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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kasykloje Palaidota 
261 Darbininkas

Wrexham, Valija (Ang
lija). — Rugsėjo 22 d. čia 
angliakasy kloję ištiko bai
si nelaimė, kuomet sprogi
mu uždaryta keliai darbi
ninkams iš kasyklos išeiti, 
ir 261 darbininkas žuvo.

Sprogimas ištiko nakties 
laiku, kuomet dirbo nakti
nė eilė, arti tūkstantis dar
bininkų. Kada sprogimas 
ištiko, 700 kitų darbininkų 
gavo progą išeiti, bet kiti 

‘ten liko, nes ugnis užkirto 
visus išėjimo kelius.

Tik keletas lavonų išgau
ta, o visi kiti, 261 darbinin
kas, palikta kasykloje, ku
ri tapo uždaryta užtroški- 
nimui ugnies.

Aplink kasyklos išeigą 
susirinkę verkia saviškių 
vyrų ir sūnų jų likusios mo
tinos, žmonos, seselės, vai
kai ....

Dirbtuvėse visoje šalyje 
per Rugpjūčio mėnesi dar
bininkų skaičius buvo vie
nu nuošimčiu didesnis ne
gu buvo Liepos mėnesi.

Tą mėnesį darbininkams 
algų suma buvo didesnė 3 
nuoš.

Daugiausia darbai pakilo 
sezoniniai — prie apdirbi
mo vaisių ir daržovių, cuk- 
rinių runkelių, moteriškų 
skrybėlių, vyriškų rūbų, ra
dio, saldainių, ir tt.

Marškinių siuvėjams vi
soje šalyje nuo Spalių 1 d. 
bus pakellta algos 10 nuoš. 
ir sutrumpinta darbo va
landos nuo 40 iki 36 į sa
vaitę, prisilaikant Preziden
to Roosevelto patvarkymo. 
Tas paliečia tik tų marški
nių siuvyklų darbininkus 
kurių išdirbėjai priklauso 
Marškinių Institutui. Šios 
organizacijos siuvyklos už
laiko 15,000 darbininkų.

New York. — Suvirš 40 
tūkstančių jūrinių laivų 
darbininkų gavo Įsakymą 
sustreikuoti Spalių 8 d., už- 
protestavimui prieš blogą 
laivų darbininkų padėtį ant 
Amerikos laivų.

Baltimore, Md. — Perei
tą savaitę buvo sustreikavę 
darbininkai elektriško gelž- 
kelio, Washington, Balti
more and Annapolis.

šeši prigėrė. St. Charles, 
Mo. — Mississippi upėje be- 
siiriant nedidele valtimi, jai 
apvirtus prigėrė 6 asmenys, 
du kiti išsigelbėjo.

DARBININKŲ ATSTOVAI REIKALAUJA 
GREITO IŠRIŠIMO ALGŲ IR DARBO 

VALANDŲ KLAUSIMO.
 *  ----------------------------------- -——

Susirėmimuose Užmuš
ta 15 Žmonių

Washington. — Audėjų 
Unijos vadai, po karštų de
rybų su valdžios atstovais, 
sutiko atšaukti audinyčių 
darbininkų streiką, kurin 
buvo išėję apie 500,000 au
dėjų trys savaitės atgal.

Visi audėjai turėjo gryž- 
ti į savo darbus pirmadie
nį, Rugsėjo 24 d.

Galutinas susitaikymas už 
darbininkų algas ir darbo 
valandas bus apdirbta val
džios ir unijos atstovų.

Streikerių susirėmimuose 
suvirš 200 asmenų sužeista 
ir 15 užmušta. Daug pada
ryta nuostolių, kuomet už
puolimuose buvo daug kas 
sugadyta, sunaikinta.

Streikavo darbininkai še
šiose valstijose kuriose yra 
audinyčių.

Kaip kurie audinyčių sa
vininkai, keršydami darbi
ninkams už streikavimą, at
sisakė priimti streikerius 
atgal. Tas daugiausia pa
daryta ’pietinių valstijų au- 
dinyčiose, kur savininkai 
nori neįsileisti į unijas įsi
rašiusių savo darbininkų.

DIDINS KARIŠKO LAI
VYNO JŪREIVIŲ 

SKAIČIŲ
Washington. — Kariško 

laivyno sekretorius nori pa
imti tarnybon 29,500 vyrų 
daugiau, taip kad vietoje 
82,500 jūreivių butų 112,000 
tarnyboje. Viršininkų skai
čių nori padidinti 1940 vy
rais.

Bėgyje penkių, metų nori 
budavoti 102 naujus kariš
kus laivus, į vietą senų ne
tinkamų.

Be to, dar planuojama 
įsigyti 1,000 naujii kariškų 
orlaivių.

SUDEGĖ 5 MOTERYS
Ada, Ohio, — Rugs. 25 

d. penkios moterys važia
vusios automobiliu susimu- 
žė su troku, apvirto, ir jų 
automobilis nugriuvęs į rė
vą užsidegė. Jos sudegė ne- 
spėdamos išsigelbėti.

PRITARIA NUMARINI
MUI LIGOTŲ

Anglijoje pradėjo smar
kiau agituoti už pavelijimą 
daktarams numarinti to
kius ligonius kurie kanki
nasi ir jau neišgydomi.

Tas sumanymas trumpu 
laiku bus įteiktas Parlia- 
mentui. Daktarai turi su
radę budus kuriais neišgy
domieji gali būti lengvai 
numarinami.

RUSAI PARDAVĖ JA
PONAMS TOL. RYTŲ 

GELŽKELĮ
Tokio, Japonija. — Ofi

cialiai paskelbta kad sovie
tų Rusija ir Japonija susi
taikė ant kainos pardavi
mui Japonijai Rusijos da
lies Kinų Rytų gelžkelio li
nijos, kuri eina per Man- 

įčukuo (Mandžuriją). Rusi
ja tą gelžkelį operavo iš
vien su Kinija. Dabar kai 
Japonija, užvaldė Mančukuo 
ir nenori leisti Rusams tuo 
gelžkeliu naudotis, Rusijai 
jis pasidarė nereikalingas, 
bet be karo Japonija jo at
imti negali, taigi sutiko nu
pirkti. Kaina sutikta virš 
40 milijonų dolarių už patį 
gelžkelį ir dar arti 9 milijo
nus dolarių atlyginimo so
vietų darbininkams kurie 
netenka darbo prie to gelž- 

, kelio.

Gen. Johnson Pasitrau
kė iš NRA

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas Roosevelt savo na
muose viešėdamas, Rugsėjo 
25 d. priėmė rezignaciją 
NRA administratoriaus ir 
vienišo to darbo vedėjo, Ge
nerolo Hugh S. Johnson.

Nuo Spalių 15 d. Johnson 
pasitraukia. Jis tarnavo 15 
mėnesių kaipo vadas šalies 
gaivinimo sumanymų, ku
riuos vykdė visomis pastan
gomis, su prezidento para
ma, įvesdamas Mėlyną Arą, 
NRA ir tt.

Jis sukėlė darbininkų or
ganizacijų vadus prieš save 
ir nepatiko darbdaviams.

Dabar NRA bus perorga
nizuota ir taryboj bus dau
giau žmonių, ne vienas.

Nepasisekė pabėgti. Iš 
Ohio valstijos kalėjimo Co
lumbus mieste norėjo pa
bėgti trys Dillingero drau
gai kriminalistai. Jie no
rėjo apgauti kalėjimo sar
gybą iš muilo padarytais 
šautuvais, kaip išspruko iš 
nelaisvės pereitą žiemą Dil
linger, panaudodamas me
dinį revolverį Indiana val
stijos kalėjime. Vienas iš 
šių trijų tapo nušautas, ki
tas sužeistas, trečias šiaip 
sulaikytas.

Nutrenkė po vandeniu. 
Sault Ste Marie, Mich. — 
Žaibas trenkė į ežero gili
nimo laivą, vielomis nuėjo 
į vandenį, kur buvo pasi
nėręs naras su dinamitu, 
ir dinamitui užsidegus na
ras tapo prigirdytas.

New York. — Staiga, lyg 
perkūnija iš giedro dan
gaus, vėl iškilo, po pustre
čių metų ramumo, garsaus 
lakūno Pulk. C. Lindbergho 
kūdikio pagrobimo skanda
las. Pustrečių metų atgal, 
kada buvo pagrobtas iš lop
šio Lindberghų kūdikis, vi
sa šalis gaudė niekšus, ir 
išmokėta net $50,000 vie
nam ii- $100,000 kitam as
meniui, kurie žadėjo kūdikį 
atgauti, bet nieko negauta: 
kūdikis už kelių savaičių 
atrastas krūmuose neperto- • 
Ii namų negyvas. Išmokė- j 
ti pinigai negrąžinta.

Bet štai Rugsėjo 20 d. ta
po suimtas New Yorke Vo
kietis, Bruno Hauptmann, 
35 m. amžiaus, pas kurį at
rasta $13,750 sužymėtų pi
nigų, kuriuos Lindbergh bu
vo mokėjęs nežinomam as
meniui už vaiko sugrąžini
mą. Vokietis tapo areštuo
tas ir tardomas. Pirmiau
sia jis įtartas už išviliojimą 
pinigų, ii- norima apkaltin
ti žmogžudystėje.

Rugsėjo 26 d. dar jo ga- 
radžiuje užtikta $840 iš tų 
pačių pinigų, paslėptų.

Pinigai buvo popieriniai, 
federalės valdžios aukso 
certifikatai, taigi per juos 
Hauptmann ir susektas.

Tie aukso certifikatai bu
vo atšaukti kada Preziden
tas Roosevelt atšaukė auk
są, bet Hauptmann juos pa
lengva leido, ir per juos pa
kliuvo.

Hauptmann yra pabėgęs 
iš Vokietijos kriminalistas 
ir į Ameriką slaptai įsiga- 
vęs.

Nužudė 7 Meksikonus. 
Alpine, Texas. — Šios val
stijos parubežyje arklių ga
nytojai nušovė septynis va
gis Meksikonus, kurie bu
vo pasigavę arklių ir norė
jo nusivaryti per rubežių.

Užėmė karališkas žemes. 
Madridas. — Ispanijos vy
riausybė paėmė savo nuo
savybėn 213,800 akrų žemės 
kuri pirmiau priklausė vi
sokiems karaliaus gimi
nėms.

JURŲ NELAIMĖS
(Pabaiga iš pereito nr.)

1891 m. Kovo 17 — laivas 
Utopia nuskendo susimušime 
už Gibraltaro; žuvo 574.

1894 m. Birž. 25 — laivas 
Norge žuvo audroj Atlantike; 
prigėrė 600.

1898 m. Vas. 15 — Amerikos 
karo laivas Maine susprogdin
tas Havanos uoste; žuvo 260.

1898 m. Liepos 4 — laivas 
La Burgogne susimušė su kitu 
laivu; žuvo 560.

1904 m. Birž. 15 — laivas 
Gen. Slocum sudegė New Yor- 
ko uoste; žuvo 1021.

1904 m. Birž. 28 — laivas 
Norge sudužo prie Škotijos; žu
vo j 646.

1905 m. Rugs. 13 — Japonų 
kariškas laivas sprogo; žuvo

i 599.
į 1912 m. Bal. 15 — laivas Ti

JAPONIJOS AUDROJ 
ŽUVO APIE 2,000 

ŽMONIŲ
Tokio. — Rugs. 21 d. už

ėjus didi vėtra padarė bai
sius nuostolius: užmušta į 
2,000 žmonių, tūkstančiai 
sužeista. Vanduo ir vėtra 
nugriovė ir nuplovė tūks
tančius namų, kitus tūks
tančius aptvindė. Nuosto
lių padaryta už $90,000,000.

Japonija pergyvena dide
les gamtiškas nelaimes ga
na tankiai. Štai 1605 me
tais žemės drebėjime žuvo 
8800 žmonių; 1633 m. — 
4783 žm.; 1792 m. žemės 
drebėjimas paėmė 15,200 
gyvasčių, o Birž. 15, 1896 
m. — žuvo žemės drebėji
me 27,000 žmonių.

Didžiausia tragedija Ja
ponijos istorijoje buvo že
mės drebėjimas Rugsėjo 1, 
1923 m., 'kuomet žuvo 142,- 
807 žmonės.

Prekyba su Rusija vis 
Tebekabo Ore

Washington. — Apskait- 
liuojama kad Amerikos in
dustrijos ir ūkiai turi nuo
stolių 'kas mėnuo po 20 mi
lijonų dolarių iš priežasties 
apleidimo Amerikos preky
bos derybų su Rusija. Jei
gu prekyba su Rusija nu
sistatytų, nuolatai turėtų 
darbo 80,000 darbininkų 
gamindami Rusijai reika
lingus išdirbinius ir pro
duktus.

Rusijai esą reikalinga 
šimtų milijonų dolarių ver
tės transportacijos reikme
nų, elektriškų dalykų, ma
šinerijų ir tt., bet ji negali 
pibkti už pinigus, reikalin
ga gauti kreditų, o Ameri
ka kreditų duoti nesutinka.

Brazilija norėdama sulai
kyti kavos kainos puolimą 
ir pagelbėti kavos auginto
jams atsigriebti, nito 1931 
metų jau sunaikino 31,519,- 
000 maišų kavos perviršio. 
Tos kavos užtektų 15 mėne
sių visam pasauliui naudo
tis.

45 PRIGĖRĖ
Indijoje, Ganges upės iš

takoje, audroje apvirtus 
laivui prigėrė 45 žmonės.

tanic nuskendo Atlantike; žu
vo 1513.

1912 m. Rugs. 28 — Japonų 
laivas Kikemaru nuskendo, žu
vo 1,000.

1914 m. Geg. 29 -— laivas 
Empress of Ireland susimušė 
su Danų laivu; žuvo 1024.

1915 m. Geg. 7 d. — laivas 
Lusitania paskandintas Vokie
čių submarinu; žuvo 1,198.

1915 m. Liepos 24 — laivas 
Eastland apvirto Chicagos upė
je; žuvo 812.

1916 m. Birž. 5 — karlaivis 
vas Provence nuskendo Vidur
žemio juroje; iš arti 4,000 vy
rų išgelbėta tik ,870.

1916 m. Birž. 5 — aro laivas 
Hampshire paskandintas Vokie
čių submarinu; žuvo keli šim
tai Anglų.

(Bus daugiau)

TAUTOS VADAS PAGERB
TAS VISOJE LIETUVOJE

ANTANAS SMETONA
Pirma iškilmių diena

Kaunas. — Prieš pusę metų 
visoje Lietuvoje buvo pradėta 
sparčiai ruoštis Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 60 
metų amžiaus sukaktuvėms. 
Miestuose, miesteliuose ir net 
didesniuose kaimuose, toms iš
kilmėms ruošti buvo sudaryti 
tam tikri komitetai, į kuriuos 
inėjo įvairių vietinių organiza
cijų atstovai. Nors Preziden
tui Smetonai 60 metų amžiaus 
suėjo Rugpjūčio 10 dienų, ta
čiau jo sukaktuvės visame kra

SEIMO REIKALE
Amerikos Lietuvių liki

mo Amerikoje klausimas 
šaukte šaukia Lietuvius vei
kėjus stoti į darbą.

Darbą galima varyti tik 
susituokus, išvien stojus.

Iki šiol, per kelis metus, 
vidurinėje, tautinėje srovė
je nebuvo sutarimo, buvo 
pasiskaldymas, ir per tai 
ne tik tautinė srovė d ui g 
nustojo, bet ir Amerikos 
Lietuviai nukentėjo.

Sulaikyta pradėtas dar
bas rūpintis jaunimo ištau- 
tėjimo klausimu, nes kaip 
tik prieš kelis metus ] ra
dę ta tautinėje srovėje, ir 
Susivienijime Liet. Ameri
koje, jieškoti būdų m.įsų 
jaunimą atvesti prie Lietu
vybės.

Duota progos kitų srovių 
gudriems pelnagaudoms at
siekti savo didžiausius troš
kimus. Komunistai musų 
eiles traukė į save. Socia
listai sudemoralizavo ant 
tiek kad vidurinės srovės 
dalis veikėjų ėmė dirbti jų 
labui: padėjo jiems pasi
imti Susivienijimą į savo 
malonę, ir padėjo Sukelti 
negirdėtą^ šiais laikais (dar 
labiau nereikalingą) sumą 
pinigų — net trisdešimts 
tūkstančių — parėmimui 
socialistų spaudos, po prie
danga gražaus “tautos gar

šte buvo minimos Tautos šven
tes dieną, Rugsėjo 8—10. Tai 
daryta todėl kad šios sukaktu
vės buvo ne tiek asmeniškos 
kiek valstybinio pobūdžio, nes 
Antanas Smetona dabar yra 
Lietuvos valstyvės Vadas.

Visoje Lietuvoje iškilmės 
prasidėjo Rugsėjo 8 dienos ry
tą. Visas kraštas puošėsi tau
tinėmis vėliavomis, visuose 
kampeliuose Įvyko iškilmingos 
pamaldos, organizacijų posė
džiai, susirinkimai, paskaitos, 

(Pabaiga, ant 2-ro pusi.)

bei” darbo, “antro skridi
mo”.

Tie, kiti ir dar kiti daly
kai kurie dėjosi musų tar
pe, dėjosi ačiū (tautinės 
srovės suirimui ir vadų iš
krikimui, sekėjų išsiblaš
kymui į tuos kurie jiems 
mokėjo gražiais žodžiais 
įvairių blizgučių parodyti.

Musų visuomenės išnau
dojimas turi būti sulaiky
tas. Turi būti nustatyta 
rimti Lietuviško darbo pla
nai. Tautybės obalsis turi 
būti iškeltas aukščiausia — 
nes tik tada mes gyvuosim, 
ne kitaip.

