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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS Į

REIKALAUJA 30 VAL. 
DARBO SAVAITĖS

San Francisco, Calif. — 
Amerikos Darbo Federaci
ja savo konvencijoje išne
šė rezoliuciją kuria pažada 
dėti visas savo pastangas ir 
jiegas Įvedimui 30 valandų 
darbo savaitės, su viltimi 
tuomi užbaigti bedarbę.

Vienbalsiai, dideliu en
tuziazmu delegatai užgyrė 
rezoliuciją kuri uždeda di- 
dėsėms darbininkų organi
zacijoms pareigą neatsižiu- 
rint jokių trukdymų kovo
ti už pravarymą Įstatymo 
visoje šalyje Įvedančio su
trumpintas darbo valandas 
be numažinimo algų.

Darbo Federacija apskai
čiuoja kad šiuo laiku Suv. 
Valstijose yra apie 10 mi
lijonų bedarbių. Federaci
jos Prezidentas Green pa
reiškė kad ne tik valdžios 
reikia prašyti trumpinimo 
darbo valandų bet ir priva
tinių industrijų, nuo kurių 
irgi priklauso darbo valan
dų sutrumpinimas.

Detroit, Mich. — Nepri
ėjus susitarimo, vėl išėjo Į 
streiką 2,500 unijistų dar
bininkų kurie užsiima išve- 
žiojimu automobilių Į par
davimo punktus. Unija rei
kalauja didesnių algų ir 
samdymo tiktai unijistų į 
tą darbą.

Laivų darbininkų strei
kas atšauktas. Spalių 8 d. 
turėjo prasidėti Atlantiko 
pakraščio laivų darbininkų 
streikas. Tačiau po ilgų 
tarybų su valdžios tarpinin
kais unijos vadai sutiko at
šaukti streiką ir vesti dery
bas už algas ir darbo va
landas be streiko.

Streikas butų palietęs a- 
pie 40,000 darbininkų.

Paryžius, Prancūzija. — 
Ištikus gaišimi geležies py- 
rito kasykloje, ten užkirsta 
kelias darbininkams išeiti Į 
orą ir tikima kad žuvo apie 
20 darbininkų arti Saint 
Pierre La Palud.

Streikuose tik akis ėdan
čios dujos dadėta. Pasta
rais laikais einančiuose dar
bininkų streikuose ir kovo
se prieš streikerius dadėta 
tik akis ėdančios dujos, o 
viškas kitkas vartojama tas 
pat kaip buvo prieš 40 me
tų atgal: ir kariumenė, ir 
buožės, ir šautuvai,, ir. ug
niagesiai ir viskas kitkas 
kii ir šiandien vartoja. -

KARTU NUŠAUTAS IR PRANCŪZIJOS UŽ- 
RUBEŽIŲ MINISTERIS, BARTHOU, 

IR ŽUVO TRYS KITI ASMENYS

11 Metų Amžiaus Sūnūs 
Užima Tėvo Sostą

Marseille, Prancūzija. — 
Spalių 9 d. čia Įvyko tarp
tautinė žudystė: Kroatas iš 
Jugoslavijos, vardu Petrus 
Kalemen, 35 m. amžiaus, 
specialiai atvyko į Marseil
le ir nušovė savo šalies ka
ralių, Aleksandrą I, kartu 
su juo nužudė Prancūzijos 
užrubežinių reikalų minis- 
terĮ, kuris atvyko pasitikti 
karalių. Prie jų žuvo dar 
trys kiti asmenys nuo šovi- 
ko kulkų. Devyni kiti as
menys sunkiau ir lengviau 
sužeisti kuomet kareiviai ir 
policija leidosi išvaikyti ne
kaltą minią, nežinant išsyk 
iš kur šūviai pasipylė.

Pastai žmogžudis tapo 
kareivio šoble perkirstas ir 
žmonių sumindžiotas.

