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CLEVELANIŲOHIO

Japonija Neužsileidžia
Anglijai ir Amerikai
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Žinovai tikrina kad arti
nasi dideli neramumai tri
jose žymiose industrijose—
plieno, automobilių ir budavojimo. Kadangi tose in
dustrijose dalykai šiek tiek
pagerėjo ir dar žada ge
rėti, darbininkų unijų va
dai ruošiasi užvesti kovas
už pagerinimų tų industri
jų darbo sąlygų.
Prie to, dar galutinai ne
baigta taikymosi derybos
audimo industrijoje po ne
senai buvusio streiko, todėl
darbininkų vadai visų audi
mo industrijos šakų padarė
pareiškimą taikymo tary
bai kad bus apšaukta strei
kas poroj šimtų audinyčių
jeigu nebus padaryta ati
tinkami patvarkymai dar
buose ir kompanijos nesi
liaus persekiojusios unijistus darbininkus.
Šilko ir rayono dažytojų
trijų savaičių streikas grąsina sulaikyti daugiau kitų
darbų ir išmesti iš darbo
tūkstančius kitų darbinin
kų. Streikuoja 15,000 da
žytojų Paterson, N. J., sri
tyje. Jeigu šis streikas ne
sibaigs tuoj, prisieis sulai
kyti darbus 25,000 mėgstu
apatinių apvalkanų siuvėjų.

------ 4--------

Bridgeport, Tex. — Už
griuvus žemei iš 40 pėdų
gylio griovio kuriame kasė
jai dirbo, keturi darbinin
kai palaidoti gyvi.
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Cleveland. — Winton En
gine Co. gavo Suv. Valsti
jų karo laivyno užsakymų
$2,142,000 vertės motorų
naujiems submarinams.
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Stiklo darbininkų unija
pasirašė sutarti su Pitts
burgh Glass Co., apimančią
algas ir darbo valandas. Ta
unija turi apie 4,000 narių.
Stiklo dirbtuvės randasi ke
liuose miestuose paskirose
šalies dalyse.
8:15 val
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Išleidžia Penktadieniais Clevelands

Ohio Lietuvių Spaudos B-ve

New Yorke organizuoja
ma ir rengiamasi iššaukti
streikuoti apie 50,000 dar
bininkų tarnaujančių kel
tuvų (elevatorių) valdyme
didžiuose budinkuose. Tas
streikas suparaližiuotų ju
dėjimą tuose budinkuose
kurie be elevatorių negali
apsieiti.

Alpena, Mich. — Susimu
šus dviem prekiniam lai
vam Huron ežere, žuvo ketūri darbininkai. Vienas tų
laivų nuskendo.

PENK TADIENIS, LAPKRIČIO-NOV. 23, 1934
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ĮSPŪDINGAS ATIDA
RYMAS LIETUVIŲ IR
ESTŲ PARODOS

Washington. — Suvieny New York. — Generolas
tų Valstijų Vaizbos Buto Smedley D. Butler, buvęs
pasižadėjimas kooper u o t i jurininkų tarnyboje, iškėlė ATIDARYME DALYVAVO
pindamas ir Lietuviškų posa
su šalies administracija už aikštėn kongreso komitetui
LIETUVOS IR ESTŲ
kių. Nurodė kad parodos tik
tikrina pusėtiną pagerėji tyrinėjančiam prieš-valstyKONSULAI
slas yra akyvas pasidalinimas
mą biznio visoje šalyje bė binį veikimą, kad tūli New
kultūrinėmis idėjomis. Atsi
gyje sekančių penkių ar še Yorko dešinieji kapitalistai Philadelphia, Pa. =— “Baltic kreipdamas į miesto mayorą,
and Handicraft Exhibi
šių savaičių. Kalėdinė biz žadėję sukelti tris milijo Art
tion’’ — Lietuvių ir Estų' liau p. žadeikis priminė kad Phila
nio apivarta šymet tikima nus dolarių kapitalo, ir siū dies dirbinių paroda visų ge delphijos vardas yra senai Lie
bus
geriausia nuo 1929 me lė generolui suorganizuoti riausioje krautuvėje, Straw tuvoje žinomas ir populiarus
NORI KARIŠKO LAIVYNO LYGYBES, IR TA
tų
Kalėdų.
kariumenę iš 500,000 ir eiti bridge aiud Clothier, buvo ati Lietuvos kaime, kaip Lietuvos
TURĖS, NEPAISANT AR ANGLIJAI
Spėjama-kąd darbai laip į Washingtona nuversti ša daryta Lapkričio 7 d. labai iš Vilnius ar Kaunas; kad Phila
IR SUV. VALSTIJOMS PATIKS.
delphijos “Liberty Bell” davė
sniškai eis geryn ir bizniai lies valdžią, o pačiam pasi kilmingai ir vykusiai.
idėją
Amerikos Lietuviams įsi
pakils, išskyrus jeigu bent daryti fašistišku diktato Ta krautuvė randasi pačia
gyti
ii'
Lietuvai dovanoti “Lie
Japonija Sako ta« Žemi RAGINA ĮVESTI BEDAR streikai pakenks kurių ne rium.
me miesto centre, ii' turi patuvišką
Laisvės Varpą”, kuris
na Jos Vardą Toli
BĖS APDRAUDĄ
bus galima išvengti.
Eina tardymas įtartų to puošus du langu Lietuvių ir dabar skamba Kaune:
muose Rytuose
Warm Springs, Ga.—Čia
kiame suokalbyje asmenų. Estų išdirbiniais. Tie langai
“Skambink per amžius
jau atrodo kaip atskira paroda
atsilankęs,
dalyvauda
m
a
s
TABAKAS
IR
ALKOHO

sunams Lietuvos.
Londonas. — Japonijos
ir nei vienas nepraeina jų ne
LINIAI GĖRIMAI
“
Tas
laisvės nevertas
ambasadorius, Tsuneo Mat- pietinių valstijų gubernato
AUSTRIJA NORI GINK pastebėjęs ir nesustojęs. Lie
rių
konferencijoje,
Prezi

PELNINGI
kas
negina jos.”
sudaira, žymiausias Japonų
tuviškas tautiškas aprėdas, taip
LŲ LYGYBĖS
“
Tokiu
budu
”, pareiškė p.
dentas
Roosevelt
patarė
ir
Svaiginančių
gėrimų
tak

diplomatas, derybose Ame
Geneva. — Nusiginklavi pat ir Estų, buvo dėmesio ren Gen. Konsulas, “Philadelphija
sų
federalės
valdžios
iždas
ragino
gubernatorius
sten

rikos ir Anglijos su Japoni
mo konferencijos komiteto tini. Gražus Lietuvos vaizdai,
savotiškos reikšmės Lietu
ja už kariškų laivynų skai gtis įvesti bedarbės apdrau- už Spalių mėnesį gavo 3 mi posėdyje Austrija iškėlė sa medžio stalai, lino audiniai ir turi
vių
tautos
gyvenime ir del to
čiaus ii' didumo nustatymą, dą pačiose valstijose, su fe- lijonais dolarių daugiau ne vo reikalavimą duoti Aus gintaras yra Lietuviškų ekspo mieesto mayoro čion atsilanky
natų pagrindas ir pasisekimo
pareiškė kad jeigu Anglija deralės valdžios priežiūra. gu Rugsėjo mėnesį.
trijai karo ginklų lygybę su priežastis.
Gi Estai turi: lėles, mas ir jo nuoširdus Lietuviams
Aplankęs
Tennessee
Val
Spalių
mėnesį
ineigų
už
ir Amerika nepripažins Ja
kitomis
šalimis,
nes
ji
da
dalykėlius ir keramiką. pasakyti žodžiai yra labai auk
ponijai karo laivynų lygy ley (klonyje) rengiamą di degtinę ir alų gavo $35,- bar yra apvaržyta, o stoka odinius
Parodos atidarymas ir pati štai įvertinami Lietuvos vy
bės, Japonija pati pasiims delį tvenkinį, kur bus išsta 154,000, Rugsėjo mėn. gau ginklų, sako, graso Austri prekių
parodo įvyko šeštame riausybės ir visuomenės”.
Lietuvos Konsulas trumpai
sau tą teisę be jokių sutar tyta milžiniška elektros ga ta $31,997,000.
jos laisvei.
krautuvės aukšte, kuris sykiu
čių. Visokius kitokius pa minimo stotis, Prez. Roose Taksų už tabaką Spalių Tame pačiame posėdyje yra ir geriausias miesto restau- apibrėžė Lietuvos dabartinį
siūlymus, padarytus iš An velt pasakė kad tam pro mėn. gavo $39,022,000, prieš Suv. Valstijų atstovas pa rantas. Tatgi vieta labai pa ekonomini stovį, nurodydamas
kad nors Lietuva turi sunku
glų pusės, Matsudaira at jektui pravesti reikės daug $36,853,000 Rugsėjo mėn.
davė sumanybą kad butų togi parodai ir biznio atžvilgiu. mų surasti rinkas savo žemės
meta. Jis sako kad reika geležies, anglies ii’ plieno,
suvaržyta, visokis prekiavii Į Parodos atidarymą atvyko ūkio gaminiams, bet neserga
lavimas iš Anglų ir Ameri todėl, sako, tos industrijos ŠEŠI NUTEISTI MIRTI mas ginklais, nuo revolve iš New Yorko Geri. Konsulas nei
valiutos varžymu, nei vals
Taškent, Sųyietų Rusija.
P. žadeikis su žmona, taipgi ir
konų pusės Japonijai turė . gali tikėtis žymaus pagerėrių
iki
kariškų
laivų.
tybinio
biudžeto sąmata, nei
— Šeši vatos auginimo ūki
Estų Konsulas. Strawbridge &
ti mažesnį laivyną pažemi 1 jimo darbų.
prekybos
balansu, nei nedarbu.
Clothier krautuvės piimiininkas
na Japonijos garbę rytuo Prez. Roosevelt apsibuvo ninkai tapo nuteisti mirti,
Ponas
konsulas
priminė ir apie
MIRĖ
KARDINOLAS
ponas Herbert J. Tily, sutiko
Warm Springs, Ga., specia apkaltinti nesistengime pri
se.
Lietuvių
kilmės bei kalbos se
GASPARRI
garbės
svečius
ir
juos
pakvietė
Tas suparaližiuoja karo liuose namuose pasilsiui iki žiūrėti ir auginti vatą. So Roma. — Garsus bažny pirma į priešpiečius savo pri numą, nes, girdi, ponas Tily
vietų valdovai kaltina juos
laivynų konferenciją. Ko ’ Gruodžio_ 5 d.
domisi ne tiktai komercija, ne
paklausius “kulakų” ir da čios diplomatas, kardinolas vačiame ofise. Ponas Tily yra tik muzika, bet ir senomis kal
kį nusistatymą Anglija ir
Gasparri, buvęs popiežiaus labai įdomus ir gerbiamas žmo bomis.
Amerika priims, nuo to RADO SKRYNIOJE TRIS rius sabotažą.
valstybės
sekretorius, pasi gus visoj Philadelphijoje ir ki Gen. Konsulo žadeikio kalba
Dar keli desėtkai kitų
priklausys visa ateitis ka KŪDIKIŲ LAVONUS
sulaukęs 82 metų am tur: jis yra žinomas kompozi sudarė labai gerą nuotaiką; oj
riškų jurų spėkų sutvarky Brooklyn, N. Y. — Vie vatos ūkininkų laukia teis mirė
žiaus. Pats dabartinis Po torius, turi savo orkestrą, ku
mo.
name sandėlyj padėtoj lai mo, kuriems irgi gręsia piežius Pijus skaitė Gas- riai pats vadovauja, taipgi kar apibudinimas Lietuvos dirbi
tais veda chorą, ir puikiai val nių : gintaro, medžio stovylėlių
kyti skrynioj rasta lavonai mirties bausmė.
parrį
žymiausiu
katalikų
do vargonus. Jis taipgi yra ži ir lininių audinių buvo pamoki
SAKO, ANGLIJA TURI trijų mažų kūdikių. Tą pa
nantis ir reikalingas. Publika
bažnyčios
valdovu
po
savęs
GINKLUOTIS PRIEŠ
tyrus policija griebėsi jieš- GYVENTOJŲ INEI- ir 1932 metais nominavo jį nomas kaipo kalbų žinovas. To karštai jam padėkojo už atsi
kios pono Tily nepaprastos sa
VOKIETIJĄ
koti visų įrodymų kas pri
PADAUGĖJO
užimti
bažnyčios
galvos
— komersanto, muziko lankymą ir prakalbą.
Londonas. —Anglijos žy vestų prie kaltininko.
Šiais 1934 metais Ameri vietą pačiam popiežiui mi vybės
Po p. žadeikia kalbos, gerai
ir mokslininko — sudarė labai
mus valstybininkas, Wins Skrynia buvo paduota į kos gyventojų ineigos žy rus.
išlavintas
Lietuvių- choras vy
jaukią atmosferą. Į užkandį
ton Churchill, per radio pa tą sandėlį Liepos 15 d. 1932 miai padidėjo lyginant su
kusiai
sudainavo
vieną liaudies
buvo pakviestas Philadelphijos
dainž.
Miesto
mayorui
taip pa
reiškė kad akivaizdoje di m., ir priklauso tūlai pane pereitų metų ineigomis. Sa
mayoras J. Hempton Moore ir
dėjančio karo pavojaus Eu lei, Ruby Clark, 36 m., bu koma kad šymet ineigų bus SOVIETAI STEIGS DIRI kiti žymus asmenys ir vietos tiko kad jis pasiūlė choro vedė
ŽABLIŲ LINIJĄ
ropoje ir pavojaus Anglijai vusiai mokytojai. Ji tapo apie $9,000,000,000 daugiau
laikraščių keturi redaktoriai, jui atsilankyti su dainomis pa
čioje City Hali. Po to miesto
Stoka gerų kelių, vargas keletas korespondentų.
iš Vokiečių pusės, Anglija tuoj areštuota, bet užsigina negu buvo pernai.
turi ginkluotis. “Vokietija | nieko nežinanti apie kūdi Tas parodo gryžimą svai- su gelžkeliais verčia sovie Lietuvių kolonijos atstovai: mayoras pristatė kalbėti p.
Kuusik, Estų konsulą ii' einan
yra tik kelių valandų atstu kių žudystę.
dyklės atgal, kuri nuo 1929 tų vyriausybę imtis leng visi vietos klebonai ii' profesio tį diplomtinio atstovo parei
me oru nuo Anglijos, tenai
metų pradėjo eiti į blogąją viausio budo susisiekti su nalai taipgi buvo pakviesti. At gas. Mat, Estai, kaip ir Lat
gyvena 70,000,000 gerai mo AUDROJ ŽUVO 14 ŽMO pusę. 1929 metais ineigos Centraline Azija. Prade silankiusių tarpe matėsi jaunas viai, neturi Washingtone savo
kunigas atstovaująs dvasinin
kytų, gabių ir smarkiai dis
NIŲ
buvo $86,106,000,000, o 1933 dant sekančiu pavasariu, iš kus,
E. G. Klimas, Adv. ministerio.
ciplinuotų žmonių, kurie iš Pacifiko pakraščiu siau- metais buvo tiktai $49,560,- Maskvos į Sverdlovską pra šlikas,Dr.
Ponas Tily, patenkintas tokia
Jonas Grinius, p. čeledidės skraidyti dirižabliai ko nas, keletas
pat kūdikystės mokinami tus smarki audra Lapkr. 20 000,000.
gražia
pradžia, gyrė , Lietuvos
moterų visuomenės
mąstyti ir pratintis karui”, d. buvo priežastimi mirties
Smarkus krititnas Ame mercijos tikslu. Tarp tų veikėjų ir didelė minia vietos ir Estijos dirbinius, kaip ir
miesto mayoras, ir baigdamas
pasakė Churchill.
14 žmonių.
rikos gyventojų ineigii ta miestų yra 1,000 mylių ke Lietuvių.
Kuomet Kaliforniją ap po sulaikytas tiktai 1933 lio, ką atliks į maždaug 16 Po pietų, pusė po pirmos, parodos atidarymo ceremoniją,
VĖL REIKALAUJA MOO lankė smarkus lietus, ir ry metų antrą bertainį, nors 'valandų. Vežios paštą ir garbės svečiai užėmė vietas paėmė į rankas Lietuvį vaiku
NEY PALEISTI
paruoštoje estradoje ir p. Tily tį, kuris ten sukinėjosi, ir sa
tines valstijas graži vasa nuo tada prasidėjęs kilimas pasažierius.
apdovanojo ponias gėlėmis, ir ko : “štai tikras Lietuviškas
New York. — Prof. Ray riška šiluma, Koloradoj už vargiai buvo įmatomas.
pats pirmiausia prabilo, svei produktas, tik ne pardavimui’**
mond Moley išspausdino at klupo gilus sniegas.
ŽAIBAS UŽMUŠĖ 60
Publika puikioje nuotaikoje nu
virą laišką Kalifornijos gu
Spalių menesio bėgiu Su Capetown, Pietų Afrika. kindamas atvykusius Lietuvos ėjo eksponatų žiūrėti.
bernatoriui patardamas pa- 1934 M. VATOS DERLIUS vienytose Valstijose atsida — Mažame namelyje netoli ir Estijos atstovus ir miesto Teko girdėti kad parodos ati
liuosuoti iš kalėjimo ir do Washington. — Akrikul- rė dar 26 bankai buvęs už East London vietiniai gy mayorą, ir tolimesnį iškilmių darymo proga buvo daug pre
perdavė miesto mayovanoti bausmę buvusiam turos departmentas rapor daryti Prez. Roosevelto įsa ventojai susirengė pagirta- vedimą
rui p. Moore. Savo ilgoje pra kių parduota.
plieno budavotojų darbinin tuoja galutinai kad šių me kymu. Išviso dabar liko tik vimą. Užėjus perkūnijai kalboje p. Moore nupasakojo Ši paroda Philadelphijos Lie
kų unijos vadui Tom Moo tų Suv. Valstijų vatos der 15 bankų uždarytų iš 1,147 žaibas trenkė į tą namelį ir gana daug apie Baltijos kraštus tuviams yra savotiškai maloni
ney. Moley sako kad gu lius bus 9,443,000 rišulių.
kurie buvo valdžios pri visus 60 žmonių užmušė.
(sakėsi žinias gavęs iš pasikal pramoga. Geistina kad paroda
bernatorius privalėtų pasi Pernai buvo 13,047,262 ri- versti sulaikyti operacijas
bėjimų su Lietuvos ir Estijos pasirodytų visuose didesniuose
stengti tą padaryti pirm šuliai po 500 svarų.
atstovais), apie Amerikos san- miestuose, nes ji daro garbes
SUARDĖ SUKILIMĄ
iki nesustiprins savo pa
negu Aukščiausias šalies
grindinius kapitalus.
Tokio, Japonija. — Japo tikiavimą su Europos kraštais, Lietuvių tautai. Spec. Koresp.
teismas įsikiš ir privers Pranašaiija 4 šlapius me Šiame skaičiuje neineina nų kariumenė sutriuškino apie Lietuvių rolę Philadelphi
tus. Profesorius T. J. J. užsidarę savu noru bankai Mančukuo ir Mongolijos jos miesto gyvenime, ir galop
Mooney bylą peržiūrėti.
See, Suv. Valstijų kariško laike Hoovero administra išvien veikusius kareivius, jis perstatė Lietuvos Generali Mariampolės kalėjime sėdin
Konsulą Pulk, žadeikį. Ma- tis buvęs Lietuvos ministeris
AUDROJE ŽUVO 230 ŽM. laivyno astronomas, kuris cijos.
sovietų simpatizatorius, ku nį
yoro
kalba dažnai buvo per pirmininkas Augustinas VoldeManila, P. I. — Filipinų tėmija saulės plėtmus, pra
rie norėjo padaryti perver traukiama
aplodismentais, ypač mas dabar rašo savo atsimini
salose siautė smarki jurų našauja kad bėgyje atei- New Yorko miesto val smą.
kai jis pasiūlė saliutuoti Lietu mus. Pirmąją atsiminimų dalį
audra, labiausia palietė ne i nančių keturių metų pasau- dyba jieško būdų sukelti 30
vos ir Estijos vėliavas.
baigė Spalių mėnesio pra
didelį miestą Mauban, kur 1 lis turės daug lietingumo, milijonų dolarių užlaiky 4 užmušti. Los Angeles, Lietuvos Gen. Konsulas ža jis
džioje. Dabar rašo antrą dalį,
žuvo apie 200 žmonių. Ki j dikčiai potvinių, šaltas žie- mui miesto biedmiomenės Calif. — Lėktuvui nukritus deikis pasakė momentui gerai kurią mano baigti ateinančių
tose vietose žuvo dar 30, I mas, jurų audras, ir tt.
ir bedarbių.
užsimušė 4 žmonės.
pritaikytą kalbą Angliškai, į- metų pradžioj e.-Tsb,