Tas tebus galima padary
ti tik suvažiavus vidurinės 
srovės veikėjams į seimą, 
kuris rengiamas Člevelan- 
de Spalių (October) 13 ir 
14 dd. Lietuvių salėje (6835 
Superior Ave.).

Seimas gal nebus didelis, 
nes delegatai bus liuosno- 
riai veikėjai, ir tik tie ku
rie galės išvažiuoti, pasi- 
liuosuoti iš savo užsiėmi
mų. Tačiau jie galės pada
ryti tokią užuomazgą kuri 
patrauks visus į vieną ben
dra darbą.

TODĖL, KAS TIK JAU
ČIATĖS TIKRU LIETU
VIU, ATVAŽIUOKIT I 
SEIMĄ!
Seimo Rengimo Komisija;
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IŠ SANDARIEČIŲ IR TAUTI
NINKŲ DARBUOTĖS

A. L. T. Sandaros kuopų są
ryšio iniciativa buvo sušauktas 
viešas susirinkimas aptarimui 
vidurinės srovės reikalų. Po
sėdis įvyko Šv. Jurgio parapi
jos salėje Rugsėjo 11d. Daly
vavo 34 vyrai ir’moterys vidu
rinės srovės darbuotojai. Susi
rinkimą atidarė Sąryšio pirmi
ninkas P. Marmokas paaiškin
damas posėdžio tikslą. Susi
rinkimo vedėju tapo išrinktas 
P. Marmokas, padėjėju J. Gi
lius, sekretorium J. Virbickas.

Daugelis kalbėjo kaslink rei
kalingumo tautininkams Vieny
bės. Visi kalbėjusieji pareiš
kė kad tarpe tautininkų ir san- 
dariečių vienybė būtinai reika
linga. Nutarta išrinkti komite
tas geresnėms pasekmėms nu
matytai darbuotei vesti. Ko- 
mitetan inėjo šie: J. Gilius, J. 
Zinkus, J. Virbickas, F. Pikš- 
ris, ‘Kun. X. Žukauskas, Alb. 
Brazauskienė ir P. Kuizinienė. 
Sekantį viešą posėdį nutarta 
laikyti šv. Jurgio parapijos sa
lėje Spalių 4 d., nuo 8 vai. va
karo. Todėl visos draugijos 
kurios yra tautinio nusistaty
mo gali prisiųsti savo atstovus 
ir dalyvauti pasitarime ir vei
kime vidurinės srovės reika
lais.

Apkalbėta apie šaukiamą sei
mą Clevelande Spalių 14 <1. ir 
nutarta dalyvauti. Taipgi iš
reikšta pageidavimas kad at
stovus į seimą rinktų draugi
jos kožna nuo savęs kuri tik 
sutinka su vidurinės srovės sei
mu.

Šiame posėdyje pasireiškė 
daug gerų sumanymų kaslink 
reikalingumo tautinei srovei 
daugiau vienybės, nes dirbdami 
išvien mes daug ką galėtume 
atsiekti.

Prie Sandaros prisirašė; šios 
ypatos: P. Kuizinienė, Aj Bra
zauskienė, K. Latičaitienė, M. 
Petrilienė, ir vyrai: J. Wentz, 
Chas. Kazman, J. Kuizinas, ir 
daugelis pasižadėjo vėliau pri
sirašyti. Jei toliau bus veikia
ma su tokiu ūpu ir pasiryžimu 
tai Pittsbūrgho tautininkai- 
sandariečiai viską nugalės.

Dar žodis Pittsbūrgho apie- 
linkės tautininkams kurie pri
taria seimui ir norėtų drauge 
dalyvaūt, dirbt arba ir į Cleve- 
landą važiuoti: visi pašomi at
silankyti į posėdį ketvirtadie
nio vakare, Spalių (Oct.) 4 d., 
nuo 8 vai., šv. Jurgio parapi
jos salėje. Ten bus pasitari
mai kaip geriausia ir pigiausia 
nuvažiuoti į Clevelandą.

Vasarai užsibaigus, draugijos 
pradeda veikimą salėse. Pir
mas parengimas yra tai Soho 
ir Butler moterų, kurios ren
gia kaukių balių LMD. salėje 
Rugsėjo 29 d. Balius rengia
mas šv. Jurgio parapijos nau
dai.

J. Virbickas.

Pittsbūrgho ir Apielin- 
kės Visų Pažiūrų 

Lietuviams
Džiaugiamės mes Amerikie

čiai, džiaugiasi visa Lietuva at
gavus laisvę, nepriklausomybę, 
bet tas musų džiaugsmas nėra į 
pilnas, nes Lietuvos širdis sos-[ 
tinė Vilnius pavergtas ir at-, 
skirtas nuo Lietuvių kūno vos 
plaka. Kiekvienas tikras Lie- j 
tuvos sūnūs ir duktė prisiminę 
pavergimo (Spalių 9) dieną 
nubusta ir tuo liūdesiu nori 
bendrai pasidalinti su kitais.

Todėl ne tik* Lietuvoje bet 
ir čia Amerikoje didesnėse 
Lietuvių kolonijose visų pa
žvelgti Lietuviai susieina ben
drai tuo lindėsiu pasidalinti.

Kad tokį susiėjimą čia Pitts- 
burghe padaryti, Liet. R. K. 
Federacijos Pittsbūrgho aps
kritis sukvietė visų srovių ben
drą susirinkimą Rugsėjo 12 d. 
šv. Kazimiero mokyklos salė
je ir čia išrinkta to Vilniaus 
itžgro'bimo dienos paminėjimo 
pril engimo komisija: Juozas 
Tamkevičius, Kun. Sadauskas, 
Kastas Vaišnoras, Jonas Greb- 
liūnas, Juozas Kižis, Antanas 
Janulevičius, Kaz. SkrAbis ir 
V. Medonis. Ta komisija jau 
uoliai ir darbuojasi kad atsa
kančiai prisirengti paminėji
mui tos liūdesio dienos. Jau 
pakviesti žymus kalbėtojai: 
Kun. J. Misius, Petras Pivaro- 
nas, Kun. V. Sadauskas, Jonas 
Mažukna ir Juozas Bulevičius. 
Muzikalės dalies programo pa
rengimas pavesta muzikui V. 
Mėdoniui.

Vilniaus užgrobimo diena 
pripuola Spalių 9 d., bet pato
gumo delei bendras tos dienos 
paminėjimui susiėjiimas' įvyks 
sekmadienį, Spalių 7 d., lygiai 
8 vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
salėje, 1723 Jane St., South Si
de.

šiuomi visus kas tik myli 
tėvynę Lietuvą ir dar nėra iš
sižadėjęs jos širdies Vilniaus, 
kviečiame atsilankyti į šį ben
drą paminėjimą Vilniaus už
grobimo dienos. Įžanga dykai. 
Visi ateikite. Išgirsite gražių 
dainelių, pasiklausysite įdomių 
prakalbų. Renginio Komisija.

NEJAUGI LIETUVĖ?
Pennsylvanijos socialistų par

tija nominavo kandidatu į šios 
valstijos gubernatorius tūlą 
Bess Gyekis, Pittsbūrghietę, 
kuri nėra jokioje profesijoje ar 
biznyje, o tik taip sau namų 
šeimininkė.

Tai yra pirmutinė moteris 
Penn. valstijoje kandidatė į 
gubernatorius. Ji matyt yra 
smarki darbuotoja socialistu 
partijoje, kad vyrai sutiko už
leisti jai kandidatūrą. Nors ne
bus išrinkta, tačiau kandidatuo
ja, varo agitaciją, sako kalbas.

SUSTREIKAVO. Apollo, Pa. 
•— Rugs. 19 d. sustreikavo 1,500 
'darbininkų Apollo plieno dirb
tuvėje, kuomet kompanija no
rėjo kad tie darbininkai iš sa
vo algų apmokėtų algas kitų 
50 darbininkų, kurių skyriai 
tapo uždaryti.

TAUTOS VADAS ANTANAS SMETONA 
PAGERBTAS VISOJE LIETUVOJE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) niai su savo mokytojais buvo

prakalbos, vaidinimai ir koncer
tai, paradai. Visur buvo kelia
mi Antano Smetonos dideli nuo
pelnai ir darbai Lietuvių tau
tai ir valstybei.

Tačiau įspūdingiausios ir di
džiausios iškilmės buvo laiki
noje sostinėje, Kaune. Jose 
dalyvavo visa vyriausybė, sve
timų valstybių diplomatai, baž-

ŽUDYSTĖ KAPUOSE. She
nandoah, Pa. — Policija pra
dėjo gaudyti žmogų kuris ka
pinėse gąsdino vaikus ir įžei
dinėjo moteris, ir pastarose die
nose tapo nužudytas Lietuvių 
kapinėse duobkasis, Liudvikas 
Rutkauskas, 72 m. amžiaus, o 
kitose kapinėse buvo užpultas 
kitas 88 m. senelis, kuris ras
tas primuštas.

Sulyg vaikų api pasakojimo 
tas užpuolikas išrodo koks pa
mišėlis.

DAYTON
NULEIDO NOSIS, čia ne

kurie burnojo prieš “Dirvos” 
teisingą nusistatymą, už nerė- 
mimą “antro skridimo”, kuris 
buvo reikalingas socialistams 
savo biznelio pakėlimui, o ne 
Lietuvių tautos labui. Dabar 
kai tikrai sužinojo kad šymet 
Vaitkus į Lietuvą neskris, tie 
burnotojai nuleido nosis, o ki
ti atiduoda kreditą “Dirvai” 
už teisingą išpranašavimą, ir 
džiaugiasi išgelbėję savo dola- 
rius.

TYLIAI APSIVEDĖ. Kaip 
teko patirti tai dvi panelės, 
Adelė Sakaičiutė ir Teofilė Pau
lauskaitė, apsivedė patylomis 
su ne Lietuviais vyrais. Abi 
jos yra geros Lietuvaitės, ir 
SLA. 105-tos kuopos narės, ir 
abi yra buvusios 105 kp. finan
sų raštininkės.

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingo ženybinio gyvenimo.

ATLEIS IŠ DARBŲ VEDU
SIAS. Delco Products Corp, 
praneša kad su 1-ma Sausio, 
1935 m., paleis iš darbų visas 
ištekėjusias moteris darbinin
kes savo įstaigose.

“D.” Rep.

nytinė vyresnybė, karo vadovy
bė, įvairiausių organizacijų va
dovybės ir dideliausios minios 
žmonių. Iškilmės prasidėjo 
Kauno Arki-katedros Bazilikoje 
pamaldomis. Vakare prie Ka
ro Muzejaus išsirikiavus kariu- 
menei ir organizacijoms, bei su
sirinkus minioms žmonių, Pre
zidentas Smetona pagerbdamas 
žuvusius del Lietuvos laisvės 
prie jų paminklo padėjo gražų 
vainiką. Čia suskambėjo Ame
rikos Lietuvių dovanotas Lais
vės Varpas ir Muzejus nušvi
to tūkstančiais įvairiaspalvių 
žiburių. Iš čia visos organi
zacijos ir kariumenė su degan
čiomis ugnimis traukė į prezi
dentūrą sveikinti Ankštąjį J u-j 
biliatą. Kauniečių minios ap- i 
gulę gatves žiurėjo tos pasi-| 
grožėtinos ir iki šiol Kaunui 
dar beveik nematytos milžiniš
kos eisenos.

Antra diena
Rugsėjo 9 d. Kauno Arkivys

kupas Metropolitas Juozas Skvi
reckas Petro Vileišio aikštėje, 
dalyvaujant pačiam, Solenizau- 
tui. vyriausybei, dvasiškijai, di
plomatams, organizacijų atsto
vams, meno ir mokslo sričių 
darbininkams, atlaikė iškilmin
gas pamaldas Antano Smetonos 
intencijai. Po pamaldų Prezi
dentas pasisveikino su išrikiuo
ta kariumene ir vėliavų paly
dovais ir pasakė atitinkamą kal
bą kariumenei. čia Preziden
tą, sukaktuvių proga, karštai 
pasveikino krašto apsaugos mi
nisteris Generolas Šniukšta. Ir 
prasidėjo didžiulis kariumenės 
paradas, kuriame dalyvavo vi
sa Kauno įgula, viršum parado 
aikštės praskrido 24 karo avin
čios lėktuvai, o iš Panemunės 
miškų ore gaudė 60 patrankų 
šūviai. Pražygiavus paskuti
nėms kariumenės dalims, šau
lių Sąjungos viršininkui vado
vaujant, prasidėjo iki šiol dar 
Lietuvoje nebuvęs didis vėlia
vų paradas. čia iškilmingai 
pro Jubiliatą praėjo įvairiausių 
organizacijų apie 3000 vėliavų 
suplaukusių iš visų Lietuvos 
kampų. Tai buvo vienas įspū
dingiausių ir dar niekad nema
tytų šventės momentų, kuris 
retai kam išnyks iš atminties. 
Kartu "su vėliavomis buvo ne
šamos ir įvairios Prezidentui 
skirtos dovanos, Lietuvos gy
ventojų paaukotos.

Vakare valstybės teatre bu
vo iškilmingas aktas Preziden
tui Smetonai pagerbti, čia da
lyvavo pilnutėlis teatras viso
kių įstaigų ir profesijų žmonių 
atstovų. Prezidentą sukaktu
vių proga sveikino jo iškilmėms 
ruošti komiteto pirmininkas, 
teisingumo ministeris šilingas, 
ministeris pirmininkas Tūbelis 
Kauno Arkivyskupas Metropo
litas Skvireckas, karininkų var
du Gen. V. Nagevičius, aušri
ninkai Jankus ir šliupas, uni
versiteto rektorius Roemeris, 
Vilniaus Lietuvių laikino komi
teto pirmininkas Stašys, Emi
lija Putvinskienė, šaulių Sąjun
gos pirmininkas Žmuidzinavi
čius ir kiti.

Prezidentas Smetona sujau
dintas atsakė visiems sveikin
tojams, pažymėdamas kad Lie
tuvos gerovei jis visą savo gy
venimą dirbo ir toliau dirbs, 
kad del Lietuvos jis daug iš
kentėjo priespaudos laikais ir 
tai jam buvo malonu, nes tai: 
buvo kančia del Lietuvos at-, 
eities.

Trečios difenOs iškilmės j 
Rugsėjo 10 d. Prezidento Į 

sukaktuves minėjo visos Lietu- j 
vos mokyklos. Kauno moki- į

nuvykę j Prezidentūrą pasvei
kinti Jubilijato.

Sukaktuvių proga, daugelio 
I Lietuvos miestų gatvės ir ki
ltos žymesnės bei reikšminges- 
inės vietos pavadintos Preziden
to Smetonos vardu. Visame 
krašte Smetonos sukaktuvės 
buvo ypatingai gražiai paminė
tos ir joms priduota rimtas to
nas bei sukelta entuziazmas.

Užsienis Prezidento Smetonos 
jubilejų taip pat plačiai pami
nėjo. Jubilijatas gavo gražių 
sveikinimų beveik iš visų val
stybių galvų su kuriomis Lie
tuva palaiko santikius. Taip 
pat tų kraštų spauda ir Lietu
vos draugai suruošė plačias 
akademijas.

Visomis iškilmių dienomis 
Kaunas buvo pasipuošęs vaini
kais, gėlėmis, vėliavomis, Pre
zidento paveikslais ir gausiai 
iliuminuotas.—Tsb.

BROOKLYNO - N Y. IR N. J. so. boston, mass.
ŽINIOS

RENGIASI SEIMAN. Gau
sus vietos tautininkų būrelis 
ruošiasi vykti Clevelandan į 
Spalių 14 d. seimą. Tikrai vyks 
pp. J. šlikas, D. Klinga, A. Mi
kalauskas, J. Sagys, J. Ginkus,
J. Laučiškis, broliai Pusnikai. 
Galbūt vyks p. J. Valaitis, adv.
K. R. Jurgėla ir dar keli. Kiek 
girdėti, vietos veikėjų nuomonė 
yra kad Seimo vyriausias tiks
las bus suspiesti vienon org-jon 
tikruosius tautininkus ir neleisti
oportunistams bent kokią rolę 
vaidinti Lietuviškoje veikloje. 
Seime vargiai išdrys dalyvauti 
“šnicelio auklėtiniai” ir susi
kompromitavę eks-taūtininkai.

žvalgas.

VILNIAUS VADAVI
MO AKCIJOS 

KOMITETAMS
šių metų “Spalių 9 diena” jau 

na pat..
j Jau keturiolikti metai kaip 
| Lietuviškas Vilniaus kraštas 
kenčia Lenkų jungą. Pilsudskis 
laužydamas Suvalkų Sutartį ir 
grobdamas Vilnių gen. L. Želi
govskio durtuvais, pasakęs: 
“Wilno moję” (Vilnius mano). 
Pirmiau ir ypač šią vasarą pa- 

Į aiškėjo kad Pilsudskis užgrobė 
Vilnių tam kad jį išmainyti į

| Lietuvos uniją, su Lenkija.
Paaiškėjo ir kitas faktas, kad 

visas pasaulis žino Vilnių esant 
i Lietuvos tikrąją sostine ir to
dėl niekas Vilniaus rimtai ne
ketina Lenkams pripažinti.

Net ir didžiosios valstybės, 
kurios 1923 metaisi pasirašė 
“garsų” Ambasadorių Konferen
cijos nutartą Lenkijos sienų 
klausimu, dabar Lenkįjai nu
rodinėja kad ji privalo atitaišyti 
Lietuvai 1920 metais padarytą 
skriaudą. Prancūzija ir Rusija 
stipriai spaudžia Lenkiją dėtis 
prie Europos žiemiu-rytų taikos 

| sutarties pasirašymo. Bet Len
kija taikos netrokšta ir bevelija 
spekuliuoti Hitlerio sudrumsta
me Europos ore. Lenkija dris- 

1 ta net kratytis Prancūzų drau
gingumo ir dėtis Hitlerio pagel- 
bininke tam kad karo pagalba 
išplėsti savo ribas kaimynų są
skaitom

Ir Lenkai per Vilniaus radio 
nesenai vėl akiplėšiškai pareiš
kė kad “Vilniaus Lietuvai ne
gražins niekados”: Taip, mes 

į Lietuviai labai gerai tai žinom, 
kad Lenkai, Litvino Pilsudskio 

' valdomi, geruoju Vilniaus Lie
tuvai negražins, nes jų politiš- 

I kas protas yra aptemęs nuo 
i jiems įgimto imperializmo, uni
jos ir Hitlerizmo. Bet politiško 

[ Europos gyvenimo apystovos 
gali Lenkus priversti Vilnių 

, Lietuvai grąžinti ir Lietuviams 
[yra privalu būti pasiruosiusiems 
1 tokiam momentui.

