinga daržovių, o žie
mos metu jų negalima gau
ti. Maskvos, Leningrado iv 
Rostovo vitaminų dirbtuvės 
praeitą metą išdavė 3,500,- 
000 dožų vitamino C, o 1936 
metais pasiryžę pagaminti 
13,000,000 dožų.

Šymet dvi dirbtuvės Mas
kvoje ir viena Leningrade 
pagamins 800 tonų saldai
nių su vitaminais.

Sovietų jaunimo protas 
perdirbamas ant naujo kur
palio raudonomis doktrino
mis. Dabar dar bus kūnas 
penimas sintetiškai s mais
tais — kažin kas iš tų rau
donųjų išeis. . . .

RINKIMAMS PINIGU 
NETRŪKSTA

Prezidento rinkimų va
juje nuo 1912 metų parti
jos praleido milijonus do
larių. Kas keturi metai, 
kuomet įvesta įstatymas 
pristatyti valdžiai linkimų 
fondų apyskaitas, skaitli
nės buvo tokios:

1912 m. $2,871.717
1916 $3,468,476
1920 $5,332.751
1924 $4,344.302
1928 $7,221.972
1932 $5.146,077
Seniau nebuvo reikalau-

jama išduoti valdžiai rin-

Clevelando Lietuviai šį savo tautai paminklą įreng
dami užsidėjo ant savo pečių skolų naštą, kurią prašo 
visų Amerikos Lietinių padėti palengvinti prisidedant 
su savo auka.

kimams išleidžiamų pini
gų apyskaitų. Ankstyves
niuose rinkimuose kildavo 
skandalai, nes balsuotojai 
buvo tiesiog nuperkami.

Paveizdan 1898 metais 
Republikonai vieni išleido 
keturis milijonus dolarių 
išrinkimui McKinley. Ta
da balsuotojų buvo žymiai 
mažiau. Balsuotojų skai
čius augo štai kaip:

1912 m. kiekvienas bal
sas atsiėjo 19 centų. 1932 
metais atsiėjo tik po 13c.

PASIKEITĘS 
SVETINGUMAS

Visi gerai atsimenam tą 
gražų paprotį Lietuvoje — 
sulaukus svečio tuoj paval
gydinti. Kaip tik ateida
vo Į namus svetimas žmo
gus, ar giminė iš kelionės, 
tuoj motina rengdavo sta
lą, nukraudavo valgiais ko
kių tik turėdavo, ir kvies
davo svečią valgyt.

Tas Lietuvoje praktikuo
jama ir dabar.

Tačiau tie patys iš Lie
tuvos atvažiavę Į Ameri
ką žmonės visai kitokie: 
sulaukę svečio tuoj siūlo 
gert kokių nors svaiginan
čių gėrimų, bet ar svečias 
tą dieną yra valgęs visai 
nepasirūpina.

Istoriją tyrinantieji su
randa kad Amerikos atra
dėjas Kolumbus buvo dau
giausia kartų “gimęs” ir 
palaidotas žmogus iš visų 
garsesnių asmenų. Jo pa
ėjimą savinasi trys desėt- 
kai miestų, jis turėjo 26 
skirtingus gimimo metus, 
ir buvo palaidotas 8 kar
tus. Žydai taipgi sako jog 
Kolumbus buvo Žydas. .

Iš MANO RUDENS
Prabėgo tos puikios vasaros dienelės, 
Ruduo atkeliavo žiaurus;
Lyg sapnas laimingas, lyg. aidas dainelės 
Pranyko palikę skausmus....
Tamsus debesėliai padangėje švaisto,
Skrajoja neramus visi,

- Kasdieną ar lietų ar ašaras laisto, 
Ir saulė nelinksma, tamsi.
Prabėgs taip ir musų dienelės jaunystės, 
Praužš lyg tie puikus sapnai.
Prabėgo nekaltos valandos vaikystės, 
Ir liko. ... tik vieni vargai. .. .
Prabėgo, ir vėl sugryš vasarėlė 
Pavasario saulės takais.
Negryš tiktai amžiaus anei valandėlė, 
Užgriauta ji metų kalnais....

Lietuva. Vikt. Tatarėlis.

SVETUR IŠKELIAUJANT
(Skiriu Adai Orintaitei)

Brangi dukra, linksma, drąsiai 
Sau svetur keliauk.
Ten buk visada laiminga, 
Džiaugsmo daug sulauk!

Tenai rasi seses, brolius —
Sūnūs Lietuvos,
Tavo kanklės su dainomis
Lai ten juos paguos!

Tikru darbu sau sukūrei
Laimę tik kitur, 
Nes ją daugel kas surado 
Ne čia — bet svetur.

Gali but kad nebegryši
Jau daugiau čionai....
Liūdna man kad tėvų žemėj 
Laimės neradai.

Visada tau trokštu laimės 
Kaip ir del savęs.
Jei laiminga ten gyvensi 
Neužmiršk manęs. . . .

Šiauliai. ____ Jonas Orintas.

r

SKAITYMAI
NAGARBOS KALNAS 

ŠMĖKLOJASI
GABRIELIUS LANDSBERGIS- 

ŽEMKALNIS

(Pasakos apie Nugrimzdusius

Pla- 
bala, 

ant 
kal- 
kal- 
ak-

Žemaičių žemė kaip kokia dievų ka
ralystė — čia visur pilna labų ir nelabų 
dvasių, /kurios šmėklojasi (vaidinasi) vi
sais pašaliais nebodamos nei šventų kry
žių. Kiekvienas žymesnis kalnelis, kiek
vienas didesnis ar kokios ypatingos iš
vaizdos akmuo, kiekvienas ežeras ir upe
lis yra apipintas visokiais pasakų pasa
kojimais. Vienos vietovės garbinamos, 
laikomos šventomis, 'kitos užkeiktomis.

Žemaitijos gilumoje, netoli Kretingos 
miesto, Ėzdaičiii kaimo lauke, yra įdomus 
kalnas, kurį Žemaičiai vadina Nagarba. 
Ką šis vardas reiškia tikrai dabar nei vie
nas Žemaitis negali pasakyti. Vienas-ki- 
tas pasakorius šneka jog tas kalnas taip 
vadinasi todėl kad jo nemėgsta kaipo už
keikto. Kai matininkas Ėzdaičių kaimą 
dalijo, nei vienas gyventojas nenorėjo tos 
žemės imti kurioje stovi Nagarbos kal
nas. Tuomet matininkas, nežinodamas ką 
bedaryti, ėmęs ir išskyręs tą kalną iš vi
sos kaimo žemės. Nagarbos kalnas ir da
bar aplink apkapčiuotas, jis liko suvals
tybintas, nes ūkininkai jo nepriėmė.

Nagarbos kalnas pažiūrėti irgi atro
do nepaprastai. Pats kalnas apyskritas. 
Kalno viršus status, kraštai apvesti kaip 
kokiu pylimu gal poros metrų aukščio, o 
to pylimo viršus apaugęs Pušlėmis. 
ti kalno viršūnė visai lygi ir plokšti 
seniam, sako, net vanduo stovėdavęs 
jo ištisus metus. Toks nepaprastas 
nas labai stebina žemaitį. Seniau, į 
no viršūnėje stovintį vandenį metus

' meni, s^ko, girdėdavosi kaip jis gilyn kris- 
Į damas dar ilgai vis pliumpsėdavo. Kal- 
Į no viršūnėje po vandeniu, sako, esąs ak- 
: menų grindinys. Kalną lankydamas aš 
! mačiau tik įdubusią visą kalno viršūnę 
panašią į didelę lėkštę, kurioje telkšojo 

| klampi bala, priaugus pelkės žolių. Pri- 
I siklausius visokių baisių pasakojimų, va
kare kalne darosi nejauku.

Įdomu buvo pamatyti Nagarbos kal
ną, bet ne mažiau buvo įdomu ir išgirs
ti ką senieji žemaičiai apie jį šneka. Čia 
nepertoli gyvena šimtametis senelis Di
dus, kuris apie viską žino, daug ko žino 
jis ir apie Nagarbos kalną. Del senatvės 
jis jau nieko ir neveikia, kaip tik pasako
ja apie visokias senovės. Susiradęs se
nuką klausinėju apie senovę. Pagaliau 
užsimenu ir apie Nagarba.

— Pasakyk, tėvai, kodėl visi to kal
no lenkiasi ir bijo? — klausiau senuko.

— Ek, vaikali rauna, — prakalbėjo 
jis Žemaitiškai, — kur gi če nebijuos, vo 
kaid er dejna šmėkluojasi jame. Matau 
tas kalns yr užkeikts. Vo pryš 150 me- 
tun tin stovėjys dvars on to kaina. Dei- 
vali sergėk, koky pikta puonan gyveny. 
Vo mušdavo, vo kuoptavuodavo mus žmo
nis baisee. On gala er Deivalis užpyka, 
tasgates, dvars su visaas nelabaas ponaas 
kiauraa ežemes nugramzdėję. Vo ’ tuo 
dvara vejto ont kaina atsirada undou 
baisee gilus....

švintadejnees par pat dvilike būdavo 
išees iš to kaina toks Vokijtuks er vadin 
pijmens ritimi pamušt, praša taboukas 
paustyt.
kad tas puonatis ne žmuogus, vo nelaba
sis, jo nosys nekiauros. Kap dous šer
mukšniniu viezdu tam Vokijtukui par na
gus, beveizdint er išnyka nečysta dvase.

Veiziek, vaikali, vo unta Alkos kalns. 
Tenaas gyvenis vejns milžionis, vo 
Nagarbos ontras. Vo ty milžionys 
dideli būvy kat vejns sediedams ont Al
kos kaina, vo ontras ont Nagarbos, 
davo liuvo kirvees rankom pasidous

Taip tai aiškinama Nagarbos kalno 
paslaptis, kaip ją supranta seni Žemaičiai. 

“Sekm.” B. Buračas.

Jo Mirties 20 Metų Sukaktuvėms
Šį rudenį suėjo 20 metų kai Vilniu

je mirė Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, 
rašytojas ir pirmutinis Lietuviško teatro 
organizatorius. Jis gimė 1852 metų Sau
sio 21 d. Biržų apskrityje, Kompanščiz- 
nos dvare, netoli Linkuvos miestelio. Mo
kėsi Linkuvos ir Šiaulių gimnazijose, vė
liau Rygoje telegrafijos mokslo. Tarnau
damas Maskvoje studijavo teisių mokslus 
tenykščiame universitete. Išlaikęs egza
minus,' Landsbergis sugryžo į Lietuvą ir 
buvo privatiniu advokatu. Čia jisai iki 
1895 metų gyveno Joniškėlyje ir Linkai
čiuose, daug kuo padėdamas neturtin
giems Lietuviams kaimiečiams. Iš to ki
lo nesutikimai tarp jo ir bajorų ir Gab
rielius Landsbergis buvo priverstas išva
žiuoti į Maskvą, kur tepagyveno penkeris 
metus. 1900 metais jis buvo įpainiotas į 
Dr. L. Vaineikio bylą del Lietuviškų raš
tų, suimtas, keturis mėnesius iškalintas 
Liepojos kalėjime ir po to5' trejiems me
tams ištremtas į Smolenską. Atlikęs sa
vo bausmę, Landsbergis sugryžo į Vilnių. 
Čia daugiausia dirbo prie Lietuviškų laik
raščių ir buvo “Vilniaus Žinių” adminis
tratorium.

Gyvendamas Vilniuje, Landsbergis, 
be savo tiesioginio darbo, daug dirbo ir 
Lietuvių scenos menui. Jis organizavo 
chorus, ruošė spektaklius, pats juos re
žisavo, pats juose vaidindavo ir pats jiems 
veikalus parašydavo. Pirmutiniai Lietu
vių mėgėjų vaidinimai ne tiek siekė mil
žiniškų tikslų kiek per dainą ir vaidini
mus norėjo žadinti Lietuviuose tautinę 
sąmonę, kelti ir ugdyti juose tautinį su
sipratimą. Šiuo atžvilgiu Lietuvių sce
nos mėgėjų vaidinimai yra nuveikę dide
lį kultūros darbą, o tame darbe viena pir
mutinių ir garbingųjų vietą tenka gabia
jam Lietuvių scenos vaidilai, kūrėjui, or
ganizatoriui ir dramaturgui Gabrieliui 
Landsberghii-Žemkalniui.

Jis yra parašęs plačiai Lietuvoje ir 
Amerikoje pagarsėjusią dramą “Blinda”, 
kuri yra išversta ir į Latvių kalbą ir dar 
dabar Latvijoje tebevaidinama. Taip pat 
yra parašęs melodromą “Birutė”, miste
riją “Betlejaus Lopšelis” ir daug kitokių 
scenos veikaliukų. Tie veikalai Lietuvių 
buvo labai mėgiami ir plačiai vaidinami.

1907 metų pabaigoje mirė Gabrieliaus 
Landsbergio žmona ir jis persikėlė į Kau
ną, o po metų į Šiaulius, kur buvo paskir
tas draudimo draugijos inspektorium.

Šiauliuose jis dirbo tą patį scenos 
darba “Varpo” draugijoje. Taip pat uo
liai dalyvavo Kauno “Dainos” draugijoje. 
Prasidėjus didžiajam karui, G. Landsber
gis sugryžo į Vilnių, kur tik vienerius 
metus pagyvenęs, 1916 metų Rugpjūčio 
28 d. mirė. Palaidotas Rasų kapinėse.