Belgrade, Jugoslavijos so
stinėje, gavus žinią apie ka
raliaus mirtį, ministerių ka
binetas paskubino prisaik- 
dyti kariumenę ištikimybe 
Aleksandro sunui Petrui, 
11 metų vaikui, kuris šiuo 
laiku buvo pasiųstas Į mo
kyklą Anglijoje. Jisai iš
vežtas atgal Į Jugoslaviją 
ir bus apkarūnuotas kara.- 
lium.

Pačioj Prancūzijoj kilo 
subruzdimas ir gal atsista
tydins dabartinis ministe
rių kabinetas.

Trečias pasikėsinimas
Karalius Aleksandras žu

vo po trečio pasikėsinimo 
ant jo gyvasties.

Aleksandras I buvo Ser
bų kilmės, kuri paėjo nuo 
garsaus kaimiečio kovoto
jo už Serbų lasvę iš po Tur
kų vergijos. Tas kaimietis 
pragarsėjo “Karageorgio” 
vardu, 1804 metais' nukra- 
tydamas Turkų jungą ir už
varydamas savo šalį. Per 
visą laiką iki dabar valdė 
aštuoni Serbijos karaliai, iš 
jų tik trys mirė savo mir
timi būnant ant sosto. Ki
ti buvo arba nuversti arba 
nužudyti bevaldaht.

Nužudyta 11 valdovų
Su Aleksandro I ir Bar- 

thou mirtimi, nužudytų val
dovų skaičius nuo 1920 me
tų pasidaro 11. Tų nužu
dytų valdovų tarpe yra ke
li prezidentai, keli premje
rai ir du karaliai.

Šiais metais valdovų mir
čių skaičius pasiekė penkių 
kuomet dabar žuvo Alek
sandras ir Barthou. Kiti 
buvo šie: Vasario 17 d. už
simušė Belgų karalius. Lie
pos 25 d. tapo nužudytas 

Austrijos kancleris E. Doll- 
fuss. Rugp. 2 d. mirė Vo
kietijos kancleris Hinden
burg.

TARPTAUTINIS KATA
LIKŲ KONGRESAS

Buenos Aires, Argentina. 
— Spalių 10 d. čia prasidė
jo Romos Katalikų 32-ras 
metinis Eucharistinis Kon
gresas. Kongresan atkelia
vo iš Italijos popiežiaus at
stovas, kurį tūkstantinės 
minios iškilmingai pasitiko.

$100,000,000 PARKŲ IR 
MIŠKŲ DARBAMS

Washington. — Valdžia 
paskyrus 100 milijonų dola- 
rių išgražinimui valstybi
nių parkų, miškų, ir žaisla- 
viečių. Tas duos daug dar
bo bedarbiams.

WILEY POST APDOVA
NOTAS MEDALIU

Paryžius. — Pasaulinis 
Oro Kongresas, kuris susi
rinks Washingtone, apdo
vanos medaliu Amerikos la
kūną Wiley Post už pirma
eilį atsižymėjimą orlaivi- 
ninkystėje 1933 metais.

Post tapo išrinktas iš tų 
metų kelių kitų lakūnų — 
Italo Balbo, kurs atskrido 
su 24 lėktuvais Į Chicagą, 
ir Lietuvių Dariaus ir Gi
rėno, ir Smirnovo, karžy
giško Holandijos-Indijos la
kūno.

Post laimėjb tą medalį 
todėl kad jis vienas apskri
do aplink žemę.

Štai kaip išrodo modemiškų pasažierinių lėktuvų ratai sulygi
nant su žmogaus didumu. Tai yra guminis ratas United Air Li
nes lėktuvo, kurie vežioja keleivius skersai visą šalį, šie ratai 
atlaiko 32 tonų sunkumą. Lėktuvui pakilus, ratai įtraukiami 
į spenius, kas priduoda 20 mylių i valandą greitumo.

SMARKI REVOLIUCI
JA ISPANIJOJE

Madridas. — Per visą sa
vaitę Ispanijoje tęsėsi na
minis karas. Užmušta apie 
500 žmonių ir virš 3,000 ki
tų sužeista.

