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Rusija Priimta j Tautų 
Sąjungos Nares.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

LITVINOVAS SAVO PIRMOJ KALBOJ PA
SAKĖ KAD SĄJUNGA GALI PADĖTI 

IŠVENGTI KARŲ
DAUGIAU BUS IŠŠAUK

TA STREIKAN
Washington. — Audėjų 

streiko vadas Gorman pra
neša kad Rugsėjo 24 d. bus 
iššaukta i streiką dar 100,- 
000 audėjų. Iki šiol strei
kuoja 420,000.

Šios savaitės didžiausias 
bruzdėjimas einasi Georgia 
valstijos audinyčių srityje. 
Daug streikerių areštuota 
ir laikoma nelaisviais.

Kaip išrodo, reikalinga 
bus Prez. Rooseveltui Įsi
kišti Į streiką ir suvedus abi 
pusės pradėti taikyti.

Darbininkų vadai protes
tuoja valdžiai prieš siunti
mą į streiko sritis kariume- 
nės ir “Įvedimą teroro”.

Streiko vadai pradėjo rei
kalauti NRA vado Gen. H. 
S. Johnsono rezignacijos iš 
NRA vadų. Johnson kal
tinamas daryme nuolatinių 
užpuolimų ant organizuotų 
darbininkų. Jis pastaru lai
ku ėmė. kaltint audėjų strei
ko vadus sulaužyme sutar
ties iš Birželio 2 d., buk jie 
sulaužę sutarti padarytą su 
valdžia, iššaukė audėjus Į 
streiką.

šaukia Vatos Rūbų Siuvėjų 
Streiką

New York. —• Moteriškų 
pigių vatinės medegos rūbų 
siuvyklų darbininkų unija 
apšaukė siuvėjų 'streiką 
Spalių 1 d. Toje industri
joje dirba apie 200,000 dar
bininkų. Tikima kad iš pir
mos dienos sustreikuos apie 
50,000 siuvėjų,

Reikalaujama, sutrumpin
ti darbo valandas nuo 40 
iki 36 Į savaitę, pripažini
mo unijos ir algų pakėlimo.

Nelaimės šelpimo darbuo
se. Ohio valstijoje federa- 
liuose bedarbių gelbėjimo 
darbuose nuo Balandžio 1 
d. žuvo 10 darbininku. Vi
sokių sųsižeidimų tarp tų 
darbininkų buvo .4,542.

Socialistai “gelbės” audė
jus. Amerikos , socialistų 
partija pasiskelbė jog ji pa
žada streikuojantiems au
dėjams “pagalbą”: leis sa
vo kalbėtojus Į streikų sri
tis agitaciją vesti' ir kursty
ti... . Socialistai ir komu
nistai pasižymėję tokiu dar
bininkų “gelbėjimu”: patys 
suryja aukomis sudėtus pi
nigus, o alkaniems darbi
ninkams paskleidžia lapelių 
ir pasako prakalbas....

/ . __ :____
Septyni sušalo. Vokieti

joje, laipiojant, po. Zūgspitze 
kalną, sušalo . septyni žmo
nės,; kurie’ .rasta negyvi ki
tų laipiųtpjų. j 3 J_

39 Valstijų Balsavo už. 
Priėmimą, Kelios Šalys

Buvo Priešingos
Geneva, Rugsėjo 18 d. — 

Nežiūrint kelių valstybių 
protesto ir balsavimo prieš,' 
sovietų Rusija tapo priim
ta į Tautų Sąjungos nares.

Delegatai atstovaują Por
tugaliją, Belgiją, Šveicari-: 
ją, Holandiją ir Argentiną 
protestavo prieš Rusijos įsi-Į 
leidimą i Tautų Sąjungą, i 
kaltinant Rusiją platinime' 
komunistinės propagandos, i 
Balsavimuose 39 valstybės 
balsavo už, trys prieš, sep
tynios susilaikė nuo balsa
vimo.

Sovietų užrubežinių rei-; 
kalų komisaras Litvinovas, 
dalyvavęs Tautų Sąjungos 
posėdyje, kur Rusija buvo 
priimta Į sąjungą, savo pir
moje kalboje Į tautų atsto
vus persergėjo jog “pavo
jus gręsia rytoj” ir kad rei
kia kas nors daryti. “Visi 
žino kad karo rengėjai ir 
tie kurie atvirai jieško per
keitimo Europos ir Azijos 
žemėlapių, nebus galima su
laikyti popierinėmis pinklė
mis (sutarčių pasirašymu)” 
— pasakė Litvinovas.

“Mes neturime pražiūrė
ti kad naujas padidėjęs gin-1 
Įdavimas tęsiamas po pat • 
musų akių. Bet mažai kas 
padaryta taikos labui. Mes 
turime nusistatyti prieš vi
sišką užsispyrimą rengtis 
karui. Jokis didesnės reik
šmės karas nėra vienos vie
tos karas; anksčiau ar vė
liau bent koks karas turi 
užnešti nelaimę visoms ša
lims. ar tai kariaujančioms 
ar neutralėms”, kalbėjo M. 
Litvinovas.

Nors Tautų Sąjunga ne
gali panaikinti karus, sako 
jis, bet jos nariai, jeigu bus 
tam pasiryžę, gali žymiai 
sumažinti karo pavojus.

Tautų Sąjungos taryboje 
vietas gavo Čili, Ispanija ir 
Turkija.

SUMAŽĖJO BANKRUTAI
New York. — Su v. Vals

tijose pereitą savaitę ban- 
krutavimų buvo mažiausia 
negu kada bėgyje pastarų 
14 metų vienos savaitės lai
ku. Pereitą savaitę bankru
tavo 174 firmos, o savaitė 
pirm to bankrutavo 202. Tą 
pat savaitę pernai. užsida
rė 255 firmos. ; ./ , ,

Negalima sakyti ką d .per 
kelis metus bankrutavimo, 
firmų skaičius sumažėjo, 
užtai nėra tiek daug; ban- 
krutavimų. Kas savaitė .at
sidaro šimtai naujų.

RENGIASI SKRISTI LEN
KIJON

Detroit, Mich. — Lenkas 
lakūnas Hausner šiose die
nosi laukia pasirengęs iš
skristi iš Detroito Į Varša- 
vą. Jis pora metų atgal 
bandė skristi, bet turėjo 
nusileisti Atlantike, ir tik 
po savaitės laiko buvo su
rastas gyvas, plukantis su 
lėktuvu.

Lenkui lakūnui nėra per- 
vėlai rengtis Į Varšavą, o 
Vaitkui patarta “atidėti” 
skridimą kitai vasarai, nors 
Kaunas nuo Varšavos visai 
arti ir oras toks pat. ten ir 
ten.

HAVANOJ NERAMU
Havana, Kuba. — Pradė

jo eiti gandai kad ruošia
ma naujas radikalų, sukili
mas prieš valdžią. Prezi
dento namas tapo apstaty
tas padvigubinta sargyba.

VOKIETIJA STATOSI 
ORO LAIVYNĄ

Washington. — Senato 
komisija tyrinėjanti tarp
tautini karo reikmenų pla
tinimą, iškėlė aikštėn kad 
Vokietijai šmugelio keliu 
gabenama iš Amerikos or
laiviams motorai ir jie su
dedami Į namie statomus 
kariškus. lėktuvus. Vokie
tijai parduoti karo medegą 
yra uždrausta didžiųjų val
stybių sutartimi.

Amerikos streikai, taipgi 
padidino karo medegos pir
kimą, sako Amerikos amu
nicijos firmos. Daug per
kama kulkosvaidžių, akis 
ėdančių dujų; bombų; ir tt.

MIRĖ GARSI RUSIJOS 
REVOLIUCIJONIERĖ
Praga, Čekbslovakija. — 

Rugs. 13 d. čia mirė “Rusi
jos Revoliucijos Močiutė”, 
Breškovskaja, sulaukus 90 
metų amžiaus. Ji gyveno 
čia, ištremta iš Rusijos, nes 
ji negalėjo susitaikyt su 
komunistų tvarka, ji sakė 
kad komunizmas nei kiek 
nepagerino darbininkų gy
venimo, už ką ji visą savo 
amžj kovojo.

Breškovskaja paėjo iš di
džiūnų aristokratų, bet an
ksti persiėmė revoliucijoni- 
ška dvasia ir dirbo už švie
timą Rusijos mužikų ir už 
jų būvio pagerinimą. Už 
savo veikimą ji praleido ar
ti 50 metų kalėjimuose ar
ba ištrėmime.

Kada caras buvo nuvers
tas ji gryžo iš Sibiro Į Pet
rogradą, bet kuomet Leni
nas užėmė valdyti Breš
kovskaja turėjo bėgti iš so
vietų Rusijos, ir per 15 me
tų gyveno Čekoslovakijoje, 
kur ir mirė.

Italijoj Vaikai nuo 8 Me
tų Eis Karo Mokslą
Roma. — Mussolini ir jo 

organizacija išleido patvar
kymą kad visi Italijos vai
kai pradedant nuo 8 metų 
amžiaus butų lavinami mi- 
litariško mokslo. Tai yra 
Įžymiausias militariškas Įs
tatymas visoj istorijoj.

Vaikai nuo 8 metų am
žiaus bus pradėti mokyti 
muštro ir disciplinos.

Kada sueis 18 metų, jie 
skaitysis kareiviais ir turės 
mokėti valdyti ginklą.

Suėjus 21 metui amžiaus, 
bus paimti Į kariumenę ir 
bus karo valdybos žinioje.

Išėję iš tarnybos, iki 33 
m. amžiaus skaitysis karei
viais rezervistais.

Iš mažens vaikus lavinant 
jie bus išauklėti kariškai ir 
turės patraukimo prie gin
klo ir militariško gyveni
mo, sako Mussolini.

IŠDEGĖ MIESTAS NOME
Nome, Alaska. — Rugsė

jo 17 d. kilęs gaisras sunai
kino beveik visą šį žinomą 
kaipo aukso miestą. Nuo
stolių padaryta už du mili
jonu dolarių. Keli tūkstan
čiai žmonių liko be maisto 
ir pastogės, nes sudegė ir 
maistas. Tuo tarpu ten jau 
prasideda žiemos šalčiai.

Amerikos laivai išsisku
bino su maistu Į nukentėju
sią sritį. Taipgi nusidavė 
su pagalba Raud. Kryžius.

Alaska prieš 40 metų pri
klausė Rusijai, nors yra Š. 
Amerikos kontinente. Kai
po “bevertę tuštumą”, Ru
sija Alaska pardavė Suv. 
Valstijoms visai pigiai. Po 
to Alaskoje atrasta auksas, 
ir Nome tapo aukso miestu.

Verkia, krauju. Kansas 
City, Mo. — Viena moteris, 
28 m. amžiaus, čia kasdien 
po sykį turi iš akių bėgimą 
kraujo ašarų. Tas atkrei
pė domę tyrinėtojų.

Mugdenas, Mandžurija.— 
Pietinėj Mandžurijbj bandi
tų susirėmimuose užmušta 
18 žmonių.

JURŲ NELAIMĖS
Ištikus nelaimei su laivu 

“Moro Castle”, kur prieš porą 
savaičių sudegė ar prigėrė apie 
150 keleivių, verta pažvelgti į 
kitas dideles nelaimes su lai
vais, kurių ištiko bėgyje pasta
rų 80 metų:

1854 m. Kovo mėn. — laivas 
City of Glasgow išplaukė iš Li
verpool, Anglijos, į Philadelphi- 
ją su 450 keleivių; dingo be ži
nios.

1858 m. Rugs. 13 — laivas 
Austria, iš Hamburgo į New 
Yorką; sudegė viduryje okea
no, žuvo 471 žm.

1859 m. Spalių 25 — laivas 
Royal Charter sudužo; žuvo 
446 žm.

1865 m. Bal. 27. — laivas Sul
tana, su iškeistais Civilio Karo 
nelaisviais nuskendo .. sprogus 
katilui ant Mississippi upės;

LENKAI VIS VARŽYS 
MAŽUMAS

Geneva. — Tautų Sąjun- | 
gos konferencijoje, kur bu-i 
vo iškelta klausimas davimo 
žmoniškų teisių mažumoms 
esančioms po kitų valdžia, 
Lenkų atstovas Beckas pa
sakė: “Mano vyriausybė at
sisako veikti išvien su tarp
tautinėmis organizacijomis 
patikrinimui kokiu budu 
Lenkija pritaiko savo ribo
se mažumų užtikrinimo sis
temą.”

Kaip žinoma, Lenkija pa
siryžus smaugti Lietuvius, 
Ukrainus ir kitus pavergtus 
po savim, ir atsisako leisti 
Tautų Sąjungai kištis, nors 
tos pavergtos tautos kruvi
nom ašarom skundžiasi ir 
prašo užtarimo.

VOKIEČIAI ATMETA RY
TŲ LOKARNO TAIKĄ 
Geneva. — Tautų Sąjun

gos posėdyje, kur Vokieti
jos atstovai dalyvavo kaipo 
tėmytojai, Rytų Europos 
taikos užtikrinimą apkal
bant, Vokiečiai pareiškė ne
sutinką prisidėti prie Rusi
jos, Čekoslovakijos ir Bal
tijos valstybių užtikrinimui 
neliečiamybės.

Vokiečiai atsisako pasi
rašyti “Rytų Lokarno” su
tartį neva todėl jog nenorį 
kad Prancūzų arba Rusų 
kariumenės mindžiotų Vo
kiečių žemę einant vieną ar 
kitą toje sutartyje liečiamų 
valstybių ginti.

SUTRUKDĖ SUKILIMĄ
Madridas. — Ispanijoje 

bruzdėjimas už nuvertimą 
dabartinės vyriausybės ir už 
įvedimą “proletariškos val
džios” nesiliauja. Pastaro
se dienose valdžia ėmėsi 
daryti kratas nužiūrėtų ko
munistų namuose ir įstai
gose. Sulaikyta trokas pil
nas šautuvų ir suimta uni
versiteto atletų mokytojas, 
pas kurį rasta dokumentai 
apie rengtą sukilimą ir vi
suotiną žudymą valdžios 
narių.

50 PRIGĖRĖ
Kinojoj, Šantungo pro

vincijoje, šiose dienose po- 
tviniuose prigėrė 50 žmo
nių.

žuvo 1,700.
1867 m. Spalių 29 — laivai 

Rhone ir Wye ir daug kitų lai
vų nuskandinti audros prie St. 
Thomas, Vakarų Ind,i jose; žu
vo 1,000.

1869 m. Rugs. 7 — Anglijos 
kariškas laivas Captain apvir
to ties Ispanija; žuvo 472.

1873 m. Bal. 1 — laivas At
lantic sudužo ties Nova Scotia, 
žuvo 547.

1874 m. Gruodžio 6 — laivas 
Cospatric sudegė juroje; žuvo 
470.

1877 m. Rugs. 3 — laivas 
Princess Alice nuskendo susi
mušime Thames upėje, Angli
joje; žuvo 700.

1890 m. Rugs. 19 — Turki
jos laivas Ertogrul apvirto.; žu
vo 540.

• „(Bus daugįąu)/

BALTIJOS VALSTYBES 
SUSIJUNGĖ

Genevoje Sutartis Jau Pasirašyta
Geneva, Šveicarija. — 

Rugs. 13 d. Lietuva, Lat
vija ir Estonija pasirašė 
Pabaltijo Valstybių Są
jungos sutartį.

* * *
Ryga (Elta). — Rugpjūčio 

30 d. Latvių telegramų agen
tūra pranešė kad Rugpjūčio 29 
d. pasibaigė Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos konferencija. Vi
sais klausimais buvo visiškai 
susitarta. Parafuotas sutarties 
projektas pateikiamas tų šalių 
vyriausybėms patvirtinti, o pas
kui bus susitarta del vietos kur 
bus pasirašyta sutartis.

Sutartis pavadinta “Santar
vės ii- Bendradarbiavimo Su
tartis”. Ja numatomi periodi
niai užsienių reikalų ministerių 
pasitarimai, kurių tikslas bus 
koordinuoti visus užsienių po
litikos klausimus, turinčius 
bendros svarbos svarbos vi
soms trims valstybėms. Ko
ordinacijos principas neliečia 
ypatingųjų Mausimų, kurių at
žvilgiu viena iš trijų valstybių 
gali turėti ypatingą padėti. Be 
to, sutartimi numatomas diplo
matinių ir krnsuliarių atstovų 
bendradarbiavimas, prievolė sa- 
vitarpyje informuotis apie tarp
tautines sutartis, kurios bus at
eityje sudarytos su kitomis 
valstybėmis, ir galimumas pri
sidėti kitoms valstybėms.

Pagaliau konferencija išdir
bo tekstą pareiškimo kuriuo 
susitariančios šalys pasižada 
budėti kad santarvės ir bičiuly
stės dvasia plistų trijuose kraš
tuose, ir taip pat pasižada im
tis. ir skatinti visas priemones 
arba iniciativas kurios atitin
ka tą tikslą.

Konferencijos dalyviai
Konferencijoje dalyvavo Lat

vijos užsienių reikalų ministe
rijos generalinis sekretorius p. 
Munters, Estų užsienių rcika- 
kalų vice ministeris p. Laretei, 
Lietuvos užsienių reikalų mini
sterijos politinio departmento 
direktorius p. Urbšys ir kon
ferencijos sekretorius p. Kam
pe.

Dalyvavo taipgi ir naujas 
Latvijos pasiuntinis Lietuvoje, 
p. Sėja, naujas Lietuvos pasiun
tinis Rygoje, p. Vileišis, Esti
jos pasiuntinis Rygoje p. Me- 
ningas, ir Lietuvos charge d’
affaires Rygoje, p. Žilionis.

Po antro posėdžio, buvo pa
skelbta oficialus pranešimas, 
kaip “Latvis“ pabrėžia, reiškia 
Pabaltės Sąjungos kertinio ak
mens padėjimą.

ši konferencija buvo pasėka 
prieš mėnesį atsibuvusios pri
siruošimo konferencijos Kaune.