PITTSBURGHO PADANGĖ
DEGTINĖS PARDUOTUVĖS
DARO DAUG PELNO
Pennsylvanijos valstijos deg
SANDAROS PREZ. J. SMAILIO
tinės monopolio krautuvės daro
60 METŲ SUKAKTUVĖS
didesnį valstijai bizni negu bu
Lapkričio 11 d. ALTS, prezi
tų galima gauti imant taksų
dentui p. J. Smailiui sukako 60
už galioną degtinės po $1 iš pri
metų jo amžiaus. Tų žymių
vatinių parduotuvių.
sukaktuvių atžymėjimui poni
Paveizdan, per devynis mė
Smailienė su pagalba p. Motu
nesius degtinės biznio valstija
zienės surengė p. Smailiui "surturėjo ineigų $5,182,673. Iš to
praiz pokilį” Motuzų namuose.
padarė $5,182,673 pelno.
Svečių susirinko poras desėtkų,
Toliau, už leidimus privati
didumoje sandariečiai ir arti
niams žmonėms užlaikyti karmesni pp. Smailių draugai. Piečiamas gauta $2,798,250. Tie
1taujant pasakyta daug gražių
pinigai grąžinti miestams ku
kalbelių, linkėta jubiliantui gy
riuose kiek leidimų išimta.
venti dar kita 60 metų ir vesBendros skaitlinės parodo kad
, ti tokį gražų šeimyninį ir tau
valstijos degtinės krautuvės per
tini darbą kaip iki šiolei vedė.
9 šių metų mėnesius turėjo apiKalbeles pasakė šie: F. Motu
vartos $26,489,872, iš kurių pel
zas, D. J. Jonikaitis, J. Tamono buvo $6,798,512. Ton skait1 širmas, P. šuipis, J. Laukoms,
linėn ineina ir parduota i karJ. Stanevičius, Ch. Uznis, S.
čiamąs bei restaurantus degti
Laukonienė, Iz. Stanevičienė,
nė.
M. • Smailienė, V. Smailis, V.
Visoje valštyjoje per 9 mene
Motuzienė ir J. Ambros, kuris
sius parduota 2,430,198 galionai
savo kalboje priminė susirin
degtinės, 720,780 galionai ginė?,
kusiems kad apart kitų nuopel
53,891 galionas kitokių distiliuo
nų, p. Smailis yra ir plunksnos
tų alkoholinių gėrimų, ir 255,darbininkas, ir prašė nepaliau
435 galionai vyno ir šiaip sal
ti plunksną vartojus.
Varde
džių alkoholinių gėrimų.
svečių, p. Ambros Įteikė jubi
liatui gražią rašomą plunksną.
COMMUNITY FONDUI NESI Paskutinis kalbėjo pats jubiSEKA
liantas, J. Smailis. Jis priminė
Pittsburgho Community Fon savo pergyventus pasisekimus
dui aukų rinkimas nesisekė taip ir nepasisekimus ir prie galo
gerai šymet, ir reikėjo pratęsti pareiškė jog apart šiaip viso
vajui dar savaitę laiko. Reika kių laimių, turėti gerų draugų
linga sukelti $2,615.000, bet per irgi yra laimė.
savaitę sukelta visu milijonu
Svečiams pietaujant, Detroimažiau.
tiečiams gerai žinomi muzikan
Tas fondas renka aukas kas tai broliai Stanevičiai (smuiką
metą šiuo laiku ir iš jo surink ir piinu) griežė klasiškus daly
tų aukų palaikoma 80 Įstaigų kus. Kap • jubiliantas taip ir
kurios globoja visokius varg svečiai buvo gerai nusiteikę ir
šus, nesveikus, ir tt.
linksmi, ir todėl vakaras taip
linksmai praleista kaip retai
DUOS DARBO DEL 2,000 BE pasitaiko. Korespondentas nuo
DARBIŲ
savęs irgi sušunka: Ilgiausių!
Allegheny apskrities komisi- metų p. J. Smailiui!
jonieriai turi gatavai darbo del
“DIRVOS” RADO PROGRA
poros tūkstančių bedarbių ant
MAI.
Detroitiečiai su žingei
kelių. Svarbiausia kliūtis buvo
dumu
klauso
“Dirvos” radio
tuo tarpu kad neturi priemonių
1 programų sekmadienio rytais,
tuos darbininkus išvežioti i vi
sas apskrities dalis. Kaip tik | ir tenka pasakyti kad Detroite
greit galės rasti transportaclj a tie programai labai gražiai gir
dėti, todėl “Dirvai” priklauso
tuoj pradės darbus.
dideli; kreditas už palaikymą
šių programų ir skleidimą Lie
UŽSIMUŠĖ SEPTYNI AUTOtuviškos dainos oro bangomis.
TOMOBILISTAI
Per korespondentą, p-lė Mirga
Altoona, Pa. — Netoli Bell
Motuzaitė prašo kad Clevelanwood, Lapkričio 1'6 d. vakare,
do malonios dainininkės padai
ant staigaus užsisukimo kelio
nuotų dainą “Mano Sieloj šian
susimušė du automobiliai, apvir
dien šventė”.
Koresp.
to ir užsidegė. Viename auto
RENGIA KONCERTĄ. Te
mobilyj mirė vienas Pittsburgho
advokatas ir du teisių studen ko girdėti kad šv. Antdno pa
tai; kitame, dvi State College rapijoje gyvuojanti Liet. Vyčių
studentės ir jų dvi senyvos pa 102 kuopa rengia didelį kon
lydovės. Penkta mergina išliko certą Lietuvių salėje, sekma
gyva ir šiaip taip išlipo iš de dienį. Lapkričio 25 d. Progra
gančio automobilio, apsvilintais mą vadovauja muzikas J. A.
Blažis. Visą koncerto progra
plaukais ir veidu.
mą sudarys vaidinimas komedi
“Amerikoniškos Vestuvės”,
Kaip tapti Suv. Valstijų jos,
toliau, L. V. 102 kp. choras su
Piliečiu
dainuos keletą žavėjančių dai
“Dirvos” knygynas turi nau nų, paskiau, seks, duetai, solis
dingą knygelę tiems kurie nori tai. Po programo bus Lietuviš
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika ki ir Angliški šokiai abiejose
lingi žinoti norinčiam patapti , salėse. Juokų ir linksmumo bus
i įvalirs.
Rep.
Suvienytų Valstijų piliečiu.
; Kaina 25 centai.
Siunčiant i kitus miestus 30c.
“DIRVA” yra pigiausias dar
(Siųskit pašto ženkleliais)
bo žmogaus pasismaginimas
“DIRVA”
kada kitokiems pasilinksmini
6820 Superior av. Cleveland, O. marus pinigų mėtyt nėra.

DETROIT

“Dirvos” Kalėdinė

EKSKURSIJA LIETUVON
M. L. ‘GRIPSHOLM’
Išplauks 'iš N. Y.

GRUODŽIO 8 D.
New York-Klaipėda
per Gothenburgą
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Kurie turite reikalą arba norą n-r r
važiuoti į savo gimtinį kraštą Lietuvą žieminiu sezonu, rengkitės dabar
ir važiuokite su “Dirvos” Kalėdine
Ekskursija. Patogus keliavimas, lai
vakortės
nebrangios.
Dokumentus
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
kitės tuojau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland. Ohio

APIE DRAUGIJĄ UŽ
SIENIO LIETUVIAMS
REMTI

PASIŠVENTIMAS
LIETUVYBEI

ALLIANCE, OHIO

BROOKLYNO - N Y. IR N. J
ŽINIOS

PO LAIDOTUVIŲ.
Lapkr.
Jau “Dirvos” skaitytojai ži- 13 d. Čia mirė Paulina žvirjjlie(Laiškas iš Kauno)
no apie -knygą išleistą Anglis-j
(Gaižiunaitė), išgyveno šioVienas Amerikos Lietuviui koje kalboje, “An Excursion to Je šalyje 23 metus. Iš Lietuvos NE PER DURIS — TAI PER vidurinės, srovės .vięningumo
skraiste.
(Ir čia nekalbame į
LANGĄ
laikraštis (‘Keleivis’) rašė buk Lithuania”. Ją parašė A. A. Paėjo iš Klickų kaimo, Gelažių
Draugija Užsienio Lietuviams Sacks, Žeimelyje (Lietuvoje) Par-> Panevėžio ap. Tenai tuKol barėsi per spaudą atski p.. Strumskį ar kurį kitą, tik
Remti, įsteigta Kaune, j ieškan gimęs žydas,; jaunas atvežtas įL’i keturias senutes: Antaniną rų srovių veikėjai, ar, geriau primename tai kaipo bendrą
ti Amerikos Lietuviuose aukų Ameriką ir čia mokinęsis ir į Sarapienę, Oną Greičiunienę, sakant, pasislėpę po slapivar- faktą).
ir norinti išnaudoti Amerikie-' patapęs rašytoju. Jis, kaip ir/Ieklę Skaparienę, Elzbietą Ta- džiais jų specialistai koresponAM. LIET. TAUTININKŲ
čių geraširdingumą. Tai yra mes visi, turėjo norą aplankyti I mošauskienę, ir šiaip daug gi- dentai,, visuomenė daug nesi
' KLUBAS RENGIA
neteisybė: draugija nei laiš- savo gimtinį kraštą,- ir štai, ga minių.
stebėjo. Mat, srovių, ypač kraš
BANKETĄ
kais, nei per laikraščius nėra vęs progą, apsilankė Lietuvoje, čia paliko vyrą Jurgį, duk tutinių srovių, jau tokia profe
Brooklyn, N. Y. — Amerikos
prašius ir neketina prašyti au paviešėti ir pamatyti tą kraštą j reles Genovaitę ir Birutą, sū sija: kovoti su visais ir viškų iš Amerikos ir bendrai ■<.iš į ir tą vifetelę kur gimė ir augo, nūs Jurgį, Petrą, Vincą. Vi kuom. Bet kai tas barimasi •Liet. Tautininkų Klubas rengia ’'
kitur gyvenančių, Lietuvos iš nes ištiėsų ta vieta yra bran siems jiems dr labai buvo rei įsivyravo musų pačioje tauti iškilmingą bąnketą šeštadienio
eivių. Tai yra vienintelė Lie-, giausia kiekvienam ir vilioja kalinga motinėlė, tuo labiau vė nėje srovėje, tautinio nusista vakare, Gruodžio 1 d., Antano
tuvos žmonių įsteigta draugija žmogų* net iš tolimiausios pa-1 dūriniam simui, Petrukui, 12 tymo spaudoj (o tas ypač ryš Povilansko salėje (291 Wythe
pasiryžus rūpintis Lietuvos iš-, švietės ją nors kartą aplankyti, i metų amžiaus, kurs yra nesvei- kiai pasirodė pernai, po seno- avė.). Vakarienės pradžia R
eivių reikalais ir neprašanti jų
__ ..
... . Į sios “Vienybės”
bendrovės su- valandą. Kviečiami dalyvauti
A. A. ‘ Saekš (Zaksas) savo kas nuo prigimimo
ir reikalinaukų. Jos darbas yra pačių apsilankymą parašė knygoje, Sas priežiūros kokią
rimtesnėj
i vi- ne tik Klubo nariai, bet ir visi
tik
pati
'
griuvimo)
,
tai
]
Lietuvos žmonių aprūpintas.
kad vietos Lietuviai. Po vakarie- ,
reikalauti
Atsilankiu|
suomenė
pradėjo
pavadindamas, ją “An Excur- motina gali duoti,
Draugija jau yra nemaža ge sion to Lithuania”. Knyga iš j šių į laidotuves ne vieno žmo-Įtas pasiliautų.
nės bus smagus šokiai prie ge
ro darbo atlikus, šelpdama įvai tisai kelia, aukština Lietuvą, gaus skruostus vilgė gaili aša-! Gerą pradžią padare Brook- ros muzikos. Įžanga ypatai $1.
rių kraštų Lietuvius, ir ypatin-, net jos blogas jo užtiktas pu ) ra pažvelgus į našlaičių eilę ir lyne laikinai susibūręs Tauti Tikietus prašoma pasistengti
•
go dėmesio kreipdama į jų kul-' sės išverčia į gerą. Nors auto- pamanius kokia jų varginga ninkų Centras. Jo pradėtą dar įsigyti iškalno, telefonuojant
turinę būklę, Ji ikišiol yra is-; rjus pats žydas, ir daugiausia i ateitis bus likus be motinėlės. bą užgyrė ir į savo programą rengimo komisijai: telefonas—
siuntus į užsienius virš 8,000 ,pas Savo vientaciiis viešėjo, ta-į Velionę lankė daugybė žmo- įtraukė Tautinės srovės veikė Evergreen 8-2358
Komisija.
tomų knygų, — tai jau nema eiau apie visus atsiliepia kaipo į nių, ir daug gėlių prisiuntė. jų
suvažiavimas . Clevelande,
žas darbas. . šiomis dienomis Lietuvius ir savo tautystės ne Kiek tik žmonių apsilankė, vi priimdamas tikrai gražią ir
išsiųsta per 700 ekz. knygų į maišo, nei už ją jokią propa sų akys buvo atkreiptos į naš rimtą rezoliuciją bendram tau
NEWARK, N. J
Argentiną, kur Lietuviai dides gandą. varo. Tačiau daug pro laičius, ir tas lankytojus balsu tiniam darbui dirbti ir vienin-;
gurnui palaikyti.
nėse kolonijosę nori įsisteigti, pagandos visoje knygoje yra pravirkdė.
ĮSISTEIKĖ LIETUVIŠKA
skaityklas, kuriomis, naudosis! už. Lietuvius, už jauną Lietu
Del rezoliucijos net aptilo
Laidotuvėse dalyvavo daug
MOKYKLA
tų miestų Lietuviai. Toks dar vos respubliką. Lietuviui pasi- jų pažystamų iš
i Alliance apie-1[ kai kuriam laikui musų slapuLapkričio 12 d. šv. Jurgio
”
’ ’ pusse-1 kai korespondentai, kurie taip
bas yra kilnus ir remtinas.
daro malonu matant kito, ne ' linkės, ir iš Clevelando
Dr-jos salėje atsibuvo susirin
Knygų, yra gavę ir Jungti- Lietuvio parašytą apie mus serės Tofilė su vyru Antanu buvo įgudę kiršinti tautinę sro
kimas
Lietuviškos
mokyklos
nių Amerikos Valstijų Lietn- knygą, su Lietuvos vėliavos Šimkūnai, Paulina Glugodienė, vę. Aptilo, tik ne ilgam. Pa- į steigimo reikalu, ką yra suma
via.
spalvų viršeliu, su verpėja ant brolėnas St. čerauka, iš Ash- matę kad su tiesioginiais užsi-1 nius SLA. 245-ta kuopa. Su
Užsienyje gyvenanti Lietu-; viršelio, i'šdėtą didelėse knygų tabula, O., Jonas čerauka, iš puldinėjimais ir aiškiai perma-) sirinkimą atidarė kuopos pirmi
tai Detroit, Mich., duktė Genovai- tomais šmeižtais jau neįsi ninkas V. Ambrose, pareikšda
viai įvertina Draugijos darbą pa r d u ot u vėse. Pirmutinė
ir todėl kuria jos skyrius. Sky knyga taip plačiai Amerikoje tė, ir p. žvirblio sesuo Katrina spraus į laikraščių skiltis, pra mas reikalingumą Lietuviškos
Kundrotienė.
Jie automobiliu dėjo savo atakas iš kitos pusės, I mokyklos musų jaunimui ir su
riai jau yra Montevideo ir Bue-1 paskleista,
<
nos Aires miestuose Argentino
paaiškėjo
važiavo
skubėdami
ir turėjo lie ėmėsi naujos strategijos.
Bet šiose dienose
augusiems. Sekantis kalbėjo
Taip
“
sumodernizuotos
”
vei

Nesenai
įsisteigė
skyriai
ta
knyga
laimę;
apsivertė
į
griovį,
gerai
jekekippe aplinkybėse
Jonas i Valaitis, buvęs “Vieny
Ville-purt miestelyje, šiaurinėje . pamatė pasifulįJ' Autorius A. tik kad nesunkiai susižeidė, tik klos gražų pavyzdį randame bės” redaktorius, kuris sutiko
Prancūzijoje ir Eš su Azętte A. Sacks, kaipo ištikimas Lie- automobilio šoną turėjo išmuš- “Dirvos” nr. 45-me, korespon mokytojauti. Jis gražiai kal
mieste, Liuksemburgo kunigai tuvos žemės Šimus, prašė kny- Į ti kad galėtų išeiti, taigi auto- dencijoje iš Brodklyno. Neži bėjo jaunajai kartai apie svar
Gaila to- nomas “Koresp”., rašydamas I
kštijoje, kur yra nemažas Lie-) gą taip kaip jis jautė apie Lie-, mobilis nukentėjo.
bą mokėti Lietuvišką kalbą,
apie Brooklyno Tautininkų Klu
tuvių būrelis.
tuvą, kaip jautė apie Lietuvos kios nelaimės,
kad musų kalba yra labai, la
Paryžiaus Lietuviai taip par kaimynus Vokiečius, Latvius ir
Velionė palaidota iš Šv. Juo- bo “gyvą susirinkimą”, labai bai sena ir gražiausia pasauly
jau kreipėsi j Draugiją prašy Linkus. Geriausias patriotas. zapo bažnyčios, su bažnytinė- sugabiai iškedena vilnas buvu je, be kurios ateityje nebus ga
dami Lietuviškų knygų. Pary Lietuvis taip apie juos atsiliep mis apeigomis parapijos kapi sios “Vienybės” bendrovės bu lima nei aukštų mokslų pasiek
nėse; klebonas Kun. Degon pa vusiam pirmininkui Strumskiui ti.
žiuje yra virš 100 Lietuvių dar tų, ne kitaip.Valaičio kalba susirinku
bininkų ; jie turi savo organi-1 Tačiau kada reikėjo gauti sa lydėjo. ir bažnyčioje gražų pa po išgalvotu pretekstu apie pa sius jaunuolius taip sužadino' ■
siūlymą Strumskį priimti į to
zaciją “Lietuvis”, kurios vai-j vo knygai leidėjus, Mr. Sacks mokslą pasakė.
kad išsyk susirašė apie 30 mo
Klubo narius, kuomet StrumsLaidotuvėse
patarnavo
gradyba nusiskundžia organizači-! pątyiį* kad jie reikalauja kny
kinių ir visi priėmė nusistaty
jos returtingiimu "ir bendfai1 gą perdirbti Taip kad visoms) boriuš J. H. Shdrrer & Son Co., f kis jokios aplikacijos tam Klu- mą kad daugiau jau nesigėdys
'r į narius nesi-į
įvairiomis Paryžiaus Lietuvių ‘ paliestoms tautoms patiktų, ne kur lavonas buvo išlaikytas vi- bui neįteikė ir
Lietuviškai kalbėti, ir mėgins
parvežtas į; prašė!
(žiūrėk jo pareiškimą Į
są
parą,
o
paskui
darbininkų bėdomis.
vien Lietuviams, ir nesutiko
išmokti
savo tėvų kalbą gerai,
j “Vienybės” 90 nr.)
Patartina butų ir pas jus, imti veikalą išleisti iki nebus ūkę 7 mailės nuo miesto.
taipgi kalbins savo draugus ĮsiPrie to, toje korespondęnciIlsėkis ramiai. Tebūna tau
Amerikoje įsteigti Draugijos) pritaikytas bizniui, ne Lietu
rašyti į šią mokyklą. Kitas su.
joje
rašoma kad Tautininkų
lengva
šios
šalies
žemelė.
skyrių, Vis tik lengviau butų; vos naudai. Sacks atsisakė da
sirifikimas nutarta laikyti už
Pola. Klubas svarstęs pasiūlymą išbendromis jiegomis darbuotis ryti permainas, norėjo knygą
savaitės, Lapkr. 20 d., kur bus
1 rinkti “Vienybei” redaktorių!
ir susisiekti su Lietuva Įvai išleisti ta miiičia kuria ją pa
plačiau apdirbta mokyklos stei
Lyg to laikraščio leidėjai jau
riais kultūriniais klausimais.
rašė, ir to atsiekė suorganizuo
gimo
ir pradėjimo reikalai.
i neįstengia susirasti nei redak- i
K. V—as.) damas ,sayo artimus asmenis
Mokyklos valdybon inėjo šie
toriaus (nors dabar turi du ir
į spaudos bęndrevę. Tai buvo
geri veikėjai: pirm. — M. Kidaugiau nereikalauja) ir ver
Sacks’o pašišventimas Lietuvy
džius; vice pirm. — J. Naičiami šauktis klubo pagalbos!
stei.
Kitaip
perdirbta
ta
kny

mons;
ižd. — K. BakanauskieKalėdoms i Lietuvą
MIRĖ. Lapkričio 15 d. pa
Tai mat kokių absurdų grie
ga, kelionių aprašymo mėgėjų simirė A.1 Savickas. Palaidotas
nė; sekr. — Ona Balukienė;
biasi musų slaptieji korespon
Gruodžio 8 d. švedų Ameri
vedėjas — E. Mališauskas. Jie
kos Linijos motorlaiviu “Grips- butų dar labiau pirkta, ir butų Lapkričio 18 d. Velionis gyve- dentai !
Tai tokiais keliais
Visi
pasakė padrąsinančias kal
holni” išplaukia Kalėdinė eks- buvę daugiau biznio, tačiau ant no prie Grant gatvės,
Ilgus vykdomas tautinės srovės sukur. ija į Lietuvą. Kurie nori viršelio nebūtų buvę nei Lietu laikus dirbo Goodyear gumų bendrinimas!
bas,
ragindami Lietuviškos mo
Priekabių jies-i
parvj kti tik šventėms, tiems vos Vėliavos spalvų nei vardo
kyklos
idėją priimti, remti i
komdirbtuvėje.
Jam
mirus,
kotojai ir nesantaikos skleidė-!
keleiviams pritaikoma speciales “Lithuania”, ir jokios knygos
naudotis.
gėi
panija
atsiuntė
į
šermenis
jai nenurimsta: jei negali ineikainos perkant laivakortę į ten I
Dar kartą prašau tėvus pa
ir ntgal (Round Trip). šios I taip 'skelbiančios musų tautos lių vainiką.
ti per duris, lenda per langą.
vardą
nebūtų
buvę.
raginti
savo vaikus rašytis į '
ekskm sijos dalyviai kurie vyks
Velionis buvo ramus žmogus,
Ar susipras kada nors musų j
Už tai nies Lietuviai turime išauklėjo gražią žeimą.
Lietuvišką
mokyklą, ir šiaip ,
su specialiai nupiginta laiva
Buvo , laikraščiai, ir ar neuždarys tokorte i ten ir atgal trečia klesa būti tos knygos autoriui dar įsigijęs ūkę, kas šeštadienį ten
...
w.
I jaunimą kurie nori pramokti
I kiems negeistiniems svečiams |
mokės $130 į Klaipėdą; jie tu daugiau dėkingi.
rašyti ir skaityti Lietuviškai,
nuvažiuodavo pažiūrėt tvarkos ne tik duris bet ir langus?
rės gryžti išplaukiančiu iš GoKiekvieno
Lietuvio
namuose
|
prisidėti.
Kreipkitės pas SLA.
;
ii
savo
vaikų
kurie
gyveno
ant
the burgo motorlaiviu “GripsNuo Redakcijos: Talpinda-i
245
kuopos
raštininką daugiau
holm” Sausio 19 d. Pažymėti turėtų rastis knyga “An Excur ūkės ir ją dirbo.
mi čia minimą korespondenciją
informacijų
šiuo antrašu: 182
na kad perkant laivakortę į ten sion to Lithuania”. Galima įsi
NORI IŠGELBĖTI. Akrono nematėme joje jokio šmeižto,
ir atgal nuolatine laivakortės gyti į Hudson Bay Press, 280
Van
Buren
St.,
Newark.
kaina, sugryžimui laivakortė Madison avė., New York City. laikraščiai paduoda žinią kad ir rodos kad- ne tuo tikslu ko-; . .
A.
Žiugžda, Rast.
Akronietis advokatas, Markus respondentas ją rašė, todėl ir!
galioja dviem metam.
Kainą
$3.
Knyga
virš
300
psi.
Shank,
kuris
laikomas
uždary

