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Oakland, Calif. — Du la
kūnai, Anglai KingsfordSmith ir kapt. Taylor at
skrido iš Australijos, su su
stojimais, 7,365 mylių.
Jie dalyvavo lenktynėse
iš Anglijos į Australiją po
ra savaičių atgal.

LEGIONAS KOVOS
UŽ BONUS

Washington. — Amerikos
Legionas, kurio konvencijo
je pereitą savaitę buvo nu
tarę reigalauti iš valdžios
išmokėti kareiviams bonus,
savo darbą pradeda iš sos
tinės, kur darys spaudimą
į valdžią ir Kongresą.
Legionas reikalauja kad
NORI IŠJUDINT NAMŲ bonai butų išmokėta dabar,
KONGRESAS BUS VISAS DEMOKRATIŠ
o ne laukiant 1945 metų,
STATYBĄ
KAS — 31 1 ATSTOVU BUTE IR 69
Washington.
—
Valdžia
kaip
yra nustatyta išsyk.
IR DARBININKŲ ŽINIOS
SENATE
pasiryžo
išjudinti
Ameriko-.
*---------------------------je gyvenamų namų statybą, MAIŠUOSE ATVEŽĖ 18
FORDAS RUOŠIASI DI
Politikos Sekėjai Kalba Išrinktas į Ohio Valsti kuriai įsisiūbavus pasileis
KINŲ
DELIEMS DARBAMS
jos Seimą
tų apivarton 15 bilijonų do Keyport, N. J. — Iš Tri
Detroit. — Automobilių ar Prezidentas Roose
larių. Nori patvarkyti že nidado laivu įšmugeliuota į
velt Pajiegs Savus
išdirbėtas Henry Ford sa
mi] nuošimčių ėmimą už pa Suv. Valstijas maišuose, su
ko numatąs 1935 metus bu
Sutvarkyti
skolas namų statymui
kištų 18 Kiniečių. Kiti ke
siant žymiai geresnius biz
turi jų draugai, kelionėje
nio atžvilgiu ir todėl ruo Plačioje šalyje rinkimai
BAIGIA
SUVALGYT
susirgę,
sumesti į vandenį
šiasi kitą metą prie dides Lapkričio 6 d. parodė žmo
OŽKAS
ir prigirdyti. Tie 18 vyrų
nio išdirbinio savo automo nių dar didesnį palinkimą į
New Meksiko valstijoje maišuose buvo sunešti į vie
bilių. Sako bandys paga Demokratų pusę — lyg už
valdžia ėmėsi sutvarkyti In- ną tamsų skiepą, kurį sau
minti nemažiau milijonų sa tvirtinimui Prezidento Roodijonų ukius ir išleido pa gojo penki smarkus šunes
vo automobilių. Tai butų sevelto dedamų pastangų
didžiausias skaičius nuo sugrąžinti šalyje gerovę, Jonas T. DeRighter (Deraitis) tvarkymą kad jie sumažin ir milžinas negras. Bet fe1930 metų, kuomet buvo iš kuri palengva nyko ir su Clevelando Lietuvis, išrinktas tų skaičių savo ožkų, kurių deraliai agentai ir policija
turi į 150,000. Jas parduo padarė puolimą ant to na
dirbta 1,485,000 fordai.
nyko po 1929 metų.
Į Ohio Valstijos Seimą.
ti nustatyta kaina $1, bet mo ir tą slaptą “tavorą ’
Daug milijonų dolarių bu Suv. Valstijų Kongresas
tų paleista apivarton pra ir iki šiol buvo Demokratų PRANCUZIJGS KABI Indijonai sumanė jas išsi atėmė. Kiniečiai bus depor
tuojami.
kepti ir suvalgyti.
dėjus tuos Fordo darbus. valdžioje, bet daugelyje val
NETAS SUIRO
stijų atmesta buvę Republi- Paryžius. — Po devynių
Kaip Fordas taip ir kitų konai atstovai ir išrinkta mėnesių pagaliau sugriuvo RUSAI MĖGSTA LINKS UŽMUŠTA 250 ŽMONIŲ
Saigon, Indo-Kinija. —
MINTIS
automobilių išdirbėjai sako dar daugiau Demokratų.
Prancūzijos ministerių ka
Lapkričio
2 d. siauts smar
numato geresnį metą ir ža Dabar Atstovų Bute bus binetas, kuris buvo sudary Sunkenybių prislėgti, so
da paleisti gamybą daugiau 311 Demokratų prieš 111 tas iš visų partijų ir kurio vietų Rusijos gyventojai ki juros vėtra padarė dide
negu buvo šiais metais.
Republikonų ir kitų.
tikslas buvo palaikyti val labai mėgsta linksmintis lius nuostolius — žuvo tarp
Šymet automobilių paga Senate bus 69 Demokra džioje taiką. Naujas kabi pigiu budu: mažiukais gra- 250 ir 400 žmonių ir nugrio
minta šioje šalyje apie 1,- tai ir 27 Republikonai ir k. netas skubiai organizuoja fofonais ir plokštelėmis ir vė daug namų 180 mylių
800,000. 1935 metais nori Demokratiškas Kongre mas.
balalaikomis bei kitais in pajūriu..
ma padaryti daug daugiau. sas galės elgtis su visa šali
strumentais.
Prašys 5 bilijonų dolarių mi ir su viskuo taip kaip RENGIASI PRIEŠ VO
Reikalavimas grafofonų, Prancūzijos auksas gabe
darbams. Washington. — tik jam patiks, niekeno bal
balalaikų,
gitarų, armoškų namas laivais į New YorKIEČIUS
Eina kalbos kad naujam S. sas neturės jokios reikšmės Paryžius. — Prancūzija yra daug didesnis negu ga ką. Trumpu laiku bus su
V. Kongresui susirinkus prieš juos.
pasiruošus siųsti į Saar sri li spėti Rusijoje jų paga vežta apie milijono dolarių
bus prašoma skirti penkis Iš 33 valstijų gubernato tį kariumenę, kur bus vi minti. Pereitą metą paga vertės aukso.
bilijonus dolarių milžiniš rių vietų 24 laimėjo Demo suotinas apsibalsavimas ar minta visai Rusijai tik 155,kam darbų programai su kratai.
likti Prancūzų valdžioje ar 000 mažųjų grafofonų, kas Anglijoje bedarbių skai
tikslu duoti darbus milijo Išviso dabar Suv. Valsti prisidėti atgal prie Vokie tikrai juokinga. Šymet ga čius padaugėjo: Spalių mė
nams darbininkų. Planuo jose bus 38 gubernatoriai tijos. Prancūzija laukia ką' myba eina taip lėtai kad iš nesį bedarbių buvo 2,119,jamą užvesti miestuose di Demokratai ir tik 10 Repu tuo reikalu pasakys Tautų dirbama tik 25 nuošimtis 635, 37,648 daugiau negu
delius darbus naikinimui blikonų.
numatyto kiekio.
buvo Rugsėjo mėnesį.
Sąjunga.
sehų lūšnų ir išstatymui jų
vietose gyvenamų namų, KOMUNISTŲ PAIKUMAS ŽEMĖ UŽGRIUVO 13 AMERIKIETĖ LAIKOMA Užėmė 27 bažnyčias. Me
kurie palengva patys apsi Minneapolis, Minn. — Į Messina, Sacilija. — Nu VOKIEČIŲ KALĖJIME ksikoje valdžios veikimas
mokės. Tik šiam vienam valstijos universitetą buvo slinkus kalnų žemei ant Berlinas. — Amerikiętė prieš bažnylias nesiliauja:
tikslui galima butų sunau pakviestas kalbėti studen kaimo, užgriuvo 13 žmonių. p-lė Lillian Steele laikoma paskirose dalyse jau mies
doti $2,000,000,000.
tams komunistų kandidatas
Vokiečių kalėjime arti trys tų valdybos užėmė į savo
į gubernatorius. Tarp kit Išrinktas Ohio Valstijos mėnesiai, uždaryta įtarimu žinią 27 bažnyčias.
Suėmė 101 ateivį. Vaka ko, savo kalboje pasakė Atstovu Į S. Valstijų buk ji špiegavus. Ją įvėlė
rinio pakraščio jurų laivų kad jis laike streiko apgin
vienas karštakraujis nazių Išrinktas Ohio Valstijos
Senatą
darbininkų streiko laiku šį kluotų visus streikerius, ne
narys, kuriam ji prasita
Gubernatorium
rudenį buvo suimta 373 as policiją. Studentai iš tokios
rė ką tai prieš Vokiečius, o
menys nužiūrėti kurstyto kalbos gardžiai pasijuokė.
jis pamanė kad ji ištikro
jai ir komunistų agitato
Amerikos atsiųsta ten špieriai. Iš jų 101 yra svetim
TURĖS SUVALGYT
gauti.
šaliai, ir 14 jų papuo’a po
ŽĄSIS
Taipgi Bavarijos kalėji
deportavimo įstatymu.
Kaunas. — Lietuvoje šy
me laikomas kitas Ameri
met priauginta perdaug žą
kos pilietis jau keturi mė
Amerikos Darbo Federa sų ir nėra kur jas padėti,
nesiai.
cija pradėjo dėti pastangas nes sutrukdyta jų ekspor
pirmiausia įvesti trumpes tavimas. Valdžia norėda
NUTEISTAS UŽ ŽUDYSnes. darbo valandas auto ma pagelbėti žąsų auginto
TE PAPILDYTĄ 28
mobilių industrijoje. Prie jams, išleido paraginimą vi
METAI ATGAL
to dar imasi reikalauti mo siems valdžios tarnauto
Pikeville, Ky. — Tūlas
kėjimo didesnių algų.
jams ir valdininkams pirk
Gilbert Hall, 70 metų senis,
ti ir kepti sau šventadienio
nuteistas 11 metų kalėjimo
Cincinnati, O. — Sprogi pietums po žąsį.
už nužudymą kito vyro 28
me Ivorydale muilo išdirmetai atgal, susipykus už
bystėje užmušta 3 darbinin
IŠTRĖMĖ SIBIRAN
merginą. Po žudystės jis
kai ir keli kiti sužeista.
12,000 SUOMIŲ
pasišalino, ir tik dabar at
Rusijoje randasi daugy
sirado ir buvo suimtas.
Italijoje nutarta įvesti vi bė Suomių. Jie nori per
sur 40 valandų darbo savai eiti gyventi į savo nepri
Vokietijoje pradėjo plisti
tę.
.
klausomą šalį, Suomiją, už
krypimas į savą, “tautišką
tai juos sovietų valdžia su
religiją”, ir manoma kad
Nanticoke, Pa. — čia at kinėja ir ištremia Sibiran.
ta nauja bažnyčia neužilgo
sibuvo peštynės tarp vienos Esama jų ištremta net 12
bus pripažinta lygiomis tei
ir kitos angliakasių unijos, tūkstančių, su visomis šei
sėmis prie katalikų ir pro
kurios tarp savęs pešasi.
momis. • ’ .
yic Donahey
testantų bažnyčių.
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ATSKRIDO IŠ AUS
TRALIJOS

Laiškai iš Lietuvos
Rašo J. O. širyydas
Įdomų triuką jus, broliai Amerikiečiai, iškirtote mums Lie
tuvoje su savo “skridimais” per
Atlantj, išviliodami iš musų
krašto virš desėtko tūkstančių
litų. Mes tikrai manėme (tai
yra, išskyrus mane) kad jus
ten padarysite ką tokį panašų
į garbingą žygi musų didvyrių
Dariaus ir Girėno, o čia pasi
rodė kad “Naujienų” Grigaitis
pasidarė tuomi dar vieną savo
“bargeną”.... Jei mes čia Lie
tuvoje butume tą žinoję tai už
tuos pinigus ką išsiuntėm Gri
gaičio bizniui, butume verčiau
gerą betoninį tiltą kur pastatę,
—ir ištikro, tokiam bizniui iš
Lietuvos siųsti Amerikon pini
gus, buvo stačiai kriminalizmas.
Dabar mes Lietuvoje iš to
tiek teturime naudos kad gavo
me juokdariams medegos. Pir
miausia musų juokdarių orga
nas “Kuntaplis” (41) įdėjo di
delį, juodu lanku apvedžiotą
gedulo skelbimą, sekančiai: “šio
mis dienomis Amerikoj tragingai žuvo 30,000 dolarių aukų
ir sumanymas skristi per At
lantą. šią skaudžią žinią pra
nešame aukotojams. (Pasirašo) :
A’LTASS Chicago, Ill.” Kitoje
vietoje, “Kuntaplio” klausėjams
patarimų skyriuje, yra sekan
tis klausimas nuo “Aero Klubo
10,000 litų aukos”: “Amerikos
“Naujienos” rašo:
“Vaitkaus
skridimui turėjo užtekti 15,000
dol. Musų visuomenė sudėjo
dusyk tiek (30,000 dol.) ir dar
lėktuvas neprirengtas, ir pinigų
neužtenka, ir iš viso Vaitkus
nebemanąs skristi. Patarkit ką
daryti?”
“Kuntaplis” nebesumano ką
patarti. O ką čia patarsi, kur
butų reikalas perduoti visą šį
dalyką Valstybės Gynėjui (pro
kurorui) ....
Per radio buvo transliuota
satyros vaidinimas — “Aukštai
tis, žemaitis ir Dzūkas”, kur
šitie trys garbingi piliečiai, bediskusuodami įvairias gyvenimo
problemas, priėjo ir prie ne
garbingo Altasso “skridimo”.
Jų nuomone, šitokie “skridimai”
galima busią padaryti kasmet,
jeigu tik atsirasią pinigų.
O jų atsirasti galės, kaip at
siranda lydakoms—karos?.!. .. .

garbingai istorijos minimą, šal
tinius rasi, nes jų daug. Pra
dėjęs nuo Gibbons’o “Romos
Kilimas ir Puolimas (“Rise and
Fall of Rome”), baigdamas is
torijos veikalus iš gyvenimo Go
tų (iš kurių pasalingos rankos
žuvo ir šis musų tautos didis
karžygis—Vadukaras).
-v V

Pas mus Lietuvoje pradėta
dabar “suknyginti” visas kraš
tas. Vyriausybė darė pastangų
kad ne tik visuose miestuose
ir miesteliuose, bet kur tik yra
bažnytkaimiai ir kaimų moky
klų centrai, butų įsteigta knygy
nai ir skaityklos. Bus super
kama tam tikri kiekiai knygų
ir išrašoma laikraščių.
Mes
Jūžintuose šitą dalyką pasiskubėme padaryti patys jau ke
li metai atgal; pirmiausia vie
tos šaulių būrys įsteigėm kny
gynėlį, iš suaukotų knygų, su
rankiotų kaimuose, redakcijose,
leidyklose ir nuo geros valios
žmonių. Pernai valsčiaus sa
vivaldybė dar paskyrė 300 litų,
iš kurių išrašyta vėl knygų ir
užsakyta laikraščių bei įtaisyta
antra daili spinta. Knygyne
turime į 400 tomų. Dabar pra
dėjus vyriausybei vajų, tikimės
knygyną dar padidėsiant. ži
noma, pakol kas maaži turime
stambesnės literatūros, o dau
giau smulkių knygelių. Musų
žmonės dabar jau reikalauja
rimtesnių raštų, už tai mes nuo
lat ir prašinėjam kad ir Ameri
kiečius, aukoti tokiems knygnėliams savo nebereikalingų
knygų, nes tik tokivp budu mes
palengva savo knygynus papil
dome. Tai yra garbingas' švie
timo darbas. Juk kuriantis nau
jai valstybei, ji įiegali tam
tikslui ištesėti visų riavo ištek
lių ir prie geriausių norų.
▼ ▼ ▼ ■
Europoje neramumą kelia
pastarieji politikos svyravimai.
Susibūrę Vokiečiai su Lenkais,
grasina sukelti naują pasaulinį
karą. Nors niekas karų nebe
nori, bet atsargumo deliai vi
sos kitos valstybės buriasi . į
sąjungas kad apsishrgėti nuo
visko galinčio ateityjiė atsitikti.
Stengiamasi sudaryti sanitarinį
kardoną aplink karo karštlige
sergančius Vokiečius ir Lenkus.
w
Keletas dienų atgal nužudyta
Gavome “Meniną”. (Tikreny Marselėje Jugoslavijos karalius
bėje—gavome du egzempliorių. Aleksandras I. ir Francijos užs.
Vieną Jūžintų visuomenės kygy- reik, ministeris Barthou, didelis
nui, kitą man autorius, p . Kar Lietuvos ir visos Pabaltės drau
pius, aukoja). Iš knygyno jau gas, be to—abudu dideli pasau
eina per žmonių rankas, o mudu linės taikos šalininkai. Tas su
su žmona skaitėme vakarais jaudino visą Europą. Kas juos
daugiau ne savaitę. Skaitėme nužudė? Ar tai ne preliudija į
ir gėrėjomės. Reikia autoriui karą, kaip buvo 1914 m. kai
dėkoti už jo krupštų triūsą is Sarajeve nužudytas Ferdinan
torinių apysakų dirvoje, kuri das? Jau pasirodo vis drąses
pas mus dar labai įžėlusi dirvo nių spėliojimų kad užpakalyje
nuoja. O ši dirva gali būti šitų žudynių stovi “doičpaliokių
derlinga, nes ji buvo per tūk blokas”.... Gal ne, o gal ir
stančius metų musų istorijos taip. Juk pas juos nužudymai
riebiai įtręšta,—ją tįtrėšė savo —tai tik piknikas .... žmonės
krauju amžiais už savo laisvę pas mus grobsto laikraščius,
ir pasaulio saulienoje vietą, apgulę radio aparatus, gaudo
ilgai, mielasis Karpiau, ir nešk žinias, tėmija visokias šnektas.
kovojusieji didvyriai. Gyvuok Savu keliu eina visokį prisiruo
savo tautos aukuran medžiagą, šimai. Latvijoje net ištatymo
musų kultūros ugnelę kūrenti! keliu skubinai įsakoma žmonėms
Vienas Amerikiečių pateiktas kasti-muryti rusius, slėptuves
Lietuviams “Merunas” yra ver nuo oro bombavimų. Pas mus
tesnis už visus gešeftingo Gri irgi šis-tas daroma, pv. įvairus
gaičio “skridimus” — buvusius, kursai.... Apie karų galimybes
esančius ir, kažin tik ar ne už plačiai kalbama ir rašoma.
rengiamuosius.... Tai darbas
idėjos, pasišventimo ir pasiEksportas Rugsėjo mėn. per
aukavimo.
Sekantį romaną, Klaipėdos uostą buvo gana di
ponas autoriau, imkis Vadu- delis. Į Angliją išgabenta 738
karą (Odoakrą), kadais “žemai tonai bekono, o į Sov. Rusiją-—
tį viešpatavusį Romoje”, labai 3,825 gyvos kiaulės.

