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Barberton, O. — Stiklo 
išdirbystės darbininkai iš
kėlė reikalavimą pripažinti 
unijos atstovybę tarimamsij 
su kompanijos vedėjais, iri 
pasiryžo streikuoti jei ta 
teisė nebus duota.

Unijos viršininkai grasi
na išvedimu į streiką visų 
Pittsburgh Plate Glass Co. i 
darbininkų, 7000 skaičiuje, j 
jei Barbertono 700 
ninku reikalavimas 
išpildytas.

PREZ. AZANA PASI
ŠALINO IŠ SOS

TINĖS

dar bi
ri ebus

Maple

IŠSIDUODA M 
tienam vyrui, Lifto j 
noj, arti trijų tai:

5903 Luther A®

Norwalk, O.
City Rubber Co. darbiniu-j 
kai išėjo i streiką sulaiky
dami gurno darbus.

EIKALINGA MERO 
aidam namu darbuiL 
iškas; rtHit®. tai 
,u tai it naktimi 
. vieta. Kreipėtės j

Phone F Air. 34931

Skelbimai “Di
Smulkus skelbimai 

aip tai narni) pat® 
uomavimas, tad 
davimas ar pantas- 
lojimai, padėta ii 
na patalpinti šia ii

50c už virai 
3 kartus i| 

Priduokit gatavi f
vos’ Atait

Philadelphia, Pa. — Ben
drai imant, Pennsylvanijos 
dirbtuvėse Rugsėjo mėne
sio bėgiu darbininkų skai
čius padidėjo virš Rugpjū
čio mėnesio. Rugsėjo mė
nesi dirbę bendrai apie 87 
nuoš. normalio, arba 11 
nuoš. daugiau negu peniai 
tuo laiku.

PUIKIU

Parduota 4 įkn fa 
bario nuaš? 
rra laikysi fe 
duburiu & 
šėmi gps j 

: Clerelutfa rl 
i lyje, prie jef 
P 11.

Kreikus tek&Į

Pittsburgh, Pa. — Car
negie-Illinois plieno korpo
racijos darbininkams atsi-

■ sakyta padidint greitu lai
ku algas, ko jie tikėjosi su
tikdami baigti streiką ke
lios savaitės atgal. Unijos

■ atstovai stengiasi iškovoti 
daugiau mokesčio.
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Birmingham, Ala. —Čia 
plieno dirbtuvės pradėjo 
gauti daugiau užsakymų 
ir darbai žymiai pagerėjo.

U. S. Plieno korporacija 
pasiryžus praleist $29,000,- 
000 padidinimams savo iš- 
dirbysčių Birminghame.

Čia daugiausia dirbama 
su juodukais, jiems 
žymiai mažiau, taigi 
ro daugiau pelno.

Mostoles, Ispanija, Spa
lių 22. — Vakar tautinin
kai sukilėliai išmušė vaį 
džios kariumenę iš Naval- 
camero iki šio miestelio, 
kuris randasi tik 13 mylių 
nuo sostinės Madrido.

Kairiųjų vadovybė įsakė 
saviems bėgti iš to pasku
tinio didesnio miesto, už
stojančio sukilėliams kelią 
linkui sostinės.

Mūšiai eina žeme ir oru. 
Sukilėlių lakūnas nusilei
dęs gana žemai, nukovė du 
valdžios lėktuvus.

Madrido apielinkės mie
stuose ir miesteliuose lau
kai ir keliai pilni moterų 
ir vaikų, verkiančių, iš vie
nur į kitur persikeliančių 
pabėgimui už karo fron
to.

Iš Madrido, kuris lau
kia kasdien užpuolimo ir 
bombardavimo, valdžia ne
išleidžia jokiu pabėgėlių— 
visus, moteris ir vaikus, 
verčia imti ginklą ir kovo
ti iki paskutinio kraujo la
šo. Aišku, tie nekalti žmo
nės turės žūti, kuomet jie 
pasišalinę galėti] išlikti gy
vi. Raudoniesiems nerupi 
gyvastys niekeno.

PREZIDENTAS PASI
ŠALINO

Madridas. •— 'Kairiųjų 
valdžios prezidentas Aza- 
na su žmona ir keliais mi- 
nisteriais apleido sostinę. 
Prezidento žmona jau atsi
dūrė Prancūzijoje, o pats 
prezidentas su savo drau
gais randasi Barcelonoje.

Newark. N. J. — SpaSių 
19 d. sugryžo iš oro kelio
nės aplink žemės skritulį 
H. R. Ekins, Scripps-Ho
ward laikraščiu sindikato 
korespondentas Jis pra
dėjo lenktynę su kitų laik
raščių korespondentais 18 
dienu atgal. Jis visus ki
tus pralenkė, laimėdamas 
lenktynę. Kelionę atliko Į 
18’A dienų, padarydamas 
25,804 mylias kelio.

Šis apskridimas aplink 
žemės skritulį nėra dar 
gana greitas — dar bus ir 
daugiau tokių lenktynių.

RUSIJA GATAVA 
GELBĖT

Sovietų vyriausybė įieš
ko priekabių prie kitų ša
lių ir nori rasti pasiteisi
nimą kad galėtų stoti Is
panijos kairiesiems į pa
galbą. Kairieji gauna ka
ro reikmenų, kurios sako
ma ateina iš. Rusijos, bet 
Maskva ta užginčija.

Belgija pereitą savaitę 
pranešė kad atsimeta nuo 
visų sutarčių su kitomis 
valstybėmis gelbėti jas at
sitikime užpuolimo. Tas 
labiausia palietė Prancu- 
labiausia surūpino Pran
cūziją, kuri lieka viena 
laikytis prieš Vokietiją.

Prancūzija pradėjo imti 
i savo žontrolę kariškų 
lėktuvų išdirbvstes.

Madrido gyventojams tik
rinama kad prezidentas ir 
ministerial iškeliavę apžiū
rėti karo frontų, nors prie 
Barcelonos jokių mušiu ir 
frontų nėra. 1

Komunistės moterys, Išė
jimo apimtos, laksto po 
Madridą ir verste verčia 
visus vyrus mesti darbus 
ir imti ginklus miestą nuo 
sukilėlių ginti.

Pereitos visos savaitės 
bėgiu tautininkai pažingėjo 
artyn Madrido visais fron
tais.

moka 
nada-

visojeStiklo produkcija 
šalyje šymet buvo labai di
delė. Per pirmus devynis 
šių metų mėnesius jau pa
gaminta 156,770,982 ket
virtainės pėdos plokštaus 
stiklo. Pernai per tiek pat 
laiko padaryta 131,202,176 
ketv. pėdos.

RIAUŠĖSE UŽMUŠTA 40
Bombay, Indija. — Mo- 

hametonų ir Indų religiš
kose riaušėse abiejose pu
sėje pereitą savaitę užmuš
ta 40 ir 380 kitų sužeista.

Suv. Valstijų ūkininkai 
Prez. Roosevelto laikais 
įgavo arti 4 bilijonus dola- 
rių paskolų pagelbėjimui 
savo ūkių.

KOMUNISTAS KAN
DIDATAS “GAVO”

KIAUŠINIENĖS
I

KUN. C. I COUGHLIN 
‘GAVO’ PLUNKSNŲ

Terre Haute. Ind. —Spa
lių 20 d. antru kartu čia 
bandė atvykti ir per radio 
varyti savo agitaciją ko
munistų kandidatas i pre
zidentus Browder. Andai 
Browder buvo areštuotas 
ir iš miesto išvarytas. Jis 
pasakė vėl sugrvšiąs ir 
vo kalbą vistiek pasaky
siąs.

Dabar kai jis atvyko ir 
ėjo i radio stoti, ji užpuo
lė ir užbombardavo kiau
šiniais — ir draugas Earl 
Browder vėl negalėjo savo 
žadėtos kalbos išleisti.

Išvažiuodamas iš Terre 
Haute Browder pasakė: 
“Tikiuosi kad čia konstitu
cija kada nors bus vykdo
ma”. Reiškia, kada nors 
bus laisvė Į Terre Haute 
atvažiuoti ir kalbėti.

Detroit. Mich. — Spalių 
17 d., Kun. Coughlin’ui iš
ėjus sakyti -sąvo agitacinę 
kalbą prieš Rooseveltą ir 
už jo remiamą kandidatą 
j prezidentus Lemke, sce
noje atsirado žmogus, ku
ris pradėjo berti ant kuni
go plunksnas....

Kunigas puolė į savo
sa- nelaukta svečia ir sulaikė
kv- -j. . i. • i - .ji nuo tolimesnio bėrimo 

plunksnų. Kitiems kurie 
norėjo tą žmogų apdaužy
ti, kunigas neleido to da
ryti.

Bostone, kuomet ten per
eitą savaitę Kun. Cough
lin sakė savo tos pačios 
rūšies kalbą, Mass, sky
riaus Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas 
sikreipė1

Lietuvos Litas yra Pasto
viausias visoje Europoje

•Lietuvos Banko Aukso ir Valiutos Fondas Padi 
dėjo per Rugsėjo Mėnesį 1,420,000 Litų

Kaunas. — Spalių 1 d. Lie
tuvos aukso fondas siekė 65,- 
260,000 litų ir užsienių valiu
tos fondas — 8,370,000. Tat 
aukso ir valiutų fondas drau
ge dabar siekia 73.630,000 li
tų. Rugsėjo 1 d. aukso ir va
liutų fondas siekė 72,210,000 
litų. Taigi per Rugsėjo mė
nesi aukso ir valiutu fondas 
padidėjo 1,420,000 litų.

Banknotų apyvarta dabar 
siekia 107,860.000. Tuo bil
du banknotų padengimas auk
su sudaro 60'i, o auksu ir va
liuta 68.3'1.

baigiantis 
terminui, 

iki Spalių

SENBERNIO KARA
LIAUS BĖDOS

Londonas. — Anglijos 
karalius Edward VIII, ku
ris yra senbernis, apie 42 
m. amžiaus, sulaukė dide
lio skandalo. Jis susidrau
gavo su vieno Anglo kari
ninko žmonai buvusia A- 
iTTerikietę mergina iš Bal- 
timorės. Ta moteris da
bar skiriasi nuo savo vyro 
ir visą laiką praleidžia su 
karalium. Visas pasaulis 
apie tą jų romansą rašo 
kasdieną, o Anglijos žmo
nės per liežuvius juos lei
džia, nes spaudai nepatogu 
apie savo valdovą rašyti.

Webster, Mass. — Mi
rus kūdikiui, poicija areš
tavo jų tėvus, kurie kalti
nami kūdikio užtroškini- 
mu.

New York. — Brookly- 
ne pradedama Įvesti gat- 
vekarius, kurie bus kito
kio tipo negu iki šiol bu
vę. Jie turi gurnus apsau
gojimui nuo trankymo, ir 
guminius ratus.

at- 
i kunigą reika

laudamas kad jis nusivil
ktų savo kunigiškus rūbas 
“jei jis nori tęsti toliau sa
vo darbą kaipo Rusijos 
Stalino atstovas”.

Federacijos pirmininkas 
įtarė Kun. Coughliną esant 
“aršesniu komunistu negu 
Browder”.

ITALIJOJE UŽMUŠTA 
25 ŽMONĖS

Venecija, Italija. — Že
mės drebėjime Spalių 18 
d. žuvo mažiausia 25 žmo
nės. Drebėjimas sukratė 
šiaurinę Italiją, dalį Jugo
slavijos ir Austrijos.

SU LAIVU ŽUVO 72 
Surabaya, Java. — 

skendo laivas, kuriame 
žiavo 250 žmonių. Iš 
72 prigėrė.

Nu- 
va- 
ju

Apskaičiuojama kad 
vulių industrija kasmet 
neša apie $40,000,000 nuo
stolių nuo gyvulių džiovos 
Suv. Valstijose.

pa-

AUDROJE ŽUVO 1,045
Manila, P. S. — Praeitos 

savaitės jurų audroje, ku
ri užnešė vandeni ant sa
lų, galutinai žuvo 1,045 as
menys.

19 Darbininkų Prigėrė Erie Ežere
Aštuoniolika vyrų ir viena j dugną, 

moteris prigėrė Erie Ežere 
naktį Spalių 17 į 18-tą, septy
niolika mylių atstumo nuo Cle
veland©, laike audros. Tie vi
si plaukė laivu ‘‘Sand Mer
chant”, užlioduotu smėlio, iš 
Point Pelee, Ont., i Clevelan- 
dą. Tuo tarpu ištiko audra ir 
laivas pradėjo skęsti. Iš 25 
tame laive buvusių darbininkų 
ir viršininkų tik šeši išliko gy
vi ir išgelbėtas kapitonas.

Kiti visi, ilgai kovoję 
bangomis, kurios apvertė ir 
gelbėjimosi valteles, vienas 
kito skendo ir prigėrė.

šis laivas yra antras smėlio 
laivas nuskęstas Didžiuosiuose 
Ežeruose šią vasarą. Liepos 
27 Michigan Ežere netoli Chi- 
cagos nuskendo laivas “Mate
rial Service” ir prigėrė 15 vy
ri].

_ . štai yra didesnesės 1895 — laivas Chicora nu-f 
nelaimės šiuose ežeruose: skendo Michigan Ežere, žuvo

1823, Birželio 16 — garlai-1 26 žmonės, 
vis Washington sudegė netoli 
Dunkirk, N. Y., Erie Ežere, 
žuvo 30.

1841, Rugp. 9 — garlaivis 
Erie sudegė prie Silver Creek, 
N. Y., Erie Ežere, žuvo 175, 

1847, Lapk. 21 — garlaivis 
Phoenix sudegė Michigan Eže
re netoli Shebovgan, Wis., žu
vo 247.

1850, Birž. 18 — garlaivis 
Griffith sudegė Erie Ežere 
netoli Willoughby; žuvo 94.

1852, Rugp. 30 — garlaivis 
Atlantic nuskendo susimušęs 
su kitu laiku ties Long Point, 
Ont., Erie Ežere; žuvo 250.

1857 — laivas Montreal su
degė St. Lawrence upėje, dvi 
mylios iš Ontario Ežero; žuvo 
250.

1860, Rugs. 8 — ekskursi
nis laivas. Lady Elgin nusken
do Michigan Ežere tarp Chi
cago ir Milwaukee, susimušus 
su kitu laivu laike audros; žu
vo 287.

1868 — laivas Morning Star i žuvo 812. 
naudotis nuskendo Erie Ežere, 26 žuvo. ‘

. tukstan- Laivas. Seaįird sudegė .MichL
čiai gyvasčių, nuėję. į. Ežerų gan Ežere, žuvo 100. . Ežere, žuvo 50.

su
JU 
PO

,. * * *
KITOS DIDELĖS NELAI
MĖS ŠIUOSE EŽERUOSE
Nuo tada kai balti žmonės 

pradėjo apgyventi šiaurinę A- 
meriką ir pradėjo 
Didžiaisiais Ežerais,

1908 — laivas Cleminson 
nuskendo Superior Ežere; žu
vo 24.

1909 — ištiko šios nelaimės 
su laivais: Huron Ežere apvir
to traukinis laivas, 13 žuvo: 
Georgian Bay sudegė trauki
nis laivas, 6 žuvo. Huron 
Ežere sudegė traukinis laivas, 
32 žuvo. Tarp Conneaut, O., 
ir Port Stanley, Ont., dingo 
vėjinis laivas, 30 žuvo.

1911 — prie Cleveland© nu
skendo ’ traukinis laivas, žuvo 
devyni.

1912 — ‘Michigan Ežere nu
skendo laivas Rouse Simmons, 
žuvo 17.

1913, Lapk. 11 — traukinis 
laivas nuskendo Superior Eže
re. žuvo 25. Huron Ežere nu
skendo penki traukiniai laivai, 
bendrai žuvo apie 160.

1914, Lapkr. 19 — dingo 
laivas Curtis netoli Michigan 
pakraščio, žuvo 26.

1915, Liepos 25 — Chicagos 
upėje apvirto laivas Eastland,

1916, Spalių 19 — keturi lai
vai nuskendo audroje Erie Į

1918, Lapk. 24 — du Pran
cūzijos valdžios minų rankio- 
tojai dingo kelyje iš Port Wil
liams Į Kingston, Ont. Jokių 
žymių apie juos nerasta;, žu
vo 76.

1919 — Ežeruose nuskendo 
trys traukiniai laivai laike au
dros ; žuvo 40.

1920, Rugp. 20 — laivas 
King nuskendo Superior Eže
re sprogus katilui; žuvo 29.

1922, Gruodžio 21 — trau
kinis laivas išvykęs iš Cleve- 
lando į Buffalo dingo be pėd
sakų, 8 žuvo.

1924 — Huron ežere nusken
do žuvinis laivas, žuvo 28.

1925 — Erie Ežere nusken
do smėliakasis, žuvo 9?

1927 Gruodžio 6 — laivas 
Kamloops dingo Superior Eže
re, žuvo 22.

1929, Spalių 22 — laike di
dėlės audros Michigan Ežere 
nuskendo keli laivai, žuvo ke
li desėtkai žmonių; Superior 
Ežere taipgi nuskandinta po
ra laivų, žuvo keli desėtkai.

1930, Liepos 29 — Erie Eže- 
į re nuskendo smėliakasis, žu- 
i vo 15.

1932, Spaliu 5 — laivas Bo- 
I land apvirto laike audros Erie 
1 Ežere, žuvo apie 10.

Kaunas. — Spalių 1 d. su
ėjo lygiai metai kai Lietuvoje 
įvesta užsienio valiutos opera
cijų tvarkymas. Praeitų me- j 
tų Spalių 1 d. buvo paskelbta 
ir pradėta vykdyti draudimas 
laisvai išvežti, išskyrus nusta
tytas minimales sumas, i už
sienį pinigus, laisvai juos kei
sti i svetimą valiutą, jų supir
kinėti ir kt. Tai buvo visiš
kai nauja Lietuvoje finansų 
tvarkymo priemonė, priemonė 
kovoti su ūkio krize. Ja siek
ta kad iš Lietuvos nebūtų iš
vežama nekomerciniams ir ne 
būtiniems reikalams auksas ir 
užsienio valiuta, taip pat kad 
sveikai apyvartai ir valiutų 
politikai reikalinga valiuta ir 
auksas nebūtų atskirų asme
nų grobstomi ir slepiami, ken
kiant tuo musų tautos ūkini. 
Visu tuo norėta išlaikyti lito 
vertės pastovumą ir garantuo
ti piliečių sutaupų neliečiamu
mą.

šie įstatymo norai buvo iš
šaukti paties gyvenimo. Lie
tuvos kai kurie pinigingieji 
sluogsniai, veikiami tarptauti
nių tuometinių politinių kom
plikacijų ir kito, stipriai buvo 
pradėję traukti iš bankų in
dėlius. Atsiėmę Ipilnigus iš 
banko, žmonės nebenešė jų 
padėti į kitą kredito įstaigą, 
kaip anksčiau, bet, ko tai lauk
dami, laikė juos pas save, ar
ba, dar blogiau, baimės pa
gauti, kėlė juos Į užsienius, 
pirkdami užsienio mokamųjų 
priemonių. Toks nereikalingas 
užsienio valiutos graibstymas 
ypatingai buvo įsivyravęs an
trojo pusmečio pradžioje ir del 
jo daugiausia nukentėjo Lie
tuvos banko aušo ir valiutų 
rezervai.

Reikiamai sankcijai priemo
nė buvo numatyta pritaikyti 
ir ji pasirodė visiškai tiksli. 
Per vienuolika 
žymą įvedus, 
aukso fondas 
500,000 litų.
banko aukso fondas yra tiek 
didelis kaip dar niekad ikšiol 
nebuvo. Lito padengimas yra 
nepaprastai padidėjęs.

Pernai Rugsėjo 30 d. lito 
padengimas auksu ir valiuta 
buvo 35.6 nuoš., o šymet Rug
sėjo 15 d. padengimas auksu 
ir valiuta siekė 70.71 nuoš.

Toks padengimas iš pasku
tiniųjų metų buvo tik 1934 
metų gale. Pasitikėjimas sa
vo piniginiu vienetu sustiprė
jo, vėl bankuose gryžo ramu
mas, atgal pradėjo į bankus 
slinkti indėliai. Jie per vie
nerius metus, skaitant nuo 
Rugp. 1 iki Rugp. 1 šių metų,

pašoko 13,500,000 litų.
įvesti suvaržymai normalių 

ir kraštui naudingų ekonomi
nių, o ypač eksporto bei im
porto operacijų nesutrukdė. 
Eksportas per paskutinius me
tus, skaitant nuo pernai Rug
sėjo 1 iki šių metų Rugsėjo 1, 
padidėjo 23 milijonais litų, ir 
importas padidėjo apie 11 mi
lijonų litų.

Spalių 1 dienai 
valiutos suvaržymo 
jis vėl pratęsiamas 
1, 1937 metų.

Kartu, Spalių 1 d. suėjo 14 
metų nuo lito Įvedimo.

Keturiolika metų musų litas 
gyvuoja ir visą laiką yra pa
stovus. Taip ilgai paskutiniais 
laikais nėra išsilaikius nei vie
no kito Europos krašto valiu
ta. Visos jau nuvertintos, ki
tos po kelis kartus.

Tai rodo kad Lietuvos biud
žetas ir finansai yra gerai, su
maniai tvarkomi, sveiki. Tai 
drauge rodo kad litą galima iš
laikyti pastoviu ir toliau.

Banknotų pirmųjų, litą įve
dus, metų gale (1922, Gruo
džio 31) 
milijonai 
milijonai

Aukso 
da siekė

apyvartoje buvo 
litų, dabar jų yra 
litų.
ir valiutų fondas 
33 milijonus litų,

33
105

ta- 
da- 

bar, kaip žinoma, 73,500,000 
litų. (Vien aukso fondas tada 
•buvo 15 milijonų litų, dabar 
65 milijonai litų. “L.A.”

LOZORAITIS AARĖ- 
SI SU LITVINOVU 

IR KITAIS
Kaunas. — Lietuvos užsie

nių reikalų ministeris S. Lozo
raitis, nuvykęs į Tautų Sąjun
gos posėdį Genevoje, Rugsėjo 
30 turėjo pasitarimą su Pran
cūzijos užsienių reikalų minis- 
teriu Delbos ir Šveicarijos po
litinio departamento šefu Mot
ta.