Platesnių informaci j ų apie
p. Bukšnaitis ir p. Strumskis
Lietuvis. tas Little Rock, Ark., valstijos
RADIO PROGRAMAI
vi rš m i n etą eks k u r si j ą, laiva
kalėjime po bausme mirties už neturėjo ją tokia palaikyti. Jei'
korčių bei prirengimui kelionei
Klausykit “Dirvos” Lietu
nužudymą nuodais keturių as- Tautininkų Klubo susirinkime
dokumentų kreipkitės į “Dir
viškų Radio Programų
,
menų,
norima
išgelbėt
nuo
mir

kalbėta
apie
vieno
nario
pasiū

vos” agentūrą, 6820 Superior
vi
Sekmadienio
rytais, 9:30
ties
tikrinant
buk
jis
esąs
ne

PAJIEŠKOJIMAI
lymą prikviesti p. Strumskį at
avė.. Cleveland, O., arba švedų
iš
Clevelando
stoties
pilno
proto.
Jeigu
jis
ttiomi
Amerikos Liniją.
V. M.
gal į Klubą, tai tas pasiūlymas
Bačėnas Julius, kilęs iš Lin butų išgelbėtas nuo mirties tai
greičiausia
buvo tikslu padary
Girdima per 200 mylių
cinavoš k., Girkalnio va1., Ra butų nusiųstas į beprotnamį..
ti
didesnį
draugingumą
BrookAdv.
Shank
Akrono
Lietuaplink Clevelandą.
šeinių aps.
Atvyko iš Lietuvos
. viams yra labai gerai žinomas, lyniečių tarpe, ir veikti išvien,
Jin
Macaitis Vincas,, sūnus
jis kitados buvo taikos teisėju kaip Tautinės konferencijos pa
Šsėdų Amerikos Linijos po
' ir prohibicijos laikuose ne vie-| geidauta. Po tos konferencijos DYKAI BANDYMAS
puliariu garlaiviu “Drottning- gio, kilęs Viduklės v;
holm” Lapkričio 12 d. atvyko, nių 'aps. Tarnavęs Suv. Va! nas Lietuvis yra su ašaromis; Clevelando tautininkai ir san NUO REUMATIZMO ;
mokėjęs jam šimtais dolarių Į
iš Lietuvos sekami keleiviai: stijų karįųmęnėje.
Mes turim puikų Me
dariečiai pradėjo bendrai dirb
todą nuo Reumatiz- *
A. Užkuras, New York, N
Višmontas Kazys, gyvenąs kad neįkalintų neva už prohi
mo, kurį noriai pabicijos įstatyme laužymą. Jis ti. Taip gali daryti ir kitų ko
Y.; E. Dame, New York; E
siusime kožnam šio
prie savęs laikydavo visokių lonijų tautinės srovės žmonės.
Styrienė, J. Styra, Woodhaven) Chicagoje.
laikraščio skaitytojui!
N- Y.; E. Ažubalytė, P. Ažu- j Zi'tutškiš Stasys. Kilęs iš valkatų kurie landžiodavo po
Po “Vienybės” bendrovės su
kuris tik pareikalaus.
namus, darydavo kratas j ieš irimo,- Brooklyne liko tokia at
balytė, Athol, Mass.; E. Um- Kražių yal.?. Raseinių aps.
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu
brazaitė, Brooklyn; Iz. Krivo- j
Aukščiąu . įvardinti asmenys kodami degtinės, ir visur “ras mosfera kad tik paminėjimas
jie sustingę, arba la
nytė- Cleveland, O.; A. Rimkie-! prašomi atsiliepti, ii kiekvie- davo”, nes patys jos atsinešda
bai jauslus, jeigu tu
nė, B. Rimkiutė, Chicago; E., uas ki s ką nors apie juos žino vo ir padėdavo, o paskui žmo to ar kito asmens bandoma įžiū
rit kentėti kožnoj oro
gų tempdavo pas savo teisėją, rėti šmeižtu. Tą atmosferą tu-;
Ga; bačauskienė. Brooklyn.
permainoj, štai jums
tų
ja
;
•prašomas
’
suteikti
žinių.
na ir. bausdavo kaip drūti ’
proga išbandyti paTrumpam laikui viešėtis at
rėtumet išblaškyti.
prasty, pigų Metodą, kuris pagelbėJisai pakliuvo už žmogžudys
vyko: D. Kisielis, į Ottava, Ka- Bėnt kokia - žinia bus brangiai
Ir dabar bus galima paskirus jo šimtams.
tę 1933 metų vasarą, nes nu
nad-U .ir. J. železnikas, i Bed įvertintai ’ " , ,
pasiųsim jums PILNA
Mes noriai ...
važiavęs į Arkansas valstiją asmenis spaudoje kritikuoti ir Pakelį.
ford Hills, . N.. Y.
V. M.
7 dienoms DYKAI IŠBAN
Lietuvos Konsulatas
ten nunuodino Akroniečių šei visuomenei parodyti jų klaidas DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
:• 10,0 Eįist Bellevue Place
mą, kuri galėjo būti pašaukta ir .gal klastas, kad galėtume giau, tą galėsit daryti už mažus
V A DUOSIT LIETUVON ?— ;
Chicago, . 111.
j Akroną liudininkais vienoje savo vidurinę srovę išvalyti ir kaštus. Mes kviečiame jus naudoti
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą ;
vaistą 7 dienas, DYKAI, musą
byloj
ė kurioje ir tas ad vokatas sustiprinti. Kurie nėra nuošir ; tą
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
nformacijų ir laivakorčių.
J. A. URBONAS
buvo įveltas. Po savo žmogžu
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB
“Dirvos” Agentas Dayton e
“Dirvos” Agentūra
diško darbo Shank buvo sugau dus vidurinės srovės veikėjai CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave.
682"'Superior av. Cleveland, O 534 Michigan .Avė. Dayton, O. tas ir'iitrastas Jcaltu. Kalnas. neprivalo bandyti dangstytis Chicago^ hl? "
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VISOKIOS CHICAGOS

!

_________ __________________ __________________________________
Chicagos antrašas:

TAUTINES SROVES KONFERENCIJOS

MARGUTIS RENGIA AUTOMOBILIU NE
LAIMĖSE UŽMUŠ
SI PRIE “LINKSMU
TA 2 LIETUVĖS
KALĖDŲ”

1624 So. Western Ave,

INSULLO BYLA EINA
PRIE PABAIGOS
Manoma kad šią savaitę už
sibaigs byla Insullo ir kitų be
rods 18-kos jo pagelbininkų,
kurie subankrutijo savo užves
tus didelis viešų reikmenų biz
nius. Byla eina federaliame
teisme ir kokis nuosprendis bus
pakol kas nelengva atspėti.
Advokatai stengiasi vienuoli
ka apkaltintųjų visai išteisinti,
bet kaip bus tai klausimas.

Sekmadienį, Lapkričio 18 d.,
tautinės paramos. Prašykime “1934 METŲ SKANDALAI
inspiracijos mlums Amerikoje
Chicagos
srityje automobilių
CHICAGOJE”
išsilaikyti gražias Lietuviškas
nelaimėse sutiko mirtį dvi Lie
tradicij as. Kone entruokimes
“Margutis” rengia “šumnų” tuvės: viena jauna mergina,
remti savo spaudą, ją kulturinvakarą
per pačias šventas Ka Marė Karnauskaitė, 24 metų, iš
kim, domėkimes radio, kuris
šiandien pasiekia visus ir toli lėdas, Gruodžio 25 d., didelėje, Cicero; o kita antroje paskiro
kinė. Apgriuvę stulpai už nyčioje Švenčiausiojo, tuo
mesniuose kampuose gyvenan puikioje salėje, Olympic Ball je nelaimėje žuvo J. Venckie
Jono Valaičio kalba
poros kilometrų nuo dabar jau iškiltų į žemės paviršių
čius Lietuvius, padėkime vieni room (6148 West Cermak rd.). nė, 30 metų amžiaus.
tinio miestelio, vienas Į ry ir atsistotų savo vietose Sekantis kalbėjo Jonas Valai kitiems ekonomiškai, dalyvau- Vakaras bus pilnas smarkių
Karnauskaitė sutiko mirtį
tis, kurio kalba buvo sekančio kim ekonominėse draugijose,
tus, kitas i šiaurę, liudija prie aukuro.
gryždama
iš vakaruškų, kur
juokų,
nes
“
Margutis
”
persta

dalyvaukim vietos politikoje,
turinio:
senovėje buvusius miesto Taip pat seni Merkines “Brangus broliai ir sesutės! reikalaukim ir išgaukim Lietu tys didžiuosius Chicagos skan susipažino su svetimtaučiais
vaikinais, ir vykstant namon ŠILTAS ORAS. PERKŪNIJA
vartus. Pačiame miesto vi Dzūkai pasakoja kad prieš štai suvažiavome Į šią žymią viams daugiau teisių, pasirū dalus įvykusius 1934 metais.
pinkim
Lietuvių
kalbos,
Lietu

Sekmadienio naktį, Lapkri
Lietuvių
koloniją,
Clevelandą,
jie
pasisiūlė parvežti ją ir jos
duryje, kur stovi dabartinė daugelį metų iš Merkinės apkalbėti svarbius savo tautos vių istorijos, geografijos mo šie 1934 metai ypatingai atjčio
18 d., Chicagoje užėjo ne
draugę
namon.
Važiuojant
per
cerkvė, anais laikais stovė bažnyčios buvo išvogtos vi- reikalus. Del ko mes taip gau kyklomis Amerikoje, pasirū sižymėjo “dideliais” darbais
paprastai
šiltas oras, trankėsi
lietų,
šlapia
slidžia
gatve,
su

jo garsi rotušė. Negana to isos brangenybės, drauge ir siai čia suvažiavome? Ar tu pinkim kad musų jaunimas tarpe Chicagos Lietuvių. Kai
perkūnija,
lijo smarkus lietus,
simušė
su
gatvekariu
ties
52-ra
aukbutų
musų,
o
ne
svetimų
kuriuos
“
didesnius
”
darbus
at

kad Merkinė senovėje turė Švenčiausias. Po to apiplė rėjom perdaug laiko, ar norė lėjamas! Dar svarbiau kad
žaibai
padegė
porą, namų ir pa
pasivažinėti, ar suvažiavom
silankiusieji tą vakarą matys ir Cermak gatvėmis, Ciceroje.
jo Magdeburgo miesto tei šimo atėjęs į bažnyčią za jom
lietė
vienos
bažnyčios
bokštą.
pasibarti, pasigirti, pasikalbė Lietuvos politiniai reikalai mus atvaizduotus scenoje. PaveizVenckienė taip pat žuvo su
ses, ji turėjo ir savus pini kristijonas pamatė keistą ti?. .. . Ne. Suvažiavome rim ardo, musų vietos darbai mus dan, bus ‘“LĖKSIME”, Į “SŪ simušime jų automobilio su Temperatūra Chicagoj buvo 70
tų Lietuvybės darini spiriami. riša! Del to bendrinkime savo
gus.
gatvekariu nakties laiku, laike laipsniu.
reginį: šventųjų statulos Suvažiavome
tautinį vei jiegas, jungkim organizacijas. DĄ” EISIME, na ir pas “BĖ lietaus, gryžtant iš baliaus. Jų
Ten kur įteka upė Mer buvo nuvartytos, o jų vie kimą, musų savo
Amerikos
Lietuvių
Sąjunga
ir
DYTĘ ir TETYTĘ” važiuosi
visuomeninį, kul
kys į Nemuną, ant aukšto toje stovėję stabai. Ir nuo tūrinį, meno, spaudos ir kitus Amerikos Liet. Tautinė San me, ir kitų “slaunių” vietų ap automobilis pateko tarp dviejų
šioje srityje ir turėtų
gatvekariu. Venckus išliko gy
kalno stovėjo galinga pilis. to laiko visame krašte pra mums svarbius reikalus aptar dara
pradėti arčiau bendradarbiau lankymas.
ti.
Suvažiavome
susipažinti
Olympic Ballroom yra viena vas tik su žaizdomis.
Šioje pilyje gyveno Merki sidėjo baisus maras, žmo savo idėjos draugus, taip arti ti, o jiegos bus subendrintos.”
nės valdovai kunigaikščiai. nės krito, kaip rudenį lapai, mus ir pažystamus iš jų darbų, Broniaus F. Siiųons-Simokaičio iš gražiausių Chicagos svetai Su jais važiavo kitos mote
nių. Prisiminus Stevens kote rys, kurios taip pat buvo su
Į tą pilį kas vasarą atosto I visi bėgo iš Čia į gilumą Ru tik ne visiems pažystamus as
kalba
lį, kuriame “Margutis” turėjo žeistos. Policija ir ugniagesiai
meniškai. Suvažiavome palikę
gauti atvažiuodavo pats Jo sijos, bet maras ir ten juos savo
Sekantis kalbėjo Bronius F. milžinišką savo parengimą, ši turėjo didelio vargo iki galėjo
asmeniškus darbus, suva
gaila su savo palydovais. atrasdavo. Bet vieną dieną žiavome pasiryžę visi dirbti už Simokaitis, Amerikos Lietuvių
yra antra savo puiku išimti iš automobilio, suspaus
Linija
Jis čia ir bažnyčią ant seno seneliui Dzukui per sapną visus! Suvažiavome idealistai, Sąjungos centro pirmininkas: svetainė
to tarp strytkarių, septynis su
mu
ir
didumu.
“
Gerbiamieji:
Man
rodos
kad
kuriems
idėjos
darbas
ir
juo
vės dievu žinyčios pastatė pasirodęs Šv. Rokas ir taTikimasi kad į tą vakarą at žeistus žmones. Venckienė ne
pasitenkinimas yra atlyginimas tolimesnis ir pasekmingesnis
ir joje pats žmones krikšti ręs:
tautininkų darbas labai daug silankys ne tik visa Chicaga užilgo gatvėje ir mirė.
už asmeniškus nuostolius.
e
jo. O Vytautas Didysis — Tegul apneša, mano “Norime visi pasitarti, ar priklausys nuo šios konferenci bet ir iš plačios apielinkės Lie Ši nelaimė ištiko ant State ir
jos,
tai
yra,
bendros
konferen

šiai bažnyčiai gražų pavei paveikslą aplink miesteli
per vėliausią laikotarpį einame
tuviai. Tie “1934 Metų Skan- 13-tos gatvių. Venckai gyvena
i
gerais keliais ? Jei neiname cijos Amerikos Lietuvių Tauti dalai” tikrai bus Įdomu kiek- 10840 Michigan av., Roselande. | LIETUVA
kslą padovanojo.
tris kartus ir ineina su vi tuo keliu, pašitarkim, gryžkime nės Sandaros ir Amerikos "Lie
Lapkričio 19 d. automobilio
IŠPLAUSIĄ Iš NEW YORKC
vienam pamatyti, ypač kaip
Dešinėje bažnyčios pusė sa procesija į bažnyčią, ir į geresnį kelią. Tas, man ro tuvių Sąjungos.
nelaimėje
žuvo Anna Ptach, 22
je yra įmūrytos dvi grandi nelaimės nuo Dzūkų atsito dos, ir yra svarbiausias šio su “Dėka tautinių jiegų suiri kaip “Margutiečiai”, po vadovažiavimo tikslas. Kadangi mui ir nesusitarimui, kaip kas vyste komp. Ant. Vanagaičio m. amžiaus, nuo 2303 High st., M. L. GRIPSHOLM
nės. Anais senais laikais, lins.
pats ir atsakysiu: Nei iš to sau daug pasinaudoja; juos perstatys.
Ren. kuri važiavo automobiliu su sa
Gruodžio 8, 1934
kada dar Lietuviai baudžia Senelis tą keistą sapną klausiau,
name tuo keliu kuriuo turėtu musų kultūrinis darbas, musų
vo vyru ir kitu draugu. Jų au
Specialiai
nupigintos laivakorčių kai
vą ėjo, prie šių grandinių' pasakė Merkinės klebonui. me eiti. Dabar einame tuo ke spauda lyg audroj papuolus
tomobilis paslydo šlapia gatve nos peikant
Į ten ir atgal 1(R. T.)
STEBĖTINA
MOTERŲ
pradeda
šlubuoti.
Todėl
yra
liu
kuris
neveda
į
aukščiausią
pririšę ponai nepaklusnius’ Klebonas taip ir padarė. L1
ir atsimušė į stulpą. Moteriai
Platesnių
informacijų,
laivakor
musų
’
tikslą
—
Amerikose
iš

laikas
mums
visiems
bent
šia
SAVIŽUDYSTĖ
CHICAGOJE
baudžiauninkus plakdavo. i kai]) tik įnešė į bažnyčią laikyti Lietuvybę.
automobilio stiklai perpjovė čių, naujo 1935 m. musų laivų iš
proga rimtai pagalvoti ir iš sa
plaukimų tvarkraščio, kreipkitės j
Toje vietoje kur dabar stebuklingą paveikslą, stai “Neatsižvelgiant tikslo, kurį vo pagalvojimo ir minčių pasi Pastaras šešias dienas Chi gerklę ir ji mirė.
cagoje net trys moterys iššoko
bent kuri autorizuotą agentą, arba:
stovi bažnyčia, senovėje bu ga pradėjo skambinti visi priminiau — išlaikyti Lietuvy dalinimo padalyti tokią išvadą per
langus iš įvairių viešbučių
— daugelis musų rūpinasi kuri butų naudinga Amerikos
KARDINOLO MUNDELEINO SWEDISH AMERICAN LINE
vo dievų žinyčia, dar ir da bažnyčios varpai ir stabai bę,
ne tuo bet kokia Lietuvoj val Lietuvių išeivijoje kultūriniam nusižudymo tikslu. Lapkričio SUKAKTUVĖS
181 N. Michigan Ave.
bar po didžiuoju altorium pradingo. Nuo to laiko džia, ką ji veikia, ką turi veik ir tautiniam darbui.
19 d. iššoko iš 18-to aukšto,
CHICAGO, ILL.
yra žymu žinyčios aukuras, Dzūkai pradėjo Šv. Roko ti, kaip veikti, kokia partija “Man rodos kad klaidų mes Stevens viešbučio, buvusio po Chicagos Kardinolas Munde
kur Lietuviai savo dievams paveikslą laikyti didžiau vyrauja, ir kodėl ta o ne kita visi padarom, kartais tos klai licijos viršininko T. N. Ryan lein Lapkr. 20 d. šventė savo
Lietuvoje vyrauja. To dos pasidaro prie susidėjusių
25 metų vyskupavimo jubilejų.
aukas atnašaudavo. Po ži sioje pagarboje, ir saugoja partija
siekdami musų veikėjai anaip aplinkybių. Bet klaidos pada- žmona, 65 metų amžiaus, ir žu- To jubilejaus proga daugelis
nyčia į visas puses ėjo pa kad niekas iš Merkinės baž tol neturi blogų tikslų, tik jų rytoą pirmiau turėtų būti pa simušė. Pirmesnės kurios nu aukštų katalikų bažnyčios gal
slaptingi urvai, kurie pože nyčios neišneštų Švenčiau siekia ne ten gyvendami, var moka mums ateičiai. Mano sižudė buvo jaunos.
Naujausi
vų atvyko jį pagerbti, pasvei
toja ne tuos metodus, žinias akim žiūrint, tautininkai ir sanKodėl moterys taip mėgsta
miniais urvais susisiekdavo siojo. Be to, seniai Dzūkai skleidžia
ne tiems žmonėms ku dariečiai mažai kuom skiriasi žudytis sunku suprasti. Keis kinti.
su Liškevos pilimi ir Šarū sako kad tuose paslaptin rie Lietuvoje gyvena, bet mums ir gal but tame skirtumas kad
Kardinolui pasveikinimą at
no kalnu. Seni Dzūkai pa- guose urvuose yra paslėp Amerikoje gyvenantiems,, kas, Amerikos Lietuvių Tautinėje čiausia tas kad tos kurios žu siuntė ir pats Popiežius Pius
nėra tikslu. Mano Sandaroje savo laiku atsirado dosi vis rodos nėra skurdo ap XI iš Vatikano. Popiežiaus pa
ta daug aukso, bet auksas suprantama,
manymu tai privalėtume pakei tokių žmonių kurie pasidarė imtos.
Rep. sveikinimas
buvo skaitytas Kūmučių Rojus
užkeiktas, ir vargas tam sti, nes gyvename ne Lietuvo artimesni tiems kurių obalsis
“MARGUTIS
Keturių veiksmų tragi-komedija
katedroje iškilmėse, kurios bu
žmogui kuris drystų jo jie- je. Lietuvos gyvenimo sąlygų yra ‘Lietuvai nei cento’, gal CHICAGOS PRAMONĖ
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
nežinome.
O
jei
ir
dalinai
ži