Po konferencijos, Estų vice 
ministeris Laretei ir Lietuvos 
užsienių - reikalų ministerijos 
politinio departmento direkto
rius Urbšys padėkojo Latvių 
vyriausybei už suteiktą vaišin
gumą ir taip pat pareiškė savo 
pasitenkinimą pasiektomis pa
sekmėmis, kurios ras atbalsį 
toli už 'trijų Pabaltės valstybių 
sienų. t J •. ■' ■

Svarbus Prancūzų Spau
dos Pareiškimai

Paryžiaus dienraštis ‘Temps’ 
paskelbė straipsnį pavadintą 
“Vokietija ir Baltijos Valsty
bės”. To laikraščio nuomone, 
“Vokietijos nazių veikimas Bal
tijos valstybėse jaučiamas to
kiomis sąlygomis kurios negali 
nesukelti susirūpinimo.”

Priminęs Lietuvos ir Vokie
tijos kilusius sunkumus del 
Klaipėdos, kurios Lietuviškas 
pobūdis neginčijamas, “Temps” 
tęsia: “Vokietijos nazių spau
dimas pasireiškia ne tik Klai
pėdoje prieš Lietuvos valdžią, 
jis taip pat pastebimas, tik ki-' 
tomis sąlygomis, Latvijoje , ir 
net Estijoje, kur pangerm mis
tinė propaganda yra labai gy
va. Ta propaganda taikoma’^.* 
visas mažas Pabaltės valstybes, 
Vokietija nori pagrobti visas 
teritorijas esančias prie Balti
jos juros.

“Norėdama išvengti pavo
jaus, Sovietų vyriausybė prieš 
keletą mėnesių pasiūlė garan
tuoti Baltijos valstybių nepri
klausomybę, tačiau tą pasiūly
mą Berlinas nematė reikalo 
priimti.”

Baigdamas, “Temps” pažymi 
kad iš Vokiečių vyriausybės 
veiksmų Baltijos valstybių at
žvilgiu bus galima spręsti apie 
Vokietijos taikos noro nuošir
dumą. “L.A.”

1,109,850 AVIŲ IR 1,288,440 
KIAULIŲ LIETUVOJE

Šymet Birželio mėnesį Lie
tuvoje iš viso buvo 1,309,850 
(pernai tuo pačiu metu 1,321- 
619) avių: 763,470 (772,352) 
ėriukai ir 546,380 (549,267) vie- 
nerių metų ir senesnės avys. 
Tuo laiku buvo 1,288,440 (1,305- 
824) kiaulės; 761,620 (781,- 
989) paršai ir 526,820 (523,835) 
šešių mėnesių ir senesni. Iš čia 
matyti kad šymet Lietuvoje 
yra 11,769 avimis ir 17,384 
kiaulėmis mažiau negu pernai.

“L. U”.
LIETUVOJE YRA, 2,860,770 . 
VIŠTŲ IR 1,008)840 ŽĄSŲ 
Birželio mėnesį Lietuvoje bu

vo iš viso 2,860,770; (pernai 
2,949,920) vištų (be viščioJų) 
ir 1,008,840 (985,525), žąsų, nes
kaitant žąsiukų. Tuo hudu žąsų 
skaičius padidėjo, o vištų su
mažėjo. “L. U.1’
LIETUVOJE Iš VISO 1,315,340 

GALVIJŲ.
Centralinio statistikos biuro 

išskaičiavimu, Birželio mėnesį 
Lietuvoje iš viso buvo 1,315,340 
(pernai tuo pačiu laiku 1,314- 
074) galvijų: 223,760 (pernai 
209,464) veršiukų, 824,420 (31- 
813) melžiamų karvių ir 267- 
160 (272,797) vienerių metų ir 
senesnių. “L. U.”

NUTARĖ IšGAUDYT KO
MUNISTUS

Providence, R. I. — Per
eitą savaitę Rhode Isanti 
audinyčiose kilus didelėms 
riaušėms, kurių kurstytojai 
pasirodė komunistai, vals
tijos legįglatura nutarė pa
dalyti visuotiną areštavimu 

I komunistų agitatorių, „



HO PADANGĖ
LLIMO- 

UKĮ
jvyko šitokia 

Girard Leech, 30 
s vyras, atsiskyręs 

.ona, draugavo su ki- 
.raį Betty Kelly, kurią 

tekėti už jo. Bet pas- 
dienose ji jam.at,sakė ir 

,i vestis su John Welsh, 30 
, amžiaus. Su antruoju jai 

,inant pro McKeesport High 
mokyklą, automobiliu privažia
vo prie jų Leech, ir po trumpo 
pasibarimb tą antrą jaunikį 
nušovė ir nuvažiavo sau. Vė
liau pats pasidavė McKeesporto 
policijai.

būdas pasaulyje” degtinės biz
nio kontroliavimui, dabar nusi
vylęs.

Viena iš svarbių priežasčių 
nepadarymo biznio tai priglu
dimas valstijos degtinės par
duotuvėse perdaug politiškų 
darbininkų su brangiomis al
gomis.

YOUNGSTOWN. O

TAUTINES KONFERENCI
JOS REIKALE

BROOKLYNO - N Y. IR N. J 
ŽINIOS

Gerai kad' Lietuviai taip užima 
gerąsias biznio vietas.

Lietuvių likimas išeivijoje 
šiandien yra gana svarbus 
klausimas musų tautos reikale, 
šis svarbus klausimas jau pra
deda pasiekti kožną vieną savo 
tautą mylintį Lietuvį, ir visi 
susirūpinę stato klausimą kas 
atsitiks su išeivijos Lietuviais 
trumpoje ateityje

Mes gerai žinome 
niais Lietuvių į šią 
mo laikais tarp čia 
siu musų vientaučių
žus, broliškas draugingumas, 
Lietuvis Lietuvį mylėjo kaip 
brolis brolį ir kaip savo geriau-' 
sį draugą. Pirmiau atvažiavu
sieji Lietuviai priimdavo vėliau I pratimai, varžytinės, ergeliai ir 
atvažiuojančius broliškai, suras-

SUIMTAS Už NUŽUDYMĄ 
SAVO ŽMONOS

Buvęs Swissvale policijos vir
šininkas Thomas A. Cummings, 
33 m. amžiaus, kaltinamas nu
žudyme savo žmonos, kuri ras
ta namie nužudyta Rugsėjo 11 
d. Paaiškėjo kad jis drauga
vo su kitomis moterimis ir to
dėl giminės įtaria jį norėjus 
atsikratyti savo žmonos.

NUPLIKYTA MIRTINAI
Apartmente po antrašu 4733 

Center avė. Rugs., 14 d. rasta 
negyvai nuplikyta moteris, Fr. 
Klee, 37 m. amžiaus. Ji gyve
no sau viena, nes prieš porą 
metų persiskyrė su vyru.

Policija sulaikė klausinėjimui 
jos buvusį “draugą”, Michael 
Pascarella, kuris, pranešė ra- 
<Ię,s ją- maudynės kubile negy
vą. Nekurios jos kūno dalys 
buvo apdaužytos, kas parodo 
ją kovojus su savo užpuoliku.

RENGIA MASKARADŲ 
BALIŲ

Darbščios moterys tautietės 
Butler dvaro ir Soho rengia di
delį ir linksmą maskaradų ba
lių šešštadienio vakare, Rugsė- 
jo-Sept. 29 d., LMD. salėje, 142 
On- Street. Bus duodama daug 
dovanų už gražiausius kostiu
mus. Prašoma kuoskaitlingia.Ų; 
šia visti atsilankyti, o pasiten
kinimas pilnai užtikrintas.

Rengimo Komisija.

MIRĖ. Rugsėjo 15 d. mirė 
Ona Sabelienė, 54 m., nuo 1624 
Belleview. Palaidota Rugs. 19 
d. su bažnytinėmis apeigomis 
iš Lietuvių bažnyčios. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių.

Velionė buvo 54 m. amžiaus, 
Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Liko nusiminęs vyras, Juozas, 
ir trys sunai: Jonas, Jurgis ir 
Vincas.

RENGIA KONCERTĄ. SLA. 
kuopa rengia koncertą parėmi
mui dainavimo studijavimui sa
vo veiklios narės, Rožės Luko- 
ševičiutės, kuri kaipo daininin
kė jau yra žinoma ne tik Cle
velande bet ir kituose miestuo
se. Ji yra iš jaunosios gent- 
kartės ir labai talentinga dai
noje, todėl Youngstownieciai 
pasiryžo ją paremti kad galėtų 
daugiau prasisiekti dainavime.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
Lapkričio (Nov.) 11 d., Lietu
vių Progresivio Klubo salėje. 
Dalyvaus vietos ir iš kitur ke
letas žymesnių scenos artistų.

BUVO PIKNIKE. Praeitą 
sekmadienį didelis buris šios 
kolonijos Lietuvių lankėsi Cle
velande ir dalyvavo piknike su
rengtame bendrai naudai nau
jos parapijos Clevelande ir šv. 
Pranciškaus parapijos Youngs- 
towne. Tarp kitų piknike da
lyvavo ir Youngstowno parapi
jos klebonas Kun. E. šteigma- 
nas. Nors oras buvo vėsus ta
čiau kurie tik galėjo nebijojo 
važiuoti. Savas.

WATERBURY, Conn

šioje šalyje, 
kad pradi- 
šalį vyki- 
suvažiavu- 
buvo gra-

davo. jiems gyventi vietas, šu
tų nuodų. Del to kyla dažnai 
peštynės, šeimose barniai, 
rasdavo darbus, padėdavo jiems 
visais galimais budais, iki jie 
galėdavo patys įsigyventi.

Paskiau kalbino juos rašytis 
prie įvairių pašalpinių draugi
jų, nurodydami reikalingumą 
prie draugijos prigulėti, ir ta
da ko ne visos draugijos buvo 
geros, nesirado tiek tų visokių 
“nekošernų” organizacijų kaip 
dabar randasi. ,

Daugybei ateivių privažia
vus, prasidėjo skirstymasis į 
sroves, prasidėjo kilti nesusi-

IŠ ARGENTINOS

kovos. Lietuviai tada buvo jau 
katalikai, socialistai, laisvama- 

sandariečiai, 
visi yra tie 
Tas pasiskir-

d. Lietuvių gyvenamam 
Villa Anastasio, ištiko 

tragedija Lietuvių šei- 
Dalykas buvo tokis: 

atėjęs į

BAISI LIETUVIŲ ŠEIMOJE 
TRAGEDIJA

Sao Paulo, Brazilija. — Lie
pos 26 
ra j one, 
šiurpi 
moję.

Juozas Minkevičius, 
savo uošvio Juozo Ožekausko 
namus, peiliu mirtinai sužalojo 
savo žmoną, Sofiją, kuri jį bu
vo pametus, ir jos motiną. Po 
to kruvino darbo pats Minkevi
čius nubėgo į upę ir nusiskan
dino.

Išgirdę viduje šiurpulingą

niai, tautininkai, 
komunistai, nors 
patys Lietuviai.
stymas suskaldė vieningumą ir
prasidėjo Lietuvių keikimas ir 
visapusiai smukimas. Nebuvo 
kam ir kada rūpintis jaunimo 
auklėjimu Lietuviškoje dvasio
je, nes ėjo savitarpinės kovos 
už visokius izmus. Ateivybė 
tapo suvaržyta, naujų žmonių 
iš Lietuvos neatvyksta, ir da
bar veikėjai pasijuto 
sekėjų eilės nyksta.

Musų pačių kaltė, 
patys suardėme savo 
mą, vieningumą. Del 
ir kitokių izmų musų 
bai nukentėjo. Per

kad jų

nes mes 
brolišku- 
vienokių 
tauta la- 
pereitus

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS
Per Rugpjūčio mėnesį Pitts- 

burghe mirtys nuo automobilių 
padidėjo 70 nuoš. daugiau 
Liepos mėnesio nelaimių, 
mušta 10 suaugusių ir du 
kai.

Nuo pradžios metų užmuši
mų skaičius šymet tačiau yra 
mažesnis negu pernai, 
mus aštuonis mėnesius
automobiliais užmušta 69 
nai buvo 75.

Už- 
vai-

Per pir- 
šymet 

per-

700,000 DALYVAVO
Allegheny Apskrities Ūkio 

Parodoje, kuri šiose dienose pa
sibaigė, dalyvavo 700,000 
nių. Be kitko, tokiame 
grudime buvo 415 mažų 
žeidimų 
žmonės

ir ^usirgimų ir 
mirė.

žmo- 
susi- 
susi- 
trys

NORI

UžSIMŪšĖ LIETUVIS
f Eliza'bethport. — Sudegusio 
laivo “Moro’-Castle” žiūrėti As- 

Vienvbės” pate- >,r-v Park’ N‘ J” važiavo daug 
žmonių, jų tarpe ir Jonas. Ma
tusevičius, “Dirvos” reporte
rio geras pažystamas. Ir kaip 
ten susigrūdime pasitaikė kad 

uutdaxba. Visi jie automobilis smarkiai susi- 
principu kad reikia durė su taks1’ \r vargšas Jonas 

, Į Matusevičius užmuštas vietoje.
Jonas Matusevičius buvo jau

nas vyras, pusėtinai gabus ir 
Lietuvių veikime. Tebūna jam 
lengva šios šalies žemelė.

Beje, sudegusiame laive bu
vo Lietuvių ir tarnautojų: Vin
cas F. Justis iš Newport News, 
Va., ir Vladas Sinkus iš Wood
haven, L. L

Tas sudegęs laivas, kuriame 
žuvo virš 140 žmonių, dabar 
vandens išmestas ant smėlio 
Asbury Parko kurorte.
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Stato Op xretę' ‘Nastute’
šeštadienį, Rugs,. 23 d., La

bor Lyceume, 949 Willoughby 
avė., Brooklyne, bus perstatyta 
operetė “Nastutė”, iš Ukrainie
čių gyvenimo. Vaidinime da
lyvauja vietos gana geros me
no jiego's': muzikos mokytoja 
Viola Tamkiutė, M. česnavičiu- 
tė, F. Stankūnas, K. B. Krau- 
čiunas, S. Kažemėkas, Al. Ve
lička ir kiti. Choro dalis išpil
dys Lyraitės, akompanuojant V. 
Petrovo stygų orkestrui. Vai
dinimą ruošia ir diriguos dai- 
dininkas F. Stankūnas. Tai bus 
jo pirmas stambesnis bandymas 
meno srityje. Linkėtina pasi
sekimo. Įžanga 40c., 75c. ir $1.

■ ^IIIIIIIIIIIII

Vis Ginčijasi
Tarp Brooklyno vidurinės 

srovės veikėjų tęsiasi ginčai, 
kurie kilo po
kimo į “demokratų” rankas.

Butų geistina kad tie ginčuo
se- paskendę veikėjai išsibartų 
sykį ant visados ir stotų dirb-, 
ti rimtą tautinį darbą, 
sutinka su ;
dirbti, taigi viskas ko reikia 
tai pamesti į šalį asmenišku
mus.

Pusėtinai ginčų iškilo ir su
rengtame paminėjime Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos 60 me
tų amžiaus sukaktuvių.

Nekurie dalyvavę tame va
kare tą pramogą išnaudojo sa
votiškiems tikslams. Iš to sve
čiams buvo gražaus juoko. Pa- 
vyzdin KlasčiuS, pakviestas tar
ti žodį, išbarė dabartinius “Vie
nybės” savininkus, pasakyda
mas kad “Vienybe” jau už tris 
parengimus savo naudai Klas
čiaus salėje, neužmokėjo, o kai 
buvo paprašyti užmokėti, kitą 
parengimą darydami jau jie ėjo 
pas Žydą salės gauti, nors tam 
turi užmokėti be atsisakymo. 
Girdi, vienybiečiai šaukia per 
savo laikraštį kad Lietuvis eitų 
pas Lietuvį, o patys eina pas 
žydus. Ta Klasčiaus kalba de
gino Strumskio akis, o svečiams 
davė gąrdaus juoko.

Kalbėjo ir Strumskis, kuris 
paprastu savo budu kalbėjo ar
dančiai ir įžeidžiančiai kitus. 
Pasirodė kad Strumskis labai 
bijo korespondentų, kurie pa
duoda visuomenei žinias apie 
jo kalbas-ir darbus.

Strumskis agitavo tautinin
kus dėtis prie “Vienybės”, tik
rindamas kad “Vienybė” yra 
gera ir tautiška ir jai primeta
mas netautiškumas esąs tik 
įsivaizdavimas.

Vėliau po pogramo, iki vėlu
mos svečiai turėjo savo rūšies 
cirką, ypatingai iš Strumskio 
ir Klasčiaus. Rėp.

TAMO RADIO KONCERTAS
Rugs. 15 d. Klasčiaus salėje, 

Maspethe, įvyko Tarno radio 
koncertas. Ir ši kartą lietus 
sutrukdė publiką nuo skaitlin
go atsilankymo, tačiau atsilan
kė apie 400 žmonių, 
tas buvo gražus, publika 
gramu buvo patenkinta.

Koncer- 
pro-

Lietui

ANr

TYSLIAVAI “VIENYBĖS” 
BATAS?

“Vienybės” “Tarkoj” tilpo 
eilutės gerokai pašiepiančios 
Tysliavos poetiškus nuopelnus. 
Paimta jo eilutės, “Aš karvu
tei žilo šieno, man karvutė bal
to pieno. .. .”■ ir ta tema gero
kai Tysliava pamaltas.

Iš to galima spręsti kad Tys
liava gavo iš “Vienybės” išspir
ti, prisilaikant “Vienybės” pa
prastos taktikos: diskredituoti 
ir paneigti darbininką už jai 
pasidarbavimą.

Tysliava vedė “Vienybės” po
litiką taip kaip jos dabartiniai 
bosai diktavo. Tas. kaip žino
ma, laikraštį privedė prie mo- 
ralio ir materialio susmukimo. 
Už tai kalta pati laikraščio už-, 
grobikų klika, kad Tysliava pa
ėmė, ir dar kaltesnė kad tokią 
politiką diktavo. Tačiau už sa
vo kaltę plaka tą žmogų kuris 
ponų valią ištikimai išpildė.