Gabrielius Landsbergis buvo nepa
prastai tyros sielos ir patraukiančios šir
dies žmogus. Buvo visada gyvas, atviras 
su -užkrečiančia šypsena. Minint jo mir
ties 20 metų sukaktuves, Lietuvos Uni
versitetas pasiryžo išleisti didžiulę Gab
rieliaus Landsbergio monografiją. Taip 
pat bus išleistas ir antras leidimas kai 
kurių jo raštų. Tsb.

Podoud pijmens tabouka, veiz JUROS MERGA J
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“Tame nebuvo 
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pradeda gesti nuo galvos tai 
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čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
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Europa Kryžkelėje
Rašo GEDIMINAS GALVANAUSKAS

Apie Lietuvi Kuris Prisikasė Aukso
(Tęsinys iš pereito num.)

Tokiose sąlygose, kai žmogus daromas di
delės mašinos būtina dalimi, kai dvasiniai jis 
norima paversti automatu nėra ko laukti kiek
vienai savistovei valstybei brangaus jausmo— 
patriotizmo, tėvynės meilės. Jei išeiti iš filo
sofijos: ten gerai kur pilvas prikimštas, kam 
gi pagaliau mylėti savo kraštą? Kam gi my
lėti savo kalbą jei ta kalba negalima reikšti 
kitų, kaip Prokrusto lovoje standardizuotų min
čių? Kam kovoti už savo tėvynę jei joje gy- 
nus mažą dalį gyventojų, visos tautos vardu 
kalbančių, veikiančių ir suprantama, visų gy
ventojų patriotizmą monopolizavusių? Tesirū
pina patricijai, o plebėjai ramiai gali laukti sa
ve apgaudinėjančios, šviesesnės minutės, kuri 
gali būti žiauri.

Dar kaip nesenai, prieš penkioliką metų, 
rašė P. de Munnyck: “žmogaus siela tin i bū
ti išvystoma iki paskutinio galimumo, šis iš
vystymas galimas materialiais turtais; gamtą 
užviešpataujant, dvasios pažinimu per mokslą, 
harmonizavimu jausmų per meną, gausiais vei
ksmais į kūrybą suvestai ir galop siekimas į 
Dievą per moralę ir religiją.”

ši graži harmonija šiandieną yra sunaikin
ta moderniško barbarizmo nešėjo etatizmo. Jei 
šis etatizmas griauna ūkišką gyvenimą, tuo la
biau griauna dvasios pasaulio pagrindus ir už
kerta bent kurią pažangą.

šiandieninis žmogus surištas tik su būti
mi. Jis atpalaidojamas nuo ateities. Sintezis 
palaidojamas tarp esu ir busiu. Nors bažny
čios statomos šalę pastatytų, bet jos apmiru
sios žmonių dvasios neatgaivina, žmogus pa
daromas daiktų mastu. Antrame laipsnyje 
žmogus privalo j ieškoti laimės moksle. Tai 
18-to amžiaus filosofijos padarinys. Trečiame 
laipsnyje žmogaus dvasia palaidojama moteri- 
joje atmetant bent kurią metafiziką. Materia
listinė filosofija atpalaidodama žmogų nuo “re
liginių prietarų”, atpalaidoja žmogaus gyvuliš
kumą. žmogui, kaip ir gyvuliui, reikalinga 
tik išmisti, palaikyti organizmą. Tokiam žmo
gui reikalinga tik materialinė pažanga, bet ne 
dvasinė. Tuo keliu einant žmogus yra rišamas 
su kitais žmonėmis tik tiek kiek reikalinga jo 
egzistencijai. Dvasiniai tokie žmonės palaidi, 
kaip pajūrio smiltys, kurios lengvai duodasi 
menkiausio vėjelio pustomos, '

Bergsonas išeidamas materialistinių pa
grindų prieina išvados kad materialistinis pa
saulis ir pragmatizmas žmogaus negali paten
kinti. Pagaliau jis stengiasi nuo materialisti
nės filosofijos kratytis ir eina prie viso pradžios 
ir šviesos. Bergsonas materialistiniame van
denyne nuklydusiems stengiasi parodyti kelią. 
Jis artina prie krikščionybės dvasios, kuri vie
nintelė gali išgelbėti iš dabartinio skurdo ir su
nykimo. Jei žuvis 
nuo galvos reikia 
kuri kaip matome 
sukrėtimo laikus.

Tokiu tai laikotarpiu, teisingai sako Tho
mas Mann, pasireiškia minties lėkštumas, vul
garus rezonavimas, nes gi negali pasireikšti nei 
mintis, nei dvasia, 
ma, filosofuojama, bet tai nedaugiau kaip ka
rikatūra. Jis rašo, kalba, nes jis turi teisę ra
šyti. Jis gali keikti demokratiją del to kad 
dėkui jai jis išmoko rašyti. Betgi, demokra
tija visai nekalta kad jo prigimtis yra menkys
ta, o jis pats tik geras žongleris. Daug laiko 
nepraėjus tokie “galvotojai” nori jiega trum
pu laiku savo mintis istorijoje įrašyti. Isto
rija to bus teverta. Ir ištiesų tai Evangelijos 
biednųj ų dvasios laikotarpis.

Toliau Thomas Mann kalbėdamas apie su
sidūrimą moralinių skrupulų ir modernaus žmo
gaus sako: “Šio konflikto vaisiai yra visai aiš
kus ; bus karas, didžiulė katastrofa, civilizaci
jos palaidojimas. Aš esu įsitikinęs kad tai vie
nintelė galima paseka iš dabartinės filosofijos 
ir dabartinio žmogaus. Aš tikiu kad tai mano 
pareiga kalbėti apie jį ir apie gręsiantį di
džiulį pavojų.... Kai civilizacija yra žaidžia
ma nereikia bijoti pirštus nusideginti, kol dar 
galutinai nevėlu. Tokia baimė šiandiena yra 
nemaža.... Politika ir dvasia, politika ir ci
vilizacija nebus atskirta.”

Kalbant apie valstybę Jules Romain ma
nymu, valstybė tai sintezis kurios leidžia vys
tytis kultūrai ir dvasiai. Mano supratimu, to
liau tęsia Jules Romain, kiekvienos valstybės 
uždavinis ugdyti universalinį žmogų. Betgi, aš 
nesutinku ir prieštarauju dabartinei egozentri- 
nei valstybei. Dabartinė valstybė stengiasi pa
imti į rankas visą akciją vykstančią joje. Iš- 
tikrųjų valstybė turi būti mandatinė, kaip Tau
tų Sąjunga kolonijų atžvilgiu. Valstybė turi 
veikti savo mandatų, o ne savo naudai. Man
datinės valstybės uždavinis atvesti kolektivą- 
visuomenę į aukštesnį lygį kultūros ir civiliza
cijos. Toliau cituojama de Reynold, kad val
stybė atsakinga prieš amžius besitęsiančią vi
suomenę, Dievą. Super nacionalinė valstybė to 
uždavinio atlikti negali: Toliau sako, giliausiu 
įsitikinimu super nacionalistinė valstybė turės

griūti. Ją nušluos anti-nacionalinio judėjimo 
banga sukuriant didžiausią katastrofą.

Tokios tai mintys piršosi į galvą kai ku
riems asmenims kurie dalyvavo Tarptautinio 
Intelektualinio Bendradarbiavimo Instituto su
ruoštose diskusijose apie modernaus žmogaus 
formaciją, 1935 metų Balandžio mėnesio pra
džioje.

Baigiant kalbėti apie dabartinį dvasios kri- 
zį ateina mintis kurią pareiškė Chateaubriand: 
“Minčių invazija sustabdo barbarų invaziją.” 
O kasgi išdrys rizikuoti sau pirštus nusidegin
damas kovoti su moderniškais dvasios barba
rais, kurie kuria iš chaoso dar didesnį dvasios i 
chaosą, kurie žudo laisvą mintį, žudo pažangos 
dvasią ir veda Europą prie apverktino dvasios 
merdėjimo ir galutinės\ katastrofos?

III. VISUOMENĖS SANTVARKOS KRIZĖ
Paėmę A. Fischer dvasinio medalio pusę, 

ten rasime užrašyta: visuomenės santvarka. 
Jis visai neapsiriko visuomenės santvarką dėda
mas kultūros arenos pagrindiniame kampe. Tat 
rodo amžių patyrimas ir dabartinis gyvenimas. 
Visuomenės santvarka prasiskverbia kiekviena
me kampe ir kuna kultūrinės pažangos skatin
tojų ir stabdžiu. Visuomeninės santvarkos ide
alas skatinti pavienę ar visuomeninę iniciativą, 
skatint kūrybą kiekviename krašte prisitaikant 
prie krašto reikalavimų. Visuomenės nariai tu
ri pajusti savo tikroje tėvynėje esą ir naudo
damiesi išnaudoti kūrybinius galimumus. šie 
kūrybiniai pajiegumai tuomet tik gali pasirei
kšti statiškoj ar dinamiškoj formoj, iki maksi
mumo, kai į ratus nekaišiojama statinių, kai 
visuomeninė santvarka leidžia vystytis kūrybai 
ne protekcijų, o lenktyniavimo keliu.

Kiekvienas iš filosofų savaip istorijos už
davinius atvaizduoja. Gotthold Ephraim Les
sing mano kad istorijos uždavinis žmogaus su
pratimą nušviesti, Goethe — entuziazmą sukel
ti, Herder if Schiller — humanizmo raidą įma- 
tyti, Karl Marx ir Friederich Engels — mate
rialistinę filsofiją pagrysti. Bet visa tai suda
ro tik tam tikrus atitrauktus vaizdus. Istori
ja turėtų atvaizduoti žmogaus dvasinės ir ma
terialinės kūrybos sintezį. Be šio sintezio ne
įmanoma išlaikyti kultūra, nei civilizacija, 
kas kitas kaip šio sintezio nebuvimas veda šian
dieninę Europą prie didžiausio suirimo.

Kalvinizmo predestinacija veda į priklau
somą, išanksto suvaržytą žmogų, ši predesti
nacija žmogaus laisvę palaidoja, o iš jos išplau
kiąs humanizmas išblyškęs ir vedamas į pražū
tį. Calvin, Luther, Jansenistai ir sustingę Au
gustinai pripažysta neapsakomą išmintį, nepa
baigiamą valią, gėrį ir pripažysta apveizdą, ku
ri virš žmonių viešpatauja. Betgi, šie nesuge
ba žmogų priartinti šioms atitrauktoms sąvo
koms. Krikščionių bažnyčia vietoje eiti į žmo
nes ir realiai rišti žmones neapsakomu geru
mu, ugdomas baimės kultas, kuris pasireiškia 
ne kontemplativiame, bet ir paprastame gyve
nime. Krikščionių bažnyčia neturi vyraujan
čios įtakos žmonių gyvenime ir nesuranda ke
lio jai įsteigti, šalti bažnyčių ruimai nešildo 
krizį pergyvenančiųjų. Dvasiškijos laisvas gy
venimas, scientizmas ir dvasios reliativizmas 
veda prie to pat buržua tipo, kuris tik jaučia 
pareiga atlikti biurokratinį darbą, kaip atlie
ka savo technišką darbą stalius ar mėsininkas.

(Bus daugiau)

Paprastas Darbininkas, iš Lietuvos Išėjęs Varg
dienis, Rado Savo Laimę Ten Kur Kiti 
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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.
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Toronto, Kanados, dienraštis 
“The Toronto Daily Star”, pa
talpino įdomų aprašymą apie 
Lietuvį, Tony Oklend (kurio 
Lietuviškos pavardės nepažy
mi), sekančiai:
“Tony Oklend, Lietuvis Aukso 

Kasėjas, Niekad Nėjo Mokyk
lon. Apsigyveno Sulaukęs 50 
Metų Amžiaus, 
Dvare.
Atradimas Little 

aukso kasyklos 1932 
teikė jam pinigų tiek kiek tik 
jis nori, ir viskas ko jis dabar 
nori turi: gerą laiką, greitą 
motorinį laivą ir didelį kudlotą 
St. Bernard šunį. Tony Oklend, 
nevedęs Lietuvis, dabar arti 50 
metų amžiaus, papasakojo Star 
redakcijoje jog jis svarsto apie 
pirkimą Wilfred Cox dvaro čio
nai.

Jis šypsodamasis apipasako
jo savo pasisekimą prie turtų, 
kurių jis atvyko į Kanadą jieš- 
koti 1910 metais, po nuovargių 
kelionių Europoje.

“Aš niekad nelankiau mokyk
los ir nemoku rašyt,” sakė jis.

Jo pirmas darbas buvo gelž- 
kelio sukykloje Jellicoe, bet jis 
to darbo nemėgo, nes buvo per
sunkus. “Mes dviese turėda
vom apžiūrėti 18 inžinų. 1912 
metais aš išvykau į Little Long 
Lac sritį gaudyti žvėrelių ir 
verstis jų kailiais. Ten per 
septynis metus žiemomis gau
džiau žvėrelius ir verčiausi jų 
kailiais, o vasaromis bandžiau 
jieškoti aukso. Padariau gerus 
pinigus iš kailių.

“Paskui 1913 metais aš toje 
srityje užtikau aukso”, pasako
jo jis. “Pardaviau tulus dide
lius gabalus Hudson; Bay kom
panijai už $750. Nuo to pra
dėjau jieškoti aukso po visą 
Little Long Lac. Pradėjau ras
ti aukso plaudamas upelių ak
menis ir daužydamas akmeny
nus ir molį. Ten yra daug auk
so. Geras vietas užtikęs aš 
pasižymėjau, bet neturėjau ga
na pinigų jas užrekorduoti.”