Todėl ir per šią ateinančią 
Į “Spalių 9 dieną”, eidami išvie- 
no su “Vilniui Vaduoti Sąjunga” 
ir “'Vilniaus Geležiniu Fondu” 

i Kaune, visi mes Lietuviai pa- 
sirodykime: tegul kiekvienas 
čia veikiantis Vilniaus Akcijos 

I Komitetas pasirūpina sukviesti 
visą savo apylinkę į “9 Spalio 
dienos” minėjimą,—visi kas jau 
turi Vilniaus pasus privalo tam 
padirbėti, visi kas dar neturi— 
nusipirkime po Vilniaus pasą, 
sušelpkime vargatančius Vilnie
čius ir pasakykime “prose pa- 
nams” kad “del Vilniaus am
žiais dės galvą Lietuvis”: Ge
dimino, Kęstučio, Vytauto ir 
Basanavičiaus Vilnius negali 
būti Pilsudskio bet tik suvieny
tos Lietuvos sostinė.

Lietuvos Žmogus

KARIŲ SEIMAS. Antras 
Legiono Seimas įvyks Lapkri
čio 18 d., 1 vai. p. p., Brookly- 
no A. L. L. Dariaus-Girėno 
Posto No. 1 bute, 262-a Hum
boldt St. Legionieriai jau kar
štai rengiasi svečius sutikti. 
Užsakoma naujos uniformos. 
Laukiama atskrendant iš Chi- 
cagos lakūno Antano Kielos, 
vieno nedaugelio Amerikiečių 
kurie kariavę Prancūzijoje vė
liau 1920 metais nuvyko Lie
tuvą ginti. Be to tikimasi bus 
ir lakūnas Severinas Sabas. 
Laukiama atvažiuojant taipgi 
Vlado Balčo, buvusio raitų žval
gų viršilos ir pasižymėjusio 
savo narsumu, laimėjusio Vy
ties Kryžių su kardais. Jau 

I tveriasi postai kitose kolonijo- 
se: New Britain, Conn. — or- 

Į ganizuoja A. žemaitis ir V. Vi- 
tukinas; Philadelphia, Pa. — 

i kuria gusaras K. šlivinskas ir 
J. L. Vaščila. Stiprėja Bosto
no postas No. 2. Tvarkosi D. 
L. K. Vytauto Postas No. 3

> Chicagoje, iš kur į seimą lau- 
Į kiama Kapt. P. Jurgėlos ir 
; pusk. V. Rėkaus.

MOTERYS RĖMĖJOS. Le- 
[ giono postui talkon organizuo
jasi moterys rėmėjos (Ladies’ 

| Auxiliary). Steigiamasis susi- 
1 rinkimas įvyks Rugsėjo 27 d. 
į Posto bute. Iniciatyvos ėmėsi 
p-lės E. Bartkaitė, S. Jurevičiūtė 

| EI. Jurgėlienė, A. Kasmočienė, 
Į E. Jovaišienė, E. Povilanskienė. 
1 Tuo budu Brooklynas ilgiau ne
pasiges ir moterų organizacijos.

K. R. J.

Rengiama Gražus 
Koncertas

Brooklyn. — Juozas Ginkus, 
ilgametis, visuomenės veikėjas, 
vis dar nenustoja veikęs. Kaip 
čia senai, — vakar, užvakar, p. 
Ginkus surengė puikų Dariui- 
Girėnui mirties paminėjimą. 
Pašventė savo radio valandą, 
pakvietė įžymius žmones pasa
kyti kalbas, net kalbėjo didis 
svečias iš Lietuvos, Prof. Kan. 
F. Kemėšis. Paminėtuvės pa
vyko kuopuikiausia.

Dabar tas musų veikėjas su
manė naują dalyką — parengt 
milžinišką dieną, duot puikų 
programą, ir viso to pelną skir
ti radio artistams! Kadangi šis 
užsimojimas yra puikus ir rem
tinas, jam pagalbon ateina mu
sų kolonijos veikėjai, inteligen
tai, vadai.

Tas taip didelis parengimas 
įvyks sekmadienį, Spalių 7 d., 
Klasčiaus parke, Maspethe.

Kad didelį dalyką padaryti 
tikrai dideliu, koncertinę dalį 
išpildyti pakviesta musų geriau
si artistai: p-lę Alena Sadaus
kaitė, kuri jau kelinti metai lin
ksmina Amerikonus dideliuose 
teatruose. Poni Tamošaitienė- 
Bankauskaitė, musų gražiabal
sė, malonios šypsenos daininin
kė. Ji pasirodys su naujomis 
dainomis. Karalienės Angelų 
parapijos choras ir jų vadas p. 
Dulkė. Jisai ir solo dainuos. 
P-lė Viola Tamkiutė. muzikos 
mokytoja, dainuos solo ir daly
vaus jos grupė. Taip pat dai
nuos Ramoškaitė, Pankevičiutė, 
Petrauskaitė. Janavičiūtė, čes- 
navičiutė, Stankūnas, Morkus, 
Kažemėkas, Mažeika, Velička. 
Instrumentalis trio: Brazaus
kas, Bekeris ir Vedegys. šo
kiams gros Lietuviškas J. Avi
žonio radio orkestras.

Įžanga nustatyta nedidelė, 
kad visiems butų galima daly
vauti. Visi musų gerieji Lie
tuviai dalyvaus šiame parengi
me. Taigi p. Ginkus daro la
bai gražų darbą ir labai puiku 
kad jį remia musų šviesuome
nė. O mums Lietuviams kam 
landyti po svetimus kampus, 
po kitataučių sales, kuomet tu
rim tokia puikią Lietvišką p. 

i Klasčias salę ir parką! Taigi 
visi i parengima Spaliu 7 d.

M. B. Q.

MINĖS SPALIŲ 9
Brooklynas rimtai ruošiasi 

tinkamai atžymėti Vilniaus ge
dulo dieną. Tuomi rūpinasi 
Lietuvių Legiono Dariaus-Girė
no postas, tautininkai, ir ban
doma susitart: su kitų grupių 
atstovais sudarymui didelio
masinio susirinkimo. Ar tas 
pavyks kol kas dar nežinoma.

“NASTUTĖ” PAVYKO
Rugsėjo 23 d. Labor Lyceum 

salėje, Brooklyne, vienas iš įžy
miųjų vietos artistų, F. Stan
kūnas, perstatė operetę “Nas- 
tutę”, Ukrainiečių kalboje ži
nomą “Natalka Poltavka”, iš 
kurios yra išversta į Lietuvių 

j kalbą. Tai buvo jo pirmas di
desnis scenoje žygis ir pavyko 
gana gerai meno ir biznio žvil
gsniu. Vaidino pats Stankū
nas, senas scenos veteranas K. 
B. Kraučiunas, A. Kažemėkas, 
K. Velička, p-lės Tamkiutė ir 

Į česnavičiutė.
Apie patį veikalą reikia pa

sakyti tiek: dialogai biskį per- 
ilgi ir muzika biskį monotoniš
ka. Rodos Ukrainiečių tauta 
turtinga dainomis ir autorius 
galėjo muziką duoti įdomesnę, j 
Veikalo dvasia, atvaizduojanti 
Ukrainiečių būdą, vargus ir 
kaimo gyvenimą, neblogai vy
kus. Lyraitės Ukrainiečių kos
tiumuose gražiai sušoko Ukrai
niečių tautinį šokį “kazoką”.

Rep,
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

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

ĮVAIRIANYBĖS. So. Bosto
no cicilikai ■ ’ vė Bagočiaus se
nus griekus Lenkiškoje kąrčia- 
moje per kelis vakarus. Bet 
beplaudami Bagočių patys plo- 
vikai taip nusilakdavo kad vos 
roplomis namon parsisiekdavo. 
Ar Bagočiui ką nors pagelbėjo 
tas plovimas nežinia.

Cicilikų kunigėliai, Kubilius 
Bostoniškis ir kiti, džiaugiasi 
kad SLA. seime išrinko Bago
čių prezidentu. Mat, Bagočius 
esąs jų geras parapijonas. Kun. 
Kubilius net pajaunėjo iš džiau
gsmo. Sekmadieniais savo nu
skurusiems parapijonams Ba
gočių linksniuoja didžiausiu 
didvyriu. O kad tu žinotum, 
prabaščiau Kubiliau, kaip tie 
tavo draugai cicilikai iš tavęs 
juokiasi ir kuo jie tave laiko!

PAVYDAS. Nekurie Bosto
niečiai pavydi Antukui Jok—ui 
kad jis niekuomet nedirbdamas 
špacierauja sau po So. Bosto
ną nealkanas ir apsirengęs. 
Man rodos nereikėtų žmogaus 

| laimei pavydėti. Jeigu jus tu
rėtumėt tokią gerą žmoną kaip 
jo, kuri jam uždirba duoną, tai 
ir jus visi pavyduoliai nedirb
tume!. Taipgi nereikėtų jį ti
tuluoti ir tinginiu, dėlto kad aš 
matau kožną dieną ir vakarą jį 
žuvaujant, ir jis pasigauna ne
mažai žuvyčių, kuriomis sveikai 
maitinasi. O žuvis geras mai
stas. Dar nekurie prikiša An
tanui kam jis giriasi esąs už
baigęs “bųtlerių kalidž”. Na 
ir čia bereikalingas priekaištas. 
Jei Amerikoje yra toks “kali- 
džius” ir jei jį yra užbaigęs tai 
mums reiktų tik pasidžiaugti 
kad turime vienu inteligentu 
daugiau. žaibas.

MENKELIUNIUTĖ RENGIA 
OPERATINĮ KONCERTĄ 
Sekmadienį, Rugsėjo 30 d., 

4 vai. po pietų, Labor Lyceum 
salėj, Brooklyne, įvyks K. Men- 
keliuniutės operatiniš koncer
tas. Visa eilė vietos Lietuvių 
pirmaeilių solistų ir geras rin
kinis svetimtaučių dalyvaus 
tame programe. Tai bus pusiau 
klasinis ir liaudies dainų kon
certas. Pati rengėja yra vete
ranė ir įžymi solistė. Dainuo
ti mokinosi vietoj ir Italijoj.

SUPERKA GALVIJUS MĖSAI 
■

Kaunas. — “Maisto” bendro
vė pranešė ūkininkams kad nuo 
antros pusės Rugsėjo mėnesio 
pradės pirkti galvijus ekspor

tui. Bus perkami tik stambus, 
[mėsingi ir riebus galvijai. Gal
vijų bus eksportuojama mėsa.

Taip pat “Maistas” pradėjo 
supirkinėti Kauno skerdyklose 
eksportui viščiukus. Už į sker
dyklą pristatomus nurodytų są- 

i lygų viščiukus mokama po 80c 
už kilogramą. “L.U.”

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Didelis Išpardavimas
VYRAMS IR VAIKAMS 

l?l BŲ
Vaikams Corduroy Į Vaikams Zipper susegami

švarkas ir Kelinės ... $4.95 Sveteriai ....................... $1.25
Vaikams Vilnonio mišinio [Vyrams ir Vaikinams^ Naujos 

Trumpos Kelnaitės $1.00 i Skrybėlės .... $1.95 ir aukš.
Vaikams Geri Broadcloth | Vyrams geros Vilnonės 

Marškiniai ................. 55c Išeiginės Kelinės .... $2.45
2 už $1.00 Vyrams Geri Marškiniai .. 98c

Vaiku Gražios Golfo Vyrams gražios Kojinės . . 19c
Kojinės ............................ 20c Puikus Kaklaraiščiai .... 50c

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

Didelis 2 Dienu Išpardavimas
FRONT ROOM SUITES

Specialis pirkinis daugybės Vieškambario Baldų (Living 
Room Suites). Lempų ir visokių rušiii Stalų išstatoma 
IŠPARDAVIMUI šiandien ir Rytoj už žymiai NUPIGIN- 

i TAS kainas. 

Jūsų seni vieškambario ra
kandai bus priimami mai
nais už pusėtiną nuskaity
mo kainą.

Užmokėkit savo Lietuvių 
Taupymo Draugijos kny
gele. Mes duodame dau
giau negu marketo kaina.

Krichman-Perusek Furniture Co.
: 15436 WATERLOO RD. Netoli E. 156th St.

ATDARA KAS VAKĄARAS IKI 9 VAL.
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Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

TAUTINĖS SROVĖS 
SEIMUI BESIARTI- 
\ NANT

(Tęsinys iš pereito numerio)

A. SMETONA EINA PIRMUOSIUS MOKSLUS 
RUSŲ MOKYKLOSE

Greitai jis pramoko iš savo tėvo ir rašyti
nių raidžių, kurios jam labai gražios atrodyda
vo. Pramoko rašyti kai tik pripuldavo; rašy
davo tėvo iš seno turimoje juodoje lentoje, ant 
kurios šeima šiaip pjaustydavo taboką ar laši
nius; rašydavo, žinoma, iš degintų kaulų paga
minta kreida. Ta lenta 80-ties metų senumo, 
tebėra dar ii- dabar Smetonuose.

Anksti, anksčiau negu kiti vaikai, atliko An- 
t’aniukas ir pirmutinę sąmoningo krikščionies 
pareigą: išpažintį. Išpažinties atlikti nuėjo jis 
motinos vedinas pėščias Į Vadoklių bažnyčią už 
12-kos kilometrų, vyresniojo broliuko liemene 
apsivilkęs, nes savos dar neturėjo; ta liemenė 
buvo jį itin pradžiuginus, ypač jos kišeniai, ku
riuos Antanukas vis čiupinėjęs ir savo ranku
tes į juos kišęs. Tiktai mažasis dabita turėjo 
eiti bažnyčion, kad ir su liemene, bet be batų, 
basas, nebuvo, mat kuo apsiausti. Bet tai ypa
tingai jo negraužė nei nuotaikos negadino, 
sa praėjo gerai, tik kunigas, pamatęs tokį 
želi prie klausyklos, nustebęs paklausė jo 
tinos:

— O kam gi tokį maželį čia atvedėt? 
jaugi jis jau moka katekizmo?

— Moku, — drąsiai atsakė Antanėlis, ir ku
nigas pasišaukė jį pirmos išpažinties atlikti. 
Tik, kai po išpažinties norėjo atsiskleisti mal
daknygę kunigo užduotai atgailai-litanijai susi
rasti, iš to suomaiščio ilgai negalėjo jos rasti. 
Kunigas, tai pastebėjęs, išsikišęs iš klausyklos, 
ir pasišaukęs jį:

— Tai koks tu raštininkas kad negali lita
nijos susirasti? — Ir padėjo jam surasti.

Išmokęs Lietuviškai skaityti, Antaniukas 
tuoj kibo į tėvo turimą knygynėlį: Valančiaus 
“Vaikų Knygelę”, paveiksluotą, kuri jam .ypač 
patiko, Dovydaičio “šiaulėniškį Senelį”, seną 18- 
to amžiaus pradžios maldaknygę su viduramžio 
paveikslėliais, kurie labai jam imponavo — tą 
maldaknygę jis gavo iš tėvo nuosavybėn. Pas
kiau ėmė dar skaityti Tomo a Kempis “Kristaus 
Sekimą”, kuri visada darė jam ypatingo įspū
džio ir kurią drauge su vėliau įsigytu Vysk. 
Giedraičio Naujojo Testamento vertimu, jis vi
sur su savim nešiodavosi iy visada mėgdavo 
skaityti. “Kristaus Sekimą” jis mėgdavo (kaip 
tai darydavo daugelis pamaldžių katalikų) skai
tyti atskirais skyrimėliais, atsiskleisdamas ne
tyčia kurį nors puslapį ir vietą. Tai buvo lyg 
ir jieškojimas Dangaus pagalbos nurodymų sa
vo gyvenimo keliui eiti. Nuostabu kad dažniau
sia pasitaikydavo atskleisti tos vietos kur būda
vo kalbama apie mokslo naudingumą bei reikš
mę. Is to, gal labiausia ir įstrigo Antaniuko gal
voje mintis kad jis turf pasiekti mokslų, ir tai 
kuoaukščiausių.

Dvylika kilometrų kelio beveik visą laiką 
tamsiu, gudžiu mišku. Pavasarį ir rudenį —- 
didžiausias šlapumas, purvynė, vietomis arkliai 
tiesiog skendėjų. Dar šiaip-taip, brendant iki 
kelių, galima išeiti pėsčiam ar raitam, žiemos 
metu — didžiausi pusnynai, vos vos bepaeiti, 
išbristi. Mažam dešimties, dvylikos metų vai
kui tatai ypač sunku, tiesiog virš jiegų, ir fi
zinių ir dvasinių.

Ir štai tuo keliu, įšilęs, eina, klampoja jau 
kelintą kartą šitoks mažas berniukas — iš mo
kyklos namon, pas mylimą motutę, kurios jis 
begalo pasiilgęs.

Tai kelias iš Užulėniu sodžiaus Į Taujėnų 
miestelį. O tasai vaikiukas — Smetonų Anta
niukas, busimasis Nepriklausomos1 Lietuvos kū
rėjas.