Sukilimą pradėjo radi
kalai su tikslu Įsteigti so- 
cialistišką r ‘spubliką. Tuo 
pačiu laiku sukilo ir Kata-
lonijos vada norėdami at
simesti nuo ■ spanijos ir Įsi
steigti savo7 nepriklausomą 
valstybę.

Pagaliau dabartinės val
džios pastangomis sukili
mas numalšintas, nors šau
dymai šian ir ten dar vis 
pasikartoja.

Sukilimas ir streikai bu
vo apėmę visą šalį, ir mū
šiai buvo didžiausi kokie 
buvo po kom'unistų revoliu
cijos.

APKALTINA ŽMOGŽU
DYSTĖJE

Flemingtonį N. J. — Vo- 
' kietis Hauptmann tapo ap
kaltintas žmogžudystėje są
ryšyje su nužudymu Pulk. 
Lindbergho vaiko apie trys 
metai atgal, į Tarp liudinin
kų yra ir pi.ts Lindbergh, 
kuris sako ijogei atsime
na balsą Ha*iptmanno. ku
ris po vaiko pagrobimo pa
ėmė iš Lindbergho tarpinin
ko pinigus už neva vaiko 
sugrąžinimą.

Ištyrinėję Hauptmanno 
protą daktarai pripažino jį 
pilnai sveiku protiškai.

New Jersey valstijos pro
kuroras reikalauja Haupt- 
rnannui elektriškos kėdės, 
kaipo žmogžudžiui.

20 ŽUVO AUDROJE
Manila, F. I. — Ištikus 

smarkioms audroms ir už
liejus juros vandenį ant 
krantų, žuvo 20 žmonių.

8 UŽMUŠTA
Torreon, Meksika. —Va

žiavę troku kariumenės vy
rai beisbolo lošti, traukiniui 
užlėkus ant troko, aštuoni 
tapo užmušti.

STALINO NUOMONĖ 
APIE “NEW DEAL”
Maskva. — Anglas rašy

tojas H. G. Wells apsilan
kė Rusijoje ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su sovietų 
caru Stalinu. Stalinas pa
sakė kad prie “kapitalizmo 
sistemos bedarbė niekados 
nebus galima panaikinti.”

Kaslink Prezidento Roo- 
sevelto planų ir pastangų 
išgelbėti Ameriką iš depre
sijos, Stalinas pasakė kad 
nors jis gerėjasi Roosevel- 
to drąsa ir iniciativa, jisai 
vis tik netiki kad Roosevel- 
to “New Deal” metodai ga
lės prisidėti prie tikro pa
naikinimo bedarbės.

Pasekminga ekonomija ir 
bedarbės panaikinimas, sa
ko Stalinas, galima tiktai 
panaikinus kapitalizmą.

Toliau, Stalinas tiki, jei
gu Prezidentas Roosevelt 
stengsis pataikauti masėms 
ir darbo klesai, jis gali bū
ti toliau neišrinktas Ame
rikos respublikos vadu.

2,000 MIESTŲ BANKRU- 
TO KRANTE

New York. — Arti 2,000 
miestų Suv. Valstijose šiuo 
laiku randasi ant pat kran
to bankruto, iš priežasties 
buvusio nesuvaldomo pini
gų aikvojimo geresniais lai
kais. Tada politikieriai su
vedė miestus Į skolas, pasi
tikėdami visada turėti ge
rovę, dabar gi pinigų su
kėlimui galimybės užsidarė, 
skolų mokėti nėra iš ko, ir 
dar vis giliau į skolas bren
dama.

6 UŽMUŠTA PARODOJ
Sao Paulo, Brazilija. — 

Komunistams užpuolus fa
šistų parodą-demonstraciją, 
užmušta 6 žmones, jų tar
pe vienas policijantas.

KOKIŲ BUVO VASARŲ
Šių metų ypatingai karš

ta ir sausa vasara randa 
sau tokią pat didelę prieš
giningą vasarą buvusią tik 
1816 metais. Tai buvo me
tas be vasaros. Tada buvo 
nešaltas oras Sausio mėne
sį, buvo ledų Rugpjūčio mė
nesį, ir Vermont valstijoje 
ūkininkai ko nesušalo Bir
želio mėnesį. Tą vasarą ne 
tik Amerikoje toks oras bu
vo, bet ir Europoje buvo 
žiema tuo laiku kai turėjo 
spirgėti nuo karščių.