Visą šį laiką jis gyveno tuo
se krūmuose mediniame name1- 
lyje tik su savo šuniu.

“Paskiau aš nuvykau į Loon 
Ežerą ir nupirkau 40 akrų že
mės įrengimui vasarinio rezor- 
to vietos”, apsakė jis, pažymė
damas, tačiau, kad ten jam ne
buvo pasisekimo, nes keturi pa
statai sudegė, 
daug pinigo”, 
dešimts metų, 
sinėti auksą.
no, zinko ir vario kasyklas, bet 
negalėjau jų parduoti, nebuvo 
rinkos. Gryžau atgal į Long 

| Lac 1931 metais ir vėl ėmiau
si aukso kasinėjimo. Bet vis 

\ neturėjau pinigų savo atrastas 
vietas užrekorduoti. Pavasarį 
1932 metais aš, su savo drau
gu, vėl apėjom savo surastas 
vietas. Jų buvo 15, nekurios 
jų gana turtingos, kitos papra
stos. Mes gavom abu po 25,000 
dolarių už jas, ir 10 nuošimtį 
nuo pelno iš jų.”

Tik du metai vėliau po tokios 
sutarties pądarymo tepradėta 
tos kasyklos išdirbti ir auksas 
gaminti.

Aukso plytos, aiškino jis, pa
prasto didumo esti apie 35 iki 
36 svarų. Sekančias dvi vasa
ras jis dirbo tai kompanijai, 
sužiūrėdamas jos nuosavybes 
ir tyrinėdamas daugiau aukso 
sluogsnių. Jis sako užėmė su- 
virš dešimties mylių plotą toje 
Little Long Lac srityje.

Vaikščiojo po auksą 
“Aukso ten yra daug, bet 

reikia žinot kaip jį rasti. Auk
sas tiesiog pats į mane atsi
mušė. Kiti jieškotojai vaikš
čiojo po jį ir nežinojo kad ten 
yra aukso. Jie skaldė uolas be 
patyrinėjimo jų ir,numetė auk
są į ežerą. Vienas senas aukso 
jieškotojas pasakė man kaip

s auksą surasti ir kaip jį pažinti.
“šią vasarą aš vykstu į tą 

; sritį jieškoti daugiau aukso sau 
> ir kompanijai”, pasakojo Tony 
• Oklend.

Jis taipgi papasakojo savo 
, patyrimus su meškomis ir di

džiaisiais briedžiais kuomet už
siėmė žvėrelių gaudymu. “Apie 
1916 metus aš užmušiau seną 
mešką tik prieš saulėleidį. Tą 
naktį miegui aš pasistačiau sa
vo palapinę ir pasidėjau mešką 
viduje. Apie 2 vai. nakties aš 
išbudau ir žiuriu per mane li
pa du maži meškiukai norėda
mi rasti savo motiną. O kaip 
aš surikau! Vieną jų nušo
viau, o kitas pabėgo.”

Vilkų jis taipgi daug matė, 
bet niekad jie nebuvo jo užpuo
lę, sako jis.

Nusišovė sau pirštą
Ant jo kairės rankos nėra 

mažiuko piršto. “Ha,” nusijuo
kė jis. “Aš jį pats nušoviau”. 
Paaiškino kaip jis ėjo per krū
mus nešdamasi šautuvą, laiky
damas už vamzdžio viršūnės, 
mažiukas pirštas buvo ant sky
lės. šakutė užkliuvo už gaidu
ko ir šautuvas iššovė. Jis iš
syk nežinojo kad pirštas nušau
tas, ir ėjo toliau. Paskui pa
matė kad jis tik kabo prisilai
kydamas odos dalele. Nebuvo 
kas daryti, išsiėmė peilį ir nu
pjovęs pirštą numetė. Paskui 
traukiniu nuvažiavo į Port Ar
thur, ten daktaras ranką aptai
sė, ir kitą dieną gryžo dirbti.

Plačiai visur Keliavo
Tony Oklend pasipasakbjo 

kaip iš Lietuvos jis pėkščias 
atkeliavo į Berliną, .paskui nu
ėjo į pajūrį į Ameriką važiuo
ti. Na o pereitą žiemą jis va
žinėjo aukštoje klasėje.

“Aš praleidau tris mėnesius 
Floridoj ir paskui, su savo šo
feriu, nuvažiavau į Meksiką.” 

žiemos laiką jis pralėidinės 
savo puošniame dvare, ir liuos- 
laikiu važinėsis motorine valti
mi, nupasokojo jis.

“Aš turiu 18-kos pėdų ilgio 
motorinę valtį kuri važiuoja 
tarp 50 ir 60 
ir iškasdinsiu 
no namų iki 
plaukioti.”

Jiš paskyrė
mui jo namų taip kaip jam pa
tinka, ir namuose turi savo di
dįjį šunį jį saugoti. Apie ve
dybas jis visai nesirūpina.

“Aš turim' gerus namus, ge
rą laivą, ir gyvensiu sau links
mai”, užbaigė pasakoti tas tur-

tingas Lietuvis, apie kurį nie
kas ikšiol negirdėjo.

Tas aprašymas yra teisingas, 
ir kartu su aprašymu “The 
Star” talpino Oklendb fotogra
fiją-

Įsigykit Tuoj 
VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAVEIKSLUS

Kaina tik $1.00 su prisiun-: 
timu. :

Lucky Strike Uždeda Miestus Ant Žemėlapio

Z^IA_ parodyta žemėlapių keistenybė. I (stojančiųjų randasi iš' kiekvienos 
Nors fitrūroip +n«L-ai nfcnnrre.iinti valstijos šioje šalyje.

Nckurie taškai atstovauja šimtus 
laimėtojų, kadangi nuo lošimo pra- 
džibs gegužės mėnesį, daugiau, kaip 
1,300.000 dovanų buvo išdalinta 
vyrams ir moterims užtenkamai 
gabiems išvardinti tris populariškiau- 
sias savaitės melodijas. Laimėtojai 
gauna Lucky Strike cigaretų, lengvą 
užsirūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako. *

Žemėlapis suteikia tikrą praplitusio 
visuomenės įdomavimosi šių dienų 
muzika įrodymą, ir lošimo sėkmingu
mas parodo, jog žmones žino, kas 
reikalinga, kad padarius dainas popu- 
lariškomis, ir kas raikalinge, kad 
padarius cigaretą geru.

Nors figūroje taškai atspausdinti 
be jokio pirmykščio žemėlapio brai
žinio. jie sudaro beveik teisingą 
Jungtinių Valstijų žemėlapį. Kiekvie
nas taškas atstovauja miestą, kur 
žmones dainų “sweepstakes” yra 
laimėję dovanų. "Sweepstakes” yra 
daroma kas savaite podraug su jūsų 
"Hit Parade”, susidedančio iš penkio
likos pųpuliariškiausių šalies dainų, 
perstatomų Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų per du radio tinklu — 
National Broadcasting Company tre
čiadienio. ir Columbia Broadcasting 
System šeštadienio vakarais. .

Dainų "sweepstakes” tapo šalies 
naujausia pramoga, kur kas savaitė 
gaunama milionai įstojimo ‘ blankų. |

Pasitikekit žmogum Kuris Pasitikėjo Jumis

BALSUOKIT VĖL už
MARTIN L

GOVERNOR
štai ką jisai žadėjo — štai ką jis ir išpildė:
EKONOMIJA—Suvedė Biudžetą be naujų taksų;
SUTVARKĖ MOKYKLŲ REIKALUS;
PASKUBINO PAGALBA SUŽEISTIEMS DAR

BININKAMS;
SAUGESNIUS IR GERESNIUS KELIUS;
SUTVIRTINO BANKUS IR TAUPYMO IR PA

SKOLOS ĮSTAIGAS;
SOCIALĖ APDRAUDA —
Pensijos seneliams pakelta po $10 j mėnesį;
PRAPLĖTĖ SPORTININKAMS TEISES;
GERAI SUKONTROLIAVO GĖRIMUS—

Kas mėnesį ineinanti $1,000,000 pinigai iš deg
tinės biznio eina į senelių pensijos fondą;

APDRAUDOS APSAUGA;
SUTEIKĖ PAGALBĄ ŪKININKAMS.

Paitikekit jo Darbštumui
RINKIT GOVERNOR MARTIN L DAVEY

EIKIT BALSUOTI ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 3-čią IR 
PADEKIT SAVO KRYŽIUKĄ (X) PO GAIDŽIO ŽENKLU I

Šitaip padarydami jus užtikrinsite išrinkimą ne tik Gubernatoriaus Mar 
tin L. Davey, bet jūsų balsas bus atiduotas už Prezidentą Roosevelt ir vi 
są Demokratų National), Kongresinį, Valstijinį ir Apskrities Tikietą. :

<*
Democratic State Campaign Committee 

Francis W. Poulson, Chairman



Kas Atsitiko Praeityj e
Metai prieš Kristaus laikus: į U. "
1183 metais — Graikai užėmė Trojos miestą.
1082 — Didžiųjų Piramidų statymo laikotarpis.
753 — Įsteigimas Romos miesto.
588 — Assyrų karalius Nebuchadnezaras užėmė Jeru

zalę
480 — Assyrų karalius Kserksas nugali Graikus prie 

Themopylos.
55 — Romos imperatorius Cezaris užkariauja Britaniją.
4 — nustatyti Kristaus gimimo metai. **
Metai po Kristaus: < J g JĮ į g f
29 — Kristaus nukryžiavojimas.
70 — Romos imperatorius Titus sunaikina Jeruzalę
313 — Konstantinas, Byzantijos imperatorius, priima 

krikščionybę.
410 — Romėnai apleidžia Britaniją.
827 — Anglų žemėse Egbertas pasiskelbia pirmutinis 

karalius.
1066 — Didelis mušis Anglų su Vikingais prie Hastings, 

Anglai nugalėti, Vikingai užima jų kraštą.
1096 — pradžia Kryžeivijos karų. Europos valdovai ir 

riteriai eina i Palestiną vaduoti Kristaus grabą 
nuo netikėlių Saracėnų.

1172 — Anglų karalius Henrikas II užkariauja Airiją.
1206 — Teutonų ordenas iš Palestinos persimeta ka

riauti prieš netikėlius Lietuvius.
1265 — Anglijoje Įsteigtas pirmas parliamentas arba 

žmonių atstovybė.
1431 — Anglai sudegina Prancūzijos išliuosuotoją Or

leano Mergelę, Jaoną d’Arc, Gegužės 30.
1453 — Turkai iš Azijos .pereita Į Europą ir užima Kon

stantinopolį. 1
1455 — Anglijoje prasideda naminis karas, pramintas 

Rožių Karu, del to kad viena pusė paėmė sau 
už- ženklą baltą, kita pusė raudoną rožes. Šis jų 
karas pasibaigė 1486 metais.

1462 — Biblija pirmą kartą išspausdinta Metz mieste.
1471 — Caxton pradėjo naudoti spausdinamą mašiną.
1517 — Vokietijoje prasidėjo tikybinė Reformacija.
1519 — Ispanas vadas Cortez pradėjo Meksikos užka

riavimą.

1535 — Išspausdinta pirmutinė Angliška biblija.
1539 — Uždaroma vienuolynai Anglijoje, po karaliaus 

Henriko VIII skilimo su Roma. Karalius supyko 
ant popiežiaus-už nedavimą jam atsiskyrimo nuo 
jo žmonos.

1572 — šv. Baltramiejaus naktis ■— skerdimas Prancu- 
cijos privisusių Huguenotų, kurie buvo atsiskyrę 
nuo Romos tikybos.
nuo Romos tikybos. Skerdynė Rugs. 24 naktį.

1565 — Ispanai apsigyvena šv. Augustino miestelyje, 
Floridoje.

1603 — Škotija susivienija su Anglija.
1609 — Baltieji tyrinėja Hudson upę, prie kurios dabai* 

stovi New Yorkas.
1616 — Balandžio 23 mirė garsus Anglų rašytojas ir 

dramaturgas William Shakespeare.
1618 — Vokietijoj prasideda Trisdešimties Metų Karas.
1620 — atvyksta; pirmutiniai ateiviai apsigyventi da

bartinėje Mass, valstijoje. Jie išlipa ties Ply
mouth uolaj atplaukę laivu “Mayflower”. Nuo 
šių ateivių dabartiniai “100-procentiniai” Ame
rikonai priveda savo kilmę.

1623 — Europos ateiviai apsigyvena Manhattan saloje, 
kur dabar stovi New Yorko miestas.

1634 — Maryland valstijoje apsigyvena ateiviai Romos 
katalikai.

1636 — Roger Williams apgyvendina savo žmones Rho
de Island valstijoje.

1664 — Holandiečiai išvejami iš New Yorko ir užvaldo 
Anglai.

1682 — William Penn apgyvena Pennsylvania.
1690 — Bostone pradedama leisti pirmutinis Ameriko

je laikraštis.
1704 — Anglai užima Gibraltarą, kur nuo to laiko Įsi

rengė gamtišką tvirtovę prie Viduržemio juros.
1756 — Juodojoj Skylėj, Kalkuttos kalėjime, Indijoje, 

Indų rajah užtroškino apie 120 Anglų, kuriuos 
Clive naudojo užkariavimui Indijos. Sekančiais 
metais Anglai užkariavo Indiją.