Bet ir Tysliava už tą žemą 
su juo elgesį negali laukti už
jautimo. Jis ramiai leido nau
doti “Tarką”, ir net editoria- 
luose negražiai neigti ir pur
vinti savo pirmtakunus, Valai
tį ir Klingą, gerai žinodamas 
kad jie įdėjo savo sielą, dirbo 
be algų, kad išgelbėti ponų di
rektorių kailį už sunaudotus 
perlaidų pinigus kitiems tiks
lams. Jis žinojo kad paskuti
niam ( neužmokėjo net $300 al
gos. Tą materialę skriaudą pa
darius, dar leido šmeižti.

Tysliava matomai nepagalvo
jo kad tie ponai gali ir su juo 
panašiai pasielgti, ir be abejo 
pats negavo dalies ir uždirbtos 
algos.

Taigi su Tysliava, kaip ma
tyt, jau baigtas reikalas, ir tuo 
pačiu “Vienybėje” įsigyvenusiu 
negarbingu budu kaip pasielg
ta su visa eile jo pirmtakunų 
“Vienybės” darbininkų.

Dabar jie jieškos naujo žmo
gaus, jei dar ištesės kokį laiką 
gyvuoti. Nepavydėtina padėtis 
to nelaimingo kuris paklius j 
tų vorų klikos tinklą. Koresp.

Ant 
laikė ss 
džius, l 
gamtos 
jo atmi 
gyvenin 
venime

Pii 
ežero i 
nusiveži 
ežerai, 
jis pama 
me ir pi 
tatai pa 
fa įspui 
darbą d 
kas daii 
grožio h 
pasaką, 
nei prav 

Ant 
tą sesui 
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daug a 
spalva 1 
Lietuvos 
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pirmojo 
būdas.

Ant 
tyje, T. 
pjučio ‘ 
iš septj 
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ukininki

Vos 
damas į 
kus. Te 
akmeniu 
Taip pa' 
Paskui 
tus dar 
nebuvo.

Tok 
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gumą i 
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kupstel 
tai iš 
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persirl 
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Gi 
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feu j 
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Tači 
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pats 
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VESTUVĖS
Brooklyn. — Rugsėjo 

susivedė Great Neck gyvento
ja p-lė Kostancija Aleksiejunai- 
tė su Albertu Radzek. Jauno
sios sesuo ir švogeris Jonas Ka
tinai turi gražią alinę, 123 — 
42nd St., Bayridge, Brooklyne, 
kurie jaunavedžiams iškėlė ves
tuves. Vestuvninkų pulke ku- 
vo Lilija Kisieliūtė, Jonas Jan
kevičius iš Philadelphijos, Jo
nas Katinas, p-lė Simanauskaitė 
iš Philadelphijos, Kazys Alek- 
siejunas, Sofija Zakarauskaitė, 
Juozas Marcinkevičius iš Hazle
ton, Pa. Svočia buvo Marijo
na Šulckienė iš Richmond Hill, 
svotas p. Jankauskas iš Arling
ton, N. J.

Q d.

kliksmą ir matydami išbėgantį keletą metų Lietuvių tarpe šio- 
iš namų krauju apsitaškiusį, j je šalyje išsivystė 
sutaršytais plaukais žmogų, su- j pagieža, neapikanta, 
bėgę kaimynai pamatė vaizdą draugijos pradėjo nykti, poli

tiškuose kltibuose nėra pasek- 
bendrai imant viskas su- 
Lietuvių judėjimas sulie- 

Kiemas sėjo, o tas daro labai prastą 
. So- įspūdį kuomet Lietuviams rei- 

fija rasta gulinti kraujo klane, kia susidurti su svetimtaučiais, 
visa supjaustyta; prie sienos Jie jau už Lietuvius kaipo silp- 
prisiglaudus, su perpjautu -kak- nūs, mažai ką duoda.
lu niukso Prane Ožekauskienė; Skilimas įvyko net ir pačios 
prie jos prisiglaudus klykia So-; vid tiri nės-tautinės srovės tarpe, 
fijos'sesers dviejų metų duktė. ‘ kas buvo visai nereikalingu ir 

Greit pribuvo policija ir grei-1 pražūtingu.
tos sanitarijos pagalbos veži-' To delei taigi daugelis vidu- 
mas, kuris sužalotas moteris! rinės srovės veikėjų permatė 
nuvežė į ligoninę. Vėliau pri- > reikalą šaukti Clevelande kon- 
buvę gaisrininkai ėmėsi upėje 
jieškoti Minkevičiaus, bet nie
ko nerado ir ėmė spėti kad jis 

kur pabėgo, ne nusi-

kuris visus šiurpu sukratė.
Kambaryje viskas suversta, mių, 

padedant grindimis iki lubų vis-' iro, 
kas krauju aptaškyta.

i taip pat aplaistytas krauju.

PARĖMIMAS.
Juozapo parapi- 
surengta vaka- 
studento Jono

Žmonių atsilankė 
nors įžangos kaina 

Del didelės pub-

STUDENTO
Rugs. 1 d., šv. 
jos salėje buvo 
ras parėmimui 
Steponaičio, 
apie 600, 
buvo aukšta, 
likos ar kitų kokių priežasčių, 
vakare tvarka buvo prastoka, 
todėl daugelis dalyvių buvo ne
patenkinti.

ŠIS-TAS. Man atvykusiam 
iš svetur apsigyvenus šiame 
mieste, matau visokio įvairu
mo. Miestas kaip miestas, Lie
tuvių randasi daug.

Vieną dalyką negalima 
leisti nepastebėjus. Tai 
eitą pavasarį čia lankėsi 
studentas, kuris sakėsi 
Krakąuskas iš Naugatuck, 
rinko 
niškiems laikraščiams ir 
nalams, ir darė gerą biznį 
sakėsi norįs užsidirbti 
mokslo baigimui.

pra- 
pra- 

neva 
esąs 

Jis
prenumeratas Ameriko- 

žur-
nes 

pinigų
žmonės jam 

gerai atjautė, ir daugelis suti
ko imti tuos laikraščius, 
jau virš keturi mėnesiai

PRIVATINIO DEGTI
NĖS BIZNIO

Pennsylvanijos valstijoje ei
na bruzdėjimas kad valstijos 
legislatura persvarstytų degti
nės pardavimo klausimą ir pa
naikintų valstijos monopolius, 
atiduodant tą biznį į .privatines 
rankas.

Biznio iš degtinės valstija 
daug nepadarė, nors prieš su
grąžinimą svaiginančių gėrimų 
apskaičiavo kad per metus pa
sidarys $20,000,000 bedarbių 
šelpimui, $4,000,000 senųjų pen
sijai ir $1,310,000 aklųjų pen
sijai. Tačiau viso teuždirbta 
iki šiol $300,000 ir ta suma pa
vesta mokėjimui pensijų ak
liems. Mankevičiai, Leonas, Ona ir

Valstijos degtinės krautuvių, Marijona. Išvyko į Ameriką „ ... j apS|{_
Urbonavičius, Kostantas, sū

nūs Miko. Kilęs iš Ramygalos 
vai., Panevėžio apsk.

Aukščiau išvardyti asmenys

Bet 
laiko 

nuo to praėjo, o laikraščių ne
sulaukiama.

Tokių gudrių išnaudotojų rei- 
apsisaugoti.

J. žemaitaitis.
kia

PAJIEŠKOMA
asmenys gyveną Ameri-šie

koie yra jieškomi:
Bajorinas Jonas, sūnūs Mar

tyno. Kilęs iš Tauragės miesto.
Damažeckis, Kostantas. Prieš 

karą gyveno Kensington,
Mankevičienė. po tėvų 

raitė. Išvyko į Ameriką 
kava iš Tauragės miesto.

Mankevičiai,

111.
Pet- 

prieš

nepajiėghnas padaryti apskait-, PrleA kar^. J.s Telšių 
liuoto $25,000,000 metinio pel
no yra priežastimi bruzdėjimo 
už pervedimą degtinės biznio 
į privatinių krautuvninkų ran- yra prašomi atsiliepti ir kiek

vienas kas ką nors apie juos 
. žinotų prašomas suteikti žinių.

Lietuvos Konsulatas 
laike pasirašymo to jstaty- 100 East Bellevue Place 
sakė jog-tai yra “geriausias Chicago, Ill.
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*1- , i ei Kėlici bčiumi vie vciciiiuc iymu- 

je! ferenciją Spalių 13 ir 14 dd., 
kur bus apkalbėta bent viduri
nės srovės žmonių susiartini
mas, ir jeigu bus prie tikslo 
pasekmingai prieita iš to bus 
didelė nauda visiems Amerikos 
Lietuviams, nes didelė dalis vi
suomenės jau pavargo sekioda
ma visokius izmus ir nori 
kio nors rimtesnio darbo ir

j dovavimo.
Atėjo laikas kad veikėjai 

ri pamesti visokias siauras 
litikas vidurinėje srovėje ir 
ti išvien tuo keliu kuris užtik
rins musų išeivijai Amerikoje 
ilgesnį gyvavimą ir atlikimą 

___ ___ ____ ______ ___ I didesnių darbų tautiškos kultu- 
budo, dirbdamas ir uždirbdamas ;ros *r Lietuvių gerovės atžvil- 
neblogai, turėjo mint sukurti 
ramų šeimyninį gyvenimą.

Jo žmona, Sofija Ožekauskai- 
tė. paeinanti nuo Babtų, 21 m. 
amžiaus, mėgo linksmą 
laidą gyvenimą. Toks 
nimas galutinai išvedė iš kan
trybės jos vyrą, kuris Liepos 
26 d. dar kartą nuėjęs prašyti 
jos gryžti į jo namus gyventi, 
negavęs prielankaus atsakyme 
pasiryžo amžinai nutraukti ne
pakenčiamo gyvenimo siūlą ir, žinomas 
atkeršyti savo neištikimai žmo
nai. “Liet.”

gal šiaip 
skandino.

Sofija, 
peilio 
užlaužtą peili, ; 
tragedijos mirė.
nepavojingai sužeista,

kurios kūne rado net 
žaizdų ir nugarkauly- 

antrą dieną 
Jos nioti-

11 
j e 
po 
na,
vena.

Ketvirtą dieną po to rastas 
upėje vandens išneštas į kran
tą ir prie tilto užkliuvęs Min
kevičiaus lavonas.’

J. Minkevičius, 30 metų am- 
žir us, kilęs iš Trakų apskrities, 
žmogus labai ramaus ir lėto

gyve-

ko-

tu-
po-
ei-

gi u.
Taigi stokim visi į eilę ir 

dirbkim už sugrąžinimą senojo 
Lietuvių broliškumo ir drau
giškumo, o iš to bus visiems 
daug naudos. Jonas Jarus.

TORONTO, ONT
d.SUSITUOKĖ. Rugsėjo 8 

susituokė Torontiečiams gerai 
veikėjas, ilgus metus 

buvęs Šv. Jono Kr. Pašalpinės
Draugijos sekretorium ir šiaip 
darbštus katalikų tarpe, Pra
nas Kundrotas su p-le Vine Be- 
pirštaite. Vedybos 
tuvių bažnyčioje, 9 
atsilankė pamatyti 

j jų draugų-jaunimo.
' Vestuvių pokilis atsibuvo jau- 

T , . . I nosios tėvu namuose, 49 Ald-
LietuViai gyvena • , , ., . ., i with avė. Puota buvo puiki ndrėgnuose urvuose , <•■ , , - ,“ j linksma, dalyvavo gražus bū

relis artimų draugų ir giminių.
Jaunavedžiai apsigyveno pas 

jaunosios tėvus.
Naujai susituokusiai porelei 

. linkime gražiu saulėtu dienu.
Gena • ‘ E. N.

PauloGIRTAVIMAS. Sao
Bom Retyre rajone, tarp Lietu
vių girtavimas eina visu smar
kumu. Nežiūrint kad darbinin
kų uždarbiai menki, bet paėmę 1 
užmokestį Lietuviai jį beveik! 
palieka karčiamose. Del to ta-1 
me rajone Lietuviai gyvena 
skiepuose, 
maitinasi prastai, nes viską pa* 
lieka karčiamose.

Lietuvių gyvenimas Bom Re- 
tyre''yra begalo skurdus. Ir 
tad skurdas nuolat gilinamas. 
Ir vis tik per degtinę, 
ne tik vyrai bet ir moterys ne
at.lilieka; nuo vyrų.. . Jauname- dabar yra pigiausias '
či; i vaikai irgi pratinami prie darbininko Hiibslaikio dratigas. 
gėrimo.: . Platinkit ją taaąi savo draugų, j

. d p _•_ . ’j'v •-_- j ■ •..■: , •

‘ ■' . i - r . - j š ■' «•••: < r

įvyko Lie- 
val. ryto, 

daugybė

MIKALAUSKAS PADIDINO 
BIZNĮ

Broolynietis A. Mikalauskas, 
buvęs SLA. vice pirmininkas, 
įžymus tautininkų veikėjas, bu
vo dalininku Mayfair restauran- 
to su p. Motiejunu. 
laiku mažiau laiko

Vėliausiu 
suaikvojo 

politikai, tat žymiai pakilo biz
nyje, ir del to gražiai tvarko 
Mayfair restaurantą, kurį p. 
Mikalauskas jau ‘ vienas nuša
limo, atpirkdamas Motiejūno 
dalį. Restaurantas yra Lietuvių 
apgyventoj vietoj, 625 Driggs 
avė., kampas North 4th St.

Ponui Mikalauskui “Dirva” 
linki geros kloties. Rep.

LIETUVIAI STATYTOJAI
Brooklyn. — Veikę ilgą lai

ką atskirai, nesenai sudarė ben
drovę ir drauge padidina savo 
statybos, barų, cemento ir me
džio darbų Įmonę, Aleksynas 
ir Morkūnas, 208 Grand Street 
Extension. Geros kloties.

“VIENYBEI” NEPAVYKO
Rugsėjo 16 d. Felman’s Ka- 

sinoj rengta “Vienybės” nau
dai piknikas, kuris žmonių ne- 
skaitlingumu pralenkė visus ki
tus parengimus. Nežiūrint vi
sų pastangų sutraukt kiek dau
giau žmonių, publikos buvo vos 
per šimtą. Nors “Vienybė” ir 
per radio Matusevičius tą pik
niką labai garsino visą mėnesį 
laiko, pasekmių neatsiekta, iš
rodo kad vietos Lietuviai ne- 
prijaučia dabartinei ‘Vienybei . 
Tas parodo žmonių atsinešim^ 
į laikraščio dabartinius vedė
jus, kurie pasigriebė laikraštį 
į savo rankas. Didžiausias smū
gis tai tame kad iš apie 700 dy
kai išsiuntinėtų tikietų vos ke
liolika su jais atėjo. Reiškia 
tie 700 buvusių seniau karštų 
“Vienybės ’ rėmėjų dabar pa
rodė tylų protestą. Rep.

VIEŠNIA
Brooklyne lankėsi dainininkė 

iš Binghamton, N. Y., p-le Ona 
Kazlauskaitė, kuri viešėjo .pas 
pdę• Petrauskaitę. Pabuvus 'čia 
•keletą dięinj gryžo į ■Binghani- 
toną, ■ • .: •;; .

Lie-
Lie-

LIETUVIS UŽĖMĖ 
DIDELĮ CENTRĄ

Bayonne. — šis miestas 
tuvių teturi apie 500, bet
tuvių biznierių, proporcionaliai, 
yra daugiausia, ypatingai ali
nių savininkų, šiomis dienomis 
didžiausią Bayonnės senamies
čio centre alinę su sale ant van
dens, centre kur sueina šio mie
sto gatvekariai, autobusai ir 
laivai iš Staten Island, atpirko 
Lietuvis Vincas Stasiulaitis iš 
svetimtaučio, ir šiuo laiku per
dirba, puošia ir ruošia žiemos 
sezonui pasilinksminimo vietą 
kabaretą, kuriam dabar yra šo
kiai keturis kartus per savaitę.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos nuo 20 iki 35 m. amžiaus, 
ateivės ar čia augusios, pasimokinu
sios Lietuviškai ir Angliškai, kad 
galėtų pagelbėti man vesti biznio 
ofisą. Atsiliepiant prašau viską apie 
save parašyti ir prisiųsti paveikslą, 
kuris norint bus grąžintas. Aš esu 
40 m. amžiaus. J. K. M.
9607 S. San Pedro Street

Los Angeles, Calif.

Speciales Vertybes
Vyrų ir Vaikinų Naujų

Rudeniniai
Speciales (t* 1 t

kainos po * 1 U
KELINĖS PRITAIKYTOS PRE TO

Blue Serges, Oxfords 
Cheviots, Vilnoniai 

$4.00.

NAUJOS RUDENINĖS SKRYBĖLĖS po 1.95 — 2.95 — 3.95 
ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI 50 ir aukščiau

VYRAMS GERI MARŠKINIAI po 98c ir aukš.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

DIDELIS 3 DIENU IŠPARDAVIMAS

ROPER GAS STOVES
Atsikratykit savo seno pe
čiaus, Mes duosim jums 
$10 už jį nežiūrint kokia
me stovyje, Įmainant nau
ju. Ateikit ir pasirinkit 
Sau pečių šiandien.

Užmokėkit mums su savo 
Lietuvių Taupymo ir Pa
sko os Draugijos knygele, 
čia už ją gausit daugiau 
negu marketo kainą. At- 
sineškit knygelę šiandien.

Krichman-Perusek Furniture Co.
154:36. WATERLOO RD. Netoli E. 156th St.
. , ų' ATDARA KAS' VĄKĄARĄS IKT ;9 VĄL. ' . .
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Chicagos antrašas:

Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

KAS ATSITIKO SU ANTRU 
v SKRIDIMU

(Tęsinys iš pereito numerio)
Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

1624 So. Western Ave.

ANTANO SMETONOS KŪDIKYSTĖS 
DIENOS IR DARBAI

Antanas Smetona gyvai, iki šiai tipenai, 
laikė savo atmintyje pačius pirmutinius įspū
džius, kuriuos jis atsimena. Tie įspūdžiai tai 
gamtos įspūdžiai. Ne koks nors įvykis išsiliko 
jo atmintyje — gal dviejų metų teturinčio — 
gyvenimo pradžios, bet ramus, šiaip žmogui gy
venime nepastebimi, gamtos reiškiniai.

