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PENKTADIENIS, LAPKRIČIO-NOV. 2, 1934

ŪKIŲ PRODUKTAI
ŠYMET BRANGESNI

New York. — šių metų
Amerikos Ūkių produktų
vertė bus 8Q0,000,000 dola
rių daugiau negu buvo per
nai. Agrikultūros ekono
mistai padarė apskaitliavimus kad pernai ūkininkai
už savo produktus gavo
$3,479,000,000, šymet bend
GATAVA SIUSTI KARIUMENĘ I SAAR SRI ra jų vertė siekia $4,313,TĮ SULAIKYMUI VOKIEČIU NUO UŽSI 000,000.

KĄINA 5c.

LAPKRIČIO 6 BAL
SUOS 47,000,000

Vol. XIX (19-ti Metai)

DAVEY IR DONAHEY

Daugelio valstijų guber Demokratų Partijos Kandidatai, Vienas Valstijos
natorių rinkimas, rinkimas Gubernatorium, Antras S. Valstijų Senatorium
kongreso ir senato atstovų
ir šiaip valstijų rinkimai šį
rudenį visoje šalyje išjudi
no prie balsavimų net 47,949,928 piliečius. Tai yra
rekordinis susiįdomavimas
rinkimais paprastais me
tais, kuomet nėra preziden
to rinkimų.
Šymet balsuoti užsiregis
IR DARBININKŲ ŽINIOS
MOJIMO JĄ UŽGRIEBTI
travo
net 5,000,000 daugiau
ŽMOGŽUDŽIO FLOYD
negu
1928 metais kuomet
LAIDOTUVĖS
Ragina samdyti daugiau Plebiscitas bus Sausio LEGIONAS NUTARĖ
buvo
Hoover
’o ir Smith rin
Akins, O'kla. — Parvežtas
darbininkų. Naujas NRA
3
d.,
1935
m.
REIKALAUT
BONU
iš Ohio valstijos, kur buvo kimai.
vedėjas Richberg ragina
dirbtuvių vedėjus imti i Paryžius, Spalių 31 d. — Miami, Fla. — Spalių 25 gaudant nušautas, plėšikas
darbus daugiau darbininkų Prancūzija pradėjo rupin- d. Amerikos Legiono kon ir žmogžudis Floyd savo POLICIJA UŽPUOLĖ ‘BA
arba priimti valdžios pa- tis gręsiamu karu kuris ga- vencija perleido rezoliuciją gimtiniame miestelyje tu
DAUJANČIUS’
stangas gelbėti šalį valdžios li kilti tarp Prancūzijos ir reikalaujančią kad sekantis rėjo laidotuves didesnes ne Albany, N. Y. — Iš New
numatomu budu. Richberg Vokietijos už Saar sritį.
Suv. Valstijų kongresas nu gu buvo surengta kokiam Yorko buvo surengta, po
sako daug geriau yra leis- Saar sritis po didžiojo tartų išmokėti kareiviams žymiam žmogui Oklahoma
vadovybe, “alka
ti pinigus Į darbą ir imti karo buvo atimta nuo Vo- bonus. Už balsavo 987, o valstijoje. Laidotuvėse da komunistų
lyvavo į 50,000 žmonių, iš nųjų demonstracija”, kuri
darbininkus dirbti negu pa- kietijos ir liko po Prancu- prieš — 183.
žmonių skaičiuje pėksti
likti bedarbius šelpti vai- zų globa. Dabar rengiama Rezoliucija priimta neat keliolikos valstijų. Minia 200
ėjo
į New Yorko valstijos
džiai, nes valdžia pinigus tos srities gyventojų apsi- sižvelgiant j Prez. Roose- net susistumdė už gėles nuo sostinę
pašalpų.
tam turės imti iš aptaksa- balsavimas kur jie nori bū velto prašymą neversti val jo grabo, daugybė norėjo Atėjusreikalaut
prie
Hudson
upės
ti, ar gryžti prie Vokietijos džią mokėti bonus, kadan pasigrobti atminčiai.
vimų.
tilto
vedančio
į
Albany,
de
gi šalis turi kitokių sunke Motina patyrus apie jos
Amerikos Darbo Federa ar po Prancūzais.
monstrantus
pasitiko
poli

sunaus nužudymą, telegra
cijos prezidentas Green ir Vokiečiai varo smarkiau nybių ir be bonų.
Martin L. Davey
cija
ir
užstojo
kelią.
Prasi

Vic Donahcy
favo East Liverpool, O., po
gi išleido atsišaukimą ra sią agitaciją visais budais
dėjus
stumdymams,
kelioli

Kandidatas
j
Gubernatorius
Kandidatas
j U. S. Senatą
licijai
kad
už
pinigus
ras

NUBAUDĖ
MIRTIMI
gindamas valdžią imtis ak už savo pusę, ir Prancūzija
ka
maršuotojų
sužeista,
potus
prie
jo
lavono
parsiųs

VAGILIUS
cijos išjudinti industrijas mano net kad Vokietija kė
licijantai vartojo buožes ir 2,000 METU SENUMO VOKIEČIAI TRUKDO
dirbti išvien padidinimui ša sinsis varu Saar sritį už Maskva. — Sovietų teis tų lavoną į jps miestelį pa tiesiog daužė žmonėms gal
laidojimui, irprašė praneš
ĄŽUOLAS
LIETUVOS PREKY
lyje produkcijos, kad butų griebti.
mas
pereitą
savaitę
aštuo

vas.
galima pastatyti į darbus , Prancūzija pranešė An nis grobikus nuteisė sušau ti jeigu kiek truks, ji pri Tokia pat demonstracija
BAI SU AUSTRIJA
Lietuvoje, pačiuose vasaros
daugiau darbininkų. Green glijai jog siųs savo kariu- dymui ir 53 kitus rastus sius daugiau.... Prie jo į valstijos sostinę buvo su rytuose,
netoli Latvijos sienos,
Kaunas. '■— Nesenai Austri
ragina kad butų įvesta 30 menę prie Saar rubežiaus kaltais suktybėse grudų su buvo rasta $120.
yra vieta, vadinama Stelmuižė.
rengta
trys
metai
atgal,
ir
valandų darbo savaitė. Sa nedaleisti Vokiečiams sau rinkimo darbe nuteisė į ka Jo motina visą amžį bu prie rotušės įvyko kruvinos žemė ten prasta, skurdus smė ja pareiškė noro sueiti su Lie
vo gera savo bažnyčios vei
tuva Į glaudesnius ūkiškus san
ko, jau šių metų Rugsėjo valiauti. Prancūzija skiria lėjimus.
riaušės, taigi dabar norėta lynai, ir gyventojai labai netur tykius. Būtent, Austrai nori
mėnesį buvo 843,000 bedar milijonus frankų iš savo Mirtimi- nubaustieji rasti kėja.
demonstrantų visai neįsilei tingi. Tačiau ta vieta garsi. pirkti Lietuvoje kiaulių, kiau
bi!} daugiau negu buvo tą pusės propagandai ir mili- kaltais pavogime 1,400 to
sti į miestą. Apie 70 smar Stelmuižė je auga 2000 metų šinių ir Lietuvai parduoti sa
tariškam
prisiruošimui
už
IŠMUŠTA
4,000
KINŲ
ąžuolas, toksai storas, kad sto
patį mėnesį 1933 metais.
nų grudų laike surinkimo Hongkong. — Kariume- kesnių vyrų areštuota.
Bet čia
resnio nėra visoj Europoj, ir vo gatavas prekes.
Saar kovoti.
skersai
kelio
atsistojo
Vokieti
iš
ūkininkų
valdžiai
pri

ilsisi čia palaidotas Rusu miDažytojų streikas. Pater Balsavimas bus Sausio 3 klausomos dalies.
nės susirėmime su blaškan
ja.
Vokiečiai
nesutinka
pra
son, N. J. — Šioje srityje d. ir apie tą laiką gali kilti
čiais! tūkstančiais banditų, NULYNČIAVO NEGRĄ nisteris Valujevas.
leisti Lietuviškas prekes per sa
Minimas
čia
ąžuolas
iš
.
tik

Marianna, Fla. —• Minia
sustreikavo veik visi šilko tų šalių susirėmimas.
HITLER PRALAIMĖJO išmušta 4,000 banditų; žuvo sugavo ir nulynčiavo neg rųjų yra nepaprastas. Aukštu vo žemes, o jas vežti aplinki
ir rayon dažytojai, ir tiki
dikčiai ir valdžios kareivių.
■ " "■ ’ •'
mo jis neaukštas, bet storumo, niais keliais yra perdaug bran
BAŽNYČIOS GINČE
rą kuris apkaltintas išgė- tai
ma ištraukti į streiką arti REIKALAUJA 30 MILIJO
yra ko pažiūrėti. Sustoja gu. Vokiečiai šita žino ir to
30,000 darbininkų. Strei
NŲ ATLYGINIMO
Bėrimas. — Kancleris ir JAPONAI NORI LAIVY dinime ir nužudyme baltos aplinkui jį dešimts vyrų, ištie kiu budu pasiryžo sutrukdyti
23 metų merginos. Jis bu sia rankas, ir tai dar virgiai Lietuvos-Austrijos prekybinius
kas apima kelis miestus ku Pittsburgh, Pa. — Viena prezidentas Hitler buvo su
NŲ LYGYBĖS
riuose yra šilko ir rayon moteris, Agnes R. Rossman, manęs paversti Vokietijos Londonas. — Čia atsibu- vo nužudytas girioje, ir apkabina. Stūkso sau j ’s, iš santikius. Visos Austrų pas
paveikti Vokiečius kad
audinyčios.
reikalauja per teismą 30 bažnyčią j nazių abazą. Da na Suv. Valstijų ir Japoni paskiau pririštas prie auto sikerojęs šakomis, kažkada vė tangos
jie
atsisakytų
trukdymo
milijonų dolarių atlyginimo lis dvasiškuos tam pasi jos atstovų tarybos už nu mobilio ir per kelias mailes jo nulaužta viršūne, ir stebina politikos, nedavėnuo
vaisių.
A. & P. tarnautojų strei prirodinėdama kad keleivi priešino, kelis mėnesius tę statymą kariškų laivų skai atitemptas prie namų nu visus, kas jo pažiūrėti atv ,'ksta. Visokiais budais trukdydami
kas. Cleveiande, Cincinna nių Pullman vagonų kom sėsi ginčai, ir pagaliau Hit čiaus. Iki šiol Japonijai žudytos merginos tėvo, ir Kad jis turi 2000 metų, nea Lietuvai tiek" ūkiškuose tiek
niekas. Zarasiečių nuo
ti (O.) ii’ Milwaukee (Wis.) panija panaudojo jos išra ler turėjo pasitraukti nuo buvo leista turėti mažiau pagaliau pakabintas po me bejoja
mone,
toksai medis jaunesnis politiškuose santikiuose su ki
prasidėjo' streikai Atlantic dimą pagerinimui miegamu kišimosi Į evangelikų baž kariškų laivų negu Ameri džiu.
ir negali būti. Jo vidus jau tomis valstybėmis,. Vokiečiai
& Pacific kompanijos krau- įrengiu vagonuose.
nyčios reikalus.
kai, nes Japinijos pajūrio Merginos tėvas buvo ne išpuvęs, — toje skylėje gali pasiryžo sutrukdyti ir nesenai
sudarytą Pabaltijo valstybių
tuvių tarnautojų. Streikuo
plotas mažesnis ir mažiau patenkintas negro nužudy tilpti net 6 žmonės.
,
santarvę.
/Net ir kai kurie Vo
mu,
jieškotojai
buvo
paža

ja keli tūkstančiai darbinin
ŠĮ ąžuolą lanko labai daug
laivų reikia jį ginti. Da
kiečių
laikraščiai
viešai ragina
dėję
atvesti
negrą
pas
jį
kų. Ta kompanija turi di
žmonių. Stebisi jo senumu, sto
bar, senai sutarčiai bai
vyriausybę
kad
taip
padarytų.
deles krautuves visuose ša
giantis, Japonija reikalauja gyvą ir duoti jam paleisti rumu ir beržu, dviem šemukš- Jie pirmiausia numato grieb
lies miestuose, ir su darbi
lygybės karo laivų skaičiu pirmą šūvį į niekšą, bet nu niais ir lazdynu, augančiais jo tis ekonominių priemonių, ir
viršūnės vietoje. šių medžių
žudė patys.
ninkais elgiasi labai šiurk
je ir neužsileidžia.
sėklas
toj keistoj „dirvoj“ yra mano kad tuo budu jų bjaurus
Tas negras buvo prisipa
ščiai: kaip tik paaiškėjo
darbas pasiseks. Tačiau ir Latžinęs prie kaltės ir buvo pasodinęs greičiausia vėjas. O byla buvo sprendžiama Kauno
kad darbininkai streikuos,
DETROITO BANKAS
laikomas kalėjime, iš kur sėklos, radusios puvenose pa pinkles, ir joms, aišku, nepa
kompanija tas krautuves
GAUNA PAGALBĄ
kankamai drėgmės ir maisto,
—Tsb.
tuoj, uždarė, darbininkus
Detroit, Mich. — Detroi buvo išplėštas ir paimtas sudygo, suklestėjo ir išaugo jau siduos.
nulynčiavimui.
paleido ir pradėjo gąsdint
to First National Bankas
'į medelius.
net išsikėlimu iš tų miestų.
gauna iš iš federalės Recon
Rusų caro ministeris nuo šio KIEK CUKRAUS FABRIKAS
ŠYMET PAGAMINS
Tačiau tai yra tik gąsdini
struction Corp, pagalbą pa- 19 nužudyta. Oviedo, Is ąžuolo palaidotas netoliese. Tai
CUKRAUS
mas.
liuosavimui tame banke už panija. —■ Susirėmime su Valujevas, daug prisidėjęs prie
Jau
ištisa
savaitė, kai pradė
musų
spaudos
uždraudimo.
Jo
darytų žmonių pinigų. Bus kariumene užmušta 19 su
jo
veikti
(šį
sezoną) cukraus
kapą
okupacijos
metu
išplėšė
Pittsburgh, Pa. — Sep
paliuosuota apie $60,000,000 kilėlių.
fabrikas. Fabrikas jau paga
vokiečiai,
tikėdamiesi
rasti
bran

tyni tūkstančiai stiklo in
ir visai bus atmokėta pa
5,000 maišų cukraus. Run
30 mirė. Karaliaučiuje, genybių. Dabar šio buv. galin mino
dustrijos darbininkų pada
dėliai iki $300.
kelių
į fabriką jau atvežta per
go žmogaus amžino posilsio vie
Rytų Prūsijoje, siaučia dif- ta
vė reikalavimus Pittsburgh
10,000
tonų. Tikimasi šį sezoną
daro labai liūdno įspūdžio.
Plate Glass kompanijai pri
šeši sudegė. E. Liver terijos epidemija. Iki šiol
“M. R.’’ perdirbti iki 80,000 tonų run
pažinti uniją ir pagerinti
kelių. Agronomų . ir augintojų
pool, O. — Miesto išlaukė- jau mirė 30 žmonių.
darbo sąlygas. Jeigu rei
pranešimais, runkeliai šymet
je gaisras sunaikino pras
kalavimai nebus išpildyti
Quebec, Rusijoje daugelyje indus užderėję žymiai geriau negu
tą bakūžę, kurioje sudegė Nužudė šešis.
“L. U.”
kils streikas.
tėvas, jo keturi vaikai ir Kanada. — Spalių 25 d. vie trijų naudojama durpės ku pernai.
šeimininkė. Gaisras kilo iš nas pašto tarnautojas paš rui, bet neužtenka durpių
Akron, O. — Anglies ir
te pamišęs, išsitraukęs re kasėjų. Industrijos per me „Lietūkis“ eksportavo 1400
neatsargumo su pečium.
tonų javų.
statybos medegos išvežiotovolverį nušovė pašto vyres tus gali sunaudoti 18.000,„Lietūkis
“ išsiuntė per Klaijų streikas pasibaigė. Bu
Nužudyta 16. Meksiko nįjį. Nugalėtas, jis prisi 000 tonų durpių, o gauna Ipėdą į užsienius
1,40.0. tonų ru
vo sustreikavę 160 darbi Baby Leroy, kūdikis Para-llilių leidimų lentelę. Kitų me- je, susirėmime kalnuose su pažino kad tą rytą namuo labai mažai: pernai iškasta
gių, 1,200 tonų pasiųsta į Estiją,
ninkų. Jie gavo nakelti al mount filmų žvaigždė, parodo, tų lentelė bus mėlynos spalvos riaušininkais nužudyta 16 se nužudė penkias savo gi tik 3 milijonai tonų, o šy o 200 tonų į Belgiją. Dalis ru
gas.
naują Ohio 1935 metų automo-'dugnas su geltonais numeriais. kareivių.
minaites.
jf,
met bus apie 13 mil. tonų. gių supirktą Klaipėdos krašte.
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’PITTSBURGHO PADANGĖ S. GEGUŽIS SLA. REIKALAIS DAYTON
Kas Ištiktųjų Kelia Suirutę Susivienijime?
LIETUVIŲ MOKYKLA. Lie-1
ei jos išsiskirstysim nieko ne
tuvių parapijos salėje pradėjo
sutarę ir turėsim laukti kitos
(Pabaiga iš pereito nr.)
liucijų. Vadinasi, socialistams. mokyti Lietuviškai skaityti bei
geresnės progos.
leistina seimų nutarimus neigti rašyti Lietuvių vaikus, du vaPo jo kalbėjo visų didesnių
i_._ k..,. organizaci- ,,karu Į. savaitę.
..
vienas vakaCleveland© veikėjams suma-1
Bagočius
ir
Gugis
jau
Dirbo
ii' visokią betvarkę
kolonijų atstovai ir išsireiškė
joj
kelti,
o
mus
bausti
net
užį
ras
skiriamas
mažesniems,
o
Perkėlimo Reikalu
riius šaukti tautinės srovės vei-1 kad tautinėje srovėje nesuti
Tuojau
po
SLA.
Piki.
Tarykelti,
o
mus
tai
bausti
net
už!antras
vakaras
didesniems.
Pa

