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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Audėjai taikosi. Audėjų 
streiko vadai, tardamiesi 
su valdžios atstovais strei
ko baigimo ir susitaikymo 
klausimais, pasižadėjo dirb
ti išvien su valdžia, jeigu 
bus galima prieiti prie su
sitarimo su dirbtuvių savi
ninkais nors kiek pritinka
mai.

Žuvo penki darbininkai. 
Columbus, O. — Kasant že
mę nuobėgoms tiesti, kelio
likos pėdų gilumoje užgriu
vo žemė penkis darbinin
kus ir jie mirė pirm negu 
spėta atkasti.

Streikuoja 1,2000. Ame
rican Stove Co. keturios 
dirbtuvės esančios Ohio val
stijos miestuose, užsidarė 
iš priežasties darbininkų 
streiko. Streikas palietė 
apie 1,200 darbininkų.

Streikas kilo kuomet dar
bininkai pareikalavo palei
sti iš darbo du netinkančius 
darbe asmenis, netinkamai 
atsinešančius Į kitus darbi
ninkus.

Budavojimo darbai viso
je šalyje šiuo laiku eina vi
sai lėtu žingsniu ir žinovai 
nesitiki pagerėjimo šį me
tų, tačiau tikrina kad kitą 
metą budavojimas gis daug 
žymiau.

Labiausia nupuolė gyve
namų namų statyba. Šiaip 
namų statyba tebetęsiama} 
bet irgi apmažėjus lyginant 
su vasaros mėnesiais buvu
sia statyba.

‘IMS MERGAS Į VAISKĄ’
Lenkai prie ko nors ren

giasi, nes ne be pikto pre
zidentas Mosčioki išleido į- 
sakymą imti “j vaiskų” vi
sus vyrus nuo 17 iki 60 me
tų amžiaus ir moteris nuo 
l.ų iki 45 metų. Visi ir vi
sos bus prievarta mokina
mos kariško “muštro”.

STOCKHOLMAS APŠVIE
ČIAMAS AUTOMATIŠ

KAI
Stockholmo (Švedijos so

stinės) elektros kompanija 
ištobulino “elektrišką akį”, 
kuri, kaip tik tamsumas pa
siekia tam tikrą laipsnį, ne
žiūrint kokia butų valanda, 
kad ir vidurdienis, uždega 
visas gatvėse šviesas. Ka
da prašviesėja, šviesos vėl 
užgesinama tuo pat budu.

ŽUDEIKOS PABĖGO Iš 
KALĖJIMO

Richmond, Va. — Du žy
mus žmogžudžiai, nuteisti 
atmokėti gyvastimi už sa
vo žmogžudiškus darbus, 
Rugs. 29 d. ištruko iš ka
lėjimo panaudodami gink
lus. Kelis kalėjimo sargus 
sužeidė.

FEDERACIJOS PREZIDENTAS RAGINA VI
SO PASAULIO DARBININKUS VIENYTIS

SULAIKYMUI KARU

Federacijos Konvencija
Tęsis Dvi Savaites 

Laiko

San Francisco, Calif. — 
Čia šią savaitę atsibuna 
Amerikos Darbo Federaci
jos metinė konvencija. Ki
tų kalbų ir tarimų tarpe, 
Federacijos prezidentas W. 
Green padarė pareiškimą 
viso pasaulio darbininkams 
kad vienytųsi ir vieningai 
dirbtų tikslu išvengti nau
jų karų, kurie išrodo gali
mi ir ruošiami.

“Mes tikime kad tiks
las ir upas viso pasaulio 
darbininkų yra toks kad 
žiūrėti idant karas daugiau 
niekados nekiltų. Darbinin
kai privalo nepavelyti tiems 
kurie visu pašėlumu j ieško 
sau galybės ir nori viską 
pasaulyje tvarkyti savotiš
kai. Darbo žmonės turi su
laikyti juos nuo komandavi
mo minių, ir varymo žmo- 
niii į karo lauką žudyti vie
nas kitą.

“Mes pasitikime kad san- 
darbininkavimas tarp dar
bo organizacijų visose šaly
se darytųsi tampresnis ir 
tampresnis”, pasakė Green.

Darbo Federacija savo 
konvencijoje programe turi 
30 valandų darbo progra
mą.

PRANCŪZIJA IR ITALI- 
.. JA SUSIARTINA

Roma. —Po ilvn metų tą
symų ir nesusipratimų, pa
galiau Prancūzija ir Italija 
priėjo prie galutino susita
rimo. Šiose dienose baigia 
gaminti dokumentus, kurie 
suartins tas' dvi šalis eko
nominiai, politiškai ir mili- 
tariškai. To susirišimo tik
slas yra užkirsti kelią Vo
kietijos sapnams apie padi
dinimą savo žemių arba pa- 
sigrobimą Austrijos.

RADO LAIVO DINGIMO 
APRAŠYMĄ

Gruodžio 14 d., 1928 m., 
pietiniam Atlantike dingo 
Danų prekinis laivas, kuris 
išvykęs iš Buenos Aires ne
pasiekė jokio uosto. Su lai
vu tada dingo apie 60 žmo
nių. Šiose dienose paskel
bta kad buvo surasta bon- 
ka vandenyje, išnešta į pa
kraštį salos Bouvet. Toje 
bonkoje buvo rastas raštas 
apsakantis visą laivo nelai
mę: laivas buvo sutriuškin
tas ledų ir nuskendo. Jūr
eiviai gelbėjimosi valtelėse 
paskiau palengva turėjo žū
ti.

Sovietų armija. Sakoma 
kad sovietų Rusija turi ga
tavai pastatyti po ginklu 
armiją iš 16,000,000 vyrų.

SAKO, RADIKALAI GAU
NA VIRŠENYBĘ

Republikonai prirodinėja 
kad NRA patenka daugiau 
į radikalų rankas nuo pa
sitraukimo Gen. Johnsono, 
pirmutinio NRA vado.

Sakoma kad dabartiniai 
asmenys kuriems Preziden
tas Roosevelt pavedė per
organizuoti NRA yra radi
kalai.

NEGRAS BALTOS MOTE
RIES LOVOJE

Cincinnati, O. — Viena 
balta moteris, 25 m. amž., 
sirgdama gulėdama lovoje, 
išbudus rado savo lovoje 
negrą, kuris peiliu grasin
damas liepė jai tylėti ir no
rėjo išgėdinti. Moteris ėmė 
spiegti, į kambarį atbėgo 
keturi balti vyrai, bet neg
ras gelbėdamasis juos su
raižė. Pagaliau jis tapo nu
galėtas ir sulaikytas iki at
vyko policija. Negras sa
kėsi esąs paleistas iš kalė
jimo, kur sėdėjo už prasi
žengimus.

AIRIJA APSAUGOS MER
GINAS

Dublinas. — Airijos sei
mas perleido bilių, kuris 
taikomas apsaugoti mergi
nas nuo patekimo i prosti
tučių namus ir šiaip nuo 
sunkenybių kokias mergi
noms reikia pergyventi ka
da jų likimu niekas nesirū
pina.

Pašto ir oro linijos viršininkai mini dešimties metų sėtuves pirmutinio nuo juru iki juru ištisi- 
nio oro pašto patarnavimo įvesto 10 metų atgal ant New York-Chicago-Pacifiko pakraščio linijos. 
Viršutinis paveikslas parodo vieno motoro 100 mylių į valandą pašto igktuvą, kurjs šdavQ į00 
svarų, kokie naudota 10 metų atgal. Apačioje matoti paskiausio išdirbinio United Air Lines lėk
tuvas, kokių ta linija turi 60. Jie skrenda 3 mylia? į minutų ir turi kelis motorus Lėktuvui de
šimts metų atgal ėmė 31 vai. ir pusę nulėkti iš Kalifornijos į New Yorkų, dabar ta kelionė atlie
kama i 18 valandų. Šie nauji lėktuvai pakelia 2800 svarų žmonių, pašto ir prekų

SUDEGĖ LUOKĖS 
MIESTELIS

Kaunas. — Rugsėjo 11 d. 
naktį Luokės miestelį (Tel
šių apsk.) ištiko nepapras
tai skaudi nelaimė — gais
ras. Gaisras kilo visiems 
bemiegant, ir išsiplėtė la
bai greitai. Iki susivokta 
kzas dedasi, jau skendo liep
snose keliolika namų.

Staiga pabudę, žmonęs 
nežinojo kas daryti, kilo di
džiausia panika. Daug kas 
gelbėjosi iš ugnies iššokda
mi per langus vienuose apa
tiniuose. Tėvai jieškojo vai
kų, vaikai tėvų. Išpradžių 
apie kovą su ugnimi niekas 
nei negalvojo.

Suliepsnojo namai net 
trijose gatvėse. Miestelis 
pavirto milžinišku liepsno
jančiu laužu.

Atsigavę žmonės pradė
jo gelbėti turtą, viską mes
dami į gatvę, tačiau veltui. 
Ugnis sunaikino daiktus ir 
gatvėje. Kovoti su ugnimi 
nebuvo jokios galimybės, 
nes šuliniai buvo ištuštinti 
per keliolika minutų. Vie
tos ugniagesiai ir atvykę iš 
apielihkės miestelių buvo 
bejiegiai, nors ugniai užkir
sti kelią past anglį nesigai
lėjo.

Vaizdas Luokėje liūdnas. 
Ugnies nenaliestų liko vos 
10 namų. Daugiau kaip 100 
šeimų neteko pastogės ir 
turto". “M.R.”

TYRINĖS H AUPTM AN
NO PROTĄ

New York. — Suimtas 
kaipo nužiūrėtas išviliojime 
$50,000 pinigų iš Pulk. Ch. 
Lindbergho, Vokietis Bru
no Hauntmann nepaleidžia
mas. Jis tardomas visomis 
pusėmis, ir pradėta tyrinė
ti jo proto stovis.

Už keleto dienų prasidės 
jo tardymas teisme.

10 UŽMUŠTA
Varšava. — Ant Grynės- 

Krokuvos gelžkelio susimu
šus traukiniams užmušta 10 

i pasažieriu.

POTOCKIS PALIKO 
MILIJONUS KOVAI

SU LIGOMIS
Varšava. — Rugs. 28 d. 

mirė grafas Jokūbas Po- 
tockis, vienas iš turtingiau
sių Lenkų, palikdamas di
delius dvarus, kurių turtus 
užrašė įsteigimui medika- 
lio instituto tyrinėjimui 
būdų kovai su vėžio ir džio
vos ligomis. Norėjo kad 
toks institutas butų suda
rytas jo vardu. Jo turtas 
siekia apie 20 milijonų do 
larių.

POLICIJANTAI TURĖS 
BŪTI “VYRAIS”

Budapest, Vengrija. — 
Policijos viršininkas išlei
do įsakymą kad visi raiti 
policijantai butų “vyrai po 
usu”: turės augintis usus.

PAGALBA NUKENTĖ- 
JUSIEMS ŪKIAMS

Washington. — Suv. Val
stijų Agrikultūros sekreto
rius praneša kad nuo saus
ros nukentėjusiems ūkinin
kams šiai žiemai bus. duota 
paramos bendroje sumoje 
$587,600,000.

Žmonėms maisto bus už
tektinai ir bus duota darbų, 
o su tais pinigais ūkininkai 
galės įsigyti gana pašaro 
savo gyvuliams.

RŪPINASI KURČIAIS
Federalė mokslo taryba 

pasiėmė pareigą išrasti vi
sus budus kur galėtų ge
riausia ir kaip pragyveni
mą daryti Amerikos kurti 
ir nedagir.dinti vaikai. Vi
so šioje šalyje esama apie 
300,000 kurčių ir sunkiai 
girdinčių vaikų.

Visoje šalyje bus išpla
tinta lakštai su klausimais 
tarp įžymiausių asmenų ii1 
ant jų atsakymų ir nurody
mų kokie užsiėmimai kur
tiems yra tinkamiausi, bus 
remiamasi priruošimui tų 
nelaimingų ateičiai.

SEIMO REIKALE
Seimas atsibus Clevelande, Ohio, Spalių 13-14 

Lietuvių Salėje, 6835 Superior Ave.
Delegatams paaiškinimas: Važiuojant į Cle- 

velandą, iš rytų ir vakarų važiuokit U. S. 20 ke
liu, kuris eina per Superior Avenue, ir neturėsit 
jokio keblumo surasti Lietuvių salę.

Apsistojimui viešbučiai taipgi randasi ant to 
paties kelio: Hotel Olmsted, Superior ir E. 9th 
Street; Hotel Hollenden, Superior ir East 6th St.

Iš tų viešbučių iki Lietuvių salei atvažiuoti ima 
apie I 0 minutų. ?

Kurie delegatai turi draugų Clevelande, siisi- 
rašykit su jais del nakvynės.

Komisija.

SPALIO 9 DIENA
“Spalio 9 diena” ir šiais me-l 

tais turėtų būti paminėta: te-Į 
gul visas pasaulis žino kad Lie
tuviai be Vilniaus ir nemano 
nurimti; “Vilniaus pasai” ir 
“Vilniaus ženklai” lai platinasi 
dvigubai. Reikalaukite Vilniaus 
akcijos literatūros ir skaitykite 
“Musų Vilnių.” Vis tai yra bu
dai šelpti nelaimingus, Lenkų 
užgrobime atsidurusius, Lietu
vius.

Vilniaus užgrobimo protestų 
susirinkimus, suprantama, gali
ma turėti ir po Spalio 9, bent 
iki Kalėdų. Kad ta Vilniečiams 
parama butų gausesnė, tai yra 
kilęs sumanymas, kad Vilniaus 
pasų ir ženklų pardavinėtojams 
butu skiriamas nors mažas at
lyginimas už sugaištą laika ii* 
telefonus, gatvekariais važinė
jimą ir tt. Tais pardavinėtojais 
gali būti (taip ir yra faktinai):

a) vietinių draugijų komite
tai, kurie save vadina ir at
lieka Vilniaus vadavimo akcijos 
komitetų pareigas;

b) tokių vietinių draugijų 
komitetų centrai, jei tie centrai 
faktinai ir nuolačiai dirba Vil
niaus akcijos idėjai ir instiuk- 
tuoja savo skyrius tokį darbą 
dirbti;

c) atskiri asmiens, Vilniaus 
pasų ženklų platintojai.

“Vilniaus pasų” ir ženklų 
platintojams, nurodytiems a), 
ir b) atlyginimas galėtų būti iki 
5% surinktos už “pasus” ir 
ženklus sumos; platintojam:; ti
po c) reikėtų jau skirti iki 1)%.

Tokiu budu, pavyzdžiui: jei 
X mieste S. L. A. kuopa savo 
pastangomis, kaipo organizacija, 
išplatino 100 pasų (po 10 centų) 
ir ženklų už 50 dol., tai ta kuo
pa gali savo išlaidoms pasilai
kyti 5 % bendros sumos, t. y. 
3 dolerius' ir į centra (iš kurio 
savo V. pasus ir V. ženklus) 
pasiųstų tik 57 dolarius, v'etoj 
60. Antras pavyzdys: A. L.- 
R. K. Federacijos skyrius už 
pasidarbavima galėtų pasilaiky
ti sau iki 5%; bet jei ir A. L.- 
R. K. F. centras pageidautų iš 
tos pat sumos, skyriuje surink
tos, sau taipgi iki 5 %, tai tas 
pageidavimas turėtų būti paten
kintas. Trečias pavyzdys: jei

JURU XEEAIMĖS
191G m. Rugp. 29 — Kinų 

laivas nuskendo su 1000.
1917 m. Liepos 9 — A iglų 

kariškas laivas Vanguard su
sprogdintas ; žuvo 800.

1917 m. Gruodžio 30 — An
glų kariškas laivas Aragon su
sprogdintas Viduržemio juro
je; žuvo 610.

1918 m. Bal. 25 — Kinų lai
vas Kiang Kwan nuskendo prie 
Kankow; žuvo 500.

1918 m. Geg. 10 — Anglijos 
karo laivas Santa Anna torpe
da nuskandintas; žuvo 633.

1918 m. Birž. 14 — Ameri
kos laivas Cyclone išplaukė su 
kareiviais ir daugiau apie jį 
negirdėta; žuvo 293.

1918 m. Liepos 12 — Japo
nų karo laivas Kawach suspro
gdintas; žuvo 500.

1918 m. Spalių 6 *— Anglų

tūlas Jonas Jonaitis gautų iš 
centro arba iš kurio nors V. V. 
S-gos skyriaus (skyriaus at
sakomybe) tūlą Įdeki Vilniaus 
pasų ir ženklų dėl išplatinimo, 
tai jis galėtų iš centro irjiš ati
tinkamo skyriaus reikalauti iki 
10% surinktos sumos; pats gi 
skyrius jau nebegalėtų sau jo
kio atlyginimo bereikala’ut, ne
bent butii su platintoju išanksto 
susitaręs paimti dali atlygini
mo; sakysim 3% skyriui ir 
7% platintojui. Ketvirtas: pa
vyzdys: jei toks pavienis pasų- 
ženklų platintojas susitartų su 
tūla draugija dėl suruošimo pa
rengimo pasų bei ženklų platini
mo reikalams, tai platintojas 
galėtų draugijai skirti tūlą dalį 
atlyginimo iš savo 10%, bet 
nieko daugiau.