D

I

R

V- A

Majoras Savage dar vienu naudingi pamokinimai sveika
PITTSBURGHO PADANGE tarpu
tarnavo konduktorium tos saugojimui. Turiu primin
DETROIT BROOKLYN© - N Y. IR N. J.
ti kad Dr. F. M. Lait yra prak
Erie
gelžkelio
linijoje.
Savo
>1 SANDAROS. JUBILEJINIS
.
- ----tikavęs pas mus Day tone, nors
ŠIS TAS Iš DETROITO PA
i suklykia kutentojas iššoka ir pavardę perkeitė per teismą le ne ilgą laiką, bet ne vienam yra
ŽINIOS
DANGĖS.
Lapkričio 6 d. įvyk
galiu budu į Savage.
♦
KONCERTAS
pabega.
sugrąžinęs sveikatą, už ką jie

sta rinkimai. Politikieriai dar-!
kad Strumskis atsiprašytų tų
buojasi išsijuosę gražiausiomis!
PADĖKOS ŽODIS
tautininkų
veikėjų kuriuos vie
LIETUVIS IŠRINKTAS
kalbomis, žadėdami už paramą
šai
yra
paniekinęs,
įžeidęs.
Ištikus
mirčiai
mano
mylimo
balsuotojams visokių gerybių.
NEW PHILADEL
Kalba
Dr.
Vencius,
pastebi
vyro,
Jono
šliko
(Spalių
20
d.),
Lietuviams patartina nejnėtyti
PHIA MAYORU
savo balsų vien už gražias kal gavau daug laiškų nuo tautiš kad nežiūrint Strumskio pra
bas, bet reikia daryti išvadas kų organizacijų, veikėjų ir re sižengimų jis turi ir nuopelnų,
IŠ ARGENTINOS
ir patyrinėti kandidatų praei dakcijų, reiškiančių apgailavi- jis daug dirbo visuomenės dir
voje. Tačiau jei jis sutiktų
MARGAS LIETUVIŲ GYVE ties darbus ir jų supratimą mo ir užuojautos.
šiuomi išreiškiu širdingiau Strumskį akis į akį jis nepa
apie
visuomeninius reikalus
NIMAS
Daugelis jų gražiai kalba ir sią ačiū visiems draugams ir tartų jam apleisti Sandarą, ku
Rosario mieste labiausia už daug žada kol papuola į valdžią, pažystamiems kurie kuomi nors rios nariu iki šiol buvo. Sako,
bolševikišką “rojų”
draskosi o kuomet atsisėda šiltoje vie prisidėjo prie užuojautos man mums tas naudos nedarytų, nes
Lietuvės moterys. Argentino toje tai viską pamiršta ir tik ir musų vaikučiams bei velio- galėtų kilti užmetimai kad mes
je, kadangi moterys neturi po naudojasi sau.
nies giminėms liūdesio valando ardom Sandarą, o Strumskiui
litinių teisių, jos visai jų ir ne
Naujoj vietoj. Detroite pla je. Tuomi, gerbiamieji, sutei butų asmeniškai primetama kad
reikalauja. Tokie Lietuvių mo- čiai žinomas Lietuvis graborius kėt didelio suraminimo man, jis nepastovus.
■ terų apsiėjimai stebina vietos D. Brazis, kuris visą laiką gy- netekus mylimo vyro, o vaiku
Po apkalbėjimo, jo kandida
žmones.
Ištikro sudaro labai vena West Side, dabar persikė čiams — tėvo.
tūra nepriimta, patarta duoti
DIDELĖ PRAMOGA YOUNGS prastą vaizdą kada moterys ei
lė gyventi po nauju antrašu,
Dar kartą ačiū visiems. Lie teisė Strumskiui ateiti į susi
TOWNO LIETUVIAMS
na gatve rėkaudamos, neėda- i netoli nuo senos vietos, tiktai kamos nubudę žmona ir vaikai: rinkimą ir asmeniškai padaryti
mos iškėlusios raudoną skudu-' kitas namo numeris: 1930 —
aukščiau suminėta prasme pa
Antanina Šlikienė,
rą. Policija joms kaipo mote-Į 25-tos gatvės, ties ‘Lietuvių sa
Paulina, Aldona ir Mindaugis. reiškimus.
rims nieko nedaro, bet jos tuo-j le. Laidotuvių reikalais prašo
Kitas tame susirinkime įdo
IŠDALINO 39 DOVANAS Už
nli
žemina Lietuvių vardą. Kar ma kreiptis nauju antrašu.
mus dalykas buvo tai pasiūly
GYVASČIŲ IŠGELBĖJIMĄ
tą viena Lietuvė, Butkienė, įsi-j Darbai pagerėsią. Jau apie
Pereitą savaite Pittsburge
TAUTININKŲ KLUBO GY mas vėl iš Povilansko pusės
smaginus
pradėjo
akmenimis
į ketvirtas mėnuo kaip Detroite
Anthony
N.
Savage
kad Tautininkų Klubas parink
įvyko Carnegie Narsuolių Fon
VAS SUSIRINKIMAS
daužyti
centrinių
gatvių
lan

darbai
sumažėjo,
ypač
automo

(Matusevičius)
tų
“Vienybei” redaktorių. Jis
do komisijos posėdis, kuriame
gus/
’
“A.ž.” bilių išdirbystėse, kur buvo at
Brooklyn, N. Y. — Spalių 26 pasakė kad Tysliavą ’’Vienybei”
aptarta ir patvirtinta įverti
New Philadelphia, Pa. — Jau
leista daug darbininkų.
Pas d. vakare, Povilansko salėje redaguoti direktoriai nebegrąnimo dovanos 39 asmenims ku nas Lietuvis vaikinas, dar ne
Lietuviški “tavorščiai” bizįvyko skaitlingas ir gyvas Tau
tarose
dienose
spaudoje
ir
šiaip
rie pasitarnavo išgelbėjime ki vedęs, Antanas N. Savage (Ma
niavoja.. Santa Fe mieste, Ar kalbama kad vėl nekurios au tininkų Klubo susirinkimas. Su žins ir kad jie nori atsiklausti
Tautininkų Klubo ko jie norė
tų žmonių gyvasčių. Du tokių tusevičius) tapo išrinktas šio
gentinoje, Lietuviškų' “tavors- tomobilių
išdirbystės
pradės sirinkime nariai labai atidžiai tų (į redaktorius. Visi nustebo
pasižymėjusių yra Pittsburghie- miestelio mayoru, balsavimuo
čių” grupės nariai labai mėg veikti. Darbininkai laukia to išklausė delegatų Į Liteuvių Są
ir galvoja kas čia atsitiko. Tar
čiai. Vienas jų, išgelbėdamas se gaudamas balsų du prieš 1,
sta susigerti, bet tingėdami! su nekantrumu.
jungos seimą Clevelande rapor pe senos “Vienybės” ir šio klu
kito gyvastį, pats žuvo. Prie tokiu bedu nugalėdamas buvusį
dirbti nėužsidirba ant “kebraNumatoma sunki, varginga tus, ir prisirašė keturi nauji
medalio kuris paskirtas pačiam majorą, kuris politikoje dar
čįaus”. Taigi,: tavorščiai, kar-.j žiema. Nors visomis pusėmis .lariai. Bendrai, šiame susirin bo buvo labai artimi santikiai,
narsuoliui, dar jo našlei nusta bavosi per 30 metų ir kurio per
tais, sumano pasipinigauti. Pa- i rašoma, kalbama apie gryžimą kime pasireiškė tas pats entu bet niekad direktoriai nesiklautyta mokėti $30 mėnesinė pen tą visą laiką jokis kitas katidL
daro vakaruškas ir pradeda au-j geresnių laikų, ir nors kaip kas ziazmas ir gyvumas kuris tau sdavo tautininkų klubo ką rink
sija.
kas rinkti. Nelabai senai su-! šiek-tiek pagerėjo, bet dar toli tininkuose buvo pora metų at ti į redaktorius. Tuo pasiūly
Idatas negalėjo išstumti.
manė smarkiai pasipinigauti ir gražu nepasitaisė dalykai taip gal. Pasirodė kad pasiaukoju mu ėjo gana įdomios “derybos”
Rožė Lukoševičiųtė
Antanas N, Savage yra Liepadarė tanculkas, bet jų nelai-Į kad sumažėtų skurdas didumos sių savo kaštais vykti į seimą tarp Dr. Venciaus ir PovilansBANKAS VĖL MOKĖS DE- ■ tuvių ateivių sūnūs, gimęs New
Youngstowne, šį sekmadienį,
kp. Povilanskas pasakė kad
HMI POZITORIAMS
Philadelphijoje, 33 metų am atsibus smagus didelis' koncer mei, ar laimei, niekas. neatėjo. darbininkų tarpe. Ypač žiemos ta ilga kelionė nebuvo veltui. jeigu bus pasiūlytas tinkamas
Didžiausia “valdžių vartymo belaukiant darbininkų tarpe de Seimas pridavė naujo gyvumo.
The Bank of Pittsburgh su žiaus. Jo tėvai, Mikas ir Gen- tas, kuri rengia SLA. 157-ta
įstaiga
” yra Santa Fe mieste javimas didėja, kurie vasaros Tai galima skaityti tautininku žmogus į redaktorius jis bus
pradžia šios savaitės pradėjo druta Mątusevičiai, Amerikoje kuopa parėmimui savo narės,
išrinktas. Dr. Vencius paste
mokėti dalį pinigų, kurie liko gyvena jau 40 metų. Paeina dainininkės Rožės Lukošėvičiu- pas “aficierį” • Dilbą. čia su laiku negavo nei kiek prasi- atgimimu.
bėjo,
kaip bus tada, jeigu klu
sulaikyti bankui užsidarius.
Daug įdomumo sukėlė Povi bas pasiūlys žmogų, o “Vieny
iš Antakalnių kaimo, Pakuonio tės. Koncertas bus Liet. Pro- sirenka visi “draugai”> aptaria griebti. Tokių nemažai randa
“svieto
neteisybes”,
iškeikia si ir Lietuvių. Kurie Lietuviai lansko pasiūlymas priimti atgal
Šiuo laiku bus išmokėta 12L parapijo , Suvalkijos.
gresivio Klubo salėje, kur po Lietuvos valdžią, paskiau Ar
bės” savininkai ar direktoriai
dar kiek dirbate nenusigręžkit Į Klubo narius Strumskį, kuris
nuoš., arba $3,218,852 suma.
Antanas, kaip ir kiti darbi programo bus šokiai. Progra gentinos Liętūvius visuomenės
diriguos jį ir laikraščio nusi
visai nuo savo vientaučių be per Povilanską pareiškęs noro
Iki šiol tas bankas jau išmo ninkų v; ikai, pradėjo dirbti bū mas prasidės 4 vai. po pietų,
statymą?
Jeigu mes, sako to
kėjo 82 nuoš., arba viso $39,- damas 10 metu vaikas, anglies ir kiek nujaučiama tai rengia veikėjus, ir atlikę “proletariš- darbių, artinantis žiemai bukit vėl prie klubo priklausyti. Jo liau Dr. Vencius, paskui nesu
kus reikalus” susigeria Lenino vieni kitiems pagalboje kur kas kandidatūros klausimu kalbėjo
954,234.
1 trupinimo įstaigoje, išrinkimui si dalyvauti diduma šios kolo garbei.
galite, ar žodžiu ar kokia atlie keletas veiklesnių klubo narių, tiktume ir kritikuotume laik
raščio taktiką, jie pasakytų kad
|akmenų iš anglies. Kuomet bu nijos Lietuvių.
Tas “draugas”. Dilba yra to- kama drapana ar šiaip kuo pa
Mespatys
noriai pasiūlėm
pasiųsim jums
PILNA
NUŠAUTA TRYS DEMO
redaktorių
vo 15 n etų amžiaus jis pradė
Programą išpildys pati Rožė, kis ’paukštis kurioj jieško Bue-! rodykit savo artimo meilę, c ir kalbos buvo įdomios. Nar mes
Pakelį,
7- dienoms
DYKAInesutin-IŠBAN
vydas
pasako
kad
aplikantas
ir
dabai
su
jo
linija
KRATAI
jo dirbti kasykloje mulų ve kiti vietiniai, ir taipgi svečiai nos Aires policija-už nuneštus tas palengvins sunkios žiemos
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
vra buvęs šio klubo nariu, bet kam.
Dr. Vencius
giau, ...
tą galėsit
daryti užpasakė
mažus
Hazleton, Pa. -— Lapkričio 5, džiotųjų, kuriais kasyklose ve iš Akroao ir Clevelando.
Iš ! vienosz Lietuvaitės pinigus, ir’ dieneles tiems kurie skurdo už
pasitraukė dar paniekindamas atsakyti
kaštus. Mes
kviečiame” jusdirekto
naudoti
“
Vienybės
vakare prieš rinkimus. Demo žioja anglies vagonukus. Vė Akrono dalyvaus Draugiškas jis keikia Uragvajaųs valdžią, klupti.vaistą 7 dienas, DYKAI, musų
patį klubą, jo darbus ir tiks tą
iš to savo
niekovardą
neišeis.
kratų partijos nariai surengė liau, suaugęs į stiprų vyrą, ta Klubas, c iš Clevelando — “Dir nes ir tos šalies policija jieško
kaštais.kad
Pasiuskit
ir ad
Atvažiavo iš Kanados. Spa lus. Tačiau, sako Narvydas, lai riams
resą
tuojau
į ROSE tarp
RHEUMA
TAB
Taigi
santikiai
“Vieny
gatvėmis paradą.
Jiems be po angliakasiu ir po to buvo vos” ihdio programų artistai- jo už nuneštus kitos Lietuvai lių 18 d. iš Kanados įvažiavo
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave.
praeitis
buna
užmiršta,
siūle
bės
”
direktorių
ir
Tautininkų
einant pro namus Republikonų paskirta;' kasyklų ugniagesiu. muzikantai.
tes pinigus. Dilba baisiai kei į Šuv. Valstijas Juozas Tumas, kandidatą priimti. Vyšnius, ku Chicago. Ill.
Klubo pasilieka neutrališki ir
partijos vado, iš namo pradėta
Programas
bus
tikrai
sma

Nenorėdamas būti visą amkia Lietuvos kariumenę, bet gyvenęs Toron toj, ir čia apsi ris nuo Strumskio nukentė- Kalbinkit savo draugus skaity“iVienybei
redaktorių
šaudyti iš kulkosvaidžio, to pa žį juodu darbininku, Antanas gus ir gražus. Po programo vadina save Lietuvos kariume- gyveno legalizuotai, kadangi jis
“Dirvą”” —
jie turėsgali
sau pa
di
tėjo asmeniniai SLA. reikaluo sirinkti
tokį
kokis
direktoriams
sekmėje trys žmonės nušauti, stojo į biznį būdamas 22 metų tęsis šokiai. Kurie atsilankys nes karininku.
delio pasitenkinimo iš jos.
“A.ž.” pereitą Birželio 10 d. apsivedė se, irgi pasakė kad, vardan ra
keli sunkiai sužeisti. Policija amžiaus. Tą biznį jis ir dabar turės pilhiaušio pasitenkinimo.
su Suv. Valstijų piliete Lietu mybės tautinėje srovėje, jeigu geriausia patiks-, nes Klubas
nenori pasiimti sau atsakomy
Atvyko Lietuvos Ministeris. vaite, p-le L. Liutkauskaite, iš
padarė tame name areštą.
veda. Būdamas draugingas, pa Taigi, visi prašomi dalyvauti,
galima prieiti prie taikos su bės ne savo biznyje.
Koresp.
Rugsėjo
28
d.
į
Buenos
Aires,
paremti
musų
talentingą
Lietu

Pittsburgh,
Pa.
J.
Tumas
su
kantus Ir blaivus vyras, jisai
Strumskiu, jis neprieštarautų
Argentinoje,
Italų
laivu
atvyko
žmona
kol
kas
apsistojo
Detroi

vaitę
jos
pastangose
tęsti
dai

ŠTAI SUMANUS JUOKIN
įsigijo daug draugų. Pagaliau
jo priėmimui.
Kom. naujas Lietuvos Ministeris Pie te pas savo giminės, P. JačioTO J AS!
jo draugai pakurstė jį kandi navimo mokslą.
Klinga pagyrė Vyšniaus spor DYKAI BANDYMAS
tų Amerikai, J. Aukštuolis su nį, kuris yra Detroite vienc
Clairton, Pa. — čia pradėjo datuoti į miestelio vedėjus ir
NUO REUMATIZMO
ta daug vietos Argentiną tau- teatro manadžeris. Jeigu ap tiškumą ir nuo savęs kalbėjo t Mes turim puikų Me
darbuotis matyt koks pusgal Antanas sutiko. Jo pasiryži
apie
patį
principą
Strumskio
sutiko Argentinos Liet. Tauti linkybės leis žada apsigyventi
todų nuo Reumatiz
vis vyras, kuris nakties laiku mas duoti savo gimtiniam mie
Kadangi
mo, kurį noriai pa
ninkų Sąjungos delegacija ir Detroite. Svečiai į trumpą lai- priėmimo klausime.
per langą įlipęs į miegamą kam steliui “New Deal” davė geras
siųsime kožnam šio
Strumskis savu laiku vedė at
kitos
vietos
Lietuvių
tautiškos
■ką
jau
turėjo
progos
pasipa

laikraščio skaitytojus
barį pas moteris sugriebia joms pasekmes: senas politikos va
kaklią
kovą
prieš
tas
idėjas
ku

kuris tik pareikalaus.
PUIKUS RADIO PROGRA organizacijos.
žinti su nekurtais Detroitiečiais.
už kojų ir pradeda kutenti pa das liko nugalėtas, ir vietą už
Jeigu kenčiat skaus
MAS. Pareitą sekmadienį buvo
z
Rep. rias tautininkai vykdo, todėl,
Spalių 6 d. Argentinos Lietu
mą sąnariuose, Jeigu
dus. Kada moteris išsigandus ėmė naujas, jaunas žmogus.
malonu pasiklausyti iš Cleve
sako,
jo
“
atsivertimas
”
reikia
jie sustingę, arba la
lando ir.dio stoties WJAY dai vių Tautinihkų Sąjunga minė
bai jauslus, jeigu tu
priimti atsargiai, ir apsvarsty
nuojam ir grojant mylimus vi jo savo dviejų metų gyvavimo
rit kentėti kožnoj oro
permainoj, štai jums
sų Lietuvių artistus Chicagie- sukaktuves. Iškilmėse dalyva STEIGIA LIETUVIŠ ti, nes kaipgi Strumskis, ne jau
no amžiaus žmogus, galėtų sa
— proga išbandyti pačius, A. Vanagaitį, J. Olšaus vo Lietuvos Ministeris, Lietuvos
TURĖKIT savo namuose
prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
vo idealus taip staiga nuošir jo
ką ir ’ Margučio” armonistus, Konsulas. Čekoslovakijos minis
KĄ MOKYKLĄ
šimtams.
sekančius puikius Lietuviškos
j A. Labc.iaūšką ir Al šemetą. teris ir kiti. Prie to sukvies
džiai pakeisti. Jei taip eis tai
Jie dainavo “Dirvos” duoda
Newark. N. J. — SLA. 245 nebus stebėtina kad į tautinin
mame radio programe. Už to ta daug vietos Rrgeintinų tau kuopos laikytame susirinkime
kį programą klausytojai .yra tininkų. Latvių, Estų, čekoslo- Lapkričio 1 d. nutarta įsteigti kų eiles susilauksime aplikantais Bagočius, Grigaičius, PruKURINIUS
dėkingi “Dirvai” ir artistams. vakų ir Ukrainiečių.
“A.ž.”
Lietuvišką mokyklą čia gimu seikas ir kitus panašius. To
AMERIKIEČIŲ CHORAS
Austras Sužeidė Lietuvę.. Va siam jaunimui mokinti skaity dėl Klinga siūlė nutarti kaip
Tinka suaugusiems, ir jaunimui
MYLIMAS EUROPOJE. Poni
lentin
Alsino miėste, Argenti ti ir rašyti Lietuviškai ir ben reaguoti į visus tokius aplikankurie mokomi piano, smuiko
Talbott . ugryžus iš Europos su Į
noje,*
Rugsėjo
25 d. ėjusią na drai supažindinti su Lietuvos tus kurie yra tam tikrose mu
savo
pagarsėjusiu
.
Westminster
arba akordiono muzikos.
choru pareiškė spaudai kad vi mon iš darbo Anelę Petronienę, istorija, dainomis, ir tt., kad sų idėjai priešingose grupėse
sur to choro duodami koncer 35 m. amžiaus, gatvėje pasiti musų jaunimas psisiruoštii prie veikę.
Klinga net reikalavo
MARGUČIO DAINOS (II dalis) — 48 puikiausios dainos, pianui
tai buvo įvertinami, o labiau-; kęs vyras-, priėjęs ir nei žodžio Lietuviško vieningo gyvenimo
ir akordionui. Čia telpa gražiausio.: visų mėgiamos Vanagai
šia Sovietų Rusijoje, Leningračio ir tūlų kitų kompozitorių dainos.
Kaina ............................. $2.00
Įde ir Maskvoje. Sako, nors Ru- netaręs, smogė jaj dukart pei ir veikimo.
MARGUČIO DAINOS (1-ma ankstyvesnė dalis).
šioje knygoje
Kuopa išrinko komisiją tą
! sijos moterys dirba sunkius liu, padarydamas gilias žaizdas.
“Dirvos” Kalėdine
taipgi yra populiariškos ir mėgiamos Vanagaičio dainos, keli
darbą
kūnyti, komisijon inėjo:
darbus,
kaip
tai
traktoriais
že

Paskui
tuo
pačiu
peiliu
persidū

desėtkai. Muzika pianui ir akordionui. Kaina ...........................,.$1.00
mę aria, kasa grabes ir dirba rė pats save. Abu atsidūrė kri V. Ambrozevičia, A. Žiugžda,
kelius, "bet yra geriausios, mylę-j tiškoje padėtyje su pavojumi J.. Kralikauskas, A. S. Trečio
VINCO N1CKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Telpa 20 parink
tojos dainų ir muziko?.
tų muzikos šmotų. Pianui arba akordionui ................ $1.00
Laivas
Išplauks iš N. Y.
Labiausia Rusams patiko pa gyvasčiai. Vyras pasirodė esąs kas.
VINCO NICKAUS Lietuvišku šokių Albumas. Smuikai .... $1.00
Šiuomi
kreipiamės
į
šios
ko

prastos liaudiškos dainos, ku Austras, .Paul Denkus, 29 m.
LONGINO BUINIO Lietuvišku šokių Albumas No. 1. Telpa 37
rių choras patiekė gana daug. amžiaus, vedęs. 'Spėjama kad lonijos ir apielinkės — Harrišokiai
Pianui arba akordionui . .......................................... $1.25
Plaukimas į Klaipėdą per Gothenburgą
REIKIA SKAITYTI LIETU tai buvo meilės pasėka, bet tik sono, Kearny ir kitų — Lietu
L. BUIN1O Albumas No. 2—pianui arba akordionui ................ $1.25
vius
tėvus
ir
į
jaunimą
kad
pa

ra
priežastis
nežinoma.
“
A.ž.
”
VIŠKUS
LAIKRAŠČIUS.
Day-:
L. BUINIO Albumas No. 1—smuikai (violin) ............................ 75c
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
tone yra gerų Lietuvių patrio
sistengtų savo vaikus pasiųsti
L. BUINIO Albumas No. 2—smuikai ..........................
75c
Kurie turite reikalą arba norą p<''tų, bet jie laikraščius, ne visi
į mokyklą ir kad jaunimas ne
LITHUANIAN DANCE FOLIO (Vitak-Elsnic) No. SM*-for piano
važiuęti
Į savo gimtinį kraštą Lietu
! skaito. Rodos kožnas išgalėtų
“
MARGUTIS
”
praleistų tokios progos. Kreip
■ or accordion............................................
75c
vą žieminiu sezonu, rengkitės dabar
vieną ar porą gerų laikraščių
LITHUANIAN DANCE FOLIO No. 2—'piano ar accordion .... 75c
ir važiuokite su “Dirvos” Kalėdine
; užsiprenumeruoti, ir del to ne- Skaitykit “Margutį”, komp. kitės į pažymėtus komisijos na
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 1—violin ............................. 75c
Ekskursija. Patogus keliavimas^ lai
nubiednėtų. Patartina užsira A. Vanagaičio leidžiamą mu rius pranešdami apie savo su
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 2—violin ............................ 75c
vakortės
nebrangios.
Dokumentus
šyti “Dirvą” kaipo tikrą Lietu zikos žurnalą. Eina du kar tikimą stoti Į mokyklą, šiuo
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
višką laikraštį, kuris yra arti tu į mėnesį. Kaina metams antrašu: 182 Van Buren St.,
Išsakymus siųskit aiškiai pažymėdami korį sąsiuvini
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
kitės tuojau.
miausias musų kolonijai.
norite, kokiam instrumentui, ir prisiųskit atlyginimą
ženkleliais, gausit vieną nu telef. Market 2-7188.
pinigais arba pašto ženkleliais po 2c ir 3c.
SVEIKATA BRANGUS TUR merį pamatymui. Antrašas:
A. Žiugžda.
TĄ. “Dirvoje” pradėjo tilpti
DIRVOS” AGENTŪRA
“DIRVOS” KNYGYNAS
“MARGUTIS”
svarbus raštai sveikatos klau
“Dirva” dabar yra pigiausias
Cleveland, Ohio
6820 Superior Ave.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
6812 So. Western Ave.
simuose, kuriuos rašo Dr. F.
darbininko liuoslaikio draugas.
Chicago, Ill.
Ęlatinkit ją tarp savo draugų.
^@©©©@©©©©©®©©©@©©©@©©©©©© M. L; it (Matulaitis). Tai yra

Pittsburgho Sandaros kuopti
sąryšis rengia Sandaros .ntbilejinį koncertą sekmadieni, 18
d. Lapkričio (November). Da
lyvauti užkviesto: paneles Zalenauskaitės, p. PaulekiutC, pp.
Plukiutes, p. Grinienė, p. Marčiukoniutė, J. Blumbergis, se
sutės Rajauskaitės su įvairiais'
instrumentais. Iš Youngstowno
žada dalyvauti Rožė Lukoševičiutė, ir bus kaip kas iš Cleve
land©.
Tai bus vienas iš Įžymiausių
koncertų kokis kada buvo šio
je kolonijoje. Po programo bus
pasišokimo, užkandžių ir tt.
Kviečiami atsilankyti visi kuo
skaitlingiausia, nes įžanga pri
taikyta depresijos laikams —
tik 35c. ypatąi.
J. Virbickas.