kėjųi seimą arba pasitarimą,5 kimų jau pakanka, laikas im
kad mes stojame seimų nu- mokas duoda gerai tame darbe
Pittsburghiečiai pilnai tam pri tis rimto, bendro darbo, kol dar bos keturių narių konferencipatyrus mokytoja, p-lė Elena
tarė. A. L. T. Sandaros kuo-j ne pervėlu. Mums savo tarpe jos, aplaikiau net nuo kelių tarinių apgynime.
Pittsburgho
darbuotojų
prane-'
Gerbiami
SLAnariai
ir
lai•
Masiuliutė.
pu sąryšio posėdyje išrinkta besivaidijant už tuščius niekus,
Lietuviškai mokėjimas musų
šie atstovai važiuoti j seimą: musų vidujiniai priešai varys Šimus kad pp. Bagočius ir Gu- kraščių skaitytojai, šitokis elgėP. Pivaronas, F. Pikšris, R. Ra- savo demoralizavimo ir išnau gis lankėsi pas kokį tenai auk- sis, šitokie skandalai, šitokiai jaunuoliams labai svarbu, nes
džiukinas, J. Virbickas ir P. dojimo darbą. Daug buvo pri štesniojo teismo teisėją šituo i nekonsistencija nieku kitu ne-j Lietuva yra savistovė valstybė,
• ii ii
••
i
1 i i-vi r-» n 1 "A rl 1 v-1 4-1 1.^ n i V v 4-11- ->-\l tVI
1
n 4- ,-v.v — 1- ~1 ~
~ ~H
J
Zambliauskienė. F. Pikšris su siminta ir apie “antrą skridi reikalu, kuris jiems pasakęs! galima pavadinti kaip tik pigios [taip pat mokslo žmonės prade
da
įdomauti
Lietuvių
kalba
artistu J. Blumbergiu išvažia mą”, po kurio priedanga išvilio kad negalima ŠLA. centro per- rūšies demagogija.
Tuose socialistų rašiniuose kaipo sena ir gražia. Todėl
vo į Clevelandą Spalių 13 d. ta iš žmonių daugybė tūkstan kelti i Allegheny County kuo
met
SLA.
įsikorporavęs
Luzeryra
mušama į tašką kad aš laike i jaunuoliams didelė garbė moZambliauskienė negalėjo išva- čių dolarių. SLA. patekimas Į
važiuoti, tai mes trys likusieji socialistų rankas ir kiti svar ne County. Tuomet pp. Bago- seimo ir vėliau pasižadėjau ko-į keti Lietuviškai.
Reikia tarti padėkos žodis
sutarėm važiuoti P. Pivaroric bus visuomeniški i? tautinės čius ir Gugis pasakė tam teisė- operuoti su Pildomąją Taryba,
automobiliu, ir Spalių 14 d. 5 srovės klausimai. Visų buvo jui jog niekas negali sulaikyti -igelbėti dirbti Susivienijimui, tos Lietuviškos mokyklos įsvai. ryto apleidom Pittsburghą, nurodoma į reikalą tautinės nuo likvidavimosi viename aplt. Taip, aš daviau garbės teigejams ir mokytojai p-lei
“D.” Rep.
nes tą pat rytą seimo sesija srovės veikėjams stoti ir dirb skrityje ir įsikorporavimo ir žodį kad 'visuose reikaluose ku- Masiliutei.
turėjo prasidėti 9 vai., todėl ti išvien.
kėlimosi Į kitą apskriti. Tei- rie atatinka organizacijos konsakėm dar turėsim laiko paval
Po kalbų, su registravimo de sėjas buk su tuomi sutikęs ir stitucijai, seimų nutarimams,
gyti Clevelande pusryčius. Bet legatų, padaryta pertrauka pie pažadėjęs per viena iš vietinių1 visuose naujuose organizacijai
NEWARK, N. J
sekėsi visai kitaip, nes kelio tums ir 2 vai. po pietų visi de socialistu parūpinti‘advokatą ir naudinguose užmanymuose, gel
nei parengti nauji automobilio legatai aplankė Clevelande Lie tas rūpinsis perkėlimu SLA. bėsiu Pildomajai Tarybai. Tą
SLA. KUOPA PRIEŠINGA
“brėksai” visą kelionę sutruk tuvių Kultūrinį Darželį. Prie centro j Pittsburghą.
dabai’ darau ir toliaus daryCENTRO PERKĖLIMUI
dė. Prie to rytas buvo gana atitinkamų kalbų, apeigų, padė
Tie veikėjai man* rašė kad!sbl’ bet niekas negali iš manęs
Po SLA. seimo Detroite, de
šaltas, vietomis Įvažiavus į ta prie Dr. J. Basanavičiaus šitas Pittsburghe yra viešu da- reikalauti kad aš remčiau tolegatas V. Ambrazevičia išda
klonius patekom į miglas, ku paminklo vainikas.
Darželis, lyku ir daugelis žmonių visai kius dalykus kurie prieštarau- vė raportą vietos SLA. 245 kp.
rios apšaldė stiklus taip kad j kaip matyt, dar toli nebaigtas, viešai apie tai kalba. Aplaikęs į Ja seimų nutarimams, kurie
susirinkime, iš kurio paaiškėjo
reikėjo išlipus iš automobilio dar Clevelandiečiai turės daug šitokius pranešimus ir žinoda-' bandomi pravesti naudai polikad seimą vadovavo senis Gri
ledus nuskusti. Nauji “brėk .padirbėt iki visas projektas bus mas kad šitokis keturių Pildo-iminės partijos žmonių, šitokių
gaitis
su savo užšriubuotais so
sai” tolyn pradėjo dar labiau pravestas. Dabar dar tik sto mosios Tarybos narių žygis visi dalykų aš niekam niekur nepacialistais,
ir kad tapo nutarta
automobilį ' laikyt, taip kad vos vi gražiame kalnelyje Dr. Ba- škai neatatinka seimo nutarimui žadėjau ir to nuo manęs nereiSLA.
centras
perkelti iš New
galima buvo pavažiuoti. Nors Isanavičiaus biustas.
tai jei kam ir rašiau šituom rei kalaukite, nes aš dirbsiu Susi- Yorko į Pittsburghą. Tą su
visi trys supratom kame daly
Iš Darželio visi gryžome at- kalu neskaitau sau jokiu pra vienijimui o ne socialistų parkas, bet nei vienas nenorėjom ! gal tęsti seimo, kur vėl rimtai sižengimu. čia aš prieš nieką tijai. Ką aš pažadėjau tai aš manymą rėmė ir padėjo perva
lysti po automobiliu “brėksus” : viskas apkalbėta, prieita susi nesiteisinu, nes nėra reikale ir išpildysiu, apie tai nesirūpin ryti ir dabartinis SLA. prezi
dentas Bagočius. Viskas sei
paliuosuot.
Nutarėm važiuoti tarimų, priimta bendros rezo
teisintis, o tik primenu kad aš kite, kaip Susivienijimo naudai me praėjo diktatoriškai, kaip
kaip galima iki pirmutinio ga- liucijos, pasveikinimai, ir taip
jokių seimo nutarimų neperžen dirbau taip ir dirbsiu. 'Bet kai socialistai buvo suplanavę.
radžiaus ir ten duoti pataisyt. baigta kūnyti tas tikslas ku
giau bet juos gyniau. Likvi tų turiu pareikšti kad kuomet!
SLA. centro raštinės perGaradžių radom atdarą tik da- riam suvažiavimas šauktas.
davimas organizacijos visų rei matysiu Susivienijimą Lietuvių kėlimas į Pittsburghą yra
važiavę Į - Ohio, valstiją, kada
'
Vakare buvo Vilniaus užgro kalų toje County kur imtas čar- Amerikoje engiamą per kliką
J ras socialistiškas reikalas, nes
jau buvo 8 vai. ryto. Susto bimo paminėjimo programas
teris reiškia organizacijai pa politikierių tai aš pirmas stosiu sudarytų kaip tik lizdą socia
jom, pasakom kame priežastis, Lietuvių salėje.
Turbūt tik vojų, nes gali atsitikti kad kitur kovon ir ant kiek man jiegos! listų veikimui ir savo partijos
bet pasirodo kad ir tas žmoge Clevelandiečiams
teko
tokia neisikorporavus visiškai organi leis Susivienijimo reikalus gin
iš numirusių prikėlimui ir vi
lis nenori lysti po mašina, pra laimė turėti tokį turiningą pro
siu.
Susivienijimas Lietuvių
šo palaukti, eis pašaukt meka- gramą, nes artistų ir kalbėtojų zacija butų likviduojama. Argi Amerikoje neprivalo būti tąso- siškam Susivienijimo užvaldy
ištiesti seimas Įgaliojo Pildomą
mui.
niką, kuris dar miega.
Kite buvo iš didžiųjų kolonijų.
nias iš vietos į vietą ir pajung
ją
Tarybą
net
šitokius
.
žygius
išėjimo nėra kaip tik laukti
Tą klausimą dabar plačiau
tas tarnauti kokiai politinei par
Po programo buvo šokiai, ir
Atėjęs' mekanikas sako, kitos kiek patėmijau tai Clevelandie daryti ? žinoma kad ne, ir tie tijai.
■ [ išdiskusavus musų kuopa rado
išeities nėra, reikia nuimti vi čiai smarkiau šoka, daugiau nariai kurie šitokius reikalus
Pasitikiu kad gerbiami skai negalimu leisti centrą iškelti iš
sus ratus. Mums užprotesta ' skubina ne tik polkas bet ir supranti’ ir žino tai prie tokių tytojai iš šio mano rašinėlio-su New Yorko, nes tas kaštuotų
eskperimentų neprileis nepaivus sutiko lysti po automobiliu Amerikoniškus šokius.
keliolika tūkstančių dolarių ir
sant
ar kas norės juo: už tai prato dalyko padėtį ir neįsivaiz- į pakenktų spaustuvės išdirbtam
atlikti reikalingą darbą.
čia
Baigėsi visa ta diena, ir ka
duos mane tokiu blogu žmogum Į
išstovėjus valandą laiko, leido dangi po šokių buvo jau vėlai nubausti ar ne. Visi žinome kokiu tūli laikraščiai ir tūli tas bizniui kokį ji dabar turi.
nėra
jokio
mės toliau. Beskubindami už tai pakvietus A. M. Praškevi kad Susivienijimui
Socialistai gali diktuotis save
menys mane laiks nuo laiko
miršom ir apie gasoliną, kurio čiui nakvynėn, mudu su Piva- reikalo tuojaus su centru kur piešia.
tarpe ir savais reikalais, bet
S.
Gegužis.
bevažiuojant pritruko ir turė ronu nuėjom, o musų kelionės nors beg d ir šitas užsimojimas
nariai nedaleis jums sauvaliaujom sustoti, o gasolino stočių draugas F. Radžiukinas kitur nėra daromas Susivienijimo nau
. ti su Susivienijimu ir jūsų rau
dai, o socialistų partijai. Nėra
niekur nematyt. Laimė kad apsinakvojo.
donų teorijų neseks.
Rytą pavaišinti jokia paslaptis kad socialistai
pro šalį važiuodami žmonės I p. Praškevičienės skaniais pusDabartinė SLA. centro vie
COLUMBUS,
OHIO
vieną musų , pavežė iki gasoli Į ryčiais, leidomės jieškoti Ra- nori SLA. centrą nukelti į Pitts
ta pilnai atsako visiems Susino stoties, iš kur gavom atsi , džiukino. Dar pakelėje susto burghą, kad Susivienijimas pa
Turšjau ’ progos apsilankyti vienijimo reikalams ir turi vinešti gasolino, na ir vėl leido jom prs gerą sandarietį Joną tektų visiškoj jų įtekmėj. Su Daytone, Springfieldę ir Colum-į sus patogumus, todėl musų
mės tolyn. Laimė dar kad Cle- Brazauską, apžiūrėt jo biznį, ir prantama, kas šitoms užmačioms | bus, ir tuose miestuose teko su-1 kuopa ir kreipia domę visų
velandas gerai žinomas p. Pi- paskiau pasigavę Radžiukiną drysta pasipriešinti tai tą reikia ,jsipažinti su Lietuviais.
Day- SLA. narių ragindama kuogreivaronui, tai nors ten klaidžiot leidomės atgal Į Pittsburghą. nubausti, bet ar jie baus.ar ne tone ir Columbus man geriau- čiausia jas protestuoti prieš šį
tai vistiek iš to jų užsimojimo šia patinka, Tariu ačiū mano socialistų pasikėsinimą išaiknereikėjo.
Atgal kelionė buvo smagi, be
eišeis. Gali sau būti draugams Daytoniečiams
už voti ir taip tuščią lėšų fondą
jokių kliūčių, ir pasiekėm na niekas
Konferencijos eiga — vie
ramus.
malonų pri ėmimą, net gaila bu- kėlimui centro kitur, nes mes
mus pasitenkinę savo atsilan-1
ningumo ©balsis
Kalb t apie seimų nutarimų vo skirtis.
randame kad centro raštinei
Privažiavom konferenc Įjos kymu i seimą, kuris musų tau-į
svarbą
jų neliačiamybą, aš
vieta New Yorke yra patogiau
Springfielde gavau tokį
salę, kur jau posėdis prasideda tinei srovei buvo labai reika
Juozas Virbickas nuo savęs pasakysiu ka jie yra pudį: ten žmonės labai suvar sia.
ir tik vis musų dar laukia, nes lingas.
privalomi kaip nariams taip ir gę, bedarbės nukamuoti, skur
SLA. 245 kp. valdyba:
žinojo kad atvažiuosim. Mes
“Naujie- džiai gyvena, li- keista kad tie
Pildoma j ai Tarybai,
Pirm. — V. Ambrozeviče,
sunervuoti kelionės nepasiseki
nos” savam editorijale primena kurie labiau suvargę tai aukšUžrašų rast. —
mu, be pusryčiui nuėjom į po
Pildomajai Tarybai kad ji yra čiau statosi, Ten beveik kožAndrius Žiugžda.
sėdi.
prisiekus palaikyti organizaci name name viešpatauja negra“Dirvos” redaktorius K. S
SUAUKAUTA $40. Kaip bu joj tvu.i ką, bet pamiršo pasa
' žus narpotis nuplėšti garbę saKarpius konferenciją atidary vo “Dirvoje” rašyta apie reu-!
kyti k: d ji privalo pildyti sei vo artimui, Net ir vyrai pade
damas savo kalboje padaro pri giamą vakarėlį parėmimui Lie
Ekonomiška Kelionė
mų nutarimus. Kartu tačiau da savo žmonelėms ! tokiame aplyginimą iš senos Lietuviškos tuvių
Kambario Pittsburghc į pažiūrėkime į tuos pačius žmo
į Lietuvą Trumpam
siėjime,
pasakos kaip Lietuviai-žemai- Universite, taigi tas vakarėlis,
nes, kurie šiandien pastojo di . čia, Columbus mieste, Lietu-'
Apsilankymui
čiai, po kitų jungu prispausti. buvo surengtas Spalių 20 d.
deliais seimų nutarimų apgy viai labai pavyzdingai gyvena,
Daugelis užsakymų vietų gaunatikėjo kad ties Kretinga po j Šv. Jurgio parapijos salėje, ku
nėjais ir ką jie darė po 3.7-to tykus, ramus žmonės, geri Lie- mų Scrandinavian-American Linijos
kalnu yra pasislėpęs Žemaičių- riai klebonas Kun. J. Čižauskas
SLA. seimo. Jie visus seimo tuviai. Keletas ir Dirva” pre- Kalėdiniam plaukimui laivu “FredeLietuvių karalius su savo kar davė naudotis nemokamai. Iš
darbus
paneigė ir agitavo net numeruoja, klauso ir labai gė rik VIII” Gruodžio 8 d. iš New
eiviais ir laukia tos valandos biznieiių surinkta vakarėliui 1
už
šaukimą
ekstra seimo. Ne rėjas! “Dirvos” radio progra- Yorko, be abejones yra geras žen
kada Lietuvių šalį užklups di reikmenų, valgių ir gėrimų.
klas pagerėjimo keliavimų į Seną
jaugi tai vieno seimo nutarimai mais, net minutas skaito be ją Gimtinę.
džių didžiausis prispaudimas—
Tą vakarą, gaila, pasitaikė i gali būti mažiau privalomi už
laukdami kada programai pra Ši didelė Kalėdinė ekskursija bus
kada pro tą kalną tekantis upe prastas oras tai žmonių nebu-,
kito
seimo
nutarimus?
Jei
taip
sidės; mačiau nekuriuos net ypątiškoje priežiūroje kompanijos
lis papluks kraujais, tada iš vo atėję gana ir rengėjams bu-į
butų
tai
tuomet
tik
tie
nutari

apsiverkiant
beklausant Lietu- atstove. Mr. K. Falk Rasmussen,
kalno išeis karalius ir ves sa vo sunku net programas prade-i
mai
butų
svarbus
ir
privalomi,
viškų dainelių. Lietuviai čia j patyrusio keliautojų vadovo daugel
vo žmones į pergalę ir įsteigs dėti. Pagaliau pradėta, ir pro
metų tarnaujančio šiai Linijai.
už
kui
iuos
pakeliamos
kairėsės
gražiuose namuose gyvena, tu Naujas specialiai nupigintos abiem
savo karalystę.
Toks didžių gramų vedėjas F. Motuzas pa- j
didžiausis prispaudimas atėjo— aiškino kam tas vakaras suren- rankos, o už kuriuos pakeliamos ri puikius baldus, ir automo ! pusėm kainos 'Suteikia puikią progą
dešinės rankos tie bereikšmiai, bilius. Čia gavau darbą ir gy nebrangiai apsilankyti Lietuvoje, iš
1915-16 metais, kada Lietuva gtas.
Toliau perstatė kalbėti i su jais nėra ko skaitytis ir juos
venu pas “Dirvos” skaitytoją. plaukiant laivu “United States” 10
papluko kraujuose, ir Lietuviai Dr. J. Jonikaitį, kuris pakalbė
galima
laužyti.
..
.
Detroito
sei

Kaip
greit partrauksiu savo šei d. Lapkričio arba laivu “Frederik
atsteigė savo valstybę. Tasai1 jo apie Lietuvių Kambario di-■
VIII” Gruodžio 8 d., iš New Yorko,
prilyginimas, pasakė p. Kai’-1 delį ir gražų tikslą. Po visko, mas lygiai tokiu budu rinko Pil mynėlę iš Cincinnati ir aš tap ir gryžtant paskutiniu laivu per Kopius, pritinka mums Amerikie- Į pasirodė kad aukų surinkta net' domąją Tarybą kaip ir Pitts siu “Dirvos” skaitytoju. V. T. penhageną Sausio 18 arba per Oslo
____________ . Sausio 19 d.,' už žemą trečios klesos
čiams tautininikams. Musų vi- j $40 suvirs. Tai labai gerai pa burgho seimas, vadinasi sulyg
į abu galu kainą $137. Turistų kleorganizacijos konstitucijos, ir
suomenę išnaudoja, demorali gal tokius sunkius laikus.
“
R
I
M
B
A
S
”
sa kaina i galu keliones yra tiktai
jei,
kaip
socialistai
sako,
Pitts

zuoja visokie ’ pelnagaudos, n
Kenkėjai patenkinti
atlikę
$171.50.
burgh© seimas paneigė žmonių Mėnesinis Kritikos ir Satyros Jeigu pasažieris norėtų
jeigu tas prispaudimas jau pa t< W gražų darbą.
ngiau paKomit.
valią tai tą patį padarė ir De
Žurnalas. būti tada reikia pirkti
siekė didžių didžiausio laipsnio
laivakorte
troit seimas. Tačiaus tie patys
j reguliare kaina, ir tokios laivakortai šioje konferencijoje mes'
Jame
buna
daug
įdomių
ir
juo

| tės buna geros porai metų.
žmonės kurie sako kad prieš
prieisim prie susipratimu, pakingų pasiskaitymų. Prenume- i Platesnių informacijų apie specia
3
CENTAI
Detroit
seimą
negalima
nei
puse
duosini vienas kitam ranką ir
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo
žodžio nieko pasakyti, prieš antrašą, gausi “Rimbą” pama liai atpigintas, ekskursijų kainas žie
Rašydami “Dirvos” Redak
dirbsim naudingą tautinį dar
mos sezonu ir taipgi apie kitas pa
Pittsburgho šeinio nutarimus ir tymui.
cijai arba Administracijai
bą. (Bet jeigu musų visuome-1
pigintas kainas klauskite pas savo
rinkimus jie prirašė tūkstančius
vietinius agentus arba iš bent kurio
nes prispaudimas dar nėra to-, kokius paklausimus visada
“RIMBAS”
kųresj ondencijų ir šimtus rezo- 131 Grand St. Brooklyn, N. Y. Ofiso Scandinavian-American Line.
įdėkite 3c pašto ženklelį.
kis didelis tai iš šios konferen- >
Įspūdžiai iš Keliones i
Clevelando Seimą

D E T R OIT

BROOKLYNO - N Y. IR N. J.
ŽINIOS
gas,
pamokinančio
pobūdžio
artinančias Lietuvius į bendru
mą. Tautininkų susiartinimui,
suorganizavimui iš. Brooklyn©
Spalių 20 d., 10 vai. ryto,
12 delegatų važiuoti į konfe
Brooklyne
pasklido
sujaudi
renciją
didžiausias
kreditas
nanti žinia — kad mirė plačiai
tenka musų velioniui.
žinomas ir visų mylimas veikė
Velionies namai nuo pat jo
jas, Jonas J. šlikas. žinia tiek
mirties dienos iki išlydint į ka
buvo skaudi kaip mažai tokių
pus buvo užkimšti draugų, jo
kitų pasitaiko. Tokio veikėjo
gerbėjų, atsisveikinančių musų
mirtis pritrenkė ne tik arti
garbingą veikėją, kurio darbus
miausius velionies draugus, ne
mums daugeliui teks sekti ir
kalbant apie gimines ir šeimą,
atlikti organizuotai, nes vienas
'kuriems
giliausią
užuojautą
negreit kuris Brooklyne begalės
pradėjo tuoj siųsti visi apie ne
velionį šliką pakeisti.
laimę išgirdę, — bet ir plačią
Ašarose paskendę paly dejom
ją Lietuvių visuomenę.
j Joną į amžinastį Spalių 23 d.
Velionis Jonas šlikas iš mu
Automobilių važiavo apie 30.
sų tarpo atsiskyrė sulaukęs
Iš namų (1339 E. 4th Street,
vos 48 metų amžiaus, vos su
Brooklyne)
velionį paskutini
tvėręs savo gražų ir pavyzdin
kartą išvežtą amžinam poilsiui,
gą gyvenimą, taip kad jau ga
tegalėsim ankyti prie jo kapo
lėjo savo didelę laisvo laiko da
Šv. Jono kapinėse, Brookyne.
li pašvęsti Lietuvių visuome
šeimai, giminėms, draugams,
nės darbui, tautos reikalams.
idėjos
veikėjams
Broo klyno
Jonas mirė stebėtinai nepa
Tautininkai reiškia giliausios
prastomis aplinkybėmis. Mirė
užuojautos, o velioniui tebūna
sugyvenęs lygiai 48 metus, nes
lengva Dėdės Šamo žemelė.
gimęs irgi Spalių 20 dieną; mi
Jonas Valaitis.
rė išgyvenęs vedybiniame ry
šyje su palikta nuliudtįsia žmo
na, Ona, 21 metus be vienos
UKRAINOS LAISVĖS
dienos; mirė plaučių uždegimu,
ŠVENTĖ
iš nuovargio, gryžęs iš tauti
Ukrainos nepriklausomy bes
ninkų seimų Clevelande, po kil
paskelbimo paminėjimo iškil
nos kelionės jau neatsikėlė.
Velionis Jonas kilęs Klepsiu mės New Yorke įvyks Lapkri
kaime, Velžio vals., Panevėžio čio 4 d., 8 vai. vakare, Ukrai
apsk.
šioje šalyje išgyveno ną Tautos Rūmuose, 217 East
25 metus.
Sunkiai pradžioje 6th St. Iškilmes rengia Did.
vertęsis, pagaliau prasisiekė sau New Yorko tautiškų Ukrainą
Iškilmė
ir savo mylimai šeimai gražų organizacijų taryba.
se
dalyvaus
Lietuvių
Legiono
gyvenimą.
Musų tarpe buvo
Dariaus-Girėno
postas
su vė
vienas, pavyzdingiausių pramo
liavomis,
ir
Lietuvių
atstovas
ninkų. Buvo savininkas dide
lės šilkinių moteriškų apatinių pasakys kalbą.
Visi kviečiami skaitlingai da
rūbų siuvyklos, kurioje užlai
lyvauti.
K. R. Jurgėla.
kė apie 300 darbininkų. To
Tarplegioninės
kom. sekr.
kioje pramonėje teikė, ypatin
gai šiais sunkiais laikais, dau
geliui Lietuvių darbus, organinizacijoms pagalbą, veikėjams
inspiraciją dirbti ir nenuilsta
mai dirbti musų išeivijos labui,
dirbti tikslu Lietuvybę Ameri
koje Lietuvių tarpe iškelti Į
aukščiausį laipsnį.
Velionis šlikas išauklėjo ir
nokė savo gražią šeimą, duk
reles Pauliną ir Aldoną jau ko
legijose, o sūnų Mindaugi —
aukštesnėjėje mokykloje.
Tai
vieni pavyzdingiausių jaunuo
lių musų tarpe.
IŠPLAUSIĄ IŠ NEW YORKO
Velionis nesveikavo senokai
Pernai net Floridoje gydėsi.
M. L. GRIPSHOLM
Bet niekas netikėjo kad dabar,
Gruodžio 8, 1934
įau gerai sustiprėjęs, butų ne
geistinos ligos parblokštas. Gal Specialiai nupigintos laivakorčių kai
ligos jau buvo paliestas išva nos perkant į ten ir atgal 1(R. T.)
Platesnių
informacijų,
laivakor
žiuodamas į Clevelandą, bet ro
čių,
naujo
1935
m.
musų
laivų
iš
dė didį pasiryžimą važiuoti pa
plaukimų tvarkraščio, kreipkitės į
dėti įvykdyti tautinėje srovė bent kurį autorizuotą agentą, arba:
je susipratimą, šių eilučių ra
šytojui šiais metais teko su ve SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Ave.
lioniu atlikti net dvT dideles ke
CHICAGO, ILL.
liones: vasarą Į Detroitą į SLA.
seimą, kuriame velionis atsisa
kė kandidatuoti į iždo globė
jus, ir dabar į Clevelandą, kur
buvo išrinktas Amerikos Lie
šokių muzikos rinkinys
su žodžiais, penkiems
tuvių Sąjungos iždininku.
instrumentams.
Musų
spaudoje,
ypatingai
KAINA viena knygutė
“Dirvoje”, velionis šlikas buvo
$1.00.
žinomas kaip “Brooklyn© Jo
Visam
orkestrui
$3.00.
nas”, tiek gražių pastabų h
Galima gauti pas:
tiek sveikos kritikos pareiškęs
V. N. GEGUŽIS
ir susilaukęs pagyrimų.
260 East Main Street
Clevelande girdėjome šlikc
Amsterdam, N. Y.
paskutines prakalbas: turinin

DAR PRIE JONO SU
KO MIRTIES

KALĖDŲ E^KUįlJA
| LIETUVA

MUZIKA

“Dirvos” Kalėdinė

EKSKURSIJA LIETUVON
Išplauks iš N. Y.