Spalių 1 d. p. Lozoraitis ta
rėsi su Sovietų Sąjungos už
sienių reikalų komisaru Litvi- 
novu.

Tos pačios dienos vakare 
ministeris Lozoraitis suruošė 
pietus Prancūzijos prekybos ir 
pramonės ministerio Bastido 
garbei. “L.A.”

šymet Rugsėjo' mėnesį su
ėjo 15 metii kaip Lietuva yra 
Tautų Sąjungos narė.

mėnesių, suvar-
Lietuvos banko

padidėjo 34,-
Dabar Lietuvos

Sovietai Dirba Gelbėji
mui Ispanų Draugų
Kaunas. — Sovietuose tebe

varoma svarki pagalbos Ispa
nams akcija. Į Ispaniją jau 
išsiųsti su dideliais kiekiais du 
laivai produktų.

Kartu, kaip rašo “Izvestija”, 
visoje Rusijoje ruošiami susi
rinkimai ir demonstracijos so
lidarumui su Ispanais pareik
šti.

Kijeve tokiame mitinge da
lyvavo 50,000 žmonių. Dauge
lyje vietų įvesta nuolatiniai 
atskaitymai iš algų Ispanijos 
■naudai. “Jei reikės, atskaity- 
sime dar daugiau, kad tik Is
panų tauta nugalėtų”, sakoriia 
susirinkimuose. “L.A.’*



j į—; į Pennsylvanijos Legislaturą Ko Mes Netektume Jeigu Landon
(Tūkstantmečio < Ąžuolas 

j Puoš Lietuvių Kam- 
į,; bari Universitete

ŠEŠI ŽUVO ANT KE
LIU SEKMADIENĮ SCRANTON. PA

ĮĄmia. Ruth Crawford Mit- 
chŽH.' iš Pittsburgho, kuri šią 
vasarą išvažiavo .į Europą, štai 
pirfiiose dienose Spalių mėne
sio susitarė Kaune del Lietu
vių Kambario įrengimo Pitts
burgh© Universitete. Kamba- į 
rio karnyzai tautiškais moti- į 
vafšv bus padaryti tamsios 
spalvos iš tūkstančio metų gu
lėjusio durpynuose ąžuolo, o 
bajjiąi ;iš šviesaus . ąžuolo. Vi
sa tai bus. padaryta pagal me
nininko į Gudraičio projektą ir 
Prof. P. Galaunės nurodymus.

'’Kambaryje bus įrašyta de- 
sėtko jau mirusių žymiausių 
musų tautos veikėjų pavardės. 
Bg- to, bus įrašyta trys origi
nališkos Lietuvių patarlės! kti- 
rfbs nebus panašios į kitų tau
tų tolygias patarles ir kurios 
atvaizduos ne tik musų tautos 
savitumus, bet ir Lietuvių 
kalbos dvasią ir jos skambėsi. 
Viena kambario siena bus lai- 
kfrfai palikta nepapuošta iki 
musų meili r inkai jai- sugalvos 
tokį vaizdą kuriame atsispin
dėtų musų tautos istorija ir 
dvasia. Tasai vaizdas turės 
būti didingas ir pilnas ryžtin
gumo.

‘•.Išviso Pittsburgho Univer
sitete -bus įrengta 17 tautų 
kambariai. Kambarius turės 
tik tos tautos kurios prisidėjo 
prįe Pittsburgho miesto augi-

Iš Baltijos valstybių tiktai 
lietuviai . turės savo kambarį, 
nes Lietuviui 
laikų gyvena 

, yra jo augime 
’ Iię|nę.

,įronia Ruth

! Praeitą sekmadienį ant Al
legheny Apskrities kelių auto

mobilių nelaimėse užmušta še- 
. šį asmenys, taip kad šių me
tų automobilių nelaimių au
kos jau pasiekė 243,

Visi šio sekmadienio žuvu
sieji asmenys buvo- iš Pitts- 

: bųrgbo apielinkės miestelių.
Nelaimių kaltininkai yra ir 

patys aiitomobiiistai, kurie di
dumoje ir užsimuša. Paveiz- 
dan, McKeesporte girtas auto
mobilistas sužeistas traukinio, 
kitas girtas automobilistas už
lėkė ant' žmogaus ir tempė jį 
automobiliu porą blokų, I.,™ ; 
met žmogaus rubai užkliuvo 
už automobilio, Tas žmogus 
už poros valandų miro .Mc
Keesport ligoninėje.

Homestead ligoninėn atVež- 
tas automobilisto pervažiuotas; 
ir sužeistas skerskelio sargas.

Taigi, didumoje automobilių 
nelaimės ištinka iš kaltės pa
čių automobilistų.

SUSITVĖRĖ LIETUVIU DE
MOKRATŲ KOMITETAS 
Susirinkę įvairių Lietuviškų 

organizacijų atstovai sutvėrė 
Lackawanna apskrities Lietu
vių Demokratų Komitetą, 
kiną ineina: B. Valatka. A. 
pužaitis, . A. 
Zą Įso kas, A 
Matusevičius,
A. Kerševičius. 
kruto darbuotis išrinkimui 
Janušaičio atstovu

Aukščiunas.
Geležauskas,

J. Mockus ir
Komitetas

.Ta-
A.
J.

su- 
A.

į Pennsyl- 
kuo- vanijos legislaturą. Surengta 

daug masinių susirinkimų ir 
dar ' rengiama desėtkas prieš 
rinkimus. Buvo surengta du 
kortavimo vakarėliai, kurie 'la
ve $300 pelno, kuris suvarto
jamas Janušaičio rinkimų va
jui.

Taurų Klubas nutarė vien
balsiai remti A. Janušaitį bal
savimuose Lapkričio 3 d.

jau nuo šerių 
Pittsburgh© ir 
nemažai nusi-

AUTOMOBILIO NELAIMĖJ 
ŽUVO JAUNAS LIETUVIS
Spalių 17 d. važiuodami į 

Spririgficld, O., pažiūrėti fut
bolo lošimo, M. Petkus, J. Ke- ' 
lasius ir trys merginos, ne Lie-! 

kelionėje sutiko bai- 
jiej

Moderniško Maižie-
šiaus Atsilankymas

Lietuvių Politikos Klubas su 
visais skyriais Lackawanna 
apskrityje nutarė eiti už 
šaiff ir visą Demokratų

PAMINĖTA VILNIAUS
GROBIMAS

Jan ti
są ra-

Spalių 9-ta musų kolonijo
je paminėta protesto susirinki
mu Auditorium salėje. Pub
likos atsilankė apie 400. Va
karą surengė Lietuvių Politi
kos Klubas. Kalbėjo “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tys- 
liava.

Pas mus lankėsi kalbėtojų 
savu laiku gana daug ir gerų, 
bet už p. Tysliavą geresnių 
Scrantoniečiai dar negirdėjo. 
Ką jis kalbėjo tai ir pergyve
no; ne vienas nubraukė aša
rą ! Tokį kalbėtoją reikia iš
girsti kiekvienai Lietuvių ko
lonijai. V. A. Kerševičius.

9

Republikonų kandidatas i 
prezidentus Alf Landon jau 
užtektinai išsikalbėjo ką jisai 
darysiąs jeigu bus išrinktas 
prezidentu.

Už jo veidmainingų pažadų 
duoti kam nors “liuosybę” mes 
jau girdėjom daug aiškių pa
reiškimų iš jo paties lupų ką 
jis darys su visu tuo ką Pre
zidentas Roosevelt davė 
nčms.

Landon yra priešingas 
darbu vedimui. Jis juos 
greičiausia panaikintų

ž mo

Crawford Mit- 
cTiėll Lietuvių Kambario įren
ginio reikalais nuolatos tarėsi 
su' Prof. M-. Biržiška, čiurlio- 
nies Galerijos direktorium P. 
Galaune, menininku Gudaičiu, 
Ą'dv. R. Skipičiu ir su Graži
nos' Dr-jos atstovėmis.
t'Ponia Mitchell labai buvo 

]?atenkinta viešėjimu Lietuvo- 
j^,„daug ten naujo patyrus ii', 
įųgk buvę galima, arčiau pa
žinus musų tautodailę.- Ji iš-, 
važiavo iš - Lietuvos Sjialųi 6^ 
dieną. Draugija Už-ienio/Liė1” 
twviams.,Remti poniai Mit'cnėlr 
surengė' išleistuvhi vakarienę.

, L.A.

Draugija Užienio.; Liė‘- 
s .Remti poniški MiĘcnėm

-smulkios žinelės 
•^Spalių 11 vakare- piktadariai 
trapuolė Lietuvį biznierių M. 
Jocį jo dirbtuvės įstaigoje — 
atėjo du jauni vagiliai, kurie 
ajfkraustė Jocį ir paskui vog
tame automobilyje pabėgo.

Duota radio žinia policijai, 
kuri tuoj už trijų mailių nuo 
Jociaus įstaigos vagilius paga- 
yųr. Pas juos rado užpuolimo 
įnagių. Vagiliai liko areštuo
ti'.-' Patirta kad jie veikė ir 
vogtame, automobilyje.
CoSf- Jocis yra ramus žmogus, 
j^,amato y ra kalvis, turi savo 
mašinų -taisymo dirbtuvę.

D-]ė Julė Balsiutė atostogas 
■pT’Alėido Chicągoj, atlankė >sa- 
'€4C.mptiną, seserį, brolį i. ... 
tilSJ gimines. Gi yžo namon pa- 
tįemkintą, 
” K. Bartkus su savo žmona 
lankėsi Clevelande, atlankė Di
džiųjų Ežerų Parodą ir Lietu
vių- kaimelį parodoje.
r Susirgo p. Papeiki s; gydosi 
^amuose. ' . ■

J. Ramoška su šeimą lankės 
ši-^Clevelande. atlankė, p.. Ba- 
nioniius, ir dalyvavo Lietuvių 
Darželio atidarymo iškilmėse. 
„Pas S. Alėknus lankėsi p. 

Aleknienės i brolis, D.. Rakaus
kas, gryž.ęs iš Amerikos ka- 
mimenėš... Kalnas.

ki-

■'PRANĖŠKIT ADRE-
SO PAKEITIMĄ 

yJŠDirvos” 'skaitytojai pėrsi- 
.i^eldami. gyventi Į naują 
„,;gietą būtinai išanksto pra- 
.pHeškit administracijai kad 
-pakeistu jūsų antrašą nau

ju. Viskas ko rėikiay pa- 
imkit už centą atvirutę- i r - 

įdirąsė savo' vardą ir pavar- 
-odę 'Ir naują antrašą, siųs- .. 
dįut “Dims”'' Administraci
jai,* Cleveland-, Ohio'. -?

Kas platina “Dirvą” — tas 
į; ; platina apšvietė.

HabaiL y»ą gpigi^'uęiaą 
darbininko.Uiti oakiiįjo-,draugas, 
platinkit ją tarp savo draugiu

; Spalių 17 d., 10 minutų iki 
pirmai valandai dienos, skubiai 
dirbau norėdamas baigti 
bą ir nueiti pasiklausyti 
Roosevelto prakalbų prie Con
vention salės. Bet iki 
dirbau buvo jau 15 minutų iki 
2-ros. Skubėjau kad nors ant 
pabaigė,s paspėjus. Nuėjus aut 
Main St. ir kampo So. Clinton j 
Ave., apie tris blokus nuo pra- j 
kalbų vietos, žmonių buvo tiek I •

dar-
Prez.iuvaitė; 

šią nelaimę. Automobiliu jM 
užlėkė į medį ir susimušę ap- į 
varto. Toje nelaimėjo Juozas! 
Kelašius, 19 metų amžiaus 
Lietuvis vaikinas užsimušė, o 
jo kiti bendrai liko tik lengvai 
sužeisti. Automobilio vairuo
toju buvo AI. Petkus, irgi jau
nas vaikinas.

J. Kelašius liko palaidotas 
Spalių 21 d. iš Lietuvių bažny
čios.- Kalvarijos kapinėse.

Velionis Kelašius buvo rim
tas; išmintingas jaunikaitis, jo 
mirtį apgailauja visi kas tik 
jį pažinoję. Labiausia nuliū
dę jo tė' ai, Kostantas ir Ona 
Kelašiai, netekę vienatinio sa
vo sūnaus.

Juozas buvo gabus ir mok
sle, praeitą pavasarį baigė 
aukštesnęją mokyklą, ir bu
vo išauklėtas Lietuviškoj dva
sioj, gražiai kalbėjo Lietuviš
kai. Užtai didžiai gaila Lie
tuviams netekus tokio jauno 
žiedo.

Kili ŠEŠI UŽMUŠTA. Sek
madienį, Spalių 18, kitoje au
tomobilio nelaimėje užmušta 6 
jauni asmenis, ne Lietuviai. 
Jiems važiuojant automobiliu 
per geležinkelio bėgius ant jų 
užlėkė traukinis ir visus už
mušė. Jie matyt buvo girti 
ar automobilio valdytojas gir
tas buvo, nes traukiniui atei
nant kelią apsaugojanti vartai 
buvo nuleisti ir signalas skam
bino, bet jie šovė tiesiog ne- i 
sustodami, norėdami traukinį 
pralenkti.

ROOSEVELT POPULIARlš- 
KESNTS UŽ LANDONĄ. Spa
lių 10 d. pro čia pravažiuoda
mas Republikonų kandidatas į 
prezidentus, Gub. Landon, bu
vo sustojęs kalbėti. Jo paklau
syti susirinko apie 15 tūks
tančių publikos.

Spalių 16-tą čia buvo susto
jęs Prezidentas Roosevelt, ir
gi tojo pačioje vietoje. Jo kal
bos klausė 20,000 žmonių, nors 

-buvo darbo diena.
Ir seni Lietuviai interesuo

jasi ndlitika. ir prezidento rin
kimais. štai musų senas Lie- i 
tuvis, M, Stravinskas, daug 
ko matęs"' ir pergyvenęs, pa-'- 
taria Lietuviams bąlsiioįi už 
Rooseveltą. -Jis sako, Prezi
dentas Roosevelt yra nepamai
nomas jokiu kitu kandidatu— 
Roosevelt yra geriausias dar
bininkų' užtarėjas ir teisingas ■ 
žmcgušj Kadangi Lietuviai vi- 
si yra darbininkai j'r tik sipill-, ' 
kųs biznie-riai, .Ąm nis šis senu
kas pataria nedvejojant .bal
suoti u'ž Roošėveitą; '; \

Ta i j), tėvuk, diduma Lietu- 
vių ir Jiąlšųps ' iįž. R.dpšeVeltą. .1TU1zil

SUGhfŽOJ' Pii’mijįiį',, gvve- 
:nęs Daytone. Antanas' Ą'ridriu- 
tšis. pastarais keliais metais . . . .
dirbęs Clevelande, dabar ir vėl nelių ir išbadėjusių mažų vai- 
sugryžo i Daytora ir čia ma-'' •
no apsigyventi, jei pavyks su- j man priminė vaizdą anų senų 
■sirasti tinkamą darna. i laiku žydų džiaugsmingo bėgi-

“D;” Rcp. mo iš Egipto par Raudonąsias
" juras, Mbizei vedant.
į Tuos žmones, tuos Vargšus 

čia.Amerikoje plaką dar aršes
nis botagas negu Egipto Fara-

apsi-

užplūdę kad nei viduriu gat-| 
ves negalima žingsnio žengti 

, pirmyn, o šaligatviais tai nei
piršto neįtarptum.

Pastovėjęs 5 minutas patė- 
mijau kad daugelis jau eina 
atgal. Pasileidau ir aš Clin
ton Ave. linkui namų. Paėjus 
apie .tris blokus sutinku atjo
jant apie 50 raitelių, rakliai 
gražus', lengvo bėįgio, -bet' rai
telių tik vadas ir gal pustuzi
nis kitų išiodo kareiviškai, ki
ti gi lyg molio motiejai riog
so ant arklių. Bet jie visgi į 
mane padarė neblogą įspūdį. 
Stoviu išplėtęs akis ir žiūriu 
į raitelius, žmonių pilni šali
gatviai, tarp jų ypatingas vai
kutis, gal šešių metų amžiaus, 
prisispyręs klausinėja apysenę 
motelį argi jis nepamatys dar 
kartą Prezidento. .. . Moteris 
griežtai pasakė kad ne, Prezi
dentas jau nuvyko i stotį. Iš 
išvaizdos tas vaikutis išrodė 
iitoivių suvargusios šeimos vai
kas. Gal iš T“1'’-’1--" ""1 
įjos gyvenančios 
tomai nuo tėvų 
prisiklausęs 
gerumą 
milo.

Paėjus 
kampas 
Avė.
vėl žmonių prisigrūdę. Per mi
nią nieko nebuvo galima ma
tyti, bet dasiprotėjau kad Pre
zidentas jau išlydimas. Kariš
kas bėhas drožia maršą, žmo
nės mosuoja kepurėm ir nosi
naitėmis. Pasigirdo traukinio 
varpo skambėjimas ir Prezi
dentas su savo palydovais iš
važiavo. Gero ūpo apimtas, aš 
po to viso užsukau į pirmuti
nę smuklę ir išsimėčiau stik
linę alaus. Tada jau traukiau 
Josepo Ave., link namu. Tik 
praėjus Central stotį, į žydais, 
negrais ir kitais suvargusiais 
žmonėmis apgyventa miesto 
dalį, klausau didžiausias truk- 
šmas, skambėsis. Priėjus ar
tyn matau suskurdusių vaikų, 
suplyšitsiomis lopas ant lopo 
drapanėlėmis, veidukai purvi
ni, išblyškę, luputės pamėly
navusios, kaip bąduolių iš pa
šalpos gyvenančių. Bet jų 

h akutės ' žaibuoja energija ir 
C<1 .kiekvienas visu smarkumu mu

ša į koki nors daiktą, lyg ma
nydami kad jų tai geriausia 
...„„.'ka. Tarp vaikų, daug ir 
senų žydiškų moterų, sukry
pusių, pašli.ijisįų į visas puses, 
bet linksmai,% veidais. Tarp se-

Rcp,

Tik atsi- 
Preziden- 
žmogaus 

keturių 
darbuo

tu ni

Roosevelto 
susirinko

bėgus iš to skurdo, 
radus šalies vadui, 
tui Rooseveltui su 
širdimi, kuris savo 
metų prezidentavimo
te įrodė jog jam tikrai 
žmonių reikalai, varguomenė 
kiek žmoniškiau aprūpinta.

Jeigu mes dabar, kaip anų 
laikų Žydai, sektume paskui 
ši vadą ir toliau, jeigu Lapkri
čio 3 d. eisim už jį balsuoti, 
tai bėgyje kitų keturių metii 
ylar daugiau gerovės susilauk
sim.

Vietos laikraščiai rašė kad 
šias Prezidento

prakalbas publikos 
apie 100,000 žmonių; tai kaip 
Rochesteri'o miestui tai gana 
skaitlinga. Kad ne lietus, ku
ris tą dieną be pertraukos 
prunkštė, žmohtų butų buvę 
dar daugiau.

Gi dieta prieš tai išėjo į, 
streiką 3,700 WIPA darbinin
kų. gal tyčia, įh-ezidentui * at
važiuojant, lea^Ąfcąs ^atkreiptų 
prezidento dėmesį*, nes labda
rybės tvaikvtojai moka tiems 
sunkiai dirbantiems žmonėms 
tik po $15 į savaitę. Labai ga
lima kad Prezidentas kiek ga-. 
lėdamas jiems pagelbės.

šiaip darbai, Rochesteryje 
jau pusėtinai eina, tik neku
rtose dirbtuvėse darbininkai 
plėšikiškai išnaudojami, gauna 
mokėt tik pusiau kiek verta. 
Valgomų produktų kainos šia
me mieste žymiai brangsta.

viešų 
kuo- 

jeigu 
taptų prezidentu, šiandien val
džios vedamuose viešuose dar
buose dirba apie trys milijo
nai WPA ir apie du milijonai 
PWA. Kuomet Landon panai
kins tuos darbus, apie penki 
milijonai žmonių liks be 
darbio ir neturės iš ko 
duonos nusipirkti.

Ar Landon ketina 
kius kitus darbus? 
saiko kad kiekvienas 
kas turės susirasti sau “regu
liari” darbą. Kaip darbinin
kas toki darbą susiras Landū
nui negalvoj. Kuomet bedar
bių skaičius pasidaugins pen
kiais milijonais tai ir tiems 
kurie dirba reguliariuose dar
buose bus algos numažintos. 
O fabrikuose d,arbų daugiau 
neatsiras, nes jau šiandien fa
brikai dirba visu spartumu. 
Mašinų Įiagerinimai fabrikų 
darbininkų skaičių dar suma
žins.

PRIEŠINGAS UNIJOMS
Landon yra priešingas dar

bininkų unijoms; bosams jis 
paketino duoti teisę turėti bo
sų unijas. Organizuoti darbi
ninkai prie Landono tuojau ne
tektu valdžios paramos. Dar
bo Santikių Taryba tuojau bu
tų panaikinta.

Roosevelto valdžios pastan
gomis, bankuose tapo apsau
goti žmonių sutaupyti pinigai. 
Federalė 
apsaugoja 
nigus iki 
taigose.

Landon 
šas fedei-aiės depozitų audrau- 
tlos. Jiš'- ją tuoj panaikintų jr

uz- 
net

ko- 
Jis

jiems 
' Ne.
darbinin-

depozitų apdrauda 
žmonių sudėtus pi- 
85000 taupymo įs-

yra didžiausias pri

duotų bankieriams vėl pilniau
sią laisvę daryti su žmonių pi
nigais ką jie tik nori be jo
kios Atsakomybės. Iš šito yra 
aišku kad kuomet Landon kal
ba apie “laisvę” jis kalba tik 
apie bankierių laisvę aikvoti 
žmonių pinigus ir elgtis su 
darbininkais kaip jiems patin
ka. Prie Landono bankieriai 
vėl aikvotų be atodairos žmo
nių pinigus, bankai vėl užsi- 
darinėtų ir žmonių pinigai vėl 
prapultų.