Pii-masis jo atsiminamas įspūdis iš Lėno 
ežero pakrantės. Vyresnėsės jo seserys buvo 
nusivežusios jį, vos poros metų vaikiuką, pa
ežerėn, važiuodamos ten .žlugto skalbti. Tada 
jis pamatė ir pastebėjo pirmą kartą visame ilgu
me ir platume Lėno ežerą, o už jo miškus. Ir 
tatai padarę jam neišdildomo keisto įspūdžio. 
Tą Įspūdį padidinę dar tai kad seserys, savo 
darbą dirbdamos, dainavusios liūdnas Lietuviš
kas dainas. Visa tai sudarę jam neišreiškiamo 
grožio harmoniją ir jis, pažiūrėjęs į tą grožio 
pasaką, išsėdėjęs visą laiką, gal kelias valandas, 
nei pravirkęs, nei veik nejudėdamas.

Antras įspūdis: žibuoklių žydrumas. Kar
tą sesuo, atginus iš miško gyvulius, atnešė į 
gryčią žydrių žibuoklių puokštę. _Tų žibuoklių 
daug augę miškuose. Graži švelni žydri jų 
spalva taip įstrigus į jo pasąmonę kad jis tą 
Lietuvos miško gėlių puokštę ir jų spalvą iki 
šiai dienai, kaip gyvas, tebeturįs savo akyse.

šitie įspūdžiai iš Antano Smetonos kūdiky
stės tikrai yra itin įdomus ir pobudingi. Jie 
gyvai patvirtina kad taip būtent, kaip aukščiau 
pasakyta, konstruktavus ir susidarė busimojo 
pirmojo Lietuvos valstybės piliečio psichika ir 
būdas. j «

Antanas Smetona gimė Ukmergės apskri
tyje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime, Rug
pjūčio 10 dieną, 1874 metais. Jis buvo šeštas 
iš septynių broliukų ir seselių (jo tėvam buvo 
užaugę viso keturi sūnus ir trys dukterys). Au
go jis kaip ir visi kaimo vaikai, kaip ir visi kiti 
jo broliai, ypatingai nelepinamas, iš mažens 
prie sodžiaus darbų pratinamas, prie sunkaus 
ūkininko gyvenimo grūdinamas.

Vos tik vaikai šiek-tiek paaugėjo, tėvas, ei
damas į laukus dirbti, vesdavosi su savim ir vai
kus. Ten jie pradžioje turėjo rankioti po dirvas 
akmeniukus ir dėti juos tvarkingai krūvelėmis. 
Taip pat, aišku, visi vaikai turėdavo eiti ganyti. 
Paskui jau, dar daugiau paaugėję, ir visus ki
tus darbus dirbo. Tinginių Smetonų namuose 
nebuvo.

Tokį ūkininko gyvenimo mokslą turėjo iš
eiti ir Antaniukas. Pirma akmeniukus rinko, 
paskiau bandą ganė. Iš tėvo paveldėjęs nagin
gumą ir rankų darbų pamėgimą, ir prie bandos 
nebūdavo be darbo. Atsisėdęs kur pievelėj, ant 
kupstelio, ar pamiškėj ant kelmelio, Antaniukas 
tai iš liepos karnų vyžas pindavęs, iš lazdynų 
krepšius, arba kraiteles siuviniams, kurias nu
pūdavęs labai gražias, su keturiom kojom. Pa
augėjęs vyresnis, mėgo drožinėti, dirbti rėmus 
paveikslams, vytuvus, bruktuvus. Smetonų na
muose dar ir dabar yra išsilikusių jo darbo rė
mų ir vytuvų (jo dvylikos metų amžiaus dar
bo). Nuolat ką nors droždavę.; ar tašydavęs. 
Kada jau turėjo eiti padėti vyrams kulti, pasi
dirbo pats sau 
drožinėdamas, 
persirkito sau 
iki šiai dienai 
kitais, vasarą 
soje. Kada eidavo ganyti bandos, turėdavo kel
ti dar pirma saulės — ankstyvas užstovo trimi
tas turėdavo jį užtikti jau atsikėlusį.

Ganiavos buvo gražiose ir didelėse tankynė
se, kur tarp trąšios žolės ir įvairiausių žiedų 
augo jauni ąžuoliukai ir kitoki medeliai, šian
dien jau drūtais medžiais pavirtę. Vienoj ga
nykloj, miškuose, žmonių pasakojimais, nakti
mis susirinkdavusios raganos į savo šventes. 
Tačiau jaunas Antanukas, iš mažens girdėjęs 
savo tėvą pajuokiant tikinčiius į vaiduoklius ir 
pats iš Valančiaus raštų skaitęs kad jokių vai
duoklių nėra, ganydavęs ten be jokios baimės.

Leisdamas prie bandos dienas gražiuose 
žolinguose Užulėnio miškuose ir pievose, Anta
niukas paįvairindavo sau kartais laiką drožinė
damas iš minkšto liepos medžio sau žaislelius, 
žmonių galvas, statulėles, mukcleskitas nuda
žydavo dar pieštuku, kurį turėjo mėlyną ir rau
doną ir kurį labai mėgo. Kartais lipdydavo iš 
molio įvairias statulėles. Busimas savo tėvy
nės valdovas ypač mėgo lipinti iš molio kara
lius ir kareivius. Sėdėdamas gryčioje, pripai
šydavo ant dūmais aprūkusių, juodų, net bliz
gančių sienų (Smetonų gryčia tada buvo dūmi
ne) namų darbo kreida įvairių paukščių, žvėrių.

Dvylikos metų būdamas pradėjo vasarojų 
ir žardvietes pjauti, žodžiu sakant, dirbo viską 
ką tik reikėjo. Betgi sunkieji ūkio darbai ne
labai jam vyko, nes buvo kiek silpnesnis fiziš
kai. Tėvai ėmė jį kiek atleisti nuo darbo tik 
pradėjus jam mokytis (mat, be jo dirbo dar 
trys broliai). 1

Su savo sodžiaus vaikais nelabai tedraugau
davo ir ne visada drauge su jais žaisdavo. Tie
sa, turėjo vieną-kitą artimesnį draugą, ypač Ku- 
liavų Juozuką, su kuriuo daugiausia praleisda
vo liuoslaikio" — šiandien jis jąu senyvas ūki
ninkas, ir Lietuvos Prezidentas, kada tik atva
žiuoja aplankyti tėviškės, visada mielai prisime
na su juo kūdikystės dienas.

Netoli Smetonų kiemo buvo sena, stora, 
plačiai išsišakojus vinkšna, kurios stuobryje bu
vo didelė aukštyn einanti skylė. Antaniukas su 
tuo savo draugu itin mėgdavo į ją laipioti arba 
slapstytis toje skylėje, ši vinkšną tebestovi ir

iš-

gerą spragilą, visaip jį gražiai iš- 
Kartą kaž ką bemeistravodamas 
kairės rankos nykštį, ir randas 

pasiliko. Kelti keldavo lygiai su 
su saule, žiemos metu dar tam-

sto- 
mo- 
bu- 
me- 
gy- 
An-

dabar. Ji yra dabar visai arti šią vasarą 
tomos Užulėniu kaimo gražios didelės muro 
kyklos. Prezidentas įsakė to medžio jokiu 
du neliesti. Taip tasai Antano Smetonos 
dis dar ilgai gyvens ir puoš Užulėnio sodžių 
vai primindamas naujajai Užulėniečių kartai 
tano Smetonos kūdikystę.

Neapsiėjo, žinoma, Antaniuko kūdikystė ir 
be išdykavimo, visiems vaikams įgimto. Taip 
antai kartą, radę mažyčių viščiukų gurbę, su
tarė jis su jau minėtu savo draugu viščiukus 
išmaudyti. Paėmę tada viščiukus į vandenį pa- 
nardė. Paskui, sudėję vėl visus į gurbę, pasta
tė saulėje džiovinti, žinoma, netrukus po to, 
išmaudyti viščiukai visi nudvėsė. Vėl kartą su 
tuo pačiu Kuliavuku, palei pat jų klojimą sukū
rė ugnį. Laimei, nebuvo vėjo, kuris kibirkštis 
butų užnešęs į šiaudinį stogą, tat klojimui ne
atsitiko nieko. Vis dėlto Kuliavos 
pamačius, vos neapmirė iš išgąsčio. 
gavo_ už tai iš jos gerai lupti, bet 
suspėjo laiku pasprukti. Išviso, jis 
vikrus, vikresnis už savo draugą ir 
sada kuo nors vaikiškai nusidėjęs kritiškoj va
landoj pasprukdavo ir išeidavo sveikas. Nela
bai temėgdamas artimiau draugauti su vaikais, 
Antaniukas mielu noru laikydavosi suaugusiųjų 
kompanijos, nes labai mėgo klausytis jų pasa
kojimų apie įvairius baisius atsitikimus, ypač 
fantastinių pasakojimų. Jas daugiausia sekda- 
vo-pasakodavo motina ir vyresnėj: sesuo, Marė.

Suaugusieji irgi mėgo Antaniuką. Net ir 
susirinkę kur į vestuves ar šiaip baliuką, kitus 
įkyrius vaikus paprastai nuo savęs toliau vyda
mi, Antaniuką visada prie savęs pasilikdavo, 
nes visiems būdavo malonu pasikalbėti ir pasi
klausyti už savo amžių daug protingesnio ber
niuko išvedžiojimų ir pasakojimų.

Antaniuką, iš prigimties rimtą ir mąstan
tį, iš mažens traukė savip ir žavėjo visoks pa
slaptingumas, gamtos didingumas, vienatvė, gro
žis h- visokiariopti meno pasireiškimai. Ypač 
mėgdavo jis mišką: miškan bėgdavo kai tik ga
lėdavo, ir galėjo ten valandų valandas sėdėti, 
žavėdamasis įvairialyčia jo žalumu, šimtais žo
lių žiedelių, paukščių balsais, gausingais drėg
nose tų miškų vietose driežlių būriais. Jis gam
toje ne tik džiaugėsi jos grožiu bet gyveno drau
ge su gamta. Ir jau paskiau, pradėjęs eiti mok
slus, vasaros atostogų metu gryžęs namon daž
nai eidavo, kartais .visai nakčiai, pas naktigo
nius, drauge su jais klausydamasis gūdžių pa
sakų, dainuodamas Lietuviškas dainas.

Tikinčių ir pamaldžių tėvų vaikas, ir pats 
jis buvo iš mažens dievobaimingas ir netingėjo 
melstis. Visada, kai šeimyna ruošdavosi kur į 
atlaidus, su ašaromis prašydavosi ir jį drauge 
imtis. Kartą bažnyčioje, gerai prisižiūrėjęs zo- 
kristijono ruošos darbams prie altoriaus, pasi
sakė motinai: “Mama, aš noriu būti, kai užaug
siu, zokristijonas...

Tačiau, nuvestas kartą ant viškų ir pama
tęs kaip vargoninkas gražiai išveda iš vargonų 
visokius balsus ir visą bažnyčią verčia klausy
tis jo muzikos, pakeitė savo nusistatymą: “Ma
ma, aš jau busiu vargonininkas....”

Bet ir šiam nusistatymui atėjo pamaina. 
Kai galutinai ir iš arčiau prisižiūrėjo kunigams 
prie altoriaus per iškilmingus atlaidus, jis dar 
griežčiau pareiškė motinai, — šį kartą dideliau- 
siam jos džiaugsmui: “Mamute, aš noriu būti 
kunigėlis!”

Dievota moteriškė apsidžiaugė tuo mielo sa
vo Antanėlio pasakymu ne tik tai valandai: ji 
ir tikrai pradėjo galvoti, ypač kai Antaniukas 
pradėjo eiti klases, kad jos Antanėlis bus, gal, 
kunigėlis. Tai buvo jos, kaip ir visų Lietuvių 
motinų tais laikais, didžiausias troškimas-sva- 
jonė. Ir vis dėlto Antanas, nors ir visada pasi
liko tikintis ir pamaldus, kunigu netapo: jį pa
viliojo dar platesnė darbo dirva, paviliojo jį auk
štieji mokslai ir darbai tėvynei. Motinos gi 
garbei reikia pasakyti kad ji tokį, jau galutiną, 
sunaus nusistatymą sutiko be priekaištų, su rim
timi. Na, ir atlyginimui susilaukė tos paguo
dos kad pamatė dar savo akim Antaną jau bai
gusį aukštuosius mokslus (ji mirė 1905 m.).

A. SMETONA PRADEDA MOKYTIS 
TĖVELIŲ NAMUOSE

Pirmutinė pradžia skaitymo mokslo Anta
niukui atėjo savaime. Jis dar buvo visai mažas 
kai vyresnieji jo broliai ir seserys mokėsi (Jo
no Smetonos šeimoj visi vaikai turėjo išmokti 
bent skaityti). Jis tada ramutėliai sėdėdavo 
sau ant šiltos krosnies ir, susikaupęs, klausyda
vosi ko ir kaip jie mokosi. Niekam iš vyres
niųjų nei į galvą neateidavo kad tuo pačiu žy
giu tylus mažutėlis irgi drauge mintimi mokosi. 
Paaiškėjo tai tik tada kai jau ir jam atėjo eilė 
pradėti mokytis. Ta diena itin buvo džiugi ir 
smagi Antaniukui.

Tėvai pavedė pradėti Antaniuką mokyti 
skaityti vyresnejai jo seselei Mortai (ji dar_ te
begyva, gyvena ištekėjus už to paties Užulėniu 
kaimo ūkininko Krištaponies). Pasiima Morta 
Lietuvišką elementorių, rimtai pasisodina bro
liuką prie stalo ir pradeda jam rodyti raides ir 
slebizuoti pirmus žodžius. Tėvai klausosi, žiu
ri ir kiti broliukai ir sėselės kaip gi čia maželiui 
seksis. Ir kaip visi nustebo kada išgirdo kad 
mokinys ne tik nereikalingas pirmutinių paro
dymų, bet moka geriau už pačią mokytoją. Tik
rai, Antaniukas pats savaime, tik klausydama
sis ir žiūrėdamas kitų mokymo, išmoko skaity
ti geriau už visus vyresniuosius savo brolius ir 
seseris. Būdamas devynerių metų, jis jau ge
rai paskaitė. Taip pat, pats vienas, be jokio 
mokytojo, išmoko ir katekizmą, ir išmoko jį 
geriau negu trimis metais už jį vyresnė jo se
suo kad mokėjo.

(Bus daugiau)
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“Antras 
taip plačiai per beveik metą lai
ko garsinta, “rengta” ir iš vi
suomenės ištraukta net $30,000, 
pasibaigė....

Kas buvo to “skridimo” or
ganizatoriais?

Visiems Amerikos ir Lietu
vos laikraščiams, ir musų 
suomenei, yra žinoma 
“Dirva”-“Lietuvių Tribūna” 
pat pradžios to sumanymo 
pritarė, ir nepritarė todėl
“antras skridimas” buvo suda
rytas ypatiškam bizniui socia
listų dienraščio “Naujienų”, su 
parama Lietuvos Konsulo Kal
vaičio, po diktatoriška vadovy
be vieno P. Grigaičio, daugiau 
niekeno. žinoma, prie jų buvo 
ir kiti socialistų klikos žmonės 
ir jie padėjo darbą varyti ir vi
suomenės akyse figūruoti kai
po komitetas, bet tik Kalvaitis 
ir Grigaitis buvo tikrieji “skri
dimo” iniciatoriai. Konsulas 
Kalvaitis, nors kaipo Lietuvos 
valstybinis atstovas skiriasi 
nuo socialistų, bet savo darbais 
ir idėjomis dirba išvien su P. 
Grigaičiu, remdamas socialistų 
klikos biznius.

Man pergyvenus Amerikoje 
tarp Lietuvių virt 20 metų ir 
sykiu gerai pažystant Grigaitį 
ir jo ambicijas ir sumanymus, 
kurių jis visuomet moka iškep
ti, šis “antras skridimas”, pri
sivilioti visuomenę duoti pini
gus “Naujienų” palaikymui yra 
tik menkniekis.

Pirm negu eisim prie socia
listų klikos skymų, noriu pa
stebėti kad mes visi padarom 
klaidas, ir visi turim silpnumus 
vienokius ar kitokius. Tačiau 
musų silpnumai ir klaidos gali 
būti atleista jeigu padarę tai 
prisipažystame ir bandome jų 
vengti ateityje.

Tačiau pas socialistų klikos 
vadą visai kitaip. Jam niekas 
daugiau nesvarbu kaip tik pasi
naudojus žmonių silpnybe ir 
ru pasitikėjimu daryti sau 
delius biznius. Jisai savo 
bumais moka “užkerėti” ne 
paprastus žmonelius, bet ir
mažą dalį musų inteligentijos.

Kad daugelis inteligentų ne
sugeba suprasti Grigaičio pro
jektų ir pasiduoda jo įtakon, 
riekia tiesiog apgailauti tokių 
juose simptomų. Nes tuomi jie 
me tik kad sulaiko musų Lietu
viško gyvenimo pirmyneigą, 
bet dar užduoda ilgesniam lai
kui smūgį ir suardo visuomenės 
pasitikėjimą tikrai gerais ir 
reikalingais sumanymais.

Reikia tikėti kad šis ' 
skridimas” tuos musų 
parėgiams atidarys akis 
siduos jie socialistams 
šių vedžiotis toliau.

Šia proga rodos bus 
pasakyti ir apie neigiamai nu
sistačiusius prieš “antrąjį skri
dimą”. Neigiamai laikėsi “Dir
vos” redaktorius ir leidėjas, K. 
S. Karpius. Mat, kada 
sis skridimas” pradėta 
zuoti, man vedant “L. 
ną” ii' pasireiškus prieš 
jektą ir nurodžius jo 
“Dirvos” redaktorius priėmė tai 
kaipo faktą ir taipgi laikėsi 
neigiamos nuomonės, atsisaky
damas pastūmėti savo skaity
tojus, nuvargusius darbo žmo
nes, dėti savo dolarius socialis
tų dienraščio gelbėjimui.