Jo tėvas Lietuvoje gyvenda
mas buvo valsčiaus viršaičiu.
Antanas N. Savage yrą tik
ras Lietuvis, dalyvauja visuo
se Lietuviškuose veikimuose ir
vadovauja juose, viską pravesdamas kuopasekmingiausia.
Jis yra populiarus ir jauni
mo tarpe. Merginų taip pat ne
bijo ir sako, jeigu pasitaikytų
jam tinkama Lietuvaitė, sutik
tų apsivesti. Na, mergelės, štai
jums puiki proga!
Draugas.

yra jam dideliai dėkingi.
Iš
čia Dr. Lait persikėlė į Clevelandą, kur ir dabar gyvena.
“Dirvos” Rep.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA

'

VISOKIOS CHICAGOS
Chicagos antrašas:

1624 So. Western Ave,

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiĮiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiinu.'iiihiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiin?
---

PANŲ KALNAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Legenda apie po Kalnu Pa VIETA SENOVĖS KARO
laidotas Žemaičių
LAUKO
Moteris
Rokiškio apielinkeje per
gražų
slėnį teka nedidelė
Telšių apskrityje, netoli
upelė
Audrupis.
Iš upės
Sedos miestelio, randasi
vagos
galima
spręsti
kad
kalnas vadinamas “Panų
Kalnas“. Šito kalno isto seniau šis upelis buvo ne
rija nupasakojama šitaip. mažesnis kaip dabartinis
1702 metais Švedų kariu- Nemunas.
mejiė Įsibriovus į Lietuvos Audrupio pakrantėje bu
kraštą labai žiauriai elgė vo įsteigtos dvi pilys, Nor
si, ypač su moterimis ir kūnų ir Vilneakis. Vilnemerginomis. Ne tik mer akis stovėjo Audrupio sa
ginas ant vietos gėdino ir loje, dabar ten antroji upės
žudė, bet jų daugybę paė šaka yra visiškai išdžiūvus
mė nelaisvėn, ir ten kur ir virtus gražia lanka. Bu
moterų jau nerasdavo tai vo manyta kad tik ties Nor
kariumenė žiauriam ir be kūnų pilimi ėjo smarkus ka
gėdiškam tikslui naudojo ras tarp kryžiočių ir Lietu
tas belaisves. Kada Švedai vių, nes Norkūnų laukuose
apleido Lietuvą tai Lietu randasi daug tų laikų ka
viai vyrai suprato kad sa rių kapų, randama senų ra
vo dukteris, seseris ir žmo dinių.
nas jie labai mažai apser- Eina padavimas kad ties
Norkūnų pilimi buvo ir
gėjo.
tuo
vardu miestas, ką tvir
Susibūrę Žemaičiai į vie
tina
Kun. Žiogo arkeologišną bendruomenę nutarė iš
ki
radiniai:
vario bliudai,
statyti moterims slaptą pi
sidabriniai
šaukštai,
įvai
lį. Vieni gamino plytas,
rus
moterų
papuošalai,
mo
kiti kalkes, kiti vežė akme
liniai
indai
ir
tt.
Reikia
nis. Greitu laiku stojosi
didelis kambaris, iš kurio manyti kad mūšiai eidavo
vedė ilgi urvai. Tą namą ne vien Norkūnų laukuose.
ir urvus užpylė žemėmis ir Jie prasidėdavo gana toli
supylė didelį kalną, j kurį vakaruose.
ineiti buvo palikta slapta Kaip matyti, karas dau
giausia būdavo skarduoto
anga.
se
vietose, paupiais. Prasi
1706 metais Švedai vėl
dėdavo
Moškėnų pilyje, ei
užpuolė Lietuvą ir terieda
davo
panemunių
ir persi
mi ėjo Vilniaus plėšti.
mesdavo
į
Audrupio
slėnį.
Apie Telšius jie buvo la
Pernai
pavasarį
D.
Kriu
bai įniršę, nes niekur nega
kelis
Audros
kaimo
laukuo

lėjo rasti moterų, jos visos
se
iškasė
žmogaus
galvą,
buvo pasislėpusios moterų
pilyje. Iš tos pilies viena kurioje buvo visi sveiki
mergina buvo slapčia išėjus dantys; prie jos rado kir
vandenio parsinešti. Kai ji vuką ir senovės durtuvą.
gryžo su vandeniu, ją pa Matomai tai buvo žuvusio
stebėjo pasislėpę Švedai ir kario galva ir jo ginklai.
P. Kriukelis.
puolė prie kalno angos, į
kurią buvo inėjus mergina.
Bet urvai buvę taip gudriai
NEBŪK ŽILAS!
padaryti kad Švedams jo Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
žilimą, Plaukų Slinkimą ir
kiu budu nepasisekė prieiti naikina
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų
prie moterų. Perpykę Šve turėti kiekvienas kuris žyla, slenka
arba pleiskanuoja plaukai.
Nėra
dai kalno angą užvertę nieko
už jas geresnio iki šiol išras
milžiniškais akmenimis ir ta. Kreipkitės neatidūliodami ilgiau.
Kaina' $2 iškalno.
Užganėdinimas
užpylę žemėmis. Moterys garantuotas
arba pinigai gražinami.
J. SKINDER
Dept. C
ir merginos gyvos palaido
Chicago, Hl.
tos, mirė nuo troškulio, ir 7838 So. Green St.
jos iki šiai dienai ilsisi ir
verkia žuvusių brolių ir
bernelių.
Kiekvieną metą į tą kal
šokių muzikos rinkinys
ną susirenka Žemaitės mersu žodžiais, penkiems
gaifSs, dainuoja graudžias
instrumentams.
dainas, skelbia joms kad jų
KAINA viena knygutė
$1.00.
sesutės jau laisvos, nebijo
Visam
orkestrui
$3.00.
nei Švedų nei kitų priešų.
Galima gauti pas:
P. Kriukelis.
V. N. GEGUŽIS
260 East Main Street
Amsterdam, N. Y.

Į Lietuvą
Tik vienas persėdimas Copenhagoj

Nuolatiniai išplaukimai, natoei
kelione.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu

FREDERIK VIII
iš New Yorko

Gruodžio-Dec.8
Ekskursijos vadas
K. Falk Rasmussen

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
Užrttšo “Dirvą”, “Vienybę” it
kitus tautinius laikraščiue.
130 CONGRESS AVE,
WATERBURY, CONN.

“RIMBAS”

Ekskursijoms Laivakortės
Speciales Roundtrip

Mėnesinis Kritikos ir Satyros
žurnalas.

Didelis Nnpiginimas

Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenumenr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo
antrašą, gausi ‘“Rimbą’ pama
tymui.

Kainų ir naujas išplaukimti są
rašas 1935 metams gaunamas
pas autorizuotus agentus arba
ofise

SCANDINAVIAN
AMERICAN
27 Whitehall SI

LINE
New York

“R I M B A S”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

KAIP BUVO SUVILTI PO PRIEDANGI “AN DARIAUS-GIRĖNO
TRO SKRIDIMO”
PAMINKLO FONDO
Ar tik nebus Gudrus Sumanymas Socialistams
VAKARAS
Kad yra tokių žmonių kurie ti iki cento, bet žinovai sako

PRIE BAGOČIAUS PLANO

Naujas S. L. A. prezidentas
Adv. F. Bagočius patiekia sa
vo sumanymus padaryti SLA.
jubilejinį narių vajų. Tuose
jo planuose yra padalinimas
SLA. kuopų į apskričius. An
tras sumanymas — vajaus da
lyviams duoti laivakortę į Lie
tuvą kas daugiausia prirašys
naujų narių į SLA.
Iš paviršiaus tie sumanymai
yra geri, tačiau giliau pažiurė
jus po jais slepiasi kas tokio
ką socialistai nori planingai
pravaryti.
Pirmiausia, trumpai, apie
laivakortes Į Lietuvą. “Dirva”
turi laivakorčių agentūrą taigi
mano mintys gal bus priešin
gos “Dirvos” bizniui. Bet ti
kiu redakcija bus ne siaurų pa
žiūrų ir duos man išsireikšti.
Laivakortę į Lietuvą iš viso
SLA. vajaus gali gauti vienas
ar daugiausia du, bet jau va
jus turi būti didelis kad laivų
kompanijai butų iš ko apmo
kėti už laivakortę. Ne visi ge
ri ir smarkus SLA. darbuoto
jai gali ir nori laivakorte nau
dotis, nes prie laivakortės rei
kia dar daug daugiau dolarių
važiuojant į Lietuvą. O kuris
iš kuopų veikėjų turi pinigų
mėtymui?
Bet viena laivakortė pirmiau
sioje vietoje tektų pačiam Bagočiui, ir jis nuvažiuotų į Lie
tuvą ten pasišvaistyti kaipo S.
L. A. prezidentas. Pasirodyti
kad socialistas valdo tautinę
organizaciją.
Kitas dalykas dar didesnis.
Tai vajus padalinant SLA. kuo
pas į Bągočiaus siūlomus aps
kričius. Mes atsimenam kaip
socialistai, pereitą rudenį pasi
rengę sau pasipinigavimui ne
va “antrą skridimą”, prilindo
po ta priedanga prie visuome
nės, užsidirbo $30,000, ir varė
vajų už socialistų sąjungos kuo
pų atgaivinimą ir užgrobimą
Susivienijimo. Jie tą ir atsie
kė.
Dabar jiems reikia Susivienijimą palaikyti nuo praradimo. Tautinė srovė organizuo
jasi, eina į vienybę (jeigu su
eis). Susivienijimas socialistų
globai neužtikrintas. Reikia
žiūrėti visų strategijų kaip jį
išlaikyti.
Tam reikia “vajaus”, ir Ba
gočius, gal but su Grigaičio
žinia, paskirsto SLA. kuopas
į sau patinkamus “apskričius”.
Mažas pavyzdis štai koks: paveizdan, Clevelandas ir Ohio
priskiriamas į Pittsburgh© “ap
skritį”. Kodėl? Todėl kad
Pittsburgh© yra pora labai ge
rų socialistų pakalikų kuriuos
siuntinėtų po Clevelandą ir ki
tas kolonijas, kuriose pirmeny
bę turi tautininkai - sandariečiai, ir tose kolonijose butų dedama visos pastangos sudaryti
socialistiškus lizdus, bet tų
agitatorių keliones ir iškaščius
apmokėtų SLA. pinigais! Iki
kito seimo jau butų įsteigta
pusėtinai socialistiškų lizdelių
ir tada socialistams laimėjimas
butų užtikrintas.
Visų kolonijų kuopoms butų
prievarta grudžiami “vajaus”
atstovai, kurie po SLA. prie
danga varytų socialistų propa
gandą.
Kada buvo geri laikai, nerei
kėjo jokių agitatorių, naujus
narius į SLA. prirašė vietiniai
kuopų organizatoriai. Tą jie
daro ir dabar, su mažesnėmis
pastangomis.
Nauda iš SLA. pinigais ap
mokamo keliaujančio “organi
zatoriaus” Susivienijimui bus
zero. Kada “organizatorius”

važiuos į koloniją, jis važiuos
į vietinės kuopos parengtą va
karą, kur sueis daugiausia tik
vieni SLA. nariai. Ką jis pri
rašys. į SLA.?
Bet tas “organizatorius” pa
naudos visas progas sueiti su
socialistams artimesniais drau
gais pašaliai, ir visur galės užmegsti socialistų lizdus.
Tas būtinai turi būti sulai
kyta, ir SLA. nariai privalo
prieš tai smarkiausia protes
tuoti jeigu tas planas bus vyk
domas. Susivienijimas pinigų
neturi apmokėjimui kelionių ir
iškaščių socialistų agitatoriams
ir kuopoms jie jokios naudos
neatneš, neprirašys nei vieno
nario. Jei ką prirašys laike
jo atsilankymo, tai prirašys tik
kuopos veikėjas, kuris savo vie
tinius Lietuvius pažysta.
SLA. Narys.

JIEŠKOMA LEONOS
GAIŽAITĖS
Kaip žinoma, iš Chicagos Lietuvos Konsulaturos namo pereitą pavasarį dingo Leona Gaižaitė, buvus Lietuvos Konsula
to sekretorė, žinoma veikėja
Chicagos Lietuvių tarpe. Ji
gyveno Konsulaturos name.
Tik už pusantro mėnesio vė
liau šią vasarą “Chicago Tri
būne” paskelbė žinią apie jos
dingimą. Vadinasi, jai dingus
niekas apie ją nesirūpino ir nie
kam nepranešė. Kartu su pa
skelbimu apie jos dingimą pa
sakyta kad Konsulate pasirodė
trukumas didelės surųos pini-i
gų. Kas liečia pinigų prapuo
limą tai ne musų dalykas, te
gul Lietuvos valdžia tuo reika
lu rūpinasi.
Chicagos Lietuvių veikėjams
pradėjo daugiau rūpėti kad val
džia padarytų nuodugnų tyrimą
ir kad tęstų jos jieškojimą, nes
butų tikrai nepadoru kad Lie
tuvos valdiškos įstaigos tarnau
toja ir Chicagos Lietuvių vei
kėja taip ir dingtų be niekeno
ir pasirūpinimo apie ją. Chi
cagoje plačiai kalbama apie tą
nelaimingą merginą.
Rep.
PASAULINĖS PARODOS
LIKUČIAI

Pasaulinė Paroda Chicagoj e
užsidarė. Kai kuriems vis dar
norėjosi kad Paroda dar butų
tęsiama ir kitą metą, nes per
eitą metą Paroda neužbaigta
ir atidėta šiam metui, kas iki
šiol nebuvo niekur daryta.
Kitą metą Paroda nesitęs, ji
jau visąi užbaigta, viskas išga
benta, o namai griaujama iš
pamatų.
Rep.

niekados neišmoksta protauti ir
nemoka atskirti balto nuo juo
do tai tikra tiesa.
Ne taip senai pas daugelį bu
vo didelis nepasitenkinimas kad
ne visi rėmė “antrą skridimą”.
Dabar gi daug geriau ir sąži
nėje ramiau jaučiasi tie kurie
nerėmė negu tie kurie rėmė.
Štai pasklido prašmatni žinia
kad “antras skridimas” “ati
dėtas”, tuo pat laiku paaiškė
jo kad taip vadinamas Altass,
socialistų sulipyta “čiučela”,
su pagalba ambicingų patrio
tų, nesupratusių socialistų bizniškų gudrybių, surinkta iš vi
suomenės net $30,781.17. Na
o štai pagaliau pasirodo “Nau
jienose” ir “atskaitos”, kuriose
sakoma kad lėktuvas kainavo
$17,901.51. Kasoje esama dar
$547.73 ir mimeografas kaina
vęs $50. Ir atskaita yra sulyg Rugsėjo 1 d. Po to dar inėjo dikčiai pinigų.
Iš tų paskelbtų atskaitų ma
tosi kad aktualės išlaidos siekė
netoli devynis tūkstančius dolarių ($8,781.93).
Kitas dalykas puola į akį tai
kodėl Altass atskaitos yra daromos per kokį tai “auditorių”,
o ne per Altass finansų sekre
torių? Rods tas “auditorius”
Stungis yra daręs atskaitas ir
SLA. 36-to seimo rengimo ineigų. Taigi klausimas ar ir
Altass atskaitose buvo naudo
jama ta pati sistema kokia bu
vo panaudota SLA. 36-to sei
mo komisijos “atskaitose”?
“Vienybė” sako kad už tokią
sumą butų galima nupirkti ir
“Lituanica III”. Bet kam čia
kalbėti apie trečio lėktuvo pir
kimą kad dar ne viskas nupir
kta kas reikalinga antrajam
lėktuvui.
Kai kurie mano kad jeigu
ištiktų toks stebuklas kad so
cialistai gautų šoferį kuris su
tiktų skristi į Kauną “Lituani
ca II” tai dar to lėktuvo įren
gimui kelionei reiktų visuome
nei sudėti kelis tūkstančius dolarių daugiau. (Lakūnas Janušas sako kad reiktų mažiausia
$8,000).
Kalbant apie Altass išlaidas
reikia pasakyti kad iš Lietuvos
atsiųstų pinigų sukėlimas nie
ko “skridimo komitetui” nekai
navo, todėl tos “auditoriškos”
atskaitos pasako kad išlaidoms
panaudota milžiniška suma, o
nepasakyta kiek už kokį lėktu
vo daiktą mokėta ir kam.
Kiek tas lėktuvas šiandien
yra vertas sunku butų pasaky-

kad “Lituanica II” bus vargiai
vertesnė daugiau kaip $6,000.
Jeigu reiktų ją šiandien par
duoti tai vargu kas nors sutik
tų mokėti ir tą sumą.
Iš to visko galima padaryti
išvadą kad tie visi kurie dirbo
įvykdymui socialistų “papeš”
“užmačių” ir kurie rėmė jo
bizni kaipo “didelį patriotišką
dalyką”, šiandien jaučiasi neRep.
pavydėtinoje padėtyje.
CHICAGOS LIETUVIŲ
CHORO KONCERTAS

Lapkričio 4 d. vakare St. Ag
nes Auditorijoje įvyko Chica
gos Lietuvių Choro koncertas.
Tas koncertas buvo rengiamas
paminėjimui 25 metų choro gy
venimo. Mat tais laikais buvo
socialistų choras, paskiau bu
vo užvardintas “Pirmyn Cho
ras”. Dabar vadinasi Chica
gos Lietuvių choras.
Pirmą dalį programo išpildė
senieji choristai. Kaip jie dai
navo nesvarbu, bet archeologi
ją visi gerbia tai ir mums ver
ta juos pagerbti.
Antra dalis programa buvo gera. Pats choras susideda
iš jaunimo, ir prie choro buvo
Lietuvių orkestras po vadovys
te K. Steponavičiaus, kuris ir
chorui vadovauja.
Dainininkas Pranas Jakavičius ką tik gryžęs iš “honey
moon”, sudainavo gana gerai.
Publikos buvo pilna salė, nes
šis vakaras buvo daug garsin
tas per radio ir spaudoje.
GIMIMAI CHICAGOJ
DAUGĖJA

7
Pirmą kartą į septynis metus, Chicagoje gimimų skaičius
pradėjo daugėti. Iki Spalių 1
d. šių metų gimė 34,037 kūdi
kiai, kuomet per tiek pat lai
ko 1933 metais gimė 33,887.
Visų aukščiausias gimimų re
kordas Chicagoje buvo 1927 m.
kuomet per visą metą gimė
60,888 kūdikiai. 1933 metais
gimimų buvo mažiausia nuo
to laiko, kuomet per visą metą
gimė 46,355 kūdikiai.