1759 — Anglai nugali Prancūzus ir užvaldo Kanadą.
1773 — škotas James Watt išrado garinį inžiną.
1773 — Bostono gyventojai, persirengę Indijonais, su

naikino Anglų laivą, kuriuo buvo atvežta aptak- 
suota arbata Amerikos kolonistams.

1775 — Dideli Amerikos kolonistų mūšiai prieš Angli
jos kariumenę ties Bunker Hill ir Lexinghon, 
Mass, valstijoje. Anglai nugalėti.

1776 — Amerikos kolonistai nugali Anglijos kariu me
nes, po vadovyste Jurgio Washington©, ir Liepos 
4 d. Philadelphijoj paskelbia nepriklausomybę.

1788 — Pirmi baltieji žmonės apsigyvena Australijoje.
1789 — Liepos 14 d. prasidėjo Prancūzijos komunisti

nė revoliucija.
1789 — Jurgis Washington išrenkamas Amerikos val

stijų prezidentu. Tada dar tik 13 valstijų buvo 
baltais žmonėmis apgyventos ir priklausė Ang
lijai-

1793 — Revoliucijonieriai Paryžiuje nukerta galvą ka
raliui Liudvikui XVI, Sausio 21.

1797 — Jenner išrado čiepijimą nuo raupų.
1798 — Airių sukilimas prieš Anglus.
1799 — Paryžiaus revoliucijonieriai apšaukia jauną ka

rininką Napoleoną Bonaparte Pirmuoju Konsulu 
■revoliucijos vadovybėje, Lapkričio 10.

1801 — Airijos Unija su Britanija, Sausio 1.
1803 — Amerikos jauna respublika nuperka nuo Pran

cūzų Louisiana valstiją ir padidina savo ribas.
1804 — Napoleonas Bonaparte, pasinaudodamas savo 

vieta, pastumia visas revoliucijas ir jų vadus į 
šalį ir pats apsišaukia Prancūzijos imperatorium.

1812 — Antras Amerikos karas su Anglija.
1812 — Napoleonas keliauja užkariaut Maskvą.
1813 — Komandierius Perry Amerikos valstijų vadas,

nugali Anglus Erie Ežere, Rūgs. 10.
1814 — Išrandama moderniška spausdinama mažina.
1815 — Mušis prie Waterloo, Birželio 18, kur Napoleo

nas sumušamas.
1918 — Pirmas garu varomas laivas perplaukia Atlan- 

tiką. Pradžia moderniško keliavimo juromis.

KAS PLATINA “DIRVĄ’’-TAS PLATINA A P Š V I E T Ą

AR PAŽYSTAT PO- 
PULIARIŠKAS 

DAINAS?
Ar galit išvardinti tris po- 

puliariškiausias Suv. Valstijo
se sulyg jų populiarumu šios 
savaitės dainas? Jei taip, jus 
galit laimėti sau Lucky Strike 
cigaretų.

Kas savaitę Lucky Strike iš
dirbėjai turi dainų “lenktynes” 
podraug su “Hit Parade”, su
sidedančia iš penkiolikos mė
giamiausių šalies melodijų.

šiose “Lenktynėse” (Sweep
stakes”) suaugusieji turi pro
gą parodyti savo gabumą iš
rinkti tris labiausia mėgiamas

NAUJOJ VIETOJ
J. Maurutis atsidarė alinę 

naujoje vietoje —
1115 East 79th Street

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

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai ir Tuxedo už labai mažas 
kainas išnuomuojami šioje įstai
goje. Turim didžiausi pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. ■ (50)

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 
(elevatorius į 2-rą aukštą)

G. H. Schwabe, Mgr.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699 

A. WIRBI.CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKIM.
x Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

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

šalies dainas, pasiremiant ži
niomis iš pardavėjų muzikos 
lakštų ir plokštelių. Tos ži
nios dar papildomos sulyg da
viniais dainų pareikalavimų ir 
keleto desėtkų įžymių orkes
trų vedėjų ir iš dainų tankiau
sia transliuojamų kaip, didžio
siose taip ir neprigulmingose 
radio stotyse.

Informacijų gavimui galima 
pasinaudoti iš daugiau kaip 
200 šaltinių kokios yra Įžy
miausios ir svarbiausios tos 
savaites dainos. Daviniai pa
tikrinama Amerikoj žinomos 
nepriklausomos ir patikimos 
visuomenės skaitmenų firmos.

Penkiolika populiariškiausių 
dainų sudaro jūsų “Hit Para
de” ir jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes”. Laimėtojai tu
ri išvardinti pirmas tris iš tų 
penkiolikos mėgiamų šalies dai
nų sekamai — 1, 2, 3.

Kas savaitė gaunama mili
jonai įstojimo blankų į tą 
lenktynę. Iki šiol jau yra re- 
korduota daugiau kaip 6,500,- 
000. Blankus plaukia kas sa
vaitė iš kiekvienos valstijos.

Nereikalaujama nieko pirk
ti ir dovanoms nėra jokio ap
ribojimo. šiame lošime ikšiol 
jau išdalinta apie pusantro mi
lijono dovanų.

Dalyvavimo blankas išskirs
tyti, patikrinti, ir sutvarkyti 
Lucky Strike išdirbėjai paėmė 
daugiau" kaip 500 vyrų ir mo
terų. Išsiuntimui ir sutvarky
mui siuntinių buvo duota dar
bo del virš 6,000 asmenų.

Kiekvienas dalyvis gauna 
dalyvavimo blanką naudoti se
kančios savaitės lošime, nes 
kas savaitę buna naujas loši
mas. Ištisi keli namo aukš
tai, apimanti tūkstančius pė
dų ■ vietos, dabar paskirta su
naudojimui lošimo reikalams.

Taigi, be suteikimo malonu
mo milijonams žmonių, jūsų 
Lucky Strike “Sweepstakes” 
buvo tiesiogine materiale nau
da tūkstančiams kitų.

Visos kitos lošimo informa
cijos pranešama per radio tre
čiadienio ir šeštadienio vaka
rais.

NEW BRITAIN, Conn. PANAIKINKIT DVI- Laikraščiai Remia
VVS. PRAKALBOS

Rugsėjo 27 d. vietos WS. 
skyrius buvo suruošęs Vincui 
Uždaviniui prakalbas. Prakal
bos prasidėjo 2 vai. po pietų.

Pirmas kalbėjo legiono posto 
komandierius p. Vitukynas, 
kuris savo kalboj pabrėžė ka
rių ir ginklo reikšmę Vilniaus 
vadavime. Po jo kalbos vyrų 
choras, p. šalnieraičio vedamas, 
gražiai padainavo kelias kariš
kas daineles.

Antras kalbėjo žinomas Vil
niaus patriotas V. M. Čeka
nauskas iš Hartfordo, kuris 
papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės po Lenkiją ir Vilniaus 
kraštą, tvartai pareikšdamas 
kad Vilnius tikrai bus išva
duotas. ,

Trečias kalbėjo p. V. Užda
vinys, gana ilgoje kalboje nu
pasakojo kovas del Vilniaus, 
Vilniečių vargus ir kančias, 
apie kurias kalbant ne vienas 
klausytojas verkč. V. Užda
vinio kalba padarė gilaus įspū
džio.

Paskutinis kalbėjo pabėgęs 
iš Lenką kalėjimo Vilnietis J. 
Valickas-Valey. Jis vaizdžiai 
pasakojo savo atsiminimus ir 
kančias, kurias pačiam teko 
pergyventi. Klausytojai tie
siog baisėjosi tomis fortūno
mis kurias jaunam Valickui 
teko pakelti- Suvalkuose, Varė
noje, Gardine ir kitur, kol pa
galiau ištruko ir atbėgo Ame
rikon.

VVS. skyriaus sekretorė p. 
J. Janušonytė ir viešnia iš 
Hartford, Conn., M. Kedžiutė 
padėjo V. Uždaviniui padaryti 
rinkliavą, surinkta 832.18.

Gražus ir ilgai užtrukęs 
Vilniaus pagrobimo paminėji
mas užbaigtas p. žalnieraičio 
choro dainomis ir Tautos Him
nu. Pirmininkas P. Poškus 
dėkojo kalbėtojams, svečiams 
ir rėmėjams. Kažin Kas.

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, HL

GUBĄ ATSAKO-
MYBĘ

Ohio valstijos sekretorius išleido 
pranešimą norėdamas atkreipti pi
liečių dėmesį į basavimus Lapkri
čio 3 dieną panaikinimui dvigubos 
atsakomybės istatyjno, kuris ver
čia valstijos bankų akcininkus pa
siimti ant savęs. Tos dvigubos 
atsakomybės panaikinimą užgynė 
Valstijos seimas, ir jeigu bus pa
daryta tas žygis, bus galima pra
valyti kelias geresniam depozitų 
apsaugojimui, sako Thoedore H. 
Tangeman, buvęs Ohio Valstijos 
Komercijos direktorius.

“Kadangi beveik 100 nuoš. depo- 
zituotų pinigų Ohio valstijoje pil
nai apdrausta, dvigubos atsakomy
bės sistema jau išėjo iš reikšmės”, 
sako jis. “Valstijos rekordai taip
gi parodo kad šiandien ta nuo se
no palaikoma dviguba atsakomybė 
reiškė daugelyje atvejų tik trejetą 
centų nuo dolario depozitoriams, jei 
kurie bankai buvo netvarkiai veda
mi ir turėjo užsidaryti.

Nacionaliai bankai praneša kad 
Kongresas jau panaikino dvigubą 
atsakomybę nacionalių bankų akci
ninkams, ir tas ineina galėn nuo 
sekančio Liepos 1. Sulyg įstatymu 
reikalinga kad ir valstijose tas bu
tų panaikinta.

Kuomet dviguba atsakomybė bus 
panaikinta Ohio valstijos bankų ak
cininkams, valstijos bankų depart- 
mentas reikalaus kad bankai susi- 
augintų perviršio arba rezervo fon
dą lygų jų kapitalui, šitokis fon
das aišku bus tikriausia apsauga 
depozitorių pinigams.

Kitose valstijose jau panaikinta 
tas patvarkymas arba bus panai
kintas šiais balsavimais.

ALHAMBRA
Alhambra Teatras randasi prie 

East )05th Street ir Euclid Ave
nue. Pradedant šia savaite ir vi
są kitą savaitę ten bus rodoma 
puiki importuota filmą, “NINE 
DAYS A QUEEN.” Rodymas pra
sideda nuo 11 ryto iki 11 vala- 
re. Ši filmą nebus rodoma nie
kur kitur Clevelande kaip tik šia
me teatre.

Visoje šalyje spauda ir kriti
kai puikiai atsiliepia apie šią fil
mą, kur tik gavo ją matyti.

štai maždaug kaip skamba ke
letas tų pareiškimų:

“Vienas geriausių paveikslų pa
gamintų bent kur. Jį matydamas 
žmogus tiesiog susižavėji.”

“Nuo ‘Henry VIII’, nieko taip 
vaizdaus, taip gyvo1 ir patrau
kiančio nebuvo”.

“Dramatiškas triumfas. Paveik
slas vertas pavadinti gražiausiu ir 
žavėtiniausiu”.

Prie to Alhambra rodo visokių 
kitokių įdomių paįvairinimų.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ayę. Dayton, O.

Frank J. Lausche

Judge Frank J. Lausche

Visi trys vietos Amerikoniški 
dienraščiai užgiria Miesto Teisėjo 
kandidatūrą į Common Pleas Tei
smą. Kaip tik Clevelando advoka
tų draugija nubalsavo remti Alvin 
J. Pearson, kuris dabar yra Com
mon Pleas Teisėju, Clevelando laik
raščiai išėjo už Lausche.

Cleveland Press sako, “Mes rem- 
sim Judge Frank J. Lausche prieš 
Alvin J. Pearse, nes musų nuomo
ne Lausche stovi aukščiau tinka
mumu tai vietai. Teisėjas Pearson 
pasidarė save netinkamu tolimes
niam išrinkimui, užstodamas savo 
švogerį, C. Sterling Smith, bankru- 
tijusio Standard Trust Co. vedėją. 
Kuomet bankas užsidarė, Teisėjas 
Pearson buvo tam bankui skolin
gas apie $112,000, kurie pinigai 
buvo imti rėmimui Smith’s reika
lų. Ta skola dar vis neužmokėta.”

Plain Dealer apie Teisėją Frank 
J. Lausche pasakė, “Reikšminga 
yra kad Cuyahoga advokatai bal
savo daugiau negu septyni prieš 
vieną už Lausche, kas įrodo kad 
jeigu Pearson bus nugalėtas, kaip 
ir turi būti, Lausche turi geresnę 
progą laimėti negu Miller.”

Teisėjas Frank J. Lausche yra 
iš ateivių, todėl svarbu kad Lietu
viai, patys būdami ateiviai, remtų 
tokį žmogų kuris pažysta ateivių 
reikalus ir visada bus jiems pagal
ba ir užtarimas.

STONIS
RE STAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Teisėjas Ewing Gerai 
Užsitarnavęs

Tikėkit arba ne, štai yra teisė
jo vieta šioje apskrityje kurioje tą 
vietą užimantieji nepralaimėjo bė
gyje 133 metų.

Ši vieta yra tai konstitucija nu
statyto termino kurią užima Com
mon Pleas Teisėjas Harrison E. 
Ewing, vėl kandidatuojantis į tą 
vietą trečiam terminui.