Laivas

GRIPSHOLM

GRUOD. 9

Plaukimas į Klaipėdą per Gothenburgą
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Kurie turite reikalą arba norą par
važiuoti į savo gimtinį kraštą Lietu
vą žieminiu sezonu, rengkitės dabar
ii- važiuokite su ■ “Dirvos” Kalėdinė
Ekskursija. Patogus keliavimas, lai
vakortės
nebrangios.
Dokumentus
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
kitės tuojau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland. Ohio
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Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
5 pobūdžio
-is į bendruusiartinimui,
i Brooklyno
)ti į konfes kreditas
ii.
nuo pat jo
ilydint į kadraugu, jo
ančių musu
urio darbus
cs sekti ir
nes vienas
/ne begalės
i.
palydėjom
aliii 23 d.
apie 30.
th Street,
paskutini
n poilsiui,
j jo kapo
Jrookyne.
draugams,
Brooklyno
giliausios
ii tebūna
emelė.
Valaitis.
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kiems
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Įvairios Žinios

visokios chicagos
Chicagos antrašas:

1624 So. Western Ave,
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LIETUVOS VASARVIETĖS

AM. LIET. S-GOS II SEIMAS

SVARBUS ATSIŠAU-! 3. užuojauta mažosios
LIETUVOS LIETUVIAMS
KIMAS LIETUVIŲ
IR PRITARIMAS LIETU
VYBEI KLAIPĖDOS
Maža šalis bet turi daug kas, kas met vis daugiau
VISUOMENEI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

i puikių kurortų — vasa garsėjantis, Anykščių ku
rojimo vietų.
rortas. Nors čia nėra nei Amerikos Lietuvių Sąjungos
Į Lietuvos gamta, palygin juros, nei mineralinių vo seimas 1934 m. Spalių 13 d.,
ti, yra gana sausa ir svei nių, tačiau puiki apielinkių Clevelande, Ohio, iš įvairių ko
ka. Todėl čia nestinga ir gamta, sveiki ir sausi miš lonijų atstovų patyręs liūdną
Įvairiausių vasarviečių. Kai kai nuolatos vis daugiau Amerikos Lietuvių gyvenimo
kurios jų yra taip geros ir traukia vasarotojų. Anyk būtį, numatė kad tautinius Lie
tuvių reikalus bei Lietuvybę
sveikos kad kas met su ščiai tuo garsus kad iš jų šiame
krašte slegia depresija,
traukia didelius burius va- apielinkių kilo daug žymių visuotinis
pakrikimas, vieny
fsarotojų ne tik iš Lietuvos Lietuvos kultūros darbinin bės stoka, politinių srovių ko
kų. Čia yra gimtinė gar va, tarpusavio nesantaika, iš
[bet ir iš užsienių.
Plačiai žinomas ir žy saus Lietuvos poeto Vysku naudojimas geros valios Lietu
lį miausias Lietuvos kurortas po Antano Baranausko, iš vių, ir kitos panašios blogybės.
I yra Palanga. Kaip žinome, čia kilęs rašytojas Jonas Norėdamas šalinti šias ir ei
Palanga yra ant paties Bal Biliūnas, čia tėviškė dabar lę kitų neminėtų blogybių, Am.
tijos jurų kranto, sveikuo- tinio Vilkaviškio Vyskupo Lietuvių Sąjungos seimas nu
ir pasiryžo:
Į se pušynuose. Palanga pla Karoso, čia dabar gyvena tarė
1)
geros valios Lietu
učiai apdainuota Lietuvos žymus Lietuvos rašytojas vius Telkti
glaudesniam
tarpusavio
dainose ir turi istorinį pa- Antanas Vienuolis-Žukaus- bendradarbiavimui;
Idavimą kad čia prieš kelis kas. Anykščių vyrai taip 2) Ragint visuomenę skaity
šimtus metų didis Lietuvos pat pasižymėjo savanoriš ti tautinę musų spaudą, kuri
kunigaikštis Kęstutis susi kose kovose del Lietuvos skleidžia Lietuvybės, vieningu
tikęs paprastą vargdienę laisvės ir Lietuviško kūri mo ir tautinės kultūros dvasią
mergaitę - vaidilutę Birutę mo darbo.
ir stiprina Lietuvybės šaltinį—
ją pamilo ir vedė, o vėliau Kruno kurortai. Netoli Tėvynę Lietuvą;.
susilaukė žymiausio Lietu Kauno, ant Nemuno kran 3) Raginti visuomenę gelbė
vos valdovo, Vytauto Di to yra trys naujai įsteigti ti nelaimėj esančius musų tau
;
džiojo.
ir Kauniečių mėgiami ku tiečius
4) Pastoti kilniais tikslais
Palanga ypatingai garsi rortai. Tai Kačerginė, Ku prisidengusiems politikieriams,
užsieniuose. Palangoje kas lautuva ir Lampėdžiai.
kelią visuomenės išnaudojimui;
met vasaroja daug žmonių Nors vasarvietės dar nė 5) Sąmoninti tautišką Lietu
iš Švedijos, Latvijos, Vo ra pakankamai sutvarkytos vių ateivių ir čia gimusio jau
kietijos ir kitų kraštų. Pa tačiau jose vasarotojų taip nimo susipratimą, kad gyvai
lyginti, mažas miestelis va pat nestinga. Ypač jas rūpintųsi savo tautos reikalais.
sarą tampa pusėtinu mies- mėgsta Kauniečiai, kurie il Seimas nutarė vykdyti šiuos
įtu su keliais tūkstančiais giau iš miesto negali išva ir eilę kitų svarbių bei naudin
Igyventojų. Pažymėtina kad žiuoti ir turi poilsiui tik gų Amerikos Lietuvių visuo
menei sumanymų. Todėl kvie
Palangos burmistru yra vi vieną-kitą dieną.
Amerikos Lietuvius pa
siems žinomas Lietuvių tau Aukštoji Panemunė taip čiame
dėt Amerikos Lietuvių Sąjun
tos veteranas, aušrininkas pat netoli Kauno. Ji virto gai įgyvendinti šiuos sumany
Dr. Jonas Šliupas.
tikru Kauno gyventojų ku mus ir siekimus.
Klaipėdos kraštas. Klai rortu. Tai viliu miestelis, Visi geros valios Lietuviai.
pėdos krašte yra labai gra su labai sausu ir sveiku pu įstoję į Amerikos Lietuvių Sąži tarp Baltijos jurų ir Kur šų mišku.
jungos eiles, galės organizuošių marių išsikišus žemės Be šių žymiausių Lietu tai ir vieningai kovoti su ne
juosta, Neringa vadinama. vos kurortų, dar yra kele naudėliais ir įvairiomis blogy
Daugelis ją vadina Lietu tas antraeilių jau mažiau bėmis ir stoti į tautiškai kul
viška Sahara, nes čia smil žmonių lankomų. Iš jų pa tūrišką darbą.
tynai, kopos ir sveiki sausi minėtini Bubiai, Berčiūnai, Tik tautiniuose musų <larpušynai. Del tokių gam Romuva, Varėna ir kiti. buose susidarys vienybė ir gadarbą!
tos sąlygų Neringoje yra Anksčiau Lietuvos ku lybė! B.TatF.į Simons-Simokaitis,
daugelis vasarviečių. Žy rortai, išskyrus Palangą.
Seimo pirmininkas
miausios jų yra Nida, Per Birštoną ir Neringos vasar
P. Jurgėla,
valka, Juodkrantė, Smeltė. vietes, buvo mažiau tvarko
Sekretorius.
Nidoje gal kiek mažiau va mi. Dabar daugelis jų jau
sarotojų negu Palangoje. turi vadinamas kurortų tei
Nidoje ypatingai gausiai ses ir yra stropiai švarina A. L. S. SEIMO PRIIM
vasaroja užsieniečiai. Ni mi, , gražinami, vasarotodoje savo vilą turėjo ir gar toja ns Įtaisomi' visokiausi TOS REZOLIUCIJOS
sus Vokietijos rašytojas patogumai. Del to jie kas 1. BENDRADARBIAVIMAS
Tomas Mann. Juodkrantė met susilaukia vis didesnius
SU KITOMIS ORGANI
je, Pervalkoje ir Smeltėje burius saulės ir tyro oro
ZACIJOMIS
taip pat vasarotojų netrūk bei vandens ištroškusių Amerikos Lietuvių Sąjunga
sta. čia irgi visus traukia žmonių, norinčių savo svei nori bendradarbiauti su kito
gamtos grožis ir ošianti katą pataisyti. Savaimi ai mis tautinėmis Lietuvių orga
Baltijos jura.
šku kad patiobulinus Lie nizacijomis tautiškai kultūriš
ko veikimo srityje, subendri
Birštonas. Garsiaus i a s tuvos kurortus, pamažu ky nant veikimo budus (taktiką).
savo mineralinėmis vonio la ir krašto žmonių sveika Siekiant minėto tikslo, tokį
Tsb. bendradarbiavimą vykdys Am.
mis kurortas Lietuvoje yra tingumas.
Birštonas. Tai mažas mie
Lietuvių Sąjungos centro valstelis, 40 kilom, nuo Kauno,
dyba su vyriausiaja taryba ir
A. L. S. valstijų (steitų) taryį Dzūkų krašte, ant didžiobos.
| sios Nemuno kilpos. SerTik vienas persėdimas Copenhagoj
[ gantieji Įvairiomis ligomis
Nuolatiniai išplaukimai, patogi
kelione.
2.
VILNIAUS VADAVIMO
I Lietuvos gyventojai čia vaREIKALE
[• žiuoja vasaroti ir dažnai
Kaledinė Ekskursij'a
Kadangi Lenkai 14 metų lai
I Pagyja. Birštonas tuo garLaivu FREDERIK VIII
ko
užgrobę Lietuvos sostinę
iš New Yorko
I sus kad čia Nemunas sudaVilnių ir visą Lietuvos krašto
į ro labai didelę kilpą, kurią Gruodžio-Dec.8
trečdali, kurio neišsižadėjo ir
į prakasus, galima butų gauEkskursijos vadas
niekad neišsižadės visuose pa
K. Falk Rasmussen
I ti didelį vandens kritimą.
saulio kraštuose gyvenanti Lie
I Del to ties Birštonu LietuEkskursijoms Laivakortės
tuviai, Amerikos Lietuvių Są
Į vos ekonomistai projektuojunga pageidauja kad Lietuvos
Specialės Roundtrip
į ja statyti Lietuvos elektrikariumenė, šauliai ir visas Lie
į nę stotį. Gamtos vaizdai Didelis Nupiginimas tuvos jaunimas ir toliau su tvir
ir naujas išplaukimų są
ta viltimi rengtųsi pavergtųjų
L Birštone taip pat yra labai Kainų
rašas 1935 metams gaunamas
brolių atvadavimui ir kad Lie
agentus arba
t gražus ir žavi kiekvieną pas autorizuotus
ofise
tuvos vyriausybė ir ateityje
I atsilankiusį.
SCANDINAVIAN
su tuo pačiu pasiryžimu tęstų
AMERICAN LINE
Anykščiai. Rytų Lietuteisėtą visos tautos kovą del
I Foje yra irgi sausas ir svei- 27 Whitehall St.______ New York savo krašto atgavimo.

P Lietuvą

KRAŠTE

Amerikos Lietuvių Są j unga
reiškia nuoširdžią užuojautą
Mažosios Lietuvos veikėjams,
Dr. Vydūnui ir kitiems, o taip
pat visiems to krašto Lietu
viams kurie kenčia del Vokie
čių žiaurumo ir nekultūringu
mo, persekiojant nekaltus gy
ventojus. Kadangi tie perse
kiojimai pasireiškia dėl stip
rėjančios Lietuvybės Klaipėdos
krašte, kurio Vokietininkai ne
rodo ištikimybę Lietuvos val
stybei ir net niekina įgimtas
to krašto gyventojų daugumos
— Lietuvių — teises, Amerikos
Lietuvių Sąjunga pareiškia sa
vo pritarimą Lietuvos vyriau
sybės, Klaipėos krašto guber
natoriaus ir to krašto Lietu
vių žygiams bei pastangoms
ginti ir stiprinti Lietuvybę.
4.

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLO REIKALE

Amerikos Liet. Sąjunga rei
škia džiaugsmą kad sumany
tam statyti Chicagoje Dariaus
ir Girėno paminklui jau surin
kta apie $7000, ir nuoširdžiai
Amerikos
Lietuvius
ragina
duosniai prisidėti prie šio patriotiško darbo užbaigimo, kad
Lietuvių tautos didvyriai Atlantiko nugalėtojai butų tuo
budu vertingai pagerbti ii- jų
istorinis žygis įamžintas.
SMERKIMAS DARIAUSGIRĖNO NUOPELNŲ
IŠNAUDOJIMO

Kadangi patriotiškų Lietuvių
tautos reikalų nerėmus politi
nė grupė įsigeidė pasipelnyti
iš Dariaus ir Girėno nuopelnų,
rengdama “antrą skridimą”
per Atlantiką ir naudojant šių
kilnių didvyrių bei istorinio jų
lėktuvo vardą, ir tuo-tikslu ne
teisingomis
žiniomis ištisus
metus klaidino Lietuvos ir Amerikos Lietuvių visuomenę,
kuri sudėjo virš $30,000 aukų,
ir ragina dar daugiau dėti jų
neįvykdomam skridimo organi
zavimui, — Amerikos Lietuvių
Sąjunga smerkia tokį visuome
nės duosnumo išnaudojimą ir
ragina visuomenę nors ateityje
rimčiau svarstyti aukojimo rei
kalus. Amerikos Lietuvių Są
junga primena kad Dariaus ir
Girėno žygis yra nepakartoja
mas ir kad visai neleistina bizniškais sumetimais išnaudoti
Dariaus ir Girėno nuopelnus.
6.

L. GAIŽAITĖS SURADI
MO REIKALU

Kadangi 1934 m. Gegužės m.
staiga be žinios dingo plačiai
žinoma Lietuvių veikėja, Suv.
Valstijų pilietė Leona Gaižaitė, kuri per penkis mėnesius
nesurasta ir kurios dingimo
dažni
spėliojimai
Amerikos
spaudoje diskredituoja Ameri
kos Lietuvius, — Am. Lietuvių
Sąjungos seimas nutarė įgalio
ti Am. Liet. Sąjungos centro
valdybą kreiptis į Suv. Valsti
jų Teisingumo Departamento
investigacijų skyrių.
B. F. Simons-Simokaitis,
A. L. S. Seimo pirm.
P. Jurgėla,

Seimo sekretorius.
PASAULINĖ PARODA su
21 diena Spalių pasibaigė. Tai
buvo $38,000,000 vertės biznio
įrengimas. Užbaigta didelėmis
ceremonijomis, šaudymais.
Parodą šymet aplankė apie
16,000,000 žmonių; pernai ap
lankė 22,565,059 žmonės.
Pasaulinės parodos lankyto
jai praleido apie $160,000,000.

A. Vanagaitis Laimėjo
Bylą Prieš “Naujienas”

PAREMKIT ŠI KAN
DIDATĄ i ČOOK
COUNTY
ŠERIFUS

Priteista užmokėti Vanagaičiui $500.00
Chicagoje yra buvę visokių
teismo bylų ir visokių bylinėji
mąsi tarp Lietuvių, tačiau to
kios bylos kokia buvo kompo
zitoriaus A. Vanagaičio su socialistų dienraščiu ‘Naujienomis” rodos niekuomet neteko
matyti, štai, be kitko, teismo
salėje prieš teisėją ir prisaikintus sprendėjus buvo grojama net grafofonas!
Dalykas matote labai papras
tas. Suvirs pora metų atgal
“Naujienos“ pradėjo rodyti A.
Vanagaičiui neapikantos ir nu
ėjo savo rašinėjimais taip toli
kaip dar nei vienas Amerikos
Lietuvių laikraštis nebuvo išdrysęs kokį nors žymų asmenį
taip išniekinti. Pas Lietuvius,
tiesa, yra paprotis aštriai kritikuotis spaudoje, bet tokis ap
rašymas koks tilpo “Naujieno
se” prie Vanagaitį buvo tikrai
piktų norų ir keršto vaisius.
Tie keisti raštai tilpo 1931
metais, ir komp. A. Vanagai
tis, negalėdamas pakęsti tokių
neteisingų užmetimų, patrau
kė “Naujienų” redaktorių Gri
gaitį teismo atsakomybėn, rei
kalaudamas $25,000 atlyginimo.
Kol priėjo iki teismo užtruko
virš pora metų.
štai prieš savaitę atgal, 24
d. Spalių, prasidėjo bylos tar
dymas prie Teisėjo David. Va
nagaičio advokatai buvo Mulks,
Olis, Vasalle, Lapinskas. “Nau
jienos” irgi turėjo tris advo
katus, du iš jų gana įžymus.
Taigi byloje dalyvavo net šeši
advokatai. Byla tęsėsi net tris
dienas.

draudžia laike tardymo juok
tis, todėl kiti net lupas sau
kando kad tik neprasišiepus,
bet išsilaikyti nuo juoko ne
buvo galima.
Plokštelė, ‘Du Bėga, Du Ve
ja”, juokinga meilės daina, ir
teisėjas joje nematė nieko kas
Vanagaitį pažemintų.
GRIGAIČIO LIUDYMAS

Po muzikos, buvo pašauktas
į liudininko suolą P. Grigaitis,
kurį advokatai pradėjo klausi
nėti. Keisčiausia buvo tai tas
kada Grigaitis pradėjo skaityti
teisme Vanagaičio eiles iš Mar
gučio. Grigaitis jau senai gy
vena Amerikoje, bet pasirodė
kad Angliškai kalba silpnokai.
Niekad reporteriui neteko ma
tyti p Grigaitį studijuojant A.
Vanagaičio poeziją, bet šį kar
tą pasirodė kad socialistų va
das labai susiįdomavęįs Mar
gučiu ir Vanagaičio muzika.
Grigaičiui perskaičius senus
“Margučio” numerius iš 1927
ar 1929 mėtų, teisėjas pareiškė
irgi nematąs nieko blogo tose
eilėse. Toliau, Vanagaičio ad
vokatas A. A. Olis pradėjo Gri
gaitį klausinėti:
Kl.: Ar tiesa, p. Grigaiti,
kad tos Margučio laidos buvo
spausdintos “Naujienų” spaus
tuvėje?
Ats.: Taip.
Kl.: Ar tiesa kad tamsta
esi “Naujienų” bendrovės pre
zidentas?
Ats.: Taip.
čia Teisėjas David paklausė
ar tiesa kad “Margutis” tada
buvo spausdinamas “Naujienų”
spaustuvėje ir kas prižiūri jų
KEISTENYBĖS
spaustuvės reikalus. Grigaičiui
“Naujienos”, kaip teisme bu- buvo labai sunku išaiškinti ir
vo parodyta, tada apšmeižė
jis norėjo pasakyti kad ne jis
Vanagaitį padarydamos iš jo veda savo spaustuves reikalus.
paskutinį niekšą, išnaudotoją,
Buvo ir kiti liudininkai iš
apgaviką, jo muziką ir kūrybą “Naujienų” pusės, kurie patei
padarė nieko nevertą. Taigi, kė tokius liudijimus apie Vabylai prasidėjus, gindamiesi Inagaitį, iš jo koncertų renginorėjo parodyti kad Vanagai mo, komedijų ir tt., kad tiesiog
čio muzika ir dainos yra “pras šlykštu butų ir spaudoje tal
tos”. Bet kaip parodyti? Aha! pinti. Viskam tam teisėjas ir
“Naujienų” galvos tai ne ko prisaikinti sprendėjai netikėjo,
pūstai! Atgabena į teismo sa aiškiai matėsi kad sufabrikuo
lę grafofoną ir uždeda ant jo ti. Paskiau, darant klausinėji
pagroti teismui kelias Vanagai mus, pasirodė kad tie liudinin
čio įdainuotas plokšteles, viena kai yra visi “N.” bendrovės na
iš jų, žinoma juokinga daina, riai arba artimi Grigaičio drau
“Du Bėga, Du Veja”. Laikraš gai. Jų visų lipdymai nedarė
čių reporteriai, kurie atėjo by jokios impresijos teismui.
los eigą aprašyti, pamatę kad
Vanagaičio liudininkais buvo
teisme bus net muzikos, dar poni Drangelienė-Darlys, Chica
labiau byla šusiinteresavo, to gos Civic Operos dainininkė,
pasekmėje, apie Vanagaičio by Justas Kudirka, ir kiti. Jie pa
lą Chicagos laikraščiai talpino reiškė kad jie dainuoja Vana
labai ilgus aprašymus.
gaičio dainas ir randa jas tin
Trečiadienio teismo sesijoje, kamomis meno atžvilgiu. Tei
kurioje “Nauj.” gynėjai norėjo sėjas maloniai nustebo pataręs
išniekinti Vanagaitį, paaiškėjo iš liudininkų kad Vanagaičio
kad prisaikintiems srpendėjams dainos buvo dainuojamos Pa
reikės išklausyti ir muzikos. saulinės Parodos programe.
Ketvirtadienio sesijoje muzi Daug liudininkų iš Vanagai
ka ir prasidėjo. “Naujienų” čio ir iš “Naujienų” pusės tei
advokatai pareikalavo kad teis sėjas visai nepriėmė.
me butų leista pagroti Vana
gaičio draugas, advokatas Kleo- KAIP “NAUJIENŲ” ŽMONĖS
LIUDIJO
metais. Išsyk Vanagaičio ad
Kaip minėjau, “Naujienų”
vokatai protestavo prieš tokį
socialistų išgalvojimą, bet vė pusės žmonės liudijo net tokius
liau sutiko leisti groti. Teisė dalykus kurių rodos niekas ne
jas pastebėjo, “Jeigu jus norit pastebėjo. “Naujienų” advo
groti tris Vanagaičio plokšte katai aiškiai pasakė kad jie no
les kaipo parodymą kad jo dai ri prirodyti jog korhp. Vana
nos negeros, turit pagroti ir ki gaitis nesąs joki s kompozito
tus visus jo rekordus”. Toliau rius, kad jo raštai “Margutyje”
teisėjas pastebi kad jo nuomo esą labai blogi ii’ kad apie jį
ne teismo įstatymai neleidžia buvę galima rašyti vienaip ar
daryti kokį nors sprendimą iš kitaip. Bet teisėjas su ta nuo
mone nesutiko. Visi liudijimai
parinktų plokštelių.
Po ginčų, prasidėjo muzika, aiškiai rodė kad “Naujienų”
kurios “dirigentu” buvo Gri tikslas yra prirodyti jog Va
gaičio draugas, advokatas Klelo- nagaitis yra žemas asmuo tas
fas Jurgelionis, kuris pora me teismui įkalbėti jiems nepasitų atgal buvo pradėjęs duoti sekė.
“paskaitas” apie Vanagaičio ii’
VANAGAITIS LAIMĖ.IO
kitų muzikas, ir kuris, kaipo
Spalių 27 d., kada teisėjas
poetas, buvo išvertęs į Anglų
kalbą teismui tų plokštelių dai David padarė nuosprendį jog
nų žodžius. Kada teisėjas Da “Naujienų” redaktorius Grigai
kaltas už tokius raštus
vid peržiurėjo dainų žodžius, tis yra
Vanagaitį, tada pritaikin
jis pareiškė kad juose nemato apie
ti sprendėjai išnešė nuosprendį
nieko negero.
Muzikai prasidėjus, kadangi kad “Naujienos” turi užmokė
ti Vanagaičiui $500 atlyginimo.
grafofonas buvo mažas su ma- Ta
bausmė nedidelė sulyginant
ža sprendžina, reikėjo jį tansu
“
” tilpusiais raš
kiai sukti, ką labai nuosekliai tais Naujienose
prieš Vanagaitį. Jų buvo
atliko adv. Jurgelionis, Prasi- prirašyta
net 42.
dėjus grafofonui čirkšti rimtoje teismo salėje, ir leisti, nors KAS PRIVEDĖ PRIE BYLOS
Reporteriui teko patirti kad
tik Lietuviams suprantamus,
juokingus dainos žodžius,, visi teisėjas David ragino juos tai
pradėjo juoktis, Šypsojosi net kintis ir iš* Vanagaičio pusės
ir pats 'Teisėjas ir prisaikinti buvo noro taikytis tam tikro
sprendėjai, iBet
—t teismo tvarka mis sąlygomis. Nesuprantama

Aldcriuun JOHN TOMAN

Balsuokit už JOHN TOMAN
į šerifo urėdą Cook County —
balsavimuose Lapkričio (Nov.)
6 d., 1934 m.
kodėl “Naujienos” nenorėjo be
teismo nusileisti. Matyti tikė
josi “įrodyti koks_ niekšas” yra
Vanagaitis, ši trijų dienų tei
smo byla abiem pusėm padarė
nuostolių, šiais depresijos lai
kais bylinėtis ir pinigus laidyti
yra didelis dalykas.
Kaip žinome, Vanagaitis ap
sigyvenęs Chicagoje, buvo su
“Naujienomis” draugiškas ir jis
joms buvo geras. Bet kaip
greit jis pasitraukė nuo “Nau
jienų”' ir nedavė joms spaus
dinti “Margučio”, tuoj pasida
rė negeras. Už tai “Naujie
nos” pradėjo jį ėsti, nes Vana
gaitis rengė sau piknikus ir
koncertus, žmonės jį rėmė, o
“Naujienas” ne.
Grigaičiui reikėtų pasimoky
ti iš šios bylos ir atsižiūrėti ką
rašo apie asmenis kurie nėra
jo kromelio rėmėjais. Jeigu
Vanagaitis parašo kokias dai
nas kurios Grigaičiui nepatin
ka tai dar nereiškia kad Vana
gaitis yra apgavikas. Kaip vie
nas taip ir kitas-jiedu gyvena
iš Lietuviu, skirtumas tik ta
me kad Vanagaitis Lietuvius
linksmina dainomis, o Grigai
tis nori “išgarbinti tautą” ren
gdamas “antrus skridimus”.
Rep.