Štai kokia tada buvo va
sara: Balandžio mėnesį bu
vo sušilę, bet į pabaigą mė
nesio atšalo, nušalo vaisme
džių žiedai. Gegužės mėn. 
ėmė taip šalti kad užsidėjo 
ledas colio storio. Užsėta 
išnaujo laukai be pasekmių. 
Birželio mėn. rytines vals
tijas apsnigo nuo 3 iki 10 
colių sniego. Liepos mėne
sį Naujoj Anglijoj užšalo 
vandenys ir sunaikinta lau
kų sėja. Rugpjūčio mėnesį 
ledas dar labiau pastorėjo 
ir viskas iššalo. Kornai par
sidavė po $4 ir $5 bušelis.

Taip ta visa vasara ir 
praėjo su ledu, be šilumos. 
Labiausia buvo paliesta ry
tinės valstijos.

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 1 0 minutų.

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

PABALTIJO VALSTYBIŲ REIKŠMĖ ŽYMIAI 
PADIDĖJO SĄJUNGA SUDARIUS

Kaunas. — Nesenai pasira
šius Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos artimesnio politinio bendra
darbiavimo sutarti, šių valsty
bių politinis svoris tarptauti
nėje politikoje žymiai padidėjo, 
nes ši sutartis žymia dalimi yra 
Įterpta Į Europos aktualios po
litikos rėmus. Kiekvienu mo
mentu ši sutartis turės jauta- 
mos įtakos Rytų Europos poli
tikos krypčiai ir turiniui. Tai 
Įrodo ir tarptautinis gyvas su
sidomėjimas šiuo įvykiu. Va
dinasi, ateityje svarbesniais 
momentais didžiosios pasaulio 
valstybės, kalbėdamos apie Ry
tų Europą, tur5= rimtai skai
tytis su šios sutarties pasira
šytojais — Lietuva, Latvija ir 
Estija, — kurios dabar visur 
galės vienybėje pasireikšti.

Pabaltijo valstybių sutartis 
sudaryta mažosios santarvės 
pakto pavyzdžiu ir ji laikoma 
žymiu patarnavimu Europos 
taikai. Pasaulis turės skaity
tis su Baltijos bloku, kaip su 
vieninga valstybe, nes jos rei
kšmė ypatingai pasireiškė už
sienio politikos klausimuose. 
Dabar didžiosios valstybės ne
galės kalbėti apie mažiukes 
Baltijos valstybes. Dabar Bal
tijos juros pakraštyje atsirado 
stiprus vieningas frontas, ku
ris virs nepriklausomiausiu fak
torium Europos gyvenime.

Baltijos valstybių sutarties 
pasirašymas Lietuvoje buvo 
labai gyvai ir su susidomėjimu 
sutiktas. Sutartis, nežiūrint 
kad ji išėjo iš Lietuvos imca- 
tivos, nenuskriaudžia nei vie
nos Baltijos valstybės, bet vi
soms duoda lygias teises tuo
se pačiuose politiniuose klausi
muose.

Dabar net sakoma kad šios

STATYS SANDĖLĮ
Kaunas. — Lietuvos Bankas 

yra numatęs pastatyti nauja
me Klaipėdos uoste didelį san
dėlį, kuriame bus įrengta mo
derniški prietaisai prekėms per 
sandėlį vežioti ir kilnoti. Kai 
naujame uoste bus galutinai 
baigti geležinkelio praties imo 
darbai, ir pastatyti kėlimo 
kranai, bus statomi ir kiti san
dėliai. —Tsb.