Šiandien Lietuvoje mokyklų tankiausias tin
klas: daugiausia jei kai keli kilometrai kelio. 
Bet prieš didįjį karą, kada Lietuva, nustojus 
senos savo nepriklausomybės, tebebuvo dar Ru
sų pavergta, artimiausi Užulėniečiams valsčiaus 
mokykla buvo Taujėnuose, už dvylikos kilometrų.

Mokykla buvo tuose pačiuose namuose kur 
ir valsčiaus valdyba, antrame gale. Prie mokyk
los buvo ir internatas, bendrabutis, tiems vai
kams kurie buvo, kaip Smetoniukas, iš toliau. 
Vaikų būdavo ten visada nemaža. Miegodavo 
jie ant prastų medinių narų, tartum kokie karei
viai. Buvo ten didelis krosnis, kuriame vaikai 
patys kas sau vifdavosi pietus. Maisto kiek
vienas atsinešdavo su savim, ar jam atveždavo 
namiškiai. Taip gyveno ir Antaniukas.

Tų laikų Lietuvos mokyklose dėstomoji kal
ba buvo Rusiška, sodiečių vaikams visai sveti
ma iy nesuprantama. Aišku kad tokiose moky
klose išmokti ko, pradžioje, buvo labai sunku. 
Antaniukas Rusų kalbos ir nemokėjo. Tačiau 
jisai, pirma išmokęs Lietuviškai-Lotyniškos raš
to abėcėlės, dar namuose taip pat ir Rusų raidy- 
dyno ir išmoko rašyti Rusų raides kad ir nieko 
nesuprasdamas, iš vieno buvusio vyresniojo ka-

Vi- 
ma- 
mo-

Ne-

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
su šių dienos tautines literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

reivio, Užulėniu kaimo vyro. Tat mokykloje tu
rėjo jau tą palengvinimą, kad lengvai sekėsi 
Rusiškai rašyti.

Pirmą rudenį Taujėnuose Antaniukui, išvi
so pirmą kartą atskirtam nuo tėvelių ir gimtos 
pastogės, buvo itin nyku ir ilgu. Ypač pasiilg
davo geros savo mamytės. Išėjęs tat kartą į 
Taujėnų laukus, apsikabinęs liūdnai ūžaujantį 
telegrafo stulpą ir ėmęs gailiai verkti. Ėjus pro 
šalį viena moteris, iš jų krašto, netgi jo moti
nos giminaitė; pažinus vaikiuką ir priėjus pa
klausti ko jis taip verkia.

— Motinos ilgu, — vos žodžius pro verks
mą sudėjęs, atsakė Antaniukas.

šiaip-taip jį apramino susigraudinus mote
riškė; nuvedė berniuką į jo bendrabutį valsčiaus 
namuose, o pati pirma proga pranešė apie tai 
tėvams. Dar labiau susigraudino motina, pa
gailo jai tokį maželį palikti vieną tarp svetimų, 
ir maždaug po trijų savaičių Smetonai parsive
žė Antaniuką atgal., Pasiramino Antaniukas ke
lias savaites. Pasidžiaugė juo ir motutė. Bet 
dar tą pačią žiemą, po Kalėdų, tėvas nuvežė An
taniuką atgal į Taujėnus. Tačiau ir šį kartą 
dar neilgai išbuvo jis mokykloje, šimto nuošim
čių Lietuviukui iš Rusiško mokymo nebuvo jo
kios naudos, vienas tik nuobdumas, dar labiau 
didinęs itin išsivysčiusį bernaityje tėviškės il
gesį. Ir jis, po keliu savaičių beveik bepras
miško tunojimo toje mokykloje (ypač kad ir 
mokytojas buvo netikęs), mokslo metų nebai
gęs, vėl gryžo namon, pas tėvelius.

Vis dėlto kitą rudenį, 1886 metais, Anta
niukas ir vėl buvo nulydėtas Į Taujėnus. Ir da
bar jau prasidėjo tikrieji jo mokslo metai. Pir
miausia, jis jau šiek-tiek buvo paaugėjęs ir dar 
vaikiškas jo protas surimtėjo — jis pats ėmė 
jau ilgėtis mokslo. Antra, Taujėnų mokykla 
tais metais gavo kitą mokytoją, kad ir svetimą, 
Rusą, tačiau simpatingą idealistą ir mėgstantį 
vaikus bei savo darbą. Jisai netrūkūs pirmas 
įvertino Antaniuką ir jau pasidarė didžiausias 
jo ragintojas mokytis toliau ir toliau. Tasai mo
kytojas, pavarde Trofimovas, pastebėjęs išsi
skiriančius Antaniuko gabumus ir jo norą mo
kytis, ėmė su juo atskirai dirbti ir per tris žie
mas išmokė jį Rusiškai taip kad jis galėjo lai
kyti kvotimus į ketvirtą gimnazijos klasę, be 
to gerokai pamokė aritmetikos, geografijos, is
torijos, supažindino jį su aukštesniųjų mokyk
lų kryptimi. Tad Antaniukas daugiau jau ne
beverkė namų, bet ėmė uoliai mokytis. Del sa
vo rimtumo, stropumo ir gabumo jis veikiai bu
vo paskirtas (10—11 metų) bendrabučių vyres
niuoju. Jau karštai įsismaginus jam mokytis, 
Trofimovas buvo beperšąs sodininkavimo_ 
kyklą, tačiau Antaniukas griežtai užsispyrė 
į tokią mokyklą kur dėstoma Lotynų kalba, 
galėtų paskui į kunigus eiti.

Išėjęs pradžios mokyklą, Antaniukas 
vasarą nuvyko į Ukmergės miestą, kur Trofi
movas surado jam privatų mokytoją paruošti jį 
į ketvirtą gimnazijos klasę. Antaniukas ir mo
kėsi čia išviso pusantrų metų.

Iš mažens matydamas savo tėvelių namuose 
nekartą gana didelį vargą, Antaniukas greitai 
suprato ką reiškia jo tėv.ąm ūkininkam rublis. 
Ir jis, vaikas dar būdamas, jau mąsto, suka sau 
galvą galvodamas kaip sutaupyti sunkiai uždirb
tus ir jo mokslui duodamus tėvelių pinigus. Uk
mergėje tada mokėsi daug šitokių kaimų vaikų 
iš keturių klasių kurso ar į ketvirtąją — kož 
kodėl jie Lietuvoje buvo tada vadinami “šve
dais”. Apsibuvęs kiek naujoje vietoje ir susi
pažinęs su vietos gyvenimo ir mokymo sąlygo
mis, Antaniukas įsitikina kad perbrangiai mokąs 
(9 rublius mėnesiui) savo mokytojui, ir susiran
da kitą, pigesnį, nes tik už 5 rublius mėnesiui, 
o gerumo dar geresnį.

Nors iš Ukmergės į namus daugiau kaip 
dvigubai toliau negu iš Taujėnų, nes išviso 28 
klm., Antaniukas ryžtasi eiti pėsčias pranešti tė
veliams suradęs tą pigesnį mokytoją, žygis pa
siseka, ir Antaniukas ima mokytis pas naująjį 
mokytoją, kuris jį tikrai paruošia laikyti kvo
timus iš reikalaujamojo kurso.

Gyveno Antaniukas, aišku, toli gražu ne 
kokiose sąlygose. Turėjo, kaip ir visi kiti jo 
draugai, tik kertelę kietai_ klotai lovelei pasista
tyti ir vietą prie žibalinės lempos menkai ap
šviečiamo stalo rudens ir žiemos vakarais pa
mokoms ruošti. Už tą gulimą vietą mokėjo 1 
rublį mėnesiui; be to, tėvai turėjo atvežti porą 
vežimų malkų metams. Visi tie vadinami “šve
dai” mokėsi iš keturių klasių kurso, norėdami 
gauti vadinamo aptiekos mokinio atestatą ir su 
juo stoti (tai duodavo teises) į Kunigų Semina
riją, kas buvo didžiausia svajonė gal visų pa
maldžių Lietuvos kaimiečių motinų, arba eiti 
tarnauti kur į aptieką Lietuvoje ar Rusijoje. 
Ir Antaniukas čia mokėsi, dar manydamas būti 
kunigu, kas sutapo su jo motinos lūkesčiais — 
ji net pasninkavus tai intencijai kad jos Anta
nėlis butų kunigėlis. Tik pirm ėjimo į kunigus 
jis norėjo išeiti gimnaziją.

Ukmergėje, kur, kaip ir visuose kituose Lie
tuvos miestuose, daug vėliau ūž sodžių ėmė at
busti Lietuvybė, tada vyravo Lenkų kalba. Tat 
Antanas išmoko čia dar ir Lenkiškai, įsigijo net
gi Lenkišką maldaknygę, tačiau jos greit nusi
kratė, nes buvo išmažens pripratęs prie Lietu
viškų poterių. Norėdamas stoti tik klasiškon 
gimnazijon, Antanas Ukmergėje pasimokino ne 
tik Lotyniškai bet dar ir Graikiškai.

Pasimokęs pusantrų metų Ukmergėje, An
tanas pasijunta jau galįs laikyti įstojamus kvo
timus į ketvirtą gimnazijos klasę. Pasirinko 
tam Liepojos gimnaziją, nes tame mieste jam 
buvo patogiausia mokytis: ten, vielų fabrike, 
dirbo vyresnysis jo brolis, Motiejus.
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Jau vidurinės-tautinės sro
vės visuomenei ir veikėjams ži
noma kad Spalių 13 ir 14 dd., 
Cleveland, Ohio, Įvyks bendra 
konferencija - seimas Amerikos 
Lietuvių Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros.

Prieš bendrąją konefrenciją, 
Spalių 13-tą įvyks Amerikos 
Lietuvių Sąjungos pasitarimas. 
Be abejo ir A. L. T. Sandaros 
veikėjai tą dieną turės savo 
pasitarimą, taip kad abiejų or
ganizacijų delegacijos prieš ge
nerate konferenciją bus plačiai 
išsvarsčiusios savo reikalus h’ 
pažiūras į visuotinus klausimus.

Sekmadienį, Spalių 14 dieną, 
įvyks bendras pasitarimas, iš 
kurio reikia tikėtis labai gerų 
pasekmių. Įvairus veikėjų pa
siūlymai jau šiandien rodo kad 
yra gerų norų subendrinti tau
tines jiegas. Tie įvairus pasiū
lymai bei sumanymai prisieis 
svarstyti tautininkams ir 
dariečiams.

Iki šiol Chicagoje jau 
keletas įvairių pasitarimų
vienų ir kitų vadų, kas parodė 
neblogų rezultatų ir gana daug 
gerų norų.

Konferencijos - seimo pasek
mės bei nustatymas bendras 
tautinės linijos kultūriniam 
konstruktiviam darbui labai 
daug priklausys nuo musų vei
kėjų kurie dalyvaus konferen
cijoje.

Galiu drąsiai pasakyti kad 
kaip pas Tautininkus taip ir 
pas Sandariečius šiandien yra 
rimto nusistatymo sukoncen
truoti savo jiegas į darbą taip 
kad butų daugiausia naudos vi
suomenei ir tautai, ir taip su- 
konsoliduoti kad jos liktų ant 
visados neskaidomas kūnas.

Todėl, gerbiami veikėjai Tau
tininkai ir Sandariečiai, rengki- 
tės į seimą į Clevelandą ir vi
si bankykime turėti tą mintą, 
tą norą kad tik gerai organi
zuotas kūnas galės ką gero 
Amerikos Lietuvių išeivijoje 
padaryti.

Musų kultūrinis darbas ir jo 
pasekmės priklausys nuo mu
sų bendro susitarimo.

Bronius F. Simons-Simokaitis,
Am. Liet. Sąjungos Pirm.

KERTINIS AKMUO 
DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLUI
Sutvarkius galutines apyskai

tas, paminklo komiteto posėdyj 
Rugsėjo II d. paaiškėjo—kad 
pelno paminklo fondui davė šie 
rengimai: (1) Gegužinė Birž. 
24 d.—$368.52, (2) didvyrių 
žuvimo minėjimas Liepos 17 d. 
$11.50, (iš lakūnams skirto 
MARGUČIO leidinio ir lakūnų 
fotografijų), (3) Lietuvių Die
na Harlem Airport e Rugpjū
čio 5 d.—$572.70. Iš viso 
$1051.72.

Fondo kasininkas J. Krotkas 
pranešė, kad paminklo fonde 
jau yra $6602.58. Be to jis 
pranešė kad Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas (Manchester, 
N. H.) siuntė per Altass auką 
($4.00) Dariaus-Girėno pamink
lui ir reikalavo kvito iš fondo. 
Fondo globėjai tuo reikalu tei
ravosi ALTASS centre, kuris 
pareiškė kad tokios aukos ten 
negauta.

Nesusipratimams išvengti visi 
Dariaus-Girėno gerbėjai pra
šomi aukas siųsti tiesiai Da
riaus-Girėno paminklo fondo 
kasininkui, kaip jau buvo ne 
kartą skelbta: Mr. J. Krotkas, 
Darius-Girėnas Memorial Fund, 
c/o Metropolitan State Bank, 
2201 W. Cermak Rd., Chicago 
Ill.

Komitetas nutarė statyti $10- 
000 vertės paminklą naujausioje 
ir gražiausioje Čikagos lietuvių 
kolonijoje—Marquette Parke, 
kaip Chicagos miesto valdžia 
dar anksčiau siūlė. Kertinis 
akmuo bus šį rudenį padėtas. 
Visų kolonijų Lietuviai prašomi 
padėt galutinai išugdyti fondą 
gražiausioje Chicagos Lietuvių 
dvyniams gražų paminklą jų 
gyventam mieste!

K-to sekr. P. Jurgela

SPĖTA RASTAS GAI- 
ŽAITĖS LAVONAS - 

BET NE JOS

d. šį pava- 
apie $8,000

galvos ku
rt., 

medžių.

ap-
to-

su-

visokį išvedžiojimai. Valdžios 
daktaras (coroner) daro komiš
kus tyrinėjimus ir bando su
rasti šiokių-tokių įrodymų.

Reporteriui nuvykus į High
land Park ir apžiurėjus liku
sius rubus nieko aiškaus nebu
vo galima pasakyti ir tinkamos 
išvados padaryti. Likusių kū
no grobių neteko matyti, nes 
jie laikoma uždaryti sulaikymui 
dvokimo. Policija pasakė kad 
iš tokioje padėtyje esamų liku
čių nieko negalima spėti.

Daugelis Chicagos 
kurie 
gavo 
kusių 
žinti. 
nią ir 
Vaičiui, 
las pora mėnesių vėliau polici
jai raportavo, dingo palikdama 
raštelį buk išeinanti į sanato
riją gydytis.

Apskrities daktaro egzami
navimai parodė kad ypatos vei
das buvo ilgas, siauras smak
ras ir gal but atsikišę žanda- 
kauliai. Tie nurodymai atsako 
Gaižaitės veidui.

Dar vienas dalykas kurį po
licija laiko svarbiu tai po su
puvusių rankų nagų, rastus 
plaukus. Tie plaukai atidžiai 
studijuojami po mikroskopais. 
Spėjama iš to kad nužudyta 
ypata galėjo kovoti su savo už
puoliku ir laike kovos griebė 
už plaukų, taip kad išpeštų 
plaukų dalis liko po nagais ne
supuvę. Rep.

Lietuvių 
Gaižaitę pažinojo ir drau- 
lankosi pamatyti jos li- 
rubų dalis su tikslu pa- 
Policija apie tai davė ži- 

• Lietuvos Konsului Kal- 
Gaižaitė, kaip Konsu-

yra pasakyti ar 
būti tie kuriuos 
dėvė j o.

kad kūno paži-

SULAIKYTI Už VAGYSTES
Trys Lietuviai vaikinai, Vit- 

lauskas, Kminskis ir Rozanskis 
Chicagos policijos sulaikyti ir 
atiduoti teismui už vagystes.

NUŠOVĖ POLICI.IANTĄ
Lietuvis valkata Duba per

eitą savaitę nušovė seną 72 m. 
amžiaus Chicagos policijos na
rį, 
yra

Duba areštuotas, sako jis 
pamišęs. Rep.

DARIAUS-GIRĖNO PORTRE
TAI UŽSIENIN

Kaunas. -----  Draugija Už
sienio Lietuviams Remti, pa
stebėjus jog Dariaus ir Girė
no vardai šiuo metu priklauso 
prie labiausia populiarių , vardų 
užsienio Lietuvių tarpe, užpir
ko šių didvyrių tam tikrą skai
čių portretų ir siunčia juos 
sienio Lietuvių mokykoms 
šiaip organizacijoms.

uz-
ir

Vokietijoje eina toks ne- 
apikantos judėjimas prieš 
Žydus kad uždrausta nazių 
nariams su Žydais draugau
ti po grąsme išvarymo iš 
Vokietijos.

Padidina Skerdyklų 
Darbininkams Algas
Chicagos didėsės skerdyklos 

praneša kad su Spalių 1 diena 
padidins skerdyklų darbinin
kams algas. Pakėlimas bendrai 
bus apie 8 nuoš. ir palies dar
bininkus visoje šalyje dirban
čius Swift, Wilson, Cudahy ir 
Armour kompanijoms. Taigi 
minimum algos prastiems dar
bininkams bus kiek aukštesnės 
negu mokėta 1929 metais.

šis algų pakėlimas paliečia 
apie 100,000 skerdyklų darbi
ninkų. Tikima kad mažesnės 
skerdyklos paseks šias didžią
sias ir pakels algas savo darbi
ninkams.

1929 metais minimum algos 
paprastiems darbininkams bu
vo 45c į valandą. Dabar gaus 
po apie 50c į valandą.

Daug Svečių Žuralistų 
Lietuvoje

Kaunas. — Kaune per Res
publikos Prezidento Smetonos 
jubilejų lankėsi daug Latvių, 
Estų, Italų, Prancūzų ir Belgų 
žurnalistų. Po visų iškilmių, 
svečiai Lietuvos žurnalistų ly
dimi apsilankė žymiose ir isto
riškose vietose, bei grynai Lie
tuviškuose kaimuose, pas ūki
ninkus. Svečiams Lietuvos gy
venimas labai patiko ir jie ža
dėjo apie tai plačiai parašyti 
savo spaudoje.—Tsb.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plauką Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuqja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2 iškalno. Užganėdinimas 
garantuotas arba pinigai gražinami.