Teisėjas Ewing yra tiesioginis 
įpėdinis pirmutinio common pleas 
teisėjo Cuyahoga Apskrityje sulyg 
valstijos konstitucija, kuri apriba- 
vo kiekvienam apskričiui turėti po 
vieną teisėją kurio terminas pra
sidėjo Vasario 9, 1803 ir taip po 
šiai dienai. Visų kitų common pleas 
teisėjų terminai šioje apskrityje 
pasibaigia ir prasideda pradžioje 
Sausio.

Išskyrus atsitikimus kur toje 
vietoje teisėjai mirė, kiti visi ne
pralaimėjo rinkimų nei vienas ku
rie tik kandidatavo į tą vietą se
kantiems terminams.

Teisėjas Ewing buvo paskirtas j 
tą vietą 1925 metais per Guberna
torių Vic Donahey ir nuo to laiko 
vis laimi rinkimus. Pirm to jis 
per 25 metus praktikavo teises.

PALIKIT ĄGER TEISĖJĄ 
IŠRINKIT VĖL

Judge Harrison W.
Court of Common Pleas 

Term February 9, 1937

Musų Common Pleas Court su
taupo visuomenei kelis šimtus 
tūkstančių dolarių kas metai at
sakančiu ir ekonomišku operavi- 
mu. Jis stovi viršuj tarp pirma 
eilių teismų Suv. Valstijose.

Teisėjas Ewing žymiai prisi
dėjo palaikyme to aukšto laips
nio ir ekonomijos kaipo common 
pleas teisėjas per 11 metų.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Judge Frank J. Merrick 
Turi Gerą Rekordą

Judge Frank J. Merrick
Vienas iš tinkamiausių teisėjų 

užsitarnauja didžiausio balsų skai
čiaus kaipo atlyginimą už 20 me
tų ištikimą tarnavimą visuomenei.

Teisėjas Frank J. Merrick prieš 
kelis metus buvo Clevelando Vie
šos Saugos Direktorius, dabar yra 
Teisėju Miesto Teisme. Jis kandi
datuoja į Common Pleas Teismą 
trumpam terminui. Merrick’s vi
sa karjera kaipo advokato, per 20 
metų, atžymėta viešuomenes tarny
ba. Tik viena pertrauka buvo tai 
kuomet jis įstojo kariumenėn lai
ke didžiojo karo, per du metu tar
navo užjūryje, buvo du kartu su
žeistas ir gavo garbės ženklus už 
narsumą mūšio lauke.

Jo vardas yra plačiai žinomas 
Clevelande. Jis praskilbo savo su- 
gabumu kuomet buvo Clevelando 
Saugos Direktorium; du kartu bu
vo Apskrities Prosekutoriaus padė
jėju; per dvyliką metų tarnavo 
specialiu patarėju Clevelando Au
tomobilistų Klubui ir turėjo kitas 
pažymias vietas.

Frank Merrick paeina iš Wood
land-Buckeye Road miesto srities. 
Mokslo siekė uždarbiaudamas mėsos 
parduotuvėje Sename Mankete prie 
Ontario ir E. 4th St. Kaip tiktai 
išlaikė advokato kvotimus 1916 m. 
jis tuoj pradėjo praktikuoti teises. 
Užėjus karui stojo į kariumenę, o 
sugryžęs vėl pradėjo praktikuoti 
teises. 1920 m., Apskrities Prose- 
kutorius Roland A. Baskin, maty
damas jo gabumus, paskyrė Mer
rick vienu iš savo padėjėjų.

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbą avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprią odą ir atsakan
tį darbą. (50)

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.



IS LIETUVOS
Poni Mitchell Kaune

Gražiai Priimta
- Kaunas. — Rugsėjo 26 d.
Kauną atvykusią Amerikietę 
ponią Ruth Crawford Mitchell, 
iš Pittsburgho, stotyje pasiti
ko su gėlėmis ponios: čapli- 
kienė, Survilienė, Chicagietė 
B. Darlys-Drangelienė, moky
toja Glemžaite, Amerikiečiai 
Lubinai, Adv. R. Skipitis, te- 
nisistas Žukas, J. Vilkaitis ir 
daugelis kitų. Poni Mitchell 
buvo priimta stotyje, didžiaja
me svečių kambaryje, kurio 
skoningu tautiškame stiliuje 
įrengimu viešnia nuoširdžiai 
gėrėjosi.

Poni Mitchell yra Tautinių 
Kambarių Pittsburgho Univer
sitete 
barių 
poje.

reikalų vedėja.
reikalais lankosi

Ji kam-
Euro-

Rūpinasi Lietuvos 
Elektrifikacija

■ Ekonominiuose 
gyvai diskusuo- 

D. Zauniaus kelionė 
Ji esanti surišta su 
ekonominiu proble- 

kurių esąs ir Lietu-

Kaunas.
sluogsniuose 
jama Dr. 
į Švediją, 
visa eile 
mų, tarp
vos elektrifikacijos klausimas. 
Dr. Zaunius teiravęsis apie pa
ramą didžiulei hydroelektros 
stočiai statyti Lietuvoje.

“Sekm.”.

Susekta Policijanto 
Žudytojai

įvažiuojan- 
policijos nuova- 
Baublį ir polici- 
Kvalitą iš kru- 
piktadariai pa- 

Policinin-

SUIMTAS POLICININKO 
KVALITOS ŽUDEIKA

Kaunas. — Balandžio 20 d. 
vakare Veliuonos valsčiuje, į 
Klapatinės mišką 
čius Veliuonos 
dos viršininką 
ninką Zenoną 
mų nežinomi
leido kelis šuvius. 
kas Kvalita vietoje nušautas.

Dabar išaiškinta kad polici
ninką Kvalita nušovė Pranas 
Palubeckis, iš Šimkaičių vai., 
Skerspilių k., veikdamas kartu 
su Stasiu Barčium, iš Vaičiuš- 
kių kaimo. Barčius suimtas ir 
pasodintas Kauno sunkių dar
bų kalėjime, o Palubeckis te-j 
besislapsto. Už jo sugavimą |

paskirta 1,000 litų atlyginimo.
Polic. Kvalita kilęs iš Vil

kijos miestelio. Jis praėjusią 
žiemą buvo radęs Barčių ga
minant naminę degtinę, už ką 
Vilkijos apielinkės teismas jį 
buvo nubaudęs. “L.A.”

Atidareta Veteranarijos
Akademija

ADV. BAGDŽIUNAS- 
BORDEN LIETU

VOJ PAGERBTAS

Kaunas. — Rugsėjo 14 d., 
šaulių Sąjungos vadas Pulk. 
Saladžius suruošė vakarienę 
Amerikos 'Lietuvių veikėjui, 
Chicagiečiui Adv. Jonui Bag- 
džiunui-Borden pagerbti, šia 
proga svečias buvo suvestas 
su Lietuvos sporto įvairių ša
kų vadovais. Pulk. Saladžius 
priminė svečiui kad, brangio
mis savanorių-kurėjų, šaulių ir 
partizanų gyvybių aukomis ap
gynus savo nepriklausomybę, 
dabar Lietuva itin rūpinasi iš
ugdyti ne tik sveikos dvasios, 
bet ir sveiko, stipraus kūno 
savo jaunąją kartą, kad ji šim
teriopai stipriau negu 1919— 
1920 metais galėtų saugoti ir 
ginti savo tautos laisvę ir val
stybės nepriklausomybę.

šaulių Sąjungai atsiminti

Kaunas. — Rugsėjo 19 d. 
Vilijampolėje (Slabadoje) val
stybinio veterinarijos instituto 
puikiuose naujuose rūmuose 
žemės ūkio ministeris S. Put
vinskis iškilmingai atidarė au
kštąją veterinarijos mokslo įs
taigą — veterinarijos akade
miją.

Aukštoji Veterinarijos mo
kykla Lietuvoje steigiama jau 
ne pirmą kartą.

Šiandien vėl atgaivinama au-1 Pulk. Saladžius įteikė Adv. J. 
kštoji veterinarijos mokslo įs- Bagdžiunui-Borden gražiai iri-
taiga, bet jau naujais pagrin- .; štus V^do Putvinskio raštu du

| dais. Lietuvai kaipo žemės j t°mus- 
ūkio kraštui, kur gyvulių ūkis Karštais Pulk. Saladžiaus 
sudaro tautos ūkio pagrindą ir Ežiais iki ašarų sujaudintas 
teikia labai didelių perspekti- Adv. Bagdžiunas-Borden išsi- 
vų ateičiai, be abejo labai yra traukė iš kiseniaus aptrintą 
svarbu susirūpinti veterinari- i laPelį ir pasisakė savo intymią 
jos pagalbos geru sutvarkymu, j paslaptį. Septynerių metų am- 
Iki šiol tai buvo sunkiai įvyk-1 žiaus i švežtas iš Lietuvos į 
doma del didelės veterinarijos Ameriką, 47 metus ten gyvėn- 
gydytojų stokos. Neturint sa-

žo-

damas ir. išeiviuose savo tau- 
vo aukštosios veterinarijos mo- tiečiuose gaivindamas Lietuviš- 
kyklos, teko veterinarijos mo- kurną, nuolat su savim nešio- 

bet davosi tą lapelį — Prano Vai- 
iždo daug lėšų, i čaičio eilėraštį, “Yra šalis...” 

ir kiekvieną sunkesnę gyveni
mo valandą išsiėmęs kartoda
vo iš to lapelio poeto žodžius 
kad yra šalis kuri Lietuva va
dinas, — ir vėl tuojau pajau
tęs pakankamai stiprybės dir
bti Lietuvai ir Lietuvių tautai. 
Laiminga dabartinė musų kar
ta gali, anot Bagdžiuno-Bor- 

“L.A.” den, būti ne tik gyvendama 
savo tautos laisve ir savos val
stybės nepriklausomybe, bet 
ir vadovaujama Tautos Vado 
Antano Smetonos.

kslą studijuoti užsienyje, 
tai reikalavo iš i

Prie veterinarijos akademi
jos bus gyvulių klinikos, ku
rios aptarnaus Kauną ir jo 
apielinkę. Esant svarbiam rei
kalui, į klinikas galės būti at
gabenami serganti gyvuliai ir 
iš tolimesnių Lietuvos vietų.

Veter inarijos akademijoje 
yra 25 studentai: 16 tikrųjų 
ir 9 laisvi klausytojai.

STATYS PROF. DUBENEC- 
KUI PAMINKLĄ

Kaune rengiamasi pastatyti 
atitinkamas paminklas ant ka-1 
po architekto Prof. Dubenec- 

, ko. Paminklo komitetą suda
ro Gen. Nagevičius, Prof. Son
gaila, šlapelis, skulptorius Zi
karas ir Prof. Mockevičius.

Prof. Dubeneckio projekto 
pavyzdžiu padaryta Clevelando 

I Lietuvių Kultūrinio Darželio 
j planas.

VIETINĖS Sulos
ĘAUNAS PERKA WHITE 
AUTOBUSUS .

šiose- dienose Kauno miesto 
valdyba nupirko -iš- Whi(;e Mo
tor Co. du autobusus —•' viena 
pilnai įrengtą, antrą tik apati
nę dalį, viršų patys įsirengs. 
Kaune neužilgo pradės švais
tytis. Clevelando išdirbystės 
dideli stiprus, naujausios ma
dos autobusai, kurių padirbdi- 
nimui pridėjo daug rankų ir 
Clevelando Lietuviai, dirbanti 
White Motor Co. 
MANO PASTARA

Poni štaupienė, kuri 
su kunigais dalyvauja, 
landė pradžiugino 
dalyvaudama jų 
kermošiuje, užpildama vandens 
ant jų malūno. Ji 
kams išrėžė spyčių 
kodama kad ji buvo 
ir mačius kaip ten 
persekiojami, laisvės 
apsilenkė su teisybe, 
bar Lietuvoje nebuvo ir ką 
sako to nematė. Ji buvo Lie
tuvon nuvažiavus 7 metai at
gal, kai tik ką tautininkų val
džia buvo pradėjus tvarkyti, 
o ji drysta sakyti apie dabar
tinę Lietuvą. Komunistų lai
kraščiai nudžiugo pasigavę ka
talikę į savo gaują. t

Keista kaip žtnogiis, galį .aut 
dviejų arkliukų jodinėti r vie
nur dirba su katalikais ir' sti 
kunigais, o kitur eiha bolševi
kams tarnauti, kurių tikslas 
yra katalikui ir kunigus sker
sti. Reporteris.

vienur 
Cleve- 

bolševikus 
surengtame

raudonu- 
pasipasa- 
Lietuvoje 
visi esą 
nesą. Ji

Ji da-
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MOKYKLAS
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^WILKELISFUNERALHOME
r Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
Į NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
< Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo j kaštus.

; Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais
■ moderniškas.
Į HEnderson 9292

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. 

Ofiso Telef. MAin 1773
Kanipas St. Clair ir Ontario 

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

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

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

ADV. BAGDŽIUNAS-BOR- 
DEN TARP LIETUVOS 

TEISININKŲ
Rugsėjo 15 d. Apygardos 

Į Teismo Rūmuose įvyko Lietu
vos Advokatų Tarybos posė
dis, į kurį buvo pakviestas ir 
Adv. ’ Bagdžiuhas-Bordcn.

Tarybos posėdžio metu ta
rybos pirmininkas Prof. Leo- 

. nas įteikė Adlv. Bagdžiunui- 
I Borden Lietuvos advokatu var- « I ‘ ,du adresą ir palinkėjo svečiui; 

laimingo darbo Lietuvybės ir 
teisingumo srityje. Be to, bu‘ 
vo nutarta ta proga svečią ap
dovanoti Prof. K. Šalkauskio 
Lietuvos įstatymų rinkiniu — 
‘’Lietuvos Novelomis”.