prie suirutės prisidėjo ir
vo surengtos Lapkričio 20 d.,
škoti!
Tsb. nome, juk Lietuvoje šimtai kiek
Chicagoje pramonė dalinai sidabrinio jubilejaus apvaikš- 6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
SLA. reikalai.
Skaitykit “Margutį”, komp.
Nuo Redakcijos: Čia mi tūkstančių mokytų vyrų ir mo “A§ manau kad ir tie sanda- pakilo per pastaras dvi savai čioj'imui. Nuo 1926 metais čia pusi. Kaina ............................ 50c
A. Vanagaičio leidžiamą mu
terų tuo klausimu rūpinasi iš riečiai kurie buvo simpatingi tes. Bet kada darbo valandų
Baudžiauninkė
zikos žurnalą. Eina du kar nima Merkinės garsi pilis, tisai, matydami save, savo gy tiems
kenksmingiems gaiva klausimas ir bedarbių apdrau- Įvykusio Katalikų Eucharisti 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
tu į mėnesį. Kaina metams jos valdovai, ir kitos visos venimą, juo gyvendami, jį iš lams šiandien jau pamatė kad
nio kongreso, Chicagoje nebu vam perstatymui Amerikos Lietu
$2.00. Prisiųskit 10c pašto tolimos senovės to krašto tyrinėdami iki smulkmenų. Ne biskį pertoli nueita. Bet čia dos klausimas dar neišrištas tai vo iškilmingesnių katalikiškų
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir ženkleliais, gausit vieną nu ypatybės ir įdomybės inei- jau musų jiems pagarbos jaus man nėra noro kalbėt apie keno didesnės firmos su didesniais apeigų kaip šis Kardinolo Munmoterų. 67 pusi............................. 50c.
mas
neleis
tenai
gyvenantiems
kaltes, ir manau kad bus ge užsakymais nesiskubina ir to deleino jubilejus. Iškilmėse da
merį pamatymui. Antrašas: na i Prof. Krėvės-Mickevibroliams leisti tvarkytis kaip riausia pasakyti taip kad mes dėl darbų geresnį ėjimą truk
iš Amerikos
lyvavo raudonai apvilktų 800 Žentai
Čiaus “PADAVIMUS”, ku jie nori, be musų trigrašio?
visi turėjom klaidų.
2 aktų komedija iš Amerikiečių
“MARGUTIS”
do.
rie pradės tilpti “Dirvos” “Kada Lietuva šiandien kas “Vakar Amerikos Lietuvių Labai galimas dalykas kad S. kunigų, dešimts abatų, 87 vys prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
6812 So. Western Ave.
kupai, 17 arkivyskupų ir du rai ir 3 moterys. Kaina ....50e
dien
stiprėja,
kada
joje
inteli

Įvykusiame seime pa
48-i.ie numeryje. (Plačiau gentijos tūkstančiais kasmet Sąjungos
Chicago, Ill.
sireiškė noras visais galimais Valstijų Kongresas susirinkęs kardinolai — pats Mundelein ir GRAŽI MAGELIONA
žiu; ėkit ant pusi. 5-to.)
priauga, kada Lietuvos progre budais dėti pastangas kad su Sausio 3 dieną, prie progos ims jo jaunų dienų draugas, New
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
sas taip toli nuėjo kad stebimės stiprinus tautines jiegas. Prie svarstyti 30 valandų darbo sa
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų,
Yorko Kardinolas Hayes.
Įvykusiomis
visokiariopojoje
to
Amerikos
Lietuvių
Sąjungos
Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais mis permainomis," tuo pat sy- seimas įgaliojo valdybą ir ta vaitę ir padarys ją įstatymu.
Vatikano atstovas, apaštališ 63 pusi. knygelė. Kaina ....50c
Ištobulinimas mašinų ir di- kas delegatas Washingtone Ci- AMERIKA PIRTYJE — komedija 3
kiu kada gyvenimas čia pas rybą eiti prie susitarimo su
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.
43 pusi.', vaidina: 7 vydėlė,
greita produkcija verstc cognani, pats asmeniškai atve aktuose,
mus Amerikoje silpnėja, musų Amerikos Liet. Tautine Sanda
rai, 2 moterys.
25c
eilės del amžiaus, del ekonomi- ra. Manau kad tas noras pats verčia trumpinti darbo valan- žė į iškilmes nuo popiežiaus
AKIS Už AKI, DANTIS UŽ DANTĮ
del _________
ištautėjimo už save kalba ir visiems čia su das, kad davus darbo didesnių sunkumų,
______ ,, __
prisiųstą kardinolui pasveiki- Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
bangos, del nesugebėjimo jauni sirinkusiems yra aiškus.
dina 3 vyrai, 2 moterys........... 15c
niam skaičiui žmonių.
nimą.
mą palaikyti, ir šimtų kitų prie
“Mano manymu, tautinin
AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
Kardinolai yra aukščiausi tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5
žasčių — mes silpstame — at kams ir sandariečiams bus la
rodo keista kai apleidę musų bai lengva susitarti jei tik bus NUŽUDYTAS VINCAS
katalikų bažnyčios valdovai už vyrai, 4 moterys.................... 30c
tiesiogines pareigas mėginame gerų norų. žinoma, tautinin MIKUTAITIS
paties Vatikano ribų, kur sėdi AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
jieškoti atsakomybės ir darbų kai laikysis griežtos pozicijos
Prieš’ dvi savaites plėšikai Popiežius, pačių kardinolų ir iš
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai,
kurių negalime nei atlikti nei kad netarnauti tiems kurie tu užpuolė kelyje vežusius laiškus
1 moteris.......................
15c
kardinolų
renkamas.
kontroliuoti! Ir dar kas blo ri drąsos pasivadinti save ‘so du vyru, Vincą Mikutaitį ir
PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
giausia, kad del to skaldomes, cialistais’, kurie ištikrųjų yra
ja 3 aktuose; 16 pusi.; vaidina 9
pešamės, pykstamės — kaip tik saumyliai biznieriai ir sten Steponą, juos primušė, apiplė Kas platina “Dirvą” — tas
vyrai, 6 moterys............... . .. 25q
Lietuvą valdyti....
Kelkime giasi pasinaudoti iš to ką geros šė, ir Mikutaitį įmetė į ežerą,
platina Apšvietą.
SALIAMONO SAPNAS — drama 1
klausimą kaip patys save val- valios Lietuviai sukurė.
o Steponas buvo paliktas su
akte; -22 p.; reikia 5 vyrai .. 10c
dytumes! Tas bus vietoj, lai “Esu nepaprastai patenkin muštas girioje. Mikutaitis po
SULYG
NAUJAUSIOS MADOS —.
ku ir reikalinga. Kada mes na tas kad ši bendra konferencija ilgo kankinimosi ligoninėje So. Už S3 metuose pralinksminsit
komedija 2 veiksmų; 19 puslapiu
mie susitvarkom, gelbstim ir yra skaitlinga ir kad čia yra
visą kaimą — išrašykit saviš veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c
Lietuvai, bet kuo galim — eko atstovaujama net 14 Amerikos Bend mieste mirė/ Parvežtas
kiams į Lietuvą “Dirvą”.
DVI SESERĮ
nominiai, politiškai, propagan Lietuvių kolonijų. Todėl pasi į Chicagą ir palaidotas Lapkri
4 aktų tragi-drama iš Amerikos
dos keliu, kas liečia užsienį, a- tartam, ir ką negalėsim šian čio 17 d. šv. Kazimiero kapinė
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
pie Lietuvą informuojame kiek dien išrišti, manau kad Ameri se su tikybinėmis apeigomis.
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
galėdami, teigiamai. Tat mes kos Lietuvių Sandaros Centro
gelė 60 pusi. Kaina ................ 50c
Mikutaitis ir Steponas vežio
* smugness BmASuoĮed
DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”
koncentruokimes savo reikalams Valdyba ir Amerikos Lietuvių
ąsmonsĮA srjankdvg-iiiEj
NENORĖJAI DUONOS —
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose. vietoje, nediktuokim Lietuvai, Sąjunga galės galutinai išrišti jo laiškus iš South Bend, Ind.,
GRAUŽK PLYTAS
iaST
’
IHdXH-NIVd
pašto
į
Notre
Dame
universi

kaip
Lietuva
nediktuoja
mums.
tuos klausimus kurie ateityje
Durtuvų grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
HOHONV
tetą. Plėšikai juos užpuolė su
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta Tada ir demokratiškumą pri dalytų kokių nesusipratimų.
jaunųjų gyveninio,
Vaidinti reia;i5ĮopuBU
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje
‘
’ apdovanotoje pažinsime, ir gerbsime ir busi
“Šios konferencijos pats įvy tikslu apiplėšti paštą.
kia 3 vyrų. Kaina, ............. 15c
oanĮBsiaj
onįj
karo apysakoje
me kitų pagerbti.
kimas parodo kad pas mus yra
PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v.
“Buvo laikas kada mes gel- gana jiegų, pasišventimo ir ge
“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
bėjome Lietuvai, dabar Lietu rų norų, kad žmonės savo lė atgaivintas ir lai klaidos pamo
terys................................................... 20c
(GOD, HAVE MERCY ON USJ)
va nepriklausoma, stipri, jau šomis atvyko net po 600 mėlių kina bus ateities darbuose.”
gali mums gelbėti. Del to pradaugiau kelionės. Todėl lai
(Seka: Adv. K. R. Jurgėlos
“DIRVA”
“Dirva
6820 Superior Ave.
Cleveland, O šykimes jos mums kultūrinės, ar
HJT13dXd-N I Vd
buna pas mus taikos obalsis kalba. Tėmykit kitame nr.)
6820 Superior Ave. Cleveland

(Konferencija Įvyko Clevelande, Ohio, Spalių 14 d., 1934
Didinga Pilis su Garsia sakoja kad šiuose paslap metų, kurioje dalyvavo bendrai
tinguose urvuose yra pa tautininkų ir sandariečių vei
Praeitimi
kėjai. Čia seka tęsinys proto
slėpti senovės Lietuvių sta kolo
iš pereito numerio.)
Garsi senovėje buvo Mer bai, kurie, jei nebūtų baž
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Rašo Vyt. Sirvydas.

Valstybės Pinigais Ginklai1
s®
Partijos Nariams
Kur
tik socialistai pasi
KUNIGAS NE SAVO VIETOJE
Nesuskaitomi tūkstančiai
suka
ten
šelmysčių prida
Rusijos žmonių šiandien yalkani, sako Monkhouse. ro. Lietuvos kaimynai Lat
Prieš porą metų smar Rusija Nėra Komunistiška ra
Miestuose
stoka maisto, y- viai tik dabar patyrė kad
kiai darbavosi Pittsburghe Anglas inžinierius Allan patingai mėsos.
Pirkti mai visi tie ginklai kurie buvo
katalikų kunigas Cox, ku Monkhouse, kuris pragyve stui reikia turėti
partijos rasti pas socialistų vadus
ris ėmėsi vadovauti bedar no Rusijoje 22 metus ir bu kortelę. Kurie neturi kor Rygoje praeito Gegužės 15
KUR ŠLAMA KARŽYGIU
bius, ir jo vardą nekuriu vo Rusijos komunistų Įtar telių, tie yra “ne darbinin- d. perversmo metu, buvo
DVASIA
pradėjo maišyti tarp kan tas špiegu, kalbėdamas Cle- kai”, jie išvežami iš miestų 1927 metais socialisto užsie
(Mintys
nuo
Birutės Kalno)
didatų į Suv. Valstijų pre velandę pasakė kad sovie ištrėmiman. Tie kurie ga nių reikalų ministerio, Ciezidentus.
Rašo Vainis Dainoras.
tų Rusija dar nėra komu- Įėjo ištraukti šalį iš bado— lins, valstybės iždo pinigais
Kun. Cox aprimo. Da- įI nistiška. Amerikos pripa kulakai — jie tapo išvežti svetur nupirkti ir socialis- Į
bar Detroite jau pora metų žinimas sovietų neatnešė ištrėmiman iš savo ūkių, tų partijos nariams išda-i
Šią vasarą buvau pakviestas “Aušros’
kaip smarkiai šneka kitas Amerikai neapribotos pre bet dabar pamatę savo ap linti!
kurėjo-veterano Dr. Jono Šliupo į Palankatalikų kunigas, Cough kybos su Rusija.
sirikimą sovietų ponai kvie Lietuva, Latvija ir Esti-;gOs kurortą registracijon tarnauti, tai tu
lin. Šis yra labai iškalbus,,
čia juos atgal į jų tikins. ja turėjo griebtis griežtų rėjau progos dažnai aplankyti garsų Bi
moka, gabiai kritikuoti, ir įj Rusijoje pats svarbiau Už visokias valdžios klai priemonių ir savo socialis rutės Kalną, Kęstučio meilės pradą. Daž
panaudodamas radio, išsyk sias sių dienų klausimas das kas nors kitas bandoma tus iš valdžios vietų praša nai rymodamas ties ta stebuklinga ir Lie
paremdamas Prez. Roose- Yra kaip kovoti su badu,
.
kaltinti, sako inžinierius linti, net seimus paleidžiant. tuviui shnbolinga vietove, klausiausi ką
veltą ir pliekdamas pini
‘Rusija dar nėra gatava 1 Monkhouse.
Tat pravartu ir SLA. na- gigantiškos Baltijos vėjų sulankstytos puguočius, įgavo klausytojų 1 komunizmui, ir jos vadai tą
riams gerai apsižiūrėti ko-1 šys šlama apie milžinkapiuose miegančių
simpatiją. Kožnam patin-lži
žino,” sako inžinierius. Sokias meklerystes musų so- karžygių dvasias.
Aukso Padaugėjo
ka klausyti kaltinimas ki- vietų Rusijoje dabar visas
cialistai ruošia su “perkė-;
Tas didingas Birutės Kalnas ne gamtų žmonių už ką nors ne- gyvenimas eina po valstijos
Aukso kiekis Suv. Valsti- limais” Įį Pittsburghą cen- • tos padaras bet simbolingas Baltijos sargerą visoje šalyje. Kiaušy- kontroliuojamu kapitaliž- jose pasiekė naują aukš- tro, su “Tėvynės" ireformo- i gas ir milžiniškos senolių dvasios kūrinys.
tojui rodos pasidaro leng-Įmu. Rusijos pripažinimas čiausią laipsnį — jo esama i mis, ir taip toliau.. Sočia- j Kalnas nuo Palangos miestelio randasi poviau ant krutinės kuomet Į aiškinant kad tas bus prie- už $8,030,000.000
listui kaip Žydui niekuo ne- ros kilometrų atstumoj. Guli už kelių šimkas nors išrėžia kad už tas žastimi didelės prekybos su
galima pasitikėti.
tų sieksnių nuo Baltijos juros kranto, už
ir kitas žmonių bėdas jau Rusija, nedavė nieko panaVokietijoje apsivedančiai
1 istorinių grafų Tiškevičių rūmų, gaubiasurasta kaltininkas!....
šaus. Rusija neturi jiini- porai pradžiai gyvenimo Pasauiinis Tiltas Pabaltijo'mas senutėlių, storiausių, vėjų aplaužytų
Kun. Coughlin per radio j gų iš Amerikos pirkti, ir valdžia duoda $250 pasko-i
Valstybėse
'
aplankstytų pušų. Kalnas dydžiu nėra
net pralobo, nes už jo “ge-; neturi užtikrinimo kad A- los. Taipgi valdžia deda
A. L. Olson, kuri Liepos
didelis, bet iš juros pusės labai aukš
rus žodžius ir mintis’ tieimerika pirks iš Rusijos, pastangas kad kuodaugiau- le d. per “New York Ti- ■ as, status- .Moksliniai tenka pažymėti
kurie turėjo, siuntė jam do- Rusija to reikalauja, tačiau šia pavienių vyrų ir mergi- mes” žiūrėk “Dirvon” 27 kad jis yra pačių Lietuvių supiltas. Salarius ir ragina jį “pliekti | ką tas gelbės.
nų sueitų į poras,
, '
_ _-v
1 xroivni rnlrc Ir oi m n o *1 rci i»o a h norfiilnm n o o
d. Liepos) davė gražų apra vaimi toks kalnas atsirasti negalėjo, nes
kailį” visiems. Iš aukų ku-1
šymą istorinių kasinėjimų Palangos artimose ir tolimesnėse apielinnigas išsistatė puikią baž-1
Apuolės piliakalnyje, dabar kėse nėra jokių iškilimų, o vien tylinčios
nyčią, prisipiko sidabro ir
(Lapk. 11) duoda tiek pat lygumos tuno, kuo atsižymi veik visa Že
pareikalavo kad Preziden-į
gražų bendrą visų trijų Pa maitija.
tas Roosevelt imtų supirkti
Greta to simbolingo kalno yra dar an
baltijo valstybių — Lietu
sidabrą už brangią kainą ir >
tras
gretimai senas ir brangus mitologi
vos, Latvijos ir Estijos —
darytų daugiau sidabrinių
nis
paminklas,
tai šventnamio uola. Uola
aprašymą, per tą patį “New
pinigų....
_±
U'a nesuPrantamas žmogui kurinis: bėgaYork Times”.. . Tos^v-dstv
'
Šį rudenį Kun. Coughim
bės
‘
,
'j-ašo
“
ji
’
,
stato
neutrali|
1 bes, 1 žibu ji, BLctLu iituuaų Uniai didelj, skylėta ir Baltijos vėjų apl
vėl pradėjo savo radio kal
tiltą Vakarų Europai su" graužta. la uola yra įsibriovus į Birutes
bas ir varo agitaciją kad
jungti su Rytais. Savo dar Kalno šoną ir viduryje turi didelį urvą,
visi rašytųsi į jo Nacionalęį
bais jos iškovojo didžiųjų kas primena krivių šventnamio dalį. Nors
BALTIJOS ŠOKIS
Visuotino Teisingumo Uni- ■
valstybių pasitikėjimą. Da moksliškų ir istoriškų išvedžiojimų nėra
ją. . . . Nori kad į tą uniją Į
Putoja Baltija, banguoja.
bar jos nori ramybės, pati-! apie tai, bet reikia spręsti kad senovėje,
tuoj įsirašytii 5 milijonai
Ilgai dar Baltija putos.
Lietuviams esant stabmeldžiais, prie Biru
krinimo neutralumo, kad \ tės
nariu. (Jeigu nuo nario po ;
Čia valtys supas, čia linguoja
Kalno, tuo laiku dar vadinamo milžin1 neatgytų istoriški Rusų, i
$1, butų $5,000,000....).
Kaip pušys tėviškės laukuos.
■
kapiu
ar kitaip, buvo pristatytas aržuolyLenkų ir Vokiečių apetitai,
Ta “unija” išrodo lyg
Prie kranto vartos, tiška vilnys,
110
prieglobstyje
stabiheldžių šventnamis.
į kurie visados tykojo Lietu
“Dirvos” Spragilo Slapta!
Rodos užlies, parblokš tave,
vių, Latvių ii' Estų žemes Jis buvo padarytas didelis (ką liudija apPagaus glėbin jos tavo dalią
Spragilų Sąjunga....
praryti. Pabaltijo valsty ! link esanti pamatai). Į akmens šventnaBet Kun. Coughlin apie
Ir sups, lyg viesulos, sapne.
bės j ieško naujų draugų, mi galėjo būti dvejos durys. Dabar esan
Niekad nerimsta melsvos bangos:
ją įimtai per radio į visuo
didžiajame urve buvo pastatytas ak
naujų rinkų ir naujo, lais- čiame
Ar žydras ar tamsus dangus, —
menę kalba. Sako: “Kuo-1
mens
aukuras
kur atnašaudavo
. vo gyvenimo. Tik ateitis i kriviai-kunigai.(altorius),
Jos gailiai ošia, kuliais rangos,
met aš jums siulau Nocia- (
Mažajame
aukštai esanpasakys ar istorija joms 1 _ Į čiame urve budėjo vaidilutės,
Lyg pūga žiemą po laukus.
nalę Uniją, aš siulau naują
kurios kū
duos.
Taip šoka mirties šokį jura,
forumą. ...”
rendavo
šventą
ugnį.
Ta
šventykla
ties
Olson aprašo Įspūdingas Baltija stabmeldžiams buvo gal didžiau
Taip Baltija visuomet šoks.
“.... Aš laikas nuo laiko į
j apeigas kurios kas vakarą, sia, nes ji randasi nepaprastoj vietoj. Kai
■Nes tam likimas ją sukūrė
pagaminsiu tinkamus, kon- ■
saulei leidžiantis, daromos j kas gal išvedžiotų ir kitaip, bet tokius tvirKad Vyčių žemei suokia, suoks.
krečius bilius tinkamus pa
Karo
Muzejaus darželyje, į1 tinimus aš palaikau rimčiausiais, nes tai
Palanga, 1934 m.
V Dainora-Gaigalas.
daryti šalies įstatymais, ir
laikinoje
sostinėje Kaune. Į
jus galėsit tuos bilius Įteik
Sako,
senas
karys užtrimi-■' nuodugniai stebint patys faktai rodo. Ir
ti Kongreso atstovams Wa
RUDUO LIETUVOJE
dabartiniu laiku katalikai tą uolą randa
tuoj a iš aukšto bokšto, o ki stebuklinga
shinglune. ...”
Žalias miškas, žalias laukas.
ir jie kasmet susirenka prie
ti kariai darželyje atsilie
Nežiūrint to kunigo ge
Ūkanoje dienos plauko; •
jos
melstis,
kur
pastatyta Šv. Marijos
pia, grieždami maldą už statula. Menasiyra
riausių norų, iš šio jo pa
Žali lapai gelsta, vysta —
stabmeldiški
šventos Lietuvos laisvę, ir. laikai, kaip pamatai šiandieną simboliniai
Dangstos senatve jaunystė.
reiškimo padaryto per ra
ties Kalno
Lietuvos himną. Vienas ka
Žali lapai kloja kelią,
dio sekmadienį, Lapkričio j
uola
klūpančias
rankas
užlaužusias
mote
rys prieina prie seno atiku- j
Žalio sodo širdį gelia;
18 d., pasirodo kad jis pasirėles
ir
prašančias
dangaus
malonių.
Liūdi miškas — temdo tylą;
ro, kur elektros šviesomis
ima ant savęs visai ne savo j
Dabartiniu lamu,
laiku, Kaip
kaip ir visas Palangos
sužiba krikščioniškas krv-j, ^aliarumu
raiangos
Kas
rytelį
vėjai
kyla.
rolę.... “Aš pagaminsiu
iI žius,
ir uždega
uždega ugnelę
ugnelę • bortas taip ir Birutes Kalnas yra graopPaukščiai gnaibo šaltą rasą,
žius, ir
bilius”, — tai jau pareiški
1 šventa
„vnHe
s.nžinun,
Laukuos
tiesias
baltos
kasos.
šventą ugnelę amžinam mu I scla> globojamas ir prižiūrimas Didžiojo
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ DRAUGIJA