Landon su didžiaisiais fi- 
nansistais nori grąžinti Ame
rikai “aukso pagrindą”, kuris 
naudingas tik kapitalistams, o 
pragaištingas farmeriams. Nuo 
aukso paigrindo dalbai- nuėjo 
ne tik Amerika ir Anglija bet 
ir Prancūzija ir kitos šalys.

Roosevelto pastangomis yra 
siekiama suvienodinti pinigus 
visame pasaulyje. Tas atgai
vintų tarptautinę prekybą. Vi
siems nuo to butų geriau. Bet j 
Landonui visų gerovė nerupi. [ 
Jis nori aukso pagrindo, nes Į 
didiesiems turtuoliams tas yra 
naudingiausias. Landon sugrą
žintų Amerikai aukso pagrin
dą, ir tuomet Amerikos far
meriai už savo produktus gau- 
ti» vėl tiek kiek gaudavo prie 
Hoover’o.

Landon 
butų “sau 
jis nenori 
tų duodama federalės valdžios 
pagalba. Tik visai nuvalgu- 
siems farmeriams jis duotų 
‘almužnas’, bet ir tai ne iš fs- 
deralės valdžios. Prie Lando
no farmeriai vėl taptų 
ponais” 
ver’o — be pinigų ir su 
skolintomis farmomis.

Prie Roosevelto farmeriu į- 
plaukos Amerikoj pakilo 'lve- 
jetu bilijonų dolarių. Tuos 
pinigus farmeriai išleido pirk
dami visokių reikmenų iš mie
stų. Todėl miestuose darbai 
pagerėjo. Prie Landono far
meriai tų pinigų neturėtų, tai
gi vėl nieko negalėtų iš miestų 
pirkti. Darbai sumažėtų, ir 
vėl gryžtų baisus Hoover’o 
laikai. Kl. Jurgelionis-

ATSIŠAUKIMAS 
I NAUJUS 

AMERIKONUS

rori kad farmeriai 
ponais”, kas reiškia 
kad farmeriams bu-

“sau 
kaip buvo prie Hoo- 

pra-

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

valdiškos pašai- j 
šeimos, ma

ar vyresniųjų !
apie Prezidento i 

biednuomenei ji pa-

“o .. 1 l!,| Lt į 
zidento į 
ji pa-Į

dar apie tris blokus, j
Clinton ir Central 

sale gęlžkelio stoties, ir

JIĖŠKAU savo seserį 
Astrauskienę, pirmiau

Leonard st., Brooklyn
, dabar keli metai

Turiu svarbių
M. Macaitienė

i Julio Conseicau
Sao Paulo Brasil.
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PĄJIEŠKOMI; Stasys Juš- 
čiunas, iš Vilaięių k., žygaičių 
v., Tauragės ajS.

Martinaitis Kazys, iš Treš- 
konių k., Linktfvos v.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

100 East Bcflievue Place 
Chicago, Ill.

KALĖDINĖS EKSKUSIJOS

—KAUNAS jau turi 135,000 
gyventojų. Nuo Lietuvos Įsi
kūrimo paaugo tiek nuo 70,000 
gyventojų. Kauno ■ gyventojų 
60 nuoš. Lietuviai, kurių nuo
šimtis didėja, svetimtaučių gi 
mažėja.

Kaune yra 20 gimnazijų, 
250 pradžios mokyklų; 21 ka
talikų bažnyčia; -dvi evangeli
kų, dvi Rusų cerkvės; trys si
nagogos ir viena Turkų me
čete. Biznio įstaigų 4,000, 
dirbtuvių 1590.

Lietuvoje gaminama 
liesai, bet jų dar Įveža 
užsienio, 
liošų fabriką sustiprinti 
kad užsienio kaliošų visai 
reikėtų.

—LIETUVOS BIZNYJE 
sienio kapitalo yra: Vokiečių 
— 10,706,000 litu; Amerikos 
Suv. Valstijų —_ 2,968,700 lt.; 
Anglu 
du — 
du —

ir ka- 
ir iš 

Norima Lietuvos ka- 
taip 
ne-

už-

— 6,839,700 litų; šve- 
6,183,000 litu; Holan- 
3,960,000 litu ir Lat- 
1,313,000 lt. Kapitalai 
daugiausia metalo pra

tu Švedija. Suomija ir Lenki
ja. Sovietu — Lietuva, 
vija ir Estija.

GYVYBĖ PER 3,000 
TŲ! Rusai mokslininkai 
rėš ašigalyje jieško ribos 
šalčio kuriame kokia nors 
vybė gali būti, i 
gyvybės jau nepalaiko. Dar
bas sunkus! Ir mokslininkai 
pramušę 60 metrų storio ledą, 
kasę pusketvirto metro 
žemę, atradę žolių 
pradėjo jas šiltai auginti 
per 15 dienų jos žaliavo.

■ sirodo, gyvybė išsilaikius 
i 3,000 metų!
! —NEW YORKE yra 
ligonines kuriose gaunama 
mokamai patarnavimas, 
nas iš šešių naudojasi 
nemokamomis ligoninėmis.

—VOKIETIJOJE naziai įsa
kė visose l 
se nenaudoti 
nes

Šis Prezidento Franklin D. 
Roosevelt’o atsišaukimai, įkve- 

tpiantis drąsos ir tikėjimo į ateitį, 
taikomas visiems čia gimusiems 

[ ir naturalizuotiems Amerikos pi
liečiams, visiems kurie trokšta 
šviesesnės ateities tau ir savo 

i vaikams, visiems kurie meldė >r 
| visada tikėjo kad Amerika turi 
būti gražios 

[ Roosevelt’o 
teikia darbo 
ti daugiau 
poilsio, daugiau 1 
gyvenimo palaima.

Roosevelt’o teisingos 
kos ir lygybes programas leidžia 
ūkininkui gauti daugiau gerų 
vaisių iš savo sunkaus darbo.

Teisingam protinio darbo žmo
gui, verslininkui (biznieriui) 
Roosevelt’o politika teikia pasto
vesnes sąlygas, užtikrina saugu
mą, laicvumą, nes jau nėra pa
vojaus iš netikėtumų ii- staigių 
atmainų del rizikingos spekulia- 

J vijos ir finansinių veiksmų bir
žoje.

Prezidento Roosevelt’o kūrybi
nė- politika ir Demokratų Parti
jos platformos kilnus žmonišku
mas apsaugoja smulkų kovojantį 
prekybininką nuo turtuoliu ir fi- 
nantinių milžinu, kurie 
viešpatauti ir skriausti 
prekybininkus

Dabantinė vyriausybe 
ir toliau vykdys senąsias i 
jos svajones ir patenkins 
kurie trokšta kad Amerikoje bu
tų Įvesta socialinis teisingumą.'; 
ir tikras žmoniškas draugišku
mas, socialinė apdrauda, pensi
ja senatvėje, ’. aikų darbo panai
kinimas, sveikatos priežiūra, švie
timo praplėtimas, bankų indėlių 

' (sutaupų) apdrauda, namų ir 
į mines apyvokos apsauga <r- 
butų išleista kitokį panašus 
žangus ir žmoniški Įstatymai 

‘ suomenšs gerovei, kuriuos suma
nė ir „remia dabartinė vyriausybe.

Visi čia gimę ir naturalizuoti 
Amerikos piliečiai, kurie trokšta 
gerovės Amerikoje, galės lengvai 
nuspręsti ką turi daryti rinkimą 
dieną, Lapkričio 3. Nesvyruo
dami ii- su tvirtu pasiryžimu jie 
visi, milijonai jų, vėl išrinks da
bartinį PREZIDENTĄ ROOSE
VELT ir VICE PREZIDENTĄ 
GARNER, didžiuosius Demokra
tų vadus.

ateities kraštas.
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PER 
KLAIPĖDĄ 

Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita'kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 
Laivų i Sulaukimai iš New Y-orko 

Dnjitningholm ’ .. Lapkr. 19* 
Gripsholm ........ Gruodžio 8*
,s Kalėdinė Ękskureija Į Lietuvą.

Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi
nes ekskursijas Į Lietuvą gaunama 
nemokamai, visose musu autorizuo
tose • agentūrose įir švedų Amerikos 
Linijos skyriuose.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

sudėti - 
menėje.

—ILGAI TYRINĖJUS, pa
galiau pripažintas geru išradi
mu daktaru Fuson ir Christ 
išrastas, Chicagos Universite
to laboratorijose, dirbtinas vi
taminas A. Išradimas užtik
rina tiek raudos sveikatai, y- 
pač akims duoti kiek duoda 
pienas, viduriams kiek teikia 
tomatės, spinačai, 
aliejai kaip ccd, halibut ir sil
kės. Tai naujas mokslui ir 
sveikatai išradimas, kuri ta
čiau finansavo ginklų gamin
tojas Du Pont.

—MASKVOS “Izvestija” pa
rašė idomų ed.itorialą, kuriuo 

i pranešama kad Sovietų laivy
nas ruošia karo laivų manev- 

1 rus Pacifike ir Baltijos rande
liuose.
sis Baltiki. Nors, sako, 
Vokietijos moderniškais 
laivais nesusilygins, 1 
tikisi nugalėti, jei reikės, 
rui kilus, Sovietai sutrauktų 

, kariumenę i. .Pabaltijo valsty
bes ir kovotu prieš Vokiečius. 
Iškelia ir tokį ypatingą dalv- 

' ką jog Vokietijos pusėje . sto-

morkos ir

Ypatingai ko.centruo
si! 

karo 
bet juos 

■ ’ . Ka-

bažnytinėse maldo- 
žodį “Aleliuja”, 

Hebrajiškas.

“Pulkim ant Ke- 
Kun. Strazdelis,

jis esąs
—GIESMĘ 

lių” parašė 
kuris mirė 1833 metais Kama
juose. Tą giesmę pirmiausia

pagiedojo 1936 metais Kama
juose giesmininkai, jau Kun. 
Daukšai klebonaujant, 
jau šimtas metų kaip tą < 
mę Lietuviai bažnyčiose gieda.

—ESTIJOS laikraštis “Uus 
Eesti” narginėja klausimą ku
ria kalba Pabaltijo tautoms 
susikalbėti, ir rekomenduoja 
Anglšką kalbą, pagrysdamas 
tuo kad tą kalbą vartoja 250 
milijonų žmonių; t. y. šešta 
dalis visos žmonijos. Angliška 
kalba vyrauja laivininkystėje, 
lengva gramatika, tik sunko
ka ištarti. Lietuva kai kada 
linkus Prancūziškai, kai kada 
ir Antiškai kalbai. Bet Pabal
tijo studentų organizacija S. 
E. L. L. 1934 metų suvažiavi
me nutarė naudoti Anglišką 
kalbą.

Mums Amerikos Lietuviams 
žinoma, Angliška kalba yra 
geriausia tarptautiniams reika
lams, nes mes ją mokam. O 
prie to musų tautos trečdalis 
gyvena Amerikoje.

Taigi 
gies-

Ekskursija

10
15
16

EUROPA ................................. Gruodžio
NEW YORK ........................ Gruodžio
HAMBURG ............................ Gruodžio
BREMEN ................................  Gruodžio
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir ' 
EUROPA Brcmerhavene užtikrina patogia ke
lionę Į Kauną. Patogus geležinkeliu susisieki

mas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite par vietini agentą arba 

1430 EUCLID AVE. CLEVELAND, O.

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

HAMBURG^ AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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K. S. Karpius

SKANDINAVIJOJE
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Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

l»! 1 (Tęsinys iš pereito num.)
Jlllf■ . — ----------

į GRYŽUSIE.II EKSKURSANTAI
Eidamas pasikalbėt pas Lietuvius keleivius, 

pasižymėjau dar sekanti, kuris gryžo Ameri
kon.

Kazys Grigaitis, jaunas vaikinas, iš New 
Yorko. Lietuvon parvažiavo Liepos 3 d. Bet 
Jis yra Amerikoje gimęs, o Lietuvoje augęs, 
ten išgyveno nuo 1910 iki 1930, paskiau su- 
gryžo į Ameriką, o dabar buvo parvažiavęs Į 
Lietuvą ir Panevėžyje apsivedė. Ten gyvena 
jo motina. Palikęs jauną žmonelę Lietuvoje, 
gryžęs i New Yorką žada traukti ją pas save. 
Kartu parsivežti savo žmoną iš Lietuvos yra 
labai sunku, lengviausia tai parvažiavus i Ame
riką, iš čia ją parsikviesti. Nabagas, palikęs 
savo žmonelę, važiuodamas vienas, tikrai buvo 
vertas pasigailėjimo. Keistai apsieidinėjo ir 
laikas nuo laiko net svetimiems rodinėjo savo 
Lliubinj žiedą ant piršto. .. .

Apie Panevėžį pasakojo tiek, kad miestas 
nuolat taisosi, didėja, statosi ir gražinasi, daug 
pristatyta namų; miesto šaligatviai išsodinta 
medeliais. Išstatyta Maisto bendrovės skerdy
kla, nuo to atpigo mieste mėsa. Išstatyta Lie
tuvos Banko skyriaus didelis namas, Drobės 
bendrovės Įstaiga, ir tt. Panevėžys yra vysku
pijos miestas, turi naują katedrą.

Edvardas Ronkus, iš Palangos miesto, su 
tėvais parvažiavęs Lietuvon 1921 metais, da
bar gryžo Amerikon. Pirmiau gyveno Cleve- 
lande, dabar vyksta Į St. Charles, III. Pažysta 
Dr. Joną šliupą, apsigyvenusį Palangoje. Tė
vai jo abu liko gyventi Lietuvoje. Jie yra: Kos
tas ir Ona Ronkai, Clevelande išgyveno 18 me
tų, tėvas dalyvavo Clevelando Lietuvių Tautiš
kame bene muzikantu.

Apie Palangą apsakė sekančiai. Iš senų 
laikų Palangos miestui grafas Tiškevičius yra 
dovanėjęs ganykloms žemės. Dabar Lietuvos 
vyriausybė tą žemę nori iš miesto atimti ir iš
dalinti savanoriams. Tos ganyklos yra dide
lės, šimtai hektarų. Valdžia sutinka palikti 
miesto gyventojams ganykloms 250 hektarų, ki
tą išdalinti. Tose likusiose ganyklose turės tei
sę ganyti gyvulius tie kurie prieš 35 metus ten 
turėjo savo karves. Dr. šliupas ir Dr. Vainei
kis kovoja už miestiečių teises, nori palikti vi
sas tas ganyklas miestiečiams.

Prie pat Palangos stato karišką orlaivių 
stotį, nes virš juros patogu lakūnams skraidyt 
it daryt šaudymo pratimus. Ten bus atsiun
čiama iš Kauno Lietuvos kariškos oro eskadri- 

/ lės vasaros laiku pratimams atlikti.
Papasakojo kad Dr. Jonas šliupas, kaipo 

pasaulio matęs žmogus, likęs Palangos burmis
tru, mokėjo tą vasarotojų miestą tvarkyti ir 
daug padarė prie Palangos kurorto išpuošimo.

Edvardas Ronkus čia pat laive užsirašė 
sau “Dirvą”. Jis yra vienas iš inteligentiškų, 
plačių pažiūrų patriotiškų vaikinų, mokęsis Pa
langos gimnazijoje. Su juo visą kelionės laiką 
buvo malonu susieiti ir‘pasikalbėti.

Jonas ir Agota Misiukevičiai, gryžo Ameri
kon išbuvę Lietuvoje 10 mėnesių. Gyveno Kal
varijoj, kilę iš Kušliškių k. augę Jurgežefiuo- 
se. Seniau gyveno Kearny, N. J., dabar važia
vo į New Philadelphia, Pa. Buvo parvažiavę 
Lietuvon apsigyventi, bet neįsibuvo.

Pasakojo, apie Kalvariją žmonės gyvena 
įvairiai, bet yra ir prastai gyvenančių, ypač ku
rie prasigėrę, pažymėjo Jonas Misiukevičius, 
jau virš 50 metų amžiaus žmogus. Kalvarijoj 
yra dvi katalikiškos bažnyčios, pradžios mokyk
la ir gimnazija. Bendrai, sako, ten ūkininkams 
bėda del dabartinių sąlygų.

Ona Kalinauskienė-žilinskaitė, iš Toronto, 
Kanados. Paeina iš Lankeliškių, Vilkaviškio 
apsk. Lietuvon važiavo apsilankyti, iš Ameri
kos išvažiavo su ekskursija Gegužės 25 d., per 
New Yorką. Torontoj gyvena nuo 1928 metų. 
Gera, veikli Lietuvaitė, naujosios pokarinės iš 
Lietuvos emigracijos i’šeivė. Pasiilgus tėvynės 
važiavo apsilankyti. Ji yra “Dirvos” skaityto
ja. Dalyvavo Pasaulio Lietuvių Kongrese.

Pasakojo, Lietuvoje turėjo gera laiką. Kau
nas labai ją sužavėjo, gražus miestas. Apie 
Lankeliškius, pasakojo, žmonės gyvena įvairiai, 
bet dauguma žymiai geriau negu pirmiau. Jau 
apsišvietę, beveik kožname name yra laikraš
čių. Ji apvažinėjo Marijampolę, Panevėžį, Vil
kaviškį, Klaipėdą, Palangą. Jos vyras, Jonas, 
paeina iš jos krašto. Kartu jiedu išvažiavo į 
Kanadą 1928 metais. Jis dirba krautuvėje.

Poni Kalinauskienė pasipasakojo kad ji gi
mus Vokietijoj, iš ten jos tėvai išvažiavo gy
venti į Škotiją, iš Škotijos 1920 metais gryžo 
Lietuvon, taigi ji suaugdama matė visą pradžią 
Lietuvos atsistatymo. Lietuva jai patiko, ne
norėjo važiuoti nei į Chięagą, dar netekėjus

būdama, nors ten gyvena jos dėdė ir kvietė ją 
pas save.

Agnieška Grubevičienė, iš Toronto. Paeina 
iš Budi] kaimo, Nemajūnų par., Alytaus ,apsk. 
Lietuvon išvažiavo Gegužės 25 d. Lankėsi Bir
štone. Alytuje, Kazluose, Šilutėj. Ji ištekėjo 
Lietuvoje, po tėvais Banišauskaitė. Vyras, Juo
zas, gyvenantis Torontoj, leido jai pasivažinėti, 
pasisvečiuoti Lietuvoje. Jiedu irgi yra nauji 
išeiviai, vyras atvažiavo Kanadon 1927 metais, 
ji atvyko metu vėliau.

Pasakojo, žmonės apie Nemajūnus gyvena 
vidutiniškai. Nemajūnuose bažnyčia madinė, 
iš prieškarinių laikų. Miestelis prie pat Nemu
no, skaitosi bažnytkaimis.

Petras Pivaronas, iš Pittsburgho. Kartu 
važiavom į Lietuvą, kartu gryžtami Paeina iš 
Užvenčio pan, Guravo k., Šiaulių apsk. Tik
ras žemaitis. Viešėjo pas švogerį Laurinavi
čių, Užalksninės kaime; jo sesuo jau mirus. 
Pivaronas taipgi buvo delegatas į Kongresą.

Patėmijo kad žmonės Žemaitijoje gyvena 
geriau negu pirmiau, jau apšviestesni, turi mo
kyklų, nereikia toli eiti mokslo jieškoti. Išsi
dalinę vienkiemiais, tvarkosi, statosi.

Pasinaudodamas proga Pivaronas aplankė 
Rygoje savo brolį, buvo nuvykęs į Vilnių, po
nios Vileišienės laidotuvėms, buvo Birštone, Pa
langoje, Rambyne, Šiauliuose, Klaipėdoje, Ni
doje. Kelmėje. Tauragėje, Kongreso laiku Kau
ne.

Jonas Vaicekauskas, iš Binghamton. N. Y. 
Į Lietuvą išvažiavo Liepos 3 d., pasisvečiuo
ti. Iš Lietuvos pirmą kartą išvažiavo 1909 me
tais. Paeina iš Naujamiesčio par., Vilkiškio k., 
Panevėžio apskr. Lankėsi Panemunėj, Pušalo
te, Krekenavoj, Kaune, Panevėžyje. Kariu su

SVARBIEMS ATSITIKIMAMS 
_ Lengvas Užsirūkymas! 

Vestuvių varpai - jausmingi, 
,u daug rūkymo, jvykiai. Imkit 
dėmesin savo gerklę ir pasi
dėkit ui lengvo uisirūkymo

CwrrUM 1»C. Th, AaCflc„
v °ni p « ny

Imtikas Komar Pietų Amerikoje
Nesenai Į Sao Paulo, Brazi

lijoje, atvyko garsusis Lietuvis 
ristikas Juozas Komaras, ku
ris čia turėjo keletą laisvųjų 
imtynių. Juozas Komaras run
gėsi pakaitomis Sao Paulo ir 
Rio de Janeiro miestuose.

Brazilijoje J. Komaras run
gėsi su kauke, pasivadinęs 
“Mascara Negrą” (Juodoji 
Kaukė). Jo vardas ir pavar
dė viešai neskelbiama. Tik at
vykus į Sao Paulo prieš rung
tynes laikraščiai plačiai para
šė kad atvyko garsus imtikas, 
pasaulio čampionas, Lietuvis 
Juozas Komaras. Visi Sao 
Paulo laikraščiai pažymėjo kad 
Juozas Komaras yra Lietuvis.

Komaras laikraščiams parei
škė kad Pietų Amerikoje nėra 
imtiko kuris jį nugalėtų. Kai
po įrodymą jis sutinkąs sumo
kėti 1,000* milreisų tam kuris 
atsilaikytų prieš jį dešimti mi- 
nutų.

Juozas Komaras apie dešim
tį mėnesių išbuvo Argentino
je, kur rungėsi su žymiausiais 
pasauliniais imtikais. Jis vi
sur rungėsi viešai skelbdamas 
savo vardą ir kaip Lietuvis, 
visas rungtynes laimėjo. Bue
nos Aires mieste jis laimėjo 
didžiausio Argentinos dienraš

čio La Pransa auksinį diržą, 
kaip visų laisvųjų imtynių 
čampionų nugalėtojas.

Buenos Aires mieste Koma
ras rungėsi didžiuliame Luna 
Parque, kur ateidavo po kelio
lika tūkstančių žiūrovų. Visi 
Argentinos laikraščiai plačiai 
rašė apie nenugalimą Lietuvį 
Juozą Komarą.