Vilniaus vadavimo akcijos 
talkininkai: komitetai, draugi
jos ir pavieniai,—teikitės ši pa
siūlymą apsvarstyti ir pranešti 
savo nusistatymą. Turėtų būti 
suprantama: 1) kad tūlų organi
zacijų skyriai gali savo nuomo
nę pranešti nefarpinai, bet gali 
tai padaryti ir per savo organi
zacijos centrą; 2)x kad tūli ko
mitetai Vilniaus akcijos tikslam's 
gali apsidėti narystes mokes
čiais kaip pirmiau, arba gali im
ti parengimų Įžangą ar daryti 
kolektą įšlaidų padengimui,—vis 
tai yra paliekama pačių skyrių 
ar komitetų nuožiūrai; bet prie 
viso to,—tie komitetai ar sky
riai yra liuosi imti 5% iš par
duotų pasų ir ženklų sumos ar 
neimti.

Baigiant šį laišką, tenka pri
siminti ir tai, kad šis atlygini
mo pasiūlymas yra, pasekmė tų 
svarstymų, kurie įvyko V. V. 
Sąjungos ir V. Gel. Fondo vi
suotiname suvažiavime Kaune, 
kuriame kanauninkas F. Kemė
šis, B. Vitkus ir P. Babickas 
padarė pranešimus apie jų 
pasekmingą kelionę po Ameri
kos Lietuvių kolonijas. šiuo 
reikalu rašant, adresuoki! laiš
kus sekančiai:
Vilniaus Akcijos Reikalai,
c/o Consulate Gen. of Lithuania, 

11 Waverly Place East,
New York, N. Y.

laivas Otranto su Amerikos ka
reiviais nuskendo susimušime 
ties Škotija; žuvo 431.

1918 m. Spalių 10 — laivas 
Leinster sutorpeduotas; žuvo 
680.

1920 m. Sausio 12 — Prancū
zų laivas nuskendo ties Ispani
ja; žuvo 500.

1921 m. Kovo 18 — Laivas 
Hongkong sudužo ant uolos; 
žuvo 1000.

1926 m. Spalių 16 — Kinų 
laivas su kareiviais sprogo Gel
tonojoj upėj; žuvo 1200.

1928 m. Lapk. 12 — laivas 
Vestris užmestas audros ant 
skalų Amerikos pakraštyje; 
žuvo 110.

1927 m. Spalių 25 — laivas 
Princessa Mafalda nuskendo po 
sprogimo ties Brazilija; žuvo 
314.
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PITTSBURGHO PADANGE
Sako, “Dirva ’ sulaikius Antrą Skridimą !

“DRIVA” VĖL
PRADEDA LIETUVIŠKĄ

salėje,
J U B I L ĖJUS.
Įvyko Sandaros 
mitingas, kuria- 

nauji nariai: 
Vaisis ir P.

Sandaros 
vakarienė

20
ir

‘akmenų pili-

BROOKLYNO - N Y. IR N. J 
ŽINIOSPRASIDEDA RUDENINIS 

VEIKIMAS
SLA. BALIUS. SLA 3-čias 

apskritis rengia balių Lapkri
čio 9 d. LMD.

SANDAROS
Rugsėjo 18 d. 
kuopų sąryšio
me prisirašė trys 
J. Navalinskas, J. 
Rinkevičius.

Nutarta rengti 
metų jubilejaus
koncertas sekmadienio vakare. 
Lapkričio 18 d., LMD. salėje. 
Nutarta pakviesti visas žymiau
sias muzikos spėkas ne tik vie
tines bet ir iš Youngstowno ir 
iš Clevelando.

Taigi Pittsburgho sandarie- 
čiai pradėjo įsijudint rimtam 
darbui.

Apkalbėjus Clevelande šau
kiamą vidurinės srovės seimą, 
vienbalsiai nutarta jame daly
vauti, nes tik vienybėje gale 
sime turėti galybę. Pitts- 
burghiečių nuomone, mums vi
durinės srovės tautininkams; 
vienybė būtinai reikalinga.

Delegatais į seimą išrinkta 
šie: P. Pivaronas, F. Pikšris. 
F. Radžiukinas, J. Virbickas ir 
O. Zambliauskienė. Taip pat 
Tautiška Parapija žada rinkti 
savo -atstovus į Clevelando sei
mą. Gal atsiras ir daugiai 
draugijų kurios siųs savo at
stovus. Juozas Virbickas

mazes-
me-ir

randa-

ir štai Gruodžio 
buvo atlaikytos

Kun. M. J. Du-
Parapija gavo 

šv. Apreiškimo, 
buvo skirtas

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS
Pennsylvanijos valstijoje pei 

Rugpjūčio mėnesį automobiliu 
nelaimių ištiko 4,111, kuriose 
141 asmuo užmuštas ir 4.496 
sužeista. Pernai tą pati mėne
sį užmuštii buvo 173.

Per šių metų aštuonis mėne
sius, iki pabaigai Rugpjūčio, 
automobilių nelaimių buvo dau 
giau negu per tą pat laiką per 
nai. Šymet jau buvo 33,621 
nelaimės su automobiliais, ku
riose 1,344 žmonių užmušta 
(pernai užmušta 1,174).

FRACKVILLE, PA.
PLUOŠTELIS ŽINUČIŲ 

šis miestelis randasi kietos 
anglies srityje, bet pati mies
telio išvaizda visai nerodo kad 
čia anglies butų, nes nesima
to aplink juodų kalnų supiltų, 
kuriuos vadina
mais”, kurie yra iš kasyklų iš
imami ir iš anglies išrenkami. 

Pastaru laiku čia taiso gat
ves, taip pat žmonės gyvena 
nesusigrudę, kaip kaimyniš
kuose miesteliuose. Darbinin
kas atidirbęs savo dienos dar
bą gali atsikvėpti tyresniu oru, 
les beveik kožnas pas savo na
nus turi ar didesnį ar 
ii darželį su gėlėmis 
Ižiais.

Lietuviškų šeimų čia
■>i apie 260, neperseniausia pra
dėjo apsigyventi. Daugiausia 
iradėjo suvažiuoti čia nuo 1915 
lietų. Tą metą buvo tik ke
letas Lietuviškų šeimų.

Kada pasidaugino Lietuvių 
uoj buvo sumanyta sukurti ir 
lavą parapiją, 
’5 d. 1917 m. 
lirmos mišios 
ry (Duricko). 
nirdą Panelės
?o Kun. Dūrio, 
Kun. J. Rastutis, o 1920 m. bu
žo atkeltas jaunas kunigas, A. 
Bakunas. Jis klebonavo apie 
septynis metus, parapija pasi
tarė gana skolų, ir parapijo- 
lys pradėjo nerimauti, prašy
lami vyskupo skirti kitą kuni
gą, ir gavo dabartinį kleboną, 
Kun. S. J. Norbutą.

Šis klebonas, gavęs neblogą 
imapiją ir duosnius parapijo
ms, pradėjo mažinti skolas, ir 
įer trumpą laiką pasirodė ge
li klebonu, įgaudamas žmonių 
ižjautiiną. Sumažino skolas ir 
lar porą metų pagyvenęs 
lavė visą sudarytą Kun. A. 
<uno skolą.

Bet kiek laiko praėjus,
Jonas pradėjo su parapijonais 
lesiskaityti, ir parapijos meti
le s atskaitas išduoda tik pas 
iltorių stovėdamas, bet jų nie
kas negali suprasti. Taip ei- 
la jau trečias metas.

Lietuvių bažnyčia yra sena, 
žemę sulindus, taigi parapijo- 

pradėjo kalbėti klebonui 
naują bažnyčią ar pertai- 
senąją, kad butų patoges- 
Klebonas su keliais savo

pritarėjais pasikalbėjęs priro- 
lė jiems kad dar randasi ant 
bažnyčios 
iclarių, 
taisyti 
nokėti, 
skubėti 
pi j onys
mokesčiais, 
sako kad jo bažnyčia, jo salė, 
ir jis gali 
salę arba 
pertaisyti 
parapijonų.
va susirinkimą, bet 
bėjo tiktai tie kurie 
bono darbą, kiti ne. 
kas 
na s

MONTREAL, Canada

SVEČIAI. Pas mus lankėsi 
iš Chicagos N. Radys, kitados 
buvęs Lietuvos seimo narys, su 
p-le O. Andšiute. Taipgi lan
kėsi “Vienybės” redaktorius J. 
Tysliava iš Brooklyno. Svečiai 
Rugsėjo 12 d. apsilankė D. L. 
K. Vytauto klube, km- prisirin
ko pusėtinas skaičius Montrea- 
liečių, ir buvo surengta progra
mas, svečiai pasakė trumpas 
kalbas. Tysliava pasakė gana 
gražią kalbą apie Lietuvą ir 
Lietuvos žmonių gyvenimą, pri 
silaikydamas tautinės krypties, 
nors savo kalboje prisipažino 
esąs socialistas. Jis mat norė
jo sumeškerioti daugiau tauti
nės minties žmonių duoti pini
gų palaikymui laikraščio “Vie
nybės”, ir jis iš tų pinigų gy
vena Kanadoje, laukdamas ka
da galės gryžti į Suv. Valsti
jas.

Po tam p-lė Andšiute padai
navo keletą puikių liaudies 
nelių, 
tiko.

Po 
kalba
išskyrus musų raudonukus, ku
rių visas štabas buvo susirin
kęs. Jie viską smerkia kas tik 
yra tautiška ir stengiasi ardy
ti publikoj tvarką. Žmones net 
ėmė reikalauti kad jie apleis
tų salę ir netrukdytų progra
ma. Raudonukams tas tai nė
ra gėda, nes jie yra pripratę 
žmonėse trukšmą kelti, o save 
skelbti susipratusiais darbinin-

Tokiems draugužiams at- 
turės būti durys užda- 

į viešas vietas, nes apsi- 
darbininkai tokių gaiva- 

A. Tautininkas.

kurios publikai labai
dai-
pa-

to kalbėjo N. Radys.
dalyviams labai patiko

Jo

kais, 
eityje 
rytos 
sviete
lų nemėgsta.

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

rėjo komiteto rankose likti dar 
$15,000 gatavų pinigų.

Ai' komitetas tuos pinigus 
turi ? Jeigu ne, tai kur padė
jo? Jeigu dar turi kelis tūks
tančius likusių pinigų, tai kur 
juos padės?

Apie tai turėtų pagalvoti 
geri aukautojai, o ne “protes
tus” rašyti.

ŠTAI KODĖL “skridimas” 
atidėta: '

Vaitkus nesutiko šią vasarą 
lėkti (raštiško sutikimo niekas 
neparodo).

Pinigų komiteto rankose tu
rėtų būti nemažiau $10,000. Tų 
pinigų galėtų pareikalauti la
kūnas sau jeigu butų šią vasa-. 
rą skridęs. Visuomenė tikrai 
pritartų kad visi likę pinigai 
tini būti atiduoti žmogui ku
ris aukavo savo gyvybę tautos 
garbei į tokį pavojingą žygį 
leisdamasis.

Socialistai tų $10,000 nenori 
niekam atiduoti. “Skridimą” 
atidėjo, o per žiemą tą likusią 
sumą suvartos algoms, patar
navimams, raštinės vedėjams, 
lėktuvo užlaikymui, ir tt. ir tt. 
Kitą vasarą jau nebus nieko li
kę. Tada galės pradėti išnau- 
jo aukų prašyti, nes lėktuves 
stovės aprūdijęs ir sakys kad 
reikia jį “paruošti” skridimui.

Jeigu tada lakūnas atsisakys 
skristi, “promoteriai” 
visuomenei tokį 

i raštą kaip parašė
■ ir bus po visko.

Kodėl Vaitkus
■ ti dabar? J<uk Detroite Lenkas
■ lakūnas dar ir šiandien taikosi 

išskristi ii' Lenkijos aviacijos 
klubai visai nebaugina jo “blo
gu oru” Europoje. Varšava vi
sai netoli Kauno, ir Lenkas la
kūnas pasirengęs lėkti tuo pa
čiu keliu kuriuo turėjo lėkti 
“antras skridimas”.

Ne “Dirva” “antrą skridi
mą’’ sulaikė, bet 'tie kurie per- 

visiems , daug pinigų surinkę dabar no- 
ri ir toliau jus, aukautojus, 

uici,ųį pu- muiliniu. Jie savo laikraščiuo- 
gana jau j nedryso ir nedrys pasakyti 

kad “Dirvos” kaltė už Vaitkaus 
butų jeigu po i neišskridimą, bet jie laiškais 

pinigų butų bando mulkinti aukautojus, ir 
6 tūkstančiai, randa tokių kurie jiems tiki.

PAGALVOKIT, PROTESTŲ 
‘RAŠYTOJAI”.

“Dirvos” Redakcija.

šalip pačios 
po tuo pro- 
padėti (nes 
šio protesto

PROGRAMĄ !
Alo 
Kanada, 
Akronas, 
Daytonas, 
Youngstown, 
Toledo, 
Detroitas, 
Columbus, 
Pittsburghas 
miestai ir mies- 
mylių aplinkui

Janush, Jr. (Januš- 
nesenai sugryžo iš 

Scandinavian Ameri- 
laivu S. S. Frederik

A. Aleknienė su dukrele Aldo
na, visi iš Chicagos; A. Meke- 
lenskiutė iš Bernardsville, N. 
J., ir R. Malinauskiutė 
tų) iš Raseinių, atvyko 
dę į Thornhurst, Pa., 
venti Amerikoje.

(13 me- 
pas dė- 
apsigy-

“Dirvos” redakcija gavo nuo 
p. O. Gudienės, iš W. Orange, 
N. J., raštą, kuris mašinėle ra
šytas, užvardintas “Protestas 
prieš ‘Dirvą’ ir jos leidėjus už 
antro transatlantinio skridimo 
neigimą”. Taip pat mašinėle 
pridėti trys parašai: Vinco Bo
reikos, Myko Putino, Onos Gu
dienės.

Kadangi redakcija nežino ar 
antri du asmenys, 
p. Gudienės, sutiko 
testu savo vardus 
patys nepasirašė), 
talpinti negalime.

Pats “protestas” išrodo yra 
darbas ne p. Gudienės bet at
siųstas jai iš kur nors (gal but 
iš Chicagos), ir gal but tokie 
“protestai” buvo išsiuntinėta 
visiemls ištikimiems Chicagos 
socialistų draugams su patari
mu juos išsiuntinėti laikraš
čiams kurie dabar nurodinėja 
visuomenei socialistų muilini
mą Lietuviams akių.

Prieš “antro skridimo” ren- 
1 gėjus dabar rašo visi laikraš

čiai, išskyrus socialistams išti
kimus. Visi laikaščiai nurodo 
visuomenei kas blogo padaryta 
iš “antro skridimo” sumanyto
jų pusės, ne tik viena “Dirva”, 
taigi “Dirvai” tas “protestas” 
negali būti taikomas.

“Proteste” įkergta dar 
teistas užmetimas 
sekantis: “Kadangi 
tilpę raštai yra 
prisidėję skridimo

vie- 
“Dir- 
•Dir- 
labai 
orga-

ati-
Ba-

kle-

nys 
įpie 
;vti

skolos viršaus 3000 
ir sutiko bažnyčią per- 

jei sutiks tą skolą at- 
nors ją visai nereikėjo 
atmokėti. Taip para- 
tapo apkrauti naujais 

Dabar klebonas

parapijoms leisti į 
neleisti. Pradėjęs 

bažnyčią nesiklausė 
Tiesa, sušaukė ne- 

jame kal- 
rėmė kle- 

Tas vis- 
tik klebo-

apie statybą.

no.
statyba jis 

užėjus snie- 
Panašiu be 
ir bažnyčios

butų nieko, kad 
nusimanytų 
matomai nieko nenusima- 
Buvo pristatyta prie baž

nyčios salė, kurios 
vienas rūpinosi, il
gui įlūžo stogas, 
tvarkos būdu stato
pamatus, prasto muro su sky
lėmis, skiepas bus prastas ir 
Šlapias, pertamsus, iš to para- 
oijonims ( nebus naudos. Išro
do kad klebonas dirba ne kaip 
sau, nes jis kartą ir pasakė, 
iųs žinokitės, kaip nebus gerai 
“ai galėsit susidėti pinigų ir vėl 
taisyti, man niekas neturite 
eisės į akis nieko sakyti. To

liu jo darbu liko nepatenkinti 
ir jo rėmėjai.

JAUNIMAS.. Šioje kolonijo
je atėjo į madą Lietuviams su- 
sivesti
kinai veda svetimtautes 
ginas, o merginos išteka už ki- 

su- 
jų 

da- 
bu-

Po laikui dau-

su svetimtaučiais. Vai-
mer-

tataučių vyrų. Tai mažas 
pratimas tų jaunuolių ir 
tėvų, kurie iš jaunų dienų 
ve vaikams valią, nemokino 
ti Lietuviais.

ir visi kiti 
teliai 200 
Clevelandą!

Klausykit
Sekmadienį, Spalių 7 d. 

iš stoties WJAY Cleveland 
nuo 9:30 vai. ryto 

ir pasakykit kitiems Lietu
viams apie tai!

LONDONAS, Anglija

pa
d- 
36

parašys 
smerkianti 

apie Janusą,

na s 
vai”, 
voj e’ 
daug
niz.ivim.o darbo trukdymui.... 
sklidimas suvėluotas ir reika
linga atidėti iki sekančios va
saros. ‘Dirva’ ir dabar bando 
kaltinti už skridinio atidėjiimą 
kitus?. . . pati būdama kalta”.

NE, gerbiamieji, čia matosi 
pačių Chicagos socialistų pa
stangos mesti kaltę ant kitų ir 
tekiu budu nurėkti buk kas ki
ti r kaltas už jų nesugebėjimą 
“antra skridime” įvykdyti.

Poniai Gudienei ir 
Ar, erikos Lietuviams turėtų at- į 
sidaryti akys ir jie turėtų pa- > mulkinti, 
sakyti socialistams, “s 
nn.s mulkinti!” 