Adv. Borden-Bagdžiunas pa» 
i sakė kalbą Amerikos Lietuvių 
Advokatų Draugijos vardu ir 

| po kalbos įteikė Lietuvos Ad= 
vokatų Tarybai sidabrinį sim
bolinį teismų plaktuką su ati
tinkamu užrašu.

Po oficialaus advokatų tary
bos posėdžio, advokatų tarybos 
nariai su svečiais nuvyko į 
Metropolį vakarienės, kur juos 
pasitiko didelis buris advoka
tų. Vakarienės proga pasaky-

Mažai kas, kurie balsavo už įra
šymą į Ohio valstijos konstituciją 
patvarkymo nustatančio taksų a p- 
ribavimą iki 10 mills suprato ko
kios bus pasekmės. Viena pasek
mė yra tai įvedimas sales taksų. 
Kita yra suvaržymas mokslo pro
gų musų vaikams. Jeigu Mokyk
los butų galėjusios pradėti darbą 
be užvilktu mokesčių, su tuo nau
ju patvarkymu, butų tiek to, bet 
dabar turėjo neapmokėtų skolų.

Kadangi kitokių būdų neparu- 
pinta padengti tas obligacijas, Mo
kyklų Taryba buvo priversta sko
las prailginti. Ruošiama planas to 
re'kalo sutvarkymui su visai mažu 
priedu taksų. Kadangi šių skolų 
atlyginimui reikalinga pratęsimas 
taksų per keletą metų, tai planas 
reikalauja taksų mokėtojų užgirti, 
šiais balsavimais, mažą prįetją, iš 
vieno ir pusės mill tų skalų paden
gimui. Kas met per eilę’ metų ja 
taksų dalis bus mažinapia. Savi
ninkas kurio namas kaštuoja, pa- 
veizdan, $3,000, sekančiais 1937 me
tais mokėtų $4.50- daugiau; 1938 — 
$4.20; ir taip kasmet mažyn, iki 
tik 60c 1945 m., ir paskutinį me
tą būti) tik trys centai. Vidutiniai 
ka met išeitų tik apie $1.32.

Ta suma gal but maža ar pcrdi- 
delė paskiram taksų mokėtojui, 
bet ji reiškia skirtuką tarp paru- 
t>inimo atsakančio mokymo jūsų , 
vaikams ir jo visiško suvaržymo. [

HIPPODROME
Jaunutė, graži ir visų mylima 

Shirley Temple, Amerikos žvaigž
dė No. 1, vėl pagamino naują fil
mą, “DIMPLES”, kuri bus pradė
ta rodyti Hippodrome Theatre šeš
tadienį, Spalių 17.

Su ja vaidina vica eilė pažymių 
filmų asmenų.

Veikalas pilnas juoko ir graudu
mo, vaizduoja Shirley rolėje - ma
žos gatvifiėš dainininkės su jos 
juokingu globėju, Frank Morgan,

Veikalas pradedamas su Shirley 
linkimame mažų vaikų būtyje da
rančia gatvėje vaidinimą ii?. šokius. 
Morgan prisistumia pet būrį žtU!įė-1 
tojų ir pradeda tiems vaikučiaips ■ 
rinkti pinigus. Nuo to ir praside
da jo ir jo mažos mergaitės pra
gyvenimas.

Morgan turi ypatingą paplotį 
imti sau viską Itą jo pirštai palie 
čia, kaip tai laikrodėlius, žiedus ir 
viską, bot už tai jis patenka j bė
dą, ir tik Shirlėy savo gražia šyp
są ir prašymu ji išgelbsti.

Prie "DlMPtĖS”, Hippodrome 
turi <lat parinktų vaižtlų, fnuzika- j 
lę komediją ir žinias.

JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

I iėtuviai 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 jūrių pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

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

. “ -Ji
Rugsėjo 11 d. Draugijos Už- Laisvamonių Mokykla 

* sienio Lietuviams Remti vadb- < 
vybė, su pirmininku Adv. R. 
Skipičiu priešakyje buvo su
rengus savo vakarienę Adv. 
Bagdžiunui-Borden pagerbti.

' 11  ...........I'11— " "'• ' r

GRVŽO Iš JJETUVOS
šiose djeĘpse gryžo iš Lie

tuvos j. Bėfiitiliš su žmona. Jie 
įvažiavę’ įnl®. $ą vąsąi^, 
per Švediją, Kelionę turęjo 
gerą, til^ gryžtaht sako kelias 
dięnąs smarkiai laivas pasupo.

Lietuvoje apvažinėjo Kaipė- 
dą, Šeduvą, Radviliškį, Šiau
lius, Rozalimą, Pakruojį, Ly
gumas jr kitur.

Pasakojo oras šią vasarą 
Lietuvoje buvo visai -'grąžus."

Beniuliai buvo Lietuvoj tuoj 
po karo, paskiau keli metai at
gal važinėjo Lietuvoje viena 
p. Beniulienė, o šymet pavasa
rį pavažiavo vėl abudu.

Praleidę keletą metų, sako, 
kad tik bus sveiki, ir vėl va
žiuos aplankyti savo tėvynę.

Kiek anksčiau sugryžo Stel
la Ivinskaitė, . Clevelande gi
mus ir augus Lietuvaitė, kuri 
važiavo viena ir pirmą kartą 
pamatė Lietuvą. Jai, kaip ir 
kitiems Amerikoje gimusiems, 
Lietuva patiko, ir ji turėjo la
bai gerą laiką. Lietuvą apva
žinėjo plačiai, ne tik trauki
niais, autobusais, bet ir oru.

Lietuvon važiuodama keliavo 
per Londoną, Stockholmą, gry
žo per Berliną, Paryžių. Tai
gi matė Europos gana plačiai.

Taip pat gryžn aplankius 
Lietuvą Pranė Mačienė-šukytė, 
kuri yra Clevelande gimus, o 
Lietuvoje užaugus. Parvažia
vo aplankyti savo tėvus, drau
gus ir pamatyti Visą Lietuvą.

Visi šie paminėti ekskursan
tai važiavo per ‘’Dirvos” agen
tūrą.

Demokratai Smarkiai 
t>irba Už Rooseveltą
Clevelando ir Cuiyahoga ap

skrities Demokratai pasitiki 
kad šios srities biliėčiai didu
moje balsuos už Rooseveltą..

Spalių 5 d. miesto auditori
jos muzikalėj salėj buvo su
rengtą milžiniškas Demokratų 
veikėjų mitingas. Padaryta 
įvairių padrąsinančių praneši
mų ir pasiruošta laukti atsi
lankant Prezidento Roosevelto, 
kuris žada sustoti Clevelande 
Spalių 16-tą.

Praeitą antradienį Cosmopo
litan Lygos valdyba laikė su
sirinkimą ir pasitarimą su at
eivių laikraštininkais, apkalbė
jimui rėmimo kandidatų į įvai
rias vietas tų kurie yra iš at
eivių ir geriausia supranta at
eivių, savo tėvų ir giminių rei
kalus šioje šalyje gyvenančių.

| VAŽINĖJASI
Petronė JonįHene su sąvo 

thotiną Marė Yesiene pirma
dienį automobilių išvažiavo sa
vaitei laiko pasisvečiuoti New 
Ybrkė.

Juozas Ą. Wylkses išvažiavo 
į Washingtoną, paskyrimui į 
darbą laivų statyboje. Gavo 
darbą per civil service. Čia 
darbavosi su Demokratais,

DONALD F. LYBARGER 
KANDIDATUOJA

Cuyahoga apskrities rekor
dų. vedėjas Donald F. Ly'bar- 
ger kandidatuoja į savo vietą 
kitam terminui. Jis toje vie
toje ištarnavo arti keturis me
tus. Jis yra advokatas, bai
gęs Western Reserve Univer
siteto Tejsių Mokyklą.

LINKSMAS VAKARĖLIS
Naujos parapijos Sodalietės 

rengia linksmą, kortavimo va
karėlį pas Žitkevičius, 2105 
St. Clair avė., šeštadienį. Spa
lių 17, nuo 8 vakare. Bus ir 
šokiai. Visas pelnas skiriama 
parapijai. įžanga tik 20c.

SVEIKINAME! '
Sekmadienį, Spalių 18 d., 

Antanas Šimkūnas, ilgametis 
tautininkas Clevelando Lietu
vių darbuotojas mini 50 me
tu savo amžiaus sukaktuvių. 
Šimkūnai dabar gyvena Bed
ford, O. Ta proga jų namuo
se rengiama vaišės. Abu op. 
Šimkūnai yra nuolatiniai “Dir
vos” skaitytojai ii- visada bu
vo Lietuvių tautinių reikalų 
rėmėjai.

PARODA UŽSIDARĖ
Olevelando Didžiųjų Ežerų 

Paroda užsidarė pirmadienį. 
Spalių 12 d. Sakoma ji vėl 
bus atidaryta kitą visą vasa
rą.

Parodą aplankė 3,979,229 
žmonės užsimokėdami įžangą.

Joje turėjo du namelius ir 
Lietuviai.

•i^J*‘>*>‘J‘i;**W*’?**>‘5**J*,5M,?*5*,5“M**l**V 

| EVA’S -j 
¥ Dry Cleaning i 
f Senas Drapanas padarom ? 
X kaip naujas, išvalom ir J 
f sutaisom. X
X Vyriški Siutai ir Topcoats X 
X išvalyti, suprosyti už 85c. X 
t Moteriškos dresės — 95c. v X v

EVA PETRAITIS X
6702 Superior Ave. Ž

. Telef. HBhderson 5699 X

VYRAMS SIUTAI
Didžiausios vertybės kokias mes kada siūlėm!

SUAUGUSIEMS ii
NAUJI RUDENINIAI 

ir
ŽIEMINIAI

SIUTAI
Sulyginkit musų Siutus si

galima sutaupyt pinigų i

VAIKINAMS

$18.50
Antros Kelinės

$4.00
kitų ir patirsit kaip 
gaut gerą medegą

Krautuvės atdara kas va karas iki 8 valandos t

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

M

W
L

Sf Z 'A'?>■$&%$

/

Nusistebėsit kiek mylių galima pa

siekti vakare ir Sekmadienį už ma

žiau nei dolari—per long distance.

Šios nupigintos kainos duoda tą ga

limybę maloniai pasikalbėti su gi

minėmis ir draugais gyvenančiais 

kituose miestuose už mažus kaštus.

Kur nors—gal dabar pat—tėvas ar 

motina, brolis ar sesuo ilgisi išgirs

ti nuo jūsų Kada kaštai tokie ma

ži, kodėl neaplankyti juos telefonu 

vakaro metu.

NAKTĮ ir SEKMADIE
NI NUPIGINTOS 

KAINOS

Už 3-minūtų stotis-į-stotį pasi
kalbėjimą per kitas long dis
tance kaštuoja sekančiai:

Lietuvoje
Kaunas. — Kaip . žinorpa, , 

jau prieš kiek laiko Dr, Jonas i 
Šliupas stengėsi gauti leidimą 

“L.A.” steigti $pėcihlę mokyklą vai
kaitis tų tėvų kurie nėprakti- 
kuoja jokios tikybos. - Kiek 

i teko girdėti, tokia mokykla i 
bus leista nuo ateinančiu (noks- j 
lo metų pradžios. Ji veiks spe
cialiu įstatymu ir spečiale, 
švietimo. ministerijos nustaty
tu programų. Mokyklos di
rektorium minimas pats Dfr. 
J. šliupas. “Sektii.”
ŽADA ■tSLįlS’iįf ^UKSINES

MONETAS -
Kaunas. — Patyrėrųe kad 

ateinančių metų pradžioje Lie
tuvoje bus pradėtos kaldinti. 1Q

200 MYLIŲ . . ......................60c
250 MYLIŲ ............. 70 c
300 MYLIŲ . . .........80c

sta- 
šy- 

mė-

Jau Išvežta 126,914 
Tonų Gudų r

Kaunas. — Centralinio 
tistikos biuro duomenimis, 
met per pirmus aštuonis
nesiūs įvairių grudų iš Lietu
vos išvežta 126,914 tonų už 
13,891,800 litų. 1935 metais 
per tampat laiką grūdui buvo 
išvežta 98,973 tonai už 13,- 
890,200 litų, o 1934 m. tik 
6,528 tonai už 1,43,8700 litų.

Kas Vakarą po 7-to» 
Valandos ir Visą Dieną
Y Sekmadienį

'“Dirva” dabar yra pigiausias tuvoje .bus pradėtos Kaldinti. ly 
j darbininko liuoslaikio ; drąugas, litų sidabrines ir 50 litų auk- 

platinkit ją tarp savo draugų, sinės monetos.’ r‘Sekm.”
WE Va H I O icB E L L i TELEPHO N EC O , jįsSJ
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AKRON

MIRIMAI
Šose dienose mirė Napoleo

nas Grižas. Palaidotas nežino
mųjų vargšų kapinėse miesto 
kaštais. Velionis buvo ramus 
žmogus, tik pamiršo kad rei
kės mirti, netaupė gyvenda
mas ir į jokią apdraudą ne
prigulėjo. Reporteris.