MIRĖ MARIJONA
OLSZEWSKIENE
Chicagoje gerai žinomo vei
kėjo Antano Olszewskio žmo
na Marijona mirė širdies liga
visai be sirgimo.
Velionė buvo motina plačiai
žinomo advokato, Antano A.
Olio ir ponios Alekienės Bačiunienės ir Dr. Kulio žmonos.
Reiškiame likusiems jos šei
mos nariams gilios užuojautos.
Rep.
APSIVEDĖ DAINININKAS
PRANAS JAKAVIČIUS
SU ALDONA BALANDA

Chicagoj gerai žinomas jau
nas dainininkas Pranas Jakavi
čius apsivedė su p-le Aldona
Balanda, kuri irgi yra gerai ži
noma Chicagos Lietuviams mu
zikoj, dainavime Chicagos Lie
tuvių Simfonijos orkestre.
šių jaunų gerų patriotų Lie
tuvių vestuvės įvyko Spalių 27
d. Kaip Jakavičiai taip, ir Ba
landai labai patenkinti tokiu
susiporavimu. Ačiū jiems kad
išauklėjo tokius pavyzdingus
vaikus.
Vestuvės įvyko namuose jau
nosios tėvų Balandų, 1046 W.
105th St. Dalyvavo giminės
ir artimi draugai, daugiausia
jaunimas.
Jauniems gryžus po šliubo,
apie 5 vai. vakare, buvo pietus
ir kitos Lietuviškos ceremoni
jos. Svečiams buvo pranešta
kad jaunieji apleis vestuvių
puotą^ir mano gryžti tik apie
10 vai vakaro atgal. Jaunasis
nepasake kur jie važiuos, taigi
visi juokavom kad jie važiuos
tik pasivažinėti. Jiedu sugryžo apie 10:30 vai. ir su nepa
prasta naujiena: kad naujavedis Pranas Jakavičius laimėjo
pirmą dovaną Chicagos Grand
Opera kompanijos dainininkų
konteste Pasaulinėje Parodoje,
tokiu budu tapo priimtas tos
kompanijos operos dainininkų
skaičiun.
Rep.

D T R V A
rie nesutiko su klastingais
“draugais” susidėti.)

Vanagaitis Laimėjo Bylą
prieš “Naujienas”
Kompozitorius A. Vana"SANDARA” APIE KONFERENCIJĄ
Karas yra karu, tiesa, ta gaitis virš pora metų atgal
čiau šiame reikale socialis buvo “Naujienų” apšmeiž
tų papa turėjo būti nors tas taip kad turėjo kreiptis
“Sandara”, A. L. T. San Kaip “Dirva” Spėjo —
ant tiek džentelmanas kad į teismą apgynimo. Perei
daros organas, sekančiai iš- Taip Išėjo
neįsileisti sakinio apie išme tą savaitę atsibuvo Chica
sireiškia apie Clevelande
go je byla ir teismas rado
atsibuvusią tautines srovės SLA. seimo išvakarėse timą Gegužio iš Susivieni socialistų laikraštį kaltu ir
“
Dirva
”
rašė
kad
gali
atei

jimo
!
veikėjų konferenciją:
ti taip kad SLA. preziden Iš to galima padaryti dvi priteisė sumokėti Vanagai
“Nors susirinkę atstovai tui Gegužiui nebus duota išvadas: “papa” nėra džen čiui atlyginimo $500.
turėjo vos vieną dieną įvai “Tėvynėje” vietos. Nors ne telmanas ir nemoka paro Žinoma, “Naujienos” ža
rioms diskusijoms ir svar visai tame pačiame reikale, dyt paprasčiausio manda da apeliuoti į aukštesnį tei
stymams, tačiau, kaip pra tačiau S. Gegužiui, buvu gumo. Antra išvada: “pa smą, ir skundžiasi kad nuo
neša patys dalyviai, konfe siam SLA. prezidentui, tos pa” gavęs progą parodo ką sprendis esąs neteisingas.
rencija sugebėjo pilnai ir organizacijos organe vietos jis duoda už tuos žmones Nemažesnę bylą turėtų
nuodugniai aptarti visus jau nėra. Štai “Dirvoje” per kuriuos atsiekė savo tos pat “Naujienos” ir už
šmeižimą “Dirvos” ir jos
numatytus klausimus. Bu ir kituose tautinės minties aukščiausių tikslų.
vo priimtos kelios rezoliu laikraščiuose telpa Gegužio Panašaus likimo, be abe ; redaktoriaus, už tai kad
cijos, kaip tai — pasiūly straipsnis, “Kas Kelia Su jo, susilauks ir “Tėvynės” “Dirva” atsisakė remti jų
mas kad tautinės pakrai irutę Susivienijime?”. Tas redaktorius — tą “Dirva” sugalvotą biznį, ‘antrą skri
pos spauda laikytų tarpu straipsnis gina SLA. reika irgi pranašauja jau pora ar dimą’. “Naujienos” jaučia
si saugios nuo patekimo Į
savyje artimus ryšius ir lus, bet jam organe nėra daugiau metų.
bėdą žinodamos kad
vengtų kenksmingų polemi vietos... .
(P. S. Vardan ramybės, antrą
kų; kad organizacijos ir Tai sulaukėm laikų.... primename kad šią pasta “Dirvai” neparanku užvesti
ir draugijos turinčios pana Negana to. “Naujienos”, ba darome ne sukelti gin bylą Chicagoje, tame mies
šmeižikai gyvena.
šius viena kitai tikslus vie socialistų organas, leidžia
ar vaidus tautinėje sro te “kur
Naujienos
iš savo putoj peštis — kooperuotų ir mas to žmogelio kurio rei čus
vėje, tiktai parodyti kaip ' sės sukurstė ” viena
draugiškai sugyventų.
*■ asmeni*■
kalavimus Gegužis pildė ir nekųgie žmonės yra nedė- I
“Tokius nutarimus gali broliškai tardamasis leido 'kingi už kitų jiems padary- Clevelande kabytis prie
me tik pasveikinti. Įtari socialistams Įsigalėti iki to . tą gerą; arba kaip kiti mo “Dirvos”, ir sakoma Grigai
mai, pavydas ir piktžodžia kad jie net Susivienijimą ka klastingai nuduoti drau tis pats užmokėjo advoka
vimai demoralizuoja ne tik užvaldė, dryso talpinti ko gingumą iki atsiekia savo tui už tai iš “antro skridi
priešingą pusę, bet ir tuos kio ten karštagalvio parei tikslų. Gaila kad už tuos mo” pinigų. Norėjo pasi
kurie tą viską gamina ir lei škimą kad Geguži kas nors klastingus draugus turėjo daryt sau biznio Clevelande
laikraštį platinant su
džia Į pasaulį....
suvaldytų ar net iš Susivie nukentėti tikrieji draugai, iį savo
aprašymais apie tą “bylą”,
“. .. . Vienybė mums rei- nijimo išmestų!
tautines srovės veikėjai ku- ■bet nelaimė: Grigaičiui už
kalinya šiandien; tik ji tu
dėjo viena bėda po kitai: ir
ri būti nuoširdi, atvira, ne
“skridimas” pliumptelėjo, ir
veidmaininga. Jeigu tau
; byla su Vanagaičiu atėjo,
tinę srovę prilyginti prie
į ir reikalavimai pinigų iš
šeimos kurios nariai ger
“skridimo” rėmėjų prasidė
bia vienas kitą ir visi ben
jo, — ir svajotas praplatidrai saugo gerą vardą, tai
. nimas Clevelande savo laikmusų veikėjų pareiga yra
■ raščio baigėsi lyg burbulo
aiški: jie turi daboti kad
plyšimas.
Amerikos Lietuvių šeimy
na butų pavyzdis darbštu
me, sutarime ir mokėjime
VYT. SIRVYDAS
kooperuoti.
Aš TIKIU
TAUTININKU VIE
“Šitas pareigas priminė
. Aš tikiu Į atgimimą,
mums išnaujo Clevelando
Ir kad amžius aš gyvensiu,
NYBĖS REIKALU
suvažiavimas ir mes dary
Kad daug kartų gimsiu, mirsiu,
Vytautas Sirvydas “Vienybėsim viską kad jos nebūtų
Dvasioj niekad nepasensiu.
,
je
”
rašo:
užmirštos arba paniekin
Dievas siuntė i pasaulį
1
Tautininkų
Liaudies sąjun
tos”.
Kad aš nuolat tobulėčiau,
ga
ir
tautininkų
Sandara suėjo
Kad sunkius vargus vargčiau,
Pereitame “Dirvos” nu
i Clevelande, kur miesto sodne
Kad gyvendamas kentėčiau.
meryje buvom padavę pa
stovi Įspūdingas tautos tėvo
Jei nebūt šių kliūčių
reiškimą “Vienybės” apie
Dr. Basanavičiaus atvaizdas, ir
Ir vargų aš nepažinčiau,
tautinės srovės veikėjų kon
Mahometo žodžiais viena kitai
Tobulybėn aš sau kelio
tarė: “Tėra vienas Dievas, ir
ferenciją. “Dirvos“ redak
Niekada
neprasiskinčiau.
.jo
vardas Allah”. Sako, gana
torius tuo klausimu jau pa
Dievas
siuntė
į
pasaulį
klūpoti
ties mažiukais altoriusireiškė užpereitame nume
kais.
Tik
kelnių keliai nuplyšo,
Ne
del
to
kad
aš
pražūčiau
—
ryje, tuoj po konferencijos.
o pikti žmonės kišenius apBet
pažinęs
blogą,
gerą,
Išrodo kad tarp šių trijų
kraustė. Suklaupkime prieš di
Kad prakilniu žmogum bučiau.
laikraščių, nuo kurių pri
dįjį
altorių — Tėvynę Lietuvą
Aš juk žmogus amžinasis,
klauso Amerikos Lietuvių
ir jos reikalus. Ir sąjungietis
Aš juk dieviška būtybė.
gyvenimo pulsas, Įvyksta1
tarė sandariečiui, ar sandarieIr esu juk aš' kilniausia
pilnas susipratimas ir jie
tis sąjungiečiui: “Nuo šiol ta
Jojo meno tobulybė!
supranta kokios pareigos
vo mintys bus mano mintys:
O tokia Jo tobulybė
tėvynės aukure sukursime nau
jiems uždėtos.
Juk
mirties
visai
nežino,
ją amžiną ugnelę ir užgesti
Geistina kad veikėjai ku
Ir
mirtis
ar
atgimimas
jau
neleisime!” Kilnus pasiry
rie konferencijoje dalyva
žimas!
Senovės vaidylų ir vaiManęs
niekad
nebaugino.
vo, tos konferencijos dva
dylučių dvasia jį tepastiprina!
Šaukotas.
Jonas
Morkūnas.
sią plėstų tarp savo sekėjų
O mes? Pilkieji ir nepilkie
ir kad negalėjusieji konfe
ji žmoneliai Lietuviai kurie ne
rencijoje būti veikėjai per
ŠIRDIS DAR NEPRAŽYDO
buvome Clevelande, vien ki
sitikrintų kaip svarbų dar
tiems mea culpa dėti taip pat
Pražydo rožės, jazminai,
bą konferencija atliko ir
prisidėkime. Musų širdys tegul
Ir lelijėlės ir jurginai,
pasigamina šiuos penkis pri
kad tas darbas butų plečia
Tik mano širdis dar nepražydo
sakymus :
mas visomis pusėmis.
Nes bernelis dar negryžo.
1. Skaityti bent vieną Lie
Dveji meteliai kaip išėjo
tuvišką tautinį laikraštį.
Meksikos Seimas Nori
Į karą — baisųjį siaubūną,
2.Priklausyti bent vienai
Konfiskuoti Tikybinių
tautinei Lietuvių draugijai.
Ir dar laiškelio nesu gavus,
Organizacijų Turtus
3. Lankyti bent sykį per me
Dievas žino kur jis buna.
tus tos draugijos susirinkimus.
Meksikoje jau ilgas lai
Bet ateis laikas, sugryš bernelis,
4. Ateiti bent sykį per me
kas eina nesutikimai val
Sugryš gyvas, linksmas, sveikas,
tus
į kokią tautinę kultūrinę
džios su bažnyčia. Pasta
Prakalbins mane meiliais žodeliai.
pramogą.
rose dienose pradėjo plisti
Praneš kur buvo ir ką veikė.
5. Paaukoti vent $1 per me
kalbos buk katalikų dvasišJis apsakys ir baisų vaizdą,
tus kokiam tautiniam reikalui.
kija rengia ginkluotą suki
Kaip kovėsi su priešu žiauriu,
Kas buvo šiaudinis tautinin
limą prieš valdžią. Katali
Kaip kraujas liejosi upeliais
kas tevirsta praktikuojančiu!
kų vyriausybė tas kalbas
Iš kūnų žmonių nekaltų.
Tautiška matematika sako: 1
užginčiją.
Manau tada jis bus kitokis,
laikraštis, 1 draugija. 1 susi
rinkimas, 1 parengimas. $1
Meksikos seimas svarsto
Ir kas tas priešas jis suvoks,
atiku
— reiškia 1 gera Lietuvį.
sumanymą konfiskuoti pu
Nes bus daug matęs, daug kentėjęs, N
:
■■ "A-;
sę pinigų ir turto visų ka
Supras’ del-“ko jis kraują' liejo.
"J.r'
talikiškų ir Žydiškų religiš
Paspaus jis man baltą rankelę,
“Dirva” priima Lietuvos
kų grupių.
Ir tars, sėskis, miela mergele,
bonų kuponus 1934 ir ank
Už šalies negeroves MekPakalbėsim valandėlę
stesnių metų už pilną jų
Kaip gyvensim mudu vėliai.
sikonai nori apkaltinti ka
vertę už knygas ir prenu
talikus ir Žydus.
Augustas Mateika.
meratą.

šaukimu žmonių atgailon. Paprastas ir
nusižeminęs mokytojas galėtų per visą sa
vo
amžių, be gėdos ir be vilties, mokyto
XXI.
jauti ir vaikštinėti po visą kraštą su savo
Judo viltis žuvo. Niekas negalėjo su mokinių būreliu; o Marija nieko kito ir
prasti šitokio moteriškės elgesio viešai, nereikalavo sau. Vienintelis tiktai daly
prie kitų žmonių. Ji matyt aikvotų visą kas kurs atrodė Judui šituo, paskutiniu
savo jaunatvę ir gyvenimą tarnyboje, vi momentu, tinkamiausias, buvo tai Romė
siškai nesitikėdama už tai jokio atlygini nų valdžios įsikišimas, nežiūrint kokios
mo. Jai, matyt, ir nesvarbu ar jos myli butų pasekmės, net ir mirtis. Argi nie
mas asmuo aukštumon iškilęs, ar bedug kas ir neįskųs jo, ar niekas nepatars ku
nėj paskendęs. Nepaisymas ir šaltumas nigams tai padaryti — tat kas galėtų tu
jos neatstumia. Iki jis gyvens, ji tarnaus rėtų pagrindo nekęsti jo?
jam, jei tai tik bus jai leista, arba garbins
Judas buvo susigėdijęs tokių savo min
jį ištolo, jei negalės būti arti jo.
čių. Bet kas neatsitiktų, jis neprivalo ši
Iki jis gyvens. ... Ši mintis kankino tuo atsitikimu pasipelnyti, ypatingai jei jo
Judą pakelyje iš Jeruzalemo į Betaniją, mokytojas butų auka. Jis verčiau numir
saulei leidžiantis. Iki jis gyvens. .. . Mo tų. Jis net pagalvojo apie nusižudymą.
kytojas buvo jaunas, nors ir silpno sudėji Karsto ramybė ir užmarštis atrodė taip
mo; jis galėjo gyventi ilgai, kaip ir Judas, pageidaujami dalykai po visų šio gyveni
jei ir numirtų sava mirtim. Bet ar jis nu mo susikrimtimų ir nemalonumų. Ir urnai
mirs savo mirtim? Ir dabar jau jis žengė nauja baisi mintis sudrebino jį. Judas ti
pavojingu keliu, nors ir stengėsi nesikišti kėjo žmogaus sielos nemarumui. Jei jis da
į politikos klausimus. Vis tik jis pasiskel bar numirtų, jis butų pasmerktas amžinai
bė esąs Dovydo sūnūs. Romėnai pakęs- baisiai vienatvei, nuo savo mylimosios at
davo visokias pažiūras, bet šis dalykas at skirtas ir be vilties susijungti su ja. Jo
rodė nusikaltimu prieš valstybę. Prie to, vienumas ir liūdesys butų visai amžinybei.
jis atėjo į Jeruzalemą tokiu laiku kuriuo
Ir vėl jis pamanė apie kunigus ir apie
visas Izraelis tikėjosi išvadavimo iš sveti tai ką jie galėtų padaryti. Teisybę pasa
mųjų priespaudos. Šitais buvo ‘Romėnų kius, jie nelabai tesuklystų. Jo pasikal
akyse mirtim baustinas nusikaltimas, ir bėjimas su Ehazaru padarė į jį labai dide
daugelis žmonių buvo pakarta ant kry lį įspūdį. Teisybė, jis įžeidė bažnyčią, ku
žiaus ir už mažesnius nusikaltimus. Juk rią net svetimšaliai ir stabmeldžiai gerbia.
dar nelabai senai šitos pat šventės metu Jis atmetė dalį Įstatymų, kuriuos pats Die
Galiliečių kraujas užliejo Pasovero šven vas davė savo išrinktai tautai ant Sinajo
tės aukas, to paties prokuratoriaus Ponci- kalno. Ar tai tokiu budu reikėjo savo tau
jaus Pilato laikais.
tos s.unui rodyti savo ištikimybę tautai,
Judas neteko kvapo, išsigandęs savo tuo.labiau dar jei jis buvo pažadėtasai iš
minčių. Mesiją, ar ne Mesiją, Mokytojas ganytojas? Judo kraujas užvirė jo gys
buvo jam labai brangus, ir jis buvo Izrae lose, prisiminus kas aną dieną buvo atsi
lio mokytojas, be kurio negalima buvo ap tikę bada jis kalbėjo įvairiais prilygini
sieiti. Bet, viso to nežiūrint, jo mintis mais žmonėms troškusiems išvadavimo iš
krypo vis linkui tos baisios galimybės. Jei priespaudos. Dovydo sūnų buvo daug, bet
Mokytojas numirtų tai Magdalos Marija tiktai vienas Mesiją tegalėtų būti. Ir jei
tikrai turėtų pasikeisti. Mirtis yra tokia pagaliau jis yra Mesiją tai, apsijutęs prie
uždanga kad net meilė negali per ją pra šų apsuptas, jis bus priverstas pasiskelbti
siveržti. Kiek jis žinojo, jauna našlė ne ir parodyti savo galybę, ir visa tai bus į
galėjo amžinai gedėti savo vyro, nežiūrint gerą. Jei jis neišsigelbės tai jis nebuvo
ir dideliausio atsidavimo jam gyvam, ar išganytojas, bet ‘prigavo ir suviliojo savo
dideliausios širdgėlos jam mirus. Suža žmones, vadinasi užvertė taką kuriuo tau
dėtinė mergelė nepasiliks amžinai ištiki ta žengė linkui išsivadavimo. Įstatymas
ma savo mirusio sužadėtinio bernelio at skelbė kad melagingi pranašai, vilioję žmo
minčiai. Čia jau, mirties akivaizdoje, ir nes, privalo būti baudžiami mirtimi. Taip
meilė yra bejiegė.
gi buvo parašyta kad pirmutinis turi pa
Ir kita mintis pasipiršo. Jam aišku kelti ranką prieš neteisingą pranašą tas
buvo kad Mariją sužavėjo Mokytojo mo kas jo nusikaltime pats dalyvavo. Ir kas,
kymas, jo siekimai ir asmenybė. Galimas* jei ir jį patį išgelbės paklausymas ir pil
daiktas kad ji žiuri į jo pasiuntinybę ir dymas Įstatymo? Jis galėjo pateisinti
tikslą ne tiek išdidžiai ir ne su tokia ka bent kokį veiksmą atliktą jo tautos gero
ringumo dvasia kaip visi kiti jo šalinin vei, ar Įstatymams apginti ir pagerbti;
kai. Betgi turi būti ir jos pasitikėjimo ri j bet jis negalėjo paslėpti savo mintyje to
bos. Net ir pranašas kurs geidžia patrau kad jo asmeniški išskaitliaviniai šituose
kti žmones prie atgailos turi turėti kokį samprotavimuose užima pirmučiausią vie
nors Dievo ženklą, bent tokį kokį jis sakė tą. Jis vis dar bandė nusikratyti tų bai
si turįs. Kadangi jis pats nesiskubino pa- sių minčių gniaužiusių ir kankinusių jo šir
rodytj ir pareikšti tą ženklą laisva savo dį, bet veltui, jos gryžo ir gryžo atgal
valia, tat reikalinga butų išbandyti jo pre Pagaliau priėjo miesto vartus ir, pats to
tenzijos vieninteliu galimu budu — tokiu nejusdamas, nuėjo linkui Aukštojo Kuni
budu kurį tiktai Romėnai galėtų pasku go musų, ties Siono Vartais. Čia, jei ne
binti. Jei jis pasiliks bejiegis savo kan kur kitur, jis galėtų pradėti veikti.
kintojų rankose tai bus aišku kad jis nėra
(Bus daugiau)
tas pažadėtasai tautos išganytojas, nežiū
rint visų jo nusižeminimo veiksmų. Tik
“NEŽINOMO KAREIVIO
.i
rai, net ir moteriškės meilė negalėtų at
KAPAS”
silaikyti nuo tokio begalinio ir nelaukto 1
užsivylimo, kurs turėtų ateiti, jei taip Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
I Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
atsitiktų!
susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
Jei, iš kitos puses, buvo teisybė tame laiku
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
ką jie visi tikėjo, jo suėmimas pagreitin parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiuntų jo pasireiškimą ir parodytų jo galybę. ' tintu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
i
Tokiame atvejyje jo kilni vieta ir jo kara pažymėdami knygos varda.
Į
----------------------------------------------------------liška paveldyba atskirs jį nuo jo dabarti
nių draugų; Judas gi nei įsivaizduoti ne
galėjo kad tie visi prasčiokai Galiliečiai
galėtų dalyvauti jo karalystės garbėje. ,
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
Kaip ten "'nebūtų, ten nebus vietos mote gražiai •' sutvarkytas,' išaiškinantis kiekvieną
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
rims, tuo labiau tokioms moterims kaip namuose.
73
Marija. Galėtų būti kiek vilties jei ir taip
KAINA Su prisiuntimu 75c.
.
atsitiktų. Visa butų tikrai nebegalima
jei Mokytojas ir pasiliktų pasiryžęs pa
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
siekti savo tikslą vien tiktai mokymu ir į 6820 Superior Ave. __ __
Cleveland, Ohio
(Tęsinys iš pereito num.)
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Musų Literatūra
Rašo V. S. Jokubynas.'