TARPTAUTINĖ KONFEREN
CIJA KAUNE

Kaunas. — Rugsėjo 10 d. 
čia prasidėjo didelė tarptautinė 
gelžkelių konferencija. Joje 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Vokietijos, Čekoslova
kijos, Italijos, Sovietų Rusijos 
ir Lenkijos atstovai išviso 20 
žmonių. Konferencios. pirmi
ninku buvo išrinktas Sovietų 
Rusijos atstovas Pivovarovas. 
Konferencija svarstė keleivių 
pervežimą į Sovietų Rusiją ir 
atgal. —Tsb,

politinės sutarties neužtenka. 
Visoms šioms trims valstybėms 
reikia sudaryti glaudžią mili- 
tarišką, bendro apsigynimo ir 
ekonominę sutartį. Juk ištie- 
sų politinis bendradarbiavimas 
yra labai reikšmingas tik tai
kos metu. Tačiau karo metu 
neturint bendros apsigynimo 
sutarties, mažoms valstybėms 
kiekvienai atskirai butų labai 
sunku gintis nuo didžiųjų kai
mynų puolimų. O galimų atsi
tikimų atveju, . pavojai iš tų 
pačių kaimynų yra lygus tiek 
Lietuvai, tiek Latvijai, tiek 
Estonijai. —Tsb.

“V ------------- - .
LIETUVA RŪPINASI 

BEDARBIAIS
Kaunas. — Dabartiniu laiku 

nedarbo klausimas Lietuvoje 
nėra vienas pirmųjų dalykų. 
Ypač jis buvo nereikšmingas 
vasarą, kada daugelis miestų 
darbininkų dirbo viešus darbus 
arba tarnavo pas ūkininkus.

Artinantis žiemai, bedarbių 
klausimas įgavo daugiau svar
besnės reikšmės ir todėl jo tin
kamam išsprendimui daromi 
reikalingi žygiai, šiuo klausi
mu ypatingai rūpinasi Lietu
vos vidaus reikalų ministerija.

Nesenai ministerijoje buvo 
pasitarimas, kuriame apsvars
tyta galimas didesnio nedarbo 
klausimas. Pasirodo kad tarp 
sąžiningų ir reikalingų darbo 
darbininkų pasitaiko nemažai 
tokių kurie ir gerose sąlygose 
pasilieka bedarbiais. šis ele
mentas dažnai visai jokio dar
bo dirbti nenori bei nesugeba. 
Jis dažniausia trukdo darbų 
organizavimą, mažina pasitikė
jimą darbininkais ir tuo pačiu 
siaurina ir šiaip mažą darbų 
rinką. Jais piktinasi ir geri ir 
sąžiningi dabininkai.

Galimam didesniam nedarbui 
prašalinti, Lietuvoje yra suma
nyta ateinančią žiemą neturin
čius darbo paskirti: miškų ap
dirbimui, plentų taisymui ir 
naujų statymui ir geležinkelių 
taisymui. Prie šių darbų, ti
kimasi, gaus darbo visi dabar 
pas ūkininkus dirbantieji mie
sto darbininkai. Gi darbais ne- 
aprupintiei gaus pragyvenimui 
pašalpas. Tačiau pašalpos bus 
mokama tik tiems kurie ištik- 
ro niekur darbo negalės gauti.

—Tsb.

—Vokiečiai savo piliečiams 
neleidžia iš Klaipėdos krašto 
per sieną įsinešti taukų, kurių 
iki šiol kiekvienai šeimai per 
savaitę leisdavo įsinešti po 1 
kilogramą. Nuo Rugsėjo 18 d. 
Vokiečių . valdžia uždraudė ga
bentis iš Lietuvos per sieną iki 
šiol leistus maisto produktus: 
mėsą, bulves, kruopas, pieną,, 
vaisius ir daržoves, —Tsb,
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PITTSBURGHO PADANGE
«

VILNIAUS UŽGROBIMO 
PAMINĖJIMAS

Spalių 7 d. Pittsburgiečiai 
bendromis spėkomis minėjo 14 
metų sukaktuves Vilniaus už
grobimo. Prakalbos ir koncer
tas atsibuvo Lietuvių Piliečių 
salėje. Programą vedė J. Tam- 
kevičius, pakviesdamas chorą, 
specialiai sudarytą ir vadovau
jamą muziko Medonio; dainos 
prasidėjo su Amerikos Himnu 
ir “Leiskit į Tėvynę’’. Kalbas 
pasakė: J. K. Mažiukna, P. Pi- 
varonas, J. Balevičius, Kun. J. 
Misius ir Kun. Sadauskas. Vi
si kalbėtojai nuosekliai ap
sakė ką reiškia Vilnius Lietu
vių tautai ir kaip mes priva
lom niekad neužmiršto to kol 
Lenkai nesugrąžins musų sos
tinės mums.