Juozas Komaras Pietų Ame
rikoje plačiai išgarsino Lietu
vos ir Lietuvių vardą, nes jis 
visur ir visada reikalavo kad 
reklamose ir spaudoje jis butų 
žymimas kaip Lietuvis.

Lietuvių kolonijose jis gy
vai domisi Lietuvių išeivių kul
tūrinių ir ir visuomeniniu gy
venimu. Jis suėjo į pažintis 
su Buenos Aires ir Sao Paulo 
Lietuvių kolonijų veikėjais.

Daugelis pasaulinių garseny
bių įvairiais sumetimais pasi
vadina svetimų tautų žmonė
mis, išsižada savo tautos. Juo
zas Komaras yra gyvas pavy- 
zdis visiems Lietuviams, pa
saulinėms garsenybėms. Nei 
vienas laikraštis Pietų Ameri
koje nepavadino jo Ameriko
nu, Anglu ar kokiu kitu, o tik 
Lithuano — Lietuviu, nes J. 
Komaras visur primygtinai 
reikalauja kad apie jį butų ra

šoma tik kaip apie Lietuvį.
Juozas Komaras yra kilęs 

iš Baisogalos. Į Ameriką iš
vyko prieš pat didyjį karą, 
1913 metais, būdamas dar vi
sai jaunas. (J. Komaras gi
mė 1899 metais.) Amerikoje 
J. Komaras gyveno daugiausia 
Chicagoje, Brooklyne, Cleve
lande ir kituose miestuose. 
Nuo pat mažens jis pasižymė
jo savo nepaprasta fizine jie- 
ga. Pradžioje Amerikoje dir
bo visokį fizinį darbą. Keletą 
metų buvo mėsininku ir neblo
gai vertėsi. Vėliau susipažino 
su keliais žymiais Amerikos 
imtikais ir pradėjo treiniruo- 
tis imtynėms. Pirmas viešas 
imtyness J. Komaras turėjo 
1923 metais New Yorke, ku
rias laimėjo. Nuo to laiko 
jis pragarsėjo savo jiega, mik
lumu ir gera technika. Jatn 
teko rungtis su žymiausiais 
pasaulio laisvųjų imtynių čarti- 
pioniais Amerikoje, Kanadoje, 
Meksikoje ir kitur.

J. Komaras Pietų Ameriko
je važinėja su žymių ristikų 
grupe, kuriai vadovauja avienas 
Amerikonas. “L.A.”

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas. g

“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. .1

juo Į Lietuvą parvažiavo apsigyventi Jonas Bal- 
tušninkas, iš Binghamtono.

Vaicekauskas yra komunistuojantis, norėjo 
kad apie jo kelionę Lietuvon parašyčiau j “Lai
svę” vietoje “Dirvos”.... Kaslink Lietuvos, 
tai žmogelis turi toki nusistatymą kaip ir visi 
kiti komunistai: ten viskas negerai, ir tą savo 
argumentą rėmė šiuo “dideliu” “faktu”: vie
nas senas kaimietis jam prasitaręs buk daug 
geriau jam buvę prie caro. . . .

Pranė Andriuškevičienė, iš Rochester, N. 
Y. Lietuvon išvažiavo Liepos 3 d. Paeina iš 
Pajotų k., Jurbarko par., Raseinių apsk. Ame
rikon išvažiavo 1900 metais, po tėvais Valai
tytė, gimus Kaimelio par., Karališkių kaime, 
per Nemuną nuo Jurbarko.

Pasakojo, jos krašte žmonės gerai gyvuo
ja, tvarkosi, gražinasi. Važinėjo Alytaus, Jur- 
giškės, Ūdrijos ir kitose parapijose.

Seka: ANTRA DIDELĖ AUDRA.

Tai Lengvas Užsirūkymas
Kada Jaudinanti įvykiai Vada Pįria, 

Nuolatinio Rūkymai J -f i 
..i. '. - "■ .1.Kada jūs esat susijaudinę . . . nervuoti . .•. laimingi' 

ir linksmi, jūs rūkote daug cigarctų apie tai Tisai;
‘ I "/ ** f • . j.negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 

užeirūkymas. Rūkykit Luckies.— neš Luekieį vra 
lengvas užsirūkymas iš turtingo, brandauš-kūno. 
tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio viduriniųjų,' 
lapų tabako, kokį tik pinigai gali pirkti. Ir jie yri 
vieninteliais cigaretais. kuriuose jūs rasit tą didžiai . 
svarbią ‘"Toasting” proceso gerklės apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigaretai. Lucky Strike . . . puikaus- 
skonio cigaretai . . . cigaretai, kurie yra malonūs 
jūsų gerklei.

* * “SWEEPSTAKES” NAUJIENOS! ★*
17 Laimėto). Alaskoįe Ir Honolulu Mieste!

Vienuolika vyry bei moterų toli-- 
uiame Honolulu auiente ir toli-- 
m o j šiaurėj. Ala»koj. savo pufMila- 
riškų muziku žino taip gerui, kad 
jie Kalėjo išvardinti žūuouirautdas 

x / Jūsų Lucky Strike ‘‘SweepMake*-’
dainas be jokio sunkuiuę — J *2-3. 

—jr'x Sveikiname ... ir linkime .didelė*
"e'l laimės daugeliui jkitų toli gyvenau 

“Sweepstakes” mėgėju.

i °* j““ !*tojot? Ar laimė jot 
» ’ skoningu* L u c k y S t ri k ?

ro<^° J™ perduodama kuubi- 
Atsisukite ant radio “Your Hit 

Parade” — trečiadienio ir »e«tadie- 
n*° vakarai*. Klausykite, spręskite 
,r Pal-vKinkite melodijas - tada 

7 pabandykite Jūsų Luekv Strike
f “Sweepstakes.”

Ir jriga dar nerūkote Luckie*. 
nusipirkit pakelį šiandiena ir p>- 
bandykite juos. Gal būt baa ką 

gF «u>rs Betenka to.

f-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED’" •

* REVOLIUCIJA, sakoma, 
visada savo vaikus praryja. 
Bolševikų revoliucija Rusijoje 
labai gražiai šitą pasakymą 
patvirtina. New York Times 
duoda trumpą biografinį sąra
šą bolševikų revoliucijos vadų:

Leninas — miręs ir garbi
namas kaip šventasis.

Trockis — išguitas, gyvena 
Norvegijoje ir Staliną keikia.

Kamenevas — Trockio švo- 
geris, 1926 m. iš partijos iš
mestas, 1928 metais vėl pri
imtas atgal, o šymet Rugpjū
čio mėnesį nuteistas mirti.

Zinovjevas — išmestas iš 
partijos vadovybės 1926 me
tais, ir Rugpjūčio mėn. nuga
labintas.

Rykovas — išmestas iš val
džios, areštuotas, laukia teis
mo.

Tomskis — darbo unijų va
das, nusižudė, arešto laukda
mas.

Bukarinas — komunizmo po
piežius, laukia arešto.

Evdokjmovas — kuris pa
statė bolševikų pinigus ant 
kojų, nugalabintas Rugp. m.

Smirnovas — nugalabintas.
Bubnovas — dar laikosi kaip 

švietimo komisaras.
Krylenko — dar laikosi kaip 

teisių komisaras.
Stalinas — dar laikosi kaip 

visos Rusijos diktatorius.
Radekas — šiomis dienomis 

areštuotas, laukia teismo.

*DEL DANZIGO tarp Vo
kiečių ir Lenkų dabar eina di
deli bet slapti pasitarimai. 
Mat, Tautų Sąjungos paskir
tas Danzigui komisaras Nau
ji! Metų dieną pasitrauks, neg 
paskirtas tarnauti Genevoje, 
Danzigo naziai čia mato savo 
didelį laimėjimą prieš Tautų 
Sąjungą. Jie tuojau pradėjo 
areštuoti socialistus ir kitų 
opozicinių partijų veikėjus ir 
skelbti kad komisarą Tautų 
Sąjunga daugiau Danzigui nek 
skirsianti.

Lenkai tačiau davė supras
ti, jie šitokiai idėjai nepritar
sią, ir Danzigui patarė geriau 
susigyventi su- mintimi' kad 
Danzgas ir ateityje liksiąs 
Tautų Sąjungos globoje., Bet 
komisaro vietos jie nenori nei 
sau nei savo kilmes piliečiui. 
-Jei Danzigo naziai teisėtu bū
dų sugebėsią savo “totalitari
nę” valstybę įkurti tai Lenkai, 
sako, nieko nedarysią, tik ne
duosią Lenkijos teisių ar pri
vilegijų siaurinti.

Danzigo pasilikimas Tautų 
Sąjungos priežiūroj netiesiogi
niai sutvirtina ir Klapėtlos rei
kalus, nes Danzigo ir Klaipėdos 
statutai paremti Versalės su
tartimi. Tą sutartį Vokiečiai 
norėtų visai sunaikinti. Len
kams pavykus su Vokiečiais 
del Danzigo gražiuoju susitar
ti, butų Lietuviams vilties tą 
pat del Klaipėdos padaryti.

Jau daug sykių buvo teisin
gai įrodyta kad Lietuvai Klai
pėda yra gyvybės reikalas, o 
Vokietijai tik sentimentalio 
pobūdžio klausimas ir priemo
nė Lietuvą baidyti. 

5T ▼ ▼

-^BALTIJOS JURA vėl di
delius Rusų ir Vokiečių karo 
laivus matys. Aną dieną Vo
kiečiai vandenin nuleido 26,000 
tonų karo laivą ‘Scharnhorst’, 
kuriam, matyti, skirta Balti
jos juroje tarnybą eiti. O So- 
vietija beveik tuo pačiu metu 
darė slaptus karo laivyno ma
nevrus, po kurių paskelbė pa
sauliui kad karo laivyną pada
rys tiek stipriu kiek stipri yra 
raudonoji armija.

Lietuva, Latvija ir Estija^ 
aišku, su Rusais ir Vokiečiais 
lenktynių neis, tačiau gal ne- 
sykį galvą suks, kuo tos lenk
tynės baigsis ?

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
j laiškų 52 įr “Dirva” lankys 

jus ištisų metą.
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UZ BOOSEVELTA
< Suvienytų Valstijų Pre
zidento rinkimai artėja — 
jie atsibus antradieni, Lap
kričio 3.

“Dirva” rėmė Roosevel- 
tą keturi metai atgal, ir 
dabar pataria Amerikos

* • ■ ■ ■ ' - —

: ne kapitalistai bet komu
nistai, matytumėt kiek jie 
duotų kitų pažiūrų žmo- 

.gui kalbėti už savo partiją.
Jeigu kuriame mieste 

Rusijoje koks kitų pažiūrų 
agitatorius veržtųsi į ra-

Lietuviams be išimties bal- s^°^i taip kaip veizėsi 
Browder Terre Haute mie
ste, jis ten butų ne kiau
šiniais pavaišintas bet plie
no kulkomis.

vykdyti — 
butų išrink- 
— darbinin- 
blogą (skai-

suoti už F. D. Rooseveltą 
į Prezidentus.

Ką Prez. Roosevelt šiai 
šaliai, ypač darbo žmo
nėms, davė visi tą gerai 
apčiuopiamai pa j atom.

Ką Republikonų kandi
datas žada — jeigu tas ir 
butų pradėta 
jeigu Landon 
tas prezidentu 
kams išeitų į
tykit straipsnį tuo klausi
mu ant 2-ro pusi.).

Kapitalistinė klesa, kuri 
Prez. Roosevelto adminis
travimo laiku praturtėjo, 
kurių valdomos korporaci
jos vėl pradėjo daryti mi
lijoninius pelnus, prieš da
bartinį prezidentą rėkia 
tųdel kad Roosevelt aptak- 
savo ' jų pelnus. Tai yra 
godišių riksmas kad rei
kia mokėti valdžiai dau
giau negu jie nori mokėti.

P r e z i dentas Roosevelt 
parūpino darbus ir uždar
bį bedarbiams ne tik prie 
viešų darbų bet atgaivino 
ir privatinę industriją. Ši 
privatinė industrija dabar 
tiki kad jau vislias gerai, 
kad ji galės pelnantis to
liau, nori atsikratyti to 
žmogaus kuris ‘apsunkino’ 
ją pareikalaudamas dau
giau taksų. Jie neįsivaiz
duoja kad visiems išvien I 
dirbant tegalima palaikyti I 
šalyje darbus ir pinigų cir
kuliaciją.

Taigi, didieji fabrikan
tai dabar remia, kitą kandi
datą, tikėdami kad jis — 
kuris tą jiems prižada — 
palengvins jiems taksų 
naštą.

Taip, jis galės paleng
vint — kaip padarė Hoo
ver, kuomet sustojo dar
bai, nebuvo pelnų ir nebu
vo iš ko mokėti’taksus.

Lietuviai todėl privalo 
dėti visas pastangas palik
ti Rooseveltą Prezidentu 
kitam terminui.

DEMOKRATIJOS 
PAVEIKSLAS

Šie Amerikos prezidento 
rinkimai yra labai skaid
rus paveikslas Demokrati
jos. (Tik nešumaišykit de
mokratijos su Demokratų 
partija).

Amerikoje yra pilniausia 
laisvė kiekvienai partijai 
atvirai, nevaržomai, savo 
geriausia išmanomais ir iš
galimais budais agituoti 
už save ar savo partijos 
kandidatus.

Taigi, pažvėlgkit kaip ta 
d e m o kratiška privilegija 
sunaudojama.

Visos kitos partijos ku
rios nėra valdžioje, naudo- 
ja* visokiausius gudriau
sius, durniausius, purvi- 
niausius budus Įrodinėti 
valdžią turinčiųjų nenuo
seklumus, aikvojimą žmo
nių pinigų, nemokėjimą ir 
nesugebėjimą valdyti, ir 
tt. ir tt.

Paklausykit kaip rėkia 
komunistų agitatoriai ir jų 
kandidatas. Prisižiūrėki t 
kaip Įkaitęs dirba kunigė
lis Coughlin prieš tą žmo
gų kuris keturi metai at
gal jam turtus davė. Tė- 
mykit į socialistų ii' į visų 
kitų mažų partijų kandi
datus ir jų agitatorius.

Pagaliau, pasiklausykit 
pačios didžiausios gerklės, 
kuri pajiegia daugiausia 

daugiausia 
valdo 
parti-

veid- 
sklei- 
prieš

SAULES-ŠIAUL1U
KAUTYNIŲ PAMI

NĖJIMAS

iš paties ryto visame 
plevėsavo tautinės vė-

Burių būriai žmonių Į tos Himnu, 
į miestus, miestelius ir

Skir-

Kaunas. — Rugsėjo 27 d. 
visoje Lietuvoje buvo plačiai 
paminėta prieš 700 metų įvy
kusios prie Sauiės-šiaulių kau
tynės tarp Lietuvių ir kardi
ninkų bei kryžiuočių.

Jau 
krašte 
liavos. 
traukė
kitus šventės centrus, 
tu laiku bažnyčiose Tėvynės 
Lietuvos intencija buvo laiko
ma pamaldos, o po jų įvyko 
organizacijų paradai, prakal
bos, koncertai, paskaitos, vai
dinimai ir tt.

Plačiausia ir iškilmingiausia 
Sauiės-šiaulių kautynės buvo 
paminėtos Kaune, čia minė
jimas įvyko pavakare Vytau
to Didžiojo muzejaus sodelyje 
ir muzejaus rūmuose. Į mi
nėjimą atvyko šaulių būriai, 
kariumenės kuopa, savanoriai- 
kurėjai, kitos visuomeninės or
ganizacijos, Kauno įmonių dar
bininkai, studentų korporaci
jos ir mokyklos.

Iškilmes pradėjo 
kariumenės vadas 
štabo pulbininkas 
kis, kuris pasakė 
pritaikintą kalbą,
bos buvo pagerbti prieš 700 
metų žuvusieji ir žuvusieji ka
riai del Lietuvos laisvės. 
Nežinomo Kareivio kapo 
padėta gėlių puokštės, 
aukštuosius svečius ir 
iškilmių dalyvius parado 
šu pražygiavo dalyvavusios ka
riumenės dalys, organizacijos 
ir mokyklos.

Lietuvos 
generalinio 
St. Rašti- 
tai dienai
Po jo kąl-

Ant 
buvo 
Pro 

visus 
mar-

IŠKILMĖ MUZEJUJE
Netrukus Vytauto Didžiojo 

muzejaus rūmuose įvyko iš
kilmingas posėdis, kuriame da
lyvavo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona, 
ministerial, seimo atstovai, ka
riumenės vadai, įvairių Įstai
gų atstovai, žymus visuome
nės veikėjai ir daug visuome
nės narių. Posėdžiui vadova
vo Lietuvos šaulių vadas Pulk. 
Pr. Saladžius, kuris kartu bu
vo ir šioms iškilmėms ruošti 
komiteto pirmininku.

Posėdyje universiteto doc. 
Z. Ivinskis skaitė labai įdomią 
paskaitą apie tas istoriškas Į 
kautynes. Toliau, iškilmingą 
kalbą pasakė ir Respublikos I 
Prezidentas Antanas Smetona. 
Jo kalba buvo palydėta Tau- j

šaulių Sąjungos vadas Pulk. 
Saladžius paskaitė speciali tai 
iškilmei ir sukaktuvėms pa
minėti aktą, šį aktą pasira
šė visi iškilmingo pčsėdžio da
lyviai. Jis bus drauge su pa
minkline lenta įmūrytas į Ka
ro Muzejaus sieną.

Bendrai, visoje Lietuvoje 
šios kautynės praėjo plačiai ir 
gražiai paminėtos, su pakilu
sia ir šventa nuotaika. Tsb.

JONAS LAPENAS IR 
VISI KITI MAISTO 

BYLOJE IŠTEI
SINTI

ru-Kaunas. — Apeliacinių 
mų pirmininkas Gudauskas 5 
Spalių paskelbė rūmų sprendi
mą Jono Lapėno, Antano Ku
biliaus, Ąntano-Placido Pran- 
culio, Petro Lapėno ir Kostaii- 
cijos Lapėnienės byloje. Ape- 
liacinia.’ rūmai (kaip žinome, 
pirmininkavo pats rūmų pir
mininkas Gudauskas ir dalyva
vo teisėjas referentas šioje 
byloj Baltūsis ir teisėjas Kaz
lauskas), išžiūrėję bylą, pa
naikino Šiaulių apygardos tei
smo Balandžio 11-tos sprendi
mą ir visus penkis teistuosius 
išteisino. Savaime supranta
ma, atkrito “Maisto” civilinis 
j ieškinys nuostolių atlygini
mo. “L.A.”

SKAITYMAI

Lietuvoje Kalbama apie Sustiprini
mą Ryšių su Užsienio Lietuviais

Tsb. iš Kauno rašo:

BROWDER IR 
KIAUŠINIAI

Komunistu kandidatas į 
prezidentus, draugas Earl 
Browder antru kartu buvo 
išvytas iš Terre Haute ■— 
šį kartą užbombarduotas 
kiaušiniais. Jam buvo pa
stota priešakinės ir užpa
kalinės durys ineiti j ra- 
dio stotį, iv paleista tokia 
ataka kiaušiniais kad jisai 
turėjo nešdintis iš kur at
siradęs.

Apleisdamas miestą pa
reiškė gražią demokratiš
ką frazę: “Pasitikiu kad 
čia Konstitucija kada nors 
bus įvykdyta”.

A m e r ikc.s konstitucija 
užtikrina asmens neliečia
mybę ir laisvę kalbėti.

Tačiau, kaip tie patys 
komunistai atsižiūri į de
mokratijos laidus kitiems, 
kaip jie apsieina su ne sa
vo pažiūrų .žmonėųiis!

Jeigu Ameriką valdytų i

išiėkti, kuri 
nukenčia kada ne ji 
— tai Republikonų 
jos ir jos kandidatų.

Kiek demagogijos, 
įnamystes ir įtarimų 
džia. . Republikonai
Demokratų partiją ii' jos 
kandidatus!

O viskas tas daroma tik 
todėl kad įsiveržus į val
džią, kad patiems gavus 
naudotis žmonių pinigais!

Ir viskas tas atliekama 
varde demokratijos, varde 
demokratiškos šios šalies 
konstitucijos, kurią Derilo- 
kratai buk pamynę, o jie 
iš purvyno išimsią ir gra
žiai padėję ant lentynos 
laikysią. . . .

Piliečiai gi tuo tarpu iš
sižioję, akis ištempę, ausis 
atstatę klauso tų kalbėto
jų ir jiems ploja.

Tiesa, taip elgtis daug 
geriau negu, kaip kitose 
šalyje, ginklais švaistyti 
už prisiveržimą prie valdy
mo.

Tačiau, tai gražus pa
veikslas hipokritizmo, kurį 
visi, padengę demokrati
jos skraiste, publikai rodo 
ir iš žmonių sau 
vilioja.

RUDUO, IR NĖRA KO MYLĖTI
Ruduo, ir nėra ko mylėti, 
Nei žalių girių nei gėlių;
Vienok iš meilės reik kentėti,
Nors nežinau ką aš myliu....

Širdis man meilėje banguoja, 
Tik kam ir kodėl — nežinau !
Lupos vaizduotėje bučiuoja,
Bet ką? — aš nieko nematau...;

Daug ką myliu: savo Tėvynę, 
Gražias dainas ir paukštelius, 
Myliu gėles, dangaus mėlynę, 
Ir Lietuvaičių darželius.

Tiktai nėra širdies jaunosios, 
Bet myliu ją už vis labiau.
Kur ji,
Ruduo,

kodėl nerandu josios; 
gal ji išskrido jau?....

.■ Vikt. Tatarėlis.

LIETUVA MIELĄ. ..

paramą

Italija pradėjo 
sumažinti Rusijos 
Europos reikalus.

rūpintis 
Įtaką i

PALIEKU
Palieku Lietuvą sau mielą, 
Jai linkiu laimės visados;
Darbais mus’ bočių išgarsėjus
Sulaukt gerovės ir šviesos!. . . .

Laimingi likite Tėvynėj : 
Draugai, tėveliai mylimi, 
Sesutės, draugės ir kaimynai, 
Visi man sieloj — artimi.:...

Kvėpuokit gaiviu laisvės oru, 
Tėvynei bukit naudingais, 
Gerovei dirbkit savo noru 
Ir bukit broliai teisingais. . .