(Tęsinys iš pereito num.)
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Pasakų gadynė. Pasakų gadynę Lie
tuviams išeivijoj geriausia išnaudojo “Sau
lės” leidėjas-redaktorius, velionis D. T.
Baczkauskas. Jis “devynias galybes” pa
sakų išvertęs iš Lenkų kalbos, ne tik spau
sdino “Saulėje”, bet ir atskiromis knygelė
mis išleido, o tarpe tų net ir vienų Arabiš
kų pasakų didelę knygą, “Tukstantas ir
Viena Naktis”. Tas pasakas Lietuviai iš
eivijoje graibstė ir noriai skaitė, o skaity
dami jas, jprato skaityti ir skaitymą pa
milo. Už tas pasakas Baczkauskas susi
laukė iš tūlų rašytojų kreditą, “Baczkaus
kas Lietuvius išmokino skaityt’. Žinoma,
Baczkauskas Lietuvius skaitymo nemoki
no, bet pasakomis juos pripratino prie
skaitymo tikrai. Lietuviai išeivijoje pa
milę pasakas, jas skaitė, o įpratę skaityt,
nuo skaitymo jau nesiskyrė.
1903 m. iš spaudos išėjus pasirodė di
delė pasakų knyga, “Lietuviškos Pasakos”.
Vėliau tų pasakų išėjo dar dvi diktos kny
gos. Tai Dr. Jono Basanavičiaus surink
tos Lietuvos kaimuose žmonių pasakos, ir
knygose atspausdintos tokia Lietuvių tar
me kokia ant vietos jos buvo pasakojamos.
Apie jų turinį minėt čia netenka. Prisi
minsiu tik tai kad tos pasakos turi moks
lišką vertę. Iš jų duodasi spręst senovės
Lietuvių psichologija, tikyba, prietarai,
burtai ir tt. Tas svarbu žmonių tautų pra
eities tyrinėtojams. Tos pasakos dar ir
šiandien gaunamos Lietuviškų knygų par
davyklose. Skaitymo mylėtojams patarti
na jas pasiskaityti. Įdomių dalykų jose
galima rasti.
4. Naujoji literatūra. Baigiantis pa
sakų gadynei, Lietuvoje atsirado dvi mo
terys rašytojos, tvėrėjos naujos literatū
ros. Buvo tai Žemaitė ir Lazdynų Pelėda.
Jodvi rašė vaizdelius, kuriems medegą sė
mė ne Arabijoj, Kaukazijoj ar Prancūzi
joj ar kitur, bet namie, Lietuvoje, iš Lie
tuvos žmonių gyveninio, todėl jų vaizdeliai
Lietuviams buvo aiškiai suprantami, nes
tai buvo savi, originališki. Užtai abi ra
šytojas aš ir vadinu tvėrėjomis, o jų raš
tus naujaja literatūra, nes jos buvo pir
mutinės pradėjusios gaminti raštą iš sa
vo šalies žmonių gyvenimo.
,
Žemaitė savo raštams medegą sėmė
iš žmonių gyvenimo dvare, klebonijoj ir
“špitolėj”. Ji savo vaizdelius rašė gražiu,
švelniu, lengvu stilium, įvykius pamargin
dama pritaikant švelnutį pajuokimą. Jos
parašytus vaizdelius žmonės gaudyte gau
dė ir noriai skaitė. Dabar Žemaitė jau
yra mirus. Jos raštai išeivijoje išleisti
rodos atskiromis knygutėmis ir gaunami
veik visuose Lietuviškų knygų pardavyk
lose.
Lazdynų Pelėdos raštų yra išleista ir
gi kelios knygelės. Jos raštai turi aukš
tesni stilių ir labai mėgstami daugiau prasitrynusių žmonių. Lazdynų Pelėdos raš
tams medegą semiama iš žmonių gyvenimo
kaime, dvare, mieste ir fabrike.
Vėlesniais laikais buvo atsiradusių ra
šytojų kurie mėgino sekt Žemaitę ir Laz
dynų Pelėdą, bet niekam nepasisekė išlai-

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin
kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.
KAINA su prisiimtini u $1.00.
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LIET I VOS
ŽE MLAPIAl
30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapj galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave.

. _

Cleveland, Ohio

PER TVORA

SVEIKATA

Pats Namų Galva
Jonas susitikęs Antaną
PASIDAIRIUS sako: — Girdėjau kad jau
tu dabar .esi visas galva sa
vo namuose.
Antanas: — Taip: mano
pačiulė jau numirė,...

Rašą F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O. |
—-----------4

TULŽIES LIGA

I nusisekę padaryti, žmonių tar->
----------pe yra nuomonė jog alyva išTulžies liga yra tai paprasta ima akmenis, ir juos galima sucivilizacijos liga. Tulžies ža- rasti mėšle. Nelaimei tas nėra
kas surenka tulžį iš jaknų. i teisybė.
Dar Ne Pavasaris
Organas nėra būtinai reikalinIštarpinimas akmens yra gaKaunietis: — Štai ir gar- gas gyvasčiai, bet, žinoma, ge- limas ateisyje, bet nėra lengnys jau parkeliavo. Tikrai riau jį turėti negu ne. Bet tu- vas. Londono muzejuje yra
.bus pavasaris.
rėti nesveiką Žaką — geriau mumija 5000 metų senumo. Jos
“Naujoj Gadynėj”
į Dzūkas: — Klysci, po- jokio neturėti. Mažiau bėdos, i šonkauliai yra pabirę, į dulkes
Gėriau stiklą, gėriau kitą ! naici. Ce ne garnys cik Tulžyje tankiai apsigyvena; pavirtę, bet tulžies akmuo atbakterijos, sugadina Žako šie- ■ rodo kaip naujas, nepaliestas
busilas.
Musų naujo to alaus,
nas. Tokiame Žake susistovi atmosferos įtekmės.
Ir sakiau sau: “Kitą rytą
tulžis ir pasidaro akmens vaKada akmuo neišeina pats
Tai tikrai makaulę spaus!”
Pas Stonį
dinami tulžies akmenimis.
' persiaurą kanalą, jis reikia išNei čia spaudė, nei skaudėjo Svečias, pavalgęs Stonio Kartais tulžyje randasi ke- imti. Operacija nėra labai sunrestaurante pietus, klausia liasdešimts mažų "akmenų.
ki nei pavojinga. Tankiai tulNei reikėjo pagiriot;
Stonio:
—
Ką
tamsta
daro

Pakolei.
jie
ramiai
tulžyje
žies Žakas būna išimamas karTai turbut, kad pasigerti,
guli jie nesukelia daug bėdos, tu su akmenimis. Tas nepa
te
su
tokiu
kuris
neužsimoReiks ko kito pajieškot.
jei bent vidurių užkietėjimą, daro didelio trukumo. Tulžis
V. Įka už valgį ir pasisako kad| gazus,
atsirūgimą, kartais žmo iš jaknų išeina į žarną ir be
pinigų neturi?
gus
vemia
žalią medegą, kuri Žako. Kanalas išsiskečia ir pa
I Stonis: — Ką su tokiu
ganėtinai gerą rezervua
yra
tulžis.
Ištiesų, ištiesų sakau jums įdarysi: už pakarpos čiupt Kada akmuo pasikelia išeiti daro
rą tulžiai. Pasekmės paprastai
kad litvanikos 2 pomote- ; ir išmetu per duris lauk. iš tulžies Žako, jis turi pereiti buna geros.
; £
riai nedovanos tiems laik Svečias: — Tokiame at- per siaurą trubutę ir iškristi į
raščiams kurie vadino juos | sitikime prašau tamstos ne- į žarną. Tas padaro neišpasa Kandidatas į Common
Pleas Court
sivarginti, aš pats išeisiu, i kytai didelį skausmą, taip kaip
prigavikais!
■
I peiliu durtom po krutinę. Lie
Jau oras atšalo, litvani i
tuviai tankiai tokį ataką vadi
kos 2 plaučiams įkaisti pa
Skirtumas
na gumbu. Bet kadangi gum
vojaus nėra, ir tas pabūklas — Ar turi pačią?
tapo atgabentas j Čikagą — Ar turiu pačią tai ant bu vadina daug kitokių daly
du mėnesiai vėliau po pa • to negaliu atsakyti. Bet kų, užtai tas žodis ne ką daug
reiškia ir geriausia jį visai ne
rengtų “sutiktuvių”.
kad
pati mane turi tai esu naudoti.
Geri žyniai sako: jeigu
Priežastis tulžies ligos yra
visuomenė suaukaus dar 15 tikras.
vidurių užkietėjimas ir bakte
tūkstančių dolarių — ir jei
•
rijos. Prašalinimui ligos gelb- j
Dzūkas ir Jo Arklys
gu tada skridimą įvykdys,
sti vanduo, kuris atskleidžia I
tada cicilikai trauks į teis Dzūkas vežė pilną veži-1 tulžį ir neduoda perdaug užsi-1
mą visus tuos laikraščius mą akmenų per smiltyną.; stovėti Žake. Antra — maistas j
kurie juos apgavikais vadi Arkliai baisiai nuvargo, turi būti tinkamas viduriams. I
no — ir reikalaus milijoną j Vienas net parkrito ant že Reikia vengti riebių ir saldžių
mės ir jau pradėjo kapano valgių. Yra patėmyta jog lai
dolarių atlyginimo!
Vanagaičio laimė j i m a s tis. Dzūkas priėjęs žiuri ke karo Vokietijoje sumažėjo •
bylos prieš “Naujienas” pa kad tas arklys laikas nuo tulžies ligos.. . \
Judge David Ralph Hertz
rodo aiškiai kad ką nors per laiko akis, tai užmerkia tai Hygieniškai gyvenant, gali-1
nia išsigydyti nuo tulžies IiBalsuokit už dabartinį teisė
laikraštį apgaviku vadint atmerkia. Dzūkas įsirėmęs gps.
yra perdaug rizikingas drą i rankas. į šonus stovi ir iš Ar galima ištarpinti tulžies1 ją David Ralph Hertz, kuris
į savo seną vietą.
j piktumo paraudęs sušuko: akmenis. Iki šiolei tas' nėra1 kandidatuoja
sumas.,
Rinkimai Lapkričio 6 d.

kyt lygsvarą, pertai vieni iškrypę nuėjo
kitais keliais, o kiti griebėsi visai ko kito.
Žemaitė ir Lazdynų Pelėda liekasi nieku
nepamainomos kaipo pirmutinės ir viena
tinės tvėrėjos originališkos Lietuvių lite
ratūros.
Literatūrai prigijus, pastarais laikais
pradeda Lietuviškas originalas Lietuvoje
kurtis ir kitose srityse. Kuriasi Lietuviš
ka muzika, atgyja kanklės ir skudučiai.
Su laiku gal Lietuvoje dings Rusiška “‘harmoška”. Kiti tveria scenos kurinius. Yra
jų vykusių (mačiau Bičiūno “Žalgirį” —
baisiai nevykęs”. Ir čia turės susidaryti
jiega kuri išguis iš scenos svetimus pa
darus.
5. Naujausia literatūra. ' Bet origi
nališkos, Lietuviškos literatūros badas pas
mus vis dar vyrauja ir dejavimai del jos
girdisi visomis pusėmis, nes kiek Žemaitė
ir Lazdynų Pelėda mums Lietuviškos li
teratūros davė tiek ir turime. Niekas
prie jų neprisidėjo. O tautos gyvenime to
net ir visai nesimato. Nauji rašytojai mus
ir toliau peni tik vertimais, svetima dva
sia, futuristika kiek atmiešta. Toks pe
nas, aišku, tautos kunui į sveikatą neina.
Užtai ir Lietuvos Valstybės Prezidentas
pernai išmetinėjo žurnalistams (taip jie
save vadina) kad jie nieko originališko ne
sutveria, tik su svetimais vertimais švais
tosi. Ar tas Prezidento išrūgojimas ką
davė, negalėjau patirt ir todėl nieko tame
reikale pasakyti negaliu.
Bet galiu dabar pasakyt kad su nau
jausios, Lietuviškos literatūros, originalu
iškilo musų Karpius. Sakau “musų” todėl
kad jis su mumis, išeivijoje, gyvena. Tik
vieną jį mes turime, ir juomi mes galime
didžiuotis kaipo originališku rašytoju.
Kazys S. Karpius jau nuo senai dirba
literatišką darbą. Parašęs jis yra jau ar
34 knygas įvairaus turinio ir didumo. Į
jo knygas aš atkreipiau savo domę tik ka
— Y tu, gyvace! Ne cik
da jis įsigilinęs į Lietuvišką originalą ėmė
ku
pac necysi ale da ir ki
rašyt istorijos temoj. Pasidžiaugiau pir Lietuvos laikraščiai rašo
tam
mirksi necysc!
miausia jo parašyta knygele “Du Broliai”, kad Klaipėdos Seimelio va
i
------— - «■-----paskui “Vytautas Didysis”, “Juodas Kar- dovybės žygius “diriguoja
žygis”. Nieko nesakiau, manydamas kad paslaptingoji ranka”.
Šeimos Drama
gal kas kitas mane pavaduos ir musų Kar Tai bhisus skandalas, tie ! Šiurpi
Liutiškiai.
vals
pių, kartu su jo darbu, tinkamai įvertins. siog Įžeidimas Lietuvos val čiaus.—RugsėjoRadviliškio
27 dieną. AdoBet apsirikau; niekas mane nepavadavo, stybės. Bet Lietuvos vy I mas Merkelis trimis brauningo
nei žodeliu. O įvertint reikia ne kad pa riausybė tas “slaptingas j šūviais nušovė savo žmoną.
GOVERNOR
taikant, bet kad priduot užtarnautą svar rankas” vieną po kitai su A. Merkelis prieš keletą me
ir
bą ir pagarbą. Aš nesu iš tų kurie tik mi čiumpa, nukerta, ir reika tų apsivedė, bet su savo žmona
rusius įvertina.
negyveno. Pagyvenęs po ves
lai eina tvarkyn.
Štai, turiu rankoj vėliausi musų Kur Bet “paslaptinga ranka” tuvių trumpą laiką, p’radėjo va
piaus kurinį, MERUNAS (istoriška apy kuri dirigavo “antrą skri ryti žmoną parnešti pasogos.
UNITED STATES SENATOR
saka iš Apuolės laikų). Dikto formato, dimą” ir išmėtė $31,000 po Bet žmona apleido jo namus. Ji
tarnavo,
o
vyras
jos
ir
negrąži

gražiai apdaryta knyga, skaitymui teksto priedanga seno laužo, kuris
Martin L. Davey buvo United States Kongrese deno, ir nei vienas, nei antras per
turi suvirs 500 puslapių. Knyga visomis ir liko nenaudingas, ta ran daug
h
vynis
metus ir per tą laiką suteikė visokį patarsavo likimu.
pusėmis daro malonų įspūdį. Knygos re ka kuri sumulkino Lietu Bet nesiskundė
h
navimą
tūkstančiams įvairių tautų žmonių, ypaminėtą dieną A. Merkelis
cenziją čia nerašysiu, ir turinį nenagrinė vos visuomenę ir laikraščius pasiėmęs brauningą, nuėjo į h tingai tiems kurie turėjo imigracijos klausimus
siu, nes ne tam tikslui temą šiuom kart ir išviliojo iš Lietuvos de- Matkaičių dvarą, kur jo žmona h reikale savo giminių ir draugų kurie norėjo atpasiskyriau. Man rūpėjo pasisakyt tik sėtkus tūkstančių litų, — paskutiniu laiku tarnavo ir Įėjęs h vykti į Ameriką.
tai kaip aš žiuriu į musų Karpiaus litera tai ranka kuri turėtų būti į kambarį, vieną kartą iššovė || Martin L. Davey stovi už bešališką Administracitišką darbą.
nukirsta ir numesta var sužeisdamas žmonai ranką,
ją kuri duos visiems Ohio piliečiam TIKRĄ KONPaimkime kad ir vieną tik jo “Meni noms. Bet Lietuvoje laik žmona puolė jo prašytis ir po
STRUKTIVĮ ir ŽMONIŠKĄ operavimą valstijos
Mes
noriai pasiųsim
jumsją.PILNĄ
išbėgus
apsikabino
Bet || biznio.
ną”. Peržvelgę visą knygos įtalpą, rasi raščiai priima tos rankos nia
Pakelį, 7 liepė
dienoms DYKAI
IŠBAN
DYMUI, ir jeiguponiai
norėsitpasitraukti
naudot dau h Po Gubernatoriaus Davey vadovybe Ohio pirmyn
me čia tik vieną originalą, Lietuvišką ori raštus ir duoda daugiau vi Merkelis
mažus
irgiau,
dartųdugalėsit
kartu daryti
šovė. užMoteris
ginalą. Svetimos mums dvasios nei šešė suomenę “hipnotizuoti’.’
kaštus.negyva.
Mes kviečiame
jus naudoti
. krito
A.
Merkelis,
pa || pirmose eilėse rėmėjų Prezidento Roosevelto dartą vaistų 7 dienas, DYKAI, musx
lio. Nuo a iki z perdėm rasime mistikos
daręs
žmogžudystę,
nuėjo
pats
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad h bu. Ohio tęs savo gražų progresą kokį darė veiir romantikos metmenis ataustus istorijos
kiant išvien su Prezidentu ir jo šalies Gaivinimo
tuojau į ROSE
RHEUMA
TAB
Įresų
Radviliškio
policiją
ir pranešė
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ava.
gijomis taip standžiai kad žiūrėdamas į Gerb. V. M. Čekanauskas apie
Programų.
savoHI.biauru
darbą.
Chicago,
______________
ataudus, rodosi net nepajunti kaip atsidu išvertė savo pavardę į An
“L. U.” h. Vic Donahey, buvęs Ohio Gubernatorium tris pari savo bočių laikuose ir matai jų nelaimes glišką ir vadinasi Chase.
|| gret terminus, sako: “Įstatymai kurie baudžia
ir džiaugsmus, jų pavojus ir laimes; rodo Lietuviškos ir Angliškos J. ŽEMANTAUSKAS ■ biedną žmogų ir leidžia, turtingam pabėgti nuo
si girdi jų dejavimus, ir laimingose kovo pavardžių palyginimai pa
Viešas Notaras
bausmių nebus mano užgiriami iki aš busiu Ohio
se džiaugsmingus “valio!” Perdėm dvel sidaro labai priešingi. “Če j Užrašo “Dirvą”, “Vienybę“ if
valstijos Gubernatorium.”
kia tik Lituanistika.
kai’ ar “počekai” Slaviškai kitus tautinius laikraščiuf,
h Vic Donahey išrinktas United States Senator priTalentuotas ir gabus musų Karpius reiškia “palauk”. O “cha
130 CONGRESS AVE.
duos daugiau paramos del New Deal.
WATERBURY. CONN.
pasirinktoj dirvoj. Jis leidžiasi į Lietuvių se” Angliškai reiškia vykis.
---------- -— -----—■
h Balsuok už Visą Democratic County Sąrašą
praeities juras ir iš ten gryžta su našta
DYKAI BANDYMAS h Visi dabartiniai Demokratai County viršininkai
medegos savo kuriniams, džiaugdamasis
kad jurose tos medegos dar yra ganai
Apsaugota nuo Ligų
NUO REUMATIZMO
.užsitarnauja būti išrinkti del to kad jie suteikė
M. turim puikų Me b publkai TIKRA KONSTRUKTIVĮ, TEISINGA ir
daug. Labai šauna! Išnaudok, Kazy, vi Mateušas parsinešęs už
todų nuo Reumatiz
są tą medegą, nes tik Tu vienas ją sura mokestį gautą darbe, ir pa
mo, kurį noriai pa | ATSAKANTI PATARNAVIMĄ BE ( MAŽIAUsiųsime ■ kožnam šio
dai. O savo pagalbai, še, priimk mano šil sakoja savo žmonelei jog
laikraščio skaitytojui | SIOS DĖMĖS GROBIŠAVIMO AR SUKTYBIŲ.
tą dešinę, ir atleisk kad kitokios talkos girdėjęs kad popieriniai pi
kuris tik pareikalaus.
Jeigu kenčiat skaus
nigai, kurie seni ir apnešio
Tau suteikt negaliu.
Balsuok už visą Democratic Congressional,
mų sąnariuose, jeigu
ti,
daugybės
rankų
apčiuBaigdamas dar pridėsiu kad Karpiaus
jie sustingę, arba la
State ir Legislative Sąrašįą
bai jauslus, jeigu tu
veikalai duos daug naudos ir Lietuvių tau nėti, turi ant savęs milijo
rit kentėti kdžnoj oro | EIKIT BALSUOT ANTRAD. LAPKRIČIO 6 D.
permainoj, štai jums
tai. Žinau gerai kad tūkstančiai ramaus nus visokių limpančių ligų
I cr
~ proga išbandyti
pa1 PADĖKIT
KRYŽIUKĄ (X) PO GAIDŽIU IR 1
gyvenimo Lietuvių labai noriai skaito mu perų.
i prasty, pigų Metodų, kuris pagelbėA T QTTOTY A IMTI TTĄ AFIQ A 1 AI? itTOTS
A TT T
BALSUODAMI
UŽ VISĄ DEMOKRATŲ
jo
šimtams.
•
sų Karpiaus rašytas knygas. Skaitydami Jo žmona, Agnieška, iš
TIKIETĄ PASIRODYSIT IŠTIKIMI IR
jas, jie įaugs į šitą Lituanistišką literatū klausius jo apsakymo, sako:
GERI RĖMĖJAI PREZIDENTO
rą, užmirš visokius džunglerus, bokserus, I — Tas tikra tiesa, iš tą
IR NEW DEAL
i
'
krakusus, kazokų^, kaubojus ir kitokius, j ir knygose skaičiau. Ati
nes persitikrins kad savo apysakos yra duok man tuos popierius.
kur kas įdomesnės. Taip dings pas mus Aš esu nesenai čiepyta, man
grožėjimasi svetimomis plunksnomis.
ligų perai nepakenks.