J. SKINDER DepL C
7838 So. Green St. Chicago, Bl.

Chicagos didžiuose laikraš
čiuose Rugsėjo 23 d. tilpo Leo- 
nos Gaižaitės, dingusios Lietu
vos Konsulato sekretorės, at
vaizdas, ir prie to atvaizdo il
gi aprašymai ir spėjimai buk 
rastas Highland Parko grebė- 
je moteriškas supuvęs lavonas 
be galvos galėtų būti Gaižai
tės, kuri dingo iš Konsulato 
raštinės Gegužės 24 
sarį ir su ja dingo 
Konsulato pinigų.

Tas apipuvęs be
nas atrastas Rugsėjo 20 
grebėjo prie didelių 
Užtiko grybautojai, kaip High
land Parko policija sako. Po
licija sako kad galvos kiaušas 
buvęs rastas kiek pirmiau, bet 
tada išjieškojus ir nesuradus 
likusio kuro per 500 pėdų 
linkui, dalykas paliktas be 
limesnio jieškojimo.

Dabar kada grybautojai
rado supuvusį lavoną, pasirodė 
kad jis buvo tiktai už 800 pė
dų nuo tos vietos kur buvo 
rasta galva. Policija pasakoja 
kad kūnas esąs labai supuvęs, 
tik kaulai likę ir vietomis api
puvusios mėsos. Rubai irgi la
bai supuvę, tik gabalai telikę, 
batukai pusėtinai sveiki ir at
rodo rusvos odos. Švarkas bu
vo trumpas, kailiukais apve
džiotas, kokios spalvos sunku 
pasakyti, atrodo lyg butą juo
dos. švarko sagtys sveikos. 
Skrybėlaitė buvus balta. Ru
bai atrodo buvo vasariniai, bet 
kadangi labai supuvę ir mažai 
kas likę, sunku 
tie rūbai galėjo 
Leona Gaižaitė

Policija sako
nimo nėra galima padalyti iš 
rastų likučių, ir tik viena prie
monė likus tai surasti dentis- 
tą kuris gal galėtų pasakyti ar 
jis pažysta keno tie dantys ku
rie rasti su galvos kiaušu, nes 
dantys nekurie yra auksiniai. 
Jeigu dentistas pažintų savo 
darbą jis galėtų pasakyti ai’ tie 
rasti griaučai yra Leonos Gai
žaitės. Kol kas nėra žinių kas 
Gaižaitės dantis taisydavo.

Highland Park, Ill., randasi 
apie 24 mylios nuo Chicagos į 
šiaurę.

Kūnas, kaip policija spėja, 
yra išgulėjęs apie tris ar dau
giau mėnesius. Prie lavono li
kučių rasta prasto išdirbimo re
volveris ir sumušta bonkelė 
nuodų.

Keistas dalykas tai galvos 
buvimas toli nuo kūno, kas pa
rodo kad ypata pati negalėjo 
nusižudyti, turėjo, kas kitas nu
kirsti galvą ir nuvesti vienur, 
o kūną nuslėpti kitur. Galva 
irgi visiškai supuvus, likę tik 
kaulas ir dantys. Tas polici
jai labai maišo pėdas ir daroma

rastų likučių. Jis 
įmatyti ir pažinti 
tas lavonas nega- 
Gaižaitės.

MOTRIS BUVUS ŠVIE
SIAPLAUKĖ

Kelintą dieną po suradimo to 
lavono į Highland Parką buvo 
nuvažiavęs ir Konsulas Kalvai
tis pažiūrėti 
kiek galėjo 
tikrino kad 
Įėjo būti L.

Dr. William D. McNally savo 
tyrinėjimus atlikęs pareiškė 
kad nužudyta moteriška buvo 
naturališka šviesiaplaukė, o L. 
Gaižaitė buvo juodaplaukė, to
dėl tikrinimai kad tai bus su
rasta dingusios Gaižaitės lavo
nas atpuola.

ATSTATO SKERDYKLAS
Pereito Gegužės mėnesio gai

sro išnaikintos skerdyklų dalys 
jau pradėta atstatyti. Pasta
tyta į darbą 1,100 darbininkų, 
kurie darbą varo.

Sudegė tada keturiolika bu
dinki], nuostolių padaryta už 
$5,500,000. Atstatymo darbas 
bus baigtas Gruodžio 1 d.

VEDU

Linija

Iš Gothenburgo i Stockho'.mą ke
lionė elektriniais traukiniais ima f 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholm© tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New Yorko
Gripsholm .............. Spalių 3
Kungsholm.......... Spalių 25
Gripsholm .......... Spalių 30
Drottningholm . . . Lapk. 17
Kreipkitės j vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
2il State St New York, N. Y.

Laimingieji Dariaus-Gi
rėno Gerbėjai

Birželio 24 d. Oaks Parke 
buvo surengta gegužinė, o Rug
pjūčio 5 d. Lietuvių Šventė Da
riaus-Girėno paminklo naudai. 
Tomis dienomis turėjo būti 
skirti laimėjimui šios dovanos: 
LITUANIKOS modelis, 2 auksi
niai laikrodžiai, gintarinis rū
kiklis (cigaret holder), lovos 
užtiesalas ir abiejų didvyrių- 
lakunų paveikslas. Kai kurių 
daiktų laimėjimų knygutes iš
pildžius, paminklo komiteto su
sirinkime š. m. Rugsėjo 11 d. 
buvo ištraukti laimingieji nu
meriai.

Tad šiuo pranešu, kad do
vanas laimėjo 
rėno paminklo 
LITUANIKOS 
Dr. A. Račkus,

vertės laikrodį nr. 40, Wal- 
Masiliunas, (3) auksinį 15 
vertės laikrodį — nr. 11, 
Krasauskis, ii’ (4) lovos

šie Dariaus-Gi- 
rėmėjai: (1) 

modelį nr 43, 
(2) auksinį 25

dol. 
ter 
dol. 
Ch.
užtiesalą — nr. 37, E. Stravens.

Likusios dovanos bus laimė
tos kitu atveju.

K-to sekr. P. Jurgėla



Dienos Klausimais
“DIRVA” SAVO LYG

SVARA IŠLAIKĖ
“Antras skridimas”, kurį 

rengė Chicagos socialistų 
klika gelbėjimui jų dienraš-

EUROPOS PERSITVARKYMAS Žudystės Amerikoje čio, pasibaigė, 
si jau žino.

Apie tai vi-

Praėjus 16-kai metų nuo 
palsaulinio karo pabaigos, 
kuomet aliantų valstybės 
Europos žemėlapį perdėstė 
ir pasiėmė jį saugoti, dabar 
matome tą priežiūrą persi
keltus kitaip negu kaip ta
da išrodė geriausia.

Didžiųjų valstybių amba
sadorių taryba, po to Tau
tų Sąjunga, kelių tautų pa
skiros sąjungos kūrėsi žiū
rėjimui kad Europoje vis
kas taip eitų kaip karą lai
mėjusioms valstybėms buvo 
tinkamiausia.

Lietuva tada buvo ne
reikšmingas sklypelis, ku
rį galėjo paminti katra ša
lis norėjo, ir jeigu nepamy- 
nė tai tik del to kad tie min- 
džiotojai buvo patys nusi
alinę ir pusgyviai slampinė
jo. Tokia buvo bolševikiš
ka Rusija,, tokia buvo pra- 
kišus viską Vokietija. Tik 
Lenkija, Prancūzų pumpuo
jama kad tik neišdvėstų, 
darė pasikėsinimus Lietuvą 
niogti, kad ir savo batu, 
nors pati stenėjo suvargus.

Vokiečiai tada skubinosi 
taikytis su mažais kaimy
nais, ir per kelis metus Lie
tuva rėmėsi ant Vokietijos. 
Su Rusija, tiesa, priėjo prie 
geros santaikos anksti, ir 
ta santaika nuolat pastip
rinama. Bet gal but del to 
kad kituose Europos kam
puose dalykai keičiasi ir 
sovietų Rusijai, kaip ir Lie
tuvai, reikia gretintis vie
na prie kitos.

Lenkai pagaliau pasirašo 
sutartį- su Vokiečiais, kas 
atšaldo Prancūziją nuo jų, 
ir Prancūzija, kuri rėmė 
Lenkus prieš Rusiją, dabar 
peršoko per Lenkų galvas 
ir remia Rusiją ir Lietuvą 
prieš Vokiečius, na ir, sa
vu budu, prieš Lenkus.

Su Vokiečiais Lietuva il
gai negalėjo žaisti, nes tei
singai sako Lietuviška pa
tarlė, “Vokietys po pietų 
durnas”. Vokiečiai tiek įsi- 
durnavojo kad griebėsi pa
keisti Europos žemėlapį sa
vaip, ir net jį turi nusipie- 
šę ir tarp savęs rodinėjasi.

Anglija pradėjo daugiau 
ir daugiau atsižvelgti į Lie
tuvą, ir Vokiečių nusistaty
mas prieš Lietuvos produk
tus pasidarė visai nežymus.

Baltijos valstybės, štai, 
sudarė savo sąjungą, ką il
gai trukdė Lenkai ir kiti.

Lenkija dabar visomis 
pusėmis raitosi.

Italija ir Prancūzija su
sitaikė už Viduržemio jurų 
karo laivyną, permatę kad 
jos viena kitai nėra tiek pa
vojingos kiek pavojingas 
yra Vokiečių užgrobimas 
Austrijos. Kartu sutarė 
ginti Austriją nuo Hitleris- 
tų, ir dabar Europai bus 
daug geriau.

Iš Vokiečių ir iš Lenkų 
pavojus Lietuvai dabar yra 
mažiausias negu kada bu
vo. Lenkija dabar nedrys 
Lietuvą pulti, o kaslink Vo
kiečių, tai tie gali kasdien 
dalyti pasikėsinimą Klai
pėdos kraštą prijungti at
gal prie Vokietijos. Tačiau 
tą gali daryti tik pačios 
Klaipėdos Vokiečiai kokiu 
nors smurto budu. Bet Lie
tuvos vyriausybė moka ga
biai tuos Vokietininkus, lyg 
žiurkes, gaudyti. Jeigu no-

I retų pulti Vokietijos kariu- 
menė, tas reikštų karą, o 
taš-— savo keliu— reikštų 
Prancūzų griebimą Vokie- 

■ čiams už sprando iš kitos 
pusės. Bent kokį Vokiečių 
militarišką puolimą Lietu- 

Į va atlaikytų, iki Prancūzai 
ir Anglai atsiųstų savo ka- 
riumenę Vokiečiams suval- 

' dyti.
i Dabartinis Europos val
stybių politinis persitvar
kymas eina Lietuvai į nau
dą.

Kolegijų Lankytojų 
Skaičius Padaugėjo

Amerikos kolegijų ir uni
versitetų studentų skaičius, 
ėjęs mažyn per depresijos 
metus, pradeda rodyti dau
gėjimą pirmą kartą nuo 
1929-30 akademiškų metų.

Šio mokslo meto pradžio
je, aukštosios mokyklos nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, tiki
si įsirašysiant studentų 7 
nuoš. daugiau.

Šio meto nekuriu darbų 
pagerėjimas davė progos 
nekuriems studentams stoti 
į kolegijas ir universitetus, 
kurie neturėjo iš ko.

Su v. Valstijose kas 45 mi
nutes buna nužudomas vie
nas žmogus. Pereitą metą 

' šios šalies žmogžudysčių 
skaičius buvo 10.7 nuo kiek
vieno 100,000 gyventojų, — 
aukščiausias negu kurioje 
kitoje civilizuotoje šalyje.

Anglijoje, paveizdan, žu- 
į dysčių išpuola tik po 0.5 
nuo 100,000 gyventojų.

Su v. Valstijoms krimina- 
liškumai per metus padaro 
nuostoliii $13,000,000,000.

Apie 400,000 šios šalies 
žmonių reguliariškai užsi
ima kriminališkais darbais. 
Apie 14,000 Amerikos žmo-i 
nių nuolat laikoma kalėji
muose.

Vienas iš stipriausių ram
sčių kriminalistams yra tam 
tikra dalis advokatų, kurie 
dirba kriminalistams už jų 
pavogtus, išplėštus pinigus, 

■ir visomis pastangomis juos 
gina, gelbsti ir išsuka iš ka
lėjimų.’ Amerikos Advoka-j 
tų Draugijos pirmininkas 
pastarose dienose pareiškė 
kad teismai turėtų atsikra- ■ 
tyti tų kriminalistų-advoka-j 
tų, tų žmonių kurie prisie
kę ginti įstatymus, gelbsti 
kriminaistams išsisukti nuo 
bausmių.

LIETUVĄ PRISIMINUS 
(Argentinos Lietuvio daina)

Kasgi yra gražesnio kaip šalis gimtinė, 
O kas yra meilesnio kaip brangi Tėvynė.
Traukia mano širdį atlankyt tėvelius, 
Ir liūdna kai girdi apie jų vargelius.
Norėčiau paguosti, meiliai apkabinti, 
Jų tėvišką širdį varguos suraminti.
Žinau, ten tėveliai meldžiasi širdingai, 
Kat čia jų sūnelis gyvenčiau laiminga.
Svetimoj padangėj, toli nuo savųjų, 
Apie juos svajoju kaip ten gera buvo.
Bet ne visiems gryžti prie brangių tėvelių, 
Daug turės čia likti, prispausti vargelių.
Aš su mielu noru palikė’ šį kraštelį
Kad tik Argentinoj nereikt vargo kęsti.
Kad juros išdžiūtų, daugel eitų pėsti, 
Kad tik Argentinoj nereikt vargo kęst.
Lauk’ manęs močiutė ir mielas tėvelis 
Kada aš sugryšiu, vienturtis sūnelis.
Gal nepriseis gryžti į brangią Tėvynę, 
Reikės pasilikti čionai, Argentinoj....
Reikės tik ilgėtis, gimtinio kraštelio, 
Jo žaliųjų pievų, kalnų ir miškelių.
O kad taip papustų nors iš ten vėjelis
Kur yr’ pasilikęs gimtasis kaimelis. 

‘A.Ž.” Karosas.
------------- t

T KUR LAUKUOSE
Kur laukuos rugiai bangavo 
Ir rugiagėlės žydėjo, 
Dabar dreba ten ražienos 
Pasilikę vienų vienos.

Tik tenai užu upelio
Sidabrinis vasarojus
Žaidžia saulės spinduliuose 
Ten toli, toli laukuose.

Bet neilgos ir jo dienos,
Nes jau stovi ilgos rikės, 
Ir aukščiausias jųjų kalnas 
Jau, ’ matyt, visai nuplikęs.

Ir neliks laukuose nieko
Kas primintų vasarėlę, 
Gėlių laukus, šienapjūtę 
Ir prabėgusią rugpjutę.

Jonas Morkūnas.

Bet “Dirva” (neskaitant 
kraštutiniųjų radikalų laik
raščių) išlaikė iki galo savo 
nusistatymą nieko neturėti 
su tuo “skridimu”, ir liko 
vienintelis laikraštis kuris 
savo nusistatymo išsilaikė 
iki galo, nes netikėjo kad 
skridimas įvyks.

Netikėjo štai kodėl: to 
skridimo organizatoriai — 
Grigaitis ir Kalvaitis — ne
turėjo lakūno kuris sutiktų 
lėkti į Lietuvą. Vieną la
kūną išmainė į kitą, bet ir 
tas nedavė žodžio kad skris.

Kiti visi musų laikraš
čiai sukrito į Grigaičio ver
damą sriubą kaip musės ir 
tikėjosi, jeigu lakūnas išlėk
tų į Kauną, parašyti apie 
tai ir nors tuomi patraukti 
savo skaitytojų domę į sa
vo laikraščius.

“Dirva” išsyk pamatė kad 
“antras skridimas” surištas 
su “Nauj.” 20 metų sukak
tuvių vajum ir kad iš “skri
dimo” tas laikraštis naudo
sis savęs visapusiai susisti- 
prinimui: po priedanga to
kio darbo prilys prie visuo
menės, ja naudosis savo biz
nį garsinti. Kartu perma
tė kad “skridimas” bus pri- 
sidengimas socialistų agen
tams landžioti kolonijose ir 
dirbti užgrobimui Susivie
nijimo, nes kitaip prie mi
nų socialistai neprieina.

Tas irgi išsipildė.
“Dirvos” neprita r imas 

“skridimui” anaiptol jam 
nepakenkė. Tie kurie pa
klausė “Dirvos” sutaupė sau 
penkinę ar daugiau, bet bu
vo gana tokių kurie aukavo 
“sklidimui” su didžiausiu 
pasitikėjimu, ir jie apsivy
lė. Tarp apsivylusių yra ir 
Lietuvos Aero Klubas.

“Skridimui” surinkta ar
ti $30,000, taigi pinigų už
teko. Jeigu Rugsįjo 1 d. 
turėta apie $30,000, tai jau 
anksti šią vasarą turėta ne
mažiau $20,000. Kodėl “ne
spėta” supirkti reikalingas 
lėktuvui dalis? Ar jos iš
viso pirkta?