Paukšteliai
Ramintojai
Ir brangis
Maitintojai

Laimingi likit kanklininkai,! t
Dainuokit garbei Lietuvos,
Man reik svetur jau iškeliauti, 
Jieškot sau laimės ir dalios, i..

Ada Orintaitė.
Šiauliai, Rugs. 7, 1936.

(Koregavo: poetas Jovaras ir J, Orintas)

likite laimingi, 
žmonių vargti, 
lauko artojėliai — 
žmonių visų.

Šymet sueina 50 metų kai Šiaurės 
Amerikoje Įsikūrė pirmieji Lietuviai iš
eiviai. Todėl šie metai yra skiriami už
sienio Lietuvių klausimams nagrinėti. Tie 
klausimai, tur but, pirmą kartą Vytauto 
Didžiojo universitete bus taip plačiai ir 
visapusiai aptarti. Paskaitose bus nagri
nėjami patys opieji užsienio Lietuvių kul
tūrinio gyvenimo reikalai: užsienio Lie
tuvių švietimo pertvarkymas, filmą, me
nas ir radio užsienio Lietuvių tarnyboje 
ir kiti klausimai. Jiems negrinėti paskai
tininkais bus kviečiami ir užsienio Lietu
vių veikėjai. Šio didelio darbo imasi Kau
ne veikiantis akademinis Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti skyrius.

Ši didelė ir labai reikalinga pradžia 
yra sveikintina ir remtina. Kalbant apie 
užsienio Lietuvių klausimus, reiktų pasa
kyti kad iš jų pats didžiausias ir svar
biausias yra tai kuriuo budu galima bu
tų sėkmingiau išlaikyti užsienio Lietuvių 
tautybė ir kuriuo budu galima sustiprin
ti jų kulturinį bendradarbiavimą su Lie
tuva. Vytauto Didžiojo universiteto ruo
šiamose paskaitose šiam klausimui bus 
daugiausia kreipiama dėmesio.

Šiuo metu Lietuvoje yr'a. iškeltas ga
na svarbus klausimas, kuris rupi tiek Lie
tuvos, tiek užsienio Lietuviams. Nurodo
ma kad užsienio Lietuvių tautiškumui ir 
jų kultūriniam bendradarbiavimui su Lie
tuva sustiprinti yra įvairių priemonių, ta
čiau iš jų pati svarbiausia yra spauda. 
Tat apie ją čia ir bus kalbama.

Spauda musų laikais yra vienas ga
lingiausių ir prieinamiausių informacijos 
Įrankių. Per spaudą užsienio Lietuviai ' 
gali būti geriausia informuojami apie Lie
tuvos kulturinius laimėjimus. Per ją ge
riausia galima perduoti užsienio Lietu
viams Lietuvos kultūros vertybes. Iš už
sienio Lietuvių spaudos Lietuvos Lietuviai 
gali plačiau pažinti išeivijos gyvenimą ir 
jų kulturinius siekimus. Tik, deja, reikia 
pripažinti kad ikšiol spauda tokiam svar
biam reikalui nebuvo tinkamai išnaudoja
ma.

Dabartiniu laiku Lietuvoje yra lei
džiama jau gana daug periodinės spaudos, 
kasmet išeina gana daug naujų mokslo ir 

i dailiosios literatūros veikalų ir kitokių 
spaudinių. Tačiau iš jų tik labai maža 
dalis patenka užsienio Lietuviams. Gi jų 
tenai turėtų patekti apie trečdalis viso 
skaičiaus, nes juk apie trečdalis Lietuvių 
gyvena už savo tikrosios tėvynės Lietu
vos ribų. Ir užsienio Lietuvių spaudoje, 
palyginti, mažai rašoma apie Lietuvoje 
išeinančias knygas, apie Lietuvių moks
lo, meno ir kitokius laimėjimus.

Tiesa, Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti Lietuvoje renka knygas, kurių ne
mažai aukoja Įvairios kultūrinės organi
zacijos ir atskiri asmenys. Tai yra ge
ras ir naudingas darbas. Tačiau juo vie
nu yra sunku Lietuvoje leidžiamą knygą 
plačiau paskleisti tarp užsienio Lietuvių. 
Šiam tikslui reikia jieškoti naujų priemo
nių. Atrodo kad užsienio Lietuvių spau
da turėtų plačiau rašyti apie Lietuvoje 
išeinančias knygas. Žinoma, tą patį tu
rėtų daryti ir Lietuvos spauda apie už
sienio Lietuvių naujai išleistas knygas. 
Tuo budu, ir užsienio ir Lietuvos Lietu
viai butų plačiau painformuoti apie nau
juosius leidinius ir be abejo padidėtų jais 
susidomėjimas ir butų imta plačiau jų 
reikalauti. Tuomet užsienio Lietuvių kny
gynams butų didesnis medeginis išskai
čiavimas reikalauti daugiau iš Lietuvos 
Lįetuviškų leidinių. Užsienio Lietuviai, 
daugiau pirkdami ir skaitydami Lietuvo
je leidžiamų knygų ne tik stiprintų savo 
tautinę sąmonę, bet ir padėtų Lietuviškai 
knygai prasiskinti kelią į platųjį pasaulį.

Šio klausimo sumanytojai dar nurodo 
kad butų labai naudinga jeigu Lietuvos j 
Įmygu leidėjai turėtų savo atstovą Jung-16820 Superior Ave.

tinėse Amerikos Valstijose, kuris rūpin
tųsi Lietuviškų knygų prekybos ir plati
nimo reikalais. Jis galėtų atstovauti ir 
Lietuvos periodinės spaudos reikalus. Ne 
tik knygų bet ir Lietuvoje leidžiamų laik
raščių bei žurnalų mažai patenka pas už
sienio Lietuvius. Jeigu ten plačiau Lie
tuvos laikraščiai ir žurnalai butų garsi
nami tai galimas dalykas ten jų prenu
meratorių skaičius ne tik keliasdešimts 
bet ir kelis šimtus kąrtų
badu, didesnieji Lietuvos laikraščiai bei 
žurnalai nors Jungtinėse 
tijose turėtų turėti savo

Tą pati nurodoma ir apie užsienio 
Lietuvių periodinę spaudą. Jai reikėtų 
Lietuvoje turėti savo platintoją ir nuola
tini atstovą. Keičiantis laikraščiais bei 
knygomis, be abejo, ir pasaulio Lietuvių 
dvasinis suartėjimas butų didesnis.

padidėtų. Tuo

Amerikos Vals- 
atstovą.

Išrado Budą Išlaikyt Pieną nuo 
Surugimo

Suvienytų Valstijų komercijos depar
tamentas paskelbė kad Vokiečiai moksli
ninkai išrado revoliucini naują būdą iš
laikyti pieną nuo surugimo, per porą mė
nesių ar ilgiau, be šaldymo, pasteurizavi- 
mo ar kondensavimo.

Tas būdas, sako, yra išradimas tūlo 
Dr. Hofius iš Frankford-on-Main. Po ei
lės metų bandymų, tapo išrasta būdas iš
laikyti pieną šviežia pervarant per jį ok- 
sigeną. Kaip tas padaroma, sako, dar ne
sužinota, tačiau gal but tokiu pat bildu 
kaip vanduo prileidžiamas karboniškos 
rakšties gazais.

Taip pieną perdirbus, jame išnyksta 
galimybė augti bakterijoms, sakoma, po
rai mėnesių ar daugiau.

• Tas naujas pieno apsaugojimo būdas 
duos galimybes pervežti pieną jo tikra
me stovyje i tolimas vietas be šaldymo 
kaštų ir kitokių apsaugojimo priemonių.

Komercijos departmentas sako kad 
taip oksigenuotas pienas bandymams buvo 
pasiųstas i Pietų Afriką ir pasirodė kad 
jame jokio pasikeitimo kelionėje neįvyko.

Dalis to pieno paskui buvo sugražin
ta i Amsterdamą (Holandijoje), kur jis 
buvo vėl ištyrinėtas ir nebuvo rasta jo
kių pasikeitimų jo skonyje, maistingume 
nei chemikalėje sudėtyje, nors tas pie
nas apkeliavo 15,000 mylių juromis dvie-. 
jų mėnesių bėgyje.

Frankforte-on-Main, Vokietijoje, da
bar šviežias pienas parduodamas sifoni- 
nėse bonkose, kurios gali būti laikomos 
krautuvėje ant lentynų per savaites be 
jokių šaldymo priemonių, šios bonkos, 
jeigu pasirodys tinkamos ir praktiškos 
bizniui, jos bus plačiai naudojamos, ir 
pienas galės būti išstatytas krautuvėse 
greta visokių kitų gėrimų. .

Tokio “apsaugoto” pieno visuotinas 
naudojimas duotų galimybę ir nustatyti 
pieno kainą, nes pienas butų galima pri
statyti ir i tas vietas kur jo labai mažai 
yra, taipgi šviežio pieno turėtų laivai ju
rose.

Persikeistų visa pieno prekyba ir pri
statymas: nereikėtų kas rytas pieną pir
kti, .ir jis nesugestų sekančiam rytui. Šei
mininkės galėtų nusipirkti pieno dideliais 
kiekiais visai savaitei.

Kiek sužinota, Dr. Hofius -užtruko 
10 metų prie šito savo tyrinėjimo ir išto
bulinimo savo išradimo.

ŽEMLAPIAI
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio
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Rašo GEDIMINAS GALVANAUSKAS

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

(Tęsinys iš pereito num.)

KOMUNIZMAS IR FAŠIZMAS
Nesenai išėjusiame Ehr ir Schweickert 

Veikale nurodo kad bolševizmas aiškiai griau
na krikščionių bažnyčią, šio fakto priežastys 
susijusios su praeitimi. Krikščionių tikėjimas 
nėra giliai isišaknėjęs kad išlaikytų dorus pa
pročius. Jis neprisitaiko prie gyvenimo ir jo 
neformuoja. Pasireiškė kunigijos išdavystė, 
nes ji neįstengė prieiti prie išmokslintųjų, čia 
prasidėjo visuomenės skilimas.

Gonzague de Reynold vadina 20-tą amžių 
revoliucijų amžiumi, šiame revoliucijos amžiu
je stambinusį persilaužimą matome valstybės 
santvarkoje. Karas, Rusų revoliucija, Italų fa
šizmas, Vokiečių nocionalsocializmas, radikalus 
liaudies ir fašizmo frontai — tai pokarinio gy
venimo reiškiniai. Wilsono įgyvendinti demo
kratijos ir tautų apsisprendimo principai, kurie 
pagimdė daugelį nepriklausomų valstybių, fa
šizmas, Vokiečių nacionalsocializmas, radikalus 
mi. Kas Įdomiausia, kad šiose laidotuvėse da
lyvauja ne viena po karo įsikūrus valstybė, — 
naujagymis, kuris turėtų būti dėkingas už ne
priklausomybę vien tik demokratijos principui. 
Ir kaip šios valstybės yra nelogiškos. Kuomet 
jų atstovai susirenga Tautų Sąjungos forume, 
tuomet vadovaujasi demokratijos ir apsispren
dimo principais. Po keliolikos valandų gryžus 
Į namus vėl užtenka gero botago, kurio gale 
įrišta vinis — vado principas.

Delko įvyko ir dabar vyksta revoliucija 
politiniame gyvenime? Delko Europoje Įsivy
rauja apsirėžimas, kuris veda prie katastrofos?

šie klausimai reikalauja tomų. Tebūnie lei
džiama išdrysti Į juos atsakyti suglaustai.

Po karo ūkiškieji klausimai pradeda nu
sverti politinius klausimus. Įvykęs karas yra ne 
ko kito kaip ūkiškojo imperializmo ir sferų pa
sidalinimo pasėka. Pagaliau, karas formaliai 
buvo lamėtas ne tiek militariškomis kaip ūkiš
komis priemonėmis.

Pokariniais laikais ūkiškieji interesai nu
sveria kitus interesus. Pats žmogus darėsi ho- 
mus oeconormcus. Valstybės uždavinys, šiose 
sąlygose, prisitaikyti prie ūkiškų sąlygų. šis 
prisitaikymas kiekviename krašte seka vietos 
sąlygas.

Antras svarbus klausimas išplaukiąs iš pir
mo — tai socialiniai konfliktai, kurie reiškiasi 
atskiruose kraštuose įvairiomis lytimis, šie so
cialiniai konfliktai yra susiję su tam tikru ju
dėjimu, komunistinėmis idėjomis.

Pokarinė revoliucija ir kontr-reVoliucijų era 
yra idėjų išjudinta. Naujos judrios, prisitai
kančios prie žmogaus idėjos užkerta kelią se
nosioms. Net daugiau. Jos verčia su šakni
mis senų idėjų medį. Su Rusų Spalių mėnesio 
revoliucija ateina šūkis: “Visų kraštų proleta
rai, vienykitės”. Rusija, Lenino pavadinta pro
letariato laisvės šalimi, pramonės ir žemės ūkio 
penkmečiais stengiasi atstatyti kas sugriauta. 
Rusija stengiasi žengti gamyboje, prisitaikyti 
prie gyvenimo momento reikalavimų, save ap
sidrausti raudona armija, kuri vis labiau moto
rizuojama. Rusijos valdovai pasiliko vis tik 
Karolio Markso principams neištikimi. žmo
gaus ekonominis egoizmas palaužė garsią ma
terialistinę doktriną. Praktiškai gryžtama prie 
nuosavybės, ir pagal naujos konstitucijos pro
jektą, didesnės laisvės ukininkijai.

štai tokia Rusija, kuriai pačiai reikėjo mil
žiniškos energijos, savo idėjinė veikla, pasire
miant minėtu Šukiu, negalėjo turėti milžiniškos 
įtakos užsienyje. Kapitalistiniuose kraštuose 
darbininkija išeidama iš skurdo ar del pokari
niame laikotarpyje išaugusio pragyvenimo stan- 
dardo mažinimo, ūkiškos krizės, pradėjo užsi
krėsti komunizmu. Nepasitenkinimas ūkiška 
būkle eina ranka rankon su komunizmu.

Socialistiniai komunistiniam judėjimui pa
sipriešinti gimsta griežtas nacionalizmas, kuris 
pasisavina-monopolizuoja visas laisves veikti ir 
kalbėti tautos vardu. Po Rusi! revoliucijos pra
ėjus penkiems metams, 1922 m. Spalių 22 d., 
juodmarškiniai įžygiuoja į Romą ir pradeda 
Europoje naują erą. Fašizmo tikslas įgyven
dinti diktatūros principą padengtą korporati- 
vizmu. Fašizmas padarė nemažos įtakos dauge
liui kraštų. Įvykusios revoliucijos del gręsian
čio komunistinio judėjimo ar politikierių išgal
votų kitų pavojų nemažą skaičių valstybių at
vedė po fašistine skraiste. Pagaliau, 1933 m. 
Kovo mėnesį Vokietijoje vyriausybę paima į 
rankas NSDAP. šiuo metu. Italijos fašizmas 
turėjęs nacionalės svarbos, tampa tarptautiniu 
judėjimu. Nacionalistinis judėjimas pasidaro 
dienos tabu, šis tabu priešpastatomas komu
nistiniam tabu — proletariato diktatūrai.

Betgi čia tik statistikos fotografija. Del 
ko gi atsirado nauji režimai nušluodami demo
kratines institucijas?

čia reikia paliesti eilė veiksnių kurie ne
turi tiesioginio ryšio su demokratiniu režimu ir 
patirti demokratijos silpnumus.

Įstatymų neatitikimas pokarinio gyvenimo

dinamikai, nepaprastas pragyvenimo standardo 
pakilimas karo ir. pokariniu prosperity metais, 
turtų nusavinimo spekuliacija, skolos ir finan
sų krizė, apsiginklavimas ir mokesčių padidi
nimas. štai išoriniai faktai, kurie demokrati
niams režimams sudarė nemažus, sunkumus.

šiose sąlygose pasirodo nacionalinis ir in
ternacionalinis socializmas. Jis įgyja dvi prie- 
šingas kryptis. Abi kryptys pasirenka dikta
tūrą kaip valdymo formą.

Pagaliau, visokio režimo formos sensta jei 
neprisitaiko prie laiko. Dvidešimtas amžius — 
dinamikos amžius reikalauja prisitaikymo, rei
kalauja kad butų prie šios dinamikos prisitaiko
ma. Susiformuoja nauja pokarinė buržuazija, 
kuriai senos demokratijos formos sunkiai įma
nomos. Pokarinis jaunimas reikalauja pasi
traukti iš kelio senesnės kartos atstovus. Ka
ro dalyviai gryžę iš fronto rado sunaikintus 
kraštus. įsitikino kad jų didvyriškumas pagal 
jų reikalavimą neįvertintas. Tokie su savo pa
tyrimu ir karo sugadinta psichologija šliejasi 
prie dviejų revoliucinių frontų: nacionalinio ar 
komunistinio. Iš tų žmonių tarpo išėjo Mus
solini ir Hitler. Dvidešimto amžiaus pradžios 
gentkartė išstumta karo iš normalaus gyveni
mo kelio, gentkartė kuri kentė badą ir skurdą, 
kuri nebaigė studijų, linkus daugiau veikti ne
gu galvoti. Jai taip pat artima iš žemės gilu
mos besiveržianti anarchijos ir revoliucijos dva
sia. Jaunesnė, trečioji gentkartė, galės būti 
pozitivesnė, bet ji dar sėdi mokyklos suoluose.

Karas atėmė daugelį jiegų, kurios žmoni
jai butų pozityvios buvusios. Iš kitos pusės 
nemažai jiegų buvo nustumta į šalį besiorga
nizuojančių sindikalinių profesinių sąjungų, ku
rios etatizmui atidaro duris.

Vykdomoji valdžia nevisuomet radus kon
taktų su įstatymus leidžiančiais organais, sten
giasi pastarųjų atsikratyti. Reprezentacinis 
mandatas nustoja savo svarbos. Tautos sune- 
riminimas pasidaro visai reliatyvus, nes jo var
du išstatoipa grupių jiega tuo atveju, konstitu
cinės laisvės suvaržomos ar jiega panaikina
mos.

Moderniško pasaulio sąvokos individualiz
mas ir humanizmas nušluojamos. Individua
lizmas veda prie liberalizmo. Liberalizmas ir 
demokratija yra gimę drauge, šiandieninės de
mokratijos biblija yra “Contrat social”. čia 
neabejotinai turėjo įtakos Anglų liberalizmas. 
Laisvės, lygybės, brolybės principai yra mo-. 
derniškos demokratijos krikštotėvai-. Dėlto, 
antikinė demokratija nieko bendro neturi su 
moderniškąją. Antikinėje demokratijoje neat- 
sikratyta vergystės, o Viduramžių — feudaliz- 
mo.

Moderniška demokratija susijus su pažan
gos ir laisvės idėjomis. Betgi, jos pagrindai 
pirmiausia palaužiami socialistinių idėjų, kurios 
išmuša žmogų iš dvasinės, lygsvaros, žmonės 
statė ir griovė miestus pasirėmę mitais. Die
vo ir velnio idėja, paimta iš krikščionybės, tai-j 
koma antidemokratiškuose judėjimuose. Dievas 
fašistas, korporativistas, velnias komunistas. 
Kitur Dievas — proletaras, velnias kapitalisti
nis buržujus. Ir vėl Dievas — Ariškas Germa
nas, velnias — žydas ir komunistas.

Dvasinis reliativizmas nemažai prisidėjo su
griovimui nevisuomet tolerantišką demokratiją. 
Atsiverskime John Stuart Mill “Essay of Li
berty” pirmą perskyrimą, 1859 m. šiame' vei
kale galima rasti liberalizmo filosofijos pagrin
dus. Politinės laisvės negalinčios Įsigyventi jei 
nėra dvasinės nepriklausomybės. Ji pašalino 
fizinį prievartavimą, bet įkūrė viešosios nuo
monės tiraniją ir policinę moralę. Individuali
nės laisvės griaunamos masių įsiviešpatavimu. 
Masės vekia instinktu ir veda prie diktatūros. 
Robert Spencer kalba apie pereinamas formas 
nuo liberalizmo i socializmą. Socializmas visai 
logiškai veda toliau — į etatizmą, diktatūrą. 
Tuomet sukuriamas dirbtinas žmogaus autori
tetas, kurio klaidos įmatomos kiekviename žin
gsnyje.. Humanizmas — gyvenimo centre žmo
gaus įrėmavimas — turi būti jiegos sunaikįn- 
tas. Demokratijos- kova su religija — demo
kratijos žlugimo viena žymiausių priežasčių., 
Dėlto, Leonas N UI kalbėdamas apie demokrati
ją enciklikoje “Graves de Communi” sako:

“Nelaimė jei krikščioniškoji demokratija 
bus paversta politiška demokratija.” - ,

(Bus daugiau) 
------ ---------------------------------- ---------------------- j

Karalienes Sabbos

M1KALDOS
PRANAŠYSTES

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

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

Gubernatorius Martin L. Davey 
užėmė vietą Sausio mėnesį 1935 
metais, kuomet depresijos ipasėkos 
dar buvo su mumis. Pirmą mėnesį 
savo pareigų ėjimo, Goberna torius

Iš KAIMO DIENORAŠČIO
Rudeniop jau linksta saulė, 
Supilkėjo dienos — 
Vaikšto karvės ir avelės 
Po plikas rugienas.
Ūžia mašinos kaimuose — 
Grūdas grūdą mala.... 
Patalkiuose dainos skamba 
Prie apk/auto stalo.
Uzbonėlis, kumpiai, dešros — 
Priedan dar armoška. 
žodžiu, viskas ko norėjai. 
Ko širdis tik troško. ...
Dieną prakaitas skalavo 
Prie grudų ir stirtų — 
O dabar štai šeimininkė 
Siūlo kumpio virto.
Uka, uka darbo dienos, 
Dienos Patalkiuose — 
Nors ir musų kaimo Diedas 
Nubalnojo nosį.
Arba — Jurgis Kreivarankis 
Prie skanaus alučio
Jaučia kad jo ploną pilvą 
Kažkas smarkiai pučia. .. .
žodžiu visko atsitinka
Prie apkrauto stalo — \
Vieni griūna, kiti rausta, 
O treti nubąlą....
Paskui grudus ‘ ratuos verčia 
Ir dui į malūną — 
Pučia usus Baladziedas, 
Džiaugsmas purto kūną. \
Parvažiavęs iš malūno: 
“Močia, kepki- duoną!” \ 
Kepalai kaip saulė blizga, 
Valgyt taip malonui
Rudeniop jau linksta saulė, 
Supilkėjo dienos....
Vaikšto karvės ir avelės 
Po plikas rugienas....