VIC DONAHEY

■

S

DIRVA

GERS. SPRAGILAS

man su tavim gaišuo't tą
TOM IRELAND
i patį dalyką išnaujo apkal1 bant.
; — Ale klausyk, gcrb. Re; daktoriau, šis mano suma■ nymas bus “Dirvos” geroĮvei, padidins “Dirvos” bizI nį. Iš mano pusės bus tik
• pasiaukavimas, o “Dirvai”
j bus didelė nauda. Taigi,
nepagailėk kelių minutų
manęs išklausyt.
— Kalbant apie biznį ne; užtenka kelių minutų nau Tom Ireland, Cleveland Advoka
dingiems sumanymams ap tas, paskelbdamas savo kandidatūrą
svarstyt, todėl aš sakyčiau i State Legislature, pasakė:
“Pasirodo kad budai kuriais bus
i geriau ateik pas mane ry išspręsta
įvairus svarbus klausimai
GERE. SPRAGILAS SU- toj, aš neturėsiu tiek daug su kuriais susidurs sekantis Valsti
užsiėmimų, galėsim plačiai jos Seimas, turės didelės svarbos
GALVOJO SVARBU
išdiskusuot. Pasikviesim ir Clevelandui ir visam Cuyahoga ap
SUMANYMĄ
Todėl tai aš, tiktai nujaus
administratorių, lai ir jis skričiui. didžiausią
atsakomybę pasi
— Gerą vakarą, gerb. Re pagelbės apkalbėt tavo su damas
siūlau su patarnavimu visuomenei
daktoriau.
manymą. O dabar — lik eidamas i Valstijos Seimą, kad ga
Gerą vakarą, sveikas- sveikas. Aš turiu skubėt, lėčiau dalyvauti ir padėti išspręs
tuos būtinus klausimus.”
gyvas, gerb. Spragile. Ka matai jau netoli devinta ti Mr.
Ireland gimė ir augo Cleveme dalykas kad tu taip vė valanda vakaro.
landc ir yra artimas giminietis jau
lai pas mane užeini? Gal į — Žinai ką, gerb. Re mirusio plačiai žinomo Clevelande
susirinkimą eisi, eisim kar daktoriau, jeigu pavėlavai Ceasar Grasselli, kuris yra antras
prezidentas Grasselli Chemical Co.
tu.
į susirinkimą vieną valan Tom Ireland baigė Princeton Uni
•— Ne, aš neturiu kada Į dą, pavėluok ir kitą, ir vi versitetą ir Harvard Law School,
susirinkimą eiti, aš atėjau sai nenueik. Apkalbėsimi yra narys Ohio Bar ir Officers’ Re
serve Corps. Susirūpinęs viešais ir
pasikalbėt apie svarbų su mano sumanymą šį vakarą politiškais
Clevelando gyvenimo rei
manymą, kurį aš sugalvojau, j ir nuo rytojaus pradėkim kalais, jis tankiai apkalba bėgančius
— Bet kad aš šį vakarą j vykdyt. Aš viską plačiai reikalus per radio. Mr. Ireland yra
rėmėjas St. Lawrence Jurų
neturiu laiko, einu į svar-Į aprašysiu “Dirvoje”, jeigu stiprus
Kelio didžiaisiais ežerais, apie ką
bu susirinkimą, jau ir taip* tik sutiksi duoti vietos, vi yra parašęs ir išleidęs knygą, kurią
pavėlavau. Ateik rytoj an-i si skaitys “Dirvą” ir norės Putnam’s greičiausia išleido negu
kokį kitą veikalą, ir pristatė Suv.
ksčiau, galėsi papasakot ką! žinoti kaip išeis.
Valstijų Senatui. Ta knyga jau ga
sugalvojai. Jeigu ką gero, — Klausyk, Spragile, ar lima .gauti Clevelande.
ir naudingo tai duosim ži-, tu šiandien išsigėręs ar ką Tom Ireland pasiryžęs kovoti už
prie Darbininkams Atlygini
not ir visuomenei.
kad taip manęs nepaleidi, priedą
mo įstatymo, kuris siūlomas di
— Gerb. Redaktoriau, aš! nors aš sakiau turiu svar desniam pagelbėjimui darbo žmo
manau kad mano samany-; bų susirinkimą ir būtinai nėms.
mas yra labai svarbus ir j turiu nueiti.
aš tik trumpai papasakot — Gerb. Redaktoriau, aŠ
siu, jeigu tau patiks, pritar-l visai šiandien nei lašiuko
si, ir galėsiu pradėt vyk nesu ragavęs, bendrai aš MONTREAL, Canada
dyt.
visai mažai tegeriu, taigi
— Aš bijau pavėluot Į su blaivam prote, ale mano su NESUTIKIMAI. Liet u v 1 ų
sirinkimą, paskui kiti na manymo svarbumas verčia Šv. Kazimiero parapijoje nesu
riai ims bartis, sakys kaip mane .išpasakot ir gaut ta tikimai klebono su parapijonais
nesibaigia. Klebonas ' pradėjo
redaktorius tai tyčia ateina vo sutikimą pradėt tą su iš
sakyklos savo parapijoms
vėlai kad visi lauktų ir ma manymą vykdyt. Aš ply (neigti, taigi parapijonys pradė
tytų ateinant. Geriau ateik šiu pusiau jeigu negalėsiu jo nesiskaityt su savo klebonu.
rytoj kada tik no?i, ar dar tau jo išdėstyt. Aš labai ! Klebonas iš savo pusės nesi
bo laiku ar vakare po dar užsidegiau tuo sumanymu skaito su žmonių išrinktu ko
bo. Man verčiau savo dar ir negalėsiu miegot jeigu mitetu. Parapijonys pradėjo
reikalauti parapijos finansinės
bo valandą sugaišint negu negausiu tau išpasakot.
atskaitos
klebonas atsisakė ją
leist kitiems žmonėms ma —■ Na tai gerai, eik su
išduoti.
Pagaliau
jis susidarė
nęs laukti susirinkime.
manim iki susirinkimo vie sau penkis šalininkus, vadina
— Nereiks jiems ilgai ta tos ir papasakok ką tokio mą komitetą, kurie ir stojo
vęs laukti, tik dešimts mi sugalvojai. Tik saugokis, prieš!
visą parapiją. Bažnyti
nutų, ir viską apsakysiu, o jeigu bus koks menkniekis nėje salėje ištiko muštynės, at
paskui galėsi sau eit ir šią tai už sugaišinimą manęs sidūrė visi- teisme, kur kunigo
naktį namie parėjęs pergal- nuo susirinkimo gausi tik pusė pralaimėjo. Pats kunigas
vot mano sumanymą. Jei rą Lietuvišką ausinį. Aš turėjo daug nesmagumo kuo
gu pritarsi, nuo rytojaus turiu nueit į tą susirinki met reikėjo sėdėti liudininko
kedėje už nesutikimus jo pa
galėsim pradėt vykdyt.
mą kad tu ir plyštum.
— Kad tu, Spragile, ne — Jeigu sutinki eidamas rapijoje. Iš parapijonų pusės
turi supratimo: matai aš išklausyt, tai gerai, einam, teisme laike tardymo kasdien
po porą šimtų ir dau
skubinu, jau apsivilkęs ir aš išpasakosiu, o kitą sykį lankėsi
giau žmonių, o iš kunigo pusės
skrybėlę užsimovęs gatavas kai turėsi daugiau laiko tik pustuzinis.
eiti, ten manęs jau laukia, apdirbsim visas smulkme Nelengvai parapijonys savo
o tu čia sūtrukdei. Dabar nas. Aš užtikrinu kad tas bažnytėlę įsigijo, dabar tvirtai
greituoju ką ir papasakosi, sumanymas patiks ir tau laikosi kad klebonas su savo
gal negalėsim aiškiai susi ir gerb. Administratoriui. šalininkais neišgriautų. Kolei
pras!, ir rytoj vėl reikės — Na tai einam, aš tu I kas kunigas gal bažnytėlės sieriu užrakyt redakciją ir inų neis griaut, bet savo paraIpijonų tikėjimą galima sakyt
Superior-65th Garage skubėt į susirinkimą.
90 nuoš. išgriovė.
6513 Superior Ave.
(Nuo .Redaktoriaus: Ka Iš parapijonų 9 vyrai ir vie
November Specials
žin ką tas gerb. Spragilas na moteris areštuota ir trau
Breaks relined
75c
tokio sugalvojo? Palaukit kiama atsakomybėn, šeši vy
už kožną ratą
kito
“Dirvos” numerio, jei rai areštuoti už tai kad kuni
Valves ground 75c
gu visi sveiki busim, suži go šalininkui privėrus tarp duuž ylinderį.
Puls moteriolas.
Visas dalbas garantuotas.
; rų moterį, toks milžinas 250
nosim.)

ASMENINIAI VADOVAUJAM A

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ
SVARBU
NUPIGINTOS LAI
VAKORTĖS Į ABI
PUSI
Aprubežiuotam bu
vimui Europoje
Atsiklauskit savo agento

Išplauks iš New Yorko Populiariais
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YO^K
Gruodžio 13 d.
Patogus

geležinkeliais susisiekimas
iš Hamburgo.

BREMEN
Gruodžio 16 d.
Ekspresiniai traukiniai prie pat lai
vo BREMEN Bremerhavene užtikri
na patogią kelionę į Kauną.
g
Informacijų klauskite pas vietinius
agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH - GERMAN ‘ LLO VD

Lietuvių Demokratų
Klubas of Cuyahoga
County

James Metzenbaum i
Ohio State Senate

Klausykite Gražių Lietuviškų

Lil

RADIO PROGRAMŲ

Rekomenduoja balsuoti už visą
Demokratų sąrašą
Rinkimai Lapkričio 6 d.

US PF

Sekmadienio rytais — nuo 9:30 vai.

LIETUVI

iš stoties WJAY—Cleveland

jas. - Nuo pal
įusomybės atg
getų Lietuva
Įj'iš užsienio,
g sudalydavo g
pririją Lietuvo
toje. Nemažas ■!
pinigu kas nu
i užsienį už c
i Lietuvoje c
yra tinkama c
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JOHN T. DERIGHTER
James Metzenbaum

(Kryžiukas po gaidžio ženklu
reiškia jūsų balsą už visus apa
čioje telpančius kandidatus)
For Governor
MARTIN L. DAVEY
For Lieutenant Governor
HAROLD G. MOSIER
For United States Senate
VIC DONAHEY
For State Treasurer
JOSEPH FERGUSON
For Secretary of State
GEORGE S. MYERS
For Attorney General
HERBERT S. DUFFY
Representative to Congress
20th District
MARTIN L. SWEENEY
Representative to Congress
21st District
ROBERT CROSSER
Representative to Congress
22nd District
WILLIAM C. DIXON
For Congress-at-Large
STEPHEN M. YOUNG
CHARLES V. TRUAX

For State Senator
(Six to be elected)
JOHN R. DAVIS
KEITH LAWRENCE
BERNARD J. McCLUSKEY
BART T. McINTYRE
JAMES METZENBAUM
W. J. ZOUL
For State Representative
(Eighteen to be elected)
JOHN T. DeRIGHTER
WILLIAM M. BOYD
PATRICK BUTLER
FRANK J. CARROLL
H. H. CULLY
JOHN DOMBEK
JOSEPH R. DUFFY
TOM L. GALLAGHER
SYDNEY A. HESSE
WM. IIUDLETT
LODY HUML
MARZEL LEVAN
JOSEPH J. OGRIN
NICHOLAS SCHIESLER
ALMA SMITH
FRANK R. UIBLE
S. J. SZABLOTNY
STEPHEN A. ZONA
Clerk of Courts
JOHN J. BUSHER
County Commissioner
JOS. F. GORMAN
County Auditor
JOHN A. ZANGERLE
County Recorder
DONALD F. LYBARGER
County Treasurer
JOHN J. BOYLE
Sheriff
JOHN M. SULZMANN
Prosecuting Attorney
FRANK T. CULLITAN
Coroner
SAMUEL ROBERT GERBER

Lithuanian Democratic Club
of Cuyahoga County
John T. DeRighter, Pres.

James Metzenbaum, įžymus
Clevelando advokatas, kandida
tas Demokratų sąraše į Ohio
Valstijos Senatą. Draugiškas
Lietuviams žmogus. Balsuokit
(už jį būtinai.

Kandidatas Į Common
Pleas Court

LIETUVĮ KANDIDATĄ Į OHIO STATE
REPRESENTATIVES
(Democratic Ticket)

Remtini Kandidatai i
-r
• -•
i eisejus

JOSEPH N. ACKERMAN
Municipal Judge Joseph N. Acker
man yra kandidatas keturių metų
terminui į common pleas teismą rin
kimuose Antradienį, Lapkričio 6 d.
Tai yra neužbaigtam terminui mi
rusio Judge Thomas M. Kennedy.
Judge Ackeiman savo vajuje pri
ėmė obalsį: “New Deal For Justice”
ir prižada kad jis nedarys nuolaidumų advokatų firmoms kurios, sako
jis, yra pripratintos gauti privilegi
jas teismuose.
Judge Ackerman, kuris praktikuo
ja teises Clevelande per 22 metus,
tarnavo aštuonis metus Ohio Vals
tijos Senate ir pereitą metą buvo
išrinktas miesto teisėju.
Jis buvo vienas iš Ohio pirmu
tinių viešų valdininkų kuris stojo
kovoti už prašalinimą prohibicijos
įstatymo ir per visą savo tarnybą
valstijos senate nuolatos taikė pra
vesti įstatymus kurie pagelbėtų pa
naikinti valstijos ir šalies prohibiciją.
1933 metais jis pagamino Ohio’s
pirmutinį alaus įstatymą ir buvo
pirmininku komiteto kuris sutvarkė
svaiginančių gėrimų kontrolę Ohio
valstijoje.
Jis smarkiai kovojo už
įstatymą bedarbės apdraudos, senat
vės pensijos ir kitų žmoniškų pro
jektų. Kaipo senatorius jis stovėjo
už mažų namų savininkus ir prieši
nosi sumanymams kurie padidintų
taksus biedniems. To delei turtin
gieji susiorganizavę jam labai prie
šinosi, bet jis vistiek tęsė savo ko
vą už biednųjų reikalus.
Kaipo miesto teismo teisėjas, jis
pasirodė labai žmoniškas ir prijauslus reikaluose tų kurie turi vargin
gesnes gyvenimo sąlygas.
Ackerman’s vardas randasi ant
paskiro ne-partiviško teisėjų sąra
šo. Toj vietoj bus septyni kandida
tai, iš jų tik vienas turi būti išrink
tas terminui kuris baigsis Gruodžio
31, 1938.

REKOMENDUOJAMI
KANDIDATAI
For Judge of Supreme Court

The Cleveland Bar Association
(Full Term)
rekomenduoja išrinkti sekančius as(Vote for not more than two)
i menis į teisėjij vietas rinkimuose
x X. CRAIG McBRIDE
Lapkričio 6 d.:
Supreme Court of Ohio — termi x | Charles B. ZIMMERMAN
no galas Gruodžio 31, 1936: Howard For Judge of the Supreme Court
L. Bevis.
Unexpired Term Ending Dec. 31,1936
Supreme Court of Ohio — pimam
(Vote for not more than one)
terminui: N. Craig McBride, Char
x
I HOWARD L. BEVIS
les B. Zimmerman.
Court of Appeals — Virgil J.
For Judge of the Court of
Terrell.
Common Pleas
Common Pleas Court — šešių me
(Full Term)
tų terminui: George B. Harris, Ho
(Vote for not more than one)
ward G. Powell, Frederick P. Wal x I VIRGIL G. TERRELL
ther.
For Judge of the Court of
Common Pleas Court — keturių
Common Pleas
metų terminui: David Ralph’ Hertz.
(Full Term)
Juvenile Court: Harry L. East
(Vote for not more than three)
man.
Probate Court: Nelson J. Brewer. x I GEORGE B. HARRIS
Judge Harris pastaru laiku atlie ~x I HOMER G. POWELL
ka tokius darbus kad tik geriausias
x | Frederick P. WALTHER
teisėjas galėtų atlikti Common Pleas
Teisme.
Judge Powell ir Judge
For Judge of the Court of
Walther pageidaujami delei jų il
Common Pleas
go prityrimo.
Unexpired Term Ending Dec. 31, 1938
Vote for not more than one)
Keturių metų terminui, rekomen
duojamas David Ralph Hertz. Jis x j DAVID RALPH HERTZ
buvo geras teisėjas nuo to kaip ta
po ton vieton paskirtas, ir išrodo Fr Judge of the Juvenile Court
(Vote for not more than one)
tinkamiausias už kitus kandidatus
x | HARRY L. EASTMAN
tai vietai užimti.
Kiti visi virš suminėti teisėjai For Judge of the Probate Court
irgi randami tinkamiausi ir todėl Unexpired Term Ending Feb. 8,1937
The Cleveland Bar Association re
(Vote for not more than one)
komenduoja juos išrinkti.

x | NELSON J. BREWER

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

Cleveland Bar Association
Judicial Campaign Committee
Homer H. Marshman, Chairman
Henry EL Pleasant, Manager

Pirkit Dabar! ir Taupikit!
Vyrams ir Jauniems Vaikinams
Grynos Vilnos SIUTAI
Specialiai parsiduoda po----------Vyrų Lumberjacks, mėgsta
apačia ar cossack .... $3.45
Vyru šilti autiniai
UNION SUITS ............ $1.00
Vyrų -kasdieninės
Darbinės Kelinės ........ $1.69
Vyrų mėlyni Chambray
Darbiniai Marškiniai .... 69c

$15

Vaikų Corduroy Lumberjacket
ir kelinės .............. , $4.95
Vaikų Vilna mušti
Odiniai švarkai .......... $2.95
Vaikų Gražus Broadcloth
Marškiniai .............2 už $1.00
Vaiku Užsimaunami
SVĖTERIAI .............. $1.00

THE KRAMER & REICH CO.Road
7002

I

_ IŠRINKIT VĖL

Superior Ave. kampas Giddings

FRANK T. CULLITAN

|

KOMER COAL & WOOD CO.

|

1201 East 80th St.
Phone GArfield 2921
LIETUVIS ANGLININKAS

I svarų vyras galėjo rankas ir
COUNTY PROSECUTOR
|
kojas išlaužyt; jai šaukiantis |
! pagalbos ' pribėgo arčiau buvę
1 vyrai ir tą milžiną vos atplėšė =
Kaip Prosekutorius, jis pasirodė drąsus savo darbe.
nuo jo žiauraus darbo. Kiti
Jis nubaudė daugiau raketierių negu kokis kitas
=
trys areštuoti už tai kad nemo
valdininkas. Jis užsitarnauja jūsų paramos šiuose
=
kėjo prie klebono prisigretint. E
Trijų teismas buvo Spalių 22 =
rinkiniuose, Lapkričio 6 d.
=
d., o kitų setpynių ant rytojaus,
bet bylos liko atidėtos Spalių rdilIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllUIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlllHlllllllllllllIIIIIIIIIlĖ?
30 ir 31 dd.
žmoneliai meldžiasi, užpirko
dvejas mišias pas kitą kunigą,
prie Motinos švenčiausios' ir šv.
Antano kad Dievas padėtų at į Common Pleas Teisėjus — 4 metų terminui į
silaikyti bylose prieš kleboną,
Kaipo State Senator jis dirbo gerovei visų žmonių
į
kad jis nedemoralizuotų jų ir į
į
ir
dabar
kaipo
Teisėjas
jis
yra
labai
žmoniškas.
Jis
į
negriautų juose jų tikėjimo.
supranta ir moka užjausti jūsų reikalams.
į
Parapijonys pradėjone sutik
ti su kunigo iždininkavimu ir
BALSAVIMAI LAPKRIČIO-NOV. 6 D.
į
persirašymu parapijos pinigų,
kurių buvo $4,000, ant savo
vardo. Pirmiau pinigai buvo
laikomi banke parapijos komiketo vardu. - - Parapijonas.

|

A C K E UMAX

ORIGINAL POCAHONTAS LUMP .......................... tonas $8.25
(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį pelenų iš tono)

STANDARD POCAHONTAS LUMP ................ ..

tajarpolėje e
u dirba tik ž
telaiką jis d
ipe 1500 dari
[set cukrinių
fra žymiai g
ii buvo, šyr
cukriniais ri
hektarų pk
elių bus pa
centnerių c ui
iro. žinoma
gan aukštas
derlius buv<
i cukraus f:
US.

irijampolės
visų .prisfi
ali išsyk af
Iri y\ Xv-ka
stoja šiek-tiek
Pradėjus gam
turėjo but! ’
denio cukrui,
gamyba ne
ukureneijos.
mybė, kad ■
ar yra žymi;
sčiau buvusį
k visuomene
balsy kad r
■ intiį nes kit
mes jo neva!
įsi saharini^
i. Manoma.
i ir bus s
ietuvos itkir
■ kad cukraus
Oje gali dar
dabar, ]
i įsteigtas i

NuoReinr
Skaus
raudok
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I

[įdėjo galvoti a
taktų pasigan
ruoš pinigus 1
i užsieniui
audingesniem
s tikslams. ■
metais Ma
pradėta ' staty
Lietuvos
araginti sod
■kelies. žftk
ir šiandien 1
i gražaus i
fabrikas ii
■ran'.onė yra į
pagrindais.
i plėtotis ]
'tam ti
pvadinta “Lii

tonas $7.85

PAIN®
Pain-Ęųnfa
palengva

Illllllllllllllllllll
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(ši anglis duoda didelį karštį, sudega iki smulkių pelenų.)

KENTUCKY LUMP ................................................... tonas $7.85
(ši anglis taipgi duoda visai mažai pelenų, viskas sudega)

SUN KING LUMP ..................................................... tonas $6.75
(ši anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)

HOTFIRE LUMP ......................................................... tonas $6.45
(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)

PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.

NORINT
Palaidojimo fa
ūsy pitarnavit
Trus, be tsižvel
Patarnavimas ,
kiniškas.
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DELLA C. JAKUBS |
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

>IWIIHIIIIIH:il|||

=

Lithuanian Funeral Home

I

=

. Į X Į Joseph N. Ackerman 1 į E

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligonių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale itelefonuokit.

6621 Edna Avenue

?.
1

ENdicott 1763 =
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Penktadie

17320 St.‘Čl
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AKRON
ĮKRAUS PRAMO-

Uo 9:30 vai.

NĖ LIETUVOJE

Heveland

raus fabrikas. šis ūkininkų
pageidavimas, be, abejo, yra
rimtas ir į jį kai kurios Lietu
vos įstaigos jau atkreipė dėme
sį. šiuo metu gaunami pasiū
lymai kad antras cukraus fab
rikas turėtų būti pastatytas
Kėdainių arba Biržų apskrity
je.
—Tsb.

Kaunas. — Nuo pat Lietuvos
priklausomybės atgavimo iki
31 metų Lietuva cukrų įši
ldavo iš užsienio, šj imporšaka sudarydavo gana stampoziciją Lietuvos užsienio
skyboje. Nemažas kiekis Lie
jos pinigų kas met išplaukvo lį užsienį už cukrų. Gi Į Nuteistas Buvęs Minis
įčioje Lietuvoje cukrui ga- ter is V. Sidzikauskas
iiiti yra tinkama dirva. Tai
Kaunas. — Jau kuris laikas
atydami Lietuvos ėkonomisi pradėjo galvoti ar negalima kaip Lietuvos visuomenė buvo
itų cukrų pasigaminti vidu susidomėjus buvusio Lietuvos
je ir tuos pinigus kurie už jį ministerio Berline ir Londone,
Bįtiduodami užsieniui suvartoti Vaclovo Sidzikausko byla. ši
daug naudingesniems ir buti- byla buvo sprendžiama Kauno
STATE mesniems
Apigardos teisme, Spalių 6 d.
tikslams.
f 1931 metais Marijampolėje Tarp liudininkų buvo pakvies
[buvo pradėta statyti cukraus ti ir Lietuvos rtiinisteris pir
[fabrikas. Lietuvos ūkininkai mininkas Tūbelis, ministeris
įgaliotas ministeris
DUOJAM1 buvo paraginti sodinti cukri Lozoraitis,
šaulys, buvęs ministeris Dr,
nius
runkelius,
žinoma.
jie
pa

)ATAI klausė, ir šiandien kai kurie jų 1 Zaunius ir keli kiti žymus as
upreme Court iš to turi gražaus pelno. Pats j menys. Kai kurie svarbesnie
erm)
ukraus fabrikas ir visa cuk- ji liudininkai buvo klausinėja
ore than ta)
aus pramonė yra paremta ak mi uždaromis durimis ir todėl
lIcBRIDE ' iniais pagrindais. Cuk raus nežinomi jų pareiškimai teis
ZIMMERMAN ramonei plėtotis Lietuvoje y- mui.
Viešai liudijusieji labai
supreme Court a sudaryta tam tikra bendro- gerai atsiliepė apie Sidzikaus
ing Dec. 31,1938 ė, pavadinta
“Lietuvos Cuk- ką kaip gabų, darbštų, teisin
gą žmogų ir Lietuvį patriotą.
•e than one)
IS’’.
BEVIS
Marijampolėje cukraus -fab- , Vaclovas Sidzikauskas buvo
kas
dirba tik žiemos metu kaltinamas kad būdamas Lie
e Court of
er
tą
laiką jis darbu aprūpi-j tuvos ministeriu Berline pasi
?leas
savino Lietuvos generalinių ar
a)
a apie 1500 darbininkų.
i than one)
Šymet cukrinių runkelių der- garbės konsulų pinigus, skir
ERRELL
us yra žymiai geresnis negu tus Lietuvos labdarybės tiks
?rnai buvo, šymet Puvo ap- lams. Tačiau teisme Sidzikau
Court of
ita cukriniais runkeliais apie skas kaltu neprisipažino, o kon
leas
D00 hektarų plotas ir iš tų sulai nei vienas nepatiekė jokio
0
than three)
inkelių bus pagaminta apie civilinio j ieškinio. Pats Sidzi
)0 centnerių cukraus iš vieno kauskas tvirtino kad visi kon
[ARRIS
ektaro. žinoma, toks derlius sulai yra. Vokiečiai ir jam ker
)WELL
ra
gan aukštas. Toks aukš- šija už tai kad jis gynė Lietu
7ALTHER
® derlius buvo tik pirmum vos bylą su Vokietija Haagos
Court of
ais cukraus fabriko veikimo teisme.
as
Tačiau teismas po ilgo pasi
etais.
sc. 31, 1938
tarimo
pripažino Sidzikauską
han one)
Marijampolės cukraus fabrlHERTZ
s visų pristatytų runkelių kaltu ir nubaudė 6 mėn. pa
Įgali išsyk apdirbti; Todėl prasto kąlėjiųio, bet nuo bausle Court
tlis jų lieka ilgiau' gulėti ir ifiės atleido, jeigu per tris me
n one)
įstoja šiek-tiek cukringumo. tus nenusikals. Girdėti kad Si
MAN
Pradėjus gaminti - savo cuk- dzikauskas ir jo advokatas šiuo
ite Court
į,
turėjo būti pakeista muitai teismo sprendimu yra nepaten
?eb.8,1937
an one)
ssienio cukrui, nes kitaip sa kinti ir Skundžiasi aukštesniam
—Tsb.
il gamyba negalėtų išlaikyti Lietuvos, teismui.
EWER
Mikurencijos. Tik viena neiAssociation
iamybė, kad savasis cukrus
immittee
PASIKORĖ ŽMOGUS
įbar yra žymiai brangesnis už
n, Chairman
Marijampolės apielinkėj miš
Eksčiau
buvusį
užsienini.
Lie

Manager
jos visuomenėje jau pasigir- ko tankumyne aukštos eglės
balsu kad reikia cukrų at viršūnėje buvo rastas pasiko
piginti, nes kitaip vargingesnį ręs žmogus. Pasirodė kad tai
monės jo nevartoja. Jie nau buvo Jonas Kudzeika, kuris del
dojasi saharinij ir tuo nuodija nesugyvenimo su žmona pasi
save. Manoma kad netrukus korė 1'933 metų Lapkričio mė
nesį. Jis iškaboje 10 mėnesių
akrus ir bus atpigintas.
Lietuvos ūkininkai matyda- niekeno nepastebėtas ir žmo
ni kad cukraus pramonė Lie- nos nejieškomas. Lietus, sau
jumberjacket
lė ir vėjas jo kūną pavertė sa
....... US įuvoje gali dar geriau išsiplės votiška mumija. Tai retas
ti
negu
dabar,
pageidauja
kad
L
butų Įsteigtas ir antras cuk-1 toks oakaruoklis Lietuvoje.
......... ttfi
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RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Nuo Reinnatiškų
Skausmu
naudokite

.gs Road

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ

)DCO

Pain-Expelle'ris visuomet
palengvina skausmus

mų iš tono)
pelenų.)
i sudega)

.. tonas St.75
io pečiams)

6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

|

. tonas 0
,. tonas

Duodame į stalą skaniausius
valgius ir visokius legališkus
GĖRIMUS

Ill'll AI-LfcS l' AIN

field 2921 |
.. tonas SS2

i-i

E

’

NORINTIEMS

KAMBARIUS

DUODAME

|
‘E

=

=

VELTUI.