MARIJONA OLSZEWSKIENE
PALAIDOTA

Chicagoje, Tautiškose Kapi
nėse, Lapkričio 2 d. tapo palai-,,
dota Marijona Olszewskiene,
žmona plačiai Amerikoje žino
mo Lietuvio laikraštininko ir
knygų leidėjo, Antano Olszewskio, kuris leido “Lietuvą”.
Laidotuvėse dalyvavo didelis
buris draugų ir pažystamų. Ka
pinėse buvo pasakytos atsisvei
kinimo kalbos prie jos duobės.
Rep.

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60
pusi.
Kaina ............................. 50c

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

4 aklų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir w
moterų. 67 pusi............................. 50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš AmerikieCit;
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
63 pusi, knygelė. Kaina ....50c
AMERIKA PIRTYJE — komedija 3
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 moterys......................... 25c
AKIS Už AKĮ, DANTIS Už DANTĮ
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys........... 15c
AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5
vyrai, 4 moterys..................... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai,
1 moteris..................................... 15c
PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 16 pusk; vaidina 9
vyrai, 6 moterys......... ........... 25a

\(JVEDŲ

V?

Sulyg Dariaus-Girėno Pamin
klo Statymo Komiteto nutari
mo Spalių 5 d. susirinkime, su
rengti Naujų 1935 metų suti
kimo vakarą paminklo naudai,
šiuomi tam tikslui išrinkta ko
misija skelbia:
Prašo visų Chicagos organi
zacijų ir pavienių įsitėmyti
kad vakaras, su įvairiu progra
mų ir šokiais įvyks Gruodžio
(Dec.) 31 d., nuo 8 vai. vaka
re, šv. Agnietės Auditorijoje,
prie Archer Avė. ir So. Rock
well St.
Išanksto skelbiame, ir tiki
mės kad kiekvienas Lietuvis
gerbiantis- musų didvyrius Da
rių ir Girėną, prisitaikys kad
nepakenkti šiam kilniam pat
riotiniam tikslui.
Komisija:
J. A. Mickeliunas, pirmi
F. J. čižauskas,
Kuizinas,
P. Fabijonaitis,
Pr. Mikolaitis, rast.
Mrs. M. čeikauskas,
Mrs. K. Stulpinas,
M. Waitchus.

Linija

SALIAMONO SAPNAS — drama 1
akte; 22 p.; veikia 5 vyrai
10c

KALĖDŲ EmljA

SULYG NAUJAUSIOS MADOS —
komedija 2 veiksmų; 19 puslapiu
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10C

| LIETUVĄ
IŠPLAUSIĄ Iš NEW YORKC

M. L. GRIPSHOLM
Gruodžio 8, 1934

DVI SESERĮ

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.

4 aktų tragi-drama iš Amerikos
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ................ 50c

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau NENORĖJAI DUONOS —
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta GRAUŽK PLYTAS
Specialiai nupigintos laivakorčių kai W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
nos perkant į ten ir atgal 1(R. T.) karo apysakoje
jaunųjų gyvenimo.
Vaidinti rei
Platesnių informacijų,
laivakor
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c
čių, naujo 1935 m. musų laivtj iš
PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 ▼.
plaukimų tvarkraščio, kreipkitės j
(GOD, HAVE MERCY ON USD
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
bent kurį autorizuotų agentų, arba:
terys................................................... 20c
Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi.
Gražus tvirti apdarai.
SWEDISH AMERICAN LINE
Pinigines perlaidas (monęy orderius) siųskite:
181 N. Michigan Ave.
6820 Superior Ave. Cleveland
CHICAGO, ILL.

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”

“DIRVA”

“Dirva”

6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

D I'K- V A —
dytų jog priklausęs mote
riai, pertai spėjama kad to
je pilyje moterų nebuvo Įsi
leidžiama.
Vikingai tikėjo kad mo
terys silpnina jų narsumą,
todėl kurie norėjo atsižyje, o tarp biznio ir profesi mėti, visai su moterimis neDEMOKRATŲ LAIMĖJIMAS
jos žmonių
mirtys mažes susidėdavo.
4----------------------------------nės Amerikoje negu anoje Birka yra tai ta Vikingų
Lapkričio 6 dienos rinki nėra pavelyta balso persių pusėje Atlantiko.
j karalių sostinė iš kurios
muose visose Suv. Valstijo sti paštu ar kaip kitaip.
karalius Olavas
atvedė—saPaprastų darbininkų mir- --------------- ------se nušlavė Demokratų par Taip pat važinėdavo net tinumas Amerikoje randasi i vo vikingus Apuolę užimti,
tija, su mažais išėmimais į Kaliforniją Prezidentas ne tiek pavojinguose jų dar- kaip skaitėte “Menine”,
Baltgudijoj numirėlius minėta ir jų
DIEDAI IR “STIPA”
šian ir ten kur laimėjo tai Hoover, kuriam kaštavo de buose kiek pačiose jų gyvepagarbai
ruošta šventės keturis kartus į
------------metus,
net
ir krikščionybę Baltgudžianis
Republikonai tai šiaip sau šimteriopai tiek parvažiavi nimo aplinkybėse. iMaisKą reiškia “diedai”, didumai skaity
priėmus.
Tos
šventės atsibūdavo: Laike
maža grupe, neturinti vi mas.
tas, namai, medikališka už-,
1 U v (Jo LA1KKAS- tojų jau žinoma; tai yra seneliai, arba tė sekminių, Užgavėnėse,
Visų Šventų dieno
Balsuoti gryžta Į savo žiūra, kontaktas su sergan-,
suotino pobūdžio.
vų tėvai. “Stipa” turbūt nedaug kam ži
ČIŲ KEISTUMAS
je
ir
šeštadienį
prieš
Velykas.
Visų_ Šven
Komunistai ir socialistai miestus ir Kongreso nariai. čiais, žemi uždarbiai, lošia Vieną iš keisčiausių keis- noma tarp šių dienų Lietuvių. O tai yra
tųjų
dienoje
žmonės
į
bažnyčią
neše įvai
Lietuviškas, daugiau Žemaitiškas, termi
niekur nieko žymaus nelai
žymias
roles.
:
tenybių
apie
Amerikos
Lierius
valgius
ir
juos
dėjo
ant
aukuro,
o ku
nas reiškiantis dūšių šventę, kurią šian
mėjo, jei bent kur
nors...ta-L,.
,
. ...
Paveizdan,
tarp
paprastų
tuvius
tilpusią
Lietuvos
lainigui
atlaikius
pamaldas,
vadinamas
“Pa
.
Skurdas
Atsiliepia
dien gal vadintume “uždušine”, tik jau ne
po išrinktas koks socialis- . .
..
„ * , .
darbininkų, iš 100,000 gy- kraštyje šį metą reikia pri- ta kurią švenčiama 2 dieną Lapkričio mė rastas”, valgiai šventinta, paskui i namus
!
į Amerikos Gyventojus
ventojų 184l9 miršta nuo'pažinti apačioje perspausStipa buvo švenčiama pas Lietu susirinkus tuos valgius valgant, kunigas
Kalifornijoje tapo nuga-Į Suv. Valstijų viešos svei- džiovos, o iš profesionalų dintą straipsnelį iš “Lietu- nesio.
vius
ir
jų kaimynus Slavus, tam tikrais šventino triobas. Kaip matome, čia išeina
lėtas buvęs socialistas, ra- į katos komisija padarė tyri- tik 26.2. Nuo plaučių už-;vos Ūkininko”, nr. 42, Spa- metų laikais
ir žmogui numirius. Kadan mišinys pagoniškų papročių su papročiais
šytojas Upton Sinclair, ku- mus dešimtyje valstijų apie degimo iš 100,000 miršta lių 19 d. Be visų kitų tuš- gi senovės Žemaičiai mirimą vadino “sti- krikščionių bažnyčios. Velykų šeštadienį
ris buvo gavęs nominacijas Į paprastų-juodų darbininkų 135.9 paprasti darbininkai, čių keistų pareiškimų, keis- pimu”, nuo čia ir numirėlių šventė “Sti atsibuvusiose šventėse vartota pagoniškų
panročių daugiau. Pati šventė vadinta
Demokratų partijoje. Prieš sveikatos stovį. Pasirodo tik 38.8 profesionalai. Ne- čiausias yra antras* para- pa”.
gailos
švente ir viskuom lyginosi senovės
jį susibūrė Demokratai iri kad prastas darbininkas* tu- laimese užmušama papras-Į grafas kur kalba apie “Li
Pagonų laikais žmonės tikėjo jog žmo
pagonų
stipai; čia prasidedant susirinku
Republikonai, ir balsavo už I ri tik pusę tiek progų išgy- tų darbininkų 51.7 iš 100.- tuanikos II” “raižymą pa- gui numirus jo vėlė naktimis lankosi ka
siųjų
puotai,
seniausias iš susirinkusiųjų
Republikoną, nenore d am i; venti iki gilesnės senatvės 000, o tik 14.5 prbfesionalių dangės” ir kur “net 75 Ame- puose ir ten su lavonu turi įvairius pasi
užkeikimu
kvietė
dūšias dalyvaut vaišėse:
kalbėjimus ir slaptus pasitarimus. Kad
svetimo gaivalo. ,
negu jo darbdavis, arba jo asmenų.
rikos karo lėktuvai skrai tokiuose apsilankymuose dušių-vėlių pas “Prijdi dusečko do togho obieda uboghoSuv. Valstijų Kongresą brolis amatninkas ar raštidė”!
lavonus jiems nebūtų trukumų, į laidoja ho”. Podliesio krašte dar švęsta ir Šv.
dideliu kaupu paėmė Denio- nės tarnautojai ir net ūkių
Paskaitykit:
mų numirėlių kapus dėta valgiai ir gėri Mergelės ražančiaus šventėj, kurioje, už
Atradimai Senovės
kratai: Atstovų Bute bus darbininkai.
degę didelę šviesią žvakę, valgė mėsą ir
Tragingai. žuvus didvyriams mai, kuriais galėtų pasimaitinti lavonas ir gėrė degtinę, pirmą kąsnį ir pirmą gurkš
311 Demokratai prieš 101 Iš 1,000 gyventojų, pa- Vikingų Palikimų
vėlė. Tam tikromis dienomis, numirėlių
Republikonus, 7 Progresis-f prastų darbininkų miršta Švedijoje, D r. H. Arbman Lietuviams Dariui ir Girėnui su giminės ir kaimynai nešdavo į kapus viso nį metant po stalu, kad nakčia atsilankiu
„Lituanica
I
“
,
Amerikos
Lietu

cus ir 3 Ukininkų-Darbo. į'13.1; pus-amatninkų, 9.9; atkasė 1,000 metų senumo viai sutvėrė sąjungą antrą trans kius valgius, ypatingai duoną, pieną ir k.; sios dūšios turėtų kuo pasimaitinti. Šitos
Senate Demokratai turės; tarnautojų ir jiems pana- vikingų tvirtovę, kurioje atlantini skridimą remti. Nupir- kuriuos, gyvųjų supratimu, sunaudodavo apeigos pas Baltgudžius buvo praktikuo
69 vietas prieš 25 Republi- šių, 7.4;_ savininkų, biznio niekad nebuvę ‘inėję mote i ko puikų lėktuvą „Lituanica H“, nakties metu į kapus atsilankančios vėlės. jamos iki pat karo (ar dabar jas prakti
vedejų, 7.4; profesidnalių, rų. Ta tvirtovė atkasta ne i kuriuo raižė Amerikos padangę Tokios dienos kuriose valgiai į kapus neš kuoja, nelengva patirti). Bažnyčia sten
konų i-r 2 kitų.
gana ilgai tuos pagonų papročius iš
Taigi ar tas išeis Į gerą 7; ūkio darbininkų, 6.2.
toli senoviškos Švedų sosti žymus Amerikos aviatorius J. ta, vadinosi “vėlinės” (vėlė tai vaikščio gėsi
naikint,
bet negalėjo, tai nors patvirtino
slinku spėti. Politikos ži-| Prie to, patyrimas rodo nės Birkos. Griuvėsiuose Janušauskas. Bet šio lakūno janti numirėlio dūšia). Tose dienose gy krikščionybės
dalelę, kaip poterius ir žinovai jau spėja kad pačiam kad Amerikoje paprastų atrasta vyriškų popuolų, materialiniai reikalavimai buvo vieji lankė kapus ir nrie savo numirėlių binimą švęstos žvakės.
raudojo
tam
tikras
raudas,
kurios
baigėsi
Prezidentui Rooseveltui ne-| darbininkų mirtingumas y- ginklų, ir pinigų net iš toli I persunkus „ALTASS“ organiKur deginta lavonus, į ugnį mėtyta
ir linksmybėms. Šie papročiai tu
lengva bus suvaldyti tokią'ra žymiai didesnis negu tos mos Arabijos, tačiau neras | zacijai, tat Janušauską pakeitė šokiais
žvėrių
ir gyvulių ragus ir na^us, tikint
rėjo dvi reikšmi: verksmas reiškė gailestį
didelę savo partijos atsto-’pat rūšies žmonių Anglijc- ta jokio likučio kuris įro- ■ Amerikos lakūnas Vaitkus.
kad
dūšios
juos pasiėmusios galės su jų
„Lituanikos“ nemenkai išgar numirusiųjų, gi šokiai ir kitokos linksmy pagalba gautis į dangišką karalystę, nes
vų masę. Jausdamiesi di-j
sino Lietuvių vardą. Dariaus ir bės reiškė džiaugmą jog gyvųjų gerieji manyta kad kelias į dangų labai status,
durnoje, Demokratai nebus
Girėno dienos minėjime Čikagoj, pabaigę savo vargus šiame pasaulyje, jau vedantis per kietas uolas, todėl nagai ir
taip atsargus kaip būdavo
ne tik „Lituanica II“ padangę linksmai ir laimingai gyvena aukštybėse ragai kelionėje reikalingi įsikibimui į uo
iki šiol, kuomet reikėdavo
raižė, bet net 75 Amerikos karo arba amžiname gyvenime.
Vismatys.
tąsytis su Republikonais.
Pas Slavus, ,ypač pas Lenkus, pagony las. r ~ '
t .
lėktuvai skraidė tą Lietuvių die
Visuomenė balsavo už De-;
ną pagerbti, o iškilmėse dalyva bės laikais tokios “vėlinės” šventės baig
J
mokratus tikėdama kad jie, į
vo 100,000 publikos, dainavo davosi namuose puotomis ir linksmybėmis,
ATRADO
PASKENDUSĮ
MIESTĄ
kartu su prezidentu dirb
jungtinis čjkagos Lietuvių cho į kurias susirinkdavo visi tie kurie šeimi
Kinijoje per ilgus laikus ėjo pasaka
ninkams padėjo kapuose apraudot jų nu
ras iš 100 dainininkų.
dami, padarys šaliai ką gemirėlius.
Puotai
pasibaigus
ir
svečiams
apie
“nuskendusį miestą”. Lietuvoje yra
Amerikos Lietuvių atžagareiro, visi nori permainų j geišvaikščiojus,
asla
buvo
iššluojama
ir
papasakų
apie nuskendusius dvarus. Ir iki
viškoji spauda, “Amerikos Lie
resnę pusę.
barstoma
pelenais,
kad
rytoj
gutų
galima,
patirta
kad
miestas yra tikrai nuskendęs,
tuvis“ ir „Dirva“, kliudo antrąjį
LIETUVI!
transatlantinį skridimą.
Net suradus “pėdų ženklus”, spėti ar dūšios visiems ta pasaka buvo tik graži pasaka.
Politikoje ir Vienas
„Lietuvos Aidą“ jie kritikuoja toje puotoje dalyvavo. Viskam pasibai
Erežas Taihu, del didelės sausros šią
Tave išstipo girios žalios,
Balsas Svarbu
už rėmimą Vaitkaus plano. Anot gus, pakelėse buvo kūrinami laužai kad vasarą, tiek nusekė kad už poros mailių
Tau sekė pasakas laukai,
Prezidentas Roosevelt nejų, tai socialistų ruošiamas skri dūšios, iš vaišių keliaudamos, galėtų ma nuo kašto pasirodė kyšanti siena senoviš
Ir margame gėlių darželyj
praleido balsavimų Lapkridimas, kurį remia „Naujienos“, tyt kelią. Šitie ir šitiems panašus papro ko miesto. Valtimis dasiirę iki tos vietos,
Rausvai žydėjo tau vargai.
“Sandara'
“Tėvynė”, “Kelei- čiai, su kai kuriais skirtumais apeigose, tyrinėtojai lengvai galėjo įmatyti po van
- čio 6 d., nors rodos vienas
Seniau tempei tu miklų lanką
vis” ir “Vienybė”. Amerikos buvo praktikuojami ne tik pas Lietuvius deniu žymes siaurų gatvių ir sugadintus
balsas neįmestas iš jo pusės
Ir šaudei stirnas ir vilkus;
Lietuviu atžagareivių spauda bet ir pas jų kaimynus Slavus, pagonys namus.
nepadarytų didelės svarbos.
Ir iš kryžiuočių, Rusų, Lenkų
pataria Lietuvai į šį reikalą tės laikais. Tų papročių, nors pakeistoj
Amerikoje priimta kad
Nešei sesutėms su šilkus.
Tas atradimas patvirtina seną legen
nesikišt, ines, girdi, pirmą skri- formoj, ten dar yra užsilikę ir iki šių die
šalies prezidentas turi bal
nų.
Paskui kentei tu jungą kietą,
dą kad senuose laikuose Kinų miestas var
dimą
patys
Amerikos
Lietuviai
suoti tame mieste kuriame
Iš Prūsų knygas gabenai. . . .
Krikščionybę įvedus šiaurinėj Euro du Sanyang, kitados buvęs gyvas komer
suruošė, suruoš ir kitus. Minėta
jis turėjo savo nuolatinę
poj,
bažnyčia pradėjo visus tuos pagonų cijos centras, pradingo nuo žemės pavir
Ne vieną tėviškės tu vietą
spauda atakuoja ir naują Susiv.
gyvenimo vietą tuo laiku
papročius
naikinti. Tačiau įsigyvenusius šiaus kuomet vanduo užtvino žemame plo
Krauju nulaistei raudonai. . . .
Liet. Amer. valdybą, kad ji pa
kada buvo išrinktas Į prezi
papročius
kaip
dabar taip ir anais laikais te kur tas miestas radosi, ir pasidarė da
Vėliau galandai kalaviją,
aukojo 500 antro skridimo rė
buvo
labai
sunku
išnaikinti, kadangi anų bartinis milžiniškas ežeras Taihu.
dentus. Taigi, atėjus bal
mimui.
Tėvynei ginti stojai tu,
žmonės
mirusius,
jų lavonus ir dū
laikų
savimų laikui, prezidentas
O Tomsonville, Conn., MariaIr raudonoj kovų ugnyje
Padarius tokį atradimą, daugybė Ki
šias
labai
brangino
ir
įvertino. Tat ir
gryžta Į savo miestą ir vie
napolio
kolegijos
vedėjai
su