Lietuvos rašytojai yra susibūrę į vie- I
ningą draugiją. Anksčiau jie buvo vieno- į
je sąjungoje su žurnalistais-laikraštinin-1
kais. Bet vėliau žurnalistai išsiskyrė ir 1
sudarė savo atskirą sąjungą. Iki šiol Lietuvos rašytojams vadovauja vienas žy- ;
miausių dabartinių rašytojų, “Altorių Še- I
Sėlyje” autorius, Prof. Vincas Putinas-My- į
kolaitis.
Spalių 21 d. buvo metinis rašytojų ’
draugijos susirinkimas. Jame dalyvavo
apie 50 rašytojų. Susirinkimui vadovavo
poetas Liudas Gira. Centriniu susirinki- 1
1110 punktu buvo poeto Kazio Binkio refe-.
ratas apie Lietuvos raštijos ir rašytojų bū
klę. Pranešėjas pažymėjo kad tautos kul
tūrai literatūra turi milžiniškos reikšmės, ;
ypač musų tautai, kuri atgimė tik dėka
knygai ir raštui, dėka Maironio, Kudirkos
ir kitų įkvėptoms mintims, kurios atgai
vino tautą. Šiuo metu, deja, nėra kreipia
ma tinkamo dėmesio literatūrai ir ji jo
kios gyvesnės paramos neturi. Tačiau nors
ujama ir skriaudžiama, visgi literatūra
auga, nors vargdama; badaudami rašo ir j
tobulėja Lietuvos rašytojai, atsiranda nau- ;
jų talentų, Lietuvos visuomenė dar nėra
kaip reikiant išauklėta; ji neįvertina au
gančios Lietuviškos literatūros. Ir supran
tama kode!: Lietuviška literatūra esą per
augus Lietuvos visuomenės skonį, nes tai
visuomenei mažai rupi kultūros klausimai.
Lietuves rašytojai leidžia savo laik
raštį, “Literatūros Naujienos”. Susirin
kimo pasėkoje Lietuvos rašytojai nutarė
įteikti vyriausybei platų memorandumą
del rašytojų ir literatūros būklės, sušauk
ti rašytojų kongresą, pakviečiant ir kai
myninių tautų rašytojus, judinti reikalą «
del literatūros premijų.
Naujon rašytojų draugijos valdybon
yra išrinkti: Prof. V. Mykolaitis-Putinas,
Prof. Balys Sruoga, Vaičiulaitis, Keliotis j
ir Kazys Binkis. Revizijos, komisijon: A.
Vienuolis-Žukauskas, Petras Babickas ir
Juozas Grušas.
•
Tsb.
--------------i
JONAS KRIAUČIŪNAS
Šymet suėjo 70 metų amžiaus žino
mam prieškariniam Lietuvių veikėjui Jo
nui Kriaučiunui. Jubiliatas yra Suvalkie
tis, gimęs Šakių apskrityje. Visą savo gy
venimą yra pašventęs Lietuvai ir Lietuvių
tautai iš tautinio miego prikelti. Jis drau
gavo ir dirbo su Dr. Vincu Kudirka, Dr.
Jonu Basanavičium, Saliamonu Banaičiu
ir kitais prieškariniais Lietuvių veikėjais.
Drauge su Dr. Basanavičium jis 1905 me
tais sušaukė didįjį Vilniaus seimą. 1917
metais drauge su prelatu Adomu Jakštu
ir kitais Kauniečiais veikėjais jis išleido
atsišaukimą, kuriame jau tada skelbė Lie
tuvos nepriklausomybę.
Šiandien Jonas Kriaučiūnas gyvena
Kaune ir džiaugiasi sulaukta Lietuvos lai
sve, del kurios jis visa savo gyvenimą dir
bo.
Tsb.

“NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
laiku susipažinšit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
pažymėdami knygos vardą.
/
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XXV.
Miesto ūžesys veržėsi pro langus vi
dun. Kartais ir žmonės praeidavo pro ša
lį, kalbėdami susijaudinę. Ausis geriau
įtempęs^ Judas užgirdo vieną-kitą reikš
mingą žodį. Tolumoje jis girdėjo Šukius
lyg ir iš Prokuratoriaus rūmų. Kartą
gatve nuėjo procesija, ir jis girdėjo lyg
kas butų traukęs gatvės atkmenimis sun
kų medinį daiktą. Jis nedryso pažiūrėti
pro langą, bet jo širdis gerai žinojo kas
tai buvo ii ką reiškė. Dar labiau susirie
tęs kertėje, jis užsiėmė ausis kad nieko ne
girdėti.
Vakaro sulaukus, jis šiek-tiek aprimo.
Kas jau nebūtų, buvo pervėlu ką beveikti,
padaryto nebegalima atitaisyti, visa jau
baigta. Išvadavimas neatėjo iš dangaus,—
miestas buvo ramus, nesimatė nei mažiau
sio ženklo .sumišimo ar suirutės. Beliko
tiktai vienas dalykas — pažvelgti teisybei
į akis: patirti ar Magdalos Marija įsitiki
no kad jos entuziazmas buvo nukreiptas
ne tikron linkmen, ar gal ir dabar ji vis
dar turi vilties. Jis užnfokėjo savo kainą
ir jis jaučia kaip baisi ir kaip sunki buvo
ta kaina.
Miesto užimąs sumažėjo, ir nusilei
džiančios saulės spinduliai veržėsi vidun
pro siaurą kazematą. Jis pakilo nuo grin
dų ir išlygino savo apsiaustalą. Numaz
gojęs šaltu vandeniu akis, išėjo į gatvę.
Gatvės buvo beveik tuščios. Vienurkitur namuose buvo girdimas juokas ir
kalbos, kitur—šventų himnų giesmė. Žmo
nės nedideliais būreliais gryžo miestan iš
vienos linkmės, iškilminga veidų išraiška,
pusbalsiai kalbėdami apie tai ką tik dabar
jiems buvo tekę matyti. Judas greitai at
spėjo kas atsitiko. Jis eisiąs galutinai įsi
tikinti, o paskui eisiąs jieškoti Marijos.
Netrukus, jis priėjo Damasko Vartus.
Priėjus ties vartais, Kalvarijos kalnas
stovėjo aiškus ir nuogas, nusileidžiančios
saulės nušviestas. Jis greit nugryžo savo
akis ton pusėn kur tikėjosi pamatyti tai
kas buvo matytina. Bet kiek tolėliau jis
išgirdo širdį draskantį klyksmą ir vaito
jimą. Jis nuėjo ton pusėn.
Ir visai arti pamatė būrelį moterį, su
klupusių ant žemės, drebančių iš verksmo.
Jis pažino Salomę ir Jokūbo mažesnio j o
ben Jozės motiną Mariją. Trečia moteris
gulėjo ant žemės, sopulingiausiai už kitas
verkdama,, visu kunu drebėjus iš vaitoji
mų. Jis negalėjo pamatyti jos veido, bet
jis su skausmu širdyje beveik atspėjo kas
ji buvo.
Ir toje valandoje ji pakilo ant kelių,
sopulingai iškeldama rankas virš galvos.
Jos akys pamatė jį ir ji suspiegė iš dideliausios baimės. Jos žvilgsnyje buvo kas
tai tokio kas aiškiai pasakė jam kad jos
meilė buvo didesnė už užsivylimą ir net už
pačią mirtį.

Cecil Rothi

Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

Marmuro grindiniu pasigirdo kaž keno žingsniai. Atsigryžęs, jis pamatė Kajafą. Su visu buriu kitų dvasiškių ir tar
nautojų Aukštasis Kunigas gryžo namon,
baigęs savo darbingą dieną. Pažinęs Ju
dą, jis sustojo ir pratarė išdidžiai:
“Na, mano jaunas prieteliau, geras
darbas baigtas. Vienas žmogus nulydėtas
amžinan poilsiu, kad Viešpats ir Romėnai
nekerštautų ir nekaltintų visos musij kon
gregacijos. Tu atlikai savo pareigą tikrai
vyriškai ir užsipelnei jau išmokėto tau at
lyginimo. Jei reikalautum mano pašalpos,
ateik pas mane, nesidrovėdamas. Ko da
bar gi nori, mano žmogau?”
Judas paėmė trisdešimtį sidabrinių pi
nigų ir atkišo juos delne, dideliu maldavi
mu akyse:
“Imkis atgal tuos pinigus! Tai nusi
kaltimo atlyginimas! Aš praliejau nekal
tą kraują!”
“Tai ne musų dalykas!” — atsakė su
panieka kunigas.
Pakratęs galvą, Kajafas nuėjo savo
keliu. Sopulingai suspiegęs, Judas trenkė
žemėn pinigus ir išbėgo iš bažnyčios kie
mo.

XXVII.
Atėjo naktis, ir Judas klaidžiojo Hinnomo slėnyje. Tas pats mėnulis kurs švie
tė vakar ramiame Getsemano Darže, pa
kilo danguje. Jo spinduliai sidabrino (iš
mėtytus slėnyje karstus, ir jie tamsoje at
rodė nejaukus, paslaptingi, kaip šmėklos.
Atrodė lyg jie buvo išsižioję, atdari, no
rėdami išleisti juose paslėptus lavonus pas
kutiniajam teismui.
Kaž kur suvaitojo pelėda, tarytum
kankinamas kūdikis, kurį jo tėvas varė
žengti per Molocho liepsnas, kaip tai bū
davo daroma toje pat vietoje pirm kelelių
šimtmečių. Žemė buvo išrausyta, akme
nuota. Vienintelis augmenijos ženklas —
tai nudžiūvęs medis, baigęs savo kovą už
išsilaikymą, dviejų uolų sugniaužtas ir su
veržtas. Judas sustojo ir pažiurėjo į me
dį. Tame medyje buvo jo gyvenimo galu
tinas tikslas, tik jis dar aiškiai to neat
spėjo.
Kaž kas buvo jo rankoje — kaž kas
minkšto, karančio. Pakėlė prie akių ir
pažiurėjo. Tai buvo jo paties juosta, ku
rią jis buvo nusijuosęs maldnamyje, kad
atiduoti kunigams prakeiktą naštą. Nu
sišypsojo pažinęs savo juostą.
Nudžiuvusio medžio šaka kyšojo virš
jo galvos, juoda, baisi mėnulio šviesoje, ta
rytum. koks pirštas rodąs kelią į amžinat
vę. Jis palipėjo aukčiau prie šakos, nesu
laikomas, nieko nejausdamas.

“Margutis” musų social
demokratams davė naują ir
labai pritinkamą vardą —
“spekuliant-demokratai”.
Aprašęs visus jų “pasižy
mėjimus”: švilpavimą fa
šistams himnų, rengimą
“Lietuvių dienų”, ir orga
nizavimą “antro skridimo”,
sako:
“Bet neilgam spekuliavo
ta demokratija. Pasitaikius
‘blogam orui’, viskas likosi
numaskuota. Tikrieji de
mokratai likosi suvedžioti.
Spekuliant-demokratų saldžios kalbelės apvylė juos.
Visų pirma jie neteko SLA.
milijono ir vadovybės, o ant ra ‘negavo propelerio’ ir
‘blogas oras’.

Tikras Ženklas
Kupiškio turguje mies
tietis targavoja karvę.
— Kiek metų jūsų kar
vė ?
— Dviejų.
— Iš ko jus tai spėjate?
— Iš ragų.
— Tiesa, tiesa! ji turi tik
du ragus.
Kur Tie Niekšai Dingsta?
—Ko tu, Mikai, taip su
sirūpinęs išrodai kai įžen
gėm į kapines? Ar bijai
prisimenančios mirties ?
— Ne tas. Mane rūpina
tie parašai prie kapų: visur
tik užrašyta: “Čia ilsisi do
ras žmogus”, “Buvo doras,
geras draugas”. Kur gi pa
laidoti nedorieji?
Mėnulis Svarbesnis
Mokytoja: — Jonuk, pa
sakyk man kas mums svar
besnis: saulė ar mėnulis?
Jonukas: — Žinoma, mė
nulis.
Mokytoja: — Na o ko
dėl?
Jonukas: — Mėnulis pa
šviečia naktį kada tamsu, o
dieną ir be saulės šviesu.

Rašo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O. |
------ ■
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VASAROS SLOGA IR
DUSULYS

Šiek-tiek retesnis yra šunies
plaukas, jei bent kur laiko šu
nį namuose.
x
t
Nestebėtina kad
šiandien
stropiai tyrinėjama oro dulkės,
iš ko jos susideda ir kiek jos
mums gali padaryti bėdos.
Gydymui slogų paeinančių
nuo dulkių reikia pirmučiausia
surasti kurios dulkės sukėlė ligą. Tam tikslui reikia įdrėksti i ranką ir uždėti lašiuką dulkių ekstrakto. Jeigu, žmogus
yra jautrus link arklio plaukų
dulkių, uždėjus lašiuką plaukų
ekstrakto ranka paraudonuoja,
sutinsta, niežti, peršti. Tas
duoda supratimą kas atsitinka
kuomet dulkės patenka į nosį
ar į bronchus. Sužinojus prie
žastį ligos, paprastai duodasi
surasti gydymo būdas, Paveir
zdan, jei žmogui- kenkia plunksnos, geriausia paprasti gulėti
be pagalvės, arba įgyti pagalvę iš vatos ar ko kito, Jeig'i
kenkia žolės, galima išvažiuoti
tuo sezonu į tokį kraštą kur
mažai žolių.
Taip daro pasi
turinti žmonės. Yra pagalba
ir tiems kurie negali apleisti
savo vietą.
Gydymas “šieno ligos“ šian
igaS7
dien yra labai pas
Ekstraktas žolės žiedų leidžia-,
mas pyj oda kas sykis didinant
stiprumą. Kūnas taip papras
ta prie žolių kad atėjus sezonui
jos daugiau nebeltenkia. Bet
reikia gydytis pirma negu žo
lės pradeda žydėti. Geriausioj
pasekmės gaunama kada vais
tai leidžiami visus metus. Tas
nesunku atlikti. Pacientas ganna savo gyduoles sykį į dvi sa
vaites iki prasideda žolių žydė
jimas.
Tokiu pat budu yra gydoma
sloga ir dusulys nuo namų dul
kių. Su pagalba ekstrakto ar
klio plauko galima kūnas taip
papratinti kad žmogus gali jo
ti ant arklio ir tas jam nieko
nekenks. Tas pats galima pa
sakyti ir apie kitas dulkes.
‘
Dusulys šiandien pasidarė
išgydoma liga. Geriausia se
kasi sU mažais ir jaunais* betį
yra vilties ir seniems.

Vasaros sloga tankiausia pa
eina ne nuo bakterijų. Yra pu
sėtinai žmonių kurie yra jaut
rus link visokių dulkių. Dau
giausia kenkia žiedų dulkės.
Jos sukelia nosies slogą, kosu
lį, sunkesniuose atsitikimuose
dusulį. Mažytės trobelės, ku
riomis oras eina į plaučius, už
sidaro ir ligonis turi didžiau
sią sunkenybę atgauti kvapą.
Pavasario laiku jautresnius
žmones kankina medžių žiedų
dulkės. Gegužės mėnesi me
džiai buna pražydėję, pradeda
žydėti žolės. Pirmoj eilėj sto
vi daržo žolė ir smilga. Jos
pradeda žydėti Gegužės ir Bir
želio mėnesį ir žydi per vasa
rą, bet daugiausia bėdos suke
lia pavasarį. Vasarą žydi mo
tiejukai ir daugybė kitokių žo
lių.
Pikčiausios Amerikoje yra
rudens žolės, vadinamos rag
weed. ' Jos žydi nuo vidurio
Rugpjūčio iki pabaigai Rugsė
jo ir sukelia taip vadinamą
“hay fever”. Tos žolės paleidžia į orą neišpasakytai daug
dulkių > nuo savo žiedų, Ohio
valstija yra ypatingai gausi
rudens žolėmis, ir žmonės ku
rie yra jautrus link tų žolių
žiedų dulkių, gauna slogą, čiau
di, lieja ašaras, o kurie yra la
bai jautrus, gauna dusuli. Už
ėjus vėsesniam orui, liga pa
prastai pasibaigia, bet ne vi
sada. Toks žmogus tankiai pa
sidaro jautrus link kitokių dul
kių ir jo sloga arba dusulys
tęsiasi per žiemą.
Daugelis žmonių kenčia nuo
naftių dulkių. Jos yra mažytės
dalelės visko kas randasi na
muose. Daugiausia kenkia gy
vulių plaukai, plunksnos, mil
teliai kuriuos moterys vartoja
ant veido.
Iš gyvulių plaukų daugiau
sia kenkia arklio plaukai. Už
tenka jautriam žmogui praeiti
pro arklį, ji: 5 ima čiaudėti arba padusta. Bet arklio plaukų randasi kiekvienuose namuose. Jie dedami i drabužius, kaurus ir baldus, Jautrus
Namų Savininkams J
žmogus negali niekaip nuo jų
Taisau ir sudedu furnasus.
ištrukti.
Kitas gyvulis kurio plaukai ųengiu ir taisau stogus ir nuo*
bėgų rynas.
■ ’
randasi kiekvieno namuose yra
Darbas geras ir nebrangus.
zuikis, Iš zuikio kailio yra daHome Owners Furnace &
romą daugiausia visokių kaili
\
Roofing Co.
nių, Kokius nepirktum kailinius su keisčiausiais vardais,
J. W. GRAFF (Lietuvis)’
jie tankiausia buna padaryti iš 7313 Myron av. GArf. 9269-K
zuikio kailio, Kasmet Į Ameriką atveža iš Australijos miKas Norit Skolinti ant
Ii j onus zuikių kailių, apart to
1-mo Mortgage J (
ką užaugina ant tūkstančių
farmų po visą Ameriką.