‘ Dirvos” kaltė 
did lių pastangų 
sulinkta tik 5 ar 
ne: skridimui įvykdyti turėjo 
užtekti, kaip pats Grigaitis pa
reiškė savo kontraktuose, apie 
$15,000. Gi aukų surinkta du
syk tiek — net virš $30,000!

Kame čia “Dirvos” pakenki
mas? Pagalvokit, “protestų” 
siuntinėtojai. Negražu duotis 
tai.; save mulkinti kam nors, 
nors jus ir būtumėt ištikimi jų 
i <li JŲ

negalėjo lek-

BALTIMORE, MD

g?, it is

Sekėjai.
“Dirvos” kaltė kad Gri-
atstatė Janušą-James ? 
“Dirvos” kaltė kad Vait

kus nesutiko skristi šią vasa
rą (gal nei kitą vasarą) ?

Ar “Dirvos” kaltė kad Gri
gaitis, turėdamas $20,000 pi
nigu savo rankose jau i 
šią vasarą (reikėjo tik $15,000) I Pa,el,Kinni, 
“nespėjo” supirkti lėktuvui rei
kalingų dalykų, nors visą vasa-, 
rą turėjo laiko juos supirkti? 
(Visas reikmenis pirko tik Gri
gaitis, sako ‘Draugas”).

Ar “Dirvos” kaltė kad socia- 
>t:ii, žinodami jog lėktuvas 
regatavas, rengė Vaitkui “iš
leistuves”? (Ar butų galėję 
“.'Listuves” rengti jeigu “Dir
va butų pakenkus pinigų su- į 
i lūkime ?)

Jeigu lėktuvas su visais įren-' 
gimais (anot Grigaičio raštų) į 
turėjo kaštuoti $15,000, tai tu- į

GRYŽO Iš LIETUVOS. Kun. 
V. Mažonas, Londono Lietuvių 
parapijos klebonas, buvo suruo- 
šęs ekskursiją į Lietuvą, kurio
je dalyvavo virš 50 žmonių iš 
Londono, Manchesterio ir Ško
tijos. Ekskursija išvažiavo iš 
Londono Birželio 27 d., ir 
siekė Klaipėdą Birželio 28 
viso sutrunkant kelionėje 
valandas.

Pabuvę Kaune per Eucharis
tinį Kongresą, kuris tęsėsi tris 
dienas, visi ekskursijos dalyviai 
išsiskirstė pas savo gimines ir 
namiškius. Paviešėję aštuonias 
savaites savo tėvų žemėje, visi 
gryžo į Londoną Rugp. 25 d.

Kadangi Kun. Mažonas gry
žo į Londoną keturiom savai
tėm anksčiau, nes buvo paskir
tas misijonierium 
Mandžurijoj 
tant atgal 
Balnius.

Turime dėkoti Draugijai Už
sienio Lietuviams Remti, kuri 
mus taip maloniai priėmė ir 
gražiai išleido.

SPORTAS. ■ Musų Sporto klu
bo sekcija buvo surengus Lie
pos 23 d. plaukimb vakarą York 
Hali maudyklėse. Tarp 
tojų buvo atsilankęs ir 
vos Konsulas Londone, 
žmuidzinas. Lenktynes
jo L. Spurgaitis ir M. Kalinau
skaitė. Klubo nėrimo į vande
nį čampionatą laimėjo Juozas 
Dobrovolskis.

Nuo Rugsėjo 22 d. prasidės 
musų futbolo sezonas. Lietu
vių komanda yra prisirašius į 
Holbomo Futbolo Lygą. Ko
manda yra sudaryta iš beveik 
visiškai naujų lošėjų ir manom 
kad šymet Lietuviai neblogai 
pasirodys. Jonas Ludžius.

GRYŽO JANUŠKEVI
ČIUS IŠ LIETUVOS
Visiems gerai žinomas Lietu

vos krutamu paveikslų filmi- 
ninkas J. 
kevičius) 
Lietuvos 
can Line 
VIII.

J. Janush parsivežė daug 
įdomių paveikslų ir naujienų 
iš Lietuvos, pareikšdamas kad 
dalykai Lietuvoje taisosi visais 
atžvilgiais. Lietuvos padėtis 
nėra bloga, žmonės turi viltį ir 
žiuri į ateitį su pasitikėjimu, 
sako jis. Gyvenimas Lietuvoje 
nėra brangus. Vasaros metu 
Lietuvoje yra labai gražu, lin
ksma gyventi, ir atsilankiu
siems Amerikiečiams yra tei
kiama malonus priėmimai.

Lietuvos žmonės daugelis per 
Januškevičių įdavė labai daug 
linkėjimų Amerikiečiams.

Ateinančią vasarą įvyks daug 
svarbių dalykų, tarpe kurių bus 
Užsienio Lietuvių Suvažiavi- 
mas-Kongresas, į kurį suvažiuos 
Lietuvių iš viso pasaulio. Ti
kima kad daugelis Amerikos 
Lietuvių vyks į Lietuvą atei
nančiais metais dalyvauti įvai
riuose suvažiavimuose ir aplan
kyti savo senus tėvus, 
sesutes.

Januškevičius, gerai 
Scandinavian American
Lietuvių skyriaus vedėjas, kitą 
vasarą rengs asmeniškai vado
vaujamas dideles ekskursijas 
į Lietuvą, visa kelionė juromis 
per Lietuvos vienintelį uostą, 
Klaipėdą. Del šių ekskursijų 
bus surengta iškilmingi pasiti
kimai ir priėmimai dalyvaujant 
Lietuvos šaulių orkestrui.

Lietuva širdingai kviečia sa
vo brolius ir seseris parvažiuo
ti i Lietuvą per Lietuvos uos
tą Klaipėdą. Parvykstant per 
Klaipėdą, keleiviams yra sutei
kiama daugel palankumų ir pa
lengvinimų ir tuomi palaikoma 
tas Lietuvos uostas.

Vasarojant Lietuvoje, p. Ja
nuškevičius padarė daug
mių ir gražių nuotraukų. Ant 
laivo buvo filmuose visi kelei
viai vykstant ir parvažiuojant 
iš Lietuvos. Netrukus šie vi
si paveikslai bus rodomi Ame
rikos Lietuvių kolonijose.

Kartu su p. Januškevičium, 
laivu S. S. Frederik VIII par
vyko daugelis kitų ekskursan
tų iš Lietuvos, 
O. Čeplinskienė 
nė iš Ansonia, 
jnanauskienė iš
T. Šimkienę- su' sunum Alber
tu, D. Klimienė, J. Aleksiunas,

brolius,

žinomas
Linijos

SPALIŲ 7 IŠKILMĖS 
KLASČIAUS SALĖJ
Brooklyn. — Lietuvių radio 

valanda, vedama Juozo Gin- 
kaus, rengia didžiausį ir pui
kų koncertą, vadinamą Liau
dies Vakarą. Liaudies vakaro 
programą išpildys geriausi mu
sų apielinkėje artistai. Pelnas 
skiriamas radio artistų naudai. 
Dalyvaus žymus kompozitorius 
J. Žilevičius ir šie dainininkai: 
Alena Sadauskaitė, Radio City 
Music Hall artistė, Bankauskai- 
tė-Tamošaitienė, P. Dulkė, su 
savo didžiuliu Karalienės An
gelų Parapijos choru; Violeta 
Tamkiutė su savo vedamu jau
nuolių choru; Mrs. Tamas. El
la Ramoškaitė, Pankevičiutė, 
Janavičiūtė, Petrauskaitė, Stan
kūnas, Morkus, Kažemėkas, Ma- 
žaika, Velička, Vladas Mardo- 
sa, čia gimęs ir augęs Lietuvis 
jaunuolis, rodys savo gabumus 
ir patyrimą su elektros trans
kripcijomis.

Bus lošimas basketbolo. Los 
Maspetho vyčiai su Brooklyno 
vadinamais Brooklyn Liths. A- 
bu tymai geri ir bus didelis su
sirėmimas.

šokiams gros 
kestrų sudaryti 
Jiems vadovaus

Tai pirmutinis pas mus dar 
toks didelis ir gražus parengi
mas. Todėl šį sekmadienį visi 
traukite į Klasčiaus salę. Ten 
jūsų lauks tūkstantinė minia, 
daugybė Lietuvių iš kitų kolo
nijų, o kas svarbiausia, tai jū
sų lauks buris dainininkų, bas
ketbolo lošėjų ir puiki muzika. 
Tie jaunuoliai kuriuos mes no
rim paremti, yra musų pačių 
jaunimas, čia augęs jaunimas. 
Savo gausiu atsilankymu paro
dykim jiems savo užuojautą. 
Tegul nebėga nuo musų jauni
mai! Tegul jie dalyvauja mu
sų•’ parengimuose! Bet užtai 
ir mes atsilankykim, tegul jie 
mato kad ir mes su jaunimu!

Įžanga į salę visai nedidelė, 
o atsilankę, įgytą smagumą, 
malonumą ilgai-ilgai nepamir
šit. Tat šį sekmadienį, Spalių 
7 d., visi į Klasčiaus salę, Mas- 
pethe ! M. B. Q.

iš penkių or
dų orkestrai. 
J. Avižonis.

į Harbiną, 
ekskursiją gryž- 
.adovavo Juozas

SUGRYŽO. Vietos tautinin
kų veikėjas J. S. Galinaitis su
gryžo iš savo ilgos kelionės, 
atlankęs Philadelphiją, New 
Yorką, Waterbury, Worcester 
ir Bostoną. Dabar rengia laik-

■ raščiams savo įspūdžius. Pui- 
I kiaušius įspūdžius p. Galinaitis 
I parsivežė iš Worcester, Mass.

DAINOS DRAUGIJA stro- 
anksti 13ial renK’asi Piae savo dviejų 

i  -------- :—, būtent kortavimo
■ vakaro, kuris atsibus Lapkričio

I 2 d., ir vieno perstatymo su 
dainomis, kurio dar neskelbia, 
laiko didelėje paslaptyje. Pa- 

j gražinimui to vakaro labai gal
vą suka musų nenuilstantis vei
kėjas ir rašytojas Adv. Nadas 
Rastenis ir choro mokytoja p-lė 
L. Geležiutėr šie du asmenys 
tikrhi neapvils Baltimorės Lie
tuvių.

GIRDĖJAU kad tie kurie tū
las laikas atgal viename paren
gime Lietuvių salėje susidras
kė marškinius ir susidaužė sa-

žiūrė-
Lietu-
P. J.
laimė- įdo-

jų tarpe buvo: 
ir K. Savickie- 
Conn., M. Ra- 
Lowell, Mass.,

tikins įvykius ne. Tačiau aš 
manau kaip tik piešingai, ir 
jeigu aš neklystu tai korespon- 
tai yra tam kad atžymėti fak
tą kaip jis yra įvykęs, nežiū
rint ar kam patiks ar ne. Jei
gu korespondentas ką pagiria 
tai lai tas džiaugiasi, o jeigu 
pakritikavo ar papeikė, lai pa
simokina ir pasitaiso, o ne pyk
sta.

SAKO VIENAS musų komu
nistas kartą girtas jau po 12 
v. nakties įsibriovė į Lietuvių 
salę ir bandė ten įgyvendinti 
komunistinę diktatūrą, už ką 
vyras buvo prašalintas už dil
ių, o kaip sugryžo kitą dieną 
pažiūrėti ar salėje gyvuoja ko- 
munizmlas, tai atsinešė vietoje 
komunistinės, didelę juodą “vė
liavą” po akia, kas reiškia tas 
svieto lygintojas su kuo nors 
buvo susitikęs gatvėje ir

šokių muzikos rinkinys 
su žodžiais, penkiems 

instrumentams.
KAINA viena knvgutė 

$1.00.
Visam orkestrui $3.00.

Galima gauti pas:
K N. GEGUŽIS 
260 East Main Street 

z Amsterdam, N. Y.

Didelis Išpardavimas

Vaikams Corduroy 
švarkas ir Kelinės . . . $4.95 

Vaikams Vilnonio mišinio 
Trumpos Kelnaitės 

Vaikams Geri Broadcloth 
Marškiniai ...............

2 už $1.00 
Vaikų Gražios Golfo 

Kojinės .....................

$1.00

55c

20c

Vaikams Zipper susegami
Sveteliai ........................ $1.25

Vyrams ir Vaikinams Naujos
Skrybėlės .... $1.95 ir aukš.

Vyrams geros Vilnonės
Išeiginės Kelinės .... $2.15 

Vyrams Geri Marškiniai . . 98c 
Vyrams gražios Kojinės . . 19c 
Puikus Kaklaraiščiai .... 50c

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

skrybėles labai pyksta ne vo “apdovanotas”, 
tik ant korespondento, kuris 
spaudoje juos už tai papeikė, 

or- bet užsižada jie eiti ir į Lietu- 
ir ’ vių salę, kurios garbę jie pažei-

gelis rugoja ir išmetinėja.
čia nėra jokios jaunimo 

gj.nizacijos, 
m turi kaip r*-* \ ęs.
do, nes jis 
džia kitiems 
viskas niekis.

DARBAI.
šiais metais --------- .... - _
dirba prasčiau negu kitais me-’j padoraus salėje, atsitinka. Gal 
t lis. Unija mažai tuomi rupi- but gerbiamas salės preziden- 
rasi. Kurie ir dirba tai už tas mano kad korespondentai 
mažą atlyginimą. [ yra tik tam kad glostyti ir gir-

Maineris B. ti, o kritikuoti ir pranešti apie

bu-

ten
ko-

SKAIČIAU kad kokie 
Newarko veikėjai pasiuntę 
kį ten neva protestą “Dirvai” 
už kokį tai neva šmeižimą ko
kių tai “Vienybės” leidėjų, gal 
but tų kurie nųbankrutinę “Vie
nybę” ii- nuskriaudę šimtus jos 

, dabar nori 
kad juos visi girtų. Jeigu taip

todel jaunimas
susieidinėti tarp sa- dė, nors ir iš juoko, kaip jie 

Tame kaltė parapijos va- bando teisintis.
” nepritaria ir nelei- Taip pat girdėjau kad salės

veikti, sako tas > bendrovės prezidentas viename j leidėjų-šėrininkų,
į susirinkime persergėjo korės- kad juea via: __ —....

Anglies kasyklos pondentus nerašinėti korespon- tai protestantai paėmė klaidin- 
šioje apielinkėje dencijų apie tai jeigu kas ne- gą antrašą, jiems reikėjo tą 

savo protestą siųsti dabartinės 
“Vienybės” antrašu, tai tikrai 
butų pataikęs į cielių ir atli
kęs naudingą darbą.

Viską Girdėjęs.

Didelis 2 Dienų Išpardavimas
FRONT ROOM SUITES

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

TAS kainas. 

Jusų 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 Fn i; eCo
15436 WATERLOO RD. Netoli E. 156th St.

ATDARA KAS VAKAARAS IKI 9 V AL.
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Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 1 |i U ž O=
Įvairios Žinios x Chicagos antrašas: 1624 Šo. Western Ave. =
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ANTANAS SMETONA
Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

PAMINKLO REIKALE

(Tęsinys iš pereito numerio)

Fonde Pinigų yra jau $6652.63. — Komitetas 
Dasipildė, Persitvarkė, Ruošiasi prie 

Paminklo Statymo

i A. SMETONA GIMNAZIJOJE
A. Smetona ne tik savo ir artimiausiuose so

džiuose, bet ir visoj savo parapijoj buvo pirmu
tinis pasiryžęs eiti aukštesnius negu pradžios 
mokslus. Tatai kitiems kaimynams kurie, nors 
buvo ir turtingesni, bet savo vaikų ikšiol Į to
kius mokslus neleido, kėlė nerimo ir pavydo. Jie 
ėmė atkalbinėti Antano motiną nebeleisti to
liau vaiko į mokslus; visvien, sako, leisti Į mok
slus neištęsėsi iki galo, o jei ir ištęsėsi, nieko 
gero iš mokyto sunaus nesulauksi. Netgi kar
tą vienas jo parapijos kunigas, patyręs apie An
taniuko norus eiti mokslus, iš to grubiai pasi
tyčiojęs :

— Esi neturtėlis, tai turi eiti bandas ga
nyti, o ne mokytis. — Tačiau tokios kalbos dar 
labiau užgrudino jo norus mokytis, paversda
mos tuos norus jau tikru pasiryžimu. Motina 
irgi, labai norėdama matyti savo Antanėlį ku
nigu ir pildydama velionies vyro pareikštą norą 
Antaną toliau mokyti, be to, matydama didelį 
savo sūnelio tam pasiryžimą, nutarė žut-but sių
sti jį į Liepoją.

Taip tat gavęs iš motinos maisto produktų 
ir vieną-kitą rublį ir iš savo brolio Igno net 20 
rublių, Antanas išvažiavo į Liepoją. Apsigyve
nęs pas savo brolį darbininką, nutarė iki kvo
timų dar'geriau pasiruošti ir ruošėsi vėl pusę 
metų. Deja, Liepojos gimnazijos, kuri tais lai
kais buvo Vokiška, direktorius Vokietis atsisa
kė priimti kaimiečių Lietuvių vaiką. Mat, Vo
kiečiai bijojo kad nemoką Vokiškai Lietuviai- 
kaimiečiai mokiniai Rusų valdžios busią panau
dojami jų gimnazijai Rusinti. Galiausia išėjo 
taip kad Antanas nuvyko į netolimą Lietuvišką 
Palangos miestelį, kur buvo Rusų progimnazija. 
Kvotimus išlaikė į ketvirtą klasę, kitus net la
bai gerai, tačiau matematikoje pasirodė kiek 
silpnesnis. Pedagogų Taryba pasiūlė geriau sto
ti į trečią klasę. Pamąstęs Antanas taip ir pa
darė. Ir neapsiriko. Trečioj klasėj jis tuojau 
tapo antruoju mokiniu, o jau kitais metais ket
virtoje iškilo j pirmąjį mokinį. Taip ir baigė 
progimnaziją vienom penkiukėm (aukščiausias 
tais laikais Rusų berniukų mokyklose laiksnis) 
ii- su pirmojo laipsnio pagyrimu ir dovanomis. 
Baigė progimnaziją jau eidamas 19-tus metus 
amžiaus (1893 m.).