5 Palaidi: jimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės it noro. Vienok —
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 5

.. tonas S6.D IS lygus, be tsižvelgiino į kaštus.
~
ikto)
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- B
KITE.

S

—

derniškas.

=

HEnderson 9292
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Direktorė)

CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clevelandietis

musų

apturėsit
tas, greimai ligosąžininjūsų pa-

licott 1763 :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIM?

A. W1RBICKAS
užlaiko gražią užeigą
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

Kampas E. 174th St.

17320 St. Clair Avenue
-I—F
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PO BALIAUS. Akrono Lie
tuvių Draugiškas Klubas Spa
lių 28 d. turėjo kaukių balių.
Dalyvavo daug jaunuolių ii
matėsi pusėtinai senesniųjų, —
buvo pilna salė. Atsižymėju
siems gražiausiais kostiumais
duota dovanos. Visi dalyviai
apsiėjo labai pavyzdingai.
Nors šis klubas šymet turė
jo kelis savo parengimus, ta
čiau šiek-tiek užsiliko tautiš
kame veikime: per visus metus
niekur viešai nedalyvavo. Pir
miau Klubas veikė platesniu
saiku ir dalyvaudavo miesto
parengimuose, su svetimtau
čiais, ir Lietuviai pasižymėda
vo. Padainuodavo ir per ra
dio, kuo gėrėdavosi visi vieti
niai ir apielinkių Lietuviai. Be
to prisidėdavo ir prie išpildymo
programų Clevelande, nes cho
ras gražiai dainuodavo.
Šią vasarą čia buvo vienas vi
sų Akrono tautų apvaikščiojimas, buvo kviesti ir Lietuviai,
bet Klubas nedalyvavo.
Pirmiau Draugiškame Klube
smarkiai darbavosi broliai Holišiai ir jie bandydavo neaplen
kti jokio Lietuvių viešo pasiro
dymo svetimtaučių tarpe. Del
ko jie dabar nedalyvauja? Gal
Klube yra koks nedateklius ar
nesusipratimas, kurį nariai tu
rėtų išlyginti ir vėl visi pasi
davę vieni kitiems rankas ga
lėtų veikti išvien.
A. L. Draugiškas Klubas yra
vienatinis Akrono Lietuvių ži
bintas, kuriuo didžiuojasi visi
Lietuviai, Klubas susidaro iš
jaunimo, kurio tėvams yra di
delė garbė kad jų vaikai suge
ba taip gražiai susiorganizuoti.
Linkėtina kad visi stotų' dar
ban ir dirbtų savo gražų kultū
rišką darbą.
NESUSIPRATIMAS.
Akro
no gyventojus pusėtinai išgąs
dino didelė Goodyear gumų išdirbystė, kurios vedėjai nesu
sitaikydami su miesto valdyba
del prisidėjimo prie naujo van
dens projekto, pareiškė kad
išsikels iš miesto su visais sa
vo darbais kitur. Goodyear Co.
naudoja savo dirbtuvėms van
denį, bet miestui pareikalavus
kad prisidėtų su pinigais rezer
vuaro įrengimui, kompanija at
sisako. Jeigu ji nuspręstų iš
kelti dirbtuves kitur, butu di
delis nuostolis visam miestui ir
darbininkams.
Kompanijos kontraktas del
vandens netrukus išsibaigs ir
miestas nenori atnaujint kon
traktą senu budu, kokiu kom
panija naudojosi per 25 metus.
Kalnas.

Namų Savininkų ir Bal
suotojų Domai

AR IŠLAIKYSIM PO
LITINIUS KVO
TIMUS?

DALYVAUS CLEVELANDE SUDEGĖ 1,000 BRIEDŽIŲ
LAPKRIČIO 6 D.
Gold Beach, Ore. — Gi-

rių užžiurėtojai sako kad
pastaruose miškų gaisruo
se šioje srityje,' kur nudegė
4,000 akrų miško, sudegė
apie tūkstantis briedžių.

Mes Clevelando ir Cuyahoga i
apskrities Lietuviai tankiai nuir politikieriams
Kadangi namų savininkai ir siskundžiam kad
mes negaunam
diduma visų piliečių, būdami išmetinėjam
lygios
dalies
su
svetim
pavieniais, mažai įdomauja bė taučiais politiški kitais
Plieno industrija šiuo lai
darbų, ir jei i
gančia šių dienų politika, kuri gaunam tai tik paprastą
ku veikia tik su 25 nuoš.
juodo
tikrai lošia vieną iš svarbiau darbininko darbą, o jaučiamės
normalio, bet yra žymių
sių rolių musų gyvenime, todėl
ir Lietuviai nėra blogesni
kad
darbai pradės gerėti.
Mažų Namų Savininkų organi kad
už kitus.
zacija nusprendė ateinantiems politikieriai
mums atėjo proga tik
balsavimams patiekti progra ru Dabar
darbu įrodyti kad mes esam
mą, už kurį musų renkamieji tokie
BALSUOKIT
stiprus kaip mes manom
asmenys turi pilnai stovėti.
arba
kalbam.
Piliečiams patartina palygin Kaip jau visiems žinoma, mes
ANTRADIENI
ti kandidatų platformą prie šio Lietuviai
Cuyahoga
apskrityje
programo ir balsuoti už tą as turime pirmą ir vieninteli sa
už
menį kurio platforma yra ar vo tautos kandidatą i Valstijos
čiausia musų program ui. Mums seimą (State Representative),
JUDGE HOMER G.
piliečiams reikia teisingų asme JOHN T. DeRIGHTER (Derainų miesto, apskrities ir valsti
kurio išrinkimas priklauso
jos valdžioje, kurie stovėtų už |tį),
nuo
Iki šiol mes
daugumos teises, o ne kelių po tokiosbalsuotojų.
progos neturėjom. MuŠešių Metų Terminui
litikierių naudai.
j
su
kandidatas
plačiai
yra
reŠtai tas programas:
miamas daugelio miesto politi- Artįstas Juozas Olšauskas da
1. Tuoj sulaikyti atėmimą jnių
organizacijų, didžiųjų laik- lyvaus “Dzimdziškam” koncer
namų iš bedarbių.
I
raščiu
šiame mieste, nes visi te Clevelande, Lietuvių salėje,
2. Pilnai užmokėti nuomas
jį pilnai tinkamu tai antradienį, Lapkričio 6 d.
už bedarbius, ir grynais pini įpripažysta
|
vietai.
gais.
Dabar tik lieka mums visiems
3. Įvesti 30 valandų darbo
Lietuviams be skirtumo parti- i
savaitę, apmokant darbininkui ijų Sr kitokių įsitikinimu ben Judge Homer G. Powell
unijos nustatytą kainą, arba drai sudėti kuodaugiausia bal-; KANDIDATAS TON PAČION
teikti tos pačios vertės pinigiš- su
už musų kandidatą, kad ga
VIETON RINKIMUOSE
ką pagalbą kada yra atleidžia lėtume įrodyti politikos vadams
LAPKRIČIO 6
mas iš darbo.
kad mes turim tiek galės kiek Judge Homer G. Powell, dabarti
5. Dykai “jury teismo” del
jog turim.
nis vyriausias teisėjas Cuyahoga
visų tiesioginai teisiamų namų manome
O
štai
kaip tas galima atlik Comity Court of Common Pleas, vėl
savininkų kurie yra subiednėję. ti. Mes Lietuviai
gyvenam pla stato savo kandidatūrą Į tą pačią
6. Greito atidarymo valsty
čiai išsimėtę po visas miesto vietą šešių metų terminui.
binės paskolų įstaigos (Home dalis. Katram tiktai galima, Jis buvo pirmiausia išrinktas 1914
Loan Office) priėmimui naujų j ar vyrui ar moteriai, jaunam metais, perrinktas 1916, 1922 Ir 1928
Taigi jis kaipo teisėjas
aplikacijų skaudžiai prispaustu ar senam, privalo balsavimo metais.
tarnauja Cuyahoga apskrityje anie
namų savininkų.
diesavimo dienoje. Lapkričio 6. 20 . metų. 1923 melais jo draugai
7. Pašalinti policiją nuo pa stoti prie balsavimo budelių ir teisėjai išrinko jį vyriausia teisėju
šalpos teikimo stočių.
dalinti einantiems balsuoti Jo-1 ii- nao to jis reguliariai buvo išren
8. Dykai teikti šiltą maistą, no T. DeRighter korteles ir pa-, kamas tai pozicijai.
Po jo vadovybe teismo reikaluose
ir mokyklos reikmenis tiems prašyti balsuoti už jį. Jo kor buvo
įvesta bizniška tvarka. Skai
Kada piliečiams pradėjo gręvaikams kurių tėvai skurde gy telių bei šiaip informacijų gali- čius bylų
kožno teisėjo atliktų buvo
sti pavojus namų netekimo jis
vena.
, ma gauti P. P. Muliolio rašti padvigubintas ir taksų mokėtojams
įvedė patvarkymą kad joks na
kaštai buvo beveik pusiau sumažin
9. Nedaryti skirtumo' davi nėje, 6606 Superior avė.
mas negali būti atidamas teis
ta.
Tiesioginiai
sutaupymai
siekė
me paskolos namų savininkams
mo keliu be namo savininko ga
Taipgi,
kožno
Demokrato po apie $17 nuo kiekvienos bylos.
vimo užtektinai progos kreiptis
kurie negali mokėti savo pa pareiga yra balsuoti už visą Kadangi sis teismas pervaro suvirs
į Home Owners Corporation ga
skolas.
Demokratų sąstatą, padedant 20,000 bylų per metus, iš to matote
vimui paskolos arba kitokiu ko
10. Nedaryti skirtumo namų į kryžiuką po gaidžio ženklu.
kad taksų mokėtojams susitaipo per
kiu budu refinansavimui.
metus trečdalis milijono dolarių.
savininkams bedarbiams, taip
Kurie balsuoja už kitokias Į Teisėjas Powell paskyrė atsakantį
Teisėjas Powell yra užgirtas
pat ir nuomininkams, gavime partijas negu Demokratus, tie skaičių
kriminališkam sky
Cleveland Bar Association, Cle
pašalpos, taip pat ir paskolos, gali padėti kryžiuką prie John , riui kad teisėjų
ta divizija galėtų vesti by
veland
Federation of
Labor
nežiūrint jų rasės, tikybos, ar T. DeRighter vardo Demokra-j las be jokių vėlavimų.
Citizens League, Clevelande lai
kraščių ir tūkstančių piliečių.
prigulėjimo prie kokių organi tų sąraše, o paskui pabalsuoti j Jis įsteigė naminių santikių biu;;y ir probation departmentą, kurie
zacijų ar unijų.
Jo vardą rasite ant. paskiro,
už kitus savo partijos kandida yru pavyzdžiu kitiems teismams šio
Liet. Mažų NamiuSav.
nipartiviško teisėjų baloto kai
je šalyje.
tus savo sąraše.
po kandidate šešių metų termi
K.
štaupas', Korn. pirm.
prasidėjo bankų užsidary
Taip mes darydami užtikrln-1 Kuomet
nui Ccmmon Pleas teisine. Ras
ir prasidėjo atėmimas namų iš
sim laimėjimą savo kandidatui mas
kit jo vardą ir padėkit prieš jį
mažų namų savininkų. Teisėjas Po
“X” kaip parodyta apačioje.
A. & P. KRAUTUVIŲ DAR ir išlaikysim politiškus kvoti- į well išleido patvarkymą kai namai
nebūtų atimami iki namo savininkas
BININKŲ STREIKAS. Cleve mus! Taigi visi Į darbą!
A. M. Praškevičius. negaus užtektinai laiko kreiptis i
lande sustreikavo 2200 tarnau
Home Owners Loan
Corporation
tojų dirbusių Atlantic and Pa
gauti sau reikiamos pagalbos.
cific Tea Co. krautuvėse. Kaip
Kandidatūra Judge Powell yra už
WARNER BROTHERS
kirta Cleveland Bar Association
tik darbininkai pareiškė kad
THEATRES
Cleveland Federation of Labor, CitJudge Homer G. Powell
streikuos, kompanija tuoj už
zens League, Clevelando laikraščių,
Citizens Committee,
darė visas savo virš 400 krau Kake Theatre, kuris buvo už (augelio
organizacijų
ir
tūkstančių
R. J. Schmunk, Chair.
tuvių Clevelande ir pareiškė darytas tūlam laikui, vėl pradė piliečių,
J. J. LAZICKAS
*
Į kad visai išsikraustys iš Ceve- jo veikti. Hippodrome, Varie !ll!!U!i! itHlt iii9il!l!!!HI]!lliEllilliHili!lllllll!!!lli!!ll!ll!liE!lllll!lll3lllliillllll!llilliliin J
JEWELER — RADIOS
lando ir užbaigs savo biznį šia ty teatre ant Lorain avė. ir W.
mieste. Bet tai buvo tik 118 St., ir Uptown teatras ant
6497 Superior Ave. me
Šis smarkus imtikas neužilgo dalyvaus
pagąsdinimas darbininkų ir p'a- St. Clair turi labai įdomius proPrie E. 65th-Norwood Rd.
bauginimas kitų miestų savo gramus šiose dienose. Nekurie
Požėlos rengiamose imtynėse Clevelande
—ENdicott 6438—----- krautuvių darbininkų kad ne paveikslai yra spalvuoti. Įžan- 1
ga tapo numažinta iki 25c Up
streikuotų.
šiose dienose jau pradėta town ir Variety teatruose.
Kas Norit Skolinti ant taikymosi derybos ir matosi
kad gąsdinimas uždaryti CleveUŽMUŠTA 260. Automobilių
i-mo Mortgage
i landė A. & P. krautuves ne nelaimėse Clevelando srityje
iki šios savaitės pradžios už
Kurie turite Lietuvių bus vykdomas.
Darbininkai
pareikalavo
geBanke pinigų ir norite iresnių arbo sąlygų ir pripaži mušta jau 260 asmenys.
juos paskolinti ant na nimo unijos.
“DIRVA'’ priima žinias ne
mų ant 1-nio mortgage
mokamai apie įvairius veikimus
ELENA IR ALVINA BAL Lietuviškame gyvenime, taipgi
Kreipkitės
TRU
KONIUTĖS šiose dienose apie mirimus ir tt. Praneškit
P. P. MULIOLIS
lankėsi Philadelphijoje, aplan viską tą “Dirvos” redakcijai,
6606 Superior Ave.
kė Dr. E. G. Klimą ir jo žmo mielai patalpinsime.
ną, Clevelandfetę, buvusią Ele
ną Grigiutę.
LENKŲ DARŽELIS. Perei
Po to apsilankė Baltimore)e, tą sekmadienį jau atidarė savo
Namų Savininkams
pas savo seserį Julę ir švogerį Kulturinį Darželį ir Lenkai. Jie į
advokatą Rastenius.
Taisau ir sudedu furnasus.
pasodino medį, pašvęsdami sa
. /engiu ir taisau stogus ir nuovo darželį muzikui Chopinui. i
Svarbiausiu Darželio iškilmių
PADĖKA. šiuomi širdingai
bėgų rynas.
Darbas geras ir nebrangus. dėkoju savo draugėms, Marei svečiu buvo Teisėjas Frank
Bukauskienei ir Stasei Beidie- Pitkarski iš Pittsburgho.
Home Owners Furnace &
Spaliu 21 d. atidarė savo dar-1
nei ir visiems kitiems kurie
Roofing Co.
prisidėjo prie surengimo ir da želi Vengrai, pastatydami bius- j
lyvavo mano gimtadienio sur- tą garsaus muziko Liszto.
J. W. GRAFF (Lietuvis)
—
7313 Myron av. GArf. 9269-R praiz vakarėlyje, pp. Bukauskų
namuose, šeštadienio vakare,
PRADĖS
GATVIŲ DARBUS.
JIEŠKAU DARBO NAMUOSE Spalių 27 d. Ačiū už man su Clevelano miesto
taryba nuta- Į
Noriu gauti darbą šeiminin teiktą puikią dovaną.
rė
užtraukti
paskolą
miesto l
kauti nedidelėj Lietuvių šei
Millie Žilinskienė,
gatvių taisymui ir darbai pra
moj, esu 40 m. amžiaus, galiu
1449 E. 66th Et. sidės trumpu laiku. Numato
dirbti visokį namų darbą.
ma gatvių taisymo programui I
Kreipkitės arba parašykit:
TAKSAI BUS $3.00. šiose skirti $560,000. Darbo bus ke- į
M. S.
(43)
3302 Woodbridge avė. (netoli dienose miesto valdyboje svar tiems šimtams darbininkų.
stoma nustatymas taksų ko
. Miesto Ligoninės)
kius turės mokėti miesto nuo IŠDAUŽĖ 16,000 MOKYKLŲ
4601 Euclid Avenue
Pasideda 8:15 vai.
savybių savininkai 1935 metais. LANGŲ. Šymet nuo pradžios
Nors yra visokių pasiūlymų metų, ypač per vasarą labiau
naujų taksų, tačiau sia. betvarkiai niekšai ir išdy
Naturalis Lapuose Tabakas, užkrauti direktorius
Dalyvaus garsus imtikas, buvęs čampionas
West nori kėliai išdaužė 16,000 langų vie- Į
toks kokį jūsų tėvukai rūkė, finansų
kad
taksai
neviršytu
$3
nuo
šų
Clevelando
mokyklų.
Dau

tiktai 65c svaras.
JIM BROWNING
$100.
žymui panaudota bonkos, ply
Rūkomas Tabakas 50c sv.
Dabartiniu laiku Cuyahoga tos. akmenys. Tų langų su
ir septyni kiti pirmaeiliai imtikai žinomi
Dėžų rankom darytų cigarų apskrityje yra užsilikusių ne- dėjimas atsiėjo apie $8,000.
Amerikoje ir Europoje.
50 už $1.89
iškolektuotų taksų $73,000,000.
RUSIŠKAS
IR
TURKIŠKAS
”
Dėžė rankom darytu cigarų
TABAKAS
100 už $1.95
MOKYTOJŲ SUVAŽIAVI
Tikietų kainos prieinamos — 44c., 84c., $1.25; rigside $2.
4 uncijos — 25c.
Kitokį pigumai cigarų ir MAS. Pereitą penktadienį ir
tabako.
(45)
šeštadieni Clevelande įvyko su ; Pypkei tabakas — 50c sv.
važiavimas šiaurinės Ohio da I CLEVELAND TOBACCO CO.
WM. NEIDES
2133 Ontario Street
Karolis Požėla, promoter.
Jonas Jarus, Asst. Promoter.
lies mokytojų. Dalyvavo virš
6906 St. Clair Ave.
Cleveland, O.
15,000 delegačių.
inilSiHHiKliinSiitiliSIiiiigilIiiiiigutmiliiliitilHiniiEiRtiKihlHIilIlIiiliiliillIilIiililIli
Cleveland, Ohio

POWELL

*

DIDELES IMTYNES

Lapkričio-November 7 d.
COLISEUM

TABAKAS

D

A, Vanagaitis bus Clevelande Lapkričio 6 d.
Koncertą su J. Olšausku ir k. Chicagiečiais

Darželio Vakariene Da
vė Pelno apie $150

Pcpuliariškas kompozitorius Antanas Vanagaitis

Pradžia 8 vai.

Po programo šokiai.

įžanga 50c.

EKSTRA!