Man bendradarbiaujant su 
“Dirvos” redaktorium, jau ne 
pirma pozicija laimėta: kaip 
jau žinoma, musų bendri pasi
tarimai ir raštai kurie lietė S. 
L. A. nebuvo “balsas tyruose 
šaukiančių
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tikrinimas kad šis socialistų 
“skridimas” neįvyks. Reikia 
pastebėti kad ne tik man asme
niniai, bet ir p. Karpiui teko 
pakelti nemažai šmeižtų iš so
cialistų klikos ir Grigaičio su
kurstytų kitų pažiūrų žmonių 
už neparėmimą jų biznio. Gri
gaitis, A'LTASS pirmininkas, 
dvasios vadas, manadžeris, pir
kėjas ir pardavėjas, samdyto
jas . ir kontraktuotojas, komi
sini! ėmėjas, ir gal but ir gra- 
borius, labai mokėjo žmones 
susiundyti prieš visus kas tik 
jo projektui priešinosi. Bet tie 
kurie priešinosi, dabar mato 
kad tas su daugybe titulų, vi
sų kurinių pravadyrius, ir “an
trą skridimą” nuvedė ten kur 
yra palikti jo pirmesni “svar
bus” projektai. Aišku, kaltė 
ne tų kurie “skridimui” nepri
tarė, nes buvo gana įtikėjusių, 
kurie dolarių sudėjo dusyk per
daug ir dabar Grigaitis net ne
žino ką su jais daryti....

KUR IR KAIP PRASIDĖJO 
“ANTRAS SKRIDIMAS”

Kad visuomenės veikėjai ge
riau suprastų mūsų nusistaty
mą prieš šį socialistų skymą, 
gal bus vietoje pastebėti iš kur 
tas sumanymas kilo. Kaip pir
miau minėjau, pirmutiniai su
manytojai to dalyko buvo Lie
tuvos Konsulas Chicagoje Kal
vaitis ir socialistų galva Gri
gaitis. Tas jų sumanymas bu
vo žinomas tuojau po Dariaus- 
Girėno mirties.

Liepos 25 d., 1933 m., Kon
sulate susirinko Dariaus-Girė
no skridimo rėmėjų fondo ko
mitetas ir nutarė imtis statyti 
šiem didvyriam paminklą Chi
cagoje. Susirinkiman pirmuti
niai atėjo “Draugo” red. šimu
tis Kapt. P. Jurgėla, ir aš ten 
buvau. Kalbėjomės apgailes- 
lestaudami žuvusių lakūnų.

Konsulas p. Kalvaitis nurami
no: “Nieko, vyrai, nenusimin- 
kim. Yra kiti vyrai lakūnai, ir 
užtikrinti finansai. Kitą vasa
rą skris kiti ir užbaigs Dariaus- 
Girėno skridimą”. Mes paklau
sėm kas lėks ir iš kur viskas 
daroma. Jis atsakė: “Dabar 
dar nesakysiu”. Na ir ištikro, 
po mėnesio laiko “Naujienos” 
paskelbė “antrą skridimą” ir 
jo komitetą, kurio pirmininku 
pasirašė P. Grigaitis.

Kiek vėliau, Grigaitis del akių 
pastatė pirmininku A. Karta- 
ną, o pats liko vice pirmininko 
titulu. Kartanas gi, su gerais 
norais jieškodamas rėmėjų pa- 
pasakoj o visus 
bus ir planus.

Diskusuojant 
dakcijoje apie
mą”, p. Kartanas keletą sykių 
gyrėsi kaip jis su lakunu Ja- 
mesu vaikščiojo pas konsulą 
ir kaip p. Kalvaitis pasakęs: 
“Ša, vyrai, niekam nei žodžio, 
eikit tiesiai pas ‘Naujienų’ re
daktorių Grigaitį, ir aš su juo 
pakalbėsiu, viską padarysim.” 

Tai yra žodžiai p. A. Karta- 
no, ALTASS pirmininko, kuris 
matomai buvo instruktuotas 
tylėti, bet nieko blogo nemany
damas išsipasakojo.

Kada dalykai aiškiai pasiro
dė, ir paaiškėjo kad p. Kalvai
tis ištikro susitarė su socialis
tų klika “antrą skridimą” vary
ti, o kadangi man jau buvo ge
rai žinoma kas atsitiko su ki- 

i tais socialistų kuriniais, todėl 
i buvo rimto pamato sakyti kad 
i ir “amtro skridimo” nieko ne

išeis ir visuomenei nėra reika
lo remti socialistų privatinį 

: biznį.
ir nebuvo tuščias Vėliau, kada buvo patirta jog

MIRĖ CHICAGOJE
Rugsėjo 15 d. mirė Juozas 

Kasparaitis, viduramžis žmo
gus. Paėjo iš Jokūbaičių kai
mo, Jurbarko parapijos, Tau
ragės apsk. Amerikoje išgy
veno 31 metus. Liko žmona 
Agota su jaunu vaiku ir gimi
nės. Palaidotas Rūgs, 19 d. 
iš šv. Antano bažnyčios Cice
ro j, šv. Kazimiero kapinėse.

Ruysėjo 14 d. mirė Augustas 
Endzikaitis, 21 m. amžiaus, gi
męs Chicagoje. Paliko jauna 
žmona, ir kiti giminės.
dotas Rugsėjo 18 d., šv. Kazi
miero kapinėse.

Rugsėjo 16 d. mirė Uršulė 
Jakubonis, po tėvais Kitraitė. 
Buvo 46 metų amžiaus, Ame
rikoje išgyvenus 28 metus. Pa
ėjo iš Tryškių miestelio, Šiau
lių apsk.

Liko vyras ir vaikai. Palai
dota Rugs. 20 d. šv. Kazimiero 
kapinėse.

Palai-

UŽSIMUŠĖ. Rugs. 13 d. Dr. 
Berthold Laufer, 60 m. amž., 
tarptautiniai žinomas moksli
ninkas ir kuratorius Gamtos 
Istorijos Muzejaus Chicagoje, 
iššoko per langą iš 8-to aukšto 
iš vieno viešbučio ir užsimušė.

Dr. Laufer paėjo iš Vokie
tijos, savo moksliškais tyrinė
jimais pasižymėjo tiek kad bu
vo apdovanotas garbės ženklais 
daugelio universitetų.
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NORI ATSKIRTI CHICAGĄ 3 
NUO ILLINOIS VALSTIJOS ]
Senatorius Earl B. Searcy iš- j 

siuntinėjo pareiškimus visiems ' 
kandidatams į Illinois valstijos ■ 
valdiškas vietas, pareikšdamas ! 
pageidavimą kad Chicago mie- ! 
stas butų atskirtas nuo Illinois 
valstijos ir butų padaryta pas
kira valstija, Chicagos vardu.

Senatorius nurodinėja, jeigu 
Chicaga butų atskirta nuo Il
linois valstijos tai mokesčiai 
sumažėtų pusiau. -I

Kadangi pats miestas Chica
ga turi pusę visų valstijos gy
ventojų tai mažiems mieste
liams nepatinka Chicagos poli
tika, nes valstijos seimo atsto
vai renkami nuo skaičiaus žmo
nių, o iš Chicagos jų patenka 
daugiau kaip iš visos valstijos.

Pagyvensim, pamatysim kas 
bus.

MOKYKLOS Chicagoje 
darė, pradėjo jas lankyti 
000 vaikučių. Mokytojų 
čius miesto mokyklose yra 17,- 
000. S

atsi-
480,- 
skai-

NEBŪK ŽILAS! .
Stebuklingos Gyduolės, kuAos Pa

naikina šilimą, Plaukų Slinitimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra! 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2 iškalno. Užganėdinimas 
garantuotas arba pinigai grąžinami.

J. SKINDER Dept. C
7838 So. Green St. Chicago, Ill.

NUŽUDĖ. Rugs. 15 d. 
žudeikos . inėjo į barzdaskutyk- 
lą, kur jų nužiūrėtas kerštui 
žmogus sėdėjo krėsle ir buvo 
skutamas, ir jie jį vietoje, nu
šovę bėgo sau laukan. Bet ir 
jiems teko, nes pasitaikė gat
vėje būti vienam slaptos poli
cijos nariui, kuris savo revolve
riu vieną užpuolikų sunkiai su
žeidė, antrą peršovė, bet jį tre
čias draugas įsitempė į auto
mobilį buvusį netoliese, ir pa
bėgo.

DARBAI Chicagoje dabarti
niu laiku stovi vietoje, tik ju
dėjimas eina Pasaulinėje Paro
doje. Kada ji pasibaigs, bedar
bių eilės padidės.

Kurios dirba tos įstaigos ir 
išdirbystės dirba po keturias 
dienas ir 8 valandas į dieną.

Plieno pramonė kiek pakilo 
su pradžia šio mėnesio.

Rūbų valytojų streikas pasi
baigė, visi gryžo dirbti Rugsė
jo 17 d.

net Lietuvos Aero Klubas ren
giasi paremti socialistų projek
tą, buvo parašyta Lietuvon as
meniniai laiškai su perspėjimu 
kad nemėtytų pinigų, tie laiš
kai kokiu tai misterišku bud u 
vėl buvo persiųsti atgal Chica- 
gon į socialistų klikos rankas ir 
net 
tuos

pačios “Naujienos” 
laiškus rašė.

(Bus daugiau)

apie

Iš Gothenburgo į Stockholm^ ke
lionė elektriniais traukiniais ima 8 
valandas per gražią Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New Yorko
Drottningholm . .Rugsėjo 25 
Gripsholm .............. Spalių 3
Kungsholm ........ Spalių 25
Kungsholm.......... Spalių 25
Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State SL New York. N. Y.

Lin/ja

Naujausi
TEATRAI

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

Baudžiauninkė
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir b 
moterų. 67 pusi.............................50e.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina .... 50e

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
Vaidina
63 pusi.

AMERIKA 
aktuose, 
rai, 2 moterys.

AKIS Už AKI, DANTIS UŽ DANTl
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys........... 15c

AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5 
vyrai, 4 moterys..................... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai, 
1 moteris...................................... 15c

PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 46 pusi.; vaidina 9 
vyrai, 6 moterys....................  25ą

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

SU LYG NAUJAUSIOS MADOS —< 
komedija 2 veiksmų; 19 puslapiu 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 1(M

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų ui spau
dų. Lošia 7 vyrai,

Divorsas ®
3 aktų komedija

i prietikių Lietuvoj. ___ „ ... ____
ti. Lošia 6' vyrai, 4 mot. ... 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ................................ 50e

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija Iš kovų ui 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus *
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ................................ 50c

3 moterys ir 10 vyrų, 
knygele. Kaina .... 50c 
PIRTYJE — komedija 3 
43 pusi., vaidina: 7 vy- 

25c

2 moterys. 50e

ii Amerikiečig
Lengva staty-

mediją. Lošia 2 vyrai ........... 15c
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —

6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir 3 moterys ...........................  25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose.
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m. .... 15c

* REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
16820 Superior Aye. Cleveland
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LITUANIKA II” 'NUKRITO" Clevelande Spahų 13—14
Lietuvių tautiniai sluog- j 

dieną plumptelėjo (ar visai nepakilo), visi ku- sniai Amerikoje susidomėjo

Kai Ghicagos Lietuvių socialistų sugalvotas pabūk
las neva skridimui į Lietuvą, aną “antro skridimo” “iš
leistuvių” < t x / j ' 
rie arti to biznio buvo žinojo kad skridimas neįvyks. tautines srovės seimu, kuris

Tik spaudoje,’dar didesniam žmonių užbovijimui ir įšaukiamas Clevelande Spa- 
gausesniam aukų surinkimui, “karžygis” vis rengėsi lių 13 ir 14 d. 
skristi. Jau tada Chicagos laikraščiai spėjo kad skridi
mas neįvyks.

Ta pranašystė išsipildė: socialistų “mokslišikiausias 
pasaulyje” lėktuvas į Lietuvą neskris. Tą oficialiai pra
nešė “antro skridimo” komitetas, po savo posėdžio Rug
sėjo 11 d. Komitetas neužmiršo padėkoti “karžygiui” 
lakūnui už jo pasirodymą “savo gabumais, kvalifikaci
jomis’ ir “kompetentiškumu”, ir tuomi “antras skridi
mas” “Rugpjūčio pabaigoje” pasibaigė. Bet visuome
nei, kad “nesupyktų”, primena jog reikės dar daugiau 
aukų duoti lėktuvo išlaikymui....

Nors socialistai žinojo kad skridimas neįvyks, bet 
iki paskutines muilino akis ne tik Amerikos Lietuvių, 
bet ir Lietuvos gyventojų, nežinančių nieko apie Ame
rikos bizniškus skymus.

Štai dar Rugp. 28 d. išėję Lietuvos laikraščiai visu 
pasitikėjimu skelbė kad “Lituanica II skridimo išvaka
rėse” ir kvietė į Kauną visos Lietuvos žmones “šio gele 
žinio paukščio vairuotoją prideramai pagerbti”......... , a.
... .“Kas gali, tegul atvyksta jos sutikti. Jeigu mes ki- fel° SC'11BO proga, pumą 
tokiems reikalams teikiam įvairių lengvatri atvykti Kau- (kartą _ Amerikos^ Lietuvių 
nan, tai neturėtume pašykštėti ir norintiems pasitikti tautinė srovė turės iškilmes 
‘Lituaniką II’.” Tą rašė Kauno laikraščiai, įtikinti Chi-j Cleveland© Lietuvių Kultu- 
cagos socialistų buk “antras skridimas” tikrai nutups riniame Darželyje, prie Dr. 
Kaune už dienos-kitos. Tuo gi tarpu lakūnas ne tik ne- Jono Basanavičiaus, musų 
sirengė skristi, bet nei lėktuvo dalys dar nėra surinktos tautos atgimimo tėvo, pa
reigu jos ir buvo pirktos).... . minklo. Spalių 14-tą bus

Lietuvos laikraščiai tiek buvo “apkerėti” įtikinančio- Clevelande apvaikščiojama 
mis žiniomis musų socialistiškų biznierių jog užmiršo se-,jr Vilniaus užgrobimo pa
ną faktą, kad karžygiai ne padaromi bet turi užgimti. mineįimas 
Ignoravo žinančiųjų pranešimą kad tai yra tik socialis- j _______
tų biznis, kad lakūnai ir Janušas ir Vaitkus visai neža
dėjo skristi, tik pagelbėjo rinkti pinigus. Nei Janušas Pametė Socialistų Eiles 
nei Vaitkus patys niekad nesapnavo apie skridimą per1 , . . .
Atlantiką, jie buvo tik socialistų pasamdyti, už algą, pa-1 visa eile gaišių pa
dėti aukas rinkti, kuriomis nupirko seną pabūklą, bet sat1lyje socialistų, kurie ne
iš aukų gausiai pasinaudojo socialistu suskuręs kromelis. matė prasmes socializme, 

~ ‘ - -- - - - - ■ .......... pametė socialistų eiles ir
tapo naudingi valstybių vy
rai:

Mussolini, Italijos dikta
torius.

MacDonald, patapęs An
glijos premjeru konservati- 
vių valdžioje.

Snowden, socialistas bu
vusiame MacDonaldo socia
listų kabinete, dabar Lor
dų rūmuose.

Clemenceau, Prancūzijos 
karo laikų premjeras.

Briand, buvęs Prancūzi
jos premjeras.

La Guardia, 
V. Kongresan 
mu socialistu, 
išrinktas į Kongresą Repu-

(jeigu jos ir buvo pirktos)....

> blikonų sąraše, dabar Fu
sion partijos mayoras New 
; Yorke.

George R. Lunn, buvęs 
socialistų mayoras Schenec- 
tady, N. Y., dabar Demo
kratų leitenantas guberna- 

j torius N. Y. valstijoje.
Walter Lippman, laikraš

čių rašytojas.
Heywood Broun, laikraš

čių rašytojas.

Iš daugelio didžiųjų kolo
nijų gauta veikėjų atsilie
pimai ir pritarimai seimui, 
taipgi pranešimai jog ren
giamasi atvažiuoti į seimą.

Kurie dar svarsto seimo 
klausimą ir reikalą, prašomi ' 
pasirūpinti tikrai dalyvau
ti. Ir prašomi rengtis Spa
lių (October) 13-tai ir 14-. čia! nupiešia Amerikos Lie
tai dienai.

Poroje atvejų pasirodė 
susimaišymas mėnesių var
dais ir manydami kad sei
mas įvyks šį mėnesį, tūli 

|jau prisiuntė seimui pasvei
kinimus.

ISKARIJOTASPrie. Knygos “Frank Kruk”
“Tėvynėje” mums žino

mas Karolis Vairas aštriai 
kritikuoja Lietuvoje para
šytą ir išleistą knygą apie 
Amerikos Lietuvius, vardu 
“Frank Kruk”. Knygos au
torius, Cvirka, gana šlykš-

Į tuvius tam tikrais savo iš- 
‘ svajotais tipais. Nežinan
čiam Amerikos Lietuvių ir 
jų viesuomeninio veikimo, 
toks Cvirkos nurašymas 
yra didžiausia nesąmonė— 
tai yra tik vienas pavyzdis 
Lietuvos rašytojų ir ben
drai “žinovų” nuomonės ir 
įsivaizdinimo Amerikos.

Cvirka buvo apšauktas 
vienu iš pirmaeilių jaunes- 
nėsės gentkartės rašytojų. 
Tokią garbę gavus reikia 
stengtis ją ir palaikyti tei
kiant visuomenei naudin
gų, pamokinančių raštų, o 
ne naudotis savo titulu nie
kams paberti.

Ta knyga pasipiktina vi
si Amerikos Lietuvius pa- njų mergina veikia. __ _______ __
žystantieji, visi sugryžusie- priverstinas išsiskyrimas galės išeiti ge- ti. 
ii i T.ipfnvn Amprikippiai ir I .... i__ i 4: 4~4x:i.:__ ___ i:„x4 ..__ 4----

Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

Darius ir Girėnas patys pirma sumanė skristi ir tik 
tada kreipėsi Į visuomenę prašyti dalines pagalbos. Jie 
nuo Rugsėjo mėn. 1932 metų pradėję rengtis, gaudami 
net permažai pinigų lėktuvui tinkamai išrengti, jau Ge
gužės mėnesi 1933 m. buvo .aerodrome New Yorke, iš 
kur visi lakūnai išskrenda.