Zoologiškas Pasikal
bėjimas
Mėsininkas (savo pagel- Virbalyje kaiminka suti
bininkui):—Na, Jonai, ma kus prietelką klausia:
tai, daug žmonių, pasisku — Kur dabar tavo sū
bink! Nupjauk štai poniai nūs ?
Antanienei krutinės ir tam — Tarnauja.
ponui nukirsk pasturgalio.
Ar gerą turi tarnybą?
Jonas: — Tuojau, tuojau, —
—
Kunui gal ir gerą, tik
tik štai panelei šonkaulių
dūšiai kažin.... Mat, jis
susmulkinsiu.
tarnauja muitinėje, o šven
toje evangelijoj aiškiai pa
Išaiškino
sakyta kad parizėjai ir
Vienas ponas buvo labai muitininkai neineis į dan
išdidus, laikė save labai iš gaus karalystę.
mintingu ir turtingu. Per
vieną balių, kur buvo susi
Geras Atsakymas
rinkę daugybė žmonių, jis
Inteligentas: — Sakyki
neį ėjo - pasididžiuoti, atsi te, pilieti, ar jūsų sodžiuje
stojo ir paklausė:
yra gimęs koks nors iš tau
— Gerbiamieji, pasaky tos didvyrių?
kit kas aš esu!
Sodietis: — Ne, ponuli,
Visi tylėjo, tik vienas ne pas mus gema tik maži vai
labai turtingas žmogelis at- kai.
sistojo ir tarė:
— Tamsta esi mulkis jei
Pervėlu
nemoki pats savęs įkainuo
Vyras
atbėgo
į krimina
ti.
Atsakymas buvo nemalo linę policiją ir sako:
— Vakar aš tamstoms
Paskutinę valandą, jo akyse, prie jo nus, bet teisingas.
pranešiau kad man pavogė
šono pasirodė švelni Moltytojo šypsena ir
žiedą. Dabargi prašau ne
mylimas Marijos veidas. Jos tepalų kvap
Mirė be Pagalbos
sirūpinti, žiedą aš jau ra
sniai palietė jį dar kartą. Tolumoje ša
Daktaras:
—
Kas
buvo
dau. Jis buvo mano kiše
kalai kaukė.
prie tamstos vyro laike jo nių j e.
— Pervėlu, — atsakė val
Ir dabar dar ta vieta yra vadinama mirties?
Našlė:
—
Niekas,
amsidininkas.
— Mes vagį jau
Aceldamos
lauku.
XXVI.
ną
atilsį
;
be
pagalbos
mirė.
(GALAS)
sugavome!
Jo išdavikiškas žygis buvo veltui. Tai
buvo vienintelė jį kamavus dabar mintis,
jam desperacijoje pasukus atgal ir nuėjus
atgal į miestą. Net jo išdavikiškas veiks ŠTAI KĄ “DIRVA” DUOS SAVO SKAITYTOJAMS JAU TUOJ DABAR - PRADEDANT LAPKR. 30:
mas nepadėjo. ... Jis nežinojo nei kur jis
ėjo, nei ką darė. Visa ką jis težinojo bu
vo tai kad jis pardavė ir išdavė savo Mo
kytoją ir savo brangiausi prietelį ir kad
ant visados neteko tos kurią jis visųlabiausia mylėjo. Per visą savo amžių jis nedrys
parodyti savo veidą tarp žmonių. Jis gė- Pradės “Dirvoje” eiti įdomiausi skaitymai apie Dzuku kraštą — PROF. VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS
dysis gryžti pas savo tėvą ir motiną. Kaip
...
v
vr
Kainas, jis turėjo paniekos ir prakeiksmo
ženklą ant veido, kad visi matytų ir jo
šalintųsi. Ir niekados nebesitikės pažvel
gti įJVIagdalos Marijos veidą....
Ši paskutinėj! mintis buvo skaudžiau
sia. Tikrai, ji nebekalbės su juo ir nebe- Tuose Padavimuose ineina šios įdomios apysakos: (I) MILŽINKAPIS; (2) UŽKEIKTA MERGA;
pamąstys apie jį, jei bent tiktai su didžiau
(3) GILŠĖ; (4) VAKARINĖ MALDA; (5) UŽBURTAS KALNAS; (6) DAINA APIE ARĄ.
sia panieka ir pasibjaurėjimu. Jis pražu
dė visą pasaulį, ir net savo sielos sau ne
paliko.... Trisdešimts sidabrinių pinigų,
pririštų piniginėje prie jo juostos, svėrė
kaip švinas, tarytum traukdami jį žemėn,
lyg' tą Korą. su visa jo gauja.
Jis mekaniškai nuėjo pro tvirtovę ir į
cn
rnaldnamį. Gal čia jis ras savo sielai nu
siraminimo. Trisdešimts jaunų kunigų jau
ruošėsi uždaryti Aukso Vartus. Jis nei
negirdėjo jų pastabų, praeidamas pro šalį.
Šventuose kiemuose buvo daugiau at
minimų negu gatvėse. Jis prisiminė savo
tėvą, kurs jį palaimino šitoje vietoje, siųs
damas jį į šiaurę, į Galilėją. Ir visų aiš
kiausia jis atsiminė tą su kuriuo jis dar
bavosi, su kuriuo kartu dar užvakar vaik
ščiojo šitais kiemais, mokė žmones ir šau
“Ir sukrovė bernejiai. ant tiesiojo Nemunėlio kranto dideli laužą....
Dar nepriėjo ąžuolo, jau pasitiko ji senelis. . . .
kė atgailon; jis ir dabar matė jo meilią
šypseną ir jo švelnų ir malonų balsą.

JAU! ‘Dirvos’ nr. 48-me

Kurie turite Lietuvių
Banke pinigų ir norite t
juos paskolinti an£ na- !’
mų ant 1-mo mortgage 1
Kreipkitės
jA
P. P. MULIOLIS JF
6606 Superior Ave.

1934 METŲ BONŲ i
KUPONAI
w
“Dirva“ priima Lietuvos
bonu kuponus 1934 ir ank- tį
stesnių metų už pilną jų 1
vertę už knygas ir prenu- s“
meratą..

| Lietuvą
Tik vienas persėdimas Copenhagoj

Nuolatiniai išplaukimai, patogi
kelione.

Kalėdine Ekskursija
Laivu

FREDERIK VIII
iš New Y orko

Gruodžio-Dec.8
Ekskursijos vadas
K. Falk Rasmussen

Ekskursijoms Laivakortės
Specialės Roundtrip.

Dieldis Nupiginamas
Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas
pas autorizuotus agentus arba
ofise

SCANDINAVIAN!
AMERICAN LINE
’
27 Whitehall St.________ New York

ko ji.
Paaiškinimas prie Vei
— A, tai ir tu sužinojai kalo ‘Amerika Pirtyje’
apie mano sumanymą pa Gavęs “Dirvos” tnum. 46 iš
daryt trečią skridimą iš Lapkričio 16 d., vietinėse žinio
Klyvlando Į Kauną? Ką se pastebėjau kad bus pastaty
komedija “Amerika Pirtyje”
sakysi apie savo narsų vy ta
Lapkričio 18 d., sąryšyje su
rą? — sakau aš.
Clevelando klebono Kun. V. G.
— Tu tą vadini narsu Vilkutaičio pagerbimu jo 25
metą kunigavimo sukaktuvių.
mu? Tai durnysta rengtis Pranešime
tarp kitko pasakyta
Į tpkią pavojingą kelionę, kad minėtą komediją yra para
visai nemokant skraidyt. šęs klebono Kun. Vilkutaičio
inžinierius Antanas VilSprandą nusisuksi nepaki dėdė,
kutaitis, po slapivarde Ketura
lęs nuo žemės, o ką aš pas kis. Bet tas neatitinka tikre
kui viena veiksiu? — sako nybei. Minėtą komediją para
šė Kun. Vilkutaičio dėdė, bet
jine Antanas, tik Juozas Vilku— Nebijok, aš sprando taitis, kuris dar gyvena Prie
nenusisuksiu, aš visuome nų mieste ir yra notaras. Juo
GERB SPRAGILAS GAU nės pinigais Įsitaisysiu to zas Vilkutaitis, būdamas dar
jaunų metų, gyveno pas inži
NA SVEIKINIMŲ IR
ki oroplaną kuris bus mok- nierių Antaną Vilkutaitį ii- ve
AUKŲ TREČIAM
sliškiausia Įrengtas ir kokio i lionis jam mokėjo po 25 rub
SKRIDIMUI
mėnesius ir davė pilną pra
niekas dar iki šiol neturė lius
gyvenimą, o jo darbas buvo tik
Bet Gerb. šonkaulis nori jo. Ir aš padarysiu garbę ■ rašyti. Tarp kitko parašė apy
sau, tau, “Dirvai” ir visiems saką “Ar Apsiavė" Jonas čebapakišt koją jo planui.
Amerikos ir viso pasaulio tais”, ’’Gulbiškių Pakrantėje”
Gerb. Visuomene, maži, Lietuviams. Taigi tik ne ir dar keletą kitų veikalų.
J. Ambraziejus.
ir dideli, seni ir jauni, vy trukdyk manęs, duok man
rai ir moterys, vaikinai ir darbuotis, — sakau aš.
merginos! Kaip iš daugelio — Ale aš tau pasakysiu ni, nori palikt mane namie
laiškų, uždarytų ir atidary kad nuo šiandien tavo su ir sau vienas iškeliaut Į to
tų, telegrafų ir virvegramų manymas skrist pasibaigė, kią pavojingą kelionę, kad
gautų iš visuomenės veikė ba aš tavęs neleisiu, ir ne aš nei užmigt negalėčiau,
jų iš viso pasaulio matosi, svajok apie skridimą, — sa- ir rūpinčiaus kas su tavim
atsitiks? —• sako ji.
pritarimas ir parėmimas Ro ji.
— Ką padarysi. Daugelis
jnano sumanytam skridimui
—
Kaip
tai:
kas
yra
ma

moterų
pasišventė tautos
' iš Klyvlando į Kauną užtik
no
galva:
ar
tu
ar
aš?
Aš
labui
ir
gelbėjo
savo vyrams
rintas. ,O smagiausia už vipasiaukauju
tokiam
garbin

atlikti
didelius
darbus. Už
įsas žinia, yra tai telegragam
darbui,
o
tu
čia
mane
tai
ir
jas
istorija
atmena.
, mas su tūkstančio dolarhj
imsi
ir
sulaikysi?
Aš
tau
Taigi,
leisk
man
vienam
auka nuo Lietuvių Aviaci
sakiau
kad
iš
to
bus
garbė
skristi,
o
aš
su
roboto
pa
jos Klubo iš Alaskos. Klu
ir
tai;
ir
man
ir
visai
musų
galba tikrai pasieksiu Kau
bo prezidentas siųsdamas'
tautai,
—
sakau
aš.
ną. Kada sugryšiu iš Kau
savo užgynimą ir parėmimą
no, tada abudu važinėsim
—
Tautai
bedirbdamas
ir
mano sumanymo Įvykdyti
po
kolonijas visuomenei pa
sprando
neteksi,
o
kas
man
trečią skridimą, pareikala
sirodyt,
ir tada visi pagerbs
iš
to?
—
sako
ji.
vo sau garbės kaipo pirmu
ir
tave
sykiu
su manim, —
tinio aukautojo tam dide-' — Aš skrisiu taip kad ir
sakau
aš.
liam ir garbingam tikslui, j sprandas liktų čielas ir ga
ir aš šiuomi jiems tą garbę; lėčiau savo darbais pasige — Gerai, sutinku su tavo
suteikiu. Tas priduoda mani rėti. Tik tu nesipainiok ir patarimu. Rengkis, laimin
daugiau energijos ir pasi-i netrukdyk man, — sakau gai nukeliauk, tik žiūrėk
nenusisuk sprando, ba tada
■ryžimo savo sumanymą ku- i aš.
bus
po garbės ir po visko,
nyti, kad ir sprandą tektų — Tu neturi jokio užtik
—
sako
ji.
nusisukti.
rinimo ir negali niekam už—
Apie
tai nesirūpink, aš
Iš laiškų ir telegramų pa tikrint kad nuskrisi, o tik
ne
toks
žioplas,
aš labai at
sirodo kad viso pasaulio visuomenę suviliosi surink
sargus
žmogus,
—
sakau aš.
Lietuviai palinko i aviaciją damas pinigus ir paskui
ir kaklus i viršų išvietę vai arba galą gaudamas arba
(Nuo Redaktoriaus: Na
kščioja. O Lietuvoje jau sprandą nutrukdamas be- tai gerb. Spragilas perkal
išaugs nauja pakalenija su bandant, — sako ji.
bėjo ir savo Šonkaulį pri
kaklais išriestais, ba tenai — Tu apie tokius dalykus tarti jo trečiam skridimui
žmonių kaklai išaugo riesti nieko nenusimanai ir ne iš Klyvlando Į Kauną. Da
per ištisą metą belaukiant bandyk mano pasiryžimą bar nelieka jokios kliūties,
paneigti. Verčiau padėk dir nes iš svarbių šaltinių gau
‘'antro skridimo”.
Hawaii salų Lietuvių A- bti ir aukų gauti, — sakau na padrąsinimų ir net aukų
viacijos Klubas kablegra-! aš.
lėktuvui Įsitaisyti. Kiek te
mu sveikina gerb. Spragilo i — Jeigu žinočiau kad nu ko patirti, gerb. Spragilas
sumanymą ir praneša kadį skrisi ii- jeigu imtum mane dideliu entuziazmu jieško
susigriebė skubiai rinkt au-į su savim tai dar nieko. No- jau pirkti lėktuvo, nes jau
kas gerb. Spragilo oropla-! skridę Į Kauną, abu būtu turi gana rankpinigių. Pa
me iškilmingai priimti. O žiūrėsim kaip jam seksis
nui.
vienas
visai nei nesvajok aukas rinkti ir kaip visuo
Lietuvių Aero Klubas iš!
apie
skridimą,
— sako ji.
Afrikos žada prisiųsti kelis
menė atsineš Į jo prašymą
—
Tu
man
tik
su trukdy aukų. Skaitykit kitą “Dir
gabalus deimantų, kuriuos
pardavus bus galima nupin tum kelionėje. Kas butų vos” numeri.)
jei išlėkus virš Atlantiko,
ti oroplanui inžinas.
Kaukazo Lietuvių Aero I tau užeitų noras bartis su ♦
Ofiso telefonas
Klubas telegrafuoja kad iš manim, aš užmirščiau ką
ENdicott
1378 z
siunčia Į Najorką Turkiškai darąs, ir abu nuskęstame.
Namų
CLearwater 1951-J
laivą pilną gasolino oropla- j Tokiai kelionei aš tiksiugeriau vienas, ba reikia di
nui varyti.
, DR. A. J. KAZLAUCKAS
Lietuvos Konsulas Aus- i delio minčių sukuopimo Į tą l
GYDYTOJAS IR
tralijoje prisiuntė pasveiki vieną dalyką — skridimą. | /
CHIRURGAS
nimą ir užgynimą mano di Todėl tau reiks likti namie,
6902 Superior Ave.
delio pasiryžimo tautos la —■ sakau aš.
J Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.
-—■ Tai kaip tu sau misli-j
bui ir garbei.
O Slaptos Spragilų Sąjun
'ASMENINIAI VADOVAUJAMA
gos Spragilaičiai Slabadoje
slaptai organizuoja skadroną oroplanų pasitikti gerb.
Spragilą, ir skubiai ruo
šia slaptą orodromą kur
Vyriausia Slaptos Spragilų
Išplauks iš New Yorko Populiariais
Sąjungos Galva Gerb. Spra
Ekspresiniais Garlaiviais
gilas turės nusileisti atskri
SVARBU
NEW YORK
dęs Į Kauną.
Gruodžio 13 d.
Ir štai, man beruošiant
NUPIGINTOS LAI
Patogus geležinkeliais susisiekimas
atsakymus Į tokius padrąsi
VAKORTĖS Į ABI
iš Hamburgo.
nančius telegramas ir laiš-j
PUSI
BREMEN
kus, ateina prie manęs ma-i
Aprubežiuotam bu
no gerb. Šonkaulis ir sako:1
Gruodžio 16 d.
vimui Europoje
— Klausyk, ką tu čia da-i
Ekspresiniai traukiniai prie pat lai
vo BREMEN Bremerhavene užtikri
bar išsimislinai? — sako ji.,
na patogią kelionę j Kauną.
Atsiklauskit savo agento
— Ką gi tu tokio ant ma- i
nęs pamatei? Aš rodos sau
ramiai sėdžiu ir rašau, —
HAMBURG-AMERICAN LINE
sakau aš.
— O kas čia “Dirvoj” pa
NORTH GERMAN • LLOYD
rašyta?, Ar aš akla?. >— sa
1119 Euclid Ave.
Cleveland, Ohio

I
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Lietuvių Saleje

|

Cleveland, Ohio

(§) 6835 Superior Avenue

©
Kadangi 10 vai. vakaro bus Magiškas programas, dainų programas pra
sidės anksti, 5 valandą, kad užtektų laiko pasišokti.
Taigi nevėluokite!
Įžanga i programą 35c.

Šokiams 25c.

Jono Apanaičio Orkest.

PASTABA: Dalyviams šiame vakare bus išduota penkios metinės “Dirvos” prenume
ratos prie Įžandos tikietų. Ateikit, gausit “Dirvą” visam metui dovanai!

Brangus “Dirvos” skaitytojai ir Ohio Lietuvių visuomene! Šis mil
žiniškas vakaras rengiamas Jūsų palinksminimui — tikrai Jūsų palinks
minimui, nes ar Jus esat pačiame Clevelande, ar artimuose miestuose ar
tolimuose, Jus pasiekia “Dirvos” radio programai, duodami sekmadienio
rytais (9:30 yaland.) iš radio stoties WJAY, ir tokiu budu Jus “Dirva”
palinksmina. Pelnas šio vakaro eis parėmimui Radio Programų, nes ži
note gerai kad davimas radio programų iš tokios didelės stoties mums at
sieina brangiai.
Vakaro programas susidės iš dviejų dalių, sekančiai:

Muzikalis programas, kurį išpildys radio programų artistai — solistai, solistės, muzikantai, ir šiaip vietos jaunimas, Šis programas prasidės 5 valandą vakaro (publiką prašome nevėluoti).
2.

Šokiai prasidės 8 valandą vakaro ir tęsis iki 1 0 valandos.

1 0 vai. vakaro prasidės MAGIŠKU ŠTUKU PROGRAMAS, kuri
išpildys Harlowe Hoyt, The Magician. Po programo vėl bus šokiai.
ATSILANKYKIT VISI, SENI IR JAUNI. VISI TURĖSIT DIDŽIAUSIO
PASITENKINIMO, PASIŠOKSIT LIETUVIŠKU ŠOKIU — IR PAREMSIT “DIRVOS” RADIO PROGRAMĄ.