Laimėjai laisvę tu kardu.
niečių
plaukioja tame ežere, kiti net narrengė aviacijos dieną ir savo krikščionimis žmonės jau būdami, dūšių dosi į gilumas norėdami atrasti ką nors
tą kurioje užsiregistravęs
Bet dar dejuoja tavo žemė,
lėktuvą pakrikštijo „Lituanica pagarbai šventes rengti nesiliovė net iki vertingo. Yra sumanymas ežero vandenį
balsavimui, ir atiduoda sa
Ir verkia sode obelis,
III“, kad geriau paskatint pub U-to šimtmečio, kuomet šventas Odilonas,
vo baisą už savo partijos
Kad rytuose dangtis aptemęs,
matydamas naujų krikščionių drūtą pri išleisti ir pradėti tyrinėti tą “povandeninį
liką pabandyt skraidyti.
kandidatus ir už savo pusės
Ir pančiuos sentėvių pilis.
Dabar, skridimą atidėjus ki sirišimą . prie numirėlių minėjimo, popie miestą”.
remiamus sumanymus.
Ir liudesyj Devinto Spalių
tai vasarai, kaikurie „patriotiš žiui sutinkant, įsteigė uždušine šventę, ku
Tik pora savaičių atgal
Tau šnabžda ilgesį laukai.
ki“ agitatoriai dar daugiau ims ri šiandien krikščionių minima “Uždušine
“Dirvoje” buvo rašyta kad
diena”, Lapkričio 2. Tiktai tada naujai
Sesučių vystančiam darželyj
agituoti prieš skridimą.
apkrikštyti pagonys pradėjo prisirišt prie
Prez. Roosevelto apsilanky
Tau žydi sielvartas pilkai.
krikščioniškos
bažnyčios įsteigtos numirė
Iš
to
matyt
kad
Lietuvos
mas savo namuose New
Ir tu matai pro Spalių miglą
lių
pagarbai
šventės,
ir tuomet lėtai pa
laikraščiai
nori
būti
gražiai
Yorke (Hyde Park) atsiei
Kai kelias žygiu Lietuva,
miršt
pagoniškas
tam
tikslui
skirtas šven
mulkinami
Amerikos
subąnna keli tūkstančiai dolariu.
Ir Vilniuj, kalne Gedimino,
tes.
Tačiau
ir
krikščioniškai
dūšių pagar
krutijusiu socialistėlių gra
Nežiūrint tų didelių iškašTrispalvė kyla vėliava.
bos
dienai
prigijus,
žmonės
senuosius
 šie nietuvos žeinlapiai yra labai aiškus, nu
žiomis legendomis apie ne- gonų papročius negreitai pamiršo, o pa
čių, prezidentas važiuoja i
Ir šlamėsyj pušyno žalio
kai
visus miestus, miestelius ir bažnyt
išskrendamą “skridimą“ ir kurie vietomis užsiliko net ir iki šių die rodanti
savo namus balsuoti.
Mintis tau kaupiasi drąsi:
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
niekaip jų redaktoriai ne nų. Lietuvoje, Visų Šventų šventėje, prieš rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinTas turi svarbą. Kartais
Iki kitos Devintos Spalių
gali pasikrapštyt akis ir pat uždusinę ir uždušinių dienoje, davimas ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
vienas balsas gali nulemti
Mes busim Vilniuje visi!
kur susieina rubežiai kitų šalių,
paskaityt tuose “atžagarei- elgetoms išmaldų yra tai dalis anų pago randasi,
visus rinkimus, todėl par
“M. V.”
v
E. Alf. Vasickas...
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
viškuose ’ laikraščiuose tik niškų papročių, kada valgiai nešta į ka
tijos aukščiausiam asmeniui
rus faktus apie tą pasakiš pus ir krauta numirėlių dūšioms (dabar
negalima dasileisti kad jo(
REIKALAUKIT “DIRVOJE"
LIETUVOS GUSARAI
elgetos gavę išmaldą meldžiasi už dūšias). 6820 Superior Ave.
ką “antrą skridimą”.
partija pralaųnėtų valstiją
Cleveland, Ohio
Tame pat numeryje “L.
ar ką kito panašaus. Prie
Trinksi vieškeliuos kanopos,
Pagoniški papročiai “stipų” ir dūšių
U.” telpa kitas straipsnelis, pagarbos rodos ilgiausia užsiliko Baltguto, prezidento pareiga yra
Spindi saulėje kardai,
Gausus Angliškai-Lietuviškas
kuris
aiškina kad “Lietuvos dijoj, kuri senovėje buvo Lietuvos valsti
balsuoti iš pavyzdžio atžvilBalnuos sėdi musų broliai,
Aero Klubas gavo iš antro ja. Baltgudžiai savo pagoniškus papro
gio. Juokinga butų jeigu
Džiaugsmu žėri jų veidai.
transatlantinio skridimo są čius išlaikė net iki XIX šimtmečio, o tų
prezidentas nebalsuotų.
Pilnas kelias juodbėrėlių....
jungos
platų paaiškinimą papročių žymi dalis užsiliko ir iki pat
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin
Kitokios išeities tada nė-1
O kardų, kardų miškai!
kodėl buvo atidėtas skridi šių dienų. Nemažai pagoniškų papročių kamas nešiotis kišenių j e ir pasinaudoti viSukuriuosna dulkės kyla,
ra kaip tik važiuoti į savo
ir Lenkijoj. Kaip, pas Bąltgudžįus taip r spkįanię- reikale. Talpina savyje keliolika
mas”. * ■ į J
?'
/ yra
gyvenamą miestą ir atlikti
Ilgas eiles tematai.
ir
pas
Lenkus, vaišėse;ir puotose numirė \ tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
O iki šiol buvo bubnija- lių paminėjimui
Sesės šypsosi darželiuos, —
ten savo pilietišką pareigą,
turėjo dalyvaut ir miru ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.
raa kad tas Lietuvos Aero siųjų seneliai arba diedai, todėl buvo ir
Žavi jas jauni kariai:
nes Washingtone jis skaito
KAINA su prisiuntimu $1.00.
Klubas ‘“patarė” “skridimą šventės vadinamos diedų šventėmis, apie
Stiprus, jauni čia mus broliai,
si tik tarnautojas, ne nuola
atidėti”.... Pagaliau išlin ką savo veikale plačiai rašo Adomas Mic
Reikalaukit “Dirvoje”
Joja su narsiais žirgais.
tinis gyventojas, ir negali
do
yla
iš
maišo!
6820
Superior
Ave.
Cleveland, O.' a
••K.
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Geografija Nereikalinga
Tėvas bara sūnų kad jis
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APPENDICITIS
pendicito yra operacija. Ligo
bai reikalinga gyvenime.
nis greitai pasveiksta jeigu
—
O
man
rodos
kad
vi
Appendix
yra mažytė žarna operacija anksti padaryta. Kareikalingas. Ką gi turėjai galvoje, čia
sai nereikalinga. Ana Ko dešinėje vidurių pusėje. Ji yra da appendix yra trukęs, padėateidamas? Juk tur būti atėjai ne vien
lumbas,
visai nemokėjo geo panaši Į sliekų, nuo kurio gavo jimas pasidaro labai pavojindel pareigos Įspėti mus. Ar nenorėtum
grafijos, jis net Ameriką savo vardą: “Vermi form Ap- gas.
sau kokios vietos mano tarnyboje? ar gal
laikė Indija o ir tai kaip Peadix”. Yra tai nuo senovės, Del tos prežasties nesveiką
tau patiko kokia mano vergių mergaičių?
nvacravačin ’
užsilikęs organas, kuris neturi appendiksą skubina išimti, kuo
Eikš, pasakyk, o aš pasistengsiu patenkin
u.
j vertės žmogaus kūno ekonomi- greičiau tuo geriau. Kitokios
Evoliucijos Atbalsiai
ti tavo norus, kiek tai yra manė galioje.
joj. Kiti gyvuliai turi didesnį gyduolės nėra.
vidurių
Geras
sumanymas
apendiksą, kuris atlieka sąvo
Paprastai užėjus
Sakyk!”
Dažnai tenka pastebėti,
Judas tylėjo, galvą iš gėdos nuleidęs Žmogus žvėriui panašus: I Gydytojas: — čia aš pri- j paprastą rolę kaip ir. paprasta, skaudėjimui žmonės skubina
; imti gyduoles vidurį praliuožemyn.
Vienas turi šunio snukį, rašysiu jums receptą vais- i žarna. Pas žmogų ji baisukelia
sako
savumu. JDaug kartų tas ne“Nagi! Juk tikrai neatėjai čia del pi Kitas vilko tur’ nagus. ! tams. Nueikite i vaistine !daug bėdos’ ir juokdariai sako | savimui.
Bet gavuš ap’
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appendikso
rolė
padaro
nigų,” sušuko Kajafa, su panieka balse.
nusipirkite ir naudokite b yra suteikti daktsfrarną uždar- pendicitįbėdos.
pavojiiiga
yra
labai
“Niekados nebūčiau to tikėjęsis iš tokio Vienas zuikiu tikru virsta. lyg nurodymo. Jei šie ne-|bį.
drožti vidurius. Nuc to appenžmogaus kaip pats! Bet tiek to, gausi ko Jei pavojus stoja;
pagelbės tai už savaitės at Kaip ten nebūtų, uždegimas Į dix trūksta.
nori. Štai, imk, jei reiks daugiau, ateik O daug bobų kai kaliukės seikite vėl. Tada duosiu ki- appendikso- ’yrai labai tankus j Geriausia duoti viduriams
pas mane ir vėl.” Jis atskaitė ir padavė Pletkus išnešioja.
tų vaistų, kurie tikrai —
.......
PU-1 atsitikimas.
Ne kiekvienas vi- ramumą, susilaikytii nuo valJudui Į ranką trisdešimti sidabrinių pini Viens it kiaulė visur lenda, I gelbės.
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nepadarys.
tančia galva.
j-1---. <Jis pats negalėjo tikėti tam jyyUSų šventa Lietuva.
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T fbiiti uždegimas appendikso.
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KADA ATSIRADO VILNIUS?
Bruklyne ant Granstryčio, Tas parodo kad kaltė^yra ,įymuį; appehdicito. Dar dauLietuvoje pastaru laiku pakelta klau- il Soljostone ant Brodvės, juose pačiuose — bet UŽ tai 'giau gali užkenkti persivalgy- Kas Norit Skolinti ant
simas Vilniaus atsiradimo: ar Vilnių įku- h- visur kitur.
savęs nekaltina, tik kitus, mas.
1-mo Mortgage
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rė Didis Lietuvos kunigaikštis Gediminas,
Supa Garba.
Tankiausia apserga jauni ■
Kurie turite Lietuvių
ar jau Vilnius toje vietoje buvo iš anks
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Šautas Jugoslavijos kara- Gavus tą ligą paprastai ima
rašytojais, kurių vienas istorikas, Stryj-i
mų
ant
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į
kowskis, Vilniaus įsteigimui paduoda Lie- „ Viena ponia važiavo iš liūs ir Prancūzijos ministe- skaudėti vidurius, išpradžių
Kreipkitės
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tuvišką legendą apie Gedimino sapną me-, Kauno Į Šiaulius. Užėjo Į ris, daugybė žmonių nu- į apie' bambą, paskui po dešinei
džiugo.
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oGGa .ne
Žynys tą sapną --------išaiškinęs
išdirbinių; nurisiu
nudžiu-jne visada
vlsac ligonis karščiuoja, j Namų Savininkams
baisiai kaukęs. L.,
, nas keleivis ir užsirukė py-i mas jjųvi luurroiniu,
' b«t karštis nebūna aukštas.
Taisau ir sudedu furnasus.
go laikraščiai kad bus apie Tankiai pyksta širdis.
taip: Toje vietoje Gediminas turi įsteigti Į Pa
„/engiu
ir taisau stogus ir nuopilį, ir padaryti Vilnių savo sostine, kuri ’— Žinai tamsta, man ru- ką rašyti; nudžiugo komu Didžiausias pavojus nuo aprynas.
bus garsi ir galinga. Taip Vilnius ir bu- Tymas labai kenkia, — pra- nistai, tikėjo kad kilus nau- pendicito yra tas kad appendix Darbas bėgų
geras ir nebrangus.
vo padaryta Gedimino sostine 1324 metais. Ulo plonu balseliu ponia. jam karui jie galės lengviau prisipildo pūlių ir trūksta,, už- Home Owners Furnace &
Kitas Lenkų istorikas, Dlugosz, neti- ;—
tai patarčiau susi- komunizmą įpiršti.
krečia bakterijomis žarnas, nuo ‘
RoofingCo.__
k
ki ta legenda ii- sakė jog Vilniaus vardas laikyti nuo rūkymo, tams- IŠ visų tų džiaugsmų iŠ-, ko ne kartą ligonis miršta.
J. W. GRAFF (Lietuvis)'
įėjo vienas didelis, piššššši
Geriausias gydymas nuo ap-i17313 M-yron av. GArf.
paeina nuo asmens vardu Viliaus, kuris Įa. Man tai nieko.
C.'.. 2. 9269-R
2222 22
Vilnių įkūręs daug anksčiau prieš Gedimi-i
no laikus.
Už Vilniaus įkūrimą ginčytis, rodos,
nereikėtų. Tuo klausimu įdomaujantieji
gali paimti sau pavyzdžiu Kauną, kuria
me gyvena dabartiniai musų istorijos ty
rėjai. Kauno vietoje per amžius buvo ke“Iskarijotas” jau baigiasi, ir tuoj "D irvoje” patieksime skaitytojams pui
no nors gyventa, ir išsyk gal gyveno vie
nas gyventojas, paskiau pasidaugino dau
kių Lietuviškų pasakų-padavimų rinkinį žymaus Lietuvos rašytojo
giau, iki šimtmečiams bėgant išaugo į di
PROF. VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS
/
doką Lietuvišką pilį, kaip laikas reikala
vo ir kada pradėjo rastis priešų-puolikų.
Kaunas stovi lygiai tokioje gamtiškai
saugioje vietoje, tarpušakyje dviejų upių,
kaip ir Vilnius. Nėra abejonės kad ir Vil
nius neatsirado viena diena, nei nuo Gedi
Tai yra puikus aprašymas istorinių padavimų iš Dzūkų krašto.
mino sapno. Toje vietoje gyveno ir gy
veno kas nors, ir gyventojų skaičius dau-.
ginosi. Pilaitė ar ir miestelis ten galėjo
būti anksti pirm Gedimino laikų. Gedimi
Taipgi rašo naują gražią istorinę apysaką K. S. KARPIUS, “Dirvos renui nereikėjo miesto įkurti. Jam reikėjo
redaktorius, kuri trumpoj ateityje bus talpinama “Dirvoje”.
tik tame mieste įsteigti savo sostinę. Tai
gi, jeigu Gediminas sapnavo apie geležinį
SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ”—ATNAUJINKIT
vilką, ir jeigu žynys jo sapną išaiškino
SAVO PRENUMERATĄ KADA BAIGIASI!
j
ta prasme kad Lietuvos didkunigaikštis
turi toje vietoje įsteigti savo sostinę ir išsistatyti pilį, tas nei kiek neperkeičia nei
sapno tikrumo nei sostinės Įsteigimo.
Gediminas išstatė aukštutinę pilį ir
žemutinę pilį, ir palengva miestą drutino,
tū
“DIRVA” yra 8-nių puslapių didumo ir turi puikių, įdomių rasių
apstatė sienomis, ir padarė savo sostinę
ri GERB. SPRAGILĄ, turi LIETUVOS MIESTU IR MIESTELIU AP
saugia.
RAŠYMĄ, turi SVEIKATOS STRAIPSNIU, ir vėl turės puikiu LIETU
Trakai, senoji sostinė, buvo sunki su
sisiekimui, o į Vilnių Nemunu ir Vilija
VIŠKU ISTORIŠKŲ APYSAKŲ, GRAŽIŲ DAINŲ ir visokių kitokių
atplaukinėjo pirkliai net iš Vokiečių že
įdomybių, ko nerasite kituose laikraščiuose.
\
mių ir gal net Skandinavai. Tokioje vieIšrašykit “Dirvą” savo draugams Kalėdų dovanų — lai ji lanko- juos
toje kaip buvo Vilniaus miestas, mažas ar B
didelis, geriausia ir tiko progresuojančiai, h
čia Amerikoje ir Lietuvoje — per ištisą metą. Metams kaina: Ameriko
kulturėjančiai Lietuvai turėti savo sosti
je tik $2. Lietuvoje $3. Pusei metų pusė kainos.
\
nę. Gediminui nereikėjo užvardinti VilAtminkit, “Dirva” yra pigiausias darbininko liuoslaikio užsiėmimas
niii tuo vardu, tas miestas turėjo savo pa
kada kitokiems pasilinksminimams pinigu mėtyti nėra.
į
lengva išaugusi vardą., kaip turėjo ir Kau
nas, kuris sakoma esąs jau devynių šimtų
DOVANOS. “Dirva” visada duoda dovanas knygomis už preąumemetų senumo.
K. S. Karpius.
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XXII.
Prie Auktšojo Kunigo Rūmų, kaip ir
galima tikėtis Pasovero metu, buvo dau
gybė žmonių. Ties vartais stovėjo kele
tas Romėnų legijonierių, saugojusių var
tus ir žiūrėjusių tvankos. Prokuratoriaus
pasiuntiniai skubėjo vidun, su įvairiais
įsakymais ir patvarkymais šventės tvar
kai pridaboti, kunigai ėjo iš maldnamio,
klausdami galutinų nurodymų ir instruk
cijų Pasovero šventei. Kitur matei atei
nančius ir išeinančius aukštus valdinin
kus, čia buvo ir Sadukėjų šalininkų, klausinėdavusių apie savo švarumo buitį. Ne
žiūrint savo geresnių jausmų, Judas pasi
juto sekąs ir einąs su minia, dalinai iš žin
geidumo, dalinai gauti šiokių-tokių žinių
apie labiausia rupimus jam dalykus. Kar
tu su minia, jis priėjo oficialių kambarių.
Bet tai ko žmogus labiausia bijosi, patrau
kia jį ir vilioja. Tikram savo nusistebėji
mui, net ir pats nežinojo kaip tai atsitiko,
jis pasijuto bestovįs prie tūlo aukšto vy
ro, didele juoda barzda, nepakenčiama pui
kybe akyse, pasirengusio brangiais kuni
giškais rubais. Jis suprato kad jis yra
akivaizdoje paties Aukštojo Kunigo, Juo
zapo Kajafos, kurį jis buvo ne kartą jau
matęs atliekant maldnamyje pamaldas.
“Ko nori, prieteliau?” paklausė Auk
štasis Kunigas gan šiurkščiai. Jis buvo
pailsęs po dienos darbų, kas buvo lengva
matyti jo veide.
Judas lyg ir dvejojo, bandė , rasti pa
siaiškinimą. Šiaip taip jam aiškinantis,
Kunigas žiurėjo į jį pro primerktas akis.
“Aš jau esu tave matęs. Ar nesi bu
vęs su Galiliečių buriu maldnamyje šian
dien?”
Judas prisipažino.
“Tai gal pasakysi man kur jisai slap
stosi. Aš nenorėčiau suimti jį šventoje
vietoje, kad neužgauti jos, o dienos metu
gali sukilti suirutė. Jieškojome jo po vi
są miestą, bet veltui. Kur jie dabar yra?
Judas negalėjo ištarti žodžio. Kuni
gas tęsė toliau:
“Nesibijok, sakyk teisybę. Mes nepa
liesime nei vieno iš jūsų, mums reikalin
gas tiktai vadas. Aš neabejoju kad jis
yra geras žmogus. Bet jis yra pavojin
gas čia Pasovero šventės metu. Praeity
je daug tūkstančių musų žmonių žuvo nuo
kardo del nepagrystų vilčių, kokias sukel
davo juose tie Galiliečiai. Mano pareiga
yra apsaugoti Viešpaties žmones, nežiūrint
kainos! Na, mano prieteliau iš Judėjos
(iš kalbos spėju kad nesi Galilietis), pasasakyk man kur jis praleis Pasovero šven
tę ir kur mes galime jį rasti?”
Pasidrąsinęs tuo kad Aukštasis Kuni
gas buvo tokios pat nuomonės kaip ir se
nis Eleazaras, toks pat malonus ir žmo
niškas, Judas papasakojo visa ką žinojo:
Mieste buvęs žmogus, suteikęs jiems kam
barį, bet jis nežinojo nei kur nei kas jis
vardu. Tačiau jie veikiausia nepasiliksią
ten per visą naktį, nes visados jie išeidavę
nakvoti už miesto vartų. Už Kedrono
upės buvęs daržas, kur jie paprastai ilsė
davosi pusiaukelyje. Patogiausia buvę
juos ten ir surasti. Paslaptis jau buvo iš
duota, ir Judas tirpo iš gėdos del to ką
jis dabar padarė. Kajafa džiaugėsi.
“Už miesto, sakai, mano prieteliau?”
jis sakė, džiaugsmingai trindamas rankas.
“Gerai. Jei pasiųsime sargybinius į tavo
nurodytą vietą, jie galės ateiti ten tamso
je, nepastebėti. Bet aš jau pasakiau tau
kad aš nenoriu jūsų visų liesti, ir aš lai
kau savo žodį. Kaip gi galima butų pa
žinti jūsų vadą tarp kitų?”
Tolimesnis pasikalbėjimas buvo labai
vienšališkas, ir Judui buvo nejauku. Bet
prieš jį buvo stiprus žmogus, ir pagaliau
jis prižadėjo parodyti savo Mokytoją sar
gybiniams išanksto sutartu ženklu.
Aukštasis Kunigas pakilo/ir, ištiesęs
savo dešinę ranką, suteikė Judui palaimi
nimą:
“Tegul Jis, kurs laimino musų tėvus,
atlygina tau už gerą darbą, atliktą jo
šventam namui ir jo žmonėms! Bet tas
atlyginimas gal ir negreit teateis”, pridė
jo, mirktelėjęs akį, “tat pasakyk man, gal!
ko dabar sau reikalauji? Ką galėčiau pa
daryti tau, sunau?”
Judas tylėjo, sumišęs.
“Na, nesidrovėk”, tęsė kunigas drą
sinančiu balsu. “Vis tik ko nors juk esi į
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DIRVA” METAMS TIK $2

“NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiuntimu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
pažymėdami knygos vardų.

Reikalaukit “Dirvoje”

ratas: už naują skaitytoją — $2.00 vertės knygų dovanų. Senas skaity
tojas atsiųsdamas pilną prenumeratą už visą metą gaus $1.00 vertes do
vanų. Naudokites tomis dovanomis ir pasakykit kitiems Lietuviams apie
Į
tai. Jie irgi džiaugsis galėdami gauti puikių knygų dovanų.