“Draugas” rašo:
“Grigaitis su nieku nesi

skaitė. Jis susirinkimams 
vadovavo, jis lėktuvui rei
kalingas dalis ir instrumen
tus pirko, jis kontraktus su 
firmomis darė, jis mokėjo 
algas visuomenės sudėtais 
pinigais lakūnams ir ‘Nau
jienų’ redakcijos nariui Vai
vadai ir tūkstančius mokė
jo ‘Naujienoms’ už visokius 
spaudos darbus..........Pini
gų buvo ne tik lėktuvo nu
pirkimui, jo įtaisymui, bet 
ir algoms. Tik nebuvo AL 
TASS komitete žmogaus su 
smegenimis, kuris butų ga
lėjęs visą darbą prirengti 
tinkamai ir laiku, kad nesu- 
vilti visuomenės.... Išrodė 
kad sklidimo organizavi
mas reikalingas tik tam so
cialistų geltonlapiui.... ”

“Draugas” tikrina kad 
Kauno Aviacijos Klubas bu
vo Grigaičio įprašytas pri
siųsti pageidavimą atidėti 
“skridimą” kitai vasarai.

Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis VairasISKARIJOTAS
. (Tęsinys iš pereito num.)

Medinių kurpių Suv. Val
stijose kas metai išdirbama 
po milijoną porų. Kas jas 
dėvi? Nagi darbininkai 
dirbanti drėgnuose laukuo
se, dirbtuvėse, ir teatrų ak
toriai. Vieno medžio kur
pių pora kaštuoja $1.

XVI.
Po dviejų dienų jie sugryžo, kaip bu

vo susitarta, prie savo draugų ir vėl gy
veno kaip pirmiau. Pirmuoju pasimaty
mu Magdalos Marija labai meiliai ir drau
gingai pasveikino Judą. Jaunas vyrukas 
viską dabar tėmijo didesniu susirupinimu 
ir atsidėjimu, lyg naujom akim. Tikrai, 
jam atrodė kad tame ką jam Tadas iš pyk
čio pasakė, buvo daug teisybės. Rods, ga
lima buvo aiškinti kad Marijos prisiriši
mas prie Mokytojo buvo tai paprastas mo
kinio atsidavimas. Šiaip kitų jokių per
mainų joje jis nepastebėjo, jei bent tik tiek 
kad sulyg juo ji buvo dar šaltesnė. Jis 
vis didėjančiu nuožvalgumu ir baime ste
bėdavo dabar, kaip ji, Mokytojui parei
nant namon, pirmutinė sveikindavo jį, o 
jam pradėjus kalbėti, ji vis stengdavosi 
būti kuoarčiausia, pasilenkus, praskėstom 
lupom, gerdama kiekvieną jo tariamą žo
dį. Ji didžiausiu atsidėjimu ir rūpestin
gumu atlikdavo visus, kad ir mažiausius, 
Mokytojo net ir nepastebimus, patarnavi
mus, ir niekas kitas geriau ir greičiau už 
ją neatspėdavo jo norų ir reikalavimų. 
Jeigu jis pagirdavo kokį valgį, tai tikrai 
buvo jos pagamintas valgis; kai vyrai par
eidavo namon, sudulkėję ir peršilę ir pa
reikalaudavo vandens nusiprausti, ji visa
dos pirmutinė pribėgdavo prie Mokytojo 
su vandeniu ir šluostytuvu. Kartais ji per 
valandų valandas sėdėdavo rami, užsisva
jojus, didelės palaimos nušviestu veidu.

Kitos moterys buvo skirtingos. Jų 
entuziazmas nebuvo taip ryškus, ir jos bū
davo laimingos jei joms tekdavo proga pa
tarnauti Mokytojui. Bet tai nebuvo išim
tinas jų< užsiėmimas; sulyg kitais vyrais 
jos būdavo kaip motinos, o joje panašaus 
užsilaikymo visai nebuvo. Vakarais, sau
lei jau nussileidus, jos būdavo apkalba apie 
aukštas kainas turgavietėje, ar apie savo 
šeimų senoviškumą, ne kartą atsiklausda- 
mos Zebedijo sunaus nuomonės ir pritari
mo. Marija retai tedalyvaudavo tuose jų 
pasikalbėjimuose, — kur nors šalimais at
sisėdus, verpdavo, dažnai ir per kiaurą 
vakarą neištardavo nei žodžio. Kartais 
Judas pastebėdavo kitas moteris besišnab
ždant tarpusavyje ir pasidairant jos pu
sėn.

Sulyg Judu patim, ji kas kartas darė
si tolimesnė ir šaltesnė. Juk gi jis buvo 
beveik vieno su ja amžiaus, geriausia už 
visus ją pažino ir buvo atsakomingas už 
tai kad ji čia buvo; ir vis tik ji retai te- 
prakalbėdavo į jį, pasitenkindama papras
to mandagumo pasveikinimu. Jo dažnus 
patarnavimus ji priimdavo tyliai, lyg ir ne
norėdama jų. Tik už gėles, kurias jis par
nešdavo jai iš laukų, ji meiliai padėkoda
vo su šypsena; bet, susėdus prie vakarie
nės, jis pastebėdavo kad jo atneštos gėlės 
puošdavo stalą priešais Mokytoją. Ma
tyt, tai ką jam buvo pasakęs Tadas, buvo 
teisybė.

Nelabų palinkimų siela gal butų nu
kreipus nužiūrėjimą ir kiton pusėn. Juk 
joks mirtinas žmogus nėra visiškai atsi
palaidavęs nuo vadinamų kūno reikalavi
mų. Bet Mokytojas nežiūrėjo į moteris 
taip kaip kiti vyrai žiuri — net ir jo pa
ties motina buvo jam kaip ir šiaip kurio 
žmogaus motina. Kūno nešvarumas jo 
akyse buvo pasibjaurėtinas dalykas. Jis 
negalėdavo net išsiskyrimo suminėti, ne
sudrebėjęs, net pats altorius (anot jo žo
džių) verkia vyrui nuo žmonos atsiski
riant. Ir vis tik tuo pačiu laiku jis drau
gaudavo su nupuolusiais, 'jei tik jie paro
dydavo širdingos atgailos, o to nepadary
tų nei vienas Farizejų daktarų. Be to jis 
laisvai kalbėdavosi su moterimis, kurias 
sutikdavo ar tai pakelyje, ar prie šulinio, 
lygiai kaip ir su vyrais; kalbėdavosi net 
su stabmeldžių moterimis, nors tokį daly

ką tikintieji Žydai skaitydavo neleistinu 
ir nepadoriu. O Magdalos Marija elgėsi 
padoriai... .

Del visų šitų dalykų Judas nelabai te
sirūpino ir nesikrimto, nors kartais jų ne
skaitlingą būrelį ir lydėdavo ne kaip jau 
draugingai nusistatę padaužos. Mokyto
jas buvo užimtas vieninteliu, visųsvarbiaų- 
siu dalyku — jo žmonių ir visos žmonijos 
išganymu bei gerove. Del kitų dalykų 
jis nesirūpino ir apie juos nei negalvojo. 
Matyt, iš pat jau kūdikystės jame nebuvo 
jokių nepadorių palinkimų. Jam nerūpė
jo žemiška meilė nei žemiški turtai, joks 
atskiras asmuo, rodos, negalėtų užimti jo 
minčių. Jis buvo švelnus, malonus ir tei
singas visiems. Jei jis nusišypsodavo Ma
rijai tai būdavo tokia pat šypsena kokia 
jis pasveikindavo prabėgdavusi jo taku kū
diki, ar paprašydavusią jo palaiminimo 
motiną. Tiek pat lygiai dėmesio jis te
kreipdavo į Joaną, Salomę ir Suzaną. Ma
rija daug jam reiškė, bet tik ne daugiau 
kaip ir bent koks kitas asmuo iš tų kurie 
atsisakė nuo visko tikslu būti su juo ir 
tarnauti jam. Jei jau visa taip ir nebūtų 
kaip ištikro buvo, tai vis tik jo« budo jaut
rumas, jo uždavinio didybė ir jo kilmės 
kilnybė niekam neleistų net ir manyti apie 
bent kokį iš jo pusės pasiryžimą lenkty
niauti del moters meilės su Judu.

Visa tai visiems turėjo būti aišku. 
Bet Marija, kas buvo visai natūralu, gal 
to ir nesuprato greitai. Reikalinga buvo 
ilgesnio tėmijimo, kentėjimo ir nusivyli
mų, iki pats laikas išaiškintų jai kad jos 
jausmai kreipiami ne ton pusėn. Ji nega
lėjo to viso greitai suprasti. Tiktai skau
dus užsivylimas galėtų pamokyti ją ir pa
rodyti jos klaidą. Todėl Judas vis dar tu
rėjo vilties. Ji- pasiryžo kantriai laukti 
iki pati tikroji padėtis nušves apsiautus) 
ją rūką ir įsiskverbs jos mintim Ir po to 
jau, jis tikėjosi, jo pasiaukojimas ir atsi
davimas jai bus kurią nors dieną jos su
prastas ir įkainuotas.

(Bus daugiau)

Kiek yra pasaulyje kalbų. Tikrai dar 
nėra ištirta kiek jų yra, bet vis dėlto apy
tikriai suskaityta 2,700 skirtingų kalbų. 
Nėra tokio žmogaus kad išmoktų jų bent 
pusę. Lietuvių literatūroje žinomas rašy
tojas Vokietis Sauerveinas, dainos “Lie
tuvninkais Mes Esam Gimę” autorius, mo
kėjo apie 53 kalbas.

Degtinė kurioje esti 40'• alkoholio, 
padaro ypatingai didelę blėdį į pilvo plėvę 
ir kitus vidaus organus iššaukdama grei
tą pasigėrimą. Bet ir daug silpnesni al
koholiniai gėrimai, kaip alus, vynas, ku
rių paprastai daug išgeriama, pragaištin
gai veikia į žmogaus sveikatą ir pagami
na visas alkoholizmo pasekmes. Apie tai 
aiškiai liudija prityrimas tų šalių, kurio
se išdirbama alkoholiniai gėrimai, ir dide
lis aludarių mirtingumas.

JUROS MERGA
(Paraše K. S. Karpius, “Meruno” autorius)

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

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

rie užkariauja ir Įsigyvena Palangos srityj. Apie 
tai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo
Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
žmones nuo svetimųjų, bet pats Įsimyli į tą už
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny-

' ga didelė, 298 pusi. Kaina ........................ $1.00
i Reikalaukit “Dirvoje”



LIETUVOJE MIRE KOMP. AKRON
Prigėrė Rašvtojas

Kaunas. — Rugsėjo 8 d. ry
tą maudydamasis Nemune ties 
Kaunu prigėrė jau pagarsėjęs 
Lietuvoje rašytojas Romas 
Striupas. Anksčiau velionis 
tarnavo vidaus reikalų minis
terijoje, bet paskutiniu metu 
gavo pensiją ir užsiėmė tik li
teratūros darbu. Jis yra para
šęs keletą knygų, kuriose skel
bė teisingumo ir žmoniškumo 
idėjas.—Tsb.

JAPONŲ KARO DELEGACI
JA LIETUVOJE

Kaunas. — Lietuvoje nese
nai lankėsi Japonų karininkų 
delegacija. Kol kas jos lanky
mosi tikslas yra nežinomas. ši 
delegacija Lietuvoje išbuvo la
bai trumpą laiką. Kiek ilgiau 
ji pabuvo Berline. *

Turint galvoje užsienių spau
dos paskleistas žinias kad tarp 
Japonijos ir Vokietijos yra pa
daryta slapta karo sutartis, 
šios karininkų delegacijos vy
kimas Berlinan skaitomas reik
šmingu faktu.—Tsb.

NUTEISĖ SUŠAUDYTI

Tilžėje Varoma Nepa
prasti Karo Prisiruo

šimo Darbai
Tilžės miestas yra anoje Ne

muno pusėje, šiandien Vokieti
jos valdomas. Tai vidutinio di
dumo netaip jau tirštai apgy
ventas miestas. Pries karą, 
ypač kai Lietuviams buvo už
drausta spauda, Tilžė buvo Lie
tuvių tautinio veikimo centru. 
Čia buvo spausdinama “Aušra” 
“Varpas” ir kiti Lietuviški lai
kraščiai. Vadinasi, anuo laiku 
iš Tilžės į Lietuvą sklydo atgi
mimo šviesa. Taip ir turi būti, 
nes Tilžė yra Lietuvių giminės 
Prūsų didžiausias miestas ir 
kartu Lietuviškiausias.

Nežiūrint šiandien Vokietijos 
nazių priespaudos, Tilžėje dar 
tebeveikia viena-kita Lietuviška 
draugija, turi savo laikraštį 
“Naująjį Tilžės Keleivį”, turi 
Lietuvišką spaustuvę, chorą, 
knygyną ir kitas kultūros įstai
gas. Tačiau paskutiniu metu 
Vokiški naziai visa tai persekio
ja ir nori Prūsų Lietuvių tau
tišką gyvenimą sutramdyti.

Ir šitoje Tilžėje, kuri anais 
laikais buvo, galima sakyt, Lie
tuvybės centru, dabar nukreipta 
didžia propoganda prieš Lietuvą. 
Iš Tilžės pasiekė žinios kad ten 
dabar pastebimas sustiprintas I 
kariškas pasiruošimas, didina- į 
mosi karinės dalys, daromi ma-

NAUJALIS
Kaunas. — Rugsėjo 9 dieną 

staiga mirė žymus Lietuvos 
kompozitorius, Prof. Juozas 
Nauja’is, daugelio vadinamas 

. dabartinės Lietuviškos muzi
kos tėvu. Velionis buvo išėjęs 
užsieniuose aukštuosius muzi
kes mokslus. Prieš karą daug 
dirbo Lietuviškos dainos gaivi
nimui, buvo Lietuvišku chorų 
vedėju, dainų kompozitorium 
ir Kauno muzikos mokyklos 
profesorium.

Iki pat mirties velionis buvo 
Kauno Bazilikos vyriausiu var- 
goninku. Dar per Prezidento 
Smetonos intenciją, apvaikščio
jant Prezidento 60 metų gyve
nimo sukaktuves, laikomoms 
pamaldoms velionis dirigavo į 
Bazilikos chorui, o jau kitos! 
dienos vakare, per tų pačių iš- j 
kilmių aktą, valstybės teatre, 
staiga apalpo ir nuvežtas Į mie-! 
sto ligoninę mirė.

Lietuvos muzikos ir dainos 
sluogsniai Profesoriaus Juozo 
Naujalio asmenyje nustojo me
no įkvėpėjo ir vieno gabiausių 
jo reiškėjų.

Tiek savo kilimu, tiek darbo j 
vieta J. Naujalis buvo tikras Į

TRIS PLĖŠIKUS
Šiauliai. — Karo lauko teis

mas Šiauliuose sprendė trijų 
Mažeikiškių plėšikų bylą. Kal
tinami buvo Antanas Vaičius iš 
Kalvėnų k., Mažeikių v., ir Al
binas Kesminas už plėšimus 
Mažeikių apsk. Visi trys plėši
kai, pasmerkti mirti sušaudant.

Be to, už priėmimą ir slėpi
mą vogtų daiktų Mažeikiškis 
Jonas Kmeitas nubaustas tre
jus metus sunkių darbų kalė
jimo. “L.U.”

DAUGIAU IŠVEŽAMA 
KIAUŠINIŲ.

Visais pirmesniais mėnesiais 
šymet iš Lietuvos kiaušinių bu
vo eksportuota mažiau, negu ati-1 
tinkamais mėnesiais praeitais 
metais. Pirmas čia išimtį padarė 
'Liepos mėnuo, per kurį šymet iš 
<isos Lietuvos kiaušinių ekspor
tuota 1,949,500, tad 46.9'< dau
giau negu praeitais metais tuo j 
pat laiku. Pirmesniais mėnesiais 
kiaušinių eksportą buvo pakėlęs 
tik Pienocentras, kuris viso šy
met jų jau yra eksportavęs apie 
8,265,000, tad daugiau—negu 
praeitais metais, apie 60'1.

“L. L”.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6497 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438—-----

nevrai, plečiamos kazarmės. Vi
sa tai daroma nepaprastai sku
biu tempu. Tilžėje laukiama 
dviejų naujų pulkų—vieno pėsti
ninkų ir vieno artilerijos. Sku
biai pertvarkomos dragūnų ka
reivinės, kuriose apgyvendintas 
artilerijos pulkas. Karo valdžia 
nupirko 1000 arklių. Tilžės in
tendantūra trigubai padidino 
maisto atsargą, palyginus su 
praėjusiais metais. Kariški, poi- 
cijos ir smogiamųjų dalių san
dėliai perpildyti ginklais ir ka
riška medaga.

Šitokius Vokiečių atvirus pa
siruošimus matydamos, neseniai 
tarpusavio paktą pasirašiusios 
trys Pabaltijo valstybės irgi 
nėra ramios. Dabar jau pasi
girdo balsų, ir gana aštrių, net 
iš Latvių ir Estų sluoksnių, kad 
po politinės Pabaltijo valstybių 
sąjungos reikia pirmoje eilėje 
įsteigti karišką šitų valstybių 
sąjungą. Tik bendromis jėgo
mis šiuo neramiu laiktarpiu bus 
galima stipriai jaustis, nes visi 
mato kad didžiausias Pabaltijo 
valstybių priešas Vokietija taip 
smarkiai ginkluojasi. Todėl ir 
Pabaltijo valstybės turi būti pa
siruošusios šiuos galimus netikė
tumus atremti. Jau dabar pa
aiškėjo kad Rygoje parafuotas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
glaudė snio bendradarbiavimo 
paktas Genevoje pasirašytas. Po 
to, galimas daiktas, seks šių 
valstvbiu ir kariška sutartis.

Tsb.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

j Kaunietis. Tai teikia jo veik
lai ypatingos reikšmės: prieš
kariniame Kaune mažai Lietu
vių inteligentų tebuvo.

Juozas Naujalis gimė Rau- 
įdendvaryje, 1869 m., kaipo baž- 
j nyčios tarno ir teplioriaus sū
nūs. Gimtajame dvare baigė 

I pradžios mokyklą, ten pat pas 
' vietinį vargoninką įgijo ir pir
mutines muzikos žinias. Jo ne- 

! paprasti muzikos gabumai at- 
| kreipė dvaro savininko grafo J. 
į Tiškevičiaus atidą ir Juozas 
Naujalis patenka į Varšavą, kur 
1889 metais baigia muzikos 
konservatoriją.