“Darb”. Chapuščius.

SLA. PREZIDENTUI Bago- 
čiui: Na tai kada, drauge, 
pradėsim atsteigti Lietuvoje 
“pilietines laisves ir demokra
tiją”? Juk “kongresas”, ku
rį tamsta indorsavai, įvyko, ir 
SLA. seimas paskyrė $400 
paliuosavimui Lietuvos politiš
kų kalinių.

O gal tamsta ruošiesi šauk
ti antrą kongresą — protestui 
prieš Sovietų Carų skerdynę 
sovietų rojaus įsteigėjų? Jau 
laikas apie tai pagalvoti, jei 
dar nepradėjai. Reikia, labai 
reikia daryti kas nors praša- 
linimui Rusijos rieznikų ir at
steigti ten pilietines laisves ir 
demokratiją.

Supa Garba.

UŽMIRŠTOS sukaktuvės — 
metinė sukaktis Italijos-Etio- 
pijos karo prasidėjimo.

Aną dieną Clevelande ir po 
Ohio valstijos Lietuvių farme- 
rių patvartes slampinėjo vie
nas garsus komunistų vadas.

Visas, tačiau, jo komunizmo j 
idealas, kaip vienas asmuo tei
singai išsireiškė, — tai

DEGTINĖ IR BOBOS.

Įsigykit Tuoj
VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAVEIKSLUS

Kaina tik $1.00 su prisiun- 
tiriiu. j ' A i . Y
REIKALAUKIT, “DIRVOJE” 

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

Ir justi giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams

Išrinkit Vėl
f >

Gov. Davey
Gubernatorius Davey ne tik ža

dėjo ekonomijų bet ją ir parodė. 
Reikėjo drąsos atmesti Generalės 
Appropriaeijos Bilių, iš kurio iš
mesta net 810,000,000, kas reiškia 
taksų mokėtojams sutaupą.

Tas vienas aktas užpelno jam 
teisę būti vėl išrinktu. Jis parodė 
savo sumanumą laike pastaro Ohio 
valstijoje potvinio. . .

Jo rekordai gerai žinomi mąs-. 
tantieme šios valstijos žmonėms. 
Jo puikus darbas Darbininkams At
lyginimo klausime, sugabus tvar

kymas bankų ir taupymo bei pą-t 
skolos reikalų Ohio valstijoje, kas 
reiškė daugybę tūkstančių dolarių 
mažiems depozitoriams. Jis sutei
kė naują dalybą Ohio sportinin
kams. Jis pasirūpino pravėdintu 
mokyklų pagrindinio progranto ku
ris tapo modeliu daugeliui valsti
jų. Valstijos Vieškelių departmen- 
to išlaidų nukirto $2,500,000.

Ir pagaliaus, jo pastangos panai
kinti Sales Taksus nuo maisto. 
Gubernatorius rado Sales Taksus 
gatavai įvestus kada užėmė savo 
vietą. Jis nebuvo už juos ir dabar 
nėra už. Gubernatorius Davey pė
da kovu panaikinti, taksus nuo mai
sto.

Tai yra jūsų kova nuo dabar. 
Jūsų balsavimas turi tą išspręsti 
Lapkričio 3 d. ‘ "

Davey patyrė kad tam tikros dide
lės permainos turi būti padaryta. 
Tai buvo:

Teikti paprastą valstijos valdžios 
patarnavimą, kuris žmonėms pri
klauso, ir atlikti jį greičiau ir at- 
sakančiau, jeigu tik galima. Tas 
buvo padaryta.

Apsirūpinti žmonėmis kurie ne
galėjo gauti darbo, ir žiūrėti kad 
jie butų globojami padoriai kaip 
žmogui priklauso. Tas buvo pa
daryta.

Daryti ■ viską kas tik galima dir
bantiems arba mažų biznių vedė
jams, arba ūkių savininkams, ap
sunkintiems užsivilkusiomis skolo
mis ir taksais. Jie vargo su už
vilktomis obligacijomis. Padidini
mas taksų butų buvę jiems per
sunki našta.

Laike Davey administracijos ne
uždėta naujų taksų, ir padaryta 
keletas taksų numažinimų.

Gubernatorius Davey yra veik
mės žmogus Jis dalykus vykdo 
Jis norą tokis kuris laikosi atsi
skyręs nuo žmonių. Jis ęupranta 
savo žmones, nes jis turėjo reika
lų ir sentikių su visais.

Yra nerašytas įstatymas kad gu
bernatorius kuris tarnavo gerovei 
savo valstijos žmonių pirmą termi
ną, privalo būti išrinktas antram 
terminui, jeigu jis to pageidauja. 
Pastarose nominacijose, Gubernato
rius Davey laimėjo 86 apskrityse 
iš 88. Ir kas galima apie jį šaky 
ti iš jo draugų ir priešų pusės, tai 
kad nėra klausimo jog tik jis pats 
buvo Gubernatorium. Jis parodė 
savo vadovybę.

Kas Savaite Milionai Dalyvauja
Lucky Strike Stveepstakes

ČIA randasi vėliausio tautos žaidimo 
vyriausias štabas. Į talpų, čia 

didesniame paveiksle parodytą kambarį 
piląsis įstojimo blankos iš visos šalies. 
Milionai tų blankų muzikos mylėto
jams leidžia išrinkti tris dainas, jų 
manymu būsiančias iš eilės 1, 2, 3 
laimėtojomis ant Lutky Strike radio 
programos, žinomos kaipo “Your Uit 
Parade” ir susidedančios iš penkioli
kos populariškiausių. sprendžiant Visos 
šalies patikrinimo- daviniais! savaites 
dainų.

Du kiti aukštai taipgi yra pavesta 
tvarkymui įstojimo į' šį nepaprastą 
naują cigaretų lošimą blankų. Blankos 
pasiekusios reikalingą vietą yra rūšiuo
jamos, tikrinamos ir pertikrinamos

daugiau, kaip 5(J0 asfnenų. kuriems, šis, 
lošimas suteikė taip lauktiną dhrbą.

Skritulyje vaizduojama dalis mergi-i 
nų rūšiuojančių4blankas.

Kontcstantai užtektinai sumanūs tei
singai išrinkti tris populariškiausias 
tautos dainas gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvą užsirūkymą iš 
turtingo, brandauš-kūno tabako! Iki šiol 
“sweepstakes” buvo išdalinta apie 
1.500,000 dovanų. Daugelis rūkytojų 
“sweepstakes” pagelba supažindintų su 
Luckies atrašė, kad jie atsivertė" į šį 
popularų cigaretę, nes išbandymas juos1 
įtikino apie lengvo tižsirūkymo malo
numą ir gerklės apsaugą, suteikiamą 
išskirtino-" Lucky "Strike “Toasting” 
proceso. į

TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti 

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. “Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 
galima siųsti pašto ženkleliais) 

---------- -» n,

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............   25c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi........................................ 50c

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

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

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

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

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

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................... . 25c

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

* ' ■ G . ,h< V
KLEBONAS KALTAS — Keturių'veiksmų kome

dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai,'- 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

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

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

MEDICINOS DAKTARAS — Koniedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c

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

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi. ....... 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi....................... 25c

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.......................................... 15d

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..................................... 10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................................10c

Pa"ŠkENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi............................  { 50c

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — yieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusi! 20c

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy- ■ 
rai, 3 moterys. 109 pusi. . ................................... 50c

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................ 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............. 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................ 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ................................. . lOe

RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p......... . 35d

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c

ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p............ 35c

SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.... . *i 25c

SNIEGAS — Drama keturių veiksnių, vaidina 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusi..................'.................. . 50c

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI -- Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—-Duonos 
Bejieškant....................................................................... .... 25c

SALOMĖJA, Herodienčs Duktė — Drama vienaip® 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.... , 25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTĄDARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi...................................  .i 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme_ drama, 
' Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygele............ 10c

-UŽKEIKTA'MERGELĖ — scępiška pasaka 4. veiks-, 
’ mų.'< Vaidina 4 vyrai, 2 mdt'ėrys. ’ $5 ’pusi..'.. 25d

* 1
VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge

lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši- . 
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio" Žiedas; 5—Už- 
gavėhės. . Neilgi veikalukai.................. .i.?! 50c

■ 1/ , b I
VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragitdija 5 

veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50q

.ŽEMĖS ROJUS . trijų: veiksmų kpmę<j.iją. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi......... .V ~5M
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KAS PLATINA “DIRVĄ’’-TAS P E A T I N A A P Š V I E T Ą

Kas Atsitiko Praeityje
KAIP

1819 — Pirmas gani varomas laivas perplaukia Atlan
tiką. Pradžia modeminio vandenimis keliavimo.

1823 — Amerika Įveda vadinamą Monroe Doktriną: 
Amerika nesikiš i Europos reikalus, Europai ne
leis kištis Į Amerikos (abiejų kontinentų) reika
lus, ir nepriims Europiškos valdymo formos — 
karalių valdžios.

1828 — Pradėjo veikti pirmutinis Amerikoje pasažie- 
rinis gelžkelis.

1830 — Dar viena revoliucija Prancūzijoje. Orleanis- 
tai užima valdymą. ' /

1835 ■—įMorse išrado telegrafą.
1845 — Texas teritorija prijungiama prie Suvienytų 

Valstijų.
1846 — Airiški! bulvių badas.
1846 — Prasideda Suv. Valstijų karas su Meksika.
1848 — Trečia Prancūzijos revoliucija — išverčiami 

Orleanistai ii- Įsteigiama respublika.
1848 — Rugsėjo mėnesi Kalifornijoj atranda auksą.
1851 — Auksas atrandamas Australijoj, Vasario 12.
1851 — Londone surengta pirmutinė Tarptautinė Pa

roda.
1852 — Louis Napoleonas padaro perversmą Prancū

zijoje ir pasidaro imperatorium.
1853 — Prasideda Rusų-Turkų karas už Krimą.
1854 — Amerikonai ineina j Japoniją, po vadovyste 

Commodore Perry. Nuo tada Japonai pradeda
_ susinešti su civilizuotu pasauliu.

1857 — Milžiniškas Indijos sukilimas prieš Anglus.
1857 — Per Atlantiką pasiunčiama pirmutinė žinia nu

tiestu kabeliu iš Amerikos Į Europą.
1861 — Rusijos caras paliuosavo baudžiauninkus.
1863 — Amerikos prezidentas Lincoln paskelbia paliuo- 

savimą Ameriks negrų vergų. Pradžia Ameri
kos pietinių ir šiaurinių valstijų naminio karo.

1863 — Didelis Amerikos valstijų naminio karo mušis 
prie Gettysburg, Liepos 1-3.

1865 — Pietinių valstijų vadas Gen. Lee pasiduoda prie 
Appotomax, Balandžio 9.

TOLI ATGAL ATSIME
1865 — Balandžio 14, Prezidentas Lincoln nušaunamas 

teatre, Washingtone, laike perstatymo.
1866 — Mušis prie Sadovos — Prūsija nugali Austriją.
1867 — Meksikos imperatorius Maksimilijonas sušau

domas.
1867 — Įsteigiama Kanados Dominijos valdžia — iki 

dabar išlikus valdymosi forma.
1870 — Prasideda Prancūzų-Vokiečių karas, Liepos 19.
1870 — Roma formaliai lieka Italijos sostine.
1871 — Atsteigiama Vokietijos Imperija.
1871 — Didelis gaisras Chicagoje, Spalių 8-11.
1872 — Didelis gaisras Bostone, Lapkričio 9.
1876 — Šimtmetinių sukaktuvių Paroda Philadelphijoje.
1881 — Prezidentas Garfield nušautas, Liepos 2.
1889 — Brazilija, tampa respublika.
1881 — Milžiniškas potvinis Johnstown, Pa., Geg. 31.
1893 — Pasaulinė Paroda Chicagoje.
1894 — Prasideda Kinų-Japonų karas.

|$$$^1895 — Caras Nikalojus II užima Rusijos sostą.
1898 — Amerikos-Ispanijos karas už Kubą ir kitas sa-

' las. Amerika laimėjo.
1901 — Prezidentas McKinley nušautas Rugsėjo 6.
1901 — Vulkano išsiveržimas saloje netoli Meksikos su

naikina Martinique.
1903 — Panama pasidaro respublika.
1904 — Prasideda Rusijos-Japonijos karas.
1906 — San Francisco miestas sunaikintas žemės dre

bėjimo.
1909 — Atrandamas Šiaurės Žemgalis,
1910 — Mirė Anglijos karalius Edwardas VII, Jurgis V

užima sostą.
1910 — Nuverčiamas Portugalijos karalius, Įsteigiama 

respublika.
1912 — Prasideda Balkanų karas.
1912 — Atrandamas Pietinis Žemgalis. **

SKAITYKIT ŠĮ PUSLAPĮ IR TOLIAU — NETRU
KUS TURĖSIME LABAI SVARBŲ PRANEŠIMĄ!

N AT?
1912 — Kinijoje išverčiama dinastija, Įsteigiama res

publika.
1914 — Atidaromas Panamos Kanalas sujungiantis At

lantiką su Paficiku.
1914 — Prasideda pasaulinis karas.
1915 — Vokiečių submarinas nuskandina Anglijos lai

vą Lusitania, Gegužės 7. Del to ir kitų priežas
čių Amerika tuoj Įstoja Į pasaulini karą.

1917 — Rusijoje įsteigiama Sovietų Respublika.
1918 — Liepos 17 d. sušaudomas caras Nikalojus su vi

sa jo šeima.
1918 — Lapkričio 11 — pasaulinio karo paliaubos.
1918 — Vokietijoje pašalinamas kaizeris, Įsteigiama res

publika.
Sausio 6 d.

1919 — Birželio 28 pasirašoma Versalio sutartis, užbai-
baigianti pasaulinį karą.

1919 — Amerikos Kongresas atmeta Versalio sutartį, 
atsisako prisidėti Į Tautų Sąjungą.

1919 — Miršta buvęs prezidentas Theodore Roosevelt,
1923 — Miršta prezidentas Harding,, Rugp. 2.
1924 — Miršta buvęs prezidentai Woodrow Wilson, 

Vasario 3 d.
1926 — Antanas Smetona antru kartu išrenkamas Lie

tuvos prezidentu, po Gruodžio 17-tos perversmo.
1927 — Lindbergh perskrenda Atlantiką.
1930 — Miršta buvęs prezidentas Taft, Kovo 8 d.
1932 — Franklin Delano Roosevelt išrenkamas prezi

dentu.
1933 — Miršta buvęs prezidentas Coolidge, Sausio 5.
1933 — Sausio 30, Hitleris ima Vokietijos valdymą.
1933 — Darius ir Girėnas perskrenda Atlantiką ir žūs

ta prie Soldino, Liepos 16-17.
1933 — Pasaulinė Paroda Chicagoje.
1935 — Pirmas Pasaulio Lietuvių Kongresas Įvyksta 

Kaune, Rugp. 11.
1936 — Miršta Anglijos karalius Jurgis V., sostą už

ima Edwardas VIII.
1936 — Cleveland© Didžioji Paroda, 100 metų sukaktu

vių paminėjimui.

CURRY IR REYNOLDS ADMINISTRACIJA 
Board of Commissioners 1933-1936

Bizniškas rekordas kokis padary
ta vedime Apskrities Valdžios rei
kalų bėgyje praėjusių keturių me
tų turi būti pagrindu nuspren
džiančių išrinkimų Curry ir Rey
nolds Apskrities Komisijonieriais ki
tam periodui nuo 1937 iki 1940.

Niekad Cuyahoga Apskrities val
džios istorijoje Apskrities Komisi- 
jonierių Taryba neturėjo susidurti 
su tokiais finansiniais sunkumais 
ir operavimo problemomis kaip su
sidūrė dabartinė Taryba, kurios 
reikalų vedimas buvo patekę j ran
kas šių žmonių praeitų keturių 
metų bėgyje.

Kaip tik Currv ir Reynolds už
ėmė savo vieta kaip County Com
missioners 1933 metais, prasidėjo 
visokios didelės suirutės, kurios la
bai sunkiai atsiliepė į apskrities 
finansų stovį. Finansines suiru
tės, bankų užsidarymas, sumožini- 
mas taksuojamų nuosavybių verty
bes; Įvedimas valstijoje sumažin
to taksų apribavimo; nedatekliai 
ineigose; bedarbė prisidėjo prie 
sumažinimo apskrities ineigų iš -vi
sų šaltinių, o tuo pačiu kartu at
sirado reikalas parūpinti pašalpas 
biednuomenei ir tam panašios ki
tos sąlygos.

Atsispyrimui prieš visus tuos 
apsunkinimus, Apskrities Komisijo- 
nierių Taryba drąsiai ir sumaniai 
pradėjo įvedinėti stiprias, konstruk- 
tives ir bizniškas apystovas. Tas 
apystovas priėmus, Curry ir Rey
nolds, bėgyje 1933 iki 1936 metų

f. EVA’S |
❖ Dry Cleaning £
4 Senas Drapanas padarom į 
Ž kaip naujas, išvalom ir į
* sutaisom. J
J Vyriški Siutai ir Topcoats J
* išvalyti, suprašyti už 85c. J
X Moteriškos dreses — 95c. * 
| EVA PETRAITIS f
j 6702 Superior Ave. J
❖ Telef. HEnderson 5699 •j*

f 
t
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JOHN O.
McWilliams

COUNTY ENGINEER
Demokratų tikietu

Rinkimai Lapkričio-Nov. 3f

•*•****♦*•? **• *♦**■•* 

periodo, rėmė savo veikimą sekan
čiais pagrindais:

1. Apskrities reikalų vedimui 
leisti tik tiek pinigų kiek jų gali
ma tikėtis gauti šiais pasunkėju
siais laikais.

2. Apskrities šelpimo išlaidas 
laikyti žemiausiame laipsnyje kiek 
galima.

3. Apskrities nuosavybhj taksų 
kainą nustatyti kuoprieinamiausią.

4. Rimtai ir praktiškai sutvar
kyti Apskrities reikalų vedimą, pa
siremiant ekonomija ir atsakantu- 
mu, vietoje aikvojimo Apskrities 
biznio vedime.

5. Apkrities darbus ir pagerini
mus vedant mokėti kada kas per
kama ar imama, vietoje eiti į sko
lą.

Tokia tvarka dirbant, pasirodė 
kad Apskrities administracijos ve
dimui periode nuo 1933 iki 1936 
metų praleista $830,988 mažiau 
negu praleista nuo 1929 iki 1932. 
Tame periode tarp 1929 ir 1932 
administracijos reikalams apskri
ties valdyba praleido $15,374,476, 
o nuo 1933 iki 1936 metų šie kaš
tai buvo $14,543,488. šis kaštų su
mažėjimas atsiekta tuomet kai pa
tarnavimo ir darbo tuo periodu vi
suose Apskrities departmentuose 
buvo atlikta daugiau negu pirmes
nių keturių metų periode.

Curry ir Reynolds administraci
ja, jų kaipo Apskrities Komisijo- 
nierių gabumai ir sumanumai tapo 
pripažinti laikraščių, viešų orga
nizacijų ir taksų mokėtojų kaipo 
rimta, taupi ir bizniška. Taigi la
bai svarbu kad apskrities reikalus 
ir toliau vadovautų ir tvarkytų tie 
kurie į tą darbą žiuri kaip į tar
navimą visuomenei.

I
 Balsuokit už į 

JUDGE BURT W. į 

GRIFFIN?
Common Pleas Courtį 

į Teisėju j į 
?VVVVWWVWMVVV1MAMVK

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!

Neapvilkit daugiau

Prezidentą Rooseveltą 
ši kaitą balsuokit už 

JOHN. L. MIHELICH

j Congress 
20th District

Independent Ticket

Ji remia 
Cuyahoga County Demokratu 

Organizacija
Balsavimai Lapkričio-Nov. 3

X JOHN L. MIHELICH

Balsuokit už

Melville Willis 

WICKERY 
JUDGE 
teisėju į 

Court of Appeals
Balsavimai Lapkričio-Nov. 3

Apskrities Inžinierius 
vėl Kandidatuoja
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Išrinkit vėl . ?

FRANK T. į

CULLITAN*
COUNTY į

PROSECUTORS

Balsavimai Lapkr. 3 £

*

John O. McWilliams
John O. McWilliams, Apskrities 

Inžinierius, kandidatuoja kitam ke
turių metų terminui į tą pačią vie
tą. Jis savo kampaniją remia sa
vo ofiso atliktais darbais bėgyje 
praėjusių labai sunkių metų.

McWilliams ofisas pastarais me
tais tapo svarbus tuo kad jo tar
nybos laiku šioje apskrityje prie 
užlaikymo 188 tiltų ir 800 mylių 
apskrities kelių buvo pavesta jam 
ir planavimas ir varymas daugelio 
viešų darbų, kurie paėjo iš val
džios programo.

Jo administravimo laiku dirbant 
išvien su valdžios viešų darbij pro
jektų vadovybe daug negerų kelių 
tapo pataisyta, pastatyta naujų 
sandėlių, nusausinta pakelių, pra
šalinta grebiu, ištiesinta pavojin
gų užsisukimų keliuose visoje ap
skrityje.

John O. McWilliams pripažino 
visas tautines grupes savo depart- 
mente, duodamas jų žmonėms dar
bus, ir samdė inžinierius kurie at
sižymėję savo gabumais ir darbin
gumu.

Savo darbštumo ir sugabumo re
kordais jis užsitarnauja balsavimo 
už jį šiais rinkimais, Lapkričio 3.

PUIKI PROGA
Parduodu 4 akrų farmelę su 5 kam

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

Kreiktis telefonu arba asmeniškai

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

Melville Willis Vickery Kandidatas i Valstijos
Kandidatas į Teisėjus

KANDIDATAS TEISĖJU 
COURT OF APPEALS

Melville Willis Vickery gimė Bel
levue, Ohio, Vasario 4, 1890. Jo 
tėvas taipgi buvo teisėjas. Tėvai 
atvyko į Clevelandą gyventi 1896 
metais ir nuo to laiko jis čia gy
vena.