“Elekšinų” Vakaras bus
su smagiais šokiais po
“Dzimdzių” programo Žada padainuoti “Dir
Komp. Antanas Vanagaitis, vos” Radio Programe

HY LO CLEANERS

NICHOLS TAVERN

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas

Phone: ENdicott 4486

Lithuanians on Notre Dame Football 1 earn to
Play at Stadium, November 10

Football fans the world over call Dutch, Max Marek is Hungarian'.
them the fighting Irish — but arc Laurence Danborn and Louis Moreau
they?
Fourteen nationalities arc are French.
George Melinovich, Notre Dame's
represented on Notre Dame’s squad
which comes to Cleveland Stadium powerful right half-back, is Austrian.
on November 10th to meet Navy for John Paul Lauter is Scotch.
Ken Stilley, Fred Weidner, James
their eighth annual football clash.
ŲžKVIETIMAS.
šio penk By actual count, only one 100% Martin, Ed Dunn, Wally Fromhart,
tadienio vakare, Lapkričio 2 d., Irishman — Joe Sullivan who plays and Steve Miller are 50-50 Irish
bus formalia atidarymas musų left tackle — is on the first string. and something else, while both the
naujai įrengtos Nichols Tavern Wally Fromhart, promoted this week French and Italians claim August
užeigos, 7123 Wade Park avė. to first team quarterback, shares Church.
Bus duodama skani žuvis. Bus his nationality allegiance with the Although fourteen nationalities
muzika. Kviečiame visus savo Irish and Germans, Not one full- are represented, only one Notre
draugus atsilankyti.
blooded Irish name decorates the Dame .player really hails from for
Ant. Zdanis ir Eddy Grigas. second team roster. Art Cronin, eign soil. He is Victor Wojcihovski,
Eddie Caldwell, Dan Hanley, and right halfback, born in Bucharest,
“Dir- Mike Layden, brother of Coach Lay Rumania.
RADIO VAKARAS.
vos Radio programų paremi- den, are third sons of Erin. Six re Which only goes to show that
mui rengiama nepaprastas va serves bolster the Irish ranks, mak this is a land of equal opportunity
if only one can intercept a pass or
karas su kitokiausiu programų ing a grand total of eleven.
A quick glance at the complete boot a ball.
negu kada buvo.
Pirmiausia, nuo 5 val. pra- Notre Dame roster reveals that:
sides įvairių radio artistų ir Wayne Milner, Bill Smith, Irwin
EDITOR’S NOTE:
Announce
šiaip dainininkų ir muzikantų Davis and Bud Bonar are Ameri
ments
of
any
personal
or social
cans;
koncertas.
Sturla Canale, Orlando ScaPo to, nuo 8 valandos vaka fati, Rocco Sehiralli, Fred Solari, interest will be cordially accepted.
Dominic Vairo, Al Costello, Fred j Send or phone yours in.
ro prasidės šokiai.
Paskui, 10 valandą vakaro, Carideo and Tony Mazziotti arc
prasidės įdomus Magiškų Ste Italians, Matt Themes, Dick Pfefferle, Bill Steinkemper, Marty Pe- LITHUANIAN IS DESIGNER OF
buklų programas.
ON U. S.
Viskas tas įvyks Lietuvių sa- ters, Harry Becker, Paul Schrenker. LINCOLN FACSIMILE
PENNIES
eje — ir už tą pačią įžangą— Joe Doctor, Don Elser, Fred Mundec For the Centennial
Celebration of
koncertui 35c. ypatai, šokiams and Steve Miller are Germans.
Abraham Lincoln’s Birthday in 1909,
25c. šokams gros Jono Apa- Dick Shamia, Harry Pojman, Andy the United States Mint encouraged
naičio orkestras.
Pilney and Karl Fulnecky are Bo designers and artists to enter into
a competitive drawing for the best
Prašome visuom nę paskirti hemians. John Levickį and John designed
of Lincoln which
Lapkričio 25-tos v karą “Dir Michuta are Lithuanian. Jack Rob thereafterfacsimile
was to be used in the
vos” Radio programo parėmi inson, Bill Shakespeare and Robert making of U. S. pennies. In a
highly inspired race for this no
mui, o užtikriname kad už sa Wilke are English.
honor, Mr. Victor D.
vo mažą įžangos kainą gausit Frank Kopczak and Frankie Gaul un-coinmon
Brenner-Baranauskas, a Lithuanian,
are Polish. Gerald Van Wagner is was bestowed the honor of having
pasitenkinimo kuodidžiausio.
his design accepted as the best out
of a large number of participants.
Some 1909 pennies have the in
itials,—which were mysteribus to
some causing many complaints for
it is against the U. S. rules to in
scribe the artist’s initials plainly
evident,—V. D. B. on the lower
back portion of the penny but this
series was discontinued because of
the objectional voices raised by art
ists and others so that now on any
penny since 1909 with a Lincoln fac
simile one can with great attention
observe the initials V. D. B. directly
under the sloping portion from the
Teisingumą, Patyrimą.
shoulder of Lincoln’s arm to the rim.
They are barely visible but are there.
Atsakantumą ir
We . gather this interesting topic
from the Numismatic Display of
Mandagumą
Dr. Rackus, of Chicago, whose so
ciety recently held their convention
COUNTY
in Cleveland. Dr. Rackus, a Lithua
nian cf course, is deeply interested
TREASURER’S
in Numismatics and it is safe to say
he had the largest and most covet
OFISE
ed display of rare coins and medals.
This is his hobby, and a cultural
IšRINKIT VĖL
one indeed. It is through men of
this type that the Lithuanians will
rise and not those concerned only in
cheap, degrading politics.

artistas Juozas Olšauskas ir
“Dirva” gavo telegramą
kiti Chicagiečiai padės Cleveiš Chicagos kad gerb. kom
landiečiams apvaikščioti “elekpozitorius A. Vanagaitis, J.
šinus” antradienį, Lapkričio 6
Olšauskas ir Margučio or
d., Lietuvių salėje, o Clevelankestras bandys pribut į Cle
diečiai apvaikščios tų brangių
artistų į Ameriką atvykimo de velandą šį sekmadienį ir iš
pildys “Dirvos” radio pro
šimts ' metų sukaktuves.
Jie sekmadienį duos koncer gramą iš WJAY, 9:30 vai.
vyk
tą Pittsburghe, Lietuvių Kam ryto. Mat, Dzimdziai vyksta į Pittsburgh^ koncer
bario Fondo naudai, o iš ten
sugryš lį Clevelandą ir čia pa tuoti tą patį vakarą, ir jei
linksmins Clevelandiečius nau gu laikas leis jie pirmiau
atliks “Dirvos” radio pro
ju dailiu programų.
gramą, paskui vyks i Pitts
Programas prasidės lygiai 8
burghą. (Gryš į Clevelan
vai. vakare, taigi nevėluokit.
dą pirmadienį). Jeigu tie
Vietos komisija daro po progra
musų gerbiami svečiai tik
mo smagų, balių su šokiais, apvaikščiojimui “rinkimų vaka rai galės “Dirvos” radio
programui paspėti, tai šios
ro” (“elekšinų”), taigi LietuAmerikos srities Lietuviai
vi u salėje bus tikrai smagus
pirmą kartą išgirs Vana
nokilis. šokiams gri■os paties
gaitį, o Olšauską antru kar
Margučio muzikantai iš Chicatu, per radio.
gos.
Tikietai tam visam dideliam
vakarui tik 50c. Bet kurie išKORTAVIMO VAKARĖLIS
kalno norės nusipirkti gali at
eiti į “Dirvos” administraciją Aušros Vartų Moterų draugi j t
PADĖKA VISIEMS
rengia smagų kortavimo vaka
mokės tik 40c.
šiuomi išreiškiame širdingą ir Ateikit
ra su šokiais šv. Jurgio parapi
visi,
turėsit
tikrai
padėką visiems kurie dalyvavo 'I gerus laikus, o tai gal ir bus jos salėje, ketvirtadienį, Lap
Lietuvių Kultūrinio Darželio1 j
Vanagaičio ir Ol kričio 8 d., pradžia 7:30 vak
Sąjungos penkių metų sukak .naskutinis
Kviečia Kom.
šausko
atsilankymas
Clevelande
tuvių bankete sekmadienį, Spa šį sezoną.
lių 28 d. ir už paramą ir aukas
Lietu
DIDELIS BALIUS,
Darželio naudai. Aukų ir pel nuo saves pridėio dikčiai mė
inio nuo vakarienės bendrai sos ir kitų smulkmenų. Tokiu vių Demokratų - Klubas rengia
smagų balių šio šeštadienio va
bus apie $150.
pasidarbavimu J. Blaškevičius
Toliau, ačiū “Dirvai” už gau padarė Darželiui didžiausią au kare, Lapkričio 3 d., Lietuviu
sų pagarsinimą per radio ir ką, nes valgomus • daiktus per salėje. Prasidės 8 vai. vakare
laikraštyje, ir taip pat “Cl. L. kant mažai kas liktų, o jeigu Bus įvairios dovanos dalyvau
žinioms” už pagarsinimą savo brangią .įžangą.darytum, nega jantiems. Gera muzika šokiams
Bus visokių užkandžių ir gėri
skiltyse.
lėtų ateiti į vakarienę ir no mų. Įžanga tikrai demokratiš
Vakarienės surengimo darbą rintieji.
vedė komisija: Ona Pongonie- Cl. Liet. Kultūrinio Darželio ka — tik 15c. .ypatai.
Kviečia Komisija
iiė, Ona Stapulionienė, L. Šu
Valdyba.
kienė, Ona Baltrukonienė, Jo
P. S. Kas turi paėmę Dar“GRIGUTIS”.
Šį sekmadie
nas Brazauskas.
Prie stalų patarnavo jaunos želi o vakarienės tikietų platini- nį Lietuvių salėje statoma ope
Lietuvaitės, Sodalietės: Elena mui prašomi grąžinti P. P. Mu- retė “Grigutis”. Pradžia 5 vai.
Malonis, Ona Samuolis, Juzė ir lioliui arba Onai Pongonitnei. po pietų.
Olga Ragažinskas, Ona Radze
vičius, Adelė Alekna, Ona Kubilskas, Julė ir Elena Halaburda, Elena Balutis.
žemos kainos — Aukšta rūšis “S ET O
E
Virtuvėje darbavosi: Mare =
IŠVALOMA IR IšPROSIJAMA S HĮj
Į
Aluškienė, Marė Mišeikienė, =
L. Šukienė, Ona Pongonienė, =
VYRIŠKI SIUTAI IR TOPKOTAI
“ ”
Ona Baltrukonienė. Prie tikieMOTERIŠKOS DRESĖS ir COATAI
=
tų: M. Mišeikienė ir Adomas |
=
Kailiais apsiuvinėti koatai nuo $1 iki $1.50
Paslauskas.
Ačiū Onai Mihelichienei už = Geresniam darbui — geresniam patarnavimui — gėrės- E
gėles stalams.
EE
nems kainoms — telefonuokit savo vientaučiui
Moterų Klubo narėms už E Joseph Stagniunas
Phone GL. 5995 =
tortus.
A. Zdaniui ir Eddy Grigui,
Teisėjams Steuer ir Hertz —
už padovanotą alų.
Ačiū klebonui Kun. V. G. Vilkutaičiui už salę.
Pagaliau didžiausias ačiū pri
7123 Wade Park Ave. cor. Nichols
klauso mėsos ir kitų valgomu
daiktų krautuvės savininkui
Puiki Lietuviška užeiga — naujai įrengta ir
Juozui Blaš'kevičiui, kurio pasi
atidaryta — Restaurantas, geriausi. Lietuviški namų
darbavimu gauta visi valgomi
valgiai. Visokį gėrimai. Mandagus patarnavimas.
dalykai tai vakarienei: viskas
•'buvo surinkta iš svetimtaučių
PENKTADIENIAIS SKANI ŽUVIS.
firmų, ir prie to jHsįdėjo keli
kiti Lietuviški biznieriai, kaip
A. ZDANIS ir ED GRIGAS—Savininkai
Jonas Kvederas ir K. Obelienis, ir be to pats Blaškevičius

Į

V A

Karolio Požėlos rengiamose
savaitinėse imtynėse Coliseume
(4601 Euclid avė.) šį trečiadie
nį atsilankė jau žymiai didesne
minia, ir tas parodo kad imty
nių rengimas Požėlai Clevelande
pilnai pasisekė. Jos bus ren
giamos ištisai visą žiemą.
Kitą trečiadienį imtynėse da
lyvaus buvęs čampionas Jim
Browning ir eilė kitų geriausių
imtik".
Jonas Jarus.

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Pereitą sekmadienį patriotinga Lietuvių visuomenės dalis
iškilmingai apvaikščiojo Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gos pen kili metų gyvavimo su
kaktuves. Iškilmė buvo su ban
ketu šv. Jurgio parapijos sa
lėje. . Dalyvavo apie pora šim
tų svečių, gerų Darželio rėmė
jų, kurie po skanios vakarienės,
po kalbų, pasakytų sąryšyje su
Darželio gyvavimu, dar smagiai
pasišoko ir tarp savęs pasišne
kučiavo iki vėlumai.
Vakarienė prasidėjo 7 vai.
vakare. Pabaigus valgyti, ko
misijos narys Jonas Brazaus
kas pradėjo programą perstatydamas toastmasteriu Darže
lio Sąjungos pirmininką Adv.
P. V. česnulį. Pasakęs
'
įžangiį“
nę kalbą, p. česnulis paprašė
svetį, visų tautų Darželių Ly
gos pirmininką Charles Wol
fram uždegti 5 žvakutes ant
didelio torto, kurį specialiai pa
aukavo Darželio darbuotoja ir
rėmėja Ona Pečkaitienė. Tos
žvakutės reiškia penkis metus
Lietuvių Darželio Sąjungos gy
vavimo.
Kalbas pasakė šie: Ona Mihelichienė (Darželio Sąjungos
vice pirm.), Charles Wolfram,
P. P. Muliolis (iždininkas), Dr.
J. T. Vitkus, K. S. Karpius (se
kretorius), Jonas T. DeRighter, Kun. J. Angelaitis, Dr. A.
J. Kazlauckas, Juozas Blaške
vičius, Dr. S. T. Tamošaitis, Dr.
F. M. Lait, Marė Mišeikienė ir
Karolis Požėla.
Aukų 'prie stalų Darželiui su
dėta $47.92. Aukašo šie: Dr.
J. T. Vitkus $5; “Dirva” $5;
J. Bindokas $5; Moterų Rate
lis $5; Kun. V. G. Vilkutaitis
$2; J. Brazauskas $2. Po $1
aukavo šie: P. P. Muliolis, P.
V. Česnulis, Ona Mihelichienė,
H. Hollish, L. Palilionienė, B.
Bulo, J. Urbšaitis, Jonas T. DeRightcr, R. Komar, Jean Palilioniutė, Dr. S. T. Tamošaitis,
Dr. A. J. Kazlauckas, A. Montville, M. čigas, Karolis Požėla,
N. Wilkelis, A. S. Bartkus.
Smulkių surinkta $5.95. Viso pasidaro aukų $47.95.
Iš pačios vakarienės tikietų
liks apie $100, taigi Darželio
naudai iš šio banketo bus apie
$150.
Po programo prasidėjo §okiai, kurie tęsėsi iki vėlumos.
Rep.
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Jūsų County Treasurer

JOHN J. BOYLE
County Treasurer
DEMOKRATŲ TIKIETE
RINKIMAI LAPKR. 6, 1934

Apskrities Iždininko (County Treasurer) Ofisas yra svarbiau
sia Apskrities vieta. Apskrities Iždininkas yra atsakomingas už
daugybę milijonų dolarių kurie pereina per jo ofisą kiekvieną me
tą. Apskrities Ižd: 'inko ofiso biznis yra JŪSŲ BIZNIS ir jus tu
rit teisę reikalauti kad JŪSŲ BIZNIS butų vedamas tuo pačiu nu
statytu ATSAKANTUMU, EKONOMIJA IR TEISINGUMU kokio
reikalauja privatinis biznis.
VEIKIMAS NE PRIŽADAI
John J. Boyle stoja prieš Apskrities rinkėjus su puikiu rekor
du visuomenei tarnavimo kaipo Apskrities Iždninko nuo 1917 iki
1921 metų. Jis parodė savo atsakantumą, tikrumą ir pažymų sugabumą bėgyje tų keturių metų. Bėgyje tų keturių metų, daugiau
kaip du šimtai milijonų dolarių ($200,000,000.00) taksų buvo surin
kta ir už kiekvieną dolarį buvo griežtai atsiskaityta.
Jis yra autorium Boyle Law, kuriuo tapo išgelbėta nuosavybės
tūkstančių mažų namų savininkų nuo pardavimo už užvilktus tak
sus ir išvijo TAKSŲ SUPIRKIMO ŠARKUS iš Valstijos ir Aps
krities.

DABARTINIS REKORDAS
Per du taksų surinkimu už paskutinį 1932 pusmetį ir pirmutinį
1933 pusmetį, viso $44,915,701.44, skirtumas tiktai šešiolikos centų
tapo surastas tarp knygų Auditoriaus ir knygų Iždininko. Pasku
tinio 1933 pusmečio taksus surinkus, kuomet knygos uždarytos 1 d.
Rugsėjo, buvo gauta $24,982,494.21, ir kada ta milžiniška suma bu
vo Auditoriaus surašyta, jo rekorduose viskas sutiko iki paskutinio
cento. Sulyginkit šį rekordą su padėtimi kokia viešpatavo Apskri
ties Iždininko ofise prieš kelis metus, kuomet netoli PUSĖ MILIJONO DOLARIŲ TAKSŲ PINIGŲ NEŽINIA KUR DINGO.

NAUJAS DEPARTMENTAS
Apskrities Iždininko ofise tapo įsteigtas naujas departmentas.
Tapo paimti septyni susinėsimo vyrai arba rinkėjai susisiekti su di
džiaisiais užsivilkusiais taksų mokėtojais išrinkimui ir išaiški
nimui kokią naudą turės iš Whittemore Bill. Jų darbas davė pa
sekmes ir jie išgavo daugiau negu penkis milijonus dolarių užsivil
kusių taksų, kurių daugelis buvo nemokėta nuo 1925 metų.
MĖNESINIAI MOKĖJIMAI
Mr. Boyle prie to ragina pravesti įstatymą kuris leistų taksus
mokėti kas mėnuo, arba tada kada taksi) mokėtojui patogiausia.
Šiandien, kaip niekad kitados, šiai sričiai reikalinga iždininku
tokis žmogus kuris yra visiškai teisingas, kuris atsakantis ir patyręs, žmogus kuris turi tikrą pasišventimą dirbti visuomenei, Piliečiai Cuyahoga Apskrityje žino kad John J. Boyle yra toks žmogus.
Taipgi reikalinga aukštos rūšies tarnybos kurią jis Įsteigė ir gali
rekomenduoti Įstatymu gamintojams įvesti reikalingas permainas
dabartiniuose įstatamuose, ir jeigu jie bus priimti, taksą mokėto
jai turės iš to nepaprastą naudą.

COUNTY TREASURER BOYLE ATLIKO DARBĄ AT
SAKANČIAI; LAIKYKIM JI TOJE VIETOJE.

G820 Superior Ave.

Cleveland, (J.

AMONGST OUR
LITHUANIANS
CLEVELAND GIRLS TRAVEL.
Misses Helen and Alvina Baltrukonis, of Cleveland, are spending
their vacation time in and around
Baltimore, staying with their sister
Julia Rastenis.
o
o
o
'

FROM DAYTON

Mr. Tony Noreikas, 278 Alaska
Street, Dayton, was here in Cleve
land last Saturday with his brother
Clarence enjoying the K. of L. Hal
loween Dance at the Lithuanian Hall.
Mr. Joseph Noreikas, their brother,
is the vice president of the Dayton
K. of L.
ąoo
CULTURAL GARDEN BANQUET
Over one-hundred and fifty people
attended an elaborate banquet and
dance at the St. George’s Parish
Hall celebrating the fifth annivers
ary of the Lithuanian Cultural Gar*,
den. A most excellent supper was
served, concocted by Mrs. Staple
and Mrs. Shukis, who are the best
Lithuanian cooks for quitq a few
miles around.
It was indeed regretful, that the
speeches, as usual, were too long
and full of monotonous repetition.
o
o
o
į.,.,
OLŠAUSKAS AND VANAGAITIS .
ON RADIO IN CLĘVE. SUNDAY*,
The two greatest Lithuanian en.
tertainqrs, Mr. Olšauskas and Mr,
Vanagaitis, are to take part in Dir
va’s Radio program Sunday, Nov.
3rd, over station WJAY, 9:30 A.M.
On Tuesday, election day, these
two will take part in an entertaining
program at the Lithuanian Hall,
where dancing will wind up the even
ing with a couple of swiggers.
o
o
o
KARL POJELLO’S WRESTLING
SHOW
Mr. Karl Pojello, world’s famous
Lithuanian wrestler, is living up to
his promise of a month or so ago;
and certainly is bringing a new deal
in wrestling to Cleveland fans.
’ '
Being a wrestler of note himself,
he has a very good idea of just -the
kind of wrestling that ' suits the
customers—and that’s just the’ soft
of a show he is putting on every
week, At thė same time his assisl
tant Mr. Jonas Jarus, is making
quite an impression on the fans
with his able matchmaking.
If you
.
are interested in seeing
how a Lithuanian with determination
and persistence packs the house and
puts over a thrilling exhibition in
the art of wrestling—drop up to
the Coliseum, 4601 Euclid Ave. any
Wednesday night and see a match
that brings together the men, who
GIRL MAKES ENVIABLE
RECORD AS MEDICAL SCHOLAR are just about the best obtainable.
Miss Cecelia S. Kranaskas, of
Thomas, West Virginia, comes from
an all university family. Out of a
family of four, two brothers and
two sisters, all are college graduates
A. S. U
with the exception of a younger
sister who is planning to enter a
K. of L. Dance—In spite of the
college this fall. Born in 1906, to
__
___
Mr.
and ____
Mrs. ______
Justin Kranaskas cold weather the K. of L. Hallowe’en
(father deceased 1925), Cecelia be Confetti Dance proved to be an
gan Tier life in the quaint city of enjoyable event to all who attended
Thomas, West Virginia.
She at
Too bad that all of the mem
tended the regular public schools it.
of Thomas, graduating from Thomas bers weren’t present to participate
High School in 1924 received a in all the fun.
Woman’s Club Scholarship to at
o
o
o
tend the University of West Vir
MEMBERSHIP DRIVE
ginia for four years.
At the end
Candidates for membership are
of four years at W. Va. U. she was
receiving
a
B. S. in coming by leaps and bounds and. if
graduated, ___ ... ”
Pharmacy and the distinction of others wish to join they are re
being the first Co-ed to receive
!”~ quested to come to the monthly
this degree from W. Va. U.
During 1929 she was employed as | meeting on the 12th of November,
a pharmacist in a Williamson, W. Members—don't forget the '$5.00
Va. Drug store after taking her award.
State Board Pharmacy Exams in
9
o . a
June of that year.
In 1929 and
Rehearsals are still going forward
1930 she became an Assistant In
structor in the Pharmacy School of vigorously, for the two comedies,
Western Reserve University located “Teta iš Spittzburgho and Kurčiais
in Cleveland. The summer of 1930 Žentas." In next week’s edition a
found her doing some bacteriological
research assisting Dr. John Toomey, short summary will be given °E
one of the two comedies.
of the Cleveland City Hospital.
Becoming a student once more by
A. S. L.
entering the West Virginia Univer
sity^ Medical School in the fall of
| 1931 she was graduated in 1933 re
ceiving her B. S. degree in Medicine
Ofiso telefonas
since it is a two year medical school.
ENdicott 1378
The following winter she was an as
sistant instructor in the Pathology
Narni)
Department at the W. Va. Medical
CLearwater 1951-J
School and now since June 10th,
1934 she has been serving as a
Junior intern at the Hopemont Sani
tarium (West Va. State TB. San.).
GYDYTOJAS IR
This fall she will return to assist
CHIRURGAS
in the Pathology Dept, until June
1935 when she hopes to continue
6902
Superior Ave.
her medical studies.
Valandos:
1—3 ir 7—8 p. 1
Her only sister, Wilhelmina Kra
naskas, was graduated from Thomas
High School, of Thomas W. Va.,
and is planning to enter W. Va. U.
this fall.
She has two brothers. They are
Messrs. Anthony and John Kranas Pranešu Clevelando Lietuviams
kas.
Anthony was graduated from jog atidariau Alinę ir valgyk
W. Va. U. in 1931, receiving a B.S. lą, parduodu Sunrise alų ir ale.
degree in Civil and Sanitary Enginer- Taipgi gaunama visokių užkan
:ng and is now employed by the
Alus 26 oz stiklas 10c-,
State Road Commission of W. Va. džių.
Atdara sek
John, also was graduated from W. 12 oz — už 5c.
Va. U. in 1930 receiving an A. B. madieniais visą dieną.
Muzika
degree majoring in chemistry.
kas vakaras. Penktadieniais
This family has achieved a record
of which they should well be proud, duodama žuvis. 10c.
particularity when their struggle for
an education was beset by financial
4814 SUPERIOR ĄVĘ. _
difficulties.
t

K.-of L. SPOTLIGHT

DR. A. J. KAZLAUGKAS

PAKVIETIMAS

Jonas Maurutis