Palangos progimnaziją Antanas išėjo, gali
ma sakyti, jau savo vieno pastangomis. Atsi
vežęs su savim j Palangą turėjo vos dešimts rub
lių, o toliau pats sau jau ėmė užsidirbti, pamo
kydamas kitus, iš ko gaudavo bent po porą rub
lių mėnesiui. Be to, ir čia tuojau buvo paskir
tas mokinių bendrabučio prižiūrėtoju ir už tai 
buvo atleistas nuo buto mokesčio ir išlaikymo, 
kaip gabiausias. Palangoj besimokydamas, An
tanas atvažiuodamas namon atostogų, kartą at
sivežė iš' savo uždirbtų ir sutaupytų pinigų nu
pirkęs motinai keturis šventųjų paveikslus (jiem 
namie pats ir rėmus dar padaręs) ir laikrodį ža
dintuvą, kurį nupirkęs anapus tuometinės Rusų- 
Vokiečių sienos, kuri nuo Palangos buvo visai 
netoli.

Palangoje mokėsi beveik vieni Lietuviai, 
žemaičiai. Tačiau tais laikais toli gražu dar ne 
visi jie buvo dar tautiškai susipratę. Daugu
mui kaip tik rūpėjo tik vienas ta Rusų kalba 
mokslas, jie tarpusavyje tik Rusiškai stengda
vosi kalbėti ir Lietuvybės reikalais nesisielojo. 
Buvo jau' betgi ir tautiškai susipratusių jų Lie
tuvių būrelis; Antanas tam būreliui priklausė. 
Būdamas iš prigimties gabus kalbos mokslui, jis 
tuoj gerai priprato ir išmoko kalbėti tarmiškai 
žemaitiškai ir tuo dar labiau įgijo nuoširdžios 
simpatijos žemaičių draugų tarpe.

Kadangi tais laikais Rusų valdžia smar
kiausia draudė Rusų imeprijos ribose spausdin
ti, platinti ir laikyti Lietuviškas knygas Loty
nų abėcėle, o Rusų brukamos graždankos (Ru
sų raidyno) Lietuviai smarkiai kratėsi, kaip 
smurto priemonės Lietuvai rusinti, tai Lietuviš
kų knygų ir laikraščių spausdinimas buvo per
simetęs anapus sienos, į Prūsų Lietuvą: į Tilžę, 
Bitėnus. Pasienio vietos, ypač kiek didesni cen
trai, buvo tų draudžiamų raštų kontrabandos 
centrai. Tokia buvo ir Palanga. Tat įvairių 
Lietuviškų raštų galėjo čia daugiau gauti pasi
skaityti ir Antanas. Aišku, jie didžiausiai vei
kė jo sielą ir dvasią. Be to, labai paveikė jo 
nusistatymą kovoti už Lietuvą, už jos gyvybę 
ir senosios jos garbės atstatymą — kad ir Len
kiškai rašiusio apie didvyrišką Lietuvos praeitį,

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave, , . % „ .. Cleveland, Ohio

patriotiški didžio' Vilniaus romantiko Adomo 
Mickevičiaus raštai.

Apie Antano pasisekimus progimnazijoje, 
I apie jo penkiukes gana plačiai pasklido garsas 
tėviškėje. Sužinojo apie tai ir jo parapijos kle
bonas, Lietuvis veikėjas ir žinomas mokslo lite
ratūros populiarizatorius Lietuvių kalba, Kun. 
Balvočius. Iki tol jis Antaną pažinojo tiek kiek 
kalėdodamas matydavo ir jį drauge su kitais 
Smetonų vaikais, apdalindavo saldainiukais ar 
šventųjų paveikslėliais. Dabar jis Antanu su
sidomėjo ir pasiryžo jam padėti. Pasikvietęs 
tat pas save jau baigusį progimnaziją Antaną 
ir davė jam net 100 rublių, betgi pastatė tą są
lygą kad jis būtinai eitų į .kunigus. Kadangi jis 
ir pats turėjo pirma tą mintį ir tikėjosi, iš se
minarijos patekti į akademiją, tai pradžioje 
tam klebono norui nesipriešino. Pavasarį nu
važiavo Kaunan laikyti kvotimų į kunigų se
minariją. žinoma, išlaikė. Bet dabar, kai jau 
tiesioginiai atsistojo prieš jį ateities pasirinki
mo kausimas, jis rimtai paabejojo del seminari
jos. Ir ryžosi stoti ne seminarijon, bet dar žut- 
but baigti visą gimnaziją ir stoti universitetan. 
Tat nors išlaikė kvotimus į seminariją, atsiėmęs 
popierius, gryžo namon vasarai su mintimi ru
denį vykti į Mintaujos gimnaziją, kur tada mo
kėsi gana daug Lietuvių.

Motina, protinga, nuoširdi moteriškė, suži
nojus apie sunaus naujus sumanymus, neprieš
taravo tam: pagaliau, galvojo ji, na, baigus gim
naziją galima ir stoti seminarijon, ir dar geriau. 
Klebonas Kun. Balvočius betgi, sužinojęs kad 
Antanas seminarijon nestojo, o nori baigti gim
naziją, griežtai atsisakė šelpti gabų savo para
pijietį; mat, jis norėjo kad iš jo parapijos butų 
kuogreičiausia nors vienas jaunas kunigėlis. An
tanas del tokio jo nusistatymo irgi užsigavo ir, 
išleidęs vos penkis rublius iš to šimto, likusius 
95 rublius tuojau klebonui grąžino. Tai buvo 
gražus ambicijos įrodymas iš pusės vaikino, nu
tarusio žut-but pasiekti savo svajojamą tikslą.

Rudens sulaukęs, gavęs iš motinos 13 ar 15 
rublių, jos iš kaimynų suskolintų, pakelėje ga
vęs dar po 5 rublius iš dviejų seserų, išvažiavo 
Antanas Mintaujon. Mintaujoj tuo laiku, mo
kytojų tarpe, buvo žinomas Lietuvių veikėjas, 
didelis Lietuvių kalbos žinovas ir Lietuviškos li
teratūrinės kalbos bei rašybos nustatytojas, Ja
blonskis. Jo įtakoje vyresniųjų klasių mokiniai 
Lietuviai aktingai ruošėsi jau busimam Lietu
vių patriotų ir kultūrininkų darbui. Buvo jau 
įsisteigus slapta moksleivių draugijėlė “Kūdi
kis”. Smetona, taip pat įstojo į jos narius ii' 
veikiai pasidarė vienas pirmųjų Jablonskio pa
dėjėjų kalbininkiškai literatūriniuose jo darbuo
se. Būdamas 8-je klasėje, Smetona jau daly
vauja vienoje Jablonskio ekskursijoje, kalbo
tyros tikslais į gimtąsias savo apielinkes. Mok
slas sekėsi jam ir čia gerai. Buvo vienas pir
mųjų mokinių. Iš namų retkarčiais tegaudavo 
pašalppos vieną-kitą rubli, iš motinos sutaupy
to ir parduoto sviesto ar iš brolių uždirbtų ska
tikų miškų darbuose. Vertėsi pats duodamas 
kitiems pamokas. Nuo mokesčio už gimnazijos 
mokslą buvo vis atleidžiamas del savo gabumų.

Vis dėlto gyventi teko gana vargingai. Pra
džioje Mintaujos mokslų nusipirkęs sau vieną 
palaikytą apsiaustėlį (paltą), su juo baigęs visą 
gimnaziją; dabita niekada nebuvęs. O kai jo 
rubai susiglamžydavo, prosydavo juos senu bu- 
du, kaip kad tėvelių namuose prosydavo: kar
štu, tik iš krosnies išimtu, duonos kepalu.

Taip prisivarė Smetona iki 8-tos, paskuti
nės, klasės. Ir čia įvyko pirmutinė smarkesnė 
jo kova už gimtąją kalbą. Rusų valdžia ėmė 
versti tais laikais Lietuvius (ir Lenkus) kata
likus kalbėti maldas prieš pamokas ir po pamo
kų Rusiškai. Lietuviai smarkiai tam priešino
si. Pasipriešino ir Mintaujos gimnazistai Lie
tuviai. Jie griežtai atsisakė Rusiškai kalbėti 
maldą, kad ir grąsomi išvarymu iš gimnazijos. 
Tarp jų buvo ir Antanas Smetona, lygiai kaip 
ir dabartinis Lietuvos ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis, irgi ten pat tuo laiku mokėsi 
(tik jaunesnėje klasėje). Pasidarė skandalas, 
didelė politinė byla. Galų gale ta byla katali
kų buvo laimėta: caras leido jiems kalbėti mal
dą Lotyniškai. Betgi daugelis laikinai nuken
tėjo: buvo išvaryti iš gimnazijos. Išvarytas 
buvo _ir Antanas Smetona, nors ir buvo jau pas
kutinėje klasėje ir vienas geriausių mokinių. 
Maža to kad išvarytas: dar jį buvo benorį žan
darai suimti. Ir jis turėjo tris dienas slapsty
tis, per visą tą laiką vos dviem silkutėm bemis- 
damas. Smetona ryžosi betgi kovoti už savo 
teises. Jis dar su vienu mokiniu važiuoja į Pet
rogradą, tiesiai pas tų laikų švietimo ministerį 
(Delianovą). Ir gauna leidimą stoti vienon Pet
rapilio gimnazijon. Taip jis gimnazijos moks
lus ir baigė ten, Petrapilyje, 1897 metų pava
sarį, nei kiek nesugaišinęs sau laiko del netiku
sio Mintaujos pedegogų elgesio.

Dar pirmose gimnazijos klasėsi tebebūnant 
ir vartant šventąjį Raštą, kurį Smetona visada 
mėgo skaityti, jam ypač įstrigo atmintin ir šir
din du posakiai: “Prašykite, o bus jums duota, 
jieškokite ir rasite, belskitės ir bus jums atida-: 
ryta”. Ir: ‘Pasakyk kalnui kad nueitų ir nu
eis”. Ta tiesa jaunas Smetona įtikėjo visa sa
vo siela, ir tas tikėjimas pasidarė jam didžiau
siu akstinu ir parama sunkiose jo valandose. Jis 
nutarė jieškoti aukščiausio mokslo, belstis į taip 
sunkiai tada atidaromas pavergtiems beteisiams 
ir vargingiems Lietuvių ūkininkų vaikams mok
slo šventovių duris, -— na ir jo tikėjimas neap
vylė. štai jis baigė gimnaziją ir prieš jį atsi
darė universiteto rūmų angos. Kalnai, užsto- 
jantieji jam mokslo saulę, nuėjo šalin.

t h (Bus daugiau) .

Chicago. — Rugsėjo 21 d. 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo komiteto susirinkime bu
vo svarstoma svarbus pamink
lo ir fondo reikalai. Dalyvavo 
fondo globėjai ir daugumas ko
miteto narių, nes buvo patiek
ta paminklo fondo metinė apy
skaita. Fondo pirmjninkas A. 
Kalvaitis patiekė visą fondo 
apiskaitą ir pranešė kad jis re
zignuoja iš fondo globėjų ir 
kad fondo globėjai Rugsėjo 21 
d- ta proga rekomendavo į fon
do globėjus paminklo pirminin
ką Adv. R. Vasiliauską ir ko
miteto narį Kun. I. Albavičių.

Visi fondo globėjai pasirašė 
deklaraciją apie paminklo fon
do globojimo ir sunaudojimo 
tvarką ir fondo globėjų atsa
komybę. Be to, p. Kalvaitis 
paaiškino kad pinigai tebelai
komi dviejuose bankuose (Lie
tuviškame, Metropolitan State 
Bank ir City National Bank 
and Trust Co. of Chicago). 
Pirmame banke yra $4902.58, 
antrame $1742.45, rankose lai
koma $7.60. Išviso fonde yra 
$6652.63.

Fondo globėjų žinioje yra 
dar premijai už paminklo pro
jektą skirti pinigai: Adv. Ch. 
Kai (Kazlausko) Waranty Tax 
centifikate $100 ir Adv. A. A. 
Olio $25 pinigais.

Fondo globėjai savo pirmi
ninku išrinko L. šimutį, kasi
ninku J. Krotką, sekretorium 
Kun. I. Albavičių, konstolieriai 
— Kun. H. Yaičiunas ir Adv. 
R. Vasiliauskas. Pinigai iš 
bankų gali būti išimti tik ko
miteto ir fondo globėjų nuta
rimu ir su fondo pirmininko 
šimučio ir kasininko Krotkaus 
parašais.

Paminklo projektą ir vietą 
paminklui statyti parinks ko
mitetas ir fondo globėjai.

L. šimutis nurodė kad p. Kal
vaičiui rezignavus buvo reika
las pertvarkyti fondą, sudary
ti visą fondo apiskaitą ii- per
siorganizuoti paskelbiant fon
do globėjų deklaraciją, kuri 
skiria jiems atsakomybę ir nu
stato globojimo tvarką.

Paminklo komitetas patvir
tino p. Kalvaičio patiektą api
skaitą, priėmė jo rezignavimą 
ir patvirtino rekomenduotus du 
naujus fondo globėjus ir visų 
fondo globėjų pasirašytą dek
laraciją. čia pat šimutis pri
ėmė banko knygutes, apiskai
tą ir visus fondo dokumentus.

Susirinkimas kooptavo ko- 
mitetan Adv. A. Olį, kuris yra 
daug gelbėjęs Dariaus-Girėno 
skridimo ir dabar paminklo tei
siniuose reikaluose.

Apsvarsčius įvairius reika
lus, nutarta pirmiausia galuti
nai išrinkti paminklo projektą, 
kurį miesto valdžia patvirtins, 
ir tada jau leis pačiam pamin
klui atitinkamą vietą parinkti. 
Su arkitektais tartis pavesta 
šimučiui, Vasiliauskui ir Oliui, 
kurių sprendimai turės būti ko
miteto patvirtinti.

Komitetas pareiškė padėką 
konsului A. Kalvaičiui, kuris 
nemaža pasidarbavo paminklo 
komiteto ir fondo reikalais.

Taigi, dabar paminklo fondą 
globos: L. šimutis, Kun. H. 
Vaičiūnas, Kun. I. Albavičius, 
Adv. R. Vasiliauskas (Vasalle) 
ir J. Krotkus. Malonus musų 
didvyrių paminklo rėmėjai au
kas paminklui prašomi siųsti 
kasininkui: M. Krotkus, Da- 
rius-Girėnas Memorial Fund, 
2201 W. Cermak Rd., Chicago, 
Illinois.

Komiteto Sekretorius
P. Jurgėla-

LIETUVOS KARO LA
KŪNU VIRŠININKO

LAIŠKAS
Chicagos Lietuvių Aero Klu

bo valdyba gavo sekantį laišką 
nuo aplėkusio Europą Lietuvos 
karo aviacijos viršininko Pul
kininko Leitenanto Inžinieriaus 
Gustaičio, rašytą iš Kauno 13 
d. Rugsėjo:

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
AERO KLUBUI

“Visi mes lietuviai išsklaidy
ti po įvairias pasaulio šalis su
darome bendrą Lietuvos tėvy
nės vaikų šeimą, kurios gyve
nimas retkarčiais turi savo 
liepsnojančių džiaugsmų. Ne
paprastą malonumą suteikia 
momentai, kada tas džiaugs
mas išsilieja visai šeimai, vi
siems tautiečiams ir visiems 
nors ir toli gyvenantiems užjū
rio broliams. Galingo impulso 
tolimesniam darbui įdiegia tos 
aplinkybės, kada jauti, kad su 
tavim kartu pergyvena visi lie
tuviai.

“Jūsų pasveikinimas dar kie
čiau suriša mus bendromis oro 
užkariavimo idėjomis, kurių 
kulturon ir Lietuva įnešė sa
vo duoklę.

“Jūsų pasveikinimas pakelia 
nuotaiką ir yra jungiančiu ce
mentu musų stiprėjimo.

“Tikėkit mano ir mano ben
drakeleivių nuoširdžia padėka 
už taip malonų pasveikinimą.

“Valio Amerikos Lietuviai!
“Valio Amerikos lietuvių 

aero klubas!
“Pulkininkas Įeit. inž.

GUSTAITIS.” i

AL CAPONE NORI 
IŠEITI LAISVĖN

Chicagos gangsteris Al Ca
pone per savo advokatus pada
vė aukčiausiam Suv. Valstijų 
teismui prašymą paliuosuoti jį 
iš Alcatraz Salos kalėjimo, kur 
jis buvo nesenai nugabentas.

Jis nuteistas 10 metų kalėti 
už apgavimą valdžios ,ir nemo
kėjimą taksų už savo ineigas 
už tris metus.

PAJIEŠKOMI:
Draugelis, Matas-Matijošius, 

kilęs iš' Marijampolės apskr., 
gyvenęs Piittsburgh, Pa., ir dir
bęs National Tube Co.

Majauskas, Adolfas, gyvenęs 
Elizabeth, N. J., turėjęs brolį 
Bronių, mirusį 1933 m. Ben 
Miller pavarde,

Kveda, Kvedaitis ar Kvedar- 
tas Pranas, kilęs iš Skaudvilės 
v., Tauragės apskr., gyvenąs 
626 Miller St., Scranton, Pa., 
neva tarnavęs Amerikos ka- 
riumenėje ir žuvęs kare.