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

GERB. SPRAGILAS

“Dirva” niekados nedarys! KALĖDOS LIETUVOJ
— Klysti, gerb. Redakto
riau, jeigu manai kad tai Kalėdos — Kenksmingiausia
šventė, reiškianti džiau
yra žmonių mulkinimui su metinė
gsmą. žmonijai! Tai yra mei
manymas. Aš kalbu iš tik lės ir “geros' valios diena viso
pasaulio žmonėms”, taikos ir
ro Įsitikinimo.
džiaugsmo diena, kuomet kiek
— Gana tų “Įsitikinimų” vienas kuris tik išgali teikia
IR PASAKYKIT SAVO DRAUGAMS APIE TAI musų žmonės yra geros šir draugams ir giminėms dovanas
dies, bet reikia juos kvies kaipo draugingumo ir meiles
Ar gali būti malones
ti į pagalbą geriems, reika ženklą.
nė dovana Kalėdoms kaip par
lingiems, naudingi ms su vykimas į Lietuvą pas savo na
manymams pravesti, o ne miškius ir juos pasveikinti žo
“Linksmų Kalėdų”, pasi
išnaudoti, kaip daugybė pa džiu,
džiaugti gražia žiemos laiku
darė ir dar daro po šiai die gamta Lietuvoje.
nai.
Ten laukia kiekvieno parvykstant bakūžė, pasipuošus snie
— Jeigu kiti apgavo mu go
marška, iš kurios jus išėjot
sų visuomenę tai nereikia svetur. Viduje sena motinėlė
manyt kad visi yra apgavi laukia “Sūneli, pargryžk, duk
pargryžk!” Laukia kiek
kai. Visuomenė atskirs ma rele,
VISAI TAUTAI
vieno išskėstom rankom, parno gerą sumanymą nuo ki vykstant praleisti šventes.
DALYKĄ
tų blogų sumanymą, ir pa EKSKURSIJA, švedų Ame
—• Na, gerb. Redaktoriau, rems mane, tik duok man rikos Linija rengia didelę Ka
Ekskursijją Į Lietuvą ir
pasakysiu ką aš sugalvo “Dirvoje” vietos apie tai lėdinę
kitas Pabalti jos valstybes. Iš
jau, dar minutą laiko su- visuomenei pranešti.
plaukia iš New Yorko Gruodžio
gaišk su manim čia gatvė — Aš galiu pasakyt už 8 d., iš Halifaxo 10 d>, laivu
je, pasakysiu kokį aš su visuomenę kad tavo užma “Gripsholm”. Specialiai papi
gintos laivakortės, perkant Į
galvojau iškilmingą ir be nymas yra tuščias burbu abi
pusi, apribotam laikui bū
galo prakilnų dalyką, kuris las ir nesvajok apie tai. Iš ti Lietuvoje. Iš New Yorko į
atneš garbę ne tik visai trauksi iš žmonių kelis de Klaipėdą ir atgal kainuoja tre ©
klesa $130; turistine klesa
tautai, ale ir man ir “Dir sėtkus tūkstančių dolarių čia
$168. Revenue ir pagalbės movai”.
ir tavo sumanymas taip pat kesniai mokasi ekstra, šios
— Na tai sakyk, gerb. nukris kaip nukrito kitų, o ekskursijos keleiviai gryžta iš
Gothenburgo Gruodžio 29 d. ar
Spragile, ką tu tokio sugal pinigai jau bus praleisti. ba
Sausio 19 d. Ekskursantai
vojau? Šneki, šneki o ne — Gerb. Redaktoriau, ge norį pratęsti laiką ilgesniam
Lietuvoje, gryždami
pasakai ką' sugalvojai.
rai žinai kad Spragilas nie buvimui užsimokėti
skirtumą C®J
— Mano sumanymas yra kų nešneka, ir jeigu ką pa privalės
tarp specialės ir nuolatinės
štai kokis: aš sugalvojau sako taip ir stojasi. Daug Švedų Amerikos Linijos laiva
trečią skridimą, ir jis bus dalykai ką Spragilas sakė korčių kainos. Laivakorčių ir
kreipkitės i bent
iš Klyvlando Į Kauną! Na išsipildė, išsipildys ir mano informacijų
kurį autorizuotą agentą arba
ar ne puikus sumanymas? sumanymas nuskrist Į Kau švedų
Amerikos linijos rastinę.
Ai* ne garbė bus Klyvlan- ną. Aš kelią žinau, keli
VI. Mučinskas. ©
daJĖaetuviams kad jų laik metai atgM juk mudu abu
raščio “Dirvos” garsus ra du buvom Lietuvoj. Žinau pas savo šonkauli, nevar
šytojas pakils ir nuskris j kur yra Kaunas, kur Kauno gintum visuomenės auko
Kauną? Ar ne pakils, biz orodromas, ir pažystu visą mis, o tik rąšinėtum apie
nis “Dirvos”, kuri mano su- geografiją ir astronomiją. visokias politikas ir prieti
m a nym ą par em s ?
Man naktinis ir dienjnis kius, iš to “Dirvai” butų C®J
— Kaip matau, Spragile, skraidymas tik mažniekis: daug daugiau naudos. Jei
ag
tavo galva ir mintys tikrai aš ir užsimerkęs Į Kauną gu ir išskristam, nukrisi
vėjais lekioja! Argi tai pataikysiu.
kur i vandenį net nenulė
tau apie tokius dalykus sva — Bet tas dar neišriša kęs toli nuo krašto, ir tuo
joti, apie ką nieko nenusi klausimo ar “Dirva” turi baigsis tavo visas užsimo
manai!
tave remt. Paskui ir “Dir jimas ir nutruks tavo rašy
— Nesikarščiuok, gerb. vai” bus gėda ir man nebus mai.
©
Redaktoriau, iki prieisime kur akis dėti, reiks barzdą •— Aha, gerb. Redakto
mano sumanymo galo, pa užsiaugint kad žmonės ne riau, nemislyk kad aš toks c®:
matysi kad mano sumany-i pažintų, jeigu įsivelsiu Į ta durnas! Aš turiu gerai su
mas yra rimtai apgalvotas vo “sumanymą”.
galvojęs ir apie skridimą,
ir tikrai įvykinamas. O iš — Nebijok, gerb. Redak ne tik apie aukas.
to “Dirvai” bus daug nau-, toriau: aš visą atsakomybę — Na, na tai papasakok!
dos.
pasiimu ant savęs: aš bu — Papasakosiu kitą syki,
— Pirmiusioj vietoj, aš siu visas komitetas, viskas kai turėsi daugiau laiko. O
atsisakau varginti musų vi eis mano vardu, ir aš vis dabar eik į susirinkimą, ba
suomenę rinkimais aukų ką komanduosiu. “Dirvai” ir taip perilgai aš tave užtokiems dalykams kurie ne- nereiks jokios atsakomybės trukdžiau. Jau tikrai gau
Įkunijami ir kurie ne tavo nešti.
si bartis nuo moterėlių už
6835 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
nosiai užsiimti.
— Bet kur tu talpinsi sa pavėlavimą.
— Kodėl ne man? Galiu j vo atsišaukimus: juk norė — Na tai iki pasimaty
užtikrint kad visuomenė si kad “Dirva” duotų tau mo.
patyrus mano planą pilnai vietos prašyti iš visuomenės
(Nuo Redaktoriaus: Iš
Kadangi 10 vai. vakaro bus Magiškas programas, dainų programas pra
sutiks paremti ii’ aš galėsiu aukų!
rodo kad gerb. Spragilo už
sidės anksti, 5 valandą, kad užtektų laiko pasišokti.
Taigi nevėluokite!
laimingai pasikelti Klyv- — Aš už tai “Dirvai” at sidegimas skristi nesuval
lande ir nulėkti j Kauną. silyginsiu raštais: rašysiu domas, nežinia kokią pozi
Įžanga į programą 35c.
Šokiams 25c.
Jono Apanaičio Orkest.
— Ką niekus šneki: juk apie visą aukų eigą, apie ciją tame dalyke rekės pa
tu nei skraidyt nemoki, ką nupirkimą oroplano, apie siimti “Dirvai”. Pavojinga
tau svajot apie skridimą iš prisirengimą sklisti, apie remti jeigu jo sumanytas
Klyvlando į Kauną!
skridimą!
Visi “Dirvą” “trečias skridimas” neįvyk
Brangus
— Išmokt skaidyt tai tik skaitys, gaudys, norės su tų. Bet jeigu Įvyktų, išei
žiniškas vakaras rengiamas Jūsų palinksminimui — tikrai Jūsų palinks
mažas niekas. Juk ir Ja žinoti kur aš randuosi, ir tų i didelę naudą, ir “Dir
minimui, nes ar Jus esat pačiame Clevelande, ar artimuose miestuose ar
nušauskas nemokėjo skrai iš to tau bus dai g biznio. va” turėtų daug raštų iš jo
tolimuose, Jus pasiekia “Dirvos” radio programai, duodami sekmadienio
dyt, ir Vaitkus nemokėjo, o — Vistiek, gerb. Spragi kelionės. Pamatysim kita
rytais (9:30 yaland.) iš radio stoties WJAY, ir tokiu budu Jus Dirva
kai nupirko jiems oroplaną le, aš abejoju tavo užsigei- me num. kaip gerb. Spragi
palinksmina. Pelnas šio vakaro eis parėmimui Radio_ Programų, nes ži
tuoj išmoko.
dimu skristi iš Klylando Į las sugalvojo nenukritęs
note gerai kad davimas radio programų iš tokios didelės stoties mums at
— Bet kas tau duos pini Kauną. Man geriau butų nulėkti iš Klyvlando Į Kau
sieina brangiai.
gų lėktuvui pirkti? Ar tu kad tu sau sėdėtum namie ną.)
tiek tik supratimo turi?
Vakaro programas susidės iš dviejų dalių, sekančiai:
—■ Nesibark, gerb. Re
ASMENINIAI VADOVAUJAMA
daktoriau: pinigai yra len
1.
Muzikalis programas, kurį išpildys radio programų artistai — so
gviausias dalykas iš visuo
listai,
solistės,
muzikantai, ir šiaip vietos jaunimas, Šis programas prasimenės gauti. Musų žmo
dės 5 valandą vakaro (publiką prašome nevėluoti).
nės yra minkštos širdies:
kam tik kas paprašo, tuoj j
2. Šokiai prasidės 8 valandą vakaro ir tęsis iki 1 0 valandos.
sumeta desėtkus tūkstančių
Išplauks iš New Yorko Populiariais
Ekspresiniais Garlaiviais
dolarių! Pirmiau mes tu-!
I 0 vai. vakaro prasidės MAGIŠKU ŠTUKU PROGRAMAS, kurį
3.
rėdavom dar Į Lietuvą do- j
SVARBU
NEW YORK
išpildys Harlowe Hoyt, The Magician. Po programo vėl bus šokiai.
larius siųsti, o dabar iš ten
Gruodžio 13 d.
į Ameriką mums siunčia deNUPIGINTOS LAI
Patogus geležinkeliais susisiekimas
ATSILANKYKIT VISI, SENI IR JAUNI. VISI TURĖSIT DIDŽIAUSIO
sėtkais tūkstančių litų! Tik
iš Hamburgo.
VAKORTĖS Į ABI
reikia prie visuomenės gra
PASITENKINIMO, PASIŠOKSIT LIETUVIŠKU ŠOKIU - IR PAREMPUSI
BREMEN
žiai prisišnekėti ir aiškiai
SIT “DIRVOS” RADIO PROGRAMĄ.
Aprubežiuotam bu
savo užmanymą perstatyti.
Gruodžio
16
d.
vimui Europoje
Ekspresiniai traukiniai prie pat lai
— Tai kaip tu manai: ar
vo BREMEN Bremerhavene užtikri
tu nori žmones apgaudinė-l
na patogią kelionę į Kauną.
<tsiklauskit savo agento
ti: tu manai kad “Dirva”!
Informacijų klauskite pas vietinius
ims šauktis į visuomenę
agentus arba
duoti aukų tavo neva už
HAMBURG-AMERICAN LINE
manymui, ir varysi savo
[j@W
mulkinimo darbą? Ne, to NORTH GERMAN ‘ LLOYD

Skaitykit! SKAITYKIT!!!
DIRVA RENGIA--

Nepaprastą

Programų parėmimui

KONCERTĄ
IR

Stebuklų
Magiškų
VAKARĄ
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LENKAI RUOŠIASI atgabentiems burliokams. Tą
pat nori dabar Lenkai daryti.
KOLONIZUOTI VIL Drauge su Lietuva atgavę savo
politinę nepriklausomybę Len
NIAUS KRAŠTĄ

kai, matyti, greitai pamiršo ir
jiems Rusų darytas skriaudas.
tunas.—Lenkų politikai pa Jie dabar dar didesnius skriau
ti Įsitikino kad Vilniaus das daro okupuotame Vilniaus
to dvarai jau daug mažes- krašte.—Tsb.
enkininio darbą varo negu
s buvo paskirta, šį dalyastebi ir pati Lenkų spauda, KAS BUVO LIETU
įai jų laikraščiuose keliaVAI BARTHOU
mintys kad Vilniaus krašto
■us reikia išparceliuoti, o
us dvarininkus reikia pa- j Kaunas. — Marselyje nu
;i jaunesniais ir energinges- žudytas Prancūzijos Užsienių
Reikalų Ministeris Barthou bu
1 žmonėmis.
vo Lietuvai gerai žinomas. Jo
traginga mirtis padarė Lietu
voje slegiančio įspūdžio. Pran
cūzijos užsienių politika, Bar
thou vadovaujama, Lietuvai bu
vo daug palankesnė kaip ankš
čiau. Kaip žinome žuvusis mi
nisteris buvo labai priešingas
dabartiniams Vokietijos’ siekimamams, o Vokiečiai gi atvirai
skelbia kad jie nori rytų žemių,
kad jiems reikia joti į rytus.
O žinome kad pirmiausia Vokie
čiams tokios rytų žemės yra
Lietuva. Barthou gerai supra
to kad pirmiau Lietuvą, o pas
kui ir visą Pabaltijį užėmus
Vokietija pasidarytų daug pa
vojingesnė ir Prancūzijai ir
bendrai Europos taikai.
štai
del ko Barthou visomis jiegomis
stengėsi pažaboti Vokietijos ka
ringus užsimojimus ir apsau
goti Rytų Europoje susikurusių
valstybių nepriklausomybę. Ve
lionis Barthou labai karštai per
eitą mėnesį Ženevoje sveikino
Lietuvos Užsienių Reikalų Mini
ster! Stasį Lazoraitį, pasirašiu
sį Pabaltijo Valstybių Santar
vės sutarti. , Jis pažymėjo kad
ši sutartis bus> Stiprus ramstis
Pabaltijo Valstybių nepriklau
somybei ir Rytų.Europos taikai.
Ministeris Barthou taipgi kar
štai rėmė ir Rytų Lokarno pak
tą. Dalinai del to pakto su
manymo iširo Prancūzijos drau
gingumas su Lenkija. Apie
to pakto reikšmę jau buvo rašy
ta. Čia tik prisiminsime kad
Rytų Eokarįio paktas dar labiau
pažabotų Vokietijos ir Lenki
jos apetitus Lietuvos atžvilgiu
ir Pabaltijo Valstybių nepri
klausomybei butų saugumo lai
das. 'Liūdi Lietuvos doroji vie
šuomenė del Ministerio Barthou
tragingos mirties. Kaune ren
gia specialus velionies paminė
jimas. Tarp kitų prie Barthou
karsto buvo ir gražus Lietuvos
Vyriausybės vainikas. Lietuvai
velionies ministerio laidotuvėse
atstovavo Įgaliotas Ministeris
Paryžiuje Petras Klimas ir Lie
tuvos Karo atstovas Prancūzi
joje Gen. Gerulaitis.—Tsb.
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STONIS
RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius
valgius ir visokius legališkus
GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director |
6522 Superior Avenue
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NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra ■visiems
lygus, be tsižvelgimo 1 kaštus.
....
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moderniškas.
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CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clevelandietis

A. WIRB1CKAS'
užlaiko gražią užeigą
Į " • Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue

Kampas E. 174th St.

tą “svarbią problemą”. Supra
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tau kad jam rupi Lietuvių tau
SLA. PREZIDENTAS GRA tas likimas Amerikoje. Jis vėl
pasipurtė, plaukus, kurie krito
ŽIAI LOŠĖ KOMEDIJAS
jam ant akių pabraukė į viršų
SLA. 122 kp. surengė prakal ir vėl sušuko nilnu balsu: “Ru
KEISTA, AR NE? Draugas
bas SLA. prezidentui Adv. F. sų tauta 200 milijonų, Vokiečių Povilas savo lapelyje vis labai
J. Bagočiui Spalių 28 d. Gerb. iš 130 milijonų, Prancūzų iš 165 entuziastiškai gina Chicagos cibiznį, net niekindamas
prezidentas pavėlavo tik pusę milijonų!” Užsižymėjau skait cilikų
žymesnius Clevelandiečjus. Iš
lines
nes
tai
statistika,
kuri
valandos. Prakalbos įvyko Ly parodo kaip kalbėtojas plačiai rodo kad Povilas tą daro apmo
ric salėje, žmonių buvo apie dalykus žino. Gerb. kalbėtojas kamas arba iš Chicagos arba
150, tiek kiek yra kuopoje na tęsė toliau savo statistinę kal vietinių socialistėlių. Už dyką
rių. Kuopos pirmininkas G. bą sakydamas: Ispanų apie 300 Povilas nenorėtų pyĮcintis su sa
vo kaimynais. Juk Povilas ži
Levišauskas perstata gerb. pre milijonų, Anglų apie 400 mili no
kad Chicagos cicilikai išvi
jonų
!
zidentą, kuris išeina prieš pub
liojo iš Clevelando Lietuvių ke
Tokių
skaitlinių
aš
niekur
ne

liką gerame upe, su gėle žipo- mačiau. Gal tai buvo priežas lis šimtus dolarių socialistišno atlape, su šypsą veide. Ir tis jo neuralgijos kuri iššaukė kam bizniui, kurie neišpildė to
prabyla: “Gerbiami broliai ir kalbėtoją tokias statistikas iš- ką žadėjo už tuos pinigus pa
seserys, atvykau aš del to kad
Pasigirdo iš publikos daryti.
pažadėjau”, aiškino gerb. pre rokuoti.
balsas
kad
kalbėtojas kalbėtų ' Keista kad ir klebonas Kun.
zidentas patetišku balsu, ran aiškiau, tuomet
SLA. preziden Vilkutaitis pakenčia tokį daly
ką ant žando užsidėjęs. “Aš tas užbaigė tautų
ką ir duoda prie savo bažny
nesijaučiu pats savęs. Dvi die žinias pareikšdamas statistines
čios,
varyti tokią cicilikišką pro
kad “mes
nos atgal man dentistas ištrau Lietuviai trijų milijonų
pagandą, nors tas kenčia klebo
žmonių
kė du dantis, dabar gavau ne skaičiuje žūsim, musų likimas nui ir ardo vietos Lietuvių vie
uralgiją”.
nybę. Del to nesmagu nei į to
blogas.”
kią bažnyčią nueiti, nes gauni
žmonės išgirdę tokį liūdną
Aišku
kad
nei
Anglų,
nei
ki

pranešimą simpatizavo kalbėto tų tautų nėra tiek kiek Bago- raštų platinančių neapikantą ir
jui, ypač matydami ranka už čius iššaukė. Oi'iciališka sta kerštą, vietoj artimo meilės.
Atšąlantis Parapijomis.
spaustą žandą ir liūdnus žo tistika sako kad Anglų kalbą
džius. Toliau’ kalbėtojas pra vartoja 180 milijonų; Vokiečių
dėjo aiškint kad atvyko disku- — 120 milijonų; Rusų — 90
CLEVELANDO SRITYJE ur
suoti labai svarbią problemą, mil.; Prancūzų — 60 mil.; Is mo (wholesale) prekyba 1933
ir kalbėdamas ėjo nuo vieno panų — 55 mil. Tokios skait metais bendroje sumoje siekė
galo estrados į kitą, tą svarbią linės kokias iššaukė kalbėtojas $525,000,000. Skaitlinės paro
problemą primindamas. Nekan yra lyg magiko Houdino iš do kad Clevelande buvo 2,013
triai laukiam sužinoti kas gi ta rankovės ištrauktas zuikis!
1601 Euclid Avenue
Pasideda 8:15 vai.
urmo prekybos įstaigos. Jose
tokia “svarbi problema”. Kal ■ Iš1 to galima numanyti kad dirbo 18,356 darbininkai, ku
bėtojas įsismagino savo oraci p. Bagočiui faktai nereikalingi, riems algų išmokėta $31,381,joje, pamiršo ir apie neuralgi jis prikalba juokų be jokių fak 000.
ją, rėkavo ir rankom gestiku tų, sulipdo iš visokių žodžių,
Didžiausia paskira urmo biz
IMTYNĖSE VISADA DALYVAUJA ŽY
liavo, kaip jo yra paprasta, bet publikoje netinkamų vartoti.
nio šaka buvo maisto ir šiaip
jo kalba vis nepasivijo tos pri Toliau, jis vėl uždeda ranką tos rūšies reikmenų (grocery)
MIAUSI PRAGARSĖJĘ EUROPOJ
mintos “svarbios problemos”. sau ant žando ir kalba apie ne — ji darė apivartos už $103,IR AMERIKOJ IMTIKAI.
žmonės pradėjo kuždėti tarp laimingą Lietuvių tautą, jos 987,000. Joje daugiausia dir
savęs, vieni sakė kad preziden skandalingą likimą. Vėl pradė bo darbininkų, 3,170, ir dau
tas šiandien labai keistai kal jo apie parapijas, parapijų mo giausia išmokėjo algų, $4,797,Nuolat dalyvauja ir įžymus Lietuviai.
ba, niekad taip nekalbėdavo. .. . kyklas, žmonių dvasinius ir ki 000.
Kiti vis tikėjo kad ta neuralgi tokius dalykus. Pagaliau sušu
Tačiau algos anglies urmo
ja atsiliepia į jo nervus, dėlto ko: “Jus Hartfordo Lietuviai prekiautojų, paskiro asmens
Tikietų' kainos prieinamos — 44c., 84c., $1.25; rigside $2.
prezidentas nepajiegia sujung daugiausia nuveikėte Vilniaus ■ buvo didžiausios iš visų kitų,
ti savo minčių ir nieko aiškiai vadavimo darbų! Jūsų darbai siekė $2,912 į metus. Mažiau
nepasako. Bet kalba ėjo sma Vilniaus atvadavimui geri, bet sios algos buvo senų medegų
gyn ir smarkyn, jo balsas pa 1 mums ne tik Vilnių reikia atva apdirbėjų, nesiekė nei po tukKarolis Požėla, promoter.
Jonas Jarus, Asst. Promoter.
kilo ir kalbėtojas tarsi pilniau duoti, bet ir Smolenską, Mins I stantį Į metus.
IHIIIIĮIIIJIIimiilIlIlIlIlIlIlĮilIilIlIlIlIIlijllllElOllilIlilHIIIIESSEiliiiiilIlIllIlIiniĮIJiįlIlIHi
sioje sveikatoje šaukė, kalbėjo ką, Vitebską ir Naugardą (Nov
apie kokius ten Ciprijonus, Sa- gorodą), ten arti du milijonai
tį ,*Dirvą” ir paremti jų sunkų
VĖL 4 UŽMUŠTA. Praeitą
bastijonus. Agnieškas ir mulus Lietuvių yra, reikia juos išlai Į sekmadienį
j
darbą.
Jei ne “Dirva” mes bū
automobilių
nelai