Lankydamas mokyklą Melville 
Willis Vickery uždarbiaudavo par
davinėdamas laikraščius.

Kuomet stojo į Case School of 
Applied Science jis dirbo miesto 
lempų uždegėju, tose dienose kada 
dar gatvės buvo apšviečiamos ga- 
zu. Jis uždegiodavo jas anksti iš 
vakaro, ir turėdavo užgesinti ryto 
metą. šeštadienio naktimis dirbo 
prie Cleveland Plain Dealer gelbė
damas išsiuntinėti laikraštį.

Pabaigęs antrą metą kolegijoje, 
laike vasaros atostogų jis dirbo 
matininku anglies kasyklose prie 
Greensburg, Pa. Sekančio meto va
sarą praleido prie sunkaus darbo 
Homestake Aukso kasyklose South 
Dakotoj.

1911 metais baigė Case mokyk
lą su Mokslo Bakalauro laipsniu. 
Tada įstojo Cleveland Law School, 
kurią baigė 1914 metais.

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 teismij Suv. Valstijose.

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

- -.»■ - --

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

saviškiams i Lietuvą.

Legislaturą

William E. MinshalI, Jr.
Vienas iš pirmaeilių kandidatų i 

Ohio Valstijos Legislaturą, William 
E. MinshalI, Jr., paeina iš pasižy
mėjusios šeimos, kuri stovėjo tarp 
pirmaeilių įstatymuose, militariško- 
je tarnyboje, biznyje ir politikoje. 
Jis turi gausią praeitį, užtarnautą 
jo šeimos narių. Jo diedukas, Thad- 
deus A. MinshalI, buvo pulkininkas 
Civiliniame Kare ir paskui buvo iš
rinktas į Aukščiausį Ohio Teismą, 
kur pasižymėjo kaipo juristas. Jo 
dėdė, Addison T. MinshalI, tarnavo 
mayoru Chillicothe, Ohio, ir paskui 
tapo Common Pleas Teisėju. Ki
tas jo dėde, Kapt. T. E. MinshalI, 
yra advokatas, tarnavo su pasižy
mėjimu pasauliniame kare. Jo tė
vas, William E. MinshalI, yra pa
žymus advokatas Clevelande ir yra 
prezidentas ir generalis patarėjas 
The Pocahontas Oil Corporation. 
Du terminu jis buvo East Cleveland 
mayoru.

Bet William E. MinshalI, Jr., ne-> 
siremia ant savo šeimos pasižymė
jimų. Jis gali stovėti ant savų ko
jų. Jis yra veiklus, drąsus, atvi
ras. Jaunasis MinshalI lankė mo
kyklas East Cleveland, University 
School, University of West Virgi
nia ir Cleveland Law School. Mo
kykloje pasižymėjo kaipo kalbėto- 
jlas. Išsilavinęs biznio ir teisių 
žinovas. Yra vyras švaraus budo, 
ir atsako tai vietai kurion kandi
datuoja. MinshalI kandidatuoja Re- 
publikonų tikietu ir pasitiki būti 
išrinktas.

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
LIETUVOS SEIMAS
PRADĖJO DIRBTI

rinkimui 
tik vienas kan- 
Kosthntas Ša- 
valstybės kon- 
šakenis ir bu-

Seimo Pirmininkas
Inž. K. Šakenis

Kaunas. — Rugsėjo 2: 
įvyo ketvirtas naujojo Lietu
vos seimo posėdis, kuriame bu
vo renkama nuolatinis seimo 
prezidiumas. šiame posėdyje 
dalyvavo jau visi 49 seimo at
stovai. Ikšiol seimo darbuo
se nedalyvavęs Ukmergės apy
gardos atstovas, Siesikų kle
bonas Kun. M. Gylys tą dieną 
atvyko į seimą ir davė prie
saiką. Po to ir Kun. M. Gylys 
jau pradėjo eiti seimo nario 
pareigas.

Seimo pirmininko 
buvo išstatytas 
didatas — Inž. 
kėnis, ikšiolinis 
trolierius. Ižn.
vo išrinktas seimo pirmininku. 
Už jį balsavo 33 seimo nariai.

Pirmuoju vice pirmininku 
išrinktas seimo narys, dabar
tinis finansų vice ministens, 
Julius Indrišiunas. Už jį bal
savo 44 seimo atstovai.

Antruoju vice pirmininku iš- 
pradžių kandidatavo Kan. J. 
Laukaitis ir Agr. A. Gilvydis, 
tačiau pirmajam savo kandida
tūrą atsiėmus, 38 balsais iš
rinktas Agr. Alfonsas Gilvy
dis.

Pirmuoju seimo sekretorium 
išrinktas Mečislovas Kviklys, 
37 balsais. Antruoju sekreto
rium kandidatavo Br. Gudavi
čius ir Dr. S. Janavičius, bet. j 
šiam atsisakius, išrinktas Br. 
Gudavičius 42 balsais.

Tuojau po rinkimų, r.iinis- 
teris pirmininkas Juozas Tū
belis naująjį seimo preziudiu- 
mą pristatė Respublikos Pre-

bos nariu ir pirmininkavo Lie-
X........ visuo-

Lietu-.
sava-

zidentui Antanui Smetonai.
Tame pačiame posėdyje bu

vo išrinkta peticijų (skundų) 
komisija. Kitos komisijos bu
vo numatyta rinkti sekančiuo
se posėdžiuose.

Tuo budu, sudarius nuolati
nį seimo prezidiumą, prasidėjo 
normalus seimo darbas. Tuo
jau po rinkimų seimo pirmi
ninkas Inž. K'. Šakenis davė 
pasikalbėjimą Lietuvos laikra
štininkams, kuriame nurodė 
numatomus seimo darbus. Be 
ko kita, pirmininkas pareiškė:

— Pirmutinis seimo užda
vinys yra svarstyti įstatymus. 
Tai pagrindinis seimo darbas, j apSj{'
Seimą laukia ir Įeiti smulkesni I 
dalbai. - Daugiausia įstatymų 
projektų seimas laukia iš mi
nisterių kabineto ir valstybės Į 
tarybos. Seimo iniciativai irgi | 
paliekama parengti įstatymų 
projektus.

tik bus reikalinga.
darbą varyti greitu tem- į 
Artimiausiu laiku, be ei-1 

Įstatymų projektų, seimui |

Seimas posėdžiaus
Steng- į

tuvių frakcijai; uolus 
menės veikėjas, šaulys, 
vos kariumenės kūrėjas 
noris.

Alfonsas Gilvydis yra 
amžiaus, kilęs iš 1 
Panevėžio ap., prieš karą tar- [ 
navo agronomu 
bernijoje, 1918 
Lietuvą uoliai 
valdžios įstaigų 
Kupiškyje; 1919 m. 
organizavo partizanus 
su bolševikais, kelerius 
mokytojavo Panevėžio 
tojų seminarijoje ii- 
joje. Nuo 1924 metų iki 
buvo Panevėžio apskrities 
ronomu.

Mečislovas Kviklys 
metų amžiaus, kilęs iš 

. Daugailių vals., 
j mokytojų seminariją ir 
| to Didžiojo universitete 
nitarinį fakultetą, 
riolika metų dirba pedagoginį 

j darbą. Nuo 1934 m. ikšiolei 
i buvo Rokiškio gimnazijos di- 
j rektorium.

Pi enius Gudavičius ' yra 36 
metų amžiaus, kilęs iš Taura
gės apsk., Eržvilko vai., mo
kėsis Voronežo Lietuvių gim
nazijoje, Kaune baigė gimna
ziją, aukštuosius teisių ir is
torijos mokslus studijavo Vv- 

i tauto Didžiojo universitete. 
Jau keletas metų kaip yra

VIETINES ŽINIOS John J. Busher Kandi- Kaip tapti Suv. Valstijų 
datuoja i County Clerk

41 m.'
Kupiškio v., 
ač Irnm tar- '

Maskvos gu- 
m. gryžęs į 
prisidėjo prie 

organizavimo į 
pavasarį | 

kovoti I 
metusj 
moky- 

gimnazj- 
šiol 
ag-

yra 3o 
Utenos 
baigęs 

Vytan- 
huma- 

Jau ketu-

kai 
sis
pu. 
lės
teks svarstyti 1937 metų Lie
tuvos valstybės biudžetas. Iki 
Spalių 15-tos numatyta kad 
ministerių kabinetas seimui Į 
patieks biudžeto projektą.
KAS YRA TIE SEIMO PRE- Į Kauno apskrities valdybos pir- 

ZIDIUMO NARIAI l mininkas. Tsb.

WILKELISFUN^
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

HEnderson 9292

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

Ofiso Telef. MAin 177.3 Namų KEnmore 4710-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.

ATKELIA DIRBTUVES
Nu-Namel Korporacija, di

džiausia išdirbystė dažų ir 
varnišių parduodamų tiesiog 
per krautuves naudotojams, 
įsigijo Clevelande buvusią da
žų dirbtuvę Chi-Namel, 8709 
Kinsman rd. Clevriande nuo 
dabar bus Nu-Er.amel centras. 
.Nu-Namel išaugo nuo $100,- 
000 metinio biznio į $6,000,000 
taigi 
bystė

Ta 
gales

Clevelandui tokia išdir- 
yra didelis priedas, 
dirbtuvė dirbant pilnai 
paimti 700 darbininkų.

SUSTREIKAVO
Unijistai kelinių siuvėjai iš

ėjo streikan reikalaudami di
desnio užmokesčio. Jie reika
lauja 20 nuoš. algų daugiau. 
Streikuoja 100 siuvėjų penkio
se kelinių siuvyklose.

POLICIJOS KYŠIŲ 
TYRINĖJIMAS GRIŪVA

Miesto viešos saugos direk
torius prieš porą savaičių iš
kėlė kaltinimus daugeliui poli
cijos vyresniųjų, už prohibici- 
jos laikais ėmimą kyšių ir už
mokesčių iš svaiginančių gėri
mų pardavėjų.

Pradėjus liudininkus klausi
nėti ir tardyti, daugelis jų at
sisako liudyti, matyt bijoda
mi, ir visas tas pradėtas dar
bas ėmė irti. Jeigu bus gali
ma prisikabinti tai tik prie 
kokių dviejų iš apie dviejų de- 
sėtkų įtartų ir iš policijos pa
reigų atleistų asmenų.
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John J. Busher

John J. Busher, dabartinis Coun
ty Clerk, parodė kad jis yra pil
nai atsakantis tai vietai kurion 
vėl nori būti išrinktas. Jis turi 
patyrimo ir tinkamai tam išlavin
tas. Rugpjūčio mėnesį 1913 me
tais jis buvo paskirtas Deputy 
Clerk Common Pleas Teisme; toje 
vietoje tarnavo iki Rugpjūčio 1921 
metų, kuomet buvo paskirtas Bond 
Commissioner ir Gruodžio mėnesį 
tą metą buvo paskirtas Court Con
stable Kambaryje 1, Common Pleas 
Teisme, kur jis buvo tuoj pripa
žintas kaipo autoritetas tuose rei
kaluose. Busher buvo išrinktas' į 
Clerk of Courts 1932 metais ir vėl 
1934. metais laimėjo rinkimus 
dele dauguma balsų. Dabar 
tikisi' būti išrinktas ton vieton.

Busher tarnavo toje vietoje 
sakančiai ir ekonomiškai kaip
galima. Jo pertvarkymais ir pri
taikymais Įvairiuose departmentuo- 
se darbas buvo vedamas pilnai ap
simokantis už save, ii- net pridavė 
tūkstančius dolarių likusių nuo sa
vo departmento reikalų vedimo j 
Generalini Apskrities Lėšų fondą, 
kitaip sakant virš $601'00 perdavė 
1935 metais ir manoma kad šymet 
bu. arti $80,000 tokių 
parodo kad p. Busher 
leidėjas. bet operuoja 
su

Jom, .j. Busher turi 
jėjais vyrus ir moteris iš ,------...
tautinių grupių, kurie labai daug 
pagelbsti savo tautos žmonėms ne
susikalbantiems Angliškai.

Lapkričio 3 d. balsuokit už 
JOHN J. BUSHER

CLERK OF COURTS.

di-
vėl

at-
tik

Piliečiu
“Dirvos” knygynas turi nau

dingą knygelę tiems kurie nori 
I apsipažinti su Amerikos pilie-

tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Cuyahoga Apskritis
Reikalauja Pamainos

Išrinkit
REPUBLIKONUS LEGISLATORIUS

FOR STATE SENATE
(Balsuokit už šiuos 6)

X | LEO M. ASCHERMAN
X | FREDERICK D. ALDRICH
X. 1 JOHN S. GILBERT
X j SARAH E. HYRE

X | ARTHUR KRAUSE
X 1 KINGSLEY A. TAFT

FOR
STATE REPRESENTATIVE

(Balsuokit už šiuos 18)
X | MARTIN E. BLUM
Y | Thomas Bennett BOLTON
X 1 RICHARD D. BOV1NGTON
X į CARL H. RBOWN, JR.
X j EDWARD J. CHER NEY

X | ALLEN N. CORLETT
X | WILLIAM F. EIRICK
X 1 MILES D. EVANS
X | Chester K. GILLESPIE
X | THOMAS S. IRELAND
X | ALFRED LAWRENCE
X | FRANK C. MANAK, JR.
X | PAUL MARSHALL
X I William E. MINSHALL Jr.
X I ISAAC F. PATTERSON
X Paul C. STETZELBERGER
X i PAUL W. WALTER
X HARRY L. WEYGANDT

CUYAHOGA
COUNTY
Privalo Išrinkti Gečus 

Atstovus
Duokit John W. Bricker 

Republikonišką 
Legislaturą I

Šie kandidatai yra 
sumanus ir suprantanti 
menės pareigas.

Jais galima pasitikėti 
da jus busit tinkamai 
zentuoti. 
rėmimo.

gabus, 
yisuo-

ir ta- 
repre- 

Jie verti jūsų pa

Cuyahoga County 
Republican Campaign 

Committee, 
Daniel E. Morgan, 

Chairman.
DARŽELIO FOTOGRAFIJOS

Fotografijas Lietuvių Dar
želio atidarymo iškilmių gali
ma gauti pas fotografą A. J. 
Naunčiką, 8835 St. Clair avė. 
ir “Dirvos” administracijoje. 
Paveikslai išėję gražiai.

Inž. Kostantas Šakenis yra 
54 metų amžiaus, inžinierius, 

I pedagogas, kilęs iš Biržų aps., 
Vabalninko vaisė., prieš karą 
mokytojavo Vilniuje, karo me
tu Voronežo Lietuvių gimna
zijoje. Gryžęs į Lietuvą visą 
laiką dirbo atsakingą valsty
bės ir visuomenės darbą, bu
vo mokytoju, seimo nariu, 
švietimo ministerių, paskuti
niaisiais metais valstybės kon
trolierium. Parašė kelias mok- | kus, žino kad Vakarų 
sliškas knygas ir kelias išver
tė iš svetimų kalbų. Dalyvavo 
ir dalyvauja įvairiose visuo-, 
meninėse organizacijose.

Julius Indrišiunas yra 34 
metų amžiaus, ūkininko sūnūs, 
kilęs iš Šiaulių apsk., Joniškio 
vai., aukštuosius mokslus bai
gė Vytauto Didžiojo universi- | 
tete, buvo advokatu, teisėju, 
juriskonsultu, notaru. Nuo ropos taikai apsaugoti, dauge- 
1933 metų yra finansų vice lis kitų valstybių, o pirmiau- 
ministeriu. Apie keturis be-1 šia Baltijos valstybės ii- ta pa
tus buvo Kauno miesto tary- ii Lenkija, su Sovietų Rusija 

. --------- - pasjrašė nepuolimo paktus
] Taigi, šymet suėjo 10 
! i tų kai tokia sutartis buvo 
j I sirašyta tarp Lietuvos ir 
! i vj“tų Rusijos, šalia Maskvos 
Į taikos sutarties iš 1920 melų, 

ta nauja sutartis padėjo pa
stovius pagrindus ilgamečiam 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
draugiškumui, tarpusavio ben- 

j dradarbiavimui ir išdalies ben
drai kovai už taikos išlaikymą 
Rytų Europoje. Per visą de
šimtmeti Lietuvos ir Rusijos 
tarpusavio santikiai vystėsi vi
siškai pasitikėjimo dvasioje, 
buvo nuoširdus ir be priekaiš
to geri. Vėliau pasireiškė ir 
kultūrinio h e n d r adaibiavimo 
bandymai ir taip pat Lietuvai 
ypač svarbus platesni ūkiški 
ryšiai.

Nepuolimo sutartis su So
vietų Rusija 
giu Lietuvai 
reikšminga kad prie jos pridė
tame protokole Sovietų Rusi
ja aiškiai pripažysta Lietuvių 
teises į Vilnių ir Vilniaus kra- ■ 
šitą.

Iš savo pusės Lietuva pagal 
išgales visuomet nuoširdžiai 
pritardavo Sovietų Rusijos pa
stangoms kovai už taiką ir 
saugumo laidavimą.

Reikalų bendrumas leido 
Lietuvai su Sovietų Rusija pa
laikyti glaudžius ir visados ge
rus politinius bei ūkiškus san- 
tikius, kuriems negalėjo kenk
ti nei didelis abiejų valstybių 
vidaus santvarkų skirtumas.

Tsb.

LIETUVOS-RUSIJOS
NEPUOLIMO SU

TARČIAI 10 METU
Kaunas. — Rugsėjo 28 d. 

1926 metais Maskvoje buvo 
pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos nepuolimo sutartis.

Kas dar atsimena anuos lai- 
E u ro

poję, ir ypač Lenkijoje, tuo
met į šį žygį buvo labai šnai
rai žiūrima, esą Lietuva suda
ranti sutartis su bolševikiška 
Rusija. Reikia atminti kad 
tuo laiku į Sovietų Rusiją vi
si labai Įtartinai žiurėjo. Bet
ilgainiui, kai buvo įsitikinta 
kad Sovietų Rusija nuoširdžiai 
siekia taikos ir daug dilba Ku

me-
pa-
So-

pinigų.
nėra
savo

Tas 
taksų 
ofisą

savo
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DELLA C. JAKUBS i

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

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

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763

politiniu atžvil- 
dar yra ir tuo

j REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p^ 
S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi. ■ 
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviu Rea! Estate
S ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS į r a; URBONAS 
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <i “Dirvos” Agentas Daytone ,

531 Michigan Ave. Dayton, O J

padė- 
į vairių

■££ Išsikirpkit ši surašą 
ir nusineškit i balsa

vimų budelę

ar- 
agi- 
tar- 
au-

DARŽELIO AUKOS
Politiškų rinkimų dienai 

tėjant “Dirva” užpildyta 
tariniais raštais, todėl tuo 
pu stoka vietos paskelbti
kas duotas Darželio atidarymo 
iškilmėse. Bus paskelbtą tuoj 
kaip tik atsiras vietos.

Kurie Darželyje pinigų ne
turėjot, galit priduoti savo au
ką dabar, bus paskelbta kartu 
su visais.

70 METŲ SUKAKTUVĖS
Spalių 17 d., prie gražaus 

būrio vietos veikėju draugų, 
L. P Baltrukonis savo namuo
se apvaikščiojo savo 70 metų 
amžiaus sukaktuves. Svečiai 
praleido vakarą smagiai su 
tuo musų ilgamečiu veikėju, 
kurio vaidas Clevelande ir ki
tose Lietuvių kolonijose žino
mas jau per virš 40 metų.

Nežiūrint savo ilgo amželio 
p. Baltrukonis dar budrus ir 
veiklus.

Antanas Šimkūnas ir Tofilė 
Šimkūnai, Bedford, Ohio, Pa
eitą sekmadienį apvaikščiojo 
savo 25 metu vedybinio gyve
nimo sukaktuves — kaitų w 
A. Šimkūno 50 metų amžiaus 
sukaktuves.

Linkėtina iioms geros svei
katos ir toliau, **■ **

Henningers * 
ART STORE $

■ Pasirinkit savo Kalėdines dova-’>
■ nas anksti. Mes turime puikių j 
’ pasiriniraui rąžančiu, stovylėliųjiį 
; kryželių ir kitų religiškų daly-*
kų. Daugybė Kalėdinių kortelių-;- 
su religiškais vaizdais. TaipgiX 
darom paveikslams rėmus. *

HENNINGFR’S UIT STORE £ 
8809 SUPERIOR AVE. X

Puošnųs 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 i 2-rą aukštą) 

G. H. Schwabe, Mgr.

FOR COUNTY COMMISSIONER

KREWSON

NEUŽMIŠRKIT BALSUOTI UŽ

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

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

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

F P fs'beji i fi ft
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

JUDGE FRANK J

teisėju Į
Common Pleas Court

Užgiri as per:
Cleveland Plain Dealer
Cleveland Press
Independent Voters League 

of Cuyahoga County

Balsavimai Lapkričio-Nov. 3

Pats yra kilęs iš ateivių tėvų

BALSUOKIT UŽ

20

1920

1923

IŠRINKIT

Judge Merrick
COMMON PLEAS COURT

iki 1927 Bar Examiner Ohi 
Supreme Court

1929-1930 Vyriausias Apskrities 
Prosekutoriaus Padėjėjas

Clevelando Miesto Saugum 
Direktorius

1932

Nuo 1933 Teisėjas Miesto Teisme

Cuyahoga Apskrities gyventojas 
nuo gimimo.

Pasaulinio Karo Veteranas 
metų Advokatas ir Teisėjas 

m. Apskrities Prosekutoriaui
Padėjėjas

X I FRANK J. MERRICK
--- 1—7-------- :----

DR. S. R.

GERBER
CORONER

Demokratų tikietu. Rinkimai Lapk. 3

VYRAMS SIUTAI
Didžiausios vertybes kokias mes kada siūlėm!