Jucius, Kazys, gyvenęs 345 
Penn Ave., Scranton, Pa.

Paškauskas, kilęs iš “Devy- 
nakių” dvaro, Tauragės apskr., 
gyvenęs Pittsburgh, Pa., Lie
tuvoje palikęs seserį Karoliną.

Avižienis, Antanas, gyvenęs 
209 No. 4th St., Duquesne, Pa., 
kilęs iš šiliškio km., Šiaulių 
apskr.

Bagdonavičius, Juozas, kilęs 
iš Panevėžiuko (Babtų fil.) 

čepinskas, Mykolas, gyvenęs 
Brooklyne, vadinęsis Šalou.

Davicijonas, Juozas, Stepo s., 
kilęs iš Inturkio, Utenos apskr.

Gedvilas, Jeronimas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Gittenmore (Gitaeris, Giteris 
ar Gatamoras), James (Zigmas, 
Jokūbas ar Ignas), gyv. Bos
tone ir je apyliinkėje.

Jieškomieji arba apie juos ką 
žinantieji teiksis atsiliepti į 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA,
11 Waverly Place East, 

New York, N.Y.

LIET. AERO KLUBO * 
VAKARAS

Šeštadienio vakare, SPALIU-OCT. 6 d.
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vak.

Aero Klubas Chicagoje praeitą vasarą pada
rė nemažai progreso ir ypatingai daug pasidar
bavo Dariaus-Girėno paminklo naudai.

Dabar, Spalių 6 d., rengiama Lietuvių Audi
torijoje vakaras paminėjimui Vilniaus užgrobimo 
ir ta pačia proga Aero Klubas pagerbs savo nar
sius prasiūtų šokėjus, vaikinus ir merginas, ku
rie taip pasišventė Klubo rengiamoje aviacijos 
dienoje pereitą vasarą.

Chicagos ir apielinkių Lietuviai prašomi daly
vauti. Rengimo Komisija.

VESTUVĖS 1934 METAIS
Cook apskrityje apsivedimų 

leidimų šymet buvo išduota jau 
tiek kad lyginasi 94 nuošim- 
čiams visų vedybų leidimų iš
duotų 1933 metais.

Iki pereitos savaitės pabai
gos vedybų leidimų buvo iš
duota jau 31,768, tik 1,964 ma
žiau negu per visą metą per
nai. Tas reiškia kad šymet 
išduota 7,409 leidimų daugiau 
negu pernai per tiek pat laiko.

šymet visą mėtą vedybų lei
dimų skaičius darėsi didesnis. 
Paveizdan, Sausio mėnesį per
nai išduota 1,972* leidimai; šy
met — 2,777.

Didžiausio vedybų mėnesio 
Birželio bėgyje pernai išduota 
3,754 leidimai; šymet — 5,145.

Kitas didžiausias vedybų mė
nuo pernai buvo Rugpjūčio, iš
duota 3,761 leidimas; šymet tą 
patį mėnesį — 4,531.

Iki galo metų šymet vedybų 
skaičius dar daugiau pakils ir 
toli pralenks pereitų metų ve
dybas.

Porelės kaip tik turi iš ko 
tuoj ir stengiasi apsivesti, šy
met mat daugelis gavo ir ge
rai padirbti ir užsidirbti.

KALTINA DARBININKO 
NUŽUDYME

Chicagoj, Rugsėjo 29 d. ta
po suimti septyni vyrai unijos 
veikėjai sąryšyje su užmušimu 
Chicago Motor Coach Co. dar
bininko laike transportacijos 
darbininkų streiko. Užmuštas 
yra James Kelly, kompanijos 
darbininkas prieš kurią strei
kas buvo iššauktas Rugp. 16 d.

Tos žudystės kaltininku ap
šauktas unijos skyriaus pirmi
ninkas Ralph Stoltzman. Pri- 
rodoma kad jis pasamdė žudei- 
kas, kurie padarė užpuolimą 
ant Kelly, važiuojančio gatve- 
kariu, ištempė jį laukan, sumu
šė ir peršovė. Ant tos scenos 
užvažiavo detektivai ir spėjo 
žudeikas suimti. Jie papasa
kojo policijai kad unijos sky
riaus pirmininkas jiems mokė
jo už tą jų darbą ir jie darė vi
sokias niekšystes, padėdami 
daryti nuostolius kom'panijai ir 
padaryti streiko eigą šiurpia.

NELAIMĖS SU 
AUTOMOBILIAIS

Chicago. ’— šiose dienose au
tomobilio nelaimėje sunkiai su
sižeidė trys Lietuviai: Edvar
das Kupelus, Jurgis Makulaitis 
ir jo moteris. Jie gryžo au
tomobiliu į Chicagą ir nakties 
laiku nukrito automobiliu nuo 
tilto Į upelį 12 mailių į pietus 
nuo Joliet, Ill.

NEBŪK ŽILAS~
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

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

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

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE 
ŽUVO EMILIJA URBA

Rugsėjo 20 d., 1:30 vai. po 
pietų, automobilio nelaimėj su
tiko mirtį Emilija Urba. Ji su 
savo vyru ir vaikais važiavo 
automobiliu ir vyras valdyda
mas automobilį norėjo išveng
ti susimušimo su kitu automo
biliu, staiga pasuko į skersgat
vį, ir automobilio apvirtime 
Emilijai prisiėjo sutikti mirtį.

Ji buvo duktė Venskų, gimus 
Chicagoje, ir buvo tik 22 metų 
amžiaus kai turėjo persiskirti 
su šiuo pasauliu. Paliko dide
liame nubudime savo vyrą, Ka
zimierą, dukterį Dolores, 2 me
tų amžiaus, ir sūnelį Kazimie
rą, 9 mėnesių amžiaus. Be to 
liko jos tėvai, dvi seserys ir 
kiti giminės.

Palaidota pirmadienį, Rugsė
jo 24 d., su pamaldomis Šv. An
tano bažnyčioje, iš kur nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Velionė Emilija buvo viena 
iš naujųjų narių SLA. 322 kuo
pos, prisirašius tik dvi savai
tės pirmiau. Visa kuopa jau
čia liūdesį, nes Emilija buvo la
bai gera veikėja ir žadėjo daug 
pasidarbuoti kuopos labui.

Rep.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puikų Me

todą. nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytoju! 
kuris tik pareikalauą. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mos noriai pasiųsim jums PILNA 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musu 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

Iš Gothenburgo į Stoekholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima I 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- 
jėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New Yorko
Kungsholm.......... Spalių
Gripsholm .......... Spalių
Drottningholm ... Lapk.
Gripshihn Gruodžio

25
30
17

8
Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINKĮ
2K State SL New York, N. Y.
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Dienos Klausimais
PROHIBICIJOS APAŠTALAI NESNAUDŽIA

Dar nėra metų laiko nuo i Vis dar “Laukia” 
prohibicijos panaikinimo, ir Atskrendant.... 
taip skaudžiai pralaimėję, Chicagos cicilikai paskel- 
prohibicijos pranašai rodos be Prof. Žemaičio “patari- 
turėtų nors kelis metus pa- mą' atidėti” “antrą skridi- 
silsėtk Bet ne. Jie nemie- mą’’ jau net Rugsėjo 12 d., 
ga ir jieško priekabiu plės- ° iš Kauno ateinanti laiškai 
ti savo darbą. ‘ ' rašyti Rugsėjo 18 d. vis dar

McBride, Anti-Saloon Ly- kalba kaip jie ten laukia 
to “antro skridimo ....

Iš to reiktų daryti išve
dimas kad tarp Kauno ir 
Chicagos “antro skridimo” 
“promoterių” yra kokia ne
graži 'konspiracija, kuri iš
kils aikštėn su laiku.-

Kaip kas jau darosi aiš-

gos generalinis perdėtinis, 
skelbia kad “prohibicija at- 
gryžta greičiau negu mes 
tikimės”.

Jis štai kaip argumentuo
ja: “Slapieji suklaidino vi
suomenę. Jie žadėjo neleis
ti karčiamų steigti, bet mes ku: patikėtini asmenys sa- 
karčiamas turim. Jie žade- ko kad iš $30,000 surinktų 
jo apsaugoti jaunimą nuo aukų ižde nieko nelikę, nors 
svaiginančių gėrimų, tačiau; lėktuvas kainavo tik apie 
jaunimas šiandien girtauja $15,000. T ■ ■ ........ ’
daugiau negu kitais laikais m°hka tūkstančių. 
gerdavo.

Kad tas tiesa, niekas ne
gali užginčyti.

Paimkim tas valstijas ku
rios įvedė valstybinės degti
nės krautuves ir leido ati
daryti tik “restaurantus”, 
ne senoviškas karčiamas.

Kas šiandien dedasi tuose 
“restaurantuose”?

Juose gali inėjęs prisiger- jo pradžią jau pasirūpino 
ti kiekvienas pienburnis, ir a Grigaičiui “skridi-
tuomi naudojasi. Pasigro
bęs iš motinos dešimts cen
tų berniokas nueina į “res- 
taurantą” ir “išsimėtą” sti
klą alaus arba degtinės.

Prie tų “restaurantų”, ar
ba juose, yra šokiams vie
tos. Tos šokių vietos pilnos 
jaunimo, kuris šoka ir pra
geria paskutinį centą.

O kokios buvo tos seno
viškos karčiamos, kurių ir 
“sausieji” sugryžimo bijojo 
ir “slapieji” žadėjo negrą
žinti?

Karčiamų buvo retai, ne 
viena prie kitos. Karčia- 
mose buvo vieta tik suau
gusiems. Nepilnametis vai
kinas negalėjo ne tik gauti 
gerti bet nei kur nors išsi
nešti. Moteriais karčiamo- 
se nebuvo vietos.

Taigi senoviškos karčia
mos buvo tikros biznio vie
tos, ir jose negalėjo jauni
mas rasti vietos nei girtau
ti nei ištvirkti, kaip dabar 
tvirksta “restaurantuose”.

Taigi, jeigu ši padėtis ne
bus pakeista, prohibicijos 
apaštalai su nauju įkaitimu 
užves kovą už svaiginančių 
gėrimų panaikinimą, ir jie 
turės teisę laimėti.

Svaiginančių gėrimų rei
kėjo rimtam, blaivam var
tojimui, kaip ir kitų gyve
nimo ar pasismaginimo 
reikmenų, o ne visiškam su
gadinimui visuomenės, ku
ri susidės ateityje iš tų da
bar karčiamose augančių 
jaunuolių.

Kur likusieji pen- 
“‘J Reik

tų kas kas nors paaiškintų. 
I Rugs. 18 d. vienas iš žy
miausių Lietuvos veikėjų 
rašo iš Kauno “Dirvos” re
daktoriui šitaip:

“Šiuo laiku visa Lietuva 
nekantriai laukia atskren
dant Vaitkaus....”

Reiškia, Lietuvos Aero 
Klubo pirmininkas Prof. 
Žemaitis, kuris apie Rugsė-

Išrodė kad Tysliava jau 
išlėkė su “Litvanika” j Kau
ną, bet ne: “antras skridi
mas” liko Chicagoj, o Tys
liava tyso Kanadoj.

Bet dabar jis susidrauga
vo su Indijonais. Linkėti
na jam su Indijonais ir lik
ti. Amerikos Lietuviams 
butų buvę daug sveikiau 
jeigu Tysliava išsyk pas In- 
dijonus atsidūręs.

Iš skarmalų daro popie- 
rą, iš popieros daro pinigus, i 
pinigai sutveria bankus; 
bankai daro paskolas; pa
skolos priveda prie biedny- 
stės, biednystė atveda prie, 
ska rmalų.—R ipley.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

nei visuomenės žmonėms 
nieko nesako: slepia tą vis
ką. Laukit, jus, žiopliai, 
gal mano jis sau, kaip ma
no ir Grigaitis....

Kada “skridimas” rengta 
Kaune visokius niekus apie 
tai spauda talpino — net 
nebūtus dalykus. Dabar, 
padarius tokį_ didelį žygį — 
“skridimą” sulaikius, nie
kas spaudai nei šnapšt. . . .

Jeigu Prof. Žemaitis vis
ką Kaune darė “antram 
skridimui” paremti ir sutik
ti iš širdies, jis galėjo tuoj 
pranešti spaudai apie savo 
patarimą Grigaičiui, ir duo
ti Lietuvos žmonelių spran
dams pasilsėti.

SLA. seimas Detroite įki
šo “skridimui” $500. jau 
Strumskis “Vienybėje” rei
kalauja “skridimas” tą su
mą pinigų Susivienijimui Ą.as
grąžintų. . . .

Karo Baisenybės 
Pašto Ženkleliuose

Rusijos sovietų vyriausy
bė nutarė išleisti pašto žen-1 
Įdėlius su Įvairiais karo bai
senybių vaizdais, sąryšyje 
su 20 metų sukaktuvėmis 
pasaulinio karo prasidėji
mo. Ženklelių tikslas yra 
priminti ir laiško siuntėjui 
ir priėmėjui apie karo bai
senybes.mą” atidėti, Kauno spauda

Impilties Pilies Iškasine- 
jiniai

Savo istoriją ir senovę 
mes patys tik visai neonai 
pradėjome tirti. Ikšiol at- 
sidėdavome Vokiečių, Len
kų ir Rusų darbais. Ypa
tingai daug darbo per pas
kutinius tris metus padėta 
senas Lietuvių pilis iškasi
nėti. Generolas V. Nage
vičius, Latviams ir Šve
dams dalyvaujant, atkasė 
Apuolės pilį. Dabar baigė 
arkeologinius darbus ir ki
toje senovės pilyje, ■ Impil
ties, kuri randasi Kretingos 
apskrityje, netoli Baltijos 
juros. Apuolė ir Impiltis, 
matyti, buvo senos Kuršių 
ir Žemgalių pilys, kurios 
saugojo senovės Lietuvos 
ir Latvijos rubežius.

Lietuvis žurnalistas Pa
leckis, aplankęs Impilties 
kasinėjimų vietą, Latvių 
laikraštyje “Jaunakas Ži- 

praneša kad kasinė
jimai parodė didelį musų 
pratėvių supratimą tvirto
vių statybos mokslo. Im
piltis buvo sugriauta ketu
ris kartus ir kas kart vis 
buvo tobuliau atstatyta. Ji 

' gynė miestą tuo pat vardu, 
kuris iki musų dienų neiš
liko.

Latvių profesorius Balo- 
dis mano, pirmoji Impilties 
pilis buvo pastatyta apie 
1000 metų pirm Kristaus. 
Rasta joje bronzos daiktų, 
kurių senumas siekia 1—4 
amžių prieš Kristų; taipgi 
rasta geležies daiktų iš 
Kristaus laikų. Šią pilį 
mini ir Henriko Latvio kro
nika, 1262 metais.

Šie iškasinėjimai Lietu
voje kelia didelio susido
mėjimo. Apuolę ir Impiltį 
yra atlankęs Lietuvos Pre
zidentas Smetona.

Patyrus kas galima, iš
kasta pilis vėl apkraunama 

Į žemėmis, bet taip pat at
sargiai, kad ateityje vėl ga
lima butų atkasti.

Apuolė ir Impiltis yra 
valstybės nuosavybė. Gen. 
Nagevičiaus paveikslas ir 
pora gražių Apuolės atka- 
simo vaizdų yra K. S. Kur
piaus apysakoj “Meninas”.

(Tęsinys iš pereito num.)

širdį ims skaudct. 
aukso kalnų piltų, 
galėtum kasinėt, 
laisvės oro tiltų,

NEBĖGK UŽ MARIU 
(Argentinos Lietuvio mintys) 

Nebėgk už jurų, už marelių, 
Jei myli tėviškę karštai, 
Nejieškok tuščių laimės gėlių, 
Jei Lietuvoj gyvent gerai. 
Išbėgę greitai mes' suprasim 
Kas yra tėviškę mylėt, 
Kai Lietuvos svetur nerasim, 
Kasdiena 
Čia nėra 
Kur mes 
Nėra nei
Kuriais galėtum vaikštinėt. 
Čion visiems reik sunkiai dirbti, 
Ir dirbti tris kartus sunkiau, 
Priseis kaip žvakei karštyj tirpti, 
Prie darbo dvokiančio sunkaus. 
Tada atminsim mes tėvynę, 
Brangiausi kraštą Lietuvos, 
O skausmas slėgs vargu krutinę, 
Ir liūdnos akys ašaros. 
Nėra malonus čia nei dolars, 
Kuri iš cento sutaupau, 
Kasdien sunkėja mano našta, 
Kad savo krašto nematau.... 
L” Petras Latėnas.

GYVYBĖ IR MIRTIS
Amžių tūkstančiai prabėgo 
Ir paskendo praeityj, 
Milijonai žmoųių žuvo 
Jų audringam sukuryj.

Ir pranyko jų kultūra,
Jųjų menas ir darbai,
Tik gyvybė vis klestėjo, 
Nors ir mainėsi laikai.

Ir šiandieną slenka laikas
Viską nešąs su savim,
Tik gyvy ve vis kovoja, 
Grumias su žiauria mirtim.

Amžiai viską nugalėjo
Ir palaidojo kapuos,
Tik gyvybės ir mirties
Niekados nenugalės.

Nes gyvybė ir mirtis
Yra vienas ir tas pats,
Tiktai tosios paslapties
Žmogus greitai nesupras..*..