“Antras skridimas” gi surinko pervirš $30,000, tat 
viską senai galėjo turėti ir išlėkti, bet nebuvo kam lėkti, 
taigi po “išleistuvių” visas “vasarinis cirkas” ir užsidarė. 
Per žiemą galės visko žadėti ir pinigų prašyti, nes pri
žadėti skristi nereikia, juk niekas žiemą neskrenda, ir 
cirkas tęsis po balaganais.

Lietuvos laikraščiai ir veikėjai, kurie nusiskundėte 
ant Amerikiečių už neaukavimą jūsų projektams — Vil
niaus vadavimui ir mažesniems — kurie pajiegėt sukur
styti net Lietuvos žmones siųsti pinigus Amerikos so
cialistų bizniui, atsižiurėkit Į savo rimtus, svarbius rei
kalus ir remkitės juos patys, sunaudoki! tą energiją ir 
laikraščiuose vietą agitavimui už savus reikalus, ką pa
šventė! rėmimui kelių Amerikos socialistėlių bizniui.

Lietuvos Aero Klubas galėjo už tuos vėjams numes
tus pinigus pramokyti keliolika jaunuolių skraidymo, o j 
ne pasiduoti vieno-kito socialistuojančio gaivalo Įtekmei 
ir siųsti pinigus į Chicagą.

Lietuvos Konsulai Amerikoje: padarykit aiškų ir 
atvirą pareiškimą Lietuvių visuomenei Amerikoje, kur 
ji privalo visą energiją kreipti: ar ir toliau pildyti ne
užpildomus socialistų kišenius, ar dirbti tautai būtinus 
darbus. Gėda kad net Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai 
visas aukas atidavė socialistų bizniui.

Amerikos visuomenei patartina atsižiūrėti į viso
kius vėjų vaikymus rimčiau. Musų karžygiai Darius 
ir Girėnas savo darbą atliko. Toliau mums nėra reika
lo pinigus mėtyti vėjams, yra daug didesnių, rimtesnių 
visai tautai darbų atlikti, kaip čia Amerikoje taip ir 
Lietuvoje.

Pinigų savo “skridimui” socialistai -skelbia surinkę 
net perdaug — taigi neduokit daugiau nei cento — tegul 
už tuos pinigus Įvykdo tai ką žadėjo Įvykdyti Rugpjū
čio mėnesio pabaigoje.

Pritardami “Draugui”, šiuomi reikalaujame kad 
“Naujienų” Grigaitis turi paskelbti visuomenei kiek vi
so aukų surinko, kiek ir kokiems tikslams išleido, kiek 
liko ir kam likusieji bus sunaudoti.

Prie to dar “Draugas” reikalauja kad butų padary
ta ir paskelbta kontraktas su lakūnu ir duota užtikrini
mas kad skridimas bent kitais metais įvyks. Jei ne, vi
suomenė turi žinoti kas atsitiks su lėktuvu ir su fondais, 
kurių, anot paties Grigaičio, sukelta net $30,000.

Gaila tik kad “Draugas” iki pat galo tą vėjų žygi 
rėmė ir tuomi davė progą Grigaičiui iš katalikų išmelž
ti daug tūkstančių dolarių. Dabar barti Grigaitį peri 
vėlai: jis pasiekė ko norėjo: “tūkstančiais mokėjo ‘Nau
jienoms’ už visokius spaudos darbus” ir tt. ir tt.

išrinktas S. 
nepriklauso- 
kelis kartus

Sterilizuos 52 moteris. 
Vinita, Okla. — Oklahoma 
valstijos taryba Įsakė steri
lizuoti 52 merginas laikomas 
valstijos bepročių ligoninė
je. Tai yra didžiausia gru
pė kokia vienu kartu nu
skirta sterilizuoti.

Suv. Valstijų valdžia šią 
vasarą savo pinigais , maiti-. 
no viso 7,538,836 asmenis— 
ar tai tarnautojus kurie už 
algą dirba, ar tai pensijas 
moka, ar tai davė darbus, 
ar tai šelpia kaipo bedar

bius., _ _ i

' ginčai ir amžini barniai del pirmenybės. 
Delko jus negalite pagyventi santaikoje, 
iki baigsime ką pradėję, ir paskui tegul 
musų nuopelnai nusveria?”

“Geriau ir netauškėk tu, Judėjos pa
dauža”, antras atrėžė piktai. Pats gerai 
žinai kad buvo daug svarbesnė priežastis 
mums išsiskirstyti, tai tu pats, nuolatos 
besirūpinęs apie tos palaidunęs Magdalos 
Marijos padurkus. Matai koks! Gražus 
užsiėmimas tokiais svarbiais laikais ir 
graži musų priešams priekabė, nėra kas ir 
sakyti! Mokytojas iš geros širdies neno
rėjo tave vieną pavaryti šalin, tat išsiun
tė mus visus pamokslininkauti. Ir dabar 
turtine voliotis čia prie kaž kokio kalno, 
tik del to kad tu prisiplakei prie moters 
žiursto. Butų buvę geriau visiems jei ar
ba tu nebūtum įsipainiojęs į musų tarpą, 
arba jei ji butų pasilikus savo ištvirkimo 
liugne. Tiek jau to! Bent visi tavo troš
kimai nueis niekais!”

“Ką sakai? Delko nueis niekas?” pa
klausė Judas. Jo veidas buvo išbalęs, dan
tys tarškėjo.

“Greit sužinosi, nesibijok”, atsakė Ta- 
damasis kas valanda spėlioti ką jo svajo-1 das. “Ji visai į kitą pusę žiuri, nors tas 

. Jis tikėjosi kad tas' kitas asmuo jos nepaiso ir nemano paisy- 
’. Jis kur kas didesnis už mintis apie mo- 

ru, kad ji įsitikins jį mylinti, ir vėliau, jam teris — tikrai, kur kas virš minčių apie 
sugryžus, bus palankesnė jam.

Tai buvo nedėkinga kelionė ir sunki 
joje pareiga. Jiems buvo Mokytojo leista poni, 
pasiimti su savim tiktai lazdą, daugiau “Palauk, sužinosi”, tyčiojosi antrasis, 
nieko, kad parodyti jog pats Viešpats ru- j “Matyt buvo nuo pat jos pasirodymo die- 
pinasi teisingojo išlaikymu. Nors jie ir mos! Gal tu ir aklas, užtai mes, Kaper- 
paklausė Mokytojo įsakymo, vis tik Judui narinio žvejai, kuriuos tu taip mėgsti pa
buvo sunku kai tekdavo prašyti iš žmo- juokti, turim akis, ir geras akis savo kak- 
nių, lyg kokios išmaldos, maisto ir nak- toje”. Atsigryžo, apsivertė ant kito šono 

| vynės. Daugelyje vietų žmonės nesupras-, i1’ greitai ramiai sau užmigo. Judas ne- 
“Taika ir sumerkė akių per kiaurą naktį.

Kitą dieną nei vienas nei antras ir ne- 
Tadas gėdijosi 

viso ką buvo pasakęs įnirtimo valandoje. 
Kai kuriose vietose žmonės įtardavo ^u<^as i’ods norėtų kiek daugiau sužinoti, 

! bet nedryso ir negalėjo pradėti kalbos. 
Bet jis nemąstė apie nieką kitą visu savo 
kelionės metu.

(Bus daugiau)

(Tęsinys iš pereito num.)

Kitą dieną netikėtai buvo padarytas 
naujas planas darbui, tikslu baigti tuos 
nesiliaujančius ginčus. Pats Mokytojas 
pasiliko mokyti Betsaidoje ir jos apielin- 
kėse, visi gi dvylika jo mokinių buvo jo 
pasiųsti, po du, Į Genasereto krašto kai
mus skelbti svarbią žinią. Judo kelionės 
draugas buvo Jokūbo Judas, pavadintas 
Tadu del to kad turėjo labai didelę kruti
nę. Jų kelionė, skelbiant mokslą ir šau
kiant žmones atgailon, nebuvo greita. Pir
mos dienos vakare jiedu buvo apsistoję 
nakvynei kaimelyje netoli nuo Betsaidos. 
Draugui užmigus, Judas gryžo Betsaidon. 
norėdamas pastovėti prie namo ir pažiū
rėti į langus, už kurių buvo Marija. Iš
aušus ir Tadui pabudus, jis jau buvo gry- 
žęs, pailsęs ir nemiegojęs, bet labai paten
kintas.

Aišku kad šito nebuvo galima karto
ti. Atskirtas nuo savo vienintelio meilės 
pavidalo, Judas kasdien darėsi niūresnis, 
ir jo santikiai su kelionės draugu buvo 
šalti ir nejaukus. Jis ramino save, steng-

ji į Lietuvą Amerikiečiai ir 
visi Amerikoje gyvenantie
ji Lietuviai. Jeigu knygo
je kas ras pasigerėjimo tai 
gal tik didesni ignorantai 
Lietuvos tūli pasipūtėliai, 
turintieji dar mažesnį su
pratimą apie Ameriką kaip 
knygos autorius Cvirka.

Žinoma, Cvirka gali da
bar atkirsti Karoliui Vai
rui, ginčijančiam kad tokio javo j0 Judėjiško sveikinimo, 
tipo ir tokių skymų kaip jo raniybė šitiems namams!” ir juokdavosi 
knygoje prirašyta Ameri-Į jg j0 Tokiose vietose jiems patieks tek- užsiminė šiuo klausimu, 
kos Lietuvių tarpe nėra: ’
“antras skridimas”, kuris 
išviliojo iš Amerikos Lietu
vių tris desėtkus tūkstan
čių dolarių, ir neįvyko, duos 
Cvirkai atsispyrimo kad ne 
visai teisingai p. Vairas A- 
merikiečius gina.

iš jo.
davo nusivalyti dulkes nuo kojų.

tokias kaip ji.”
“Kas?” klausė Judas išbalusiom lu-

BALTUA 
Graži kaip dangus, giedri kaip rytas, 
Pilna svajonių amžius nerimsti. 
Paslaptys tavo neaprašytos — 
Tave išvydęs — dvasioj atgimsti.... 
Tu musų žemę nuo amžių prausi, 
Draug su ja verki, drauge dainuoji; 
Lietuvi varge glaudei ir glausi, 
Smiltingus krantus saldžiai bučiuoji. 
Melynaakė dukra tėvynės 
Ilgisi tavo brangių karolių; 
Sidabro bangos, vilnys 
Vilioja širdis Lietuvių 
Tu—žvejo džiaugsmas, 
Tu jo svajonė, viltis ir
Į tavo rankas jis atiduoda 
Savo likimo šypsančią laimę.... 
Išplaukia valtys į juros toli: 
—Mes tuoj sugryšim, — žvejai kalbėjo. 
Negryžo: tėvas, negryžo brolis ■— • j 
Verkia našlaičiai rankas sudėję.... 
Nors jura žiauri, negailestinga, 
Vistiek ją myli Lietuvos sūnus: • 
Ji musų kraštui brangi, džiaugsminga, 
Ji užaugina tautos galiūnus!....

“Tr.” VI. Vilkinąs.-

auksines 
brolių....
tu jo paguoda, 
baimė:

juos Romos žvalgais, atėjusiais iškurstyti Į 
pirmalaikinį sukilimą. Kiti, brangindami 
dar Galiliečio Ezekijo ir jo sunaus Judo 
atminti, šaipydavosi iš jų taikingo meilės 
mokslo. Tankiai net būdavo padaužomis i 
ir valkatomis įskundžiami. Kartą buvo 
užpulti, ir užpuolikai, neradę ką galėtų 
atimti, sumušė juodu; juos išgelbėjo tik-i 
tai jų Mokytojo mokslo panašumas Esa- 
jiečių mokslui, kurį tos vietos žmonės ži
nojo ir gerbė.

Pagaliau jų kelionės ratas artinosi ga
lo, ii- jiedu buvo nebetoli nuo Betsaidos. 
Tą dieną jų niekur neįsileista vidun, 
jiems teko nakvoti laukuose, 
Maisto jie neturėjo, nes buvo 
maistą nešti, neturėjo ir pinigų 
sipirkti ir alkiui nuraminti, 
pakelyje kviečių varpų (šitai daryti buvo 
pavelyta), jie trynė jas tarp delnų ir val
gė grudus. Tai visa ką jie galėjo daryti, 
nes kitai dienai negalėjo pasiimti su sa
vim varpų, ir vienas prieš kitą nedrystų 
tokiu budu 
mą.

Naktis, 
labai šalta, 
rūbų nuo šalčio prisidengti. Ištolo jie gir
dėjo ataidėjant jų pusėn liūtų staugimą; 
jie ėjo iš Jordano_ slėnio, jieškodami sau , (.ie užkariauja ir Įsigyvena Palangos srity j. Apie 
maisto; Hutus sekė šakalai. ladas, nega- tai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo

ir 
atkalnėje, 
uždrausta 

duonai nu- 
Pasiskabę

peržengti Mokytojo patvarky-

palyginus ją su diena, buvo 
jie neturėjo net pakankamai

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsi! 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.

Reikalaukit “Dirvoje”

JUROS MERGA
(Parašė K. S. Karpius, “Menino” autorius) 

Pasakiškas romanas iš 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvių-že- 
maičių prietikių su jurų 
siaubimais vikingais. Ši 

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusią kariaunin
ke mergą su sa
vo vikingais, ku-

maisto; liutus sekė šakalai.
lėdamas užmigti del šalčio ir alkio, ėmė
rugoti ir bartis del jų misijos nevaisingu- žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli Į tą už- 
mo, pykdamas ant tų kas ją sumanė ir kariautoją “juros mergą”.
kas buvo jos priežastimi. Judo nervai merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny- 
taipgi buvo pakrikę, tat jis gan šiurkščiai ga didelė, 298 pusi. Kaina . •■................... $1.00
sudraudė jį: Reikalaukit “Dirvoje”

“Nekalbėk tu man prieš Mokytoją! 'w
Jo įsakymu mes čia esam, ir jis geriausia
žino kas reikalinga.”

“Ne jis vienas yra atsakingas už šį 
musų vargą”, atsakė Tadas.

“Ne, žinoma”, sutiko Judas, norėda
mas išsikalbėti visą šį laiką rūpėjusiu jam 1 
klausimu. “Ta jūsų KapernaTimo žvejų'

Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo

Pagaliau žūsta ta

30c
Reikalaukit “Dirvoje”



LIETUVOJE
Lietuvoje bus Tiesiami 

Nauji Plentai ir Gele
žinkeliai

, Kaunas.—Lietuvoje dar yra 
tokių vietų kurioms artimiau
sias plentas ar geležinkelis yra 
už keliolikos kilometrų. Vasar- 
rą su plentu ar geležinkeliu su
sisiekti visiškai lengva, nors n- 
tolesnis galas kelio butų. Bet 
kai ateina šlapi pavasario ir 
rudens laikai, kurie labai pabiu- 
rina Lietuvos kelius tai ūkinin
kui yra labai sunkiai Įmanomas 
nudnresnis susisiekimas. Lietu- 

senai suprasta kad 
yra žmonių ekonomi- 
mo arterijos. Juk be 
i krašto kultuvą ir 
įr0Vg negali pakilti.

0£ * supranta ne tiktai
valdantieji sluoksniai 

‘ eina iš plačių Lietu- 
nenes sluoksnių.
Zarasų, Alytaus, Sei- 

įevėžio ūkininkai nu
lems tose vietose butų 
aauji plentai ir gele- 
(Ukininkai net sutiko 

Jti plentų ir geležin- 
’bos darbus, savo ar

kliais' vežti statybos medegą, 
žvyru, smėlį akmenis ir t. t. Tu
rint galvoje kad Lietuvos ūki
ninkai pasižadėjo tiek daug pa- 
gelbinių darbų atlikti tai ir nau
jų plentų bei geležinkelių staty
bos klausimas lengviau spren
džiamas.

Numatoma pravesti naujas 
geležinkelių linijas Zarasų ir 
Utenos bei Seinų ir Alytaus 
ruožuose. Plentus numatoma 
pastatyti Panevėžys-Ramygala- 
Kaunas; Kaunas—Jurbarkas— 
Raseiniai—Klaipėda. Tai yra

patys svarbiausi Lietuvos teri
torijos ruožai, kurie dar neturi 
padoraus susisiekimo. Kitose 
vietose nors nėra geležinkelio ir 
plento bet yra -geri žvyruoti pir
mos rūšies vieškeliai.

šitų Lietuvos sričių gyvento
jai sužinoję kad jų rajonuose 
bus statomas plentas ar gele
žinkelis, labai apsidžiaugė. Jie 
siunčia įtakingesnių žmonių at
stovus į įvairias valdžios įstai
gas, prašydami darbą kuogrei- 
čiau pradėti. Kai kurie darbai 
bus pradėti dar šiais metais. 
Kiti, tikimasi, bus vykdomi atei
nančiais metais. Lietuvos val
džia yra nusistačius pirmiausia 
sutvarkyti krašto susisiekimą, o 
paskiau jau vykdyti ne taip 
svarbius antraeilius darbus. 
Tvarkant susisiekimą, gretimai 
dar iškyla ir tinkamų tiltų sta
tyba. Nors jau daug tiltų yra 
oastatyta, nors jie surijo nema
žai pinigų, tačiau jų dar daug 
reikalinga ir dar daug jie parei
kalaus pinigų.

Vykdant tokius plačius kraš
to susisiekimo gerinimo darbus, 
bus aprūpinta keli tūkstančiai 
darbininkų nuolatiniu kelių metų 
darbu. Tuo budu pagerės ne 
tik Lietuvos gyventojų kultūri
nis bei ekonominis gyvenimas, 
bet ir bus Lietuvoje visiškai iš
naikintas nedarbo klausimas. 
Iki šiol susisiekimo gerinimo 
klausimas Lietuvoje buvo sta
tomas ne pirmoje eilėje. Lie
tuvos visuomenė buvo užsidegus 
visokiausių nors ir menkos ver
tės paminklų statymu, tuo tarpu 
kai svarbiausieji reikalai buvo 
nustumti į šalį.—Tsb.

(VIETINES ŽINiOS

BEPROTIŠKOS MEILĖS 
AUKA

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378 i

Namų J
CLearwater 1951-J 2

DR. A. J. KAZLAUCKAS į
GYDYTOJAS IR t

CHIRURGAS }
6902 Superior Ave.