CLEVELANDO LIETUVIU DARŽELIO AT!
darymo iškilme

Darželiui Sudėta virš $300.00 /

Knowsy Knoos
BY SUPER SNOOPER

guess it’s in my blood,

The Lithuanian Cultural
Garden Opening

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

PASAI DAR PRAILGINAMI
Clevelando gatvekarių kom

panija, po ilgų derybų su mie
sto taryba, sutiko pratęsti pa
sų sistemą iki Balandžio 1 d., 
1937 metų. Pirmiau buvo sa
kyta kad ši savaitė bus pas
kutinė pasams.

264 UŽMUŠTA
Ohio valstijoje per pirmus 

šešis šių metų mėnesius trau
kiniais, trekais ir busais už
mušta 264 žmonės. Trauki
niai užmušė daugiausia iš 
skaičiaus — 228 asmenis.

to

PLAIN DEALER NAMAS
Dienraštis Plain Dealer sta

to didelį savo spaustuvės na
mą prie Superior avenue ir E. 
19 strėcf.-'. Ta vieta dabar už
tverta iš" gatvės. Kitados ta
me dideliame plote Lietuviai 
ir jų vaikai žaisdavo ir žolėje 
gulėdavo.

LANKĖSI BROWDER
Praeitą sekmadienį 

landė kalbėjo komunistų 
didatas į prezidentus, 
Browder. Jo paklausyti 
rinko apie 5,000 žmonių.

Komunistai žino kad jie ne
išrinks savo prezidento, 
naudoja progą važinėti 
są šalį ir agituoti už 
nizmą. Komunistai juk
pažysta jokių rinkimų, jie 
ri revoliucijų.

Cleve- 
kan- 
Earl 
šusi-

bet i§-

komn- 
nepri- 

no-

LANDON LANKĖSI
Pirmadienį Clevelandą aplan

kė Republikcnų kandidatas į 
prezidentus, įAlfred M. Lan
don. Jo paklausyti į miesto 
auditoriją susigrūdo į 17.00C 
žmonių. Landon smarkiai kri
tikavo Rooseveltą ir pats ža
dėjo įvesti geresnę tvarką ir 
duoti daugiau darbų, prašali
nant “ai'kvojimą”, ką Republi- 
konų kandidatas primeta De
mokratui Prezidentui Roosevel- 
tui.

SPROGO STADIUM
Clevelando stadiume antra

dienio pavakare ištiko sprogi
mas, išvertė dalį pastato, nuo
stolių padaryta už a$ie $100,- 
000. Vedama tyrinėjimai.

DEDA NAUJAS MAŠINAS
Fisher Body Co. paskyrė 

$1,300,000 sudėjimui .naujų 
mašinų savo dirbtuvėse CJeve- 
lande ir Norwood, Ohio. Pra
dės gaminti viršus naujiems 
1937 metų medelių automobi
liams.

NUŽUDYTAS
Sekmadienio vakare išėjęs į 

krauvuvę, John Hess, 27 m., 
nuo 3127 W. 18th st., susiti
ko prie krautuvės nepažysta
mus vyrukus sėdinčius auto
mobilyje, su jais susiginčijo, 
susimušė, ir jie jį nušovė. Jis 
buvo persiskyręs su 
paliko 5 metų dukterį.

žmona,

ROCKEFELLERIU
DOVANA BAŽNYČIAI

Tėvas ir sunns Rockefelle- 
riai padovanojo Euclid Avenue 
Baptistu bažnyčiai $225,000, 
išgelbėjimui ios iš skol 
nis Rockefeller 
bažnyčioje poteriaudavo, 
gyvenimas seniau buvo Cleve- 
lande.

Se- 
kitados toje 

Ju

šimtai Clevelando Lietuvių 
kurie netikėjo kad Lietuvių 
Darželis kada nors bus įreng
tas ir kitiems tą sakė, persi
tikrino patys, o tūkstančiai ki
tų kurie tikėjo ir rėmė Darže
lį susirinko sekmadienį pama
tyti iškilmingo Lietuvių Kultū
rinio Darželio atidarymo!

Ilgas, ilgas automobiliu pa
radas su šimtais Lietuvių, nuo 
“Dirvos” redakcijos ir Lietu
vių salės, pasipuošę Lietuvos 
ir Amerikos vėliavėlėmis, išdi
džiai važiavo Superior gatve 
į Lietuvių Darželį. Parado 
priešakyje, dideliame automo
bilyje, važiavo Dr. Mikas Bag
donas iš Washingtono, laikinai 
einąs Lietuvos Ministerio par
eigas. Su juo važiavo Darže
lio valdybos nariai. >.

Atvažiavus į Darželį, čia bu
vo susirinkusios tūkstantinės 
minios Lietuvių. Darželyje su
sirinko žmonės jau visa valan
da anksčiau, apžiūrinėjo Dar
želį, davė savo aukas Darželio 
kaštų padengimui. Visi gėrė
josi, džiaugėsi — ir didžiavosi 
matydami kad Lietuvių Dar
želis savo gražumu pralenkia 
visų kitų tautų darželius.

Automobilių paradas į Dar
želį prasidėjo lygiai 3 valandą 
po pietų, ir už apie dešimties 
minutų pasiekė Darželį. Nuo 
Lietuvių centro Darželis yra 
tik keleto minutų automobiliu 
važiavimo.

Nors oras pasitaikė vėsus, ir 
tą patį rytą dar kiek lynojo, 
po pietų laike parado ir pro
gramo Darželyje lietaus pavo
jaus nesimatė. Kartais saulu
tė šyptelėjo pro debesų tarpą, 
šviesdama, iš vakarų dangaus 
tiesiog i Dr. Basanavičiaus vei
dą — ir į veidus programo iš
pildytojo, ir tada apačioje su
sėdę žiūrėtojai dar žavėtines- 
nį matė Darželio vaizdą. Nors 
jau ruduo, bet Darželyje su
sodinta dikčiai krūmų kurie ir 
žiemą žaliuos, 
išrodė gražus 
po susodinimo jame medžių ir 
kronui.

taigi Darželis 
sekančią dieną

CEREMONIJOS
Dr. M. Bagdonui atvažiavus 

ties ineiga į Darželį iš žemu
tinio bulvaro, čia jį pasitiko 
eilė mergaičių tautiškuose rū
buose, ir dvi mergaitės — Vil- 
činskaitė ir Miščikaitė — bal
tose suknelėse, kurių užduotis 
buvo nukirpti juostas inėjimui 
į Darželio vidurinę dalį. Iš 
antro automobilio išlipo ketu
rios kitos tautiškais rubais pa
sipuošusios panelės, kurios tu
rėjo du vainikus. Vienas nuo 
vietos Kultūros draugijos, an
tras nuo Darželio Sąjungos.

Dabar prasidėjo žygiavimas 
į Darželio centrą, prie Dr. Ba
sanavičiaus paminklo ir Gedi
mino Stulpų. Priėjus laiptus, 
vienoje ir kitoje didžiosios 
centralinės platformos pusėje, 
dvi mažosios mergaitės nukir
po baltas juostas užtiestas per 
taką ir abiem pusėm į didžią
ją Darželio centre platformą 
suėjo iškilmių vykdytojai. Dr. 
Bagdonas padėjo prie Dr. Ba
sanavičiaus stovylos vieną vai
niką, antrą vainiką padėjo 
Clevelando Parkų direktorius 
H. E. Varga. x

Sutrukta keliolika minutų 
fotoprafavimui. N. A. Wil- 
kelrs ir Bjll Baltrukonis darė 
judamas filmas.,

Sekė programas: muzika, ir 
po to Darželio Sąjungos pirmi
ninkas Adv. P. V. česnnlis 
pradėjo įžanginę kalbą. Visi 
programo dalyviai — kalbėto
jai ir muzikantai ir choras —

buvo susodinti toje Darželio 
centralinėje platformoje, kur i 
yra dikčiai vietos ir iš kur la-' 
bai patogu matyti ir kalbėti i Į 
minią sėdinčią suoluose susta
tytuose ant bulvaro prie Suei
gos i musų Darželį.

Kalbas pasakė šie: Kun. V.
G. Vilkutaitis, Pijus J. žuvis, 
K. S. Karpius, Darželio Sąjun-j 
gos sekretorius, P. P. Mulio- 
lis, iždininkas, Ona Mihelichie- 
nė, I vice pirmininkė.

šiame tarpe kalbėjo svečiai. 
iš kitu kolonijų, May Spūdy-' 
tė iš Šcranton, Pa., ir P. Piva- 
ronas iš Pittsburgho.

Čia šv. Jurgio parapijos cho- i 
ras, vedamas V. Greičiaus, su-1 
giedojo “Vilnius”.

Po choro dainos, sekė kalba 
garbės svečio, Dr. Miko Bag
dono, kuris pirmiau kalbėjo 
Angliškai, paskui Lietuviškai.

Selkė Lietuvos ir Amerikos 
himnai, kuriuos sugiedojo cho- ■ 
ras su muzikos akompanirnen- . 
tu.

Clevelando mayoras, Harold
H. Burton, kuris pradžioje ce
remonijų nedalyvavo, atvyko 
laiku atsakyti į Dr. Bagdono 
kalbą, kurią visą girdėjo.

Po šito, 
visų tautų 
mininkas 
kalbėjo ir 
darželių atstovus, po jo kal
bėjo Jennie K. Zwick, Darže
lių Lygos sekretorė, Parkų di
rektorius Varga, Kun. Karu- 
žišlds, Jonas T. DeRighter, ir 
kuomet Dr. Bagdonas dedika
vo paleistą į veikmę Birutos 
fontaną, sugiedota “America”, 
ir tuo programas baigėsi.

Program ui įpusėjus, iš kul
tai atsirado puodas karštos ar
batos su vynu, programo pil
dytoji! sušildymui, nes vaka
rop oras tikrai buvo šaltas. 
Vėliau paaiškėjo kad tas gėra
las buvo atneštas iš namų p. 
Marijonos Brazauskienės, Dar-: 
želio kaimynės, nuo 9200 Park
gate avė. Ačiū jai už tokį su
sipratimą ir užuojautą!

žmonės, nuo šalto oro Įšalę,! 
didumoje išsiskirstė, bet kiti 
pasiliko Darželyje iki sutemai.

Atidarymo iškilmėms pasvei-' 
kinimus prisiuntė SLA. Pre- ’ 
zidentas Bagočius ir Centro Į 
Sekretorius Dr. M. J. Vir.ikas, I 
Lietuvos Konsulas A. Kalvai-į 
tis iš Chicagos, LRKSA. Pre- j 
zidentas L. šimutis, taipgi bu-1 
vo sveikinimas nuo Katalikų 
Federacijos ir nuo S. V. Sena-i 
toriaus Bulkley.

Svečių iš 'kitų miestų į Dar
želio atidarymo iškilmes atva
žiavo iš Pittsburgho, Detroito, 
Scrantono, Daytono, Akrono ir 
be abejo buvo iš kitų miestų, 
tik nebuvo galima juos visus 
susektį.

Aukų laike šių ceremonijų 
Darželio įrengimo kaštų paden
gimui sudėta virš $300. Tikrų 
atskaitų dar nėra.

(Aukautojų vardai bus pa
skelbti kituose numeriuose).

Iš Darželio, publikos dalis 
atvyko į Lietuvių salę ir link- 
sminosi, apvaikščiodami 
Darželio “krikštynas”.

(Daugiau apie Lietuviu 
želį telpa editoriale ant 
pus].)

dar sekė kalbos — 
Darželių Lygos pir- 
Chas. J. Wolfram 
perstatė, kitų tautų

savo

Dar- 
4-to

for 
that 

its

PENNED BY “EM
(K.

CAT NIGHT CLUBBLACK
Superior Avenue6810

ŠOKIAI

HM Ketvirtadienio vakarais šiame klube buna 
su speciale svečiams dovana. Atsilankykit.

PASTABA: 
kortavimas H

"CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Užkviečia visus Jus į iškilmingą atidarymą 

Atidarymas Antradienį, SpaJiu-Oct, 20 
Nuo dabar šis Klubas bus naktinis, atdaras iki vėlai 

turės DEGTINĘ ir visus kitus gėrimus 
Taipgi čia bus nuolatos gera muzika šokiams.

PENKTADIENIO, ŠEŠTADIENIO IR 
SEKMADIENIO vakarais.

DR. BAGDONAS APLEIDO 
CLEVELAND.^ ANKSTI
Lietuvos atstovas Dr. Mikas 

Bagdonas Į Darželio atidaryme 
iškilmes atvažiavo apie 9 vai. 
sekmadienio rytą. Stotyje jį 
pasitiko būrelis žmonių ir tuoį 
nulydėjo Į Hollenden viešbuti.

Iš viešbučio nuvežė Į Lietu
vių Darželį, kad pirm laiko su
sipažintų su tuo musų dideliu 
puošniu tautiniu paminklu.

Ta proga Dr. Bagdonas ap
žiurėjo ir kitų tautų darželius.

12 valandą dienos, viešbuty
je susirinko apie trys desėt- 
kai vietos Lietuviu ir svečių iš 
kitu miestų, Dr. Bagdono pa
gerbimo pietums.

Po pietų, Dr. Bagdonas, ly
dimas Darželio valdybos, pri
buvo prie Lietuvių salės para
dui į Darželį.

Iš Darželio, programa užbai
gus, svečias buvo pakviestas 
pas pp. Karpius, kur užsikan
do ir susišildė, ir tuoj išsiren
gė atgal į stotį ir apleido Cle- 
velandą.