Jonas Morkūnas. •

Latviai Mokinsis Angliškai
“Jaunakas Zinas” prane

ša kad Latvijos ministerių 
kabinetas nutaręs Angliška 
kalbą padaryti pirmiausia 
svetima kalba mokintis pra
dinėse mokyklose. Ikišiol 
buvo, šalia Latviškos, mo
koma ar Rusiška, ar Vokiš
ka. Šis nutarimas ateityje 
pagelbės sutvirtinti Latvi
jos ir Anglijos ryšius.

Lietuvoje taip pat daro
ma žygių Anglišką kalbą 
pastatyti tarp pirmųjų ku
rias apsišvietęs Lietuvis 
privalo mokėti. Tada ne 
tik su Anglija bet ir musų 
Amerikoje gimusiu susipra
tusiu jaunimu santikiai 
sklandžiau eitų.

Rusijoje įvesta priversti
nas vaikų mokymas. Apie 
26,000,000 vaikų lanko Ru
sijos mokyklas. Šymet pa
statyta 2,500 naujų mokyk
lų. Bėda tik su rašoma po
piera, nes sąsiuviniu negali 

ku- 
yra 
jos

užtektinai duoti, ir tų 
riuos duoda, popiera 
tokia prasta kad ant 
negalima rašyti.

BITĖS KURIOS NE
GILIA

Pietų Amerikoje medaus 
darytojos bitės negilia — 
jos tik nuveja negeistinus 
prie jų avilių lindėjus už- 
puldamos ii’ lysdamos i vei
dą, akis, ausis, nosis, plau
kus ir po rubais.

Nesinorėtų būti taip bi
čių užpultam!

XIIV.
Visą tą laiką jie darbavosi Galilėjos 

Juros apielinkėse, Pilypo tetrarkijoje, ry
tinėje dalyje. Jie apkeliavo visas tos apie- 
linkės vietas, skelbdami svarbią prisiarti
nančio išganymo žinią. Visur žmonės 
džiaugsmingai juos priimdavo. Užėjus į 
sinagogą, Mokytojas būdavo kviečiamas 
atsisėsti pirmoje vietoje; po to jis būdavo 
prašomas paskaityti Įstatymą ir patiekti 
paaiškinimų. Pasitaikydavo taip kad si
nagogoj būdavo tuo laiku koks senas rašt
vedys, ar Farizejus, priklausę senesnių ir 
griežtesnių pažiūrų mokykloms, ir jie ban
dydavo sukelti ginčą kai kuriais įstaty
mų klausimais, liečiančiais sabato išlaiky
mą, ar patvarkymus del švaros. Atsaky
mai kuriuos patiekdavo Mokytojas, kar
tais nustebindavo juos kad net sukrėsda- 
vo jų garbingas žilas barzdas, ir vėliau 
per dienų dienas jie turėdavo apie ką kal
bėti.

Šiaip paprasti žmonės nelabai tepaisė 
tų dalykų; po pamaldų sinagogoje jie su
sirinkdavo kur nors turgavietėje, arba 
aikštėje, tikėdamiesi daugiau ko iš jo iš
girsti. Retai tepasitaikydavo taip kad kas 
nors nepakvestų jų namon perlaužti duo
ną, ar pernakvoti. Jie negalėdavo atsisa
kyti nuo tokių pakvietimų, nors tai butų 
mokesnių rinkėjų, ar panašių žmonių kvie
timai. Neilgai tetrukus, jie buvo žinomi 
visoje srityje ir visi žmonės tiktai ir tikė
jo apie išvadavimą, kurio jie būtinai turės 
jau sulaukti.

Tačiau jie nepasiliko šičia labai ilgam 
laikui. Pasitaikė taip kad vieną dieną ne
nusimazgojo viešai rankų prieš susėsdami 
prie stalo valgyti, ir Mokytojas gan šiurk
ščiai atsakė į Farizejų pastabas šituo klau
simu. Visi tos srities žmonės bematant 
nusistatė prieš jį ir jo mokinius. Netekus 
jų simpatijos, galima buvo tikėtis likimo 
kokį sutiko Jonas Krikštytojas. Mokyto
jas tuojau pasišalino į Tyro ir Sidono pa- 
rubežį, kartu jo uždavinys buvo j ieškoti 
Izraelio giminės žuvusių avių, kurių ne
daug tebuvo šitoje srityje. Todėl jis ir 
gryžo per Dešimties Miestų sritį į Herodo 
Antipo kraštą. Bekeliaudami, jie ir vėl 
užėjo į Betsaidą, nuolatos mokytojauda
mi, ir pasiekė Pilypo Cezarėją, didžiausi 
ir palaidžiausį tos apielinkės miestą. Čia 
ir vėl jie sustojo ilgesniam laikui.

Už kurio laiko jie iškeliavo iš šito 
stabmeldžių miesto. Artėjo Pasoveras, ir 
Mokytojui reikėjo būti Jeruzaleme. Pa
galiau nušviso ii' praskaidrėjo viltys visų 
kas sekė Mokytoją ir tikėjo jo pasiuntiny
bei. Pasovero šventė buvo išsivadavimo 
iš Egipto nelaisvės sukaktuvėms minėti. 
Iš to parėjo spėliojimas kad šiuo metu tu
rėtų įvykti ir išsivadavimas iš dar bloges
nės nelaisvės negu Egipto, ir tuo metu tu
rėtų būti Viešpaties žmonių atgimimas. 
Kur gi kitur šitai galėtų atsitikti jei ne 
Jeruzaleme, Šventame Mieste, kur Romė
nų valdžia buvo visų smarkiausiai neken
čiama ir kur susirinkdavo Pasovero šven
tei daugybė Išrinktosios Tautos žmonių, 
iš visų Izraelio ir Diasporos žemių kam
pų? Šitą laiką nuo senai ir pranašai mi
nėdavo ; prie tos vietos prisiartinant, kiek
vieno tikro tautos sunaus širdis smarkiau 
plakė. Pagaliau, tiek metų laukus, jų troš
kimai atrodė beišsipildą.

Dabar jau buvo Adaro mėnuo. Lie
taus laikotarpis buvo praėjęs, laukai bu
vo gėlių nukloti, jiems keliaujant pietų lin- 
žui per derlingas Aukštutinės Galilėjos 
sritis. Mokytojas neužsuko į savo gimti
ni Nazaretą ir sustojo nakvynei Kaper- 
naume. Čia, Simonui ir kitiems atsisvei
kinant su saviškiais, Judas užėjo į naujai 
pastatytą sinagogą ir stebėjosi kilniu ir 
ypatingai dailiai išbaigtu trobesiu. Kitą 
dieną jie visi davė po šekelą šventovės

reikalams, sulyg senovišku papročiu, ir 
nukeliavo sau toliau.

Netrukus, jie užėjo į pagarsėjusį mie
stą Magdalą, su jo senovišku sargybos 
bokštu, kurs buvo savo rūšies švyturiu 
žvejams juroje. Čia Marija, kurios šis 
miestas buvo gimtinė vieta, užsidengė sau 
veidą vualiu. Jiems pasitikus tūlą seną 
moterį, kuri atsigryžo ir žiurėjo į praei
vius, Marija drebėjo kaip lapas, šitai pa
stebėjęs Judas spėjo kad tai turėjo būti 
jos motina. Ar ji gėdijosi to gyvenimo 
nuo kurio jau buvo pabėgus, ar dabarti
nės savo būklės? Žinodamas apie tą vie
tą ir žmonių kalbą, Judas manė kad pas
taroji aplinkybė vertė Mariją slėpti savo 
veidą.

Prisiartinus prie Galilėjos pasienio, 
Zabadijos sūnus, žinoję tą kraštą, buvo 
pasiųsti pirmyn atsiklausti ar saugu bu
sią eiti per Samarijos žemę. <šitos šalies 
gyventojai, pusiau stabmeldžiai, visados 
nepalankus Izraelio politiškiems siekiams,, 
nerodydavo daug draugingumo. Perėję 
Jordaną, jie pasuko rytų pusėn, iki priėjo 
Jerichoną, kur ir vėl perėjo į Judėjos že
mę, Šventojo Miesto kryptin.

Pasiekus Judo gimtinę šalį, jam buvo 
pavesta rūpintis maisto reikalais, nes jis 
žinojo patį kraštą ir jo gyventojus ir jis 
vienas iš dvylikos galėjo geriausia patar
nauti šitoje srityje. Kartais jie praleis
davo naktį tuose pat namuose kur Judas 
nakvodavo kuomet keliavo į šiaurę, šei
mininkai būdavo klausinėja ji ir teirauja- 
jasi naujienų iš Galilėjos; ir Judas būda
vo su pasididžiavimu ir pašnabždomis pa
sisako kad jie keliaują į Jeruzalemą Paso
vero šventei ir išvadavimo darbui.

(Bus daugiau)

Lietuvos pramonės augimui nemaža 
įtakos turėjo artima kaimynystė su Vo
kietija. Iš Vokietijos buvo paimami alaus 
darymo metodai, ir iš Vokietijos buvo gau
nami amatninkai. Taip pat metalo ir odos 
pramonė Lietuvoje išaugo Vokietijos ar
tumo įtakoje. Prieš didįjį karą odos dir
biniai, padaryti Lietuvoje, buvo užėmę Ru
sijos rinkoj, ir kitose šalyse, gana stiprią 
vietą. Taip pat kai kurie geležiniai, fab
rikai Kaune buvo plačiai žinomi visoje 
Rusijoje. 

/ --------

Agaro riešutai. Kilučių ežeras yra 
Biržų apielinkeje. Jis tuo yra žymus kad 
jame dar išliko retai kur randamų vande
ninių augalų, vadinamų agaru, kuriuos 
dar vadina vandeniniais riešutais. Seniau 
tų agarų butą daug, bet 1867 m. del sauso 
rudens ežero vanduo buvo nusekęs, pas
kui šaltos žiemos bėgiu sustorėjęs ledas 
pasiekė agarų krūmelių viršūnes. Pava
sarį ledas kildamas išrovė iš žemės aga- 
rus ir tokiu bildu daug jų išnaikino.

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

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

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusią kariaunin- 
kę 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

Reikalaukit “Dirvoje”



LIETUVOJE
LIETUVOS GINTARO 

PRAMONĖ

Dar senu senovėje Lietuvoje 
augdavo labai daug smalingų 
medžių, Jų būdavo tankiausi 
miškai. Tuo laiku ir Lietuvos 
upės buvo labai vandeningos.
Senieji smalingi medžiai virs
davo miškuose į Baltijos jurą. 
Iš tų smalų ilgainiui susidarė 
dabar Baltijos pajūryje randa
mas gintaras. Pažymėtina kad
gintaro randama ir kitur, bet 
tikrojo ir gerojo gintaro randa
ma tik prie Baltijos juros, dau-' 
giausiai ties dabartine Palanga.' 
Gintaras jau labai senai visame 
pasaulyje buvo plačiai žinomas 
šiaurės aukso vardu.

Dabar kas tik nuvažiuoja i 
Palangą, tas mato keletą ginta
ro parduotuvių ir dirbtuvių. O 
gintaro papuošalai Lietuvoje yra 
labai išsiplatinę. Net ir kuni
gaikštienė Birutė buvusi ant 
balto kaklo su gintaro sniu-, 
relių pasipuošus.

Didžiosios Lietuvos pajūryje 
kasmet gintaro randama apie 5 
centnerius. Prieš didįjį karą 
Lietuviški gintaro papuošalai 
gerai eidavo į Rusiją, Turkiją, 
Persiją ir bendrai į tolimuosius 
Rytus. Karo metu gintaro pre
kyba buvo sustojus. Kai 1922 
metais Palanga atiteko Lietuvai, 
tai ypač daug gintaro pirkdavo 
Amerikos Lietuviai. Dabar gin
taro daug parduodama į Siriją, 
Beirutą, Bagdadą, Eigiptą. j 
Damaską ir kitur. Palangos 
gintaro pramonininkai net ga- į 
mino daugybę rąžančių Maho-i 
metonams. Mat Mahometonai' 
tiki kad gintariniai rąžančiai 
maldai turi ypatingos reikšmės i 
ir dėlto jų labai išplatina Ara
bijoje ir kitur.

Ties Juodkrante kalbama kad 
yra daug gintaro. Anais metais i 
du Amerikos Lietuviai ten nore- ! 
jo net gintaro kasyklas atida-

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius , 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438—----- 

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

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

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

(Ši anglis duoda dideli karšti, sudega iki smulkių pelenų.)
KENTUCKY LUMP .......................... topas $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
Senai žinomas Clevelandietis

A. W1RBICKAS
užlaiko gražia užeigą

ALINĖ IR V ALGYKLĄ 
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
L'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniHiiirimminitKxx1!: 

WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok B 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ~

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- H 
derniškas. x

HEnderson 9292 ='(l
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll
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lll
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ryti, bet tam reikėjo didelių 
kapitalų. Paskutiniuoju laiku, 
Lietuvos gintaro pramonei pra
dėjo kenkti Vokiečiai. Mat ir 
jie šiek-tiek gintaro randa prie 
Baltijos juros, kurios dalis da
bar priklauso Vokietijai. Be to, 
jie savo žemėje iškasa ir neti
krojo gintaro, kuris yra daug 
pigesnis ir blogesnis už juros 
gintarą.—Tsb.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Rugs. 6 d. turėjo antrą kart 
susirinkti posėdin Klaipėdos 
krašto seimelis. Tačiau skirtu 
laiku į posėdį atvyko tik 15 
atstovų. Klaipėdos krašto sta
tutas reikalauja, kad posėdžio 
kvorumą sudarytų 20 atstovų. 
Tuo budu antrasis Klaipėdos 
krašto seimelio posėdis neįvyko.

Tsb.
šymet per pirmus 7 mėnesius 

iš Lietuvos išvežta Įvairių pre
kių už 85 milijonus litų, o per 
tą patį laiką iš užsienio į Lie
tuvą įvežta už 81 milijoną litų. 
Per Klaipėdos uostą Lietuva 
įvežė 81% svetimų prekių.-Tsb.

Paskutiniaisiais metais Lie
tuvoje padidėjo padegimų skai
čius. Tai daugiausia piktos 
valios žmonių darbas, arba ne
atsargumas. Pernai tokių pa
degimų buvo 527, o 1932 me
tais — 386. Tsb.

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
iš Lietuvos į užsienius išvažia
vo 713 žmonių, 274 vyrai ir 439 
moterys. Daugiausiai važiavo 
žydai į Palestiną. Į Jungtines 
Amerikos valstybes išvažiavo 82 
žmonės, Argentiną 46, Braziliją 
77, Kanadą 27, Uragvajų 24, 
Pietų Afriką 145, Palestiną 302 
žmonės. Pernai per tą-patį lai
ką j Palestiną iš Lietuvos iš
važiavo 464 žmonės. O symet 
į Palestiną ir į kitas valstybes 
iš Lietuvos išvažiavo jau 525 
Žydai.—Tsb.

Spalių 14-15 dienomis Kaune 
bus devintas metinis Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrių at
stovų suvažiavimas. Tikimasi 
kad šis suvažiavimas bus labai 
gausus iir reikšmingas. Jame 
svarbiausiai bus diskutuojamos 
ir nustatomos sąjungos veikimo 
gairės. Dabar jau Vilniui Va
duoti Sąjungą Lietuvoje turi 
apie 600 skyrių ir apie 25,000
narių.—Tsb.

LIETUVIŠKA ALINĖ 
Antanas Dabulis ir

Motiejus čepaliauskas 
užlaiko puikią užeigą, alinę, 

577 East 140th St.
Kampas Thames avė.

Skanus alus ir malonus patar
navimas. Kviečiam savo drau 
gus atsilankyti.

APSILANKIUS PA- 
SAULINĖJE PARO

DOJE

Iš TORONTO { CHICAGĄ IR 
ATGAL

Dar būdamas Lietuvoje ma
niau sau, tai bučiau laimingas Į 
jeigu galėčiau pamatyti tą did-į 
miešti Chicagą. Spaudoje vi
sada buvo matoma aprašant vi- Į 
šokių įvairianybių apie tą mie
stą, ko Europoje negalima ma
tyti.

Laikas bėgo, gyvenimas kei- j 
tesi, ir aš gavau progos įva-1 
žiuoti į Kanadą. Čia pragyve- [ 
nau šešis metus, su laiku pa
stojau Kanados piliečiu, o ka
dangi Kanados piliečius leng
viau įsileidžia į Suv. Valstijas, 
šymet, esant Chicagoje Pašau- j 
linei Parodai, nutariau nuva
žiuoti Parodą aplankyti ir ap- 
sipažinti su Chicagos Lietuvių 
gyvenimu, pamatyti Lietuvių 
Dieną.

Gavau atostogų dvi savaites 
laiko, taigi išvažiavau bandy
damas pamatyti pačią Kanadą, 
ir reikalo turėdamas sustojau 
Detroite. Kelionę atlikau au
tobusu. Oras pasitaikė labai 
gražus. Važiuojant per Kana
dą, matėsi tikri Lietuvos vaiz
dai: gyvuliai ganosi, upelis te
ka, apaugęs krūmais. Tik skir
tumą daro trobesių išvaizda. 
Ūkininkai javus pjauna, tik 
derlius buvo ne koks, nes butą, 
stokos lietaus.

Besidairant, privažiavom ir 
Windsor-Detroito tiltą, kur su
sijungia Kanada su Suv. Vals
tijomis. Autobusui sustojus, 
konduktorius įsakė visiems eiti 
j pereinamą punktą, kur paru- 
bežio valdininkai ištardo per ru- 
bežių einančius ir nuo jų nuo
sprendžio palieka perleidimas 
į kitą pusę rubežiaus ar ne. Iš 
musų 30 bendrakeleivių, vėliau 
pastebėjau, aštuonis neperleido, 
nes jie neturėjo visų dokumen
tų.