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. j

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438—-----

GERAS TAISYMO DARBAS 
KELLER SHOE

REPAIRING ( 
7903 Superior av.

Darbi} padarome 
atsakančiai ir nebrangiai. At
neškit savo senus batus mums.

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Ųengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų vynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

GRAŽUS VAKARAS. Rug
sėjo 16 d. LRKSA. 142 kuopa 
turėjo surengus gražų vakarą 
su vaidinimu, kodavimu bei šo
kiais. žmonių buvo gana dik- 
čiai ir visi buvo gerame upe.

Pirmiausia kalbėjo Kun. J. 
F. Andžiulaitis. Po jo kalbė
jo P. P. Muliolis, buvęs SLRKA. 
prezidentas, kuris- plačiai aiški
no naujausius skyrius įvestus 
Susivienijime.

P-lė Sutkiutė pasakė gražias 
eiles. Po to sekė vaidinimas 
komedijos “žydas ‘ Statinėje”, 
iš ko publika turėjo gardaus 
juoko, tik išsitarė kad veikalas 
pertrumpas. Keletas pageida
vo daugiau panašių juokingų 
veikalų pastatyti.

Rolės turėjo: P. Sutkus, P. 
Glugodienė, P. Skirbantas, J. 
Amužis, P. Janušaitis, A. Alek
na, A. Vanagas. Vaidylos keli 
jau po kelis metus dalyvauja 
veikalų perstatyme taigi gerai 

~__ v........................... atliko, bet turime ir labai ga-
biit jani* toncilai greit’ sukilo “ir bių jaunuolių, kurie pirmą kar- — v ■ • ■ 1 • ll • 1 • * * -•-* r> zx % A 1 n 1\/\T L 1 ,,sumanė parašyti toki puikų 
dalyką.

Tai yra vis savotiški prie
kaištai to nenuoramos, kurį la
bai mažai Clevelando Lietuvių 
visuomenė vertina, nes veik vi
si Lietuviai žino Matučio tem- 

. peramentą. šis jo rašinėlis ne-1 
buvo pirmas, jau žinome kad jis’ 

j ištisai talpina kas numeris ka
talikus erzinančius raštus, ku- Į 
[ rie tinka “Naujienoms”, “Ke
leiviui”, “Laisvei”, o ne prie 
katalikų bažnyčios dalinti lape
lyje.

Kadangi tas laikraštėlis va
dinamas katalikišku, t... __ _

įgavę parapijonys kaltina klebo- 
ną kam jis neišvalo iš to laik- 

! raštelio tas nesąmones. Butų 
labai sveika jeigu klebonas pir- 

|miau peržiūrėtų pats kas tame 
laikraštėlyje telpa ir tada pasa
kytų ar galima jį pas bažny
čios duris dalinti ar ne. • Nors

I tas laikraštėlis dalinamas ne
mokamai, bet pranešimai kokie 
talpinami visi yra apmokami, 
išskyrus Matučio “raštus”, 1 

[del iš .kitos pusės laikraštėlisj^dfenį
Miesto mayoras ir policijos 

galios pradėjo rėkauti kad tai 
perdaug užmušimų, ir sako pra
dės karą prieš neatsargius va
žinėtoj us ir girtus, kurie dau
giausia nelaimių užneša.

Ką tas gelbės sunku pasa
kyti.

ATSAKYMAS MATUČIUI
“C. L. Žinių” lapelyje Rugs, 
d. tilpo ilgokas gabalas gra- 

“poezijos” apie “Dirvos” 
ir garsiąją kores- 

. Pasirašęs Matutis, 
kuris giriasi matęs gatvėje virš
ui inetas ypatas kalbantis ir pa
sigiria jog “mandagumo verčia
mas” pasakęs net “Heilo”, bet 
jam tos ypatos neparodę tokio 
“mandagumo’’, ir redaktorius 
“tik ką tai murmtelėjęs”, o ko
respondentė nei žodelio. . . .
Matomai Matutis yra labai ro- 
mantingas žmogus ir greitai 
užsisvajoja, ir užmiršo ką gir
dėjo, nes “Dirvos” redaktorius 
labai gražiai jam atsakė.

Matutis prisimena kad tą va- 
[ karą oras buvo vėsus, tai tur-

9 
žios 
“daraktorių 
pondentę”.

i tą pasirodo scenoje, bet gabiai 
vaidina ir gerai vartoja Lietu
vių kalbą.

Programą vadovavo Antanas 
Vilimaitis. šiame vakare buvo 

.atsilankę nemažai jaunimo, vai
kinų ir mergaičių. Reikia ti
kėtis kad šie jaunuoliai pdtys 

i stos prie veikimo ir ateityje 
galės nuveikti daug tautos la
bui darbų. Visi pasilinksminę, 
pasišokę iki 11:30 vakaro, 
smi išsiskirstė.

DLK. VYTAUTO Dr-ja 
gia kortavimo vakarėlį ir

link- 
Rep.

G„l VES YOU Free Choice OF

COOKING TEMPERATURES
J US nenorctuinet automobilio kuris leis

tų jums važiuoti tiktai trimis ar keturiais 
nustatytais greitumais. Jus norit kad galė
tumėt pasirinkti greitumą kokis reikalingas 
arba pageidautinas važiavimus.

ŠILUMOS KONTROLE — automatiš
ka. tikra. Nėra jokio spėjimo apie 
pečiaus temperatūrą.

Visa Viekšnių apylikė sujau
dinti žvėriško keršto, kurio au
ka tapo Milių kaimo gyventoja 
panelė Emilija Pikevičiutė. Jai 
pasipiršo tūlas Simas Ružans- 
kas. Tačiau panelės Emilijos 
tėvai griežtai uždraudė jai už 
Ružansko tekėti. Ir iš tikrųjų 
tėvai teisingai vertino šitą as
menį, kuriame slėpėsi žvėriški 
jausmai. Gavęs neigiamą at
sakymą Ružanskas sugalvojęs 
tikrai žvėrišką kerštą: sutikęs 
panelę Emiliją, ją mirtinai per
šovė. Paskui atbėgo į tėvų 
sodybą, norėjo nušauti tėvą, bet 
jo neradęs, padegęs klojimą ir 
kitus trobesius, įpuolė pats į 
vidų klojimo, persišovė ir su
degė. Sudegęs turtas neapdraus
tas. Butų sudegę visi trobesiai, 
bet nepalankaus vėjo delei ki
tus trobesius pavyko išgelbėti.

Žiauriai nužudytoji Emilija 
Pikevičiutė turėjo vos 22 metus.

“Sekm.”

PARSIDUODA NAMAS
12 kambarių namas. Galima 

matyti savininką visada. Ant
rašas: 1419 E. 25 St. Cleve
land, O.

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

LIETUVIS ANGLININKAS
ORIGINAL POCAHONTAS LUMP ............................ tonas $8.25

(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušeli pelenų iš tono)
STANDARD POCAHONTAS LUMP ................. tonas 87.85

(ši anglis duoda dideli karštį, sudega iki smulkių pelenų.)
KENTUCKY LUMP .......................................... .......... tonas 87.85

(Ši anglis taipgi duoda visai mažai pelenų, viskas sudega)
SUN KING LUMP .......................................................... tonas $6.75

(ši anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)
HOTFIRE LUMP ......................................................... : ■ tonas $6.15

(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto) 
PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.
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CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clėvelandietis

A. W1RB1CKAS

AUTOMATIS UŽDEGIMAS— viršu
tiniai deguliai užsidega tik atsukus 
gaz-4

BEUGNIN1S GAMINIMAS, sulaiky
tu karščiu. Yra gazo pečiai kurie 
turi ir tas ypatybes, jei norima.

ŠILDOMOS DALYS—apšildymui in
dų. užlaikymui vaigių šiltai ir py
ragaičių trapiais

ren- 
šokį, 
vak., 
7:30

tai užsi-1 kas atsibus penktadienio 
Rugsėjo (Sept.) 28 d., nuo 

, Lietuvių salėje. Bus 
dovanų kožnam stalui, taip- 
skanių užkandžių. Draugi- 
užkviečia visus atsilankyti.

Komisija.

į vai.
i žiu
gi'

, ja

AUTOMOBILIAIS Clevelan- 
| do srityje nuo pradžios metų 
[ iki šios savaitės pradžios jau 
[ užmušta 220 žmonių, dadėjus 
i keturis užmuštus pereitą sek-

iyra apmokėtas draugijų, biznie- 
[rių. Jeigu žmogus mato kokį 
erzinantį straipsnį prieš ypatą 
kurią pagerbia, tai tada neįver- 

[ tina ir ten talpinamų apmoka- 
! mų raštų ir skelbimų.

Kaip Matutis Clevelande dar
buojasi tarp katalikų matyt iš 
šio. Keletas savaičių prieš Ka
talikų Federacijos seimą jis su 

'savo pora-trejata “kaiminkų” 
[sukėlė “entuziastišką” agitaciją 
prieš tris ypatas, kad x tik jų 
neįsileidus į seimą. Vienai ypa- 
tai negalėjo rieko padaryt, nes 

[ir seimas nebūtų galima buvę 
I surengti, turėjo užtylėti. An-j trą ypatą pasisekė pastumti įl PENN SQUARE THEATRE 
šalį, nes ji nežinojo Las prieš [ šiame teatre, kuris randasi 
ją buvo daroma. Trečia, “gar- P1-ie E. 55th ir Euclid, šiuo tar- 
sioji korespondentė”, kaipo tu- Pu rodoma puiki filmą “Dono 
rinti pritarimo daugiau negu1 Kazokai”, iš caro laikų. Prie 

[Matučio “draugijėlė”, likosi iš-' to parodoma keletas kitų ma- 
rinkta delegate, ir ji visą seimą žesnių veikalų. Paveikslas “Do- 

! tyliai, ramiai užsilaikė, leido [no Kazokai” atliktas Rusų kal- 
| Matučiui su savo “tavorškomis” i ba, bet pridėta Angliški paaiš- 
atsiužti. Na jie ir turėjo ge-Tinimai. Vakarais rodoma nuo 
rus laikus, nes mat visur ture-j 6:30, sekmadienį nuo 1:30 v. 

[jo pirmenybę.
Per seimą teko girdėti savo

UŽSIDARYS 1 V AL. RYTO. 
Visos karčiamos ir valgyklos 
Clevelande turi užsidaryti 1 v. 
nakties, sulyg naujai išeisto 
patvarkymo. Privatiniai klubai 
turės užsidaryti 2:30 v. nakties.

ATMOKĖS GAZO
East Ohio

NAUDO-
Gas Co.ausimi Matutį “garbinant” tas TOJAMS.

tris ypatas: vadinant kvailiais, galutinai pralaimėjo bylą. po 
žvairais, asilais, o jo “draugijė- ru.-L’ ’ų "'ų 1 ............. -
lės” narės tvirtino kožną Ma- žimmą įkainos
tučio pasakyta žodi. Gaila kad [ jams. .......... — o. ....
Matutis negalėjo 'rimčiau ap-' 1000 kubiškų pėdų bus viduti- 
sieiti nors prie svečių, kuomet ’iiai po 57c. Iki šiol buvo po 
visi vietiniai jau jo “notura” 104c. Per metus bendrai visi 
žįno ‘ Igazo naudotojai sutaupys apie
' Matutis sakosi Tad ji Viso ^ame mieste
dagumas vertęs pasakyti Hel- 230,00() gazo naudotoju.
lo’’ Todėl šiuomi mano man-1, Be to dar, teismas pripažino 
dagumas verčia mane pasakyti butl-' atmokėta uz praeitą 
jam ačiū už visus jo “kompli- Iaik* ^snnnni °iaT'S- '

1 L„nfn«” l suma $3,800,000, ir kaip įsro-
' s ’ .... ... do tai bus pradėta atmokėti šių

Ta pati Korespondente. Į meįy pabaigoje. Iš tos sumos 
10 nuoš. bus perduota miesto 
valdybai padengti teismo lėšas.

septynių metų kovos už numa-
> gazo naudoto-

Nauja kaina už gazą už

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

Ir jus norit tą liuosybę valgių gaminime.
Gasas duoda jums PILNĄ kontrolę kepimo 
temperatūros. Jus galit nustatyt viršutinę 
liepsną arba kepamos daiies ugnį taip kaip 
JUS norit ir kaip geriau jums patinka. JUS 
esat savo kepamo ir verdamo pečiaus valdy
toja.

Kuomet žiūrit j modernišką virtuvės pečių 
turėkit mintyje šį svarbų dalyką—kad GASO 
ŠILUMA YRA TŪKSTANČIO TEMPERA
TŪRŲ—tai kuras kuris duoda jums pilną 
laisvę gaminiti valgius tokiu karščiu kokiu 
JUS norit.

LAIKO KONTROLĖ — laikrodis už
suka ir nusuka gazą sulyg noro

INSULACIJA—prilaiko virtuvę nuo 
peršilimo

NAUJI PAVIDALAI ir SPALVOS 
—vėliausios moderninės išvaizdos 
ir artistiško darbo

VENTILIACIJA: Tyro oro pečiai, 
vidus įgauna oro ir ištraukia du
jas, taip kad virtuvėj nesimaišo 
garai paeinanti nuo valgių gami
nimo.

THE EAST OHIO GAS CO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

Leiskit Savo
V aikams 

Naudotis šiuo
Patogumu

Šį rudenį jus vėl leidžiat savo vaikus į parapijines ar
ba miesto mokyklas tęsti mokslą. Duokit jiems progą 
naudotis publiška transportacija. Įvesdami specialę 
mokyklų vaikams važinėjimo kainą, mes padarėme ją 
visiškai pigią.

užlaiko gražią užeigą

A LINŲ 11? VALGYKLA
Penktadienio vakarais d uodama skanios ^žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
s'iiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiriKiiiiiiiiHiiiiitK  
I WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director Š
6522 Superior Avenue =

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ž 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
E lygus, be tšižvelgimo į kaštus. —
~ Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- X 
X derniškas. Š

HEnderson 9292 =
ZHfliiuuiiiiuiiiii iiriiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini£

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage 

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage 

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Leisdami jiems naudotis gatvekariais arba motori
niais kočais, vietoje eiti pėkstiems ilgą kelią visokiais 
orais, jus pagelbėsit savo vaikams gauti daugiau nau
dos iš mokymosi. Jie turės geresnę sveikatą ir energi
ją studijavimui.

SCHOOL PASS:

^iiiiiiiniiiiiiiiuiiK jiiiimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii: iiiiiiiiiiiiiiiiiinii'

| DEEBA C. JAKUBS |
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home x

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
= kambarius leidžiame dykai. E
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit Ę
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei

tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- = 
nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 

= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiuiii?

~ Ji

LCENT FAKE:

studentams virš I 2 metų ir 
daugiau; neribųtas važinėji
mas visom valandomis sep
tynias dienas į savaitę; 50 
centų. (Tai privilegijai stu
dentas privalo gauti teisin
gai išpildytą pažinimo kortą 
su mokytojos parašu.) 
studentams mažiau 12 me
tų; geras tarp 7:00 ryto ir 
4:30 po pietų kasdien išsky
rus šeštadienius, sekmadie
nius ir šventadienius.

The Cleveland Railway Co.



KAS GIRDĖT CtEVELANDE-APIELINKESE
DIRVA "" .  J

Youth’s Forum
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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CLEVELANDE BUS LIETU
VOS RANKDARBIŲ 

PARODA
Lietuvos Generalinis Konsu

latas skelbia kad šį rudenį ir 
ateinančią žiemą, t. y. šių me
tų gale ir pabaigoje T935 metų, 
yra numatoma pasirodyti Ame
rikos didmiesčiuose, kaip New 
Yorke, Philadelphijoj, Baltimo
re], Chicagoj, Detroite, Cleve- 
lande, Bostone, Waterbury  j e ir 
gal kitur, su gražiausiais Lie
tuvos liaudies rankdarbiais: li
niniais audiniais, medžio droži
nėjimais, gintariniais dalykais* 
ir tt.

Konsulatas deda pastangas 
tas parodas sudaryti žymiau
siose tų miestų krautuvėse, pa- 
veizdan Clevelande Halle Bros. 
Laikas numatoma nuo Gruodžio 
5 iki 22.

Konsulatas pataria tų mies
tų Liet. Vaizbos Butams pasi
darbuoti, nes reikės surengti 
tautiški palinksminimo progra
mai ir reikės Lietuvaičių tau
tiškuose. rūbuose tose parodose 
duoti žmonėms paaiškinimus.

Ant kiek tame kitur galės pa
gelbėt Vaizbos Butai bus gerai, 
bet Clevelande, kiek žinoma, ge
riausia tą darbą atliks Lietuvių 
Moterų Klubas ir Moterų Ra
telis.

PIKNIKAS PAVYKO. Sek
madienį įvykęs bendras Youngs
town© ir Collinwoodo Lietuvių 
parapijų piknikas puikiai pavy
ko. Nors oras buvo šaltas, ta
čiau žmonės nepabijojo atva
žiuoti ir linksminosi iki vėlu
mai. Dalyvavo ir Youngstowno 
klebonas Kun. E. šteigmanas.

JUOZAS MULIOLIS, vyriau
sias P. P. Muliolio sūnūs, šiose 
dienose įstojo į Ohio State Uni
versity, Columbus, Ohio.

TAKSŲ PERVIRŠIS. Ap
skrities iždininkas Boyle skel
bė kad šį pusmetį taksų gaus 
22 milijonus dolarių. šiose die
nose taksų plaukimas pervirši
jo jau 25 milijonus dolarių.

Tai ką reiškia darbų padidė
jimas praeitą vasarą: kiek pa
dirbę ir užsidirbę žmonės sten
giasi apsimokėti ir užvilktus 
taksus.

OHIO VALSTIJA skaitosi 
antra valstija turinti didžiau
si kalinių skaičių.

Miestų pabaudos namuose 
šioje valstijoje tarp Sausio 1 
ir Birželio 30, 1933 metais, bu
vo uždaryta 15,417 kalinių. Tik 
New Yorko valstija su 37,824 
kaliniais stovi pirmoje vietoje.