bei asilus....
Klausytojams svinti !”
mėse
užmušta
dar
4
žmonės,
tume
lyg
namas be langų. Il
žandai kaista, keista darosi iš
Dabar tikrai visi juokėsi, ka i taip kad iki tos dienos nuo praNEVEIKIMAS. šiuo laiku giausių metų “Dirvai” ir» jos
tokios kalbos....
da net Rusijos provincijas SLA.
Kalbėtojas pasirodė tikras prezidentas pradėjo aneksuoti I džios metų Clevelando srityje tarpe musų Lietuvių kultūriš leidėj ui-redaktoriui.
kai nėra nieko veikiama. Visi
komedijantas, iš ko publika ne ir ragino Lietuvius jas atva [užmušta 266 asmenys.
Policija vėl ėmėsi smarkiau sau laukiam lyg mirties atėji Socialistų meklioriams Chicasusilaikydama juokėsi ii- girdė duoti. Kas juokingiausia tai
jo daugiausia Ciprijonus, Sa- kad jis kalbos pradžioje Lietu I persekioti nieko nepaisančius mo. Girdisi kada artistai Va į gon nusiuntėm nemažai pinigų
neva skridimui Lietuvon, bet
bastijonus, kunigus, išpažintį vių suskaitė tik apie tris mili važinėtojus ir 24 valandų bė
ir velykines korteles, nors pra jonus, jų trečdalis Amerikoje, jo suėmė 66 už įvairius laužy nagaitis ir Olšauskas atsilan jie musų ir kitų pinigus inalušė klausytojų nemanyti kad jis o štai ima ir suranda dar du mus nustatytų važinėjimo tai ko Clevelande, argi į Akroną , ne sumalė ir be abejo suvalgė.
negalėtume jų parkviest!? Vi | o mes už tai gavom špygą. Kas
esąs kunigas. Tai buvo kalba milijonus! Taigi publika jau syklių.
nieko bendro neturinti su jo suskaito penkis milijonus ir
siems į Clevelandą nuvažiuoti j kita su “Dirva”: už mažą pinipradžioje pakelta “svarbia pro laukia ar kalbėtojas neiššauks
DAUG BALSUOTOJŲ- Pas jų paklausyti nepatogu.
■ gą duodamą jai paremti gau
blema” ir “aktualiais SLA. or iš kur nors dar kelis milijonus! kutinis suskaitymas balsuotojų
Butų smagu kad Akrono Lie nam daug dvasiškos naudos.
ganizacijos reikalais”. Moterys Bet savo “svarbiai problemai” Cuyahoga apskrityje parodo
sakė negaila tų 15 centų už to ] išvados jokios nepadaro.
gana didelę skaitlinę — 488,- tuvių kolonija kiek atsbustų.
Ačiuojam “Dirvai uz tieStasys Tamošauskas, gyve i sos pasakymą apie socialistų
kias komedijas. ... Aš juokiau Nusibodo klausyti jo kalbos, 000. Du metai atgal buvo 467,si šu kitais kartu nes nebuvo ; vyrai pradėjo eiti už durų rū 959.
nantis prie Birutes gatvės, sa
galima išsilaikyti kuomet gerb. kyti ir savotiškas diskusijas
Prieš Lapk. 6, politikieriams ko kad visoje Ohio valstijoje mekliorystes, ir už jos gerus,
Kalnas.
kalbėtojas, — atminkit, didžiau ir juokus kelti. Nekurie tie labai rūpėjo už katrą tie neto tik viena “Dirva” yra Lietu naudingus raštus.
sios Amerikos Lietuvių organi siog pašiepė kalbėtoją ir jo kal li pusė milijono balsuotojų ati
vių kultūrinis žibintas, kuri ir
zacijos prezidentas! — drožė bą, net nemalonu darėsi girdint duos daugiau balsų.
Akroniečiams suteikia dvasios
apie velnius, kuriems jo temo taip musų didžiausios organiJONAS NAUJOKAITIS
je vietos visai nebuvo, arba ) zacijos prezidentą pajuokiant,
Dirvos” agentas Londone.
“
|
maisto.
“
Dirva
”
kas
sekma

PERDIRBS GELEŽINKELIŲ
neturėjo būti. Jis, kartodamas
Pas jį galima gauti “Dir
apginti nebuvo kaip, nes jis SKERSKELIUS. Clevel a n d o dienio rytas duota Lietuviškus
apie velnius aiškino: Nepaisy I bet
pats už save kalbėjo! Bago- srityje yra daug pavojingų ge radio programus. Kas gyvas I vą” pavieniais numeriais ir
kit apie mane ar kitus kurie čius pasirodė tas pats kaip kad
užsirašyti metams. Adr.:
velnio nebijo, bet žiūrėkit kad buvo anais laikais kuomet skel- ležinkelių skerskelių, kuriuose klausomės, sako Tamošauskas: į 3 White’s Gardens,
nuolat
užmušama
automobiliais
mes suaugę ir musų vaikai.
jūsų dūšia butų išganyta, ir jbė Markso “evangeliją”.
Planet Street,
atminkit kad man ne jūsų dū Jo kalba apie kunigus, bez- važiuojantieji žmonės. Tokių
Pereitą sekmadienį teko gir- Commercial Rd. E. 1, London
pavojingų
punktų
yra
38,
ku

šių išganymas svarbu. Ne! Man I dziones, ciprijonus, sabastijo
j dėti per “Dirvos” radio Vanasvarbu Amerikos Lietuvių pro nus, pilypus, jokubus, agnieš riems panaikinti apskrities val igaitį, Olšauską ir jų muzikan
K. BLAŽAITIS
dyba
reikalauja
$14,625,000
ir
blema: ar žūsim, ar išliksim, kas su priedu velnių, buvo šlyk
” agentas
kas atsitiks su Lietuvių tau šti, ir parpasti žmonės galėjo savo projektą pasiuntė valdžios tus šemetą ir Labanauską, ne Užrašo“Dirvos
“
Dirvą
” metams ar
,
viešu
darbu
administratoriui.
apsakomai
už
tai
esam
dėkinta?! — net pasipurtydamas su iš jo tik juoktis, ne pasimoky
__________
ba
pusei
metų.
Kreipkitės
šuko.
į gi “Dirvos” leidėjui Karpiui, ir
ti.
į jį.
Antrašas:
ATSIDARĖ
A.
&
P.
KRAUKuomet žmonės juokėsi iš jo
Buvęs SLA. prezidentas Ge- 'TUVĖS. Clevelando srityje at- raginame visus kur tik jo bal
209 Chapel Street
velnių, beždžionių, cipirijonų, | gužis,
nors nepasakė įdomių
NEW HAVEN, CONN.
sabastijonų, nekurie rimtesnio kalbų, bet visgi paliko įspūdį ; sidarė A. & P. krautuvės, ku- sas pasieks užsisakyti laikraš
budo klausytojai tiesiog disku- kaipo rimto žmogaus, tinkamo ' rios buvo uždarytos kuomet susavo kas su gerbiamu kalbėto atstovauti Lietuvių didžiausią ! streikavo jų 2,000 tarnautojų.
Iš visų virš 300 krautuvių buju yra. Tuom kartu kalbėto organizaciją.
I vo paleista darbininkai ir pajas nustojo šukavęs vėl ranką
DR. M. MIKOLA1NIO KAL • grąžinta krautuvių visai iškėuždėjęs ant savo žando patetiš
Vyrams ir Jauniems Vaikinams
ku pusbalsiu tonu, tarsi verkš BA. Antras kalbėtojas buvo ! limu iš Clevelando jeigu streii
keriai
nenori
skaitytis
su
savo
lendamas, kalbėjo: “Lietuviu li musų jaunas gydytojas, Dr.
Grynos Vilnos SIUTAI
kimas man rupi!... . Viso Lie Mindaugas Mikolainis, sūnūs a. I darbdaviais.
Specialiai parsiduoda po__.---Tarpininkaujant valdžiai, tatuviu ant šio žemės paviršio a. Petro Mikolainio, žinomo vei
yra tiktai trys milijonai, treč kėjo. Jo kalba buvo rimta, pu 1 po prieita prie susitaikymo.
Vaikų Corduroy Lumberjacket
Vyrų Lumberjacks, mėgsta
dalis Amerikoje. O ta proble blika ramiai klausėsi. Dr. Mi
ir kelinės ............. $4.95
I apačia ar cossack .... $3.45
ma, klausimas ar mes išliksim? kolainio kalba buvo rimta, apie
MOKA PENSIJAS. Cuyaho ! Vvru šilti aptiniai
Vaikų Vilna mušti
K
Kas su Lietuvių tauta atsi ligas, jų priežastis, ligų gydy ga apskrityje šį menesį bus iš [ UNION SUITS ............ $1.00
Odiniai švarkai .......... $2.95
tiks ?”
mą, žodžiu apie žmogaus svei mokėta $14,500 senatvės pen > Vyrų kasdieninės
Vaikų Gražus Broadcloth
Dabar žmonės nusiramino. katą.
sijų. Prie to dar yra paduota i Darbinės Kelines ........ $1.69 Marškiniai .......... 2 už $1.00
Butų naudinga SLA. kuopai j 1,100 kitų aplikantų, ir kaip
Manau sau, dabar jis išaiškins
Vaiku Užsimaunami
parengti Dr. Mikolainiui pa greit jie bus užtvirtinti, pensi Vyrų mėlyni Chambray
skaitas sveikatos klausime, jis jų suma bus $35,450 šiame ap- Darbiniai Marškiniai .... 69c SVETERIAI .............. $1.00
Superior-65th Garage tam labai tinkamas. Svarbu Į skrityje.
kožnam žmogui susipažinti su
Liepos mėnesį visoje Ohio
6513 Superior Ave.
moderniškais budais gydymo valstijoje išmokėta pensijų del
November Specials
ligų, su chirurgija ir kitais 1,100 senelių, o Spalių mėnesį
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
Breaks relined
75c
i moksliškais dalykais žmogaus jau buvo išmokėta del 18,000.
už kožną ratą
j sveikatą liečiančiais.
Prie progos noriu pasakyti
Valves ground 75c
už ylinderį.
Puls moteriolas. [jei ateityje SLA: kuopos reng
Visas dalbas garantuotas.
tų savo organizacijos preziden | Naturalis Lapuose Tabakas,
tui Bagočiui prakalbas, turi iš- 1 toks kokį jūsų tėvukai rūkė, = (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =
kalno nustatyti jam temą ir
Lithuanian Funeral Home
tiktai 65c svaras.
Ofiso telefonas
< parašyti nevartoti tokių žo
Rūkomas
Tabakas
50c
sv.
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
=
ENdicott 1378
j džių nuo kurių klausytojams
darytu cigarų =
kambarius leidžiame dykai.
=
Namų
i ! ausys kaista. SLA. organiza I Dėžu rankom
50 už $1.89
cijos aukštas viršininkas priva
į=
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
=
CLearwater 1951-J
{ lo
būti rimtas, pavyzdingas ir Dėžė rankom darytų cigaru E
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei=
pamokinantis. Jei SLA. virši100 už $1.95
=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoS
■ ninkai, ypatingai prezidentas,
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiniųE
Kitokį
pigumai cigarų ir
GYDYTOJAS IR
savo kalbose tik komedijas loš=
gos.
žemiausia
kaina už palaidojimą, sulyg jūsų paĮ
E
tabako.
(45)
CHIRURGAS
, ti tegali, geriau tada komedijų
=
sirinkimo. Reikale telefonuokit.
i=
vakarus rengt ir garsinį kad
WM. NEIDES
G902 Superior Ave.
= 6621 Edua Avenue
ENdicott 1763 =
6906 St. Clair Ave.
Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. » : bus komedijos, o ne rimtos pra
kalbos.
Viską Girdėjęs.
Cleveland, Ohio
^iiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiEiiuiiiiinniiiiiiiiEiiiiiiniiitiiiiiiiigiiEČ

HATRFORD, CONN.

LIETUVOJE

DIDELES IMTYNES

Lapkričio-November 14 d.
CO LI SE UM

AKRON

Pirkit Dabar! ir Taupikit!

$15

) _ THE KRAMER & REICH CO.

TABAKAS | DELEA C. JAKUBS I

DR. A. J. KAZLAUGKAS į

DIRVA

MS GIRDEI CLEVELANOE-APIELIHKtSE

p. Polterienė, D. Jarienė, E.
Yurgilienė, M. Verbilienė, A.
M. Praškevičius. ■
Rep.

SPORTAS

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
PADĖKA LIETUVIAMS
John. J. Boyle, laimėjęs
Cuyahoga County iždinin
ko rinkimuose, išreiškia sa
vo širdingą padėką Cleve
land© Lietuviams už parė
mimą jo šiuose balsavimuo
se.
“DIRVOS” RADIO KONCER
TAS. Visi Lietuviai jau žino
kad “Dirva” duoda Lietuviš
kus radio programas sekmadie
niais nuo 9:30 vai. ryto. Bet
tie programai “Dirvai” labai
brangiai atsieina. Reikalinga
kad ir visuomenė kuo nors pri
sidėtų. Taigi radio programų
parėmimui “Dirva” rengia di
delį Radio artistų koncertą ir
Magiškų Stebuklų vakarą sek
madienį, Lapkričio 25 d. Kvie
čiame vietinius ir aplinkinių
miestelių Lietuvius atsilankyti,
savo keliais dešimtukais paremsit tą didęlį “Dirvos” darbą
kurį “Dirva” jau trecias metas
pagrotu j ums duoda, pasiimdama visą naštą ant savęs.
Daugelis Lietuviu klausinėja
kodėl. Clevelando biznieriai ne
prisideda prie radio programų
parėmimo, kodėl tik viena “Dir
žą” tą didelį darbą dirba. At
sakyti už visus mes negalime.
‘Dirva” kiek išgali tiek dirba,
r mes turime visuomenės pa
namą ir dėkingumą.
Rengkitės atsilankyti iį Radio
įaudai vakarą, ir mes galėsime
esti savo pradėtą darbą ir jus
Įnksminti.
(Plačiau apie Radio koncertą
skaitykit ant 6-to pusi.)
PADĖKA -CLEVELAN- į
DIEČIAMS
Visiems Clevelandiečiams ku
rie atsilankė musų 10 metų sukaktuvjų nuo atsilankymo į
Clevelandą paminėti vakare, ir
visai komisijai ir veikėjams ku
rie prisidėjo prie to vakaro
padarymo tokiu gražiu ir pa
sekmingu, tariame savo nuošir
dų. Lietuvišką ačiū! Mums ir
toliau bus smagu jus lankyti ir
visada prisiminti.
A. Vanagaitis,
J. Olšauskas.

LABAI PATIKO. Gauname
daug laiškų ir žodžiu daugelis
suėję pasasakoja kaip jie gė
rėjosi “Dirvos” radio koncer
tu pereitą sekmadienį, kuomet
programą išpildė komp. A. Va
nagaitis, Olšauskas ir Margu
čio muzikantai.
“Dirva” taipgi labai dėkinga
tiems mylimiems artistams už
jų pasišventimą. Jie turėjo va
žiuoti ir tą pačią dieną koncer
tuoti Pittsburghe. j. Kelias į
Pittsburghą tiesiai eina visai
kitas, tačiau jie nepagailėjo
savo vargo ir pasukti iš ke’>o
daug desėtkų mylių kad. palink
sminti šios Amerikos dalies ra
dio klausytojus kurie Vanagai
čio ir Olšausko kitaip negali
girdėti.
PRALEISTA VARDAI. Lie
tuvių Kultūrinio Darželio 5 me
tų sukaktuvių minėjimo vaka
rienės aprašyme pereitame nu
meryje buvo praleista du au
kavusių vardai, kurie davė po
$1: Ona Baltrukonienė ir Vin
cas Greičius.
Sekr.
IŠMOKA MAŽAS SILVIAS.
Union Trust Co. bankas šiose
dienose išsiuntė pranešimus vi
siems tiems depozitoriams ku
riu pinigų yra likę tame banke
$10 arba mažiau, pribūti ir iš
siimti visus. Tokių depozitorių yra 74,175, kuriems pri
klauso bendra suma $151.785.
Po 'Lapkričio 15 dienos Union
Trust Co. mokės dalį dividendų
kitiems savo depozitoriams. ku
rių pinigai tame banke uždary
ti. Bankas gauna $12,000,000
iš Federates Rekonstrukcijos
Korporacijos paskolos formoje.
LIETUVIŲ SALĖS B-VĖS
PADĖKA.
šiuomi reiškiame
padėkos žodį visiems Lietu
viams biznieriams ir kitiems,
kain tai Lyros chorui, solistams
ir laikraščiams, kurie prisidėjo
prie Salės Bendrovės vakaro,
rengto Spaliu 7 d., kuris buvo
taip pasekmingas. Taipgi ačiū
visai publikai, kuri skaitlingai
atsilankė.
Salės Bendrovės Valdyba ir
Direktoriai.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus
Redakcijos sutrumpinti.

JONAS DeRIGHTER
IŠRINKTAS

Vanagaitis ir Olšauskas . EKSTRA! NUMASKUOTAS
IMTIKAS PASIRODĖ
vis Populiariški
LIETUVIS!
Clevelande
IŠRINKTAS Į OHIO SEIMĄ
Karolio Požėlos rengiamose
— GAVO 163,405 BALSUS

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas

Phone: ENdicott 44S6
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Voice Culture and a
Trained Voice

AMONGST OUR
LITHUANIANS

KOMER COAL & WOOD CO.

TT

Cleveland. O.