Solo dainavo p. Grinienė, p. 
Zelenauskaitė ir pora Ameri
konų ; smuiką solo griežė p. Me- 
donienė. Galop choras sudai
navo “Ei, Pasauli” ir užbaigė

sai mažai labdarybės tikslams, 
kaip niekad iki šiol nėra buvę. 
Tapo paduota sumanymas kad 
SLA. centro valdyba pareika
lautų iš Chicagos Lietuvių die
nos komiteto atskaitų, nes tai 
dienai, kurią rengė socialistai, 
SLA. seimas aukavo $100, o 
Chicagoje buvę Pittsburghiečiai 
matė kad tą dieną rengėjai tu
rėjo milžiniškas ineigas, tai kur 
rengėjai pinigus padėjo.

Bet kuopos pirmininkas A. 
Vainorius nedavė nieko daryt, 
sako, girdi, seimo nutarimas, 
pagal jo nuomonę, padarytas, 
tai kad ir nereikalingai pinigai 
butų išmesta, kuopoms nevalia 
apie tai balso kelti.

Taipgi šiame susirinkime da- 
j lyvavo ir 3-čio SLA. apskričio 
o: ganizatorius S. Bakanas, ar 
Vainoriaus kviestas ar pats at
silankęs, kuris irgi gelbėjo Vai- 

[ neriui jo politiką varyti.
J. Virbickas.

Klausykite Gražių Lietuviškų

RADIO PROGRAMŲ

Sekmadienio rytais —- nuo 9:30 vai. 

iš stoties WJAY—Cleveland

AR BUS KELIAMAS S. L. A. CENTRAS 
Į PITTSBURGHĄ?

LONDONAS, Anglija BROOKLYNO - N Y. IR N. J.

Lietuvos Himnu.
žmonių atsilankė pilna salė. 

Aukų Vilniaus reikalams su
rinkta $31.26. Taip pat buvo 
pardavinėjama Vilniaus pasai. 
L. P. Draugija salę davė ne- : 
mokamai, taigi daugiau ^atlieka 
Vilniaus naudai.

P. Pivaronas pranešė gavęs 
telegramą nuo komp. A. Vana
gaičio kad jis sutinka su savo 
grupe atvažiuoti koncertuoti 
Pittsburghe Lapkričio 4 d. Su 
juo kartu atvyks Olšauskas ir

AKRON
LIETUVAITĖ GRAŽUOLĖ 

Akrono dienraštis “Akron Ti
ni s-Press” paduoda aprašymą 
kad Lietuvaitė p-lė O. Halamai- 
tė Roman Parke piknike laimė
jo titulą “Visti Tautų Gražuo
lės”. Ji buvo pripažinti “kara
laite visų tautų gražuolių”. Ji 
buvo išsirengus tautiškais ru
bais, kaip ir kitų tautų mergių 

| nes dėvėjo savo tautiškus ru-
kiti. Koncertą rengia Lietu- Į 
vių Vaizbos Butas naudai Lie-' 
tuvių kambario Pittsburgho 
universitete. Taigi vėl bus pro
ga šios srities Lietuviams iš
girsti tuos visų mylimus ar
tistus.

DIKTATŪRA SLA. 10 KP. 
Kadangi per vasarą mažai žmo
nių lankosi susirinkimuose tai 
vis likosi atidėtas 4,0-to s kuo
pos seimo delegatų raportas.