©

©
©
©

DIRVA
"Federal. State, end County
Unemployment

Taipgi ačiū tiems Įdubo na
REIKALAUJA
APTAKSAriams kurie gana daug tikietų VIMO. Ohio valstijos guber
išplatino iškalno, ir publikai už natorius White pranešė valsti
gausų apsilankymą.
ĮVAIRIOS ŽINIOS I visiems, nors ir ne Lietuvoje
jos seimui kad 1935 metais val
Dovanas laimėjo: 1-mą — stija turės sukelti $64,500,000
gimusiems asmenims, bet Lie-]
CLEVELANDO LIETUVIAI John L. Mihelich; 2-rą — J. savo lėšoms, ii’ tuos pinigus tu
Kaunas. — Lapkričio i 2 , dieną I tiįvos laisvės kovose dalyvavu-1
IŠLAIKĖ KVOTIMUS
Balutis; 3-čią — F. Dekanis; rės gauti aptaksavimu pirkinių.
Estijos pasiuntinys Kaune Lep- šiems Lietuvos kariuomenėje,
Prieš rinkimus Lapkričio 6 4-tą — G. Kist.
Valstijos seimas susirinko į
pikas pakvietė Lietuvos užsie- pripažinti Lietuvos pilietybę be
d. buvau pastatęs klausimą ar
Liet. Dem. Klubo Vald. speciali posėdį ir labai daug
Clevelando Lietimai išlaikys
nią reikalų ministerj Lozoraitį jokit) sunkumų.-Tsb.
lermuoja tuo klausimu, nes vi
politinius kvotimus? Rinkimų
si priešingi didinimui talisų.
į pirmąją Lietuvos, Latvijos ir
VAKARAS
GERAI
PAVYKO
pasekmės įrodė kad išlaikėm ir
Po naujų metų susirinks ki
Lietuvoje yra paruoštas teis
Estijos Užsienių reikalų mini
Lapkričio
18
d.
šv.
Jurgio
pastatėm savo kandidatą nuo
tas
seimas, diduma naujai iš
sterių :konferenciją, kuri bus mų sutvarkymo įstatymo pa
18-tos vietos nominacijose j de parapijos salėje buvo surengta rinkti atstovai, ir užims vietą
gražus
programas
pagerbimui
Estijos , sostinėj e Taline Lapkri keitimas. Sulig juo teismai
vintą rinkimuose!
naujas gubernatorius, bet val
MOSES CLEVELAND
Visi Clevelando Lietuviai, klebono Kun. Vilkutaičio. Va stija vis bus “skylėje”. Tasai
čio 29 ir 30 dienomis, ši kon- galės skirti neturtingiems žmokurie susideda 99't Demokratų karas visapusiai pavyko, žmo seimas turės imtis to paties
ferencija šaukiama; pagal Lie- nėms advokatus ir civilinėse bypažiūrų, nepaprastai džiaugiasi, nių buvo virš 300. Suvaidinta darbo — išrasti naujus aptaktuvos, Latvijos ar Estijos san- lose, Tačiau jais pasinaudos
didžiuojasi ir jaučiasi pakilusiu senai visiems žinoma komedi savimus pinigų sukėlimui.
tarvės ir bėtadradarbiavimo su tik tie, kurie bylinėjasi netur
upu, ko dar iki šiol nebuvo, ne ja, “Amerika Pirtyje”. VaidyButų gerai kad ponai politi
vien del to kad Demokratai los savo roles atliko puikiai, kieriai liautųsi aikvoię pinigus
tartį.
JMfinisteris Lozoraitis to teisėmis. Ligi šiol teismai
visoje šalyje išėjo laimėtojais, kuo prijuokino publiką, ypač ir apsimažintų sau algas. Gy
Estijos pakvietimą priėmė.-Tsb. skirdavo gynėjus neturtingiems
(Norbertas ventojai ir seniau mokėjo tak
bet labiausia kad ir musų kan Siuvėjas Vincas
tik
baudžiamose
byžmonėms
didatas į Ohio valstijos seimą, Skirbantas), jo viliojama my sus ir iš tų taksų valstija išlai
Tam tikros '-Vokietijos įstai- lose.-Tsb.
Jonas T. DcRighter tapo išrin limoji (Anelė Kavaliauskienė) kyta, dabar gi senieji aptaksaĮ gos žada į Klaipėdos krašto
ktas, gaudamas net arti 164,- ir žydas (Pranas Gailiunas). vimai nepanaikinta.
000 balsų. Taip tai paliko pra Kitas roles išpildė: Bekampio
į priešvalstybinių gaivalų bylą
PASEKMINGŲ
laužtas
ledas politiškoje dirvo — Pranas Sutkus; jo žmonos—
TIKISI
f prisiųsti visą eilę aukštų šte7,000 PERĖJŪNŲ. Ohio val
je,
ir
mes
ant to neapsistosim, Pola Glugodienė; Senbernio —
I bėtojų, kurių tarp; busią keli
DERYBŲ
prie pirmos progos stengsimės Pijus Janušaitis; Piršlio — J. stijoje yra apie 20,000 bena
f žymus teisįninkai ir Lietuviu
ii- daugiau savo žmonių į val Anužis; Piemenuko — Sutkiu- mių vyrų, moterų ir vaikų, iš
Kaunas. — Kaip žinome, ne
j kalbos žinovai. Jie visą laiką trukus tarp Lietuvos ir Latvi
diškas vietas balsavimais išrin tė. Visi gabiai vaidino ir pub kurių 7,000 skaitoma perėjū
kti. Kandidatų turime nei lika prisijuokė ir visiškai pasi nais, kurie keliauja per valsti
t seksią Hitlerininkų bylos eigą jos prasidės prekybos derybos
ją, neišbūna valstijoje nei me
kiek neblogesnių už kitų tau tenkino.
Į Lietuvos kariuomenės teisme. naujai nuolatinei prekybos su
tų kandidatus, už kuriuos mes
THROUGH
THE
Antrą dalį programo išpildė tų laiko. Tie perėjūnai žiemos
[ Ar šitie stebėtojai tikrai atvyks tarčiai sudaryti, šiomis dery
per eiles metų darbavomės ir solistės A. Miliauskaitė, S. Ku mėnesiais traukia į pietines, šil
. ir ar jiems bus duotas leidimas bomis yra
balsavome
tik už paprastą ačiū. činskaitė, N. Skirbantas, šv. to oro valstijas, o pavasario
v ra labai susidomėję
į atvykti, tuo tarpu dar nežino- Lietuvos ir Latvijos ekonomi
Kas mums toliau lieka dary Jurgio par. choras ir kvarte mėnesiais traukia į šiaurės mie
16Campaign November IQ-27
ti tai rimtas ir atsidavęs ben tas, vadovaujant V. Greičiui, stus.
Į ma.-Tšb..
niai sluogsniai. Abiejų šalių
dras darbas, o trumpoje atei smuiką jo sūnūs Greičius. So Spalių mėnesį valstija išlei
Didėjant federates valdžios skiria
Aišku,
ta
suma
negali
nieko
dauūkio vadovai pilnai tiki kad
tyje
dar labiau savo darbo pa listams akompanavo Aldona do apie $37,000 sušelpimui ^ų
Kaip žinome, šios vasaros bus pasiektas visiškas prekybi miems pinigams šelpimo tikslams, giau patiekti kaip tik svarbiausias sekmėmis gerėsimes.
Wilkeliene. O broliai Hollišiai perėjūnų, o šį mėnesį tikima
reikmenis.
Ligos, sužei
pradžioje Sovietų Rusijoje vie nis susitarimas ir bus padary daugelis žmonių klausia, “Kam rei gyveninio
A. M. Praškevičius. iš Akrono visus prijuokino sa jų bus dar daugiau ir reikės
dimai, desperacija — ir net palinkapie $55,000 jų sušelpimui. '
šėjo Lietuvos, Latvijos ii- Esti ta nuolatinė prekybos sutartis. kalinga šymet rinkti pinigus Com smnimas — yra užduotys kurias tu
vo paruoštu programų.
munity
Fondui
?
Kodėl
nepalikt
val

Kalbą sakė pats klebonas
jos žurnalistų atstovai. Ten j’re
ri atlikti Community Fondo įstaigos.
Ypatingai artėjančių preky
NUOŠIRDUS AČIŪ!
MEDŽIOKLĖJE Ohio valsti
Kun. Vilkutaitis, padėkodamas
buvo pakviesti Sovietų Rusi bos derybų išvakarėse daug ra džiai rūpintis šelpimu? Jeigu val Federate valdžia joms neskiria jo
Šia proga norima ištarti nuo menininkams už jų pasidarba joje Lapkričio 18 d. nušauta 4
jos žurnalistų. Pabaltijo val šo Latvių spauda. Visur pa džia atlieka dalį darbo, kodėl nega kių pinigų. Prie nesuskaitomos dau širdus
ačiū visiems tiems kurie vimą ir suteikimą* jam tokios žmonės, 6 kiti sužeista.
atlikti viso jeigu pataikintume gybes bedu paeinančių nuo depresi
stybių žurnalistai apžiūrinėjo brėžiama kad busima sutartis lėtų
tik
prisidėjo
prie padarymo garbės.
Fondą?”
jos, yra dar ir nuolatines: aklumas,
Įdomiausias Sovietų Rusijos vie turi būti padiktuota ne atski Tam atsakymas 'Sekantis: nei vic- raišumas, sužeidimai, ligos, senat taip pasekmingo ir visapusiai
Programą vedė P. P. Mulio
“Dirvos” Redakcija priima ir
nelningo baliaus, kurį rengė L.
tas, susipažino su jų tikiu ir ru asmenų bet artimų tautųIna iš
lž 100 įstaigų palaikomų Com- vė, našiaitystč, ir kitokios nelaimės. Demokratų Klubas Lapkr. 3 d. lis.
talpina
pranešimus apie vietini
'
munity
fondo
pinigais
negauna
joTokių negalinčių dirbti neaprupina
kultūra. Dabar tuojau po Nau gyvenimo ir ateities reikalų.'
Po visko, buvo patiekta va Lietuvių judėjimą, nemokamai.
Ačiū gabios komisijos suma karienė
•
kios
paramos
iš
valdžios.
Federalė
jokie
valdžios
pinigai.
programo dalyviams, Pranešimai turi būti parašyti
jų metų į Pabaltijo valstybes Manoma kad per įvykstančias
valdžia atlieka tik vieną šelpimo
Tiems tai Clevelando nelaimin numui ir nenuilstamam darbš laikas praleista labai linksmai
su Revizitu atvyks didelė Sovie derybas bus sutvarkyta ir m. j darbą
trumpi ir tik apie patį dalyki}.
tumui,
padaryta
tokis
didelis
— aprūpinimą bedarbių mai- goms ir renkama pinigai laike va
Rep.
tų Rusijos žurnalistai, kaip Ra- žąsis pasienio prekiavimas, Šis j stu, rubais ir pastoge. Didžiajame jaus Lapkričio 19 iki 27 ir nustaty pelnas. Komisiją sudarė: Ches pasakyta gražių kalbų.
dekas, Kolcovas ir kadaise prekiavimas nors Latviams ir I Clevelande išeina vidutiniai šeimai į ta surinkti $3,500,000. Juos reikia ter G. Zuris, Jonas Debesis ir r;iiiiii!iiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiifi!iiiiiiiiiiiii!iti><iiiiiiiiiiiiiniį];
Kastas Taraškevičius. Komi |
šelpti ištisai be pertraukos.
Kaune gyvenęs Arkadijus Bu- buvo naudingas, jie sako kad menesį apie $24.
WILKELIS FUNERAL HOME
|
sija atsikreipus prie tūlų pro
chovas. Sovietų žurnalistai Lie jis neišlygino iš buvusios su- į
fesionalu, publicistų, biznierių
Licensed Funeral Director
=
tuvoje, be Kauno, dar aplankys tarties Latvijai gautų nuosto Kelis desėtkus tūkstančių žąir politikierių, išgavo iš jų ba =
liaus paramai dovanų ir skel =
Klaipėdą ir kitus provincijos lių. Ypatingai Latviai pabrė-ji sų nupirks “Maistas” išvežimu!
6522 Superior Avenue
=
bimus. Dovanas ir narama da |
miestus.-Tsb.
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
=
žia jog abiejų šalių yra noras Į užsienį.
vė šie: Dr. J. T. Vitkus, Dr. A.
Ūkininkai šiuo valdžios žin=
Palaidi.jimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok U
kad prekybos santikiai su Lie
J.
Kazlauckas,
John
J.
Boyle.
Didžiausia ir Gražiausia
patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ?r
Lietuva plėsdama savo preky- tuva butų taip pat glaudus gsniu yra laibai patenkinti.
Jonas žaunis, N. Wilkelis, C. == musų
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
LIETUVIŠKA VALGYKLA
Lietuvos
valdininTaip
pat
ir
. bos santykius su kitomis vai-! kaip tie giminingi ir draugiški
O’Bell, Jonas P. Kvederas. Ch. x Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ~
£■
E stybėmis, artimiausiu laiku nori ryšiai kurie .jungia abi tautas. kai šiuo sunkiu laiku ukinin- Duodame į stalą skaniausius Stonis, Vic Andersonas, P. P. i: derniškas.
s
padėti
neatsisakys,
nes
Muliolis,
G.
G.
Glovo,
“
Dirva
”
?
HEnderson
9292
I sudaryti prekybos sutarti ir su
valgius ir visokius legališkus
-fisii nūn) m mt ■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiHimiiimHHiiHnHmiitiiinniHtiiitiiii.
.:r “Cl. L. žinios”.
ūkininkų vaikai ir gerai
t Graikijk. Šiuo reikalu dabar ve
GĖRIMUS
i
žino
kaip
sunkiai
dabar
Lietu

dami paruošiamieji darbai su' Lietuvos Valdininkai
vos ūkininkai verčiasi šiuo eko
6824 Superior Ave.
Turės Nupirkti 200
tam tikromis Graikijos ekono
— Apačioje ir viršuje —
nominio krizio metu.
Tsb.
Tūkstančių Žąsų
minėmis įstaigomis. Nors eks
porto galimumai į Graikiją yra
Kaunas. — Nesenai Lietuvos i
--------------PARSIDUODA
labai maži, tačiau tikimasi kaip ekonomistų tarpe buvo kilęs! Gryžo Du PrasikaltęRESTAURANTAS IR CAFE
sumanymas
priversti
valdininnors susitarti kad prekybos
liai — Nubausti Mirti
Perleidžiama alaus license.
V
balansas su Graikais nebūtų' kus pirkti š ūkininkų žąsis, j Kaunas. — 1927 metais po La didele, talpina 100 žmonių; geLietuviais ir Lenkais apgyvennes jų išvežimui sumažėjus, žą-j
Lietuvai nuostolingas.-Tsb.
ža- *’ žinomo Tauragės pučo, du Lie roj
toj vietoj. Kaina tik $1,000 cash.
sys visai atpigo ir ūkininkai tuvos gyventojai, A. Daukša ir
930 EAST 79TH ST.
Telefonas EN. 9610
Jau kelinti metai kaip tam neturi kur jų dėti. Dabar šis M. Atkacevičius, buvo pabėgę
tikros Lietuvos Įstaigos svars sumanymas jau virto tikreny- j Į okupuotą Lietuvą ir ilgą lai
J. J. LAZICKAS
to reikalą apie valdininkams be. Lietuvos ministerių kabi- Į ką buvo Plečkaičio dešiniąją
uniformos įvedimą. Tiesa, kai notas nutarė kad iki Gruodžio j ranka. Plečkaičio Įsakymu, jie
JEWELER — RADIOS
kurie valdininkai jau tokią uni 24 dienai kiekvienas valdiniui-1 abu politiniais tikslais nužudė
6407 Superior Ave.
formą turi. Dabar numatoma kas arba valdžios žinioje esan- j žymų Krakių valsčiaus veikėją
Prie E. 65th-Norwood Rd.
kad visų ministerijų valdininkai čių Įstaigų tarnautojas, priva Macijauską.
—ENdieott 6438— —
bus uniformuoti. Uniformos lo nupirkti tiek žąsų kiek jo
Tačiau sąžinės graužiami ne
aiga
turi
kategorijų.
Už
žąsis
nešiojimas bus privalomas tiems
šinai jie gryžo atgal Į Lietuvą,
valdininkanis, kurie turi daug ūkininkams nustatyta mokėti 5 čia buvo suimti ir atiduoti ka Lietuvių Sales Bendro
litus. Kad valdininkų pirkimą
reikalų' su' piliečiais.-Tsb.
riumenės teismui. Spalių 31 d.
ves Šerininkams
žąsų butų galima susekti, žą Lietuvos kariumenės teismas SVARBUS PPRANEŠIMAS”
Seno stiliaus gazo peciuKol nebus priimtas naujai sų turintiems ūkininkams kai-/ Daukšą ir Atkacevičių nuteisė
Ar neturit kambario savo namuose kuris rekai perdirbti, Dabar yra
Šiuomi
atsikreipiama
Į
visus
parengtus pilietybės Įstatymas, mil seniūnai išdalins tam tik mirties bausme sušaudant.
gražuss, moderniški, pagetai gauna šilumos reikalingos žiemą?
Clevelando Lietuvių Salės ben
visokiam reirinti. Štiliai
‘
kuri dabar Lietuvos ministerių ras korteles, kurias ūkininkai
drovės šėrininkus su svarbiu
kalavimui.
Labai gali būti.
kabinetas svarsto, tolesnis priė turės įteikti žąsis perkantiems
PAJIEŠKAU šiuos asmenis: reikalu del salės gerovės. Vi
mimas žmonių į Lietuvos pilie valdininikams. Iki Kalėdų, su- Jurgį ir Kazį Budreikas, kurie si šėrininkai prašomi priduoti
Daugelis namų turi sunkiai Įšildomus kamba
tybę yra sulaikytas, Sulig nau lyg apskaičiavimo, valdininkai išvažiavo iš Lietuvos prieš ka Salės valdybai savo tikrus ant
rius ant trečio aukšto, užpakalinius kambarius
rą. Per visą laiką turėjau su rašus kaip greičiausia galima,
juoju Įstatymu projektuojama turės nupirkti 200,000 žąsų. jais
sA’
susinėsimą, bet dabai' jau ar tai gyvenat CleVelande ar
ir
priemenes kurios buna šaltos visą žiemą.
~ u
pora metų kaip jokios žinios kitur kur. Tokiu bud.u galėsim
nuo jų neturiu. Jie yra kilę iš daug nuveikti salės gerovei.
Tačiau šaltos vietos nereikalingos ir galima tą
Panevėžio apsk., Andrioniškio
Antrašus priduokit ar prisiųapeiti
mažu kaštu. GAZAS tą lengvai apeina.
šis
radiotorius
daro
savo
v., Kamašonių k. Jieško Ig skit parašydami ir savo pilną
• garą ir galima įdėti kur
nas Mazaitis ir žmona Anelė. vardą ir pavardę, šiuo antrašu:
Šiame
skelbime matot keturių i-ušių gazo de
tik reikia ekstra šilumos.
Senai .žinomas Clevelandietis
Antrašas:
Ignas Mazaitis
Lithuanian Societies Hall
Jis veikia nepriklausomai
ginamus prietaisus, kožnas tinkamas apšildyti
C. Asturias 1765
Dock Suol 6835 Superior av. Cleveland, O.
kiliems jūsų namų šildy
tam tikrai vietai. Vienas iš tų atitiks ir jūsų
Buenos Aires
Argentina
G. Brazaitis, sekr
mo įrengimams.

Į[ VIETINĖS jlNIOSlIį

RENEW H
COMMUNITY FUND

STONIS

KAMBARIS KURIS VISADA SALIAS
GALI BŪTI APSILDITAS GAZU

Ohio

pra- ©,
ikite! I

ke8t f
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i

CAFE IR RESTAURANTAS
.užlaiko gražią užeigą

THANKSGIVING
Išpardavimas

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

.17320 St. Clair’Avenue

Kampas E. 174th St

VYRAMS - VAIKINAMS - VAIKAMS

Į DELLA C. .1AKIBS Į
=

(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore)

Lithuanian Funeral Home
E

=
=

E

=

> Visiems Lietuviam^ norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pasirinkimo. Reikale telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue

=

Q

Siutų Overkotų

Ę

SKRYBĖLĖS IR ŽIEMINIAI
REIKMENYS

B

Už Speciliai Nupigintas Kainas.
PIRKIT DABAR IR TAUPYK1T.

=

E

=
=

ENdieott 1753 Ž
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7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

reikalavimui.
Duokit mums žjnoti jeigu reikalinga, mes pri
siusi! apšildymo žinovą inžinierių kuris reko
menduos jums tinkamiausi apšildytoją.
Ė M S
R B T U
N D
L I A M S
K R
U v Ė M S
U
A R A D ž i A M

D
Šis Cirkuliuojąs šildytuvas, panašus į radio kabinetą.. .....
yra gražus priedas kambaryje,
. , irr duoda
šilumos kiek reikia.

★

Šalti kambariai ir šalti kampai kenkia žmogaus svei
katai, trukdo darbą, arba dirbtuvėse sumažina pro
dukciją ir krautuvėse kenkia bizniui.

GAZO šiluma panaikina šaltas vielas ir kaštuoja su
lyginamai visai mažai sulyg gaunamos naudos.
Daugelyj dirbtuvių' stoka
grindų vietos, šis įiabųs
šildytuvas pritaisomas į
lubas ir teikia šilumos
visam kambariui.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
MA in 6640

1405 East 6th Street

8

.

.

KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIEUNKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Dalyvaukit Radio koncerte šj sekmadienį!
Programas prasidės lygiai 5 vai. vakare.
VISI GAUS “KALĖDŲ DO
VANŲ”. Visi kurie tik degi
no savo namuose gazą virimui
ar apsišildymui, prieš Kalėdas
gaus po čekį iš East. Ohio Gas
Co. atlyginimo už pereitus ke
lis metus už gazą, už ką, teis
mo pripažinimu, kompanija pa
ėmė perdaug. Viso bus išmo
kėta $3,420,000 suma ir gaus
232,000 Clevelando gazo nau
dotojai. Kurie daugiau išnau
dojo gazo tie gaus ii" po kelioliką dolarių.
čekius pradės išsiuntinėti 10
dienų prieš Kalėdas.
LYROS CHORAS rengia šo~kius ir kortavimo vakarą penk
tadienį, Lapkr. 23 d., nuo 7:30
vakare, Lietuvių salėje. Ateikit praleisti smagiai laiką. Bus
J® dovanos laimėjusiems prie korf tų. Įžanga 20c.
Komit.

LANKĖSI ČIŽAUSKAL Bu
vęs Clevelando šv. Jurgio pa
rapijos vargoninkas muzikas J.
čižauskas, apleidęs šv. Jurgio
parapijos vargoninko vietą De
troite, keliauja užimti vargo
ninko pareigas Baltimorėj, kur
kitados vargoninkavo.
šiose
dienose buvo sustoję abu Clevelande pas draugus, pakelėje
į Baltimore.
Rep.
K L A I DOS PATAISYMAS.
Šiuomi prašau “Dirvos” redak
ciją atitaisyti mano klaidingą
pranešimą tilpusį pereitam nu
meryje, vietinėse žiniose, apie
Mirtį Prano Mcckaičio. Pasi
rodo kad Pranas Mockaitis yra
gyvas ir sveikas ir visai nesi
rengia mirti. Gandus apie jo
mirimą paleido jo pažystami ir
ir draugai, ir visi patikėjo kad
jis jau mirė. Apie tai mane
painformavo taip kaip buvo pa
rašyta, jo artimi draugai, kurie
ir patys buvo suklaidinti kalbomis apie jo mirtį. Tas aprašymas įvyko ne iš mano kaltės, bet todėl kacl taip buvau
Reporteris.
inform uotas'.