Clevelando Parodos vadovy
bė buvo kvietus svečią apžiū
rėti parodą nuo 7:30 vakare, 
bet tam jau nebuvo laiko, ka-

J. M.’S SECRETARY)

double parking there bud- 
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dy” is 
yelling 
form : 
to the 
decorated with yellow, green, and 
red ribbons. Flags of Lithuania 
and America gayly waved from the 
radiator tops as the wind did blow. 
Horns were blaring and people were 
hurrying to the cars to join the 
parade to Rockefeller Park.

The day 
cloudy, 
people who had no cars. They came 
came by street cars, busses, taxis, 
etc. An immense crowd of men, 
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long awaited for occasion, 
about the garden have
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who tried to 
of cars next 

were colorfully

people, 
young,And yet the urge to 

seems to 
However, lately, the

I 
there has been many a time 
I’ve thought to myself that 
high time that the Knowsey Knnos 
be no more,
keep going on always 
haunt 
desire to continue has become more 
than just a feeling, in fact, it has 
become a necessity.

me.

seems that due to the fact 
the Akron Lithuanian Social 
is somewhat dispersed, many 
assumed the idea that there 

in Akron and 
any material

It 
that 
Club 
have
is nothing going on 
therefore there isn’t 
for the SSS. Well my dear read
ers that is most incorrect. There 
is plenty going on, regularly. The 
only reason that you haven’t heard 
much 
hasn’t 
I will 
whole, 
mant. 
groups
up have been 
have been doing things, — places 
where they had never been before 
and things they had never 
dreamt 
though 
in all 
faithful 
the low

about it is because there 
been any Knowsey Knoos. 
admit that the ALSC, as a 
has become somewhat dor- 
But nevertheless the small 
into which it has broken 

going places and

even 
of ever doing. And even 
I am not capable to tpke 
these activities my many 
spies are still giving me 
down.

was cold and partly 
but this didn’t stop the

nnd I 
looks 
great 
their

women, and 
see this 
Subjects 
been on the lips of every true Lith
uanian for. several years, 
could just see the happy 
on their faces, Sunday, as 
men praised and admired
garden. Incidentally, the Lithuan
ian Garden is the first cultural 
garden to he completed under the 
W. P. A. Project.

last Saturday night, I per
dropped in at the home 

and Mrs. Pat Roman, only 
a group of some fifteen or 
ALSCers assembled in a 

Many were

THE SPEAKERS —
Mr. P. V. Chesnul had the honor 

and pleasure of introducing the 
speakers who labored industrious
ly to make the 
an unforgetable 
tendants.

garden dedication 
event to all at-

H. Burton gave 
on behalf of the

top with

prepared
Mrs. W.

their

FRIDAY FISH FRYS
The Lithuanian Hall, 6835 Super

ior Ave., is a scene of much action 
these Friday nights at which time 
the Citizens Club holds its 
fish-fry and bank-nite.

A large group of fine 
represented by the old and
find much amusement in dancing 
and in meeting their friends over 
a shouper of two of Lubeck’s golden 
water brimming over the 
fluffy down.

Besides delicious fish, 
by masters of the Art,
Zidzunas and Mrs. Akelis, 
potatoe pancakes, with a dish of 
pure rich cream is most palatable, 
save those wishing to reduce their 
girth dimensions. Sendee by the 
young lassies Florence Zidzunas 
and Julia Skarnulis, whose work 
is freely given for a good purpose. 
To Mr. Chester Zuris goes 
credit 
which

Chester Zuris goes the 
for the Bank-nite inovation 
today amounts to $10.00.

HAS A LINE
Jim Garson, Cleveland lath- |Mr. .

uanian, suddenly caught in the tide 
of a changing world and weighted 
by old age makes his comeback 
by selling miscelaneous article’s via 
the door-step for the past ten 
years. This former New Yorker 
finds it interesting and profitable.

Of two daughters, one is at 
present time studying nursing 
a Cincinnati school.

the
at

for 
side

unique archi- 
slight decent 

the winding 
of the mid-<

LITHUANIAN CULTURAL 
GARDEN DEDICATED

Last Sunday before a crowd of 
several thousand Lithuanians, the 
beautiful Lithuanian Cultural Gar, 
den was officially dedicated.

This cultural project was start
ed about seven years ago and is 
but one of twenty or so gardens 
so built by the various national, 
ities ip Cleveland. The Lithuanian 
Garden is appraised by all as be
ing the finest of the entire group 
surpassing all by its 
tecural design, 
gives advantage 
stairs on each
platform leading up to the Biru tą 
fountain on the Boulevard abqve.

Dr. Bagdonas, Charge d'affairs 
ad interim of Lithuania, presented 
the garden to the City of Cleve
land, oh whose behalf, Mayor Har, 
old Burton accepted.

Addresses and remarks were in 
order being made by a number of 
distinguished people. Amongst 
them were P. V. Chesnul, President 
of the Lithuanian Cultural Garden 
League, Rev. V. G. Vilkutaitis, P. 
J. Zuris, K. S. Karpius, secretary 
of the League, P. P. Muliolis, its 
treasurer, Mrs. Anna G. Mihelich, 
first vice president, H. E. Varga, 
Rev. A. Karužiškis, John T. De
Righter and others.

Guest speakers were: Miss May 
Spūdis of Scranton, Pa., Peter Pi, 
varonas of Pittsburgh.

. Just 
1 sonally 
I of Mr. 

to find 
twenty
little social gathering, 
playing cards, others bunco, a few 
dancing, while some were just sit
ting around having a good time. 
And was I surprised to find in the 
group three young gents. Johnny, 
Tony, and Joe. from that big city 
of Cleveland. At first I thought 
they were sober, but when they 
began to tell me how they came 
down in an airplane and landed 
it in the back 
have my suspicions, 
ed they even had

į night in Akron.

THEY STUDY NIGHTS
Miss Pauline Palub, 639 

97th Street, a 
Dame College, 
business course 
of Business

East 
graduate of Notre 

is now pursuing a 
at- Spencerian School

PARSIDUODA 
ŽODYNAS-DICTIONERY 

LIETUVIŠKOS IR ANGLIŠKOS _ 
Dviejose dalyse, abi 

uaiys vienoje Knygoje, 1274 pusi. 
Tai yra Antano Lalio didysis žody, 

kaip 
parsi. 

Da, 
negalima gauti ir 

Kam reika’in-

KALBŲ 
dalys vienoje knygoje, 1274

airplane 
yard, I began to 

Later I leam- 
to spend the

Glancing over to
I noticed Slim’s girl friend, Marie, 
sporting a ring on that 
finger of the left hand, 
looks like Slim has 
the real M’Coy.

Seated on one side 
port I spotted Irene, 
friend, completely 
little book entitled
Children — Little Ones”, 
on the other side of the davenport 
I noticed Mrs. Stan Alekna com
pletely absorbed in a big game of 
pinocle. Somehow it seemed to me 
that maybe she should 
absorbed 
stead.

the next table

certain 
Yep, it 

finally found

of the daven- 
Chickie’s girl 

absorbed in a 
“The Care of 

Seated

in that little
have been

book in-

Bill Darulis 
did I keep my

was there
eye on

Mikas Bag
important of 
too, like sev- 
speakers had 
and Lithuan- 

are proud

Pauline Maezer, 13706 Ben- 
Avenue attends Spencerian 
of Business. She is a grad-

Miss 
wood 
School 
uate of John Adams High.

Oh yes! 
too, and 
him. You may or may not know, 
but I’ve heard that the other night 
he got 
anymore,
nevertheless I did 
down two glasses of 
I’m inclined to have 
in what I heard.

:o. . . . well I ain’t sayin’ 
‘cause I only heard. But 

see him sip 
cider, so that 
a little faith

About this time the Pinch-hit
ter, Akron’s pany-waisted orange 
drinker, sauntered in. But he did
n’t care to play cards much. All 
he did was take Bertha Gariones 
into the kitchen and dance with 
her I guess. But wait a minute. 
There wasn’t any music in there. 
Say what the heck did they do in 
there? Boy did I pass up some
thing.

In one corner of the dining room 
I saw Pete Hollish leaning up 
against the table and sweating to 
beat the band. I thought that 
maybe the guy was going to pass 
out. But heck, when I got to his 
side I found out that him and 
Whitey were shaking dice and he 
was alreay a nickle in the whole.

Well I guess I better scram be
fore someone trows something at 
me.
bed 
I’m 
see

Anyway, I've got to get to 
early and get my sleep ‘cause 
going to > Cleveland Sunday, to 
what I can see.

dangi Dr. Bagdonas negalėjo 
Olevelande ilgiau užtrukti ir 
skubino gryžti Į Washingtoną.

Dr. Bagdono automobilį ir 
paskiau Lietuviu paradą vedė 
Clevelando policijos motorcik- 
liniai policijantai. Rep.

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

saviškiams į Lietuvą.

nas, visai mažai vartotas, 
naujas, brangiais viršeliais, 
duoda pž pusę kainos, $8.00. 
bar šių žodynų i 
nauji kaštavo $16. 
gas šis žodynas kreipkitės tuoj.

*p KELLY
1426 E. 45 Št. Cleveland, O,

Mayor Harold 
a short speech 
city. The other two speakers hold
ing government positions were, the 
John T. DeRighter and H. E. Var
ga.

His Excellency, Dr. 
donas was the most 
all the speakers. He 
erai other Lithuanian 
his speech in English
ian. The Lithuanians 
that so great a celebrity took part 
in the dedication ceremonies. Never 
will the recollection of this happy 
day leave them and never will the 
picture of this dignified and aris
tocratic gentleman, standing on the 
speakers platform leave them.

All that can be said is that ALL 
IJthuanians showed great patrio- 
tistm, loyalty and generosity, and 
they ALL helped to make the most 
beautiful garden in Cleveland.

Regardless of weather, time, etc. 
the younger generation was well 
repersented. Helen Lupinas, smart 
gal, wore her winter coat while I 
nearly froze to pieces. My pal and 
nurse fiiend, Birdie Banalis got a 
nice red nose, but hers wasn’t 
the only red one either.

Mildred Vicunas must have eat
en a good amount of some heat
giving food before • coming to the 
garden; as I asked her if she was 
cold and she replied, '‘No, are you?" 
And there I was, my hands in my 
pockets, my summer coat 
around me twice, and my 
ed over my eyes almost.

Saukevičius was

wrapped
hat pull-

proteet-Marie
ed from the wind by her baby sis
ter whom she was carrying around.

sisters, but not 
Mr. William 

to marry his 
Josephine Cru- 
Oct. 17. May

married bliss be

to make up some 
but I guess my

ON THE SIDE -
Brothers marry 

at the same time. 
Halaburda is about 
sister-inlaw’s sister, 
gas, this Saturday, 
the happiness of 

theirs forever.
I tried so hard 

kind of a poem
brain froze, (don’t ask which one).

Wonder what happened to the 
lolling - loafing - loving boss of 
mine? Couldn’t find hide nor hair 
of ’im, and he has plenty hair to 
be found by, I'll say. I suppose 
he had a big engagement (I mean 
the night before). So til! we 
meet again, Adios.
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PARDAVIMUI NAMAI
šeimų, po 5 kambarius, for- 
nasai, maudynės, garadžiai, 
didelis lotas. Kaina $6,000. 
Reikia įmokėti $1,800. Rn- 
dasi ant Addison rd.
šeimų po 6 kam., maudynės, 
furnasai. Ant Melrose avė. 
Kaina $5,500.
šeimos, 7 kamb., fronasas, 

maudynė, garadžius. $1.500. 
šeimų, po ,4 kamb., maudy
nės, fomasai, garadžius, — 
kaina $4,000; Įmokėti $500. 
Išsimokėjimas lengvomis iš
lygomis. Kreipkitės dabar.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Mr.
St,
Die 

engineer-

A former East Tech man, 
Walter Krause, 659 East 97th 
is furthering his training in 
Design and in general 
ing.

IŠSIDUODA KAMBARIS 
vienam vyrui, Lietuviškoj šei
moj, arti trijų karų linijų.

5903 Luther Avenue.

his free 
law course

time dabbling 
at the John 
Law. He is 

School of Ap-

REIKALINGA MERGAITĖ 
visokiam 
1 vaikas; 
lėtų būti 
ra vieta.

Phone

namų darbui, yra 
reikalinga kad ga- 
ir naktimis. Ge- 
Kreipkitės tuoj: 
F Air. 3493 M.

Our editor, Peter Skukas, is now 
spending 
with a 
Marshall School of
a graduate of Case 
plied Science, an engineering col
lege in Cleveland.
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yra laikas

A R yra 
anglį.

T
kurint

laikas

gerų 
nuo 
ge- 
Tik

X

ŽIEMA 
anglį.
A B 

pirkti
Norėdami gauti 
anglių — pirkit 
Komero — gausit 
rą patarnavimą, 
šaukit telefonu:

GArfield 2921
arba kreipkitės antrašu

Komer Coal & Wood Co.
¥ 1201 EAST 80th ST.
¥ (Lietuvis Pardavėjas)

į f
¥

¥
¥ 
t

XX

¥

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

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.

farmelę su 5 kam, 
yra tvartas kar-

PUIKI PROGA
Parduodu 4 akrų 

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

Kreiktis telefonu arba asmeniškai
6P. J. KERŠIS 

1430 Standard Bldg. Cleveland, 0. 
Telefonas MAin 1773. Namų vaka
rais ir šventadieniais KEn. 4740 W.
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I T. SAMAS JEWELRY| 
| 6704 Superior Avenue

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

Ė VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
: KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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J. J. STANKUS

I

s

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

prieinamos, anglis geriausia.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio. ’