Spalių 7 d., 2 vai. po pietų, 
įvyko 40-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Nors suvėluotai, 
šiame susirinkime delegatas F. 
Pikšris perskaitė savo raštišką 
raportą, kuris buvo priimtas. 
Nariai pastebėjo kad SLA. Tau
tiški Centai seime labai prastai 
paskirstyti, nes jų paskirta vi-

PAIN-EXPELLER

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet

KILLS PAIN

bus.
P-lė Halamaitė yra šviesia- 

pl. ūkė, labai gražaus kūno su
dėjimo. Nors kitų tautų mer
ginos buvo gražios bet matyt 
Lietuvaitė buvo už jas visas 
gražesnė ir buvo išrinkta lai
mėtoja ant visų.

Ne veltui čia Italai ir Grai
kai labai lenda prie Lietuvai
čių, ir dauguma duodasi jiems 
suvilt, ir išteka už jų.

—Pereitą sekmadienį p-lės 
Julė Balsiutė ir Bronė Baltru- 
naitė lankėsi Chicagoje, aplan
kė Pasaulinę Parodą, pasimatė 
su draugais. P-lė Balsiutė at
lankė savo motinę, p. Balsienę, 
šoną ‘‘Dirvos” skaitytoją.

—Akrono Summitt apskrities 
iždininkas praneša kad šį ru
denį taksų surinko tris milijo
nus dolarių daugiau negu tuo 
laiku pernai. Jisai sako kad 
pasirodė daug senų pinigų. Tas 
liudija kad ištikro nekurie ne
tiki bankais ir pinigus slapsto 
kur kitur. Kalnas.

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

TURĖKIT SAVO NAMUOSE 
sekančius puikius Lietuviškos

KURINIUS

Tinka suaugusiems, ir jaunimui 
kurie mokomi piano, smuiko 

arba akordiono 'muzikos.
MARGUČIO DAINOS (H dalis) — 48 puikiausios dainos, pianui 

ir akordionui. čia telpa grasiausios visų mėgiamos Vanagai
čio ir tūlų kitų kompozitorių dainos. Kaina ...............................$2.00
MARGUČIO DAINOS (1-ma ankstyvesnė dalis). šioje knygoje 

taipgi yra populiariškos ii- mėgiamos Vanagaičio dainos, keli 
desėtkai. Muzika pianui ir akordionui. Kaina ............................. .$1.00

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Telpa 20 parink
tų muzikos šmotų. Pianui arba akordionui ................ $1.00

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Smuikai .... $1.00

LONGINO BUINIO Lietuviškų Šokių Albumas No. 1. Telpa 37 
šokiai Pianui arba akordionui ..................................... $1.25

L. BUINIO Albumas No. 2—pianui arba akordionui ................ $1.25
L. BUINIO Albumas No. 1—smuikai (violin) ............................ 75c
L. BUINIO Albumas No. 2—smuikai ..................................   75<:

LITHUANIAN DANCE FOLIO (Vitak-Elsnic) No. 1—for piano .
or accordion............................................................................................. 75c

LITHUANIAN DANCE FOLIO No. 2—piano ar accordion .... 75c
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 1—violin ............................. 75c
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 2—violin ............................ 75c

Užsakymus siųskit aiškiai pažymėdami korį sąsiuvinį 
norite, kokiam instrumentui, ir prisiųskit atlyginimų 

pinigais arba pašto ženkleliais po 2c ir 3c.

T “DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Socialistai turėdami absoliu- 
tę didumą praėjusiame SLA. 
seime, pravedė tam tikrus nu
tarimus kokie jų užmačioms 
tiko. Vienas tokių nutarimų 
padalytas kad pataisyt SLA. 
čarterį tuo tikslu idant centro 
raštinė butų galima perkelti iš 
New Y or ko į Pittsburgh?.

Tame pačiame SLA. seime, 
naujai išrinkta Pildomoji Ta
ryba, kuri susideda didumoje 
iš socialistų, turėjo “mažą” 
(tik socialistų) keturių Pildo
mosios Tarybos narių konfe
renciją Liepos 9 ir 10 dd., 1934 
m., Pittsburghe. Toje konfe
rencijoje, SLA. iždininkas K. 
P. Gugis padarė įvairių reko
mendacijų SLA. reikalais, jų 
tarpe vieną, kuri skamba seka
mai :

“Įgalioti SLA. -prezidentą kad 
jis tuojau imtųsi visų reikalin
gų žingsnių legalizavimui SLA. 
centrui vietos Pittsburghe.”