Tie kuriuos perleido, vėl sėdę 
į autobusą nuvažiavom į Det
roito stoti. Kelionė iš Toron
to, 270 mylių, truko 10 valandų.

Atsidūrus Detroite, manau 
sau, na tai aš jau ir Ameriko
je! Dairaus, noriu pamatyti 
ką įdomesnio, škirtingo, bet 
nieko ypatingo, dar prasčiau 
negu Toronte: namai daugiau
sia mediniai, aprūkę, nemalia- 
voti, kas Toronte retenybė.

Miesto centre, tiesa, yra skir
tumas: daug yra aukštų budin-i 
kų ir didesnis žmonių judėji
mas.

Stotyje susitikau M. Šimonį, 
kuris manęs laukė atvažiuojant 
ir parsivežė Į namus. Ponas 
Šimonis Detroite yra gerai ži
nomas Lietuvių veikėjas kata
likų tarpe, ir “Drauge“ veda 
Detroito žinias. Tai žmogus 
pasišventęs Lietuvybei.

Poni Šimonienė taipgi gera 
veikėja, ilgus metus buvo Mo- ’ 
terų Sąjungos 64 kp. pirminin
kė. Šimoniai turi gražią šei
mynėlę, dvi dukreles, kurias 
auklėja Lietuviškoje dvasioje.

Detroite buvo įdomu matyti 
sekmadienį atdaras visas krau
tuves, teatrus, aludes. Aludes 
čia lanko vyrai ir moterys, ne- 
kuriose aludėse vakarais griežia 
muzika, jaunimas paleidžia lin
ksmai laiką. Man bebūnant vie
noje aludėje, inėjo mbteris su
vaiku ant rankų,'pasišaukė di
delį stiklą alaus ir geria. Vai
kui pradėjus verkti, motina pri
kišo jam stiklei alaus ir pilda
ma alų į burną ragino gerti. 
Tas pasirodė keista, necivilizuo
ta. Kanadoje to nematyti.

(Bus daugiau)
^uiiisiiiiiiiiiiiimin jiHiiHiniiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimir iisiiiiiniiiiiimiti' 

I DELLA C. JAKUBS | 
x (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) - 
f Lithuanian Funeral Home Š
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! = 

E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- B 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- Ę

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
ss sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
I 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |

DETROIT
GRYŽO Iš LIETUVOS. Rug

sėjo 20 d. sugryžo iš Lietuvos 
Švį Antano Parapijos klebonas 
Kun. I. F. Boreišis, kuris ten 
praleido daugiau kaip du mė
nesiu laiko. Tą dieną kleboną 
stotyje pasitikti nuvyko kele
tas parapijos veikėjų.

Klebono priėmimui ir pager
bimui rengiama Rugsėjo 30 d. 
Lietuvių salėje pramoga. Bus 
prakalbos, klebonas pasakys 
savo įspūdžius tėvynėje Lietu
voje, ką matė pavergtame Vil
niuje, ir tt. Vargininkas J. 
Bložis rengia muzikos ir dainų 
programą. Po to bus šokiai ir 
bendras pasilinksminimas.

Šios kolonijos ir apielinkių 
Lietuviai privalėtų atsilankyti 
i šį parengimą, išgirs ko nau
jo ir įdomaus iš gryžusio Kun. 
Boreišio ir apkeliavusio Lietu
vą.

APVOGĖ. Rugsėjo 22 d., į 
sekmadienį, ant 25-tos gatvės, 
Lietuvių salės name esantį sa- 
liuną, kurį operuoja Lietuviai, 
vagiliai išplėšę užpakalyje du 
langu ir įsiveržę į vidų pagro
bė $160 pinigais ir ramiai pa
bėgo. Matomai tai buvo dar
bas tą įstaigą gerai žinančių 
plėšikų.

NEMALONUMAI. Ir Det
roite netrūksta visokių nelai
mingų ir. negerų atsitikimų Lie
tuvių tarpe, kaip ir kituose mie
stuose. Kiekvieną dieną beveik 
galima girdėti apie nelaimingus 
atsitikimus tai su automobi
liais, tai apie susimušimus kar- 
čiamose, tai per neatsargumą 
su revolveriais nusišaunant, tai 
apie šeimyninius vaidus. žo
džiu sakant, diena iš dienos vis 
koki nors negeistini įvykiai 
tarp musų vientaučių dedasi, o 
ypač tarp jaunimo, ne tik su
augusio bet ir dar mokyklas 
lankančio. Nors tėvai galėtų 
jaunamečius vaikus sudrausti 
ir pamokyti geriau, bet mato
mai jiems leidžiama laisvai sa
varankiai elgtis.

PIKNIKAS. Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas Kun. J. Čižau- 
skas turėdamas nuosavą daržą 
piknikams rengti, per visą va
sarą tą daržą nuomoja draugi
joms ir svetimtaučiams, ir nuo 
kiekvieno nuomotojo ima ne
mažiau $10, o jeigu piknikas 
gerai pavyksta tai dar ir dau
giau reikalauja. Tas viskas ei
na į klebono kišenių, nes dar
žas yra klebono nuosavybė.

Bet štai į rudenį klebonas 
paskelbė parapijonams jog ren
giama piknikas Birutės darže 
(jo darže), o visas pelnas ski
riamas apmokėjimui to daržo. 
Nors parapijonys ir taip varg
sta ir vos įstengia į parapiją 
užsimokėti, bet klebonas dar 
uždeda žmonėms kitą, svetimą 
naštą, visai neatsižvelgdamas 
kaip žmonės su šeimomis pra
gyvena tokiais blogais laikais.

Reporteris.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” nufnerio 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.

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

( VIETINES ŽINiOSjl
Imtynes Prasideda Tre

čiadieni, Spalių 10
Kitą savaitę, Spalių (Octo

ber) 10 d., prasideda Clevelan- Į 
de įdomiausios imtynės kokių j 
ilgas laikas vietos publika ne-1 
matė.

Jau visiems vietos Lietu
viams žinoma kad Karolis Po
žėla, sugryžęs iš Europos, ap
sigyvena Člevelande ir čia pro- 
motuos imtynes. Kiek žinoma, 
čia imtynės bus rengiamos kas 
savaitę be pertraukos, trečia
dieniais, labai patogioje vieto
je, COLISEUME, po antrašu 
4601 Euclid Ave., netoli East 
55th St.

Karolis Požėla yra visiems 
gerai žinomas kaipo imtikas ir 
imtynių promoteris. Europoje 
prabuvo porą metų, kur pasek
mingai nugalėjo daugelį tenai- 
tinių smarkuolių, niekur niekas 
ji nepaėmė. Be to, jis buvo 
kviestas į universitetus pamo
kyti studentus imtynių sporto.

Paėmęs imtynių rengimą šia
me mieste, Požėla parkvies ge
riausius stipruolius kokius jis 
pažino visoje Amerikoje ir ki
tose šalyse, tiesiog matysite 
naujų veidų, naujo kraujo, ko 
niekas kitas iki šiol Clevelan- 
de nepajiegė duoti.

Požėla ir pats žada imtis ka
da jam pasitaikys vertas imti
kas.

Taigi, imtynių mėgėjai, at- 
silankykit į pirmas imtynes, pa
matysit ką tokio naujo. Bus 
ir viens geriausis Lietuvis im
tikas. Kurie atsilankysit pir
mą kartą tie ateisit ir visuo
met. Kainos labai prieinamos. 
Pasistengkit įsigyti pusės kai
nos tikietus, kurių randasi iš
dalinta viešose vietose mieste.

Jonas Jarus.

NE-VALSTIJINĖS DEGTI
NĖS Ohio valstijoje slaptu bu
du iki šiol dar vis parduodama, 
kaip spėjama, tiek pat kiek ir 
valdžios žinioje esančios ir ap- 
taksuotos degtinės. Valstija 
pasiryžus kovoti su tuo prieš- 
įstatymišku bizniu, nes nuken
čia valstija ir federalė valdžia.

Sakoma kad neįstatymiškos 
degtinės valstijoje išplatinama 
po 30'0,000 gorčių į mėnesį.

Člevelande pradėta užpuldi
nėti ir krėsti alaus gėryklos ir 
“ręsta u rantai”, kuriuose parda
vinėjama degtinė be leidimų. 
Jau atimta apie 30 tokių įstai
gų ir alaus leidimai.

Valdžia, pakėlė alkoholio kai
ną $2 ant galiono, su tikslu su
varžyti namie perdirbamo alko
holio pardavinėjimui už degti
nę, be valdžios leidimų.

MIRTYS laike gimdymu Cle- 
velando srityje sumažėjo veik 
pusiau, tarp tų motinų kurios 
prieš gimdymą lankėsi moti
noms parengtose klesose, vado
vaujamose Kūdikių Sveikatos 
draugijos. Dr. Bolt, tos drau
gijos pirmininkas, sako kad iš 
1,412 motinų lankiusių tas kle- 
sas mirė tik penkios laike gim
dymo, kas reiškia po 3.5 nuo 
tūkstančio. Bendrai tokių mir
čių išeina po 5.9 nuo 1,000.

Motinoms pamokas duoda 
specialiai išlavintos viešos svei
katos slaugės.

COMMUNITY FUND šymet 
pasiskyrė surinkti $3,500,000 
palaikymui Cleveland© srityje 
visuomeniškų labdaringų įstai
gų. Tai yra mažesnė suma ne
gu buvo pernai.

Community fondo vajus bus 
nėr savaite laiko Lapkričio 18 
iki 24 d.

LAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

/engiu 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
GERAS TAISYMO DARBAS 
KELLER SHOE

REPAIRING ę 
7903 Superior av.
Darbą padarome 

atsakančiai ir nebrangiai. At
neškit savo senus batus mums.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave.

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. p.

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Req>rired by the Act of Congress

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1934.

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, h aving been duly sworn 

according to law, deposes and says, that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adrcsscs of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio.
Managing Editor: None
Business Manager: K. S. Karpius, 844 Parkwood Dr. Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio. 
Lietuvos Kredito Bankas, Kapnas, Lithuania.
V. S. Jokubynas, Chicago, Ill.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state)

John I. Jarus, 8813 Empire Avenue, Cleveland, Ohio.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 

owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bends, or other securities ?han as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1932.

My comm, expires Sept. 25, 1936. P. MULIOLIS, Notary Public.

PADĖKA, šiuomi išreiškia
me padėką publikai ir aukavu
siems reikmenis Lietuvių De
mokratų Klubo surengtam va
karui, kuris atsibuvo Rugsėjo 
15 d., parėmimui musu kandi
dato JOHN T. DeRIGHTER į 
State Representatives vajaus. 
Nors tą vakarą lietus pylė kaip 
iš kibiro, vienok žmonių pri
jautimas buvo entuziastiškas, 
nemažai susirinko praleist sma
giai vakarą ir paremti kandi
datą, kurio išrinkimas Lietu
viams labai svarbu. Pasekmes 
buvo neblogos.

Už pasisekimą daugiausia 
padėkos priklauso musų žy
miems vertelgoms, kurie stam
biai aukavo visas reikmenis 
tam vakarui, kaip tai Stonis 
Restaurant, Viktoras Anderson 
ir Kazimieras O’Bell. Todėl 
pats kandidatas John T. De- 
Righter ir rengimo komitetas 
taria išvardintiems biznieriams 
nuoširdžiai ačiū. Jeigu tokių 
biznierių pas mus rastųsi dau
giau tai kiekvienas reikalas ar 
vsikimas pas mus butų visai 
lengva nuveikti. Taigi dar kar
tą tariame jiems ačiū.

Rengimo Komisija: 
Ona Pečkaitienė,

_ K. S. Karpius, 
P. P. Muliolis.

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

Rugsėjo 28 d. Izabelė Bute- 
lienė gavo atsiskyrimą nuo sa
vo vyro, Kosto Butelio.

šį metą .pažangių Lietuvių 
vaikai pradėjo siekti aukštes
nių mokslų. Vinco Darulio sū
nūs Vincas lanko paskutinį me
tą Akron Universitetą.

Biznieriaus M. Jociaus sūnūs 
Alfonsas, M. Janickio sūnūs 
Petras, ir J. Noreikos posūnis 
Kostas Skurvidas taipgi lanko 
vietinį universitetą. P-lė Bro
nė Baltrunaitė lanko biznio ko
legiją, Antano Bernotavičiaus 
sūnūs lanko Ada universitetą, 
niokosi, rodos, vaistininkystės. 
P. Mačerauskio sūnūs Liudvi
kas jau antras metas lanko Ann 
Arbor, Mich., universitetą, jis 
mokinasi inžinierystės ir orlai- 

; vininkystės.
Liudvikas Lipinskis, senas 

“Dirvos” skaitytojas, gavo liū
dną laišką iš Walpole, Mass.. 
kad ten mirė jo brolis Mikolas.

Poni Jonikienė susižeikė sa- 
į vo ranką; gydosi namie.
i Pas p. Oleknavičius svečiuos- 
na atsilankė iš tolimos Michi
gan valstijos p. Oleknavičienės 
brolio, Stasio Sarafino, duktė, 
Stella. Ji paviešėjo pas tetą, 
Akronas jai labai patiko.

Kalnas.OHIO VALSTIJOJE jau ati
daryta keliolika dirbtuvių ku
riose pastatyta bedarbiai dirb
ti ir gaminti bedarbių šeimoms 
gyveninio reikmenis.

Bendrai tose dirbtuvėse jau 
turi darbo 1,100 darbininkų.

Darbus finansuoja federalės 
valdžios šelpimo administraci
ja.

Dirbtuvės randasi Clevelan- 
de (keturios), Toledoj, Delawa
re, New Philadelphia, East Li
verpool, Mansfield.

Valdžia paima į savo žinią 
tose vietose esančias neveikian
čias dirbtuves kurios turi įren
gimus išdirbti tam tikras pa
prastas žmonių gyvenimui reik
menis, ir jose užveda darbus.

Iš federalės šelpimo adminis
tracijos ateina žinios kad tin
kamai sutvarkius šelpimo dar
bus Cuyahoga apskrityje per 
ateinančią žiemą butų gana 
darbų del 12,000 bedarbių.,
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

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

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

Kreipkitės I
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

PAJIEŠKOMI Jurgis ir 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.

Smagus didelis Išvažiavimas ir

CLAM BAKE
Rengia Frank Tulauskas

Įvyks sekmadienį

SPALIŲ-OCT. 7
Smagioj vietoj — tęsis visą dieną nuo 9 vai. ryto

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

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

EKSTRA !

PROGRAMAI
iš stoties WJAY Cleveland
Pradedant šiuo sekmadie
niu, Spalių-Oct. 7, vėl gir- 
dėsit Lietuviškus RADIO 
Programos i“ 
stoties WJAY lygiai 9 v. 
ryto.

Kurie biznieriai norit sa
vo skelbimus per radio pa
duoti, kreipkitės į “Dirvos” 
Administraciją. Kainos vi
sai prieinamos.

CLEVELANDO LIE
TUVIŲ DARŽELIS

Visos Amerikos Lietuvių 
šventovė

Kaip jau visuomenė žino, 
Clevelande, viename miesto par
ke, yra įrengtas Lietuvių Kul- 

j turinis Darželis. Darbas pradė- 
I tas ir varomas. pirmyn katali-

1S Clevelando kų ir tautines sroves žmonių
pastangomis.

Darželyje jau 
Basanavičiaus paminklas.

Kas iš kur atsilanko, jau tu
ri mintyje vieną didelį dalyką 
atlikti — aplankyti Clevelando 
Lietuvių Darželį.

Darželis palengva darosi vi
sos Amerikos Lietuvių švento
vė, į kurią visų širdys traukia, 
ir tie kurie kartą Darželyje at
silanko, pargryžę pasako ki
tiems kas Clevelande tokio di
delio Lietuviško yra. ir noru 
tą Darželį pamatyti užsikrečia 
vis daugiau ir daugiau Lietu
vių. Niekur kitur pasaulyje, 
už pačios Lietuvos ribų, nieko 
panašaus Lietuviai neturi.

Pilgrimų vykimas į Clevelan- 
1 do Lietuvių Darželį prasidėjo

stovi Dr. Jono

DIDELIS BALIUS LIE
TUVIŲ SALĖJE ŠĮ
SEKM, SPALIŲ 7
Brangus Clevelandiečiai!

Pagelbėkime Lietuvių Salei 
pasipuošti, atsigaivinti, kad 
gautų daugiau biznio ir ga
lėtu pasekmingiau gyvuoti! ao lietuvių varžei! prasmeju

Štai sukruto biznieriai ir ta°j P° ,1933 ™etų Birželio 11 , ,. c, dienos, kuomet Darželis buvoveikėjai padalyti Sales nau- Į atidarytas. Pernai daugybė 
dai didelį vakarą — suau-| aplankė Darželį gryždami iš Pa
kavo daiktus, pinigų, pada-1 saulinės Parodos Chicagoje. 
rė puiku bara, rengia jo. Pernai pirmutinė vieša apei- 
“nnlnmtvima” rpneria nuiku'ga kur daLvavo kitu miestų aplaistymą , i engia puiKų gmonėS> buvo Lapkričio 30 d.,
koncertą — visi nori Salei 
stoti j talką kad tik ji galė
tų pasekmingiau laikytis.

Kun. E. Šteigmanas pa
sižadėjo atvažiuoti pakal
bėti. Bus ir 
bų.

Viskas ko 
menei tai tik 
Lietuviu Salę 
ni, SPALIŲ-OCT. 7, ir vi
siems išvien gražiai pasi
linksminti, pasišokti, pasi
dainuoti, ir nejučiomis su
sikraus koks šimtelis dola- 
rių ar daugiau, ir tada visi 
džiaugsimės kad po centą 
sunešę padarėm didelę nau
dą. (Žiūrėkit skelbimą šia
me pusi.) Vald.