Jis nuo to pradėjo pasižymėti 
j bažnytinėje muzikoje ir jo baž
nytinės muzikos kuriniai pate
ko ir už Lietuvos ribų.

1 Pasaulinės muzikos srityje 
jis išgarsėjo tik Lietuvoje, bet 

i užtai pasidarė visiems brangus 
ir artimas žmogus. Jo jaukus 
kuriniai, jo diriguojami chorai 

į neatskiriamai surišti su musų 
atgimstančios tautos judėjimu. 
Prieškariniame Kaune J. Nau- 

Į jalis užima centralę. pripažinto 
j autoriteto ir muzikos gyvenimo 
i vadovo vietą. 1899 m. jis slap- 
I tai įsteigė Lietuvių Dainos dr- 
ją. Rengė slaptus vakarus-kon- 

j certus, kuriems Naujalis rašė 
kurinius, dainas. Spaudą atga
vus, jau viešai veikdamas Nau
jalis organizavo iš Seminarijos 

| mokinių pavyzdingą chorą, vė
liau įkūrė Vargoninkų draugiją 

į ir mokyklą. Jo mokiniais buvo

GUMŲ dirtuvėse darbai' la
bai susilpnėjo, daugumą darbi
ninkų paleido nuo darbų. Sa
ko buk šią savaitę gumų dirb
tuvių darbininkai balsuoją į 
kurią uniją darbininkai nori 
prigulėti, kompanijos uniją ar 
j Amerikos Darbo Federaciją. 
Kiek žinoma, kompanijos labai 
nekenčia Darbo Federacijos ir 
nori jos atsikratyti, todėl agi
tuoja kad darbininkai balsuo
tų už kompanijų privatines uni
jas.

—Vietos biznio įstaigos už- 
laikytoja Juzė Tarutienė lan
kėsi Bostone ir apielinkėse, vie
šėjo pas gimines ir draugus, ir 
gryžo patenkinta. Kelionė se
kėsi gerai. Ji prieš daug metų 
ten gyveno, sako dabar ten ra
do daug naujų permainų, ne
kurie iš Lietuvių, sako, gana 
prasisiekę turtu, o nekurie vi
sai nusigyveno.

Darbai, sako, ir ten eina silp
nai. Laimė to kuris kiek dir
ba, arba taupė pinigus kitados 
kada dirbo, tai dabar turi iš ko 
gyventi.

—Nekurie Akrono politikie
riai su vadovu Rubensteinu bu
vo pradėję rinkti parašus tarp 
miesto gyventojų, norėdami pa
šalinti iš vietos dabartinį mie
sto mayorą Meyers. Parašų 
nesurinko užtektino skaičiaus, 
ir jų užsimanymas nupuolė.

Mayoras Meyers yra Demo
kratas.

—Akrono Lietuviams žinomo 
garsios Vasiliausko bendrovės 
advokato Ch. Mottinger _ žmona 
šiose dienose mirė.

—šią savaitę federates val
džios agentai areštavo tris as
menis pardavinėjusius nelaga- 
liškai svaiginančius gėrimus.

—Teisėjas Fritch nuteisė 
kalėjiman tūlą Baker už neuž- 
laikymą žmonos ir 5 metų am
žiaus sunaus. Baker ginasi 
kad tas sūnūs nesąs jo, dėlto 
atsisako mokėti jo užlaikymui. 
Už tokį atsisakinėjimą Baker 
turi sėdėti kalėjime.

—Pas p. Juknienę, kurios 
vaikai priklauso Akrono Lietu
vių Draugiškame Klube, lankė
si svečiai iš West Virginia. Po
ni Juknienė turi savo biznį, ir1 
yra gera, prakilni moteris.

Kalnas.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

4AMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus. 

tengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

KOMER COAL & WOOD CO • kų vargoninkai ir muzikai
1201 East 80th St. Phone GArfield 2921

LIETUVIS ANGLININKAS
ORIGINAL POCAHONTAS LUMP tonas $8.25

(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį pelenų iš tono)
STANDARD POCAHONTAS LUMP tonas $7.85

(ši anglis duoda dideli karšti, sudega iki smulkių pelenų.)
KENTUCKY LUMP ..........................................   tonas $7.85

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

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

(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)
PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.

CAFE IR RESTAURANTAS

Naujalio pasaulinė kūryba — 
| pirmojo, romantiško Lietuvos 
atgimimo periodo atspindis.

Prof. J. Naujalis palaidotas 
i Rugsėjo 12 d. Kauno kapinėse, 
I po iškilmingų pamaldų Kauno 
j Bazilikoje-katedroje, kur buvo 
j išlaikytas visą parą ir kur jam 
j paskutinį kartą atėjo pasakyti 
1 sudiev didelės minios žmonių.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

t VlETINES ŽINIOS j
Trumpos Žineles

GIRDĖJAU kad Liet. Kultū
rinio Darželio Sąjunga rengia 
labai šaunų banketą sekmadie
nį, Spalių 28 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Banketas bus 
paminėjimui penkių metų su
kaktu’ių Darželio Sąjungos gy
vavimo. Sąjungos visas tiks
las dabar yra kuogreičiausia 
paskubėti Darželio įrengimo 
darbą, o tam darbui reikalin
ga finansinė parama. Nors 
miesto valdžia davė žemę ir 
duoda darbininkus, bet medegą 
reikia savo pirkti Darželio puo
šimui, o pinigus mes galime su
kelti tik per savo pastangas, 
rengiant įvairias pramogas.

Šio sukaktuvių banketo ko
misija darbuojasi kad banketas 
išeitų pasekmingai.

CLEVELANDE minėsim už
grobimą Vilniaus sekmadienį, 
Spalių 14 d. Rengiama pui
kiausios iškilmės Spalių 14 die
ną. Kadangi tą dieną bus tau
tinės srovės suvažiavimas tai 
apie 2 vai. po pietų bus atsi- 

! lankymas Darželyje kitų kolo
nijų svečių, kurie pasakys įs
pūdingas kalbas.

Tą patį vakarą, nuo 5:30 v., 
Lietuvių salėje bus kalbos ir 
muzikalia programas Vilniaus 
užgrobimo paminėjimui. Pro
gramą užpildys svečiai ir vieti
niai. Po programo bus šokiai. 
Taigi visų priedermė atsilanky
ti j Lietuvių salę sekmadienį, 
Spalių 14.

TEKO DALYVAUTI pikni
ke Rugsėjo 16 d., naujos para
pijos darže. Piknikas buvo su
rengtas bendrai Youngstowno 
Lietuvių ir Cleveland© Lietuvių 
naujos parapijos, žmonių bu
vo daug ir matėsi visokių pa
kraipų žmonių. Kadangi tų pa
rapijų kunigai yra platesnių 
pažiūrų žmonės tai ir daug 
draugų jie pasidaro. Jų paren
gimus remia ne vien parapijų 
nariai, bet ir visi Lietuviai. 
Tikrenybėje taip ir turėtų būti 
su viskuo. Lietuvybė negriau
na tikėjimo, tikyba nepriešinga 
Lietuvybei, tai delko negalima 
Lietuviams palaikyti draugiš
kumas ir vienas kitą paremti 
reikale ?

GERAS TAISYMO DARBAS
KELLER SHOE

REPAIRING t
7903 Superior av.
Darbą padarome,

atsakančiai ir nebrangiai. At
neškit savo senais batus mums.,

SUTIKAU vieną-kitą “antro 
skridimo” komiteto narių, ir 
po kelių žodžių kalbos užklau
sus kaip ten su tuo “skridimu” 
atsitiko, pamaja ranka ir sa
ko: “Ogi aitvaras juos žino kas 
ten atsitiko. Negana to kad 
rinkome aukas ir tikėjomės kad 
viskas jau yra baigta, ir dar 
j galą buvo surengta lakūnui 
išleistuvių banketas, užtikrini
mui kad jau viskas užbaigtas, 
o pasirodė kad dar niekas ke
lionei nerengta, kas yra tik
ra šunybė”. Toliau, sako, to
kie bičiuliai mus neprigaus.

Sakau, tai kaip dabar bus su 
tomis “Ohio žiniomis”, kas da
bar jas tvarkys ir kas skaitys? 
Juk viskas buvo tiktai muilini
mui žmonių akių daroma ir per 
jūsų komitetą. Atsako, ogi ir 
su tuo bus taip kaip buvo su 
“skridimu”. Tai matote koks 
upas pasiliko komitete. Tik 
dar kaip kas bando “skridimą” 
pusti savo- kvapu, kaip gumi
nį balionuką. Jonas Jarus.

CLEVELANDO IMTYNIŲ PROMOTERIS

Karolis Požėla, kuris nesenai 
sugryžo iš Europos, kur plačiai 
pasižymėjo nugalėdamas dau
gelį Europos smarkuolių, dabar 
bus imtynių promoteriu Cleve- 
lande. Požėla taip pat užsiima

imtynėmis.
Vietos “matchmaker” ir biz

nio reikalų vedėjas bus žinomas 
veikėjas, Jonas Jarus.

Imtynės bus Coliseume, Euc
lid avė. ir E. 46th St.

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.

PALEIDIMAS KRIMINALI
STŲ. Dabartinis gubernatorius 
White sumušė visų kitų guber
natorių rekordus. Jis per du 
savo terminu paliuosavo iš Ohio 
valstijos kalėjimų netoli 1,000 
kalinių. Tame skaičiuje 42 yra 
žmogžudžiai, 29 vagys, 12 plė
šikų namų ir kiti šiaip prasi
žengėliai.

147,670 MOKINIAI. Galuti
nos skaitlinės parodo kad Cle
veland© viešose mokyklose šį 
rudenį įstojo 147,670 mokinių.

Senai žinomas Clevelandietis

■ A. W1RBICKAS
užlaiko gražia užeigų

ALINE IR A ALG Y K LA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

PAJIEŠKOMI Jurgis ii- Ka
zys Budreikai, iš Ramaškonių 
k., Anaroniškio vai., Panevėžio 
apsk. Jie gyveno Sioux City, 
Iowa. Prašomi atsiliepti. (41) 

Stasys Alaburda
7332 Bayliss avė. Cleveland, O.
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RENGIA MUZIKALIUS VA
KARUS. Douglass S. Campbell, 
prezidentas The Pocahontas Oil 
Corporation, muzikas ir uolus 
muzikos rėmėjas, sumanė pa
remti tautas jų rengimuose mu
zikalių veikalų visai kitokiais 
pagrindais negu iki šiol kas pa
našaus buvo daryta.

Tuo reikalu kviečiama į susi-

WARNER BROTHERS 
THEATRES

Uptown, Lake, Hippodrome 
ir Variety teatruose, kurie pri
klauso Warner Brothers, atsi
lankiusieji nuolatos mato nau
jausias viso pasaulio žinias, ša
lip gažiausių veikalų ir juokin
gų filmų. Šiose dienose rodoma 
Stevenson’s “Treasure Island” 
Tas veikalas labai mėgiamas 
vaikų ir suaugusių. Kainos vi
sai nebrangios.

SUSIRINKIMAS. Spalių 9- 
tos dienos paminėjimo rengimo 
komisijos ir draugijų atstovų 
susirinkimas bus laikomas an
tradienio vakare, Spalių-Oct. 2, 
nuo 8 valandos, “Dirvos” re
dakcijoje. Draugijos kurios 
pritaria tam reikalui prašomos 
atsiųsti atstovus arba valdybos 
dalyvauti. Išrinkti atstovai at
eikite į šį susirinkimą.

Komisija.

LIETUVIŲ KULTUR I N I O 
DARŽELIO Sąjungos veikian
čios komisijos susirinkimas bus 
laikomas trečiadienio vakare, 
Spalių-Oct. 3,_ P. P. Muliolio 
ofise. Valdyba ir komisijos 
prašoma dalyvauti. Bus apkal
bama Darželio planų galutinas 
užtvirtinimas ir rengimas Dar
želio 5 metų sukaktuvių ban
keto. Vald.

GAZO naudotojams bus at
mokėta bendra suma $3,400,- 
000 už gazą, kurio kaina buvo 
imama perbrangi. Visi gazo 
naudotojai gaus čekius šymet 
ne vėliau Gruodžio 24 d. Ku
rie išnaudojo daug gazo gaus 
didesnes sumas, kiti po biskį.

PENN SQUARE TEATRAS
Šiame teatre pastaru laiku 

rodoma filmos iš sovietų Rusi
jos, ir kitą savaitę bus rodo
ma Vokiškos filmos, nesirišan- 
čios su Hitlerio valdžia. Bus 
ateityje parodyta daug kitokių 
puikių paveikslų iš kitų šalių, 
kaip tai Danijos, Prancūzijos, 
Vengrijos, su Angliškais paaiš
kinimais. Rodymai prasideda 
6:30 vakarais ir 1:30 po pietų 
sekmadieniais. Teatras randa-

LABDARINGAS VAKARĖ
LIS. Spalių 13 d., šeštadienio 
vakare, rengiama labadaringas 
korta vimo vakarėlis pagelbėji
mui apmokėti apdraudą į orga
nizaciją ilgų mėtų bedarbių, 
Onos ir Jurgio Smičių. Ren
gia geraširdžiai draugai.

Visų geraširdžių žmonių pra
šome dalyvauti ir paremti, įsi
gyjant tikietą, kuris visai pi
gus. Tuomi palengvinsime jų 
rupesnį. Vakarėlis atsibus ži
nomoj Įstaigoj, graborės Adelės 
Jakubauskienės namuose.

Komisija.

VYRAI! ŠTAI JUMS VIE
TA PIRKTI RUBUS! Lietuvių 
plačiai apgyventoje kaimynys
tėje randasi puiki, didelė vyriš
kų rūbų ir visokių kitų reik
menų krautuvė, Kramer and 
Reich Co., 7002 Superior avė., 
kampas Giddings rd. Čia yra 
visokių rūšių rūbų tėvams, su
augusiems vaikinams ir jauna- 
mečiams vaikams. Kainos la
bai pritaikytos šiems laikams, 
o prekės visos atsakančios. Pa- 
praskit pirkt sau reikmenis šio
je įstaigoje ir nenorėsit eiti 
niekur kitur. Ta įstaiga gau
siai paremia Lietuviškus reika
lus.si prie Euclid ir E. 55th st.

LIETUVE ATIDARĖ PUIKIĄ

BETTY BEAUTY SHOPPE
1511 Addison Road HEnderson 6231
Atidarymo savaitę visos gausite DYKAI Shampoo su 

kožnu Finger Wave plaukų darbu.

------ ATDARA IR VAKARAIS ------
Savininkė — Mrs. E. Aleksienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th SI.
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f WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director Š

| 6522 Superior Avenue |
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Š 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems S 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ' 5
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- — 
E derniškas. E
5 HEnderson 9292 =
įMilUiiiiiiuiiiniiniiniiiuiiiiiiiiliJiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniji)-

| DELLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
= Lithuanian Funeral Home ::
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų Į= Į 
= kambarius leidžiame dykai. E j

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- - 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- Ę
s sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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rinkimą tautinių grupių muzi- j 
kaliai veikėjai ir šiaip darbu©- j 
tojai. Tas susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, Spalių 4 į 
d., Lake Room, Hotel Statler, j 
nuo 8 vai. Kurie tuo interesu©-Į 
jasi prašomi dalyvauti.

GASOLINO STOČIŲ patar
nautojai pagaliau laimėjo algų j 
padidinimą. Jie prieš keletą 
savaičių trukšmingai streikavo 
ir reikalavo daugiau algų ir 
sutrumpinimo darbo valandų. į 
Algos pakelta $2.50 iki $10, ta
čiau darbo valandos palikta 48. i

Smagus didelis Išvažiavimas ir

CLAM BAKE
Rengia Frank Tulauskas

Įvyks sekmadienį
SPALIU-OCT. 7

Smagioj vietoj — tęsis visą dieną nuo 9 vai. ryto

Vieta: W1LL-O-BEACH
Lake Shore Blvd, ir 300tiC‘Street

Apie nuvažiavimą ir kitas informacijas gausite iš
FRANK’S CAFE : : 9006 WADE PARK AVE.



dirva
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Į KAS GIMIĖT CLEVaMDE-APiaim |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais E

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland. 0.
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Didele Naujenybe Lietu
vių Salėje

Pirmutinę didelę naujenybę: 
Lietuvių salėje Clevelandiečiai 
matys sekmadieni, Spalių 7 d., 
kuomet atsilankys Į iškilmingą 
koncertą ir balių rengiamą sa-: 
lės išpuošimo naudai.

Apatinėje salėje jau baigia-, 
ma Įtaisyti puikus naujas, di
delis baras — pirmutinė dalis 
salės išgražinimo, — kas biskis I 
po biskį bus daroma ir tolyn, 
kaip tik tam tikslui bus pinigų.

šio baro atidengimo ir aplai
stymo iškilmė bus viršminėtą 
sekmadieni, Spalių (Oct.) 7 d., 
nuo 5:30 vai. vakare.

Apie tą viską skaitykit pla- į 
čiau šiame puslapyje skelbime. Į

Kadangi salės išgražinimasI 
tebus galimas jeigu Clevelandie-i 
čiai tą darbą parems, todėl vi
si Lietuviai, kas tik galite tą 
dieną rengkitės i Salės gražias 
“iškilmes”, o netrukus, paleng
va, tas vienatinis visų Lietuvių 
namas bus išgražintas taip kad 
bus smagus ateiti tėvams ir jų 
čia augusiems vaikams.

Salės Įsigijimui Lietuviai su
dėjo tūkstančius dolarių. Da- 
bargi reikalinga kelių šimtelių 
jos išgražinimui.

Ateikit visi, ir salės šėrinin- 
kai, ir draugijų nariai ir šiaip 
visi kas tik mėgstat pasilinks
minti — salės valdyba užtik
rina kad turėsit puikiausius šio 
rudens sezono laikus! Vald.