ST. GEORGE’S CHOIR TO HOLD:
DANCE
St. George’s Choir will hold a
dance and card party Wednesday
SCRANTON GIRL GOES TO
evening November 21, at the Parish
By Adelaide Miliauskas
WESTERN RESERVE U. HERE
Hall. Prizes are to be offered at
Cleveland offers many advantages each table and Alekngs’ orchestra
Do you know a cultured voice
to young people seeking knowledge will present the music for the dancers when you hear one ?
in specific professions.
People are very much mislead by
Tickets—2 for $.25 or $.15 each.
From Scranton, Pennsylvania, comes Everbody is welcome.
false
interpretations.
Remember
Miss Mary Balcrius-Balciuto, 1740
being a passenger in an aeroplane
Nay Aug avenue, to study Public
does not signify you are an aviator.
YOUNGSTOWN CONCERT AND
Health Nursing here in Cleveland
Sitting down at a piano and endeav
DANCE—.SUNDAY 'NOV. 11.
at Western Reserve University. She
oring to play with one finger does
The Youngstown branch of the
is making her home at 2110 Cornell
not indicate that you are an ac
S. L. A. will present a concert and
road, an apartment, with several of
complished pianist. If you sing for
dance this coming Sunday at the
her girl friends, during her stay
pleasure does not say you are an
Progressive Hall there. The Akron
here.
artist
with a trained voice. Re
Social Club will present their en
Miss Balcrius’ student career has
tertaining program in addition to member, in order to become a phy
been beset by many difficulties. Forc
the Cleveland Artists. Mr. Karpius, sician one must go through a ter- i
ed to leave high school in the fresh
Editor of the Dirva and Mr. Jarus rible ordeal of studying many diffi
man year, she mustered up a great
will speak. Miss A. Milauskas and cult topics such as: Anatomy, Phle
deal of energy and enthusiasm to
Mr. Zdanis will take part in the. botomy, Phrenology, Physiology and
become a nurse.
musical portion of the presentation. many other topics. The same with
lEntering a night high school at
The proceeds Of this doing will go Voice Culture we have many topics
Scranton she successfully completed
toward the furthering of vocal train to deal with under Vocal Physiaology
her required course and immediately
ing for Mies Rose Lucas, of Youngs in order to have a perfectly producentered the Scranton State Hospital
town, who has been ever-ready to ed voice. This actually means de
emerging a fully trained nurse. Then
assist in programs and doings of voted years of Vocal training. Do
in her capacity as a private nurse
this and other cities.
It is com not forget there is a big difference
she traveled extensively visiting the
mendable that this S. L. A. branch between the natural and the properly,
following states: New York, Colo
recognizes the need for supporting trained voice. Now as to the nature
rado, Arizona and many other states
a movement of this type and par of this difference the facts of em
and cities. Her ambition now is to
ticularly for a girl of Miss Lucas’ pirical observation are borne out by
become a public health nurse for
the results of scientific analysis. A
type.
which she is now matriculated at
It is hoped that people of near natural voice is crude and shivery
Western Reserve University. In ad
by towns will come to enjoy the because it is unskilfully used. A
dition she has studied at Columbia
good Youngstown atmosphere also lack of facility is revealed in the
University. At Scranton she served
untraine'd singers handling of the
supporting a good cause.
as District Nurse.
voice.
The intonations are imper
Cleveland Lithuanians wish her
fect. Transitions from note to note
'
FROM DETROIT
Godspeed in her aims, and hopes
Mr. and Mrs. Anthony Grablack, are rough. All these defects indicate
that her stay her is pleasant. Last
and Mr. A Myhles, all of Detroit, the voice is not completely under the
Sunday she attended the presenta
Further)
are visiting at the home of Mr. and command of the singer.
tion of the opera “Grigutis”.
Mrs. K. Staupas, Cleveland.
The the tones are more or Jess throatyo
o
o
whole group attended the presenta or nasal, or indicative of some de
OPERA “GRIGUTIS” PRESENTED tion of “Grigutis” of which Mr. gree of muscular tension.
A perfectly used voice on the
IN CLEVELAND
Staupas was a member of the cast.
This fine opera was presented to Mr. Myhles spent a whole year in other hand, convinces the hearer
that the singer has full command
the public last Sunday, November Russia in 1932.
of all the resources of the vocal
4t.h, at the Lithuanian Hall, 6835
organs.
Each tone is a perfect
Superior Avenue.
DIRVA’S RADIO CONCERT
The Lithuanian Workers’ Society,
A most unique dance and concert musical sound, firm and free from
Chapter 23, gave a most noteworthy will be held at the Lithuanian Hall fault or blemish. The voice is not
renditnion of this famous Ukrainian in Cleveland Shnday November 25. squirmy but moves from one note
opera.
A variety of artists of the radio to another with ease and with purity
A picked cast consisting of: A. program will be ready to give the of intonation. AH the graduations
Gailiunas, B. Rasiliutė, J. Dvylis, audience a personal appearance and of loud and soft; and all the lights
M. Macioniene, S. Kučinskaite, S. then during the ten o’clock inter and shades of sentiment or passion,
Telksnys, N. Skirbantas E. -Tamo mission, there will be a short presen seem to respond directly to the
šiūniene, K. Staupas, L. Banioniene, tation of magic by the president of singers instinctive desire for musical
O. Uzkuraitiene and Cleveland-be Ohio’s group of amatuer magicians. expression. When the possessor of
loved J. Krasnickas and Aldona Vil
You are cordially inlvited to at a good natural voice goes through
a proper course of vocal train; fgK
kelis at the piano.
tend this something different in the
these defects of production native
A large crowd turned out in at field of entertainment.
to the untrained voice are gradually
tendance with a mixture of Com
corrected.
munists, Catholics and Nationalists.
(To be continued)
In the evening a swell dance con

Kompozitorius ir dainininkas- imtynėse Coliseume (4601 Eu
Pirmą kartą Ohio istorijoje, juokdaris Antanas Vanagaitis clid avė.) porą kartų dalyvavo
o gal ii- visos Amerikos istori ir jo draugas dainininkas Juo murkuotas smarkus imtikas ir
zas Olšauskas Clevelande yra
joje, Lietuvis tapo išrinktas į taip
pat populiarus ir visų Lie niekas nežinojo kas jis toks.
valstijos seimą. Clevelande gi tuvių mylimi kaip buvo pamy
Praeitą trečiadienį smarkio
męs ir augęs Lietuvis, Jonas T. lėti dešimts metų atgal kada se imtynėse jis tapo numasDeRighter (Deraitis) Lapkri pirmą kartą jie čia, su kitais kuotas — jo oponentas numovė
čio 6 d. rinkimuose Demokratų pora žymių artistų, lankėsi ir jo juodą kauke — ir pasirodė
kartą mus “Dzimdziškai”
sąraše pateko į Ohio Valstijos pirmą
palinksmino. Jų populiarumą kad tas smarkus, milžiniškas
Seimo atstovus iš Cuyahoga patvirtino antradienį surengtos vyras yra tai pragarsėjęs Lie
apskrities, gaudamas nepapras Lietuvių salėje jiems 10 metų tuvis imtikas Billy Bartush
tai daug balsų —• 163,405. Iš sukaktuvės nuo jų pirmo atsi fiBartušis), kuris yra vienas
šios apskrities į seimą renkasi lankymo musų mieste. Didelės iš nenugalimų vyrų imtynių
Lietuvių salės galima sakyti
18 atstovų, ir DeRighter stovi sienos
skėtėsi nuo publikos dau sporte.
9-tas išeilės laimėtojas. Lai gybės. Niekas netikėjo ir ne
Bartush yra tikrai milžinas,
mėjo visi 18-ka atstovų Demo laukė tiek daug žmonių papras virš 6 pėdų aukščio, plačių pe
tos dieijos vakarą!
kratai,
čių, gabus imtikas, bte dar vi
Na o programas! ir tas lyg sai jaunas vyras, apie 25 me
Jonas T. DeRighter yra Lie
tyčia
pasitaikė
būti
daug
ge

tuvių Taupymo ir Paskolos Dr- resnis net už pereitus progra- tų amžiaus.
jos sekretorius.
Jis žada Clevelande tankiau
mus, ir publika išsiskirstė taip
pasitenkinus
kaip
tik
galima
pasirodyti.
Lietuviai privalėtų
Demokratai laimėjo viską
norėti matyti pasitenkinusią. O atsilankyti ir pažinti jį.
Ohio valstijoje ir Cuyahoga šį sykį ir įžanga buvo branges
apskrityje laimėjo Demokratai nė !
Požėlos Aprašymas
šias vietas ir balsų gavo se
Kadangi šymet suėjo 10 me Teko girdėti kad yra rašoma
tų nuo “Dzimdzių” atvykimo į ir neužilgo “Dirvoje” pasirodys
kančiai :
Gubernatorium — Martin L. Clevelandą, ir kadangi Vanagai gyvenimo, istorija Karolio Po
čiui ir Olšauskui buvo reikalas žėlos, kuris yra vaizdingiausias
Davey — 1,123,773.
aplankyti Pittsburghą, jie suti imtikas ne tik iš Lietuvių bet
Suv. Valstijų Senatorium — ko užsukti ir Clevelande. Tą ir iš' visų tautų.
Vic Donahey, 1,271,293.
patyrę, būrelis, vietos veikėjų
Jonas Jarus.
Leitenantu Gubernatorium —•. pasitarė, sudarė komitetą ir
pasiėmė • surengti jiems priim
Harold G. Mosier, 1,064,084.
tuves. Darbą atliko labai sklan COMMUNITY FUND
Cuyahoga apskrities viršinin džiai ir pasekmės buvo tokios
IŠTAIGŲ DARBŲ
kokių nebuvo nuo pat pirmuti
kai :
atsilankymo.
PARODA
Šerifu — John M. Sulzmann, niošį jųsykį
jų programas buvo
158,126.
gana planingas, tiesiog kaip
Community Fondo valdyba
Iždininku — John J. Boyle, koks škicas: pradėta su Vana rengia išstatymą-parodą kurį
gaičiu (Amerikonu), ir Olšaus duos Clevelandiečiams progą
185,803.
Prosekutorium — Frank T. ku (Lietuvos kaimiečiu) kuris pamatyti darbą ir veikimą vi
gryžta pėkščias į New Yorką sų 100 įstaigų kurios veikia po
Cullitan, 188,785.
per Clevelandą, iš garsios Chi- Community Fondo globa.
Auditorium — John A. Zan- cagos Pasaulinės Parodos. Tas
Ekspozicija atsibus Euclidgerle, 207,617.
kaimietis buvo nuvykęs parodyt Thirteenth Street Garage An
Komisijonierium — Gorman, pasauliui savo seną sermėgą ir nexe, ir tęsis nuo Lapkričio 14
batus.... Kaimietis atsisakęs iki 21, apimdama pirmas tris
191,288.
Lietuvon “antru skridi dienas fondo vajaus,. kuris tę
Rekordų vedėju — Lybarger, gryžti
mu”, bijo nupulti kur į balą... . sis nuo Lapkričio 19 iki 27.
195,436.
Jie paskui ima dainuoti gražias
Dudley Blossom, fondo geneCoroner — Arthur J. Pierse, Lietuviškas dainas. Ateiną du ralis pirmininkas, sako: “Mano
jauni muzikantai akordionistąi, manymu, jeigu kiekvienas pi- I
159,202 (Republikonas). ,
Ohio Senatan — James Met- Antanas Labanauskas ir Alekas lietis galėtų asmeniniai atsi
šemeta (persirėdęs į merginą), lankyti ir pamatyti įstaigas
zenbaum, 186,318, ir penki kiti ir
kada jiedu savo instrumen das, ir kokį darbą jos atlieka,
senatoriai, visi Demokratai.
tais užtraukė, publika" tiesiog nebūtų abejonės apie jas ir tie
Kongresmanais į Washingto- negalėjo atsigerėti. Tiedu jau- kurie patirtų tai butų stiprus
ną: Martin L. Sweeney, Char nioliai jau trečias ar ketvirtas rėmėjai šio fondo. .Betgi nėra cluded the day’s entertainment.
o
o
o
les V. Truax, Stephen Young, kartas Clevelande lankosi, bet galimybės leisti milijonui Cle
CLEVELAND BOY DIES
matyt
kad
muzikoje
tobulinasi,
velando
gyventojų
aplankyti
Robert Grosser, Chester Bol
nes vis puikiau savo armonikais tas įstaigas, todėl mes bandy Mr. Joe Zekanis, of Cleveland, for
ton.
’ griežia.
sim tas įstaigas atvaizduoti. mer K. of L. member passed away
Linkėtina jiems laikytis sU Šiame, parodyme bus atvaizduo- after two weeks illness. He was
PENNZOIL Poloistai prade Vanagaičiu ir Olšausku ir ne iama kokiems/tikslams pralei well known to many people of his
da savo žieminį sezoną sekma siliauti linksminus Amerikos džiama pinigai kurie suaukau- age, in the early twenties.
dienio vakare, Equestriume, Lietuvius. Visur jus busit su jama Community Fondui.”
tikti ištiestom rankom!
Inej imas į parodą bus nemo
J. J. LAZICKAS
6800 Denisn avė. Lošimas bus
Programe dasidėjo keletas ir kamai. Daugelis įstaigų perprieš Erin Brews.
vietinių: J. šeštokas su savo neš savo darbus tiesiog į paro
JEWELER — RADIOS
duktere ir dar viena Lietuvaite dą. Ypatingai bus įdomu de
stygų instrumentais monstravimas ligoninių, aklų
6497 Superior Ave.
“GAILA ŪSŲ”. Moterų Lab skambino
ir dainavo, po jų sekė vietos du jų darbo’ ir raišieji.
darybės Draugija (naujos pa jaunuoliai, Vaitelis ir Yurgelis.
Prie E. 65th-Norwood Rd.
Prie
to
bus
radio,
scenos
ir
rapijos) stato scenoje farsą- kurie puikiai pagriežė savo in- filmų artistų programi.
—ENdicott 6438—----komediją, “Gaila Ūsų”, sekma trumentais: giratu, burnine ar
dienį, Lapkričio 11 d-> Naujos monikėle, ir akordionu.
Parapijos salėje.
Sekė Vanagaičio ir Olšausko
“Gaila Ūsų” atvaizduoja tėvą programo paskutinė dalis, pil
kuris neapkenčia moderniškus na juokų, puikiausių dainų, ir
1201 East 80th St
Phone GArfield 2921
dalykus ir nori gauti savo duk Vanagaičio kalba apie praeitus
LIETUVIS
ANGLININKAS
teriai seną žentą. Bet atsitin dešimts metų, apie jų didelės:
POCAHONTAS LUMP ......................... tonas $8.25
ka taip kad senas žentas per pastangas Lietuvius linksminti ORIGINAL
(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį pelenų iš tono)
sitaiso save į modernišką jau ir žadinti Lietuvystę juose ir
POCAHONTAS LUMP ..................... tonas $7.85
nikį ir duoda jaunam žentui apie priešus kurie, bando jiems STANDARD
(ši anglis duoda didelį karštį, sudega iki smulkių pelenų.)
progą laimėti mergelę. Vaidi kenkti.
KENTUCKY LUMP ......................... . . . .'............. . .. fonas $7.85
nimą atliks puikiai patyrę ak
Antroje jų programo dalyje
(Ši anglis taipgi duoda visai mažai pelenu, viskas sudega)
toriai.
padaryta šitoks “šposas”: ar
LUMP ................................. ..... ........... .. tonas $6.75
Taipgi bus muzikalė dalis, tistams nelauktai, per salę vai SUN (šiKING
anglis yra- geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)
kuri susidės iš solo, duetų ir kas atėjo su gražiu pyragu, ant
LUMP ........................................................ tonas $6.45
kvartetų, ką išpildys žinomi kurio degė 10 žvakučių, kas rei HOTFIRE (Geriausia
anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)
musų dainininkai.
škė 10 metų sukaktuves. Vai
PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.
“Trys Grybai”, kurie pradė kas (Pokerių sūnūs) nešdamas
jo vėl dygti kada atėjo daug pyragą ir telegramą per salę ^lllllllllllllllli!!llillillIllllltllllig|lilll!liill!llli!lllilIllilĮitll!tlin!9Hli!liri!!iniTimŠ>L
lietaus ir šalto oro, prijuokins eidamas šaukė “Telegramas Va
publiką savo naujais šposais. nagaičiui !” Na ir patiekė ar
Taigi nepamirškite kad šis tistams puikų pyragą! (Pas I
žemos kainos — Aukšta rūšis
Ę
visas programas bus jau šį sek kui, už scenos, tą pyragą pa =
madienį, Lapkričio 11 d., nuo 5 gelbėjo survti ir tie kurie pro
IŠVALOMA IR IšPROSIJAMA
vai. vakare, Naujos Parapijos gramo išpildyme nei pirštu ne
VYRIŠKI SIUTAI IR TOPKOTAI
1
1
salėje, o po programo bus Lie prisidėjo-! Skanus buvo, p. Ju E
=
MOTERIŠKOS DRESĖS ir COATAI
=|
tuviški ir Amerikoniški šokiai rienės keptas.)
prie geros muzikos. Pelnas
Kailiais apsiuvinėti koatai nuo $1 iki $1.50
=
Po programo prasidėjo šo E
skiriamas naujai parapijai.
kiai. kuriems grojo Labanaus E Geresniam darbui — geresniam patarnavimui — gėrės- £
Širdingai visus kviešia Mote kas ir šemeta. Publika' šoko iki
nėms kainoms — telefonuokit savo vientaučiai
š
rų Labd. Dr-jos
Komisija. 12 nakties, o paskui apačioje
E Joseph Stagniunas
Phone GL. 5995 =
dar linksminosi iki 1 vai. Visi
“GRIGUTIS” PAVYKO. Per turėjo puikiausius laikus.
eitą sekmadienį Lietuvių salėje
Virš scenos buvo iškabintas ^W.\7AVAVA,A,>VA,AW>">\Y.VAWA,>,.,.,.,AiY.W.‘VA,,"<
statyta scenoje operetė versta užrašas (J. G. Polterio ir šei
iš Ukrainų kalbos ir Lietuviš mos darbo) “Sveikiname Dzimkai vadinama “Grigutis”. Pa dzius 10 Metų Sukaktuvėmis!” S
sisekimas buvo geras yisais at
Scena buvo nudėta painiomis. į M
7123 Wade Park Ave. cor. Nichols >
žvilgiais.
Viskas taip -gražu, malonu.
Vaidinime dalyvavo: A. Gai- Prie iškilmingo vakaro suren
Puiki Lietuviška užeiga — naujai įrengta ir
j
liunas, B. Rasiliutė, J. Dvylis, gimo ir ta patį vakarą darba
S
atidaryta
—
Restaurantas,
geriausi
Lietuviški
namų
>
Į
M. Mačionienė, S. Kučinskaitė, vosi šie: Jonas G. Polteris (vi
į
S. Telksnys, N. Skirbantas, E. so biznio vedėjas), Jonas Bra į valgiai. Visokį gėrimai. Mandagus patarnavimas.
Tamošiūnienė. L. Banionienė. zauskas, A. M. Praškevičius, P.
PENKTADIENIAIS SKANI ŽUVIS.
į
K. štaupas, O. Užkuraitienė, J. štaupienė, Jonas Jarus, K. S. į
Krasnickas, kuris operetę ir va Karpius, Jurgis Salasevičius,
į
dovavo, ir pianu akompanavo Jonas Pečiulis, P. Jasulaitis, K. į A. ZDAN1S ir ED GRIGAS—Savininkai
Aldona Wilkeliene.
Rep. Taraškevičius, J. Salasevičienė, ?AWAVWAV.WAV>VAWAWA7AWAWA\W.SW.'VW

|

6820 Superior Ave.

"ORV

HY LO CLEANERS

!

Į

|.

NICHOLS TAVERN

f
>

UŽKVIETIMAS

Šio šeštadienio vakare, 10
d. Lapkričio, bus formalįs
atidarymas musų naujai įren
gtos užeigos
SUPERIOR-74th CAFE
7401 Superior Avenue
Bus duodamas skanus namų
rūšies valgiai, alus ir vynas.
Bus muzika. Kviečiame vi
sus atsilankyti.
L. D. GiRIKEPELIAI
(GRAY)
“Dirvos” Redakcija priima ir
talpina pranešimus apie vietin:
Lietuvių judėjimą, nemokamai.
Pranešimai turi būti parašyti
trumpi ir tik apie patį dalyką.

DR. HUGHES
DENTIST
Seniau buvęs ant St. Clair

K. of L. SPOTLIGHT
A. S. L.

The K. of L. monthly meeting takes
place on the 12th of November at
the Lithuanian Hall, and this is only
a reminder to all prospective candi
dates that our club will sincerely
welcome them at this coming assemb
ly, which starts at 8:00 P. M.
o
o
o
The coming play, “Teta iš Spittzburgho” is a farce-all-girl-comedy
which includes the following mem
bers of our club:
Stella Šalkauskas
Ann Usalis
Petronella Stankevice
Stella Keever
Betty Lucas
Mildred Keever.
“Kurčias Žentas”, also a farce
comedy includes:
Nellie Greene
Peter Luiza
John Kazei
Stanley Kaze!
Frank Swinarski.
This play is to be presented at
the Lithuanian Hall, on the 18th of
November.
o
o
o
The coming meeting will include
a short discussion by Peter Luiza
and Martin Žitkus, on the subjects,
“Why I enjoy Single Blessedness”
and “Why I enjoy Married Bliss."

dabar randasi

43rd ir Superior Ave.
Geriausias darbas už pri
einamas kainas. Jeigu tik
yra Dentisterijos darbas,
aš ją atlieku.
Mielai suteiksiu savo drau
gams Lietuviams ir jų
draugams gerą išegzaminavimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.
VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

DID YOU KNOW
THAT Mr. K. S. Karpius, editor
of the “Dirva” and author of a great
many books, is formulating plans
for a new book, which he promises
to just about surpass all his past
efforts.
THAT Mr. Peter Skukas, editor of
this Youth’s Forum, was a one-time
famous organ repairman—traveling
froiri city to city as a repairman of
some note.

THAT Karl Pojello, famous for
his wrestling and promoting, once
owned a drug store in Chicago, and
that he is a pharmacist.
THAT the same gentleman is 8
atty, tasty dreser. You might even
call him a Beau Brummel and Besu
would feel complimented.

Ohio Liti
Teat
In the Unite

Canada and

Lithuania ai

I
6820 Supei
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TEISI KON1
GIRS 301
DARBO!
Washington
Dirbo Federa
te Green iš
Įėjimo kad
Valstijų Koi
žins 30 vada
vaitę ir kad'
kinti kompa
unijas.
begalio a
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ruošė del 1!
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Wiimbkai 1
Moję, kuri ga
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kauja streiko
Petroit. -1
bimas U I93i
barama isdir
forth pralink
autemobilių inc
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Didins įstaig
lika didelių An
bysčių pranešė
siryžusios prai
savo įstaigų pa
praplėtimus, k
barus bendrai
apie 3120,000,(
prasidės su p
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