DR. V. KUDIRKOS Draugi
ja laikys savo susirinkimą šio 
penktadienio vakare, Spalių 5 
d., Lietuvių salėje. Visų narių 
pareiga atsilankyti, o labiausia 
tiems kurių mokestys yra už
vilkti. Podraug turim primin
ti ir tiems nariams kurie yra 
pilnai užsimokėję: turime vieną 
narį mirusį, už kurį bus pradė
ta imti mokestis šiame susirin
kime.

Rugsėjo 18 d. persiskyrė su 
visais amžinai musų buvęs se
nas draugas, priklausęs draugi
joje 16 metų ir buvęs kelis me
tus užrašų raštininku, Juozas 
Ruškys. Ilsėkis, drauge, ramiai 
per amžius.

A. M. Praškevičius, fin. sek.

šiaip pra!kal-

reikia visuo- 
atsilankyti i 
Ši sekmadie-

UžMUšTA 224. Clevelando 
srityje nuo pradžios metų iki 
šios savaitės automobiliais jau 
užmušta 224 žmonės.

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

dovana Clevelandui. Biustas 
darytas Kaune, atvežtas Ame
rikon švedų Amerikos Linijos, 
be jokių kaštų Lietuviams.

Penkių metų sukaktuvės
Bet Darželis toli dar nebaig

tas. šiose dienose darbas pra
dedamas varyti išnaujo, nes 
federalė valdžia davė darbinin
kų musų Darželį gražinti.

Pati valdžia apmokės algas, 
bet mums patiems reikia apsi
mokėti už viską ką mes nori
me į Darželį įdėti sulyg planų 
reikalavimo.

Spalių mėnesį jau sueina pen
ki metai nuo Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjungos įsikūri
mo. Tą nuotiki rengiamasi iš
kilmingai švęsti. Bus rengia
ma banketas ir koncertas šv. 
Jurgio parapijos auditorijoje, 
Spalių 28 d. Pelnas eis Darže
lio gražinimui. ,

VILNIAUS UŽGROBIMO mi
nėjimas Clevelande-šy met atsi
bus kitą sekmadienį, Spalių 14 
d., Lietuvių salėje, nuo 5:30 v. 
vakare. Bus pasakyta kalbos 
svečių kalbėtojų iš kitų mies
tų, kurie tą dieną Clevelande 
viešės sąryšyje su tautinės 
srovės seimu. Bus programas 
dainų pritaikytų Vilniui, bus 
gražios muzikos, o paskui pasi
linksminimas.

Tą pačią dieną, apie 2 vai. 
po pietų, bus suėjimas Lietu
vių Darželyje, prie Dr. J. Basa
navičiaus paminklo. Dalyvau
ki! Darželyje, gažiose ceremo
nijose. Kom.

kada į “Dirvos” koncertą atsi
lankė Chicagos ir kitų miestų 
svečių. Padėta vainika> nuo 
Amerikos Lietuvių Sąjungos.

Tą pačią dieną vakare, kaip 
teko girdėti, net 
tai nuvedė savo 
želi ir sugiedojo 
ną prie Lietuvių 
riarko paminklo, 
cialistų aviacijos 
rėjo svečių iš Chicagos ir Pitts 
burgho.

šymet labai iškilmingai ap
vaikščiota Vasario 16-ta Dar
želyje, kur prie Dr. Basanavi
čiaus paminklo padėta net šeš> 
vainikai.

Lankėsi Clevelande Kąn. F. 
Kemėšis su draugais iš Lie
tuvos. Jie visi aplankė. Darželį 
ir padėjo vainiką.

Rugp. 21 d., L. R.-K. Fede
racijos seimo proga, Darželį 
aplankė ir prie gražių ceremo
nijų sudėjo vainiką Federacijos 
delegatai. Pasakyta gražių kal
bų.

šią vasarą daug Darželi ap
lankė gryždami iš seimų.

Kas tik iš kur atvažiuoja į 
svečius pas Clevelandiečius, vi
si stengiasi savo svečiams pa
rodyti musų Darželi.

Spalių 14d. Clevelande įvyks 
tautinės srovės seimas. Tarp 
kitko, bus aplankyta Darželis.

1936 metais čia bus rengia
mas SLA. seimas. Vienas iš 
programo punktų bus aplanky
mas Darželio.

Gal tada jau Darželis bus 
dar geriau išrengtas ir labiau 
žavės musų vientaučius iš vi
sos Amerikos.

Visiems kurie iš kur nors at
silanko Darželyje pravartu pri
minti kad Dr. Basanavičiaus maiuemu n ucwaui 
biustas yra Lietuvos valdžios I rais nuo 7 iki 9 vai.

musų socialis- 
svėčius Į Dar- 
Lietuvos Him- 
atgimimo pat- 

Tai buvo so- 
diena, jie tu-

DAUGELIS Lietuvių atsilie
pė į musų paklausimą apie Lie
tuviškus radio programus ir 
prašo kad “Dirva” juos duotų 
kaip duodavo seniau. Taigi tą 
ir padarome: klausykitės “Dir
vos” radio programų kas 
madienis iš stoties WJAY 
9:30 vai. ryto.

sek- 
nuo

Ku-UžSIREGISTRUOKIT I 
rie dar nebalsąvote, nauji pilie
čiai, ir čia gimusieji kuriems 
suėjo 21 m. amžiaus, norinti 
balsuoti rinkimuose Lapkričio 
6 d., turite užsiregistruoti pirm 
Spalių 16 dienos 
tracijos skyriuje 
Spalių 16 d. bus 
budukės mieste 
tikslu.

Visų Lietuvių 
ga yra balsuoti 1 
teisę, todėl kad mums svarbu 
išrinkti Lietuvį kandidatą į 
Ohio Valstijos seimą, John T. 
DeRighter. Pilietis.

kasdien regis- 
City Hali, o 
atdaros visos 
registravimosi

piliečių parei- 
kas tiktai turi

SLA. 362 kuopos akcijonie- 
riai turėjo draugišką naktinį 
išvažiavimą Rugsėjo 8 n. ant 
Grėen Road. Garsinimų jokių 
nebuvo, nes' tas kaštuoja pini
gą. O antra, kad nežinotų vi
si nariai. Puiku. Report.

CLEVELAND’S LITHUANIAN HALL

By PETER SKUKAS.

Many Lithuanians 
(particularly our 
young folks) have 
passed that building at 
6835 Superior Avenue, 
Cleveland, bearing the 
notation indelib ly 
carved out in stone—

“LITHUANIAN HALL”, others come 
to attend dances and meetings, fre
quently or infrequently, and seldom 
give a thought as to the actual 
ownership and method of operating 
the hall. It is my purpose, here, to 
give the true facts concerning this 
hall of which the writer ite and has 
been its financial secretary for the 
past few years.

HALL A CULTURAL ASSET 
The Lithuanian Hall is a cultural 

investment made by the pioneer 
stock of Lithuanians coming to 

ranks are being 
eternal 

These rugged

made 
Lithuanians 

Cleveland whose 
rapidly depleted by the 
calamity. .. .death.
individuals were not a wealthy peo
ples, they were poor, hardworking 
and industrious people who through 
frugality and fundamental wisdom 
sought to enrich the Lithuanian 
community, respect to a higher and 
more noble plane by building churches 
and halls and not through the sui
cidal debasement of the name Lith
uanian by a cheap political racket 
benefiting only a priviliged few and 
only discouragement and disallusion- 
ment to the many. Our parents 
who built these churches and halls 
did not chose to build upon shifting 
sand but solid substantial ground 
where shifting opinion does not cast 
the name Lithuanian in the mire 
just because they lacked six votes 
to carry their candidate nor lift 
them out of the slough because 
some Lithuanian carried his ward 
by an overwhelming majority, our 
parents may not have been educated 
in varnished schools but they knew 
better than that. '

Realizing the need for a hall in 
this community, as a meeting place 
where all parties, of all faiths, 
political and religion, thereby bind
ing all shades and distinction into 
one great group, these older Lith
uanians bought shares, at ten dollars 
each, of the Lithuanian Societies 
Hall Company, a corporation, whose 
charter granted by the State of 
Ohio about the year 1912 enfranchis
ing the hall to operate as a profit 
corporation through the rentals of 
the dance space and lodge rooms. 
An aggregate amount of shares were 
sold capitalizing the hall to the ex
tent of $18,600. 
that these 
in the hall 
ing a fat 
but rather 
turai values to 
far exceed the 
accruing theron. 
the same in the 
the churches where 
satisfaction was the 
money. While it is 
hall is incorporated under a 
set-up from a church yet this was 
done for intricate legal purposes.

The present Lithuanian Hall was 
purchased for twenty-five thousand

I do not believe 
people invested money 

with the hope of receiv- 
pecuniary returns on it 
that the moral and cul- 

be derived would 
monetary rewards 

They invested much 
hall as they did in 

the
goal 
true

spiritual 
and not 
that the 
different

VAKARINĖ MOKYKA. Ku
rie nori pasimokyti Angliškai 
atsilankykit į suaugusių klesas 
į Willson mokyklą, ant E. 55th 
St., skersai gatvę nuo Richman 
dirbtuvių. Pamokos buna pir
madienio ir trečiadienio vaka-1 dollars as a church and remodeled

! estate taxes. Major improvements 
such as furnace replacements, dam-

i age by the elements through the act
Some real property which! of God are even omitted in this1920.

this Corporation held prior to the 
purchasing of the hall produced a 
sizable lump from the equity sold 
paying off a large part of the origi
nal mortgage of $20,000, to the pre
sent mortgage level of $8,300.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

sum-up.
One can readily observe that this 

hall is striving to prosper under 
great handicaps. If the Lithuanians 
Wish to keep the hall as their own, 
as a place where all may meet mut- 
ally, then it is up to them to sup
port this community need for our

Stockholders, or even interested

" ■- — ’ ’ port vti
Dividends were paid a few times, peoples.

I suppose merely to enthuse the — ------ -------- -—
members into active participation of Lithuanians with good purposes, are 
the well being of the hall-. The hall 
therefore is the property of the 
Lithuanian people, there being some 
700 individual shareholders, the ma
jority of whom are Catholics and 
Nationalists (Tautininkai). Some 
Lithuanian Societies have sums rang
ing from a hundred to several 
sand dollars in shares of this

welcome to ask questions to clarify 
any misunderstanding, and even to 
see our books. The hall belongs to 
the Lithuanians, it is their money 
invested and they have a right to 
know its detailed operations. That 
was our purpose here. To give them 
ail available facts concerning 
hall.

the

thou- 
hall.

OPERATION COSTS
Many people, inadvertedly, 

ask what happens to all the money 
that the hall reeceives from rentals. 
Some knowing little of the ex
penses involved, loudly assail the 
directors and others of extravagance 
others politely assail them for pet
ty theft and still others for mis
management. My knowledge of 
the inside affairs for the past several 
years leads me to believe differ
ently. Credit should be bestowed 
upon the operators for their fine 
judgement amidst a period when 
the hall has reached its financial 
crisis. Income of the hall for the 
past eight years has fallen to less 
than one-half while the fixed costs 
remained practically the same. These 
are taxes, "water, repairs, licenses 
and so on. 
table in 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933

Depression, , reduced 
activity of late plus 
drawing away of the stock who built 
the hall account generally for the 
loss of income. Expenditures, though 
mysteriously following the income 
trend is accounted for by the fact 
that principal payments on mortgage 
and improvements are omitted when 
funds reach a low level.

DETAILED ACCOUNTS
The 1933 averages are to be taken 

for this explanation and are, gener
ally, applicable to all years.

Gross Income—$2,610.67 net in
income after subtracting checkroom 
commission and cost of refreshments 
$2,345.66.
Expenditures
State Beer License 
Federal Beer Tax 
State Corporation Tax 
Dance License 
Fire Insurance, Bldg. 
Furniture Insurance 
Liability Insurance 
Window Insurance 
Janitors Salary 
Interest on Mortgage 
Taxes, Real Estate 
Gas 
Electric 
Coal ) 
Water 
Hall Expenses, Repairs 
Directors Salary 11 persons 

with secretaries 
Incidentals 
Total

It must 
penditures 
pare with

often

OF L. CARD PARTY 
Saturday, September 29,

Below is a 
cold figures.

4,866.10
4,927.15
4,493.41
4,402.99
4,064.49
2,768.91
2,567.51
2,610.67

comparative

4,718.40
4,922.64
4,730.20
4,216.26
4,251.63
3,990.02
2,655.14
2,453.75

rents, less 
the gradual

Yearly Basis
■ $100.00 

20.00

15.00 
90.00 
3.90 

50.00 
5.00 

520.00 
496.00 
426.00
52.00 
83.00 
44.00 
40.00 

140.00

250.00 
50.00 

2,409.90
the ex-be recalled 

apparently
,___ ... the 1933 figure because
they are only in round numbers and 
because insurance and so on is us
ually bought on a three year basis, 
but above we have enumerated only 
the yearly cost. Further remem
ber that the hall is operating on 
the least income possible, principal 

I on a $8,300.00 mortgage is being 
at a cost of ten thousand dollars in | passed up and likewise recent real

that 
do not com-

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

K.
Last . .. .

local K. of L. Cleveland Chapter, 
opened up the season of card play
ing with a bang at the home of the 
president, Mrs. Peter Luiza, 527 E. 
108 St. Adjunct with the party, this 
was the first opportunity afforded 
the members to do’ some 
warming in the newly 
domicile of the Luiza’s, 
series of strength and 
tests performed by the 
livened members it was unanimously 
proclaimed that the last payment on 
the divan could be made without 
hesitation, "so staunch and durable 
it remained in spite of the forces 
tending to buckle it.

A sizable and friendly crowd it 
was that filled the house to its 
capacity when the fleeting time 
brought the three o’clock chimes, the 
crowd gradually dispersing and thin- 
ing down at this early hour in the 
morning, retained, locked in their 
memories another of those cordial 
gathering of the Knights at night.

the

house- 
established 

After a 
resilience 

more en-

CLEVELAND LITHUANIAN HALL 
CONCERT AND DANCE'

Sunday October 7, 1934. 
Lithuanian Hall

Probably one of the most enter
prising of this seasons communal 
attempt to aid the financial crisis 
of the Lithuanian Hall, whose own
ers total to nearly seven hundred 
Lithuanians, the directors and a 
special committee will present a 
varied entertaining program with 
Choruses, solos by well known locals 
and a fine dance in the evening.

A door prize is added to stimulate 
the attendance pinched with a beer 
drinking prize (how much can you 
take) concurrent with the christen
ing of the newly installed 25 foot 
bar.

Everyone is invited to come, 
have a good time, thereby support
ing one of the most important Lith
uanian Cultural attempts, 

o o o

FROM DAYTON
Mr. Frank Gudelis, an active mem

ber of the Dayton K. of L. spent 
the week-end attending the Ameri
can Transit Convention here in 
Cleveland and was also guested at ■ 
the home of Miss Helen Palub, 639 
East 97th Street. Mr. Gudelis is j 
employed with a Dayton railway 
concern as a purchasing agent.

oo o

RETURN FROM
After being the guests of Mr. 

Buchunis, owner and of the Tabor 
farm, a Country Club out in Sodus, 
Michigan, Mr. and Mrs. Salasevice, 
Mr. and Mrs. Karpius and Miss 
Florence Digilitis, all of Cleveland, 
return completely refreshed from a 
last week-end spent there.

TABOR FARM

VS.

vs.

FRED CARONI 
Italy - Wt.—212 

MASK???

Išpuošimo
Naudai

DIDELES gaujos IMTYNES
Trečiadienio vak. 8:15 v. — SPALIŲ-OCT

4601 Euclid Avenue—netoli E. 55th

Imsjs šios poros geriausių ristikų:
JOHN MALMBERG 
Hungary - Wt.—215
COWBOY JACK ROGERS 
Nebraska - Wt.—235

JOE KU JOT vs.
Canadian - Wt.—208
ANDY BROUN
Lithuanian - Wt—205

HARRY LUNDIN 
Swede - Wt.—210 
ABE ROTHBERG

Jewish - Wt.—212

Tikietai visai prieinamomis kainomis

85c — $1.25c —Ringside — $2,00

LIETUVIU SALES
KONCERTAS IR BALIUS

Lietuvių Salei reikalinga visų Clevelandiečių pa
rama, kad galėtų išsipuošti ir paskui daryti dau
giau biznio. Taigi dabar yra puiki proga visiems 
mums pasirodyti kaip mes prijaučiam savo visuo
meninėms įstaigoms. Nekurie biznieriai ir pro
fesionalai — ir svetimtaučiai — gausiai prisidėjo 
su parama aukaudami reikmenis Salės BALIUI.

Cash dovana laimėtojui Dabar tik reikia kad Lietuviai ateitų ir pasinau-

Alaus Gėrimo 
Kontestas

dotų šia puikia proga padaryti gero Salei iš savo 
puses.
Štai koks bus smagus vakaras: Bus koncertas su 
kalbomis. Programą išpildys žymus vietos ar
tistai. Kalbės žinomi politikoje žmonės.
Apatinėje Salėje jau įtaisytas puikus didelis ba
ras, kurio “aplaistymas” bus tuoj po programo. 
“Aplaistymui” bus daug juokų ir įvairumo.

Vėliau vakare bus ALAUS GĖRIMO KONTES- 
TAS — su cash dovana laimėtojui.

Šokiams gros APANAIČIO ORKESTRAS 
Programo pradžia — 5:30 — Salė atdara 4 v.

Įžanga programai — 35c. Šokiams 25c

Sekmai Spalių-Oct. 7 Lietuvių salėj e