SUAUGUSIEMS
NAUJI RUDENINIAI

ir
ŽIEMINIAI

SIUTAI
Sulyginkit musų Siutus

galima sutaupyt pinigų ir

ir VAIKINAMS

kitų 
gaut

Krautuvės atdara kas va karas iki 8

SU

$18.90
Antros Kelinės

$4.00
ir patirsit kaip 
gerą medegą
valandos

THE K RAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.
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I News Staff Photograph]

Vaizdas iš Darželio atidarymo iškilmių, tilpęs Cleveland News.
Jame matosi Kun. Vilkutaitis, Dr. M. Bagdonas ir Wolfram.

__________________________ ______ Į________ !_įfe____
Lankėsi Adv. K. Jurge
lionis Prez. Roosevelto 

Rinkimų Reikalais

Pirmadienį Į Clevelandą at
vyko Adv. K. Jurgelionis iš 
Chicaigus, vakarinių valstijų 
Lietuvių skyriaus pirmininkas 
prie Prezidento Roosevelto Na- 
cionąlio Rinkimų Komiteto.

Svečio tikslas buvo pasima
tyti su Cleveland© Lietuviais 
Demokratais, patirti kas čia 
veikiama Prez. Roosevelto rin
kimų agitacijos reikale, ir su
teikti patarimų.

Susirinkimas įvyko P. P. 
Muliolio ofise, pirmadienio va
kare, dalyvavo būrelis vietos 
veikei ų.

Sekančia dklną p. Jurgelio
nis su keletu vietinių aplankė 
Clevelando Roosevelto kampa
nijos ofisą ir kitur. Vakarop 
svečias išvažiavo pasimatyti su 
Akroniečiais, o trečiadienį iš
vyko į Youngstowna. Gryžda- 
mas Chicagon mano sustoti 
Daytone ir kitose Lietuvių ko
lonijose.

šia proiga svečias aplankė 
Lietuvių Kultūrinį Darželį.

APIE LAIVO NUSKENDIMĄ 
ERIE EŽERE APRAŠOMA 

ANT 1-MO PUSL.

LANKĖSI PREZIDENTAS 
ROOSEVELT

Praeitą penktadieni Cleve- 
landiečiai turėjo progos antru 
kartu šį rudenį pamatyti Pre
zidentą Rooseveltą. Pirmiau 
buvo sustojęs apžiūrėti Didžių
jų Ežerų parodą, dabar atva
žiavo pasakyti savo agitacinę 
kalbą.

Prezidentas Cleveland© už
truko 26 minutas, kalbėjo iš 
vagono. Susirinko jo paklau
syti apie 30,000 žmonių, nors 
buvo lietingas oras.

Prezidento atsilankymas su
stiprino Clevelando ir Cuyaho
ga apskrities Demokratų dva
sią ir pagerino progas laimė
ti rinkimus.

Clevelando srityje pasiliko 
pasitikėjimo dvasia kad Roo
sevelt laimės prieš Landoną. 
Smarkiai juda lažybų įstaigos, 
1,200 prieš 400 statoma už 
Rooseveltą Clevelande ir 100 
prieš S0 kad jis laimėse Ohio 
valstijoje.

Demokratai tiki kad su Roo- 
seveltu kartu gali laimėti ir 
Gubernatorius Davey, kuri la
bai atakuoja Clevelando spau
da ii- remia Rcpublikonu kan
didatą Bricker. Daug Repub- 
likonų pasirengę balsuoti už 
Rooseveltą į prezidentus, o už 
visus kitus kandidatus savo 
partijos. , v

NEDUOKIT DARKYT
LIETUVIU SALES j THE ‘SHADOW’ SPEAKS—

DEAR BOSS —

KOSULYS
St. Dennis 

COUGH BALSAM
Rekomenduojamas nuo 

Kosulio ir Gerklės įdegimų.

Taipgi išpildomi visoki gy
dytojų receptai, parduoda
mi vaistai ir reikmenys.

Gibbs Drug Co.
7043 Superior Ave.
CLEVELAND, OHIO

LAUKIA KUN.
COUGHLIN’O

Kun. Coughlif., kuris pra
garsėjo ir praturtėjo p?r radio 
girdamas Rooseveltą trys me
tai atgal, dabar laksto po vi
są Ameriką su prakalbomis 
prieš Rooseveltą. Jis vėl atsi
lankys Clevelande ir kalbės 
miesto auditorijoj pirmadienį, 
Spalių 26.

Prieš kelias savaites kalbė
damas Clevelande, tas kunigas 
tiek Įsikarščiavo kad Preziden
tą Rooseveltą išvadino mela- 
gium ir veidmainių, ka už ke
lių dienu turėjo atšaukti.

Lietuvių salė nuolat apkabi
nėta mažų draugijėlių dideliais 
pieštais skelbimais, garsinan
čiais piknikus ar ką kitą, kas 
rengiama visa’ kur kitur, ne 
Lietuvių salėje.

Iš kitų miestų atvažiavusieji 
Lietuviai tiesiog juokias’ tokiu 
musų salės darkymu. Niekur 
kitur, ir čia pat mieste jokia 
salė neleidžia niekam apkarsty- 

. ti savo sienas svetimais skelbi- 

. mais. Tie skelbimai rengėjams 
naudos neduoda, nes Lietuviai 
iš viso miesto nesubėga galvas 

I iškėlę skaityt kas ant salės sie- 
; nos iškabintą. Svetimtaučiai gi 
! pašiepia Lietvius už toki ne- 
I mokėjimą savo įstaigos užlaiky- 
I ti kaip pridera viešai Įstaigai, 
j Salės direktoriai turėtų pa- 
i daryti nutarimą tokių iškabu 
1 visai' neduoti kabinėti, arba jei 
sutinka taip daryti, lai nustato 
kad garsinimus kabinę j antie ji 
užsimokėtų po $5 ar $10. Sa
lė turi skolų ir turi mokėti tak
sus, todėl niekas neturėtų jaus
tis kad gali dykai apkabinėti 
salę savo skelbimais. Visur ki
tur už iškabinimą skelbimų rei- 
ka užsimokėti, kodėl salės val
dyba nepareikalauja rinkamo 
užmokesnio už tuos salę dar
kančius lopus. Salė nėra joks 
užleistas tvartas skelbimams 
kabinėti.

Kaip išrodytų jeigu Lietuviu 
bankas arba Lietuvių bažnyčia 
Imtų apkabinėta tokiais skelbi
mais? Jos taipgi yra viešos Įs
taigos. Bet jų vedėjai gudres
ni, veja šalin garsinimų kabi
nėto jus.

Jeigu salės direktoriai nepa
darys jokio patvarkymo, tai 
salės šėrininkai privalo metinia
me susirinkime padaryti tvar
ką.

Galima įtaisyti salės duru j 
šonuose tam tikras stiklines Į 
spintas, į kurias galėtų priimti 
tik tam tikro didumo skelbimą 
už užmokesti, o jokių kitokių 
skelbimų niekur ant sienų kali
nėti neturi pavelyti.

Gerbkim ir užlaikykim savo: 
viešas įstaigas žmoniškai, tada 
svetimtaučiai iš musų nesišai- t 
pys. šėrininkas.;

ŠVEICARIŠKO SŪRIO 
IŠDIRBIMAS OHIO VALST.

šymet suėjo 100 metu nuo 
to kai į Ohio valstiją atvažia- 
vb ir apsigyveno Šveicaras Ja- į 
cob Zurbrugg, kuris čia pradė
jo gamint šveicarišką sūrį. Tas ' 
suris Amerikoje tuoj pragarsė
jo ir Ohio valstijoje išaugo di
delė nauja industrija, kuri da
vė didelės naudos ūkininkams, į 

šveicariško sūrio industrija į 
šioje valstijoje randasi kalnuo- Į 
toje dalyje, miesteliuose Baltic 
ir Bakersvillę.

Well, guess I’ll have to tell you 
about that golf match you’ve been 
pestering me for ,the last two or 
so months. Yeah! It is kind of 
funny that the Super-Snooper didn’t 

j give it a write up. I thought I’d 
j be generous and give the Akron- 
' ites a chance to write first so that 
I they could give a good alibi for 
' being such lousy golfers. Just goes 

to show you that you should never 
give a sucker an even break.

The Akron crowd sure are awful 
at golf. Why even I could beat 
'em and you know how I play — 
use a putter all the way around. 
Our boys took them over 15 to 1. 
How’s that? The credit for play
ing some swell under par golf goes 
to Joe Kodis, John Kodis, ‘Moon’ 
Derin, and Gusty Lucas. The val
iant defenders of the Akron Lith
uanian Social Club, were — Bill 
Darulis, George Stokis, Tony Wal
ler, anęl Bill Stokis. They put up 
a hard fight, but I guess that al
though the Youngstown Lithuanian 
Social Club lacked quantity, they 
made up for it by quality.

Maybe if Chick, Pinch, Whitey, 
and Petey, who had made up a 
foursome of their own, had played 
in the official match the out-of- 
towners might have stood a bet- 

! ter chance for winning. What form 
those boys had — absolutely per- 

! feet basketball form.

Unfortunately the weather and 
the time forced the clubs to aban- 

, don (believe it or not but my latest 
victim is a college prof) the sche
duled baseball game.' Maybe it was 
best that way, after all it wouldn’t 
have been nice to send our guests 
home with two defeats on their 
hands.

The Derin family is going to 
break into print again. Nope! It 
isn’t Joe, this time it’s his mom. 
Uh, huh! It was Mama Derin who 
took in all those great, big, grown-

UŽKVIETIMAS
Užkviečiame visus atsilan

kyti į mano pagerintą aludę. 
Dabar užlaikau stipru alų ir 
visokio vyno ir užkandžių. Ge
ras patarnavimas. (45)

JUOZAS SUOPIS
6802 St. Clair Ave.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRB1CKAS
■ užlaiko gražią užeigą

Stiprus Alus — Dagtine — Vynas
Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th

TURI VISKO
Antanas Virbickas, 17320 

St. Clair avenue, praeito šeš
tadienio vakare turėjo atida
rymą savo, pilnai įrengtos už
eigos, kur nuo dabar užlaiko 
ne tik alų bet ir degtinę.

Virbickai užkviečia savo se
nus draugus ir pažystamus 
atsilankyti.

PASKUTINIS
CLAM BAKE

Atsilankykit j musų smagų
CI.AM BAKE 
bus du vakaru 

šeštadienį. Spalių 31 ir 
Sekmadienį, Lapkričio 1

WINE TAVERN 
Lietuvių kaimynystėje 
6603 Wade Park Ave.

Muzika, šokiai.
Visoki gėrimai.

DIDELE LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

LIETUVOS MEDIS 
RUS PAŽYMĖTAS

Amerikos Legiono Taikos 
Darželyje, kaip jau žinote, vie
nas medis paskirtas Lietuvai, 
šiose dienose jau baigiami ga
minti metaliniai pažymėjimai, 
kurie bus prie tų medžių pa
dėti ir tada bus galima žinoti 
kuris medis skirtas Lietuvai.

Legiono Darželis yra prie 
pat Superior Avenue ineigos į 
Rockefeller parką. Ten yra 
pastatytas paminklas.

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
lai 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.
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BLACK CAT NIGHT CLUB 
6810 Superior Avenue

Užkviečia visus Jus į iškilmingą atidarymą

Atidarymas Antradienį, Spaliu Oct. 20
Nuo dabar šis Klubas bus naktinis, atdaras iki vėlai 

turės DEGTINĘ ir visus kitus gėrimus
Taipgi čia bus nuolatos gera muzika šokiams.
ŠOKIAI PENKTADIENIO, ŠEŠTADIENIO IR 

SEKMADIENIO vakarais.

M 
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PASTABA: Ketvirtadienio vakarais šiame klube buna 
koytavimas su speciale svečiams dovana. Atsilankykit.

XXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXX.

KLUBO VAKARUŠKOS
Lietuvių Piliečių Klubo va

karuškos ir. dovanų gavimas šį 
penktadieni bus įdomiausias 
už visus pirmiau buvusius, nes 
dabar suaugo fondas iš $12.50 
ir kuris ar kuri tą sumą lai
mės tai iki lubų pašoks.

Ateikit, atvažiuokit į Lietu
viu salę visi. Vald.
~--------- j

GRIGAS CAFE
Iškilmingas atidarymas
šeštad. Spalių-Oct. 31

Dykai vakarienė. Kviečiame 
visus savo draugus, pažysta
mus ir kaimynus atsilankyti. 
Vietos užteks visiems. 45)

4814 SUPERIOR AVE.
J, Grigas.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieks atdara 7 dienas savaitėje

i ANG LIS s 
L ŽIEMA yra laikas kurint X 
X anglį- X
j D A B A R yra laikas X 
X pirkti anglį. X
TX Norėdami gauti gerų J
lt anglių — pirkit nuo X
SKomero — gausit ge- X 

rą patarnavimą. Tik X 
šaukit telefonu: X

X GArfield 2921 X 
* arba kreipkitės antrašu f 
t Kcmer Coal & Wood Co. t 
į 1201 EAST 80th ST. ❖ 
j (Lietuvis Pardavėjas) ?

up Akron athletes under her wing 
and saw that they had something 
more betides defeat under their 
belts. Boy, Boss! you missed some
thing when you missed that feed. 
Pork chops and cake galore! And 
a Bottle of cheer for those who be
lieve in drowning their sorrows. 
It’s better late than never and I 
think it’s about time someone was 
properly thanking Mrs. Derin for 
taking the responsibility of enter
taining both clubs after the golf 
match. There’s always a woman 
behind a famous personality and 
in Joe’s case it’s his mother.

In closing may I offer a word 
of warning’ — with Halloween just 
around the corner yuu’d better be 
good or the 'Shadow’ll” get ya.

Yours — ‘The Shadow’.

NOTE — At this belated hour, 
the Youngstown Lithuanian Social 
Club wishes to extend its sincere 
and heartfelt appreciation for the 
most welcomed entertaining offered 
by Mrs. Derin. A thousand thanks, 
Mother Derin, for your perfect hos
tessing of our friends and members 
of the Akron Lithuanian Social 
Club.

It is firmly believed that Wil
bur Marks Urban who formerly 
taught at Dartmouth under the 
Stone Foundation is a Lithuanian. 
If he is the Urban who once lived 
in Canonsburg, Pa., his nationality 
is unquestionable. He is the author 
of several ponderous philosophical 
works, one of which I recall hav
ing read myself, titled “The In
telligible World.” A minister by 
calling, Urban presided over a very 
large gathering of churchmen here 
in Cleveland back in March, 1928. 
O. M. Walton, religious editor of

Lausche Gauna Plačius 
Užgyrimus

Šiose dienose, John C. Van Arn
hem, prezidentas Independent Vo
ters Lygos ir Suvienytų Cuyahoga 
Apkrsities Klubų, iš savo raštines 

. Engineers Buildinge, pranešė Tei- 
' sčjui Frank J. Lausche kad nepri
klausomi partijoms piliečiai Cuya
hoga apskrityje rems., jo kandida
tūrų i Common Pleas Teisėjus, šios 
organizacijos spėka pereituose rin
kimuose buvo 129,000 balsų.

Štai kaip tas laiškas skamba:
“Šiuomi pranešu jums kad musų 

organizacija vienbalsiai užgyrė jū
sų kandidatūrą į Common Pleas 
Teismo teisėjus.

“Mes žinom kad bėgyje savo 
tarnybos dabartiniame teisme tam
sta pasirodei teisingas ir visiškai 
atsakantis, ir žinodami tamstos 
atliktus darbus iki šiolei Miesto 
Teisėjo pareigose, nutarėm pa
remti jus ir dabar.

“Darysim viską kas galima gau
ti jums kuodaugiausia balsų šiuose 
rinkimuose.”

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

John L. Mihelich Į 
Kongresą iš 20to 

Distrikto
John L. Mihelich, Lietuvių gerai 

žinomas advokatas, kandidatuoja į 
Suv. Valstijų Kongresą iš 20-to 
Distrikto, Independent tikietu. Jis 
yra pilnai remiamas Cuyahoga De
mokratų organizacijos.

Mihelich yra kandidatas prieš 
Martin L. Sweeney, kuris nomina
cijose praėjo kaipo Demokratas, o 
dabar atsisuko prieš Prezidentą 
Rooseveltą. Vietoje balsuoti už 
Sweeney, stengkitės balsuoti už 
Mihelich. Tada į Kongresą pateks 
tikra: Demokratas ir Roosevelto 
rėmėjas.

John L. Mihelich darbuojasi su 
ateiviais, pats yra ateivis ir užtai 
geriausia žino ateivių reikalus, už 
kuriuos ir kovos į Kongresą nuvy
kęs.

Rinkimai Lapkričio 3 dieną — 
balsuokit už jį.

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

PARDAVIMUI NAMAI
2 šeimų, po 5 kambarius, for- 

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

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

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

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

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

the Cleveland Plain Dealer, inform
ed me Upon my query about Ur
ban that the various year-books of 
the divers denominations fail to 
disclose the minister. It appears 
that he worked largely among the 
Slovaks creating parishes of the 
Methodist sect. His faculty for 
languages was enormous. Besides 
his native tongue he spoke Italian, 
German, and practically all the 
Slavic tongues. Since he held no 
celibacy, his children, in all liki- 
hood, are grown men and women.

It is surmised that Maurice Che
valier, the movie star, hails from 
Lithuania, from the parish of Pu
šalotas, where he was known as 
Motiejus Civilis. The Motiejus in 
mind would be about forty years 
of age, which also seems to be 
the age of Maurice The story 
has it that he went to France, 
from there he sailed to America. 
Doesn’t he appear typically Lith
uanian in his manners, etc.?

Lybarger Atsakantis 
Rekordų Vedėjas

APSKRITIES REKORDU VEDĖ
JAS OPERUOJA ĮSTAIGĄ 

ATSAKANČIAI

Donald F. Lybarger

Artėjant Lapkričio 3-eios rinki
mams, Apskrities Rekordų vedėjo 
Donald F. Lybarger administracija 
patraukė dėmesį į save visų šios 
.apskrities piliečių. Tie kurie tu
rėjo biznio su p. Lybarger bėgyje 
jo tarnybos County Recorder's pa
reigose kalba su entuziazmu apie 
jo qfise atliekamą darbą. Advoka
tai, titulų tyrinėtojai ir biznio ve
dėjai tankiausia naudojasi Rekord- 
er’s ofisu. Pranešimai gaunami iš 
tų žmonių parodo kad Apkrities 
Rekordieriaus Lybarger'o įstaigos 
patarnautojai šiandien dirba visuo
menei su daug didesniu mandagu
mu ii- atsakantumu negu pirmiau.

Kuo bendrai pilietis šioje apskri
tyje labiausia įdomaujasi yra tai 
kad tos rūšies mandagumas ir at- 
sakantumas kartu taupo taksų mo
kėtojų pinigus. Bėgyje praėjusių 
44 mėnesių, p. Lybarger perdavė 
bendram apskrities lėšų fondui iš 
savo ofiso $117,000, po to kai ap
mokėjo visus savo operavimo kaš
tus. Tas reiškia kad taksų mokė
tojams nereikėjo pridėti nei vieno 
cento užlaikymui Apskrities Rekor
dų ofiso bėgyje p. Lybarger’o tar
nybos. Vietoje to, padaryta pelno 
kuris galima naudoti šelpimo ir 
kitiems tikslams.

Jo rėmėjų skaičius daugėja ir 
išrodo jis bus išrinktas vėl ton pa- 
ėion vieton žymia dauguma balsų.

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)

MASQUERADE DANCE
On Friday, October 30th, the 

Lithuanian Cutural Society is 
sponsoring a Halloween Masque 
Dance, at Sojack’s Hall, locat
ed at East 79th and St. Clair 
Ave.

Delightful music will be ren
dered by Apanaitis’ Orchestra. 
There will be fun galore! — 
Surprises - Balloons and dif
ferent prizes. Come one — 
come all! Admission is only 
25 cents.

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

5903 Luther Avenue.

Judge Bradley Hull

Judge Bradley Hull

Praskilbęs Juodasis Legionas iki 
šiol dar nepajiegė parodyti savo 
šlykščios galvos šioje dalyje. Bet 
nekuriose valstijos dalyse, jam ly
gus, Ku Klux Klan, vėl pradeda 
rodytis ir dirbti.

Dabartiniu laiku tas Klan gar
sinasi rengia “milžiniškas sueigas” 
centralinėje Ohio dalyje, ypatingai 
apie Wooster, Ohio.

Be abejo, Ku Klux Klan nori 
įsiveržti į politiką šiuose rinki
muose, ir tas atsitikimas primena 
incidentą keliolika metų atgal, 1923 
metais, kuomet bent vienas kandi
datas turėjo drąsą jiems pasiprie
šinti.

Tas kandidatas tuo laiku buvo 
Judge Bradley Hull iš Miesto Tei
smo. Visai prieš rinkimus, savo 
paprastu apgavingumu, Ku Klux 
Klan išleido savo kandidatų sąrašą 
kuriuos jie užgiriu.

Tame sąraše, prie daugelio kitų 
vardų, buvo ir vardas Judge Brad
ley Hull. Nors kiti kandidatai tuo 
išrodė džiaugiasi, Teisėjas Hull pa- 
do-s -ųšku ir atvirą pareiškimą tuo 
reikalu spaudoje.

•Jeigu mano išrinkimas turėtų 
priklausyti nuo balsų neapikantos 
skleidėjų ir teisių neprisilaikančių 
žmonių, aš verčiau noriu pralaimė
ti”, pasakė Teisėjas Hull.

Jis buvo vienatinis kandidatas 
atvirai paneigęs Ku Klux Klaną ir 
buvo išrinktas didele dauguma bal
sų.

Teisėjas Hull šymet kandidatuo
ja i Common Pleas Court.

Teisėjas Hull Lietuviams yra ge
rai žinomas ir labai draugingas 
žmogus, taigi galim pilnai pasiti
kėti kad Lietuviai balsuos už jį.
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! I. SAMAS JE WELRYI 
= 6704 Superior Avenue =

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

_ akiniu. Viskas žemomis kainomis. E
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI | 
E KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. E
rdUIHIIIIIIIIIllHIIIIHIIIIIIIHIIIIlllllHIIIIIIIIIHII IIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllll?

* J. J. STANKUS

GERA ANGLIS į 
t 

Jau dabar laikas pasirūpint sau t 
anglį žiemai — pas mus kainos t 

prieinamos, anglis geriausia. t ARLINGTON ICE & FUEL CO. į 

16201 SARANAC ROAD ?
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.
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