KORTAVIMO VAKARĖLIS,
šeštadienio vakare, Lapkr. 24,
LRKSA. 142 kuopė, rengia pasikortayimo vakarėlį Adelės Ja
kubauskienės namuose, 6622
Edna aVe. Bus įvairių vaišiu,
ir dovanos laimėjusiems. Ko
misija: U. Višniauskienė, St.
Mušinskienė, J. Alekna, R. Vitonienė, P. Glugodienė, su kuo
pos pirmininku A. Vilimaičiu
priešakyje, kviečia visus atsi
lankyti.
Komisija.

įžanga 35c. Šokiams 25c.

Programe dalyvaus vi
sas buris vietinio talen
to ir viešnios solistes
iš kitų miestų.

EKSTRA! šio sekmadienio
ryte, 9:30 vai., “Dirvos” radio
programe dainuos dvi viešnios,
Akrono Operos narė Elsie Sedariutė ir Youngstowniete Rožė Lukosevičiutė.

Štai ir atėjo didelis “Dir
UŽMUTA JAU 291
vos” vakaras — didelis ra
dio programų išpildytojų
vakaras — ir didelis todėl
kad Clevelandiečiai ir pla
čios apielinkės Lietuviai
gausiai atsilankys j šj va
karą, kurio pelnas skiria
mas Lietuviškų Radio pro
gramų palaikymui. Tiktai
“Dirva” pasišvenčia duoti
Lietuviams per kelis šimtus
mylių aplinkui Clevelandą
srityje automobi
Lietuviškas dainas ir muzi liųClevelando
nelaimėse šymet -iki šios sa
ką oro bangomis.
vaitės pradžios jau užmušta
“Dirvos” radio artistų 291 asmuo.
Lapkričio 20 d. užmušta 4
koncertas ir Magiškų šposų žmonės
viena diena.
vakaras bus jau šj sekma
dieni, Lietuvių salėje, pro JONAS BRAZAUSKAS perke
gramas prasidės lygiai 5 v. lia savo krautuvę i kitą, dides
vakare (durys atdaros 4v.) nę ir patogesnę vietą, kur pra
šo sživo draugus lankyti. Nau
ja vieta yra ant tos pat gatvės,
Programo dalyviai
netoli senosios, ir antrašas yra:
Šis musų jaunas talentas
1196 EAST 79TH ST.
išpildys programą:
SLA. 136-ta kuopa rengia
Rožė Lušokevičiutė,
linksmą vakarą, pasikortavimą
Elsie Sidariutė,
ir šokius, su dovanomis, Lietu
Sofia Kučinskaitė
vių salėje, šeštadienio vakare,
Gruodžio 1 d. Įžanga ypatai
Bronė Rasiliutė,
15c. šokiams gros Jono ApaAnelė Kavaliauskienė,
naičio orkestras. Pradžia 7:30
Alvina Luizienė,
vai.
Komit.
Florence Aleknaitė,
PUIKUS BALIUKAS. Lie
Irene Luiza,
tuvių „ Moterų Klubas pereitą
Margaret šeštokaitė
šeštadienį. Lapkričio 17 d., tu
Jurgis Mačys,
rėjo labai smagų banketą sa
Keisy Yurgelis,
vo narėms, jų šeimoms ir drau
gams, Green Gables užeigoje,
Vincas Vaitinas,
ant Euclid avė. Dalyvavo apie
FARMERIAI muzikantai 89 asmenų, vietos inteligenti
TRYS GRYBAI.
jos ir profesijonalų. Visi sma
MAGIŠKI STEBUKLAI giai šoko iki vakarienės. Po
vakarienės, kalbą pasakė Klu
(10 vai. vakaro).
bo pirmininkė Ona Mihelichienė, ir daugiau kalbų nebuvo.
Be puikaus programo ir Tas
labai patenkino dalyvius,
smagių šokių, dar duodama nes kitose vakarienėse papras
5 metinės “Dirvos” prenu tai daroma kalbų tiek kad at
silankiusieji ir apserga beklau
meratos.
sydami, o vis apie tą patį da
ATEIKIT, atvažiuokit — lyką. Po vakarienės vėl tęsėsi
šokiai ir pasilinksminimas iki
dalyvaukit VISI!
beveik 2 valandai ryto. Visi
Pamatykit gyvuos tuos išsiskirstė labai linksmam upe.
Klubas žada tokias va
artistus kurie jus per radio Moterų
karienes padaryti metiniu pa
linksmina!
pročiu.
Buvęs.

ANGLIŠKOS KALBOS PA
MOKOS. Kurie norite pasimokyti Angliškos kalbos atsilankykit į Willson School, E. 55th
St. arti ^Superior avė. Nelaukit toliau, pradėkit dabar. Pa
mokos buna pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais,' nuo 7 iki 9
vai.

MAX ROSENSTOCK, PASIŽYMĖJĘS ĮVAI
RIAIS STIPRUMO AKTAIS

D I R V A

SPORTAS

IMTYNĖS — SVARBUS PASAULINIS SPORTAS
Editor—Peter Skukas
Kadangi aš pats esu plačiai
susipažinęs imtynių sporte ir AMONGST OUR
LITHUANIANS
dabartiniu laiku rengiu imty
nes sykiu su plačiai pasaulyje
žinomu imtiku Karoliu Požėla, DIRVA’S RADIO CONCERT
kuris dabar jau apsigyveno
SUNDAY, NOVEMBER 25
Clevelande, tatai šiek tiek pla
LITHUANIAN HALL
čiau noriu pakalbėti apie svar Presenting a delighful concert pro
bą imtynių sporto jaunimui.
gram at this date, the Lithuanian
Tūkstančiai jaunų vyrų visur Radio Hour performers will make
teiraujasi kaip reikia savo kū their personal appearance before the
listening public. A variety of song
ną fiziškai išvystyti. Nedau numbers
and instrumental interpre
gelis metų atgal, visi turėjo pa tations are included. Dancing fol
sitenkinti savo kurni tokiu kokį lows immediately after the program,
jam gamta buvo suteikus, ir jo and continues until the ten o’clock
when the president of
kios kontrolės negalėjo turėti. intermission
the Ohio Amatuer Magicians will
Bet šiandien jau yra faktas kad give
a very pleasing and interest
galima kūną padaryti tokį ko ing display of magic, followed by
aancing
until late.
kį nori: galima svorio nuimti
’s a program “chucked full”
arba dadėti, galima iš sudribu of There
diversion.
You know
sio, riebaus vyro padaryti pui the enjoyable
way the Dirva programs “go
kų muskuluotą, stiprų vyrą, be aver” so you can’t afford to miss
vartojimo jokių kunui kenks .his social event.
o
o
o
mingų vaistų.
Harlowe Hoyt — the Magician —
Imtynės yra vienas iš geriau presents
a program of magic cal
sių sporto užsiėmimų ir vienas culated to entertain both young and
iš geriausių kūno budavotojų. old alike. Corn is popped in a
Graikija yra viena iš seniausių oorrowed hat; eggs are made to
and reappear with startl
šalių kuri myli ir laiko imtynes disappear
rapidity; silks, and flowers, and
sveikiausiu kūno ištobulinimo ing
colored streamers are produced; card
sportu. Tenai randasi mokyk tricks are offered; and there are a
los mokinančios vaikus ir mer number of surprise effects to round
gaites iš pat jaunystės imtynių nut a program of entertainment and
ir apsigynimo nuo priešų, Pa- mystery.
Hoyt is well known in magical
žiurėjus į Graikų istoriją su- circles as a performer, writer on
rasime kad Graikijoje net pa- magic, and leader in the magical
minklai pastatyti jauniems vai- affairs of the world.__ He is past
nternational representative for the
kams už jų atsižymėjimus vi Brotherhood
of Magicians, which he
sai jauname amžiuje. Jie pri erved for two
years as publicity
pažinti kaipo sveikatos ir stip consultant, a position which he now
rūmo davėjai. Imtynės yra jav iccupies with the International
Circle. He is past president
iš senų laikų pripažintos kaipo Magic
of the Magicians Association of
švariausias, sveikiausias ir gra Cleveland,
of which he was one of
žiausias sportas kokį gamta the founders.
žmogui yra suteikus.
The entertainment offered by Hoyt
Imtynės yra labai senas spor promises to prove unusually inter
tas, ir paėmus istoriją, skai esting,
o
o
o
tant apie tuos žmones kurie
YOUNGSTOWN
GIRL
SINGS
gyveno pirm civilizacijos laikų,
AT HOTEL STATLER HERE
apie 30,000 metų atgal, ir tie
Miss Rose Lucas, Youngstown
jau laikė imtynes aukštame chantuse,
will sing at the Women’s
laipsnyje.
.'’ederated Clubs Convention being
Virš 5,000 metų atgal, piro held at Hotel Statler, Cleveland,
nekuriu kitų šalių imtynių is November 21. And Sunday, Nov. 25,
Lucas and Miss Sedar, Akron
torijas, Egipte imtikus laiky Miss
ongster, have accepted an invitation
davo ir skaitydavo prie visi to sing at DIRVA’S RADIO CON
kitų dievaičių ir valdovų, pieš CERT.
They will also, appear on the Lithdavo jų atvaizdus ant sienų,
tanian Radio Program, Sunday morn
lipdydavo juos iš molio, ir vi ing,
Nov. 25th—9:30 A. M.
si toms stovyloms atiduodavo
didelę garbę.
Taigį kurie mėgstate švarų LITHUANIAN WOMEN’S CLUB
DINNER-DAbfCE
gražų sportą, atsilankyki t kas
SPLENDID SUCCESS
trečiadienį į Coliseum, 4601 Eu
clid avė., ir praleisi! vakarą la Splendid! That is the word which
bai linksmai. Taipgi jauni vy best describes the Lithuanian Wom
Club dinner-dance which was
rukai kurie norėtumėt lavinti: an's
leld at Green Gables, on Saturday,
imtynių, Požėla mielu noru pa November 17th.
gelbės jums tame fiziškam kū To begin with, there was a wonlerful spirit of hospitality in the
no budavojime.
•eceiving Vne as the members of
Laikas nuo laiko stengsiuosi the
committee greeted the guests
aprašyti čampionų biografijas .nd introduced
them to others.
ir šiaip geriausių imtikų atsi The food was splendid. Even the
favors
of
talisman
roses which
žymėjimus.
Janas Jarus.
LIETUVIŲ SALĖS NAUDAI
rengiama kitas dielis vakaras
Vasario 24 d., 1935 matais. Ta
da jau tikima turėti visai iš
gražintą apatinę salę: naujas
grindis sudėtas, naujas lubas
ir naujas gražias lempas Įtai
sytas.
Visų kitų draugijų prašome
tą dieną susilaikyti nuo rengi
mo savo, vakarų. Papuoškime
Lietuvių"',€alę visi išvien sušoke, tada visi kas tik ką joje
rengs turės daug publikos.
Komisija.

L I E T UVIŲ DEMOKRATŲ
KLUBO susirinkimas bus lai
komas antradienio vakare, Lap
kričio 27 d., Lietuvių salėje, ,
nuo 7:30 vai., (vietoje ketvir
tadienio, kurį pripuola Padė
ka vonės šventė). Nariai pasistengkit dalyvauti šiame su
sirinkime.
'
Vald.

SV. JURGIO PARAPIJOS BAZARAS
šv. Jurgio parapijos metinis
bazaras prasidės šį sekmadie
nį, Lapkričio 25, ir tęsis per vi
są savaitę iki Gruodžio 2 d.
šymet parapijos bazaras ža
da būti vienas iš gražiausių ir
didžiausių, kadangi komitetas
padėjo daug pastangų surengi
mui jo tikrai įdomaus. Prie to,
dikčiai darbuojasi ir pats kle
bonas Kun. Vilkutaitis. Surin
kta daugybė įvairių daiktų do
vanoms ir laimėjimui.
Taipgi parapijos moterys la
bai daug prisiuvo ir primezgė
savo ‘rankdarbių, vienuolės se
serys su mokyklos vaikučiais
taip pat prisideda. Parapijos
choras dalyvaus su dainomis.
Eisiu ir Aš.

Cleveland,

6820 Superior Ave.

The only

0.

I thorax and the diaphragm. TheJ shock of the chest, the sudden falling)]
of the ribs, and the quick relaxing
By A. MILAUSKAS
of the diaphragm causes the airi
to escape instantly.
It is neces-'
Trainging the use of the voice sary to allow the ribs to fall and
is the most important feature of the diaphragm to relax'so as to SUB-j
education in singing. Every method tain the tones. No topic of vocal
of instruction in singing
must science has been studied so earnestly]
contain as its most important as the registers of the voice and
element some means for dealing laryngeal action.
. ■. tj
with the problems of tone pro
Yet there is no wide diversity of
duction.
In this way, vocal tech opinio* xamong the theorists and
nique is acquired by practice. And investigators.
Some teachers reas the saying is practice makes cognize two registers chest and head.)
perfect, with the voice as with others three, chest, middle and head.;
everything else.
The mere sing The two prinicipal registers of the I
ing of technical exercises is not voice have many tones. The prefect]
enough; it is of vital importance blending of the register on a single’]
that the exercises be sung in some tone leads to a creseehJo, called in
particular manner.
And there is Italian the Messa di voce.”
one certain way in which the voice
The teacher usually directs a stu
must be handled during the practice dent to sing the scale and while
of singing.
singing up the scale to pass gradual
If the vocal organs are exercised ly from chest to middle, and from
in this particular manner, the voice middle to head voice ect.
In this
improves steadily as the result of method the chest register occupies ■
practice.
And this progress con about the same position; the same
tinues until perfect technical com is also true of the head register.
mand of the voice is acquired. This Even teachers that ignore registers Į
is the practical problem of tone recognize these two distinct qualities į
production which confronts all stu of tone.
Some teachers instruct!
dents of singing.
their pupils to sing low notes in one
Next we have breathing and breath duality and high in another. In
control.
Do not forget that the this way the topics of registers and
breah is the foundation of singing resonance are often combined. And
and it is of vital importance to the these terms of “head voice’”, “head
singer. The modes of breathing are register”, and “nasal resonance”, are
five in number; deep abdominal, used by most teachers. And the
lateral or costal, fixed high chest, same with the chest.
clavicular, and daiphragmatic abdomial. However, on experimenting
with these five systems of breath
ing, it is found that the number
may be reduced to two.
In one
system of inspiration the abdomen
Last Thursday, Nov. 15, 1934, the
is protruded, while the upper chest
is held firm, the greatest expansion Akron Lithuanian Social Club in- 1
is at the base of the lungs
In augurated its plans, for the coming the other mode of taking breath the winter, with a grand opening affair
abdomen is slightly drawn in, while at the Y. W. C. A. Some fortythe chest is expanded in every direc five members were present, and
tion, upward, laterally, forward believe you me, each and everyone, ]
backward.
In this system the up undoubtedly, had a most enjoyable,
per chest is held in a fixed and time. The bill of fare consisted of
high position. Then we have breath sandwiches, cake and coffee with
control. The air in expiration must dancing, however, occuping the major
stream from the chest slowly and part of the evening.
Mr. Charles Praspol and his pals
without shock. The air must flow
from the chest with the tone. The furnished the melodies for dancing,;
mechanism of experation consists while Misses Eva Kazlowsky and
of gentle pressure on the lungs Bernice Alekna served as hostesses. ;
Pinch-hitter.
charged with air, operated by the
iiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiif

Voice Culture

AKRON

DIDELES IMTYNES

Lapkričio - November 28 d.
C O L I S E LT M
Pasideda 8:15 vaL

4601 Euclid Avenue

šiose imtynėse dalyvaus LIETUVIS SMARKUOLIS

Bšlly Bartush
ir kiti žymus imtikai.

A. S. L.

Tiekietai prieinamomis kainomis — 44c., 75c., $1.00 ir $2,

Seniau buvęs ant St. Clair
Clevelande šiuo tarpu lanko Max atsigma ant vinių prisi Max Rosenstock, kurio gim kalstytos lentos, su tiltu per
tinė yra Rumanijoje. Atsilan save, ir per tą tiltą pervažiuo
žmonės ir autombiliai.
kė “Dirvos” redakcijoje ir pa ja Jis
turėjo tąsynes su 8 polirodė fotografijas įvairių savo ci jautais ii" jis vienas juos nu
stiprumo aktų, kuriais sako jis tempė 21 pėdą pirmyn.
laimėjo 32 šalyse stiprumo ak Dėžėje užkaltas, retežiais su
tų pirmenybes. Paveiksle pa rištom rankom ir kojom, atsirodoma kaip ant jo pačių kelio liuosuoja iš retežių, juos su
lika vyrų sulenkia gelžkelio bė traukydamas, ir dėžę sudaužęs
gio gabalą.
išlenda laukan.
Jis sulaiko du orlaiviu palei
Iš geležies štangos suraito
dusius motorus važiuoti į prie visokius pavidalus su pagalba
šingas puses. Tą patį bandė savo dantų ir rankom.
Arizonoj keturi kiti vyrai, trys
Dantimis ištraukia įkaltas
jų tapo užmušti, vienas sužeis storas gelžkelių bėgių prikali
tas. Niekas kitas tokio dalyko mo vinis, ir atlieka kitokius įs
dar nėra’ padaręs.
tabius stiprumo dalykus.
Ant savo pečių pakelia ant
Dalyvavo pasauliniam1 kare
platformos sulipusius 50 polici Amerikos kariumenėje, buvo 4
ninkų, nors pats yra mažo su kartus suimtas, ir vis pabėgo
atgal į Amerikoną eiles.
dėjimo vyras.

vere given to everyone were splen
did.
The guests, seated at a U•haped table beautifully decorated
nth candles and yellow and white
mums, were served a delicious
chicken dinner. Perfection, the key
note of the dinner, was heightened
by the soft strains of Joe Luiza’s
violin.
After the dinner, a sparkling gay
procession filed onto the dance
floor.
Brilliants, sequins, pastels
and blacks mingled together trip
ping the “light fantastic” to the
music' of Joe Luiza’s orchestra un
til the elock struck the mystic hour
of Sunday.
The Committee arranging this
inlendid social success consisted of
Mesdames
Anna
Mihelich,
Anna
Karpius, Lottie Šukys, Anna Myhing and Ann Degutis.
A. P. D.

Phone: ENdicolt 4486

K. of L. SPOTLIGHT

DR. HUGHES
DENTIST

CORLETTE' LIETUVIŲ MO
TERŲ KLUBAS rengia savo
vakarėlį šeštadienio vakare, 24
d. Lapkričio, salėje 920 E. 79
St. Pradžia 7 vai., įžanga ypa
tai 15c. Bus dovanos.
Kom.

Youth’s Forum

“D1R
L

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 ii- jų
draugams gerą išegzaminavimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

The K of L Social of Nov. 18,
turned out a huge success, not only
Jonas Jarus, Asst. Promoter.
Karolis Požėla, promoter.
dramatically speaking, but also fi
nancially.
The committee for this
dance will give out a final report
it the next meeting.
o
o
o
Its too bad the Daytoneers could’nt
attend, for in spite of the large
niblic attendance we would surely
have shown them a marvelous time.
Then too it looked like an Easter ORIGINAL POCAHONTAS LUMP .......................... tonas $8.25
Parade, with all the new gowns worn
(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį peleni} iš tono)
by the fair sex. But. inquisitive eyes
were absent to view the splendor of STANDARD POCAHONTAS LUMP ..................... tonas $7.85
(ši anglis duoda dideli karštį, sudega iki smulkių pelenų.)
he new purchases.
o
KENTUCKY LUMP .................................. ............ . .. tonas $7.85
MEMBERSHIP DRIVE
(Ši anglis taipgi duoda visai mažai pelenų, viskas sudegą)
From the looks of things
_ Nellie SUN KING LUMP ..................................................... tonas $6.75
Green will win the cash award, for
(Ši anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)
the largest number of candidates to
our club, second in line, stands a HOTFIRE LUMP ......................................................... tonas $6.45
(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)
well-known male, but if he dosen’t
hurry up, Nellie will take the whole
PRISTATAU
GREITAI — TIK REIKALAUKITE.
show.
o
o
o
jmmiiiimiHiiiiiinimiiHiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii£*
With the ending of the theatrical
season, we hope that the active com
mittee gets busy and with the us
ual entertainments, such as card j
žemos kainos — Aukšta rūšis
parties, and other like fun.

KOMER COAL & WOOD CO.
1201 East 80th St.
Phone GArfield 2921
LIETUVIS ANGLININKAS

HY LO CLEANERS

6513 Superior Ave.
November Specials
Breaks relined
75c

. VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.
(Išskyrus sekmadienius)

IŠVALOMA IR IŠPROSIJAMA

Superior-65th Garage
už

kožn.-)

ratą

Valves ground 75c
už

ylinderį.
Puls moteriolas.
Visas dalbas garantuotas.

VYRIŠKI SIUTAIjsanr
ir TOPKOTAI
/ O C-

=

MOTERIŠKOS

75c I

DRESĖS IP. KOTAI

~
Kailiais apsiuvinėti koatai nuo $1 iki $1.50
Geresniam darbui — geresniam patarnavimui — gėrės- |
nėms kainoms — telefonuokit savo vientaučiiii
=

Ė Joseph Stagniunas

Phone GL. 5995 E
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