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, Rugsėjo 27 d., nuo 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje. Kaip 
žinote, neužilgo, Lappričio 6 d., 
bus rinkimai, artinasi politinių 
klubų darbymetė, tat ir mes tu
rim tinkamai prisirengti, kad 
paliktume pilnais laimėtojais, 
ypač su musų kandidatu Jonu 
T. DeRighter.

Musų priešai nesnaudžia, jie 
nori viską sunaikinti kas tik 
buvo padaryta visuomenės la
bui per Demokratus.

Apsilankę susirinkime susi
pažinsite su visais darbų pla
nais, kuriuos patieks Klubo vei
kiantis komitetas.

Podraug nepamirškit ir nau
jų narių atsivesti, mokestis vis 
ta pati žema, tik 25c metams. 
Taipgi nariai prašomi užsimo
kėti savo duokles, nes nors mo
kestis žema, vis dar randasi 
narių kurie neužsimokėję savo 
duoklių.

Nepamirškit susirinkimo die
nos, Rugsėjo (Sept.) 27, ir da
lyvauki! kuoskaitlingiausia.

Klubo Korespondentas.

Daugiau vietiniu žinių ant 5 p.

VILNIAUS UŽGROBIMAS. 
Spalių 9 d. sueina 14 metų nuo 
to kai Lenkai užėmė musų sos
tinę Vilnių. Clevelande tų su
kaktuvių paminėjimas rengia
ma sekmadienį po 9-tos tai yra 
Spalių 14-tą. Tą pačią dieną 
Clevelande įvyks vidurinės sro
vės seimas.

Vilniaus paminėjimas bus iš
kilmingai švenčiamas sekančiu 
bud u:

Vietos draugijos prašomos 
išrinkti į komitetą atstovus ar
ba valdybų nariai gali dalyvau
ti.

Vietos komitetas surengs ap
silankymą į Lietuvių Darželį 
tą dieną, 1:30 vai. po pietų. Prie 
Basanavičiaus paminklo bus 
padėta vainikas ir svečiai iš ki
tų miestų pasakys kalbas.

Vainikus galės atvežti ir ki
tų kolonijų veikėjai, kurie va
žiuos į tautinį seimą.

Vakare tą dieną Lietuvių sa
lėje bus koncertas su pritaiky
tomis Vilniui dainomis ir sve
čiai iš kitų miestų pasakys kal
bas. Po programo bus pasilin
ksminimas.

Visi prašomi turėti mintyje 
Spalių 14-tą dieną ir kartu su 
kitų kolonijų, svečiais iškilmin
gai apvaikščioti tą dieną ir iš
nešti Lenkams pasmerkimą už 
jų grobuonišką darbą.

Komitetas.

MIRĖ JUOZAS ZINEVIČIUS
Rugsėjo 17 d. mirė plačiai 

žinomas Cleveland© Lietuvis, 
Juozas Zinevičius, 49 m. amž., 
nuo 1199 Addison rd. Liko nu
siminus žmona, du sunai, Juo
zas ir Jonas, ir trys dukterys, 
Alice, Marė ii' Marcelė.

Palaidotas Rugsėjo 20 d., iš 
šv. Jurgio Lietuvių bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse. Laidotu
ves vadovavo graborė Delle Ja
kubauskienė. Palydėti dalyva
vo daug giminių ir draugų.

PASIJUTO APVILTI
Ir Clevelando “antro skridi

mo” rėmėjų komitetas gavo iš 
Grigaičio “svarbų pranešimą”, 
buk Kauno Aviacijos Klubas 
“pataria” atidėti skridimą ki
tam metui. Vietiniai, kurie iš 
visos širdies tikėjo kad “antras 
skridimas” įvyks šią vasarą, 
nes žinojo kad perdaug pinigų 
skridimui surinkta, tą žinią ga- 

Įvę pasijuto apvilti ir greit su
šaukė savo susirinkimą. Susi
rinkime Rugs. 13 d. išnešė net 
rezoliuciją su tam tikrais rei
kalavimais, kurią pasiuntė Gri
gaičiui. Bendrai visų komiteto 
narių tarpe yra didžiausias ne
pasitenkinimas tokiu suvedžio
jimu jų ir visuomenės kuriai 
jie žadėjo “skridimą” įvykdyti.

Net Armonukas, kuris darba
vosi daugiau už visus ir buvo 
Grigaičio ištikimiausias gize
lis, susirinkime labiausia rėka
vo ir reikalavo kad Grigaitis 
(ar Vaitkus) skristų tuojau.

Tik vienas Šukys dar tiešija- 
si kad “skridimas” Įvyks ir ra
šo net bardamasis ant “Dirvos” 
kam ji netiki tam....

Chicagoj e leidžiamas katali
kų dienraštis “Draugas” pla
čiai nurodė cicilikų mulkinimą 
visuomenės su tuo “skridimu”, 
ir Šukiui reikėtų prisilaikyti 
“Draugo” nurodymų, bet Šukys 
pučia į Grigaičio dūdą, turbut 
Grigaičio ar kokio jo atstovo 
tepamas....

Už “Dirvos” pasėkimą “Dr- 
go” Šukys “Dirvą” vadina lais
vamaniška, o pats, sekdamas ci- 
ciikų papą Grigaitį ir rašyda
mas lyg jo papirktas, vadinasi 
katalikiškas. .. . Pliumpt.

CHICAGOJE. Marė Yesie- 
nė šiose dienose išvažiavo po
rai savaičių į Chicagą apsilan
kyti Pasaulinėje Parodoje ir 
pas gimines.

“DIRVA” rengia didelį va
karą sekmadienį, Lapkričio 25 
d. Patartina mažoms organi
zacijoms tą pat dieną nieko ne
rengti.

Editor—Peter Skukas _ --------- ---- ------ ;-----------

WEAKENED BY WEEK-ENDS
Love, the Survival of the Fetish

By PETER SKUKAS.

(Continued from last issue)

PART 2 — MARRIAGE
The apparent blind- 

edness of love to wo
men is obviously less 
opaque to them than 
it is to men. Women, 
generally speaking 
have more to gain by 
marriage than do men. 
While the clumsy pro

cess called love is in progress,— 
which by the way proceeds in a man
ner closely allied to that of buying 
a milk can or that of dickering for 
a used car—uppermost in the girl’s 
mind flashes back and forth these 
several advantages. Economic se
curity heads the list, which after 
all is purely conditional, depending 
on the business world and is not, 
generally, within his control as is 
love. Social prestige gained by the 
girl allying herself with some man 
gives her a position accentuated by 
the awes and admiration of her 
other less fortunate sisters even 
though her “only one” is a yokel 
fresh from the Pennsylvania coal 
mines. The fact is she has proven 
her superior ability in ensnaring a 
man to her sisters. Then if the girl’s 
astuteness brings down game like 
a boiler-maker, or a second-rate 
columnist on love, the laudations in
crease to a pitch of “magna cum 
laude” by an anvil chorus composed 
of her unattached sisters. It is 
enough to swell the pride of any 
girl. Sexual requirements of any 
healthy normal person is another 
factor of great import to the weaker 
sex and which oftimes accelerates 
the time of the pealing of weeding 
bells. This powerful urge frequently 
takes precedence to all other issues. 
Now it is all sad but true that there 
are very few men who can meet the 
requirements of any girl in full. She 
has to take a few on account and 
forget the balance. Girls, when en
tering the cunubial state, or at times 
the state of cannibalism, chose those 
requirements which their individual 
taste dictates. Say the candidate in 
question for marriage is a man of 
high repute. His intelligence is be
yond suspicion, his professional 
standing unblotched but alas and 
alack he is a post mortem in love. 
He is perfectly at home and shines 
in a discussion proving the tempera
ture of the moon is less than that 
of the earth or that a sili-chrome 
steel makes the best crankshaft but 
place him beside a siren and he is 
stupified and stunned like an Ameri

Phone: ENdicott 4486 ---------  ---- .— ---- r

can eel. His lot is an empty-unim
proved one in which his skeleton 
serves as a chassis for a group of 
organs known as the digestive, res
piratory and so on. Lacking emo
tional adaptation will eventually spell 
discord with him. Another glaring
example of a possible miff revolves 
about a man whose economic se
curely is as secure as a dollar is in 
a closed bank. His racket (in Cuya
hoga County) is the sale and opera
tion of gambling service, a most

AMONGST OUR
LITHUANIANS x

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in.

ENTERS NURSING PROFESSION
A sister of Chester Zuris, Deputy 

County Treasurer, of Cuyahoga 
County, Miss Blanche Zuris, of 10813 
Tacoma Avenue, Cleveland, has en
tered the St. Alexis Hospital Nurse 
Training School just recently.

Miss Zuris has made great strides 
against great difficuties. Left an 
orphan at an early age she was 
compelled to earn her living passing 
up her formal preparatory training. 
Entering a night school, she com
pleted her training which in the 
meantime, due to her ability and 
personality, was assigned to iron 
out difficult details of the telephone 
business at the main office com
plaint desk, of the Ohio Bell Tele
phone Company.

We wish her success in her new 
goal, the Bell Telephone Cp. grant
ing her a year’s leave of absence, 
denoting the respect which her 
superiors held for her. 

ooo
DUAL PARISH PICNICS

The Youngstown Lithuanian parish 
and the New Parish of Cleveland 
held a grand picnic at the latter 
church’s grounds. This picnic por
trayed the absolute friendship which 
exists between the parishioners and 
priests.

A large gathering of Clevelanders 
and many Youngstowners were pre
sent to celebrate this event. Short 
speeches were given by the two 
priests thanking all for the wonder
ful co-operation and support given 
for such a noble cause.

ooo
AT WORLD’S FAIR

We received a communication from 
Steve Levickas, of Kenosha, Wis., 
who is enjoying the grand sights 
about the Chicago Fair.

highly respected career among many 
of our citizenry and most honorable 
politicians. In the course of his 
slot-machine business he drives a 
sixteen cylinder car, smokes a cigar 
like the great big-shot from Georgia, 
lives in a palatial home on the out
skirts of the city and yet his wife 
will feel a bit inferior to that one 
of a church deacon’s or to that of a 
defunct bank president’s. It’s all a 
matter of social prestige. Then as 
another classical example, here is a 
man whom we can term an actual 
gigilo. His manners are suave, he 
courtesies the ladies in the- latest 
chivalristic fads, he dances supremely 
and as a lover, well, he’s no plumber 

j at it. At the proper moment he 
handles his ladies sternly but realis
tically. They call him a real he-man. 
Take him home and he can’t even 
fire the furnace in your house. He 
is the cave-man of the twentieth 
century. The women must choose 
from this maize the type of man they 
prefer. One thing to remember, 
however, is that truly great men 
are seldom in the public’s eye and 
obviously never in the public’s pocket. 
Great men are frequently out-moded 
by men through the virtue of their 
putative operations in comical pet
tifoggery before the public. These 
assume the form of ordinary poli
ticians, love columnists and the presi
dents of societies such as the so 
much needed society for the pre
vention of illiteracy among college 
graduates.

(To be concluded in next issue.)

K. of L. SPOTLIGHT
A. S. L. (DRAMATIC)

The K. of L. Theatrical Commit
tee has already decided upon the 
hilarious comedy, translated from 
the French, and known as “Kurčias 
Žentas”.

This, by the way, is only one 
of the two comedies to be pre
sented, at an early November date.

ooo
Remember—There are only 37 

days left until the K. of L. Mas
querade—Confetti Dance, which 
will be held October 27 at the 
Lithuanian Hall, 

ooo
Another great event marking the 

K. of L. Membership Drive, is the 
Card Party and Social to be held 
at the residence of Mr. and Mrs. 
Peter S. Luiza, which since their 
recent marriage is located at 527 
East 108th Street.

All members will please take note 
of the date, September 29, and make 
it their duty to attend this gala 
affair, with the future members of 
our Club. Remember—Come early, 
stay late! More details will be fur
nished in next week’s issue.

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

SEPT. BRIDES OF CLEVELAND'
Of all the weddings during this 

season, the Augustaitis-Kerkel wed- 
ding, marked with complasent sim-' 
plicity, stood out as one of the finest 
of the smaller weddings.

Organdza, in slightly-toned con
trasting colored dresses of the maids 
set off the white of the bride’s gown. 
Portraying a rich though unobtru
sive sight as the wedding party 
marched up the church aisle at St 
George’s Church September the 1st 
The ushers wore the usual dress 
suits.

The reception, held at the home 
of the bride, again was marked with 
the greatest of simplicity embody
ing truq, sincere gathering of rela
tives and close friends into one 
great family.

The couple left immediately for 
a complete tour around Lake Erie 
after all the guests left. They are 
to make their home in a suite at the 
home of the bride’s mother.

ooo

The Church of our Lady of Per
petual Help was the scene of the 
Kundrot-LaSavage wedding, recep
tion being held after the ceremony 
in the parish hall.

Following the Autumnal colors; 
the bride maids in the austere gol
den-brown were dressed, others in the 
rust-brown shades and glowing, gol
den-yellow satin outfits contrasted the 
white of the bride’s gown immensely.

■The bride, the former Miss Thresa 
Kundrot, of Ceveland, is a graduate 
of Notre Dame High School here. 
In 1932 she made an extended tour 
into Europe visiting the birthplace 
of her parents in Lithuania and in
to other European countries. Mr. 
Thomas LaSavage, formerly of Du- 
Bois, Pennsylvania, is a graduate 
of DuBois High school, DuBois Busi
ness college, received his C. P. A. 
(Certified Public Accountant) thru 
that training, attended the Philadel
phia School of Technology and is 
now a Pharmaceutical Chemist and 
owner of his own laboratory soon to 
be removed from DuBois to Cleve
land.

The itinerary of the honeymoon 
consisted of the following cities; 
New York City, Philadelphia, Buf
falo, Montreal, Canada and are now 
back at home.

There were several hundreds of 
people at the reception with a great 
many out-of-towners, some of whom 
were: Mr. and Mrs. Soupis and 
daughter, of West Virginia, Mr. 
Varekas and daughter, of Muskegon, 
Michigan, and a group all from 
DuBois, are Mrs. Helen Busky, Mr. 
and Mrs. Petrosky, Mr. J. M. Mike- 
lonis, Mrs. Alda Mikelonis, Messrs 
Ben an Michael Kweder, Mr. John 
Wollack, Mr. and Mrs. Irva, Mr. 
and Mrs. J. B. Kessler.

(Prijausdama Sales svarbiam reikalui, šį skelbimą “Dirva” talpina nemokamai)

LIETUVIU SALESIšpuošimo Naudai
Sekmad. Spalių-Oct 7 Lietuvių saleje

Alaus Gėrimo 
Kontestas

Cash dovana laimėtojui
■ .4

■ įžanga_____ 35c
Šokiams ;____ 25c
Apanaičio orkestr.

Pradžia 5:30 vak.

Kaip visos kitos įstaigos taip ir Lietuvių Salė, — musų vienatinis Lietuviškas 
sueigų ir pasilinksminimo centras, — kenčia nedateklių. Bet labiausia už visas 
kitas savo Įstaigas mes Clevelandiečiai užmiršome Lietuvių Salę.

Kad Lietuvių Salė butų malonesnė ir patogesnė, kilo sumanymas išpuošti jos 
apatinę dalį, nes dabar jau svetimtautį sarmata į musų salės skiepą įsivesti.

Salės išpuošimo darbas valryti nutarta šėrininkų ekstra susirinkime ir išrinkta 
pinigų kėlimui komisija, kuri veikia išvien su Salės Bendrovės direktoriais.

Paprašius, tą darbą sutiko paremti “Dirva” ir “C. L. Žinios” ir šie abu mu
sų laikraščiai pasižadėjo padaryti dovanai plakatus, tikietus ir kitus garsinimus 
su tikslu paremti salę. Tą darbą remia vietos veikėjai, todėl prašoma draugijų ir 
pavienių stoti į talką, o neužilgo visi pradžiugsime pamatę salę gražiai išpuoštą.

Štai kokie dalykai jau pradėta ir varoma:
1— Nutarta ir rengiama didelis Koncertas ir Balius su įvairiais pamargini- 

mais Sekmadienį, Spalių-Oct. 7 d., 1934. (Pradžia 5:30 vai. vakare).
2— Programą išpildyti užkviesta chorai ir solistai ir muzikantai.
3— Biznieriai aukauja nekuriuos reikmenis to vakaro publikai patenkinti, kaip 

tai: alų, papsą, valgomus daiktus, ir dovanas išlaimėjimui.
— 4—Prie įžangos' tikieto duodama išlaimėjimui puiki lempa.

BET DAR NE VISKAS — ŠTAI KAS SVARBIAUSIA:
5—Tą vakarą — Spalių 7-tą — bus salėje jau įrengta viena naujenybė kuri 

pradžiugins visus: Jau bus įrengtas naujas puikus BARAS, 25 pėdų ilgio, ir pa
statytais prie kaiyės sienos. Ir tą barą pasižadėjo padaryti dykai, tiktai užmokant 
iš Salės Bendrovės iždo už medį.

Taigi, Spalių 7 dieną, po programo, visa publika susirinks į apatinę salę ir bus 
naujo baro APLAISTYMAS su tinkamomis ceremonijomis. Iki “aplaistymo”, ba
ras bus uždengtas ir niekas jo nematys. Kada visi sueis į apačią po programo, Lie
tuvaitės tautiškuose rūbuose pasirėdžiusios barą atidengs, bus supažindinti tie kurie 
barą dirbdino^ ir- paskui prasidės linksmoji dalis. Kurie tik pirks ten pat barče- 
kių už vieną dolarį, gaus gražią gėlę dovanų. Ir visą tą vakarą kas tik pirks 
barčekių už 50c vienu sykiu, gaus dykai 5 išlaimėjimo tikietus.

BET IR TAI DAR NE VISKAS! Laike šokių pertraukos, apie 10:30 vakare, 
bus alaus gėrimo kontestas! Kas daugiausia išgers — vyras ar moteris — gaus pi
niginę dovaną!

Na taigi, gerbiamieji, ponai ir ponios ir panelės, darbininkai, darbininkės, far- 
meriai fąrmerkęs!- Ar ne verta visiems atsilankyti į šį smagų vakarą?

Rengkitės visi! Kvieskit savo draugus ir kaimynus — ir prisidėkit prie Lie
tuvių salės pagražinimo! , KVIEČIĄ RENGIMO .KOMISIJA.