PRAREDA RENGTI 
IMTYNES

SVEIKATOS STRAIPSNIAI. 
| Trumpu laiku “Dirvoje” pradė- 
| sime talpinti žinomo Lietuvio 
j daktaro F. M. Lait straipsnius 
I sveikatos klausimais. Tėmykit 
“Dirva”.

“PRILIPO LIEPTO GALĄ”. 
Koks ten ožys užsimanė prilip
ti liepto galą ir pasigyrė kad 

I traukia “Dirvą” “Į sūdą”. Iš 
j to nekurie labai nudžiugo. Bet 
pamatysime kaip tam ožiukui 
seksis kuris taip mėgsta žmo- 

! nes užkabinėti, žmogeliui ga
li ..atsieiti labai riestai.

i Apie tai bus toliau pranešta 
j daugiau ir papasakota kas to
kie prie “Dirvos” kabinėjasi, 
ko jie Įieško, kodėl džiaugiasi, 
ir kas jų laukia.

Jonas Jarus
Clevelande prasidės imtynės

trečiadieni, 
labai geroj

Spalių-Oct. 10 d., 
vietoj, Elysiume,

Euclid avė. ir E. 4(31 h St.
Tų imtynių promoteris bus 

žinomas imtikas Karolis Požė
la, o vietos reikalų vedėjas Jo
nas Jarus. Jarus sako kad im

WEAKENED BY WEEK-ENDS

Love, the Survival of the Fetish
By PETER SKUKAS.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

GOES TO OHIO STATE U.

AMONG AKRON 
LITHUANIANS

AR PAGEIDAUJAT RADIO 
PROGRAMŲ? Norėtume iš
girsti ar Clevelando ir bendrai 
Ohio Lietuviai pageidauja Lie
tuviškų radio programų. Jei- 
gti butų pageidavimai, ir jeigu 
kitų tolimesnių kolonijų Lietu
viai gerai girdi stoti WJAY tai 
“Dirva” pasidarbuos ir trumpu 
laiku gal galėsime vėl duoti ru
denini radio programą, apie ku
rio prasidėjimo laiką bus pra
nešta kitame numeryje. Ne
praleiskit ntpatėmiję.

tynėse visada bus pastatyta 
geriausi imtikai. Imtynės bus 
kas savaitę, trečiadieniais.

LANKĖSI. Clevelande vie
šėjo žinomas buvęs Clevelande 
veikėjas Alekas Banys iš Pitts- 
burgho. Jis svečiavosi pas pp. 
Yusius, kuriems išrašė “Dir
vą”, p-lei Albinai, jų dukrelei, 
nupirko “Dirvos” krautuvėje 
Anglišką Lietuvos Istoriją, ir 
kadangi sekmadieni išpuolė Al
binos 17 metų amžiaus sukak
tuvės, dalyvavo su ja, jos tė
veliu, p. Varneliu ir K. S. Kar- 
pium Lietuvių Darželyje, kur 
savo gimtadienio paminėjimui 
Albino padėjo prie Dr. Basa
navičiaus paminklo gėlių bu
kietą. ■ Rep.

PERSIKĖLĖ. Julius Wit- 
kof f-Vitkauskas, apdraudos-in- 
surance agentas, persikėlė nau- 
jon vieton ir dabartinis jo ant
rašas yra: 1204 E. 74th Street.

VAKARIENĖ. Antradienio 
vakare Stonio valgykloje, vir
šuje, buvo surengta vakarienė 
pagerbimui Dr. J. T. Vitkaus, 
kaipo SLA. Sveikatos Komisi
jos pirmininko, kurį ton vieton 
išrinko pereitas SLA. seimas. 
Vakarienėje dalyvavo keli de- 
sėtkąi asmenų. Pasakyta kal
bos ir šiaip pasijuokauta. S.

VILNIAUS UŽGROBIMO MI
NĖJIMAS

Spalių 14 d., sąryšyje su tau
tinės srovės seimu Clevelande, 
Įvyks ir Vilniaus užgrobimo 
paminėjimas. Vakare Lietuvių 
salėje Įvyks prakalbos ir kon
certas su svečiais kalbėtojais 
ir artistais.

Taipgi tą dieną po pietų, 2 
valandą, svečiai delegatai su 
Clevelandiečiais išvien aplan
kys Lietuvių Darželį «ir padės 
vainiką prie Dr. J. Basanavi
čiaus paminklo. Nuo Lietuvių 
salės bus automobilių paradas 
Į Darželį, taigi kurie vietiniai 
norėsite automobiliais važiuoti, 
pribukit prie salės papuošę au
tomobilį Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų spalvomis. Komit.

IŠVAŽIAVO. C. F. Petraitis 
sekmadienį išvažiavo į Pitts- 
burghą ir ten žada išbūti kokį 
mėnesį laiko pas savo brolį.

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 5-TO PUSL.

PIKNIKAS. Moterų Labda
rybės Draugija rengia d Flelj 
pikniką sekmadienį, Rugsėjo 
30 d., nuo 2 vai. po pietų, nau
jos parapijos darže ir salėje. 
18022 Neff rd. Bus kortavi- 
mas su dovanomis kožnam sta

liui, ir dovana prie Įžangos ti- 
[ kietų. Taipgi bus užkandžių 
ir visko kito.

Gerbiami Clevelandiečiai, vi
si esat kviečiami dalyvauti, nes 
bus smagus piknikas, šokiams 

I gros Apanaičio orkestras.
Kviečia Komisija.

PRANEŠIMAS
LRKSA. 50 kuopa su nauja 

parapija išvien rengia Spalių 7 
d. naujos parapijos darže pas
kutinį didžiausi rudeninį pikni
ką. Piknikas bus įdomus, su 
lošimu kortų ir bus dovanos 
duodamos prie kiekvieno stalo 
laimėjusiems. Taipgi bus gra
ži dovana kas laimės prie Įžan
gos tikieto. Piknike bus ska
nių gėrimų ir užkandžių kokių 
kas norės, šokiams gros Lui- 
zos orkestras. Kviečiame visus 
kuoskaitingiausia atsilankyti.

Komisija.

(Continued from Previous Issue)
PART 3 — CONCLUSION 
THE UNMARRIAGEABLE

There are a group 
of men and women 
who pass up the mat
rimonial state volun
tarily. In many cases 
those who are averse 
to marriage are usual
ly quite intelligent and 
fairly secure econom
ically. Taking tihe 
case of women of this 

type if she remains single for any 
length of time that usually is a 
sign of her superior intelligence 
whereby she weighs and judges the 
advantages of the state of marriage, 
or may become too selective and not 
finding her man to fit her ideal, 
can, because of her economic as
surance remain unattached, while on 
the other hand, she may be so stupid 
and unintelligent rendering her un
able to fulfill her womanly role by 
attracting some male. Generally, 
it seems that most eligibles fall in 
between these two extremes. In 
the case of superior intelligence of 
women it seems that the Lord is 
conspiring toward the disintegration 
of excellent progeny. First of all, 
generally speaking, professionals and 
other select peoples do not raise 
large families. In other words they 
do not multiply and glorify the Lord 
but divide and desecrate Him by 
small families. It also may be pos
sible that the Lord is jealous of 
the mounting intelligence of man by 
learning too many of His secrets 
that He cleverly avoids that embar- 
rasment by preventing high intel
lectual off-spring through the means 
of spinsterhood and bachelorhood. 
Evidence points strongly toward the 
fact that Nature seemingly works 
against a widespread increase in 
the intellectual level of her people, 
so some authorities claim.

These selective singles frequently 
in order to alleviate the feeling that 
they are renigging in the propaga
tion of the race, help their brothers 
or sisters through schools and in 
other sundry ways all pointing to- ! 
ward 
they 
(not 
tax) 
squared 
go on 
suits more to their liking than the 
chained bonds of marriage.

Just a word about the stupid can
didates of the women. These in the 
light of the Lord’s former reasoning 
also conspires against them because 
they may breed a race of imbeciles 
which would not glorify the Lord 
and would only seriously retard the 
progress of these whom He sanc
tions by cluttering up their life-work 
supporting and building insane 
lums instead of churches.

EPILOGUE
From all this we can deduce 

all women “are not the marrying 
kind”. It is of course td the bene
fit of men to know at a glance by 
keen observation and study which

the former allegation.
have paid their “single 

be confused with the 
one form or another 

with the world and 
into super-intellectual

to 
in

Once 
tax” 
land 
feel 
then 
pur-

asy-

that

of these women are worth spending 
their money on, and which are not.

In spite of the insinuations cast 
upon the marriage by this writer 
and many others, there is some
thing wholely beneficial to be de
rived from the union of two persons 
in setting up a home. This little 
societal unit is the bulwark of what 
we call the civilized world, it is prac
tically the only state which offers 
the opportunity of the opposite sexes 
to blend the complimentary char
acteristics of each into one great 
force thus strengthening the fibers 
of the society of which we are a 
part. No stigma need be attribut
ed to the knowledge that men and 
women are continually on the look
out for a counterpart of themselves 
a thing which nature herself im
planted in nearly every person. 
Nothing pleases this writer more 
than seeing his friends and others 
setting up their “little cottage by 
the waterfalls.” See the utmost care 
and selection and designing of the 
rooms by the new couple, the weigh
ing of every intricate detail of 
household necessities. These, like 
motherhood, can most generally be 
appreciated within the 
riage. Those women 
some failure or other 
fulfill their womanly 
earth and choose, voluntarily or in
voluntarily, a career-life will find 
that as the ages are reached they 
have foregone something valuable, | 
inadmittedly. These failures often 
turn to other interests such as wel
fare work, intellectual pursuits, hop
ing that these will appease their 
family instinct. It is as it were, 
building and fortifying themselves 
against some plague. The sad part 
of it is that these only exaggerate 
their deficencies and aggravate 
morbid situations. Few escape 
this teribble fate, others take 
the chin and g 
down in their hearts 
uppermost in their calamity.

We had tried here, in several 
columns to put forth several thoughts 
on this all important subject but 
realize now how impossible it is to 
convey any great amount of material 
to our readers, at best it was mere
ly, an amusement. Probably nothing 
short of a book could even begin to 
do justice to this problem. ‘ We 
do not feel that we should go on 
letting space to this subject when 
there are a great many other im
portant issues cropping up which 
need attention, and, unless inquiries 
point for more of this subject, we 
shall omit the question for the time 
being.

The writer sincerely hopes that at 
least one particle of good has been 
salvaged from this aggregation of 
sometimes satirically clothed re
marks. We, generally, have been 
violating a rule that the average 
person is a headline reader, but still 
we feel that there are a large num
ber of people who, of our Lithuan
ians, are being more widely educat
ed and consequently find that the 
ordinary hocus-pocus that passes 
as sermons and political forays or 
verboise pyrotechnics into nothing, 
are not satisfying nor even logical. 
We have no quarrel with religion,

state of mar- 
who through 

are unable to 
role on this

their 
from 
it on 

grin though deep 
hearts remorse is

I BOY
•Mr. Joseph Muliolis, of Cleveland, 

has entered as a student 
Ohio State University. He 
son of P. P. Muliolis.

ooo 
GROUP GOES TO TABOR

A group of Cleveland Lithuanians 
plan to leave this Friday and spend 
a few days at Tabor Farm, near 
Sodus, Michigan, owned and opera
ted by Mr. J. J. Bachunas. 
Lithuanian Country Club 
note.

Mr. and Mrs. Salasevice 
driving their car, Mr. and Mrs. 
Karpius, Dirva’s editor and his wife, 
and Miss Florence Dagilitis, golf 
enthusiast, are the members of the 
party. They will leave Friday morn
ing September 26th and return the 
following Tuesday.

ooo
GIRL GOES TO OHIO STATE
Miss Irene Kazlauskas, 1092 Eddy 

Road, Cleveland, is leaving for Ohio 
State University where she expects 
to study dietetics. Miss Kazlauskas 
is a graduate of Notre Dame Aca
demy of Cleveland.

ooo
GIRL CELEBRATES BIRTHDAY
Young Miss Albina Yucius, 1435 

East 92nd St., Cleveland, celebrated 
her 17th birthday in a novel and 
patriotic manner.

Miss Y'ucius bought a beautiful 
bouquet of flowers, drove down into 
Rockefeller Parkway where the Lith
uanian Cultural Garden is locat
ed and placed these flowers on the 
statue of Dr. Basanavičius, great 
Lithuanian patriot and writer. Her 
relative, Mr. Alekas Banys, of Pitts
burgh, was present at the party._ 
and gave her a book entitled “The' 
History of Lithuania” secured thru 
“Dirva’s” Library.

at the 
is the

FARM

This is a 
of some

• who are 
and

CLEVELAND LITHUANIAN HALL 
PRESENTS A FIRST GRAND 

CONCERT AND DANCE • 
The directors of the Lithuanian 

Hall, in Cleveland, will present a 
GRAND CONCERT and DANCE 
Sunday, October the 7th, at the 
Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave. 
Proceeds will go toward the re
modeling the lower hall.

(Next week’s issue will contain 
the program in fuller detail.)

but as in other social units, justice 
for instance, the entrusted often 
attach absurd opinions onto com
monplace things devoid of mystery. 
Marriage is one of these, while no 
one should object to willing and be
lieving parties who sincerely con
nect this ceremony with some faith, 
yet it is commonly evident that many 
are without !----- •
and exist as 
is a social 
monogomy is 
tice for the 
derly civilization from the angle of 
legitimacy, inheritance and likewise. 
Religion was, according to history, 
later added as another feature to 
enshroud the important move in the 
mystery of the deity. We prefer 
religious confirmation, yet, hold 
nothing against those that differ.

(THE END)

celestial imprima tuers 
well. Marriage itself 

evolution finding that 
the best ssate in prac- 
preservation of an or-

The Akron Lithuanian Social Club 
closed its present outdoor season, 
by holding a weiner roast at Metro
politan Park, Saturday eve., Sept. 
22, 1934. Some 35 A. L. S. C. mem
bers anil a few guests were there, 
and believe me ycu, a grand time I 
was had by all.

Songs, games, and dancing com- I 
promisefl the major part of the even- I 
ing, with th', refreshments coming I 
in second. The whole affair was a I 
huge success, making a fitting close I 
for the past summer, which was full I 
of many successful events.

ooo
School bells are again ringing I 

; throughout the country, but probab- I 
ly for the last time for a large num- I 
ber of young men and women. And I 
in this so-called fortunate or un- I 
fortunate class will be found one 1 
young man from Akron—William 1 
Darulis, President of the A. L. S. C. I 
who has returned to the University I 
of Akron for his last year. Bill, I 
as he is known to friends, is com- I 
pleting his training in the field of I 
education where he plans to become I 
a physical instructor.

Throughout his collegiate career, 1 
he has b;en most active in atheletics, | 
particularly football, a sport in which I 
he received a letter each year. This j 
being his last year, great things are I 
expected from him on the gridiron. ] 
Let’s go, “Sleepy” Bill!

Two other members of the Club I 
are also taking up the reins in the I 
realm of higher education. Pete Ye- I 
nieky, after a layoff of a year is 1 
again enrolled in the engineering I 
college at the University of Akron, I 
where he is continuing his training 1 
in civil engineering. Probably the I 
latest addition to the field of higher I 
education is James “Whitey” Ter- I 
menas, who is in Nashville, Tenn., 1 
attending the Southern School of I 
Printing. He plans to make printing I 
and newspaper work his career.

Another Lithuanian Akronite, in- I 
eluded in this chosen group is Con- I 
nie Skurvid. He has enrolled as a 
freshman at the University of Akron 
in the College of Education.

Added to this group are many 
high school seniors and high school 
graduates, who, although not at
tending a university are furthering 
their education in one way or in 
another. Also there are a few col
lege graduates of the Lithuanian 
youth in Akron. Win. Sketris, former 
Carnegie Tech football star, is now 
employed at the Firestone Tire and 
Rubber Company. Also Frank Ro
kus, treasurer of the A. L. - S. C., 
who received his degree at the Uni
versity of Akron last year, is now 
doing research work at . the Gug- 
genhiem Airship Research Instituto I 
in Akron. Thus, it seems that in a 
year or two the younger Lithuanian 
generation of Akron will be com- 
nosed of a fairly learned group. 
This is one thing of which the A. L. 
S. C. and the Akron Lithuanians are 
proud, for it means, that in the near 
future those who have been fortu
nate enough to have the advantages 
of an education, and a great many 
will have had, will not only find this 
world a better one to live in, but 
even make it more enjoyable for 
those with whom they may come in 
contact with.

Pinch-hitter.
(Prijausdama Salės svarbiam reikalui, šj skelbimą “Dirva” talpina nemokamai)

LIETUVIU SALES VIVIIšpuošimo Naudai § jpjg
Sekmad. Spalių-Oct. 7 Lietuvių salėj e

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 dali, nes dabar jau svetimtauti sarmata Į musų salės skiepą Įsivesti.

Salės išpuošimo darbas varyti 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 nekurtuos reikmenis to vakaro publikai patenkinti, kaip 

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

Alaus Gėrimo 
Kontestas

Cash dovana laimėtojui

Įžanga_____35c
Šokiams___ 25c

Apanaičio orkestr.
Pradžia 5:30 vak.

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
statytas prie kairės sienos. Ir tą barą pasižadėjo padaryti dykai, tiktai užmokant 
iš Salės Bendrovės iždo už medi.

Taigi, Spalių 7 dieną, po programo, visa publika susirinks i apatinę salę ir bus i 
naujo baro APLAISTYMAS su tinkamomis ceremonijomis. Iki “aplaistymo”, ba
ras bus uždengtas ir niekas jo nematys. Kada visi sueis Į apačią po programo, Lie- I 
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, 1 
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- į 
meriai farmerkos! Ar ne verta visiems atsilankyti Į ŠĮ smagų vakarą?

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