Nors SLA. organe “Tėvynė
je” buvo sakoma kad tos kon- 
fertncijos nutarimai nebus vie
šai skelbiami, tačiau to nebuvo 
galima išlaikyti. Tautinė spau
da jau pradžioj Rugpjūčio mė
nesio iškėlė klausimą perkėli
mo raštinės, prie ko SLA. vir
šininkai rengėsi. Socialistų 
spauda bandė užginčyti saky
dama kad tame reikale nebūta 
jokių pasitarimų, tačiau tas 
buvo tiesa. Kad šį taip svar
bų reikalą nebuvo galima iš
laikyti slaptybėje, ir pašalinė 
spauda apie tai viešai pradėjo 
rašyti, galų gale pasirodė ir 
SLA. organe tos konferencijos 
pasitarimas.

Kadangi perkėlimas SLA. 
cc tro raštinės iš New Yorko 
į bent kitą miestą, SLA. rei
kalų nepagerins nei patobulins, 
o iškaščiai pasidarytų dideli, 
todėl nėra prasmės tokį darbą 
nei pradėti; vienok konferen
cijos iniciatoriai rado reikalin
gu tokį dalyką išbandyti. Ta
čiau kad ir su “geriausiais no
rais” šis SLA. viršininkų su
manymas vargiai bus įkūnytas.

SLA. yra inkorporuotas ir 
savo čarterį turi išsiėmęs Penn- 
syivanija valst., Luzerne apsk., 
W illkes-Barre mieste, čia yra 
ir pastovusis SLA. centras.

šioje apielinkėje yra veik
mėje SLA. 7-tas Apskritis, ku
rio centras irgi yra tame pa
čiame mieste. šio apskričio 
ribose yra suvirs 2,000 narių, 
kurių tarpe yra daug senų S. 
I . A. veteranų, kurie su pasi
šventimu darbuojasi SLA. la
kui ir stovi sargyboje jo rei
kalų, todėl ir šis nemažos svar
bos reikalas, kaip perkėlimas 
centro, neperėjo nepatėmytas. 
Pasklidus gandams kad Pild. 
Taryba rengiasi kelti raštinę iš 
New Yorko, jie pareikalavo 7-to 
Apskričio pirmininko sušaukti 
Sj’.cialį suvažiavimą tolinėtam 
r.ikalui apsvarstyti; pasekmė
je to, toks suvažiavimas įvyko 
Tugsėjo 23 d., Wilkes-Barre 
mieste.

Kadangi 7-tas Apskritis ran
dasi čia pat kur ir SLA. “Ho
me Office” yra”, todėl nei joks 
kitas apskritis neturi tokios 
progos nei aplinkybių imti to
kią akciją kokią šis apskritis 
šiame suvažiavime paėmė, iš
nešdamas sekamo turinio rezo
liuciją:

“Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 7-tas Apskritis spe
cialiame suvažiavime, Rugsėjo 
23 d., 1934 m., po No. 12 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa., 
kuriame atstovaujama. 14' kuo- ■ 
pu, 1,500 narių, nuodugniai 
apsvarsčius taisymą SLA. čar- 
terio ir perkėlimą centro- rašti- 
tinės iš New‘ Yorko 'į Pitts-

bughą, priėjo prie šitokios iš
vados :

“Kadangi praėjusiame SLA. 
seime, Detroit, Mich., nutarta 
pataisyti čarteris tikslu kad 
centro raštinė butų perkelta iš 
New Yorko i Pittsburgh, Pa.; 
ir

“Kadangi viršminėtas nuta
rimas neįsako SLA. Pildomajai 

j Tarybai griežtai perkelti cen- 
| tro raštinę, o tik esant svar- 
■ biam reikalui ir prie gerų ap
linkybių ; ir

“Kadangi tokis žygis atsiei- 
' tų Susivienijimui daug berei
kalingų iškaščių; ir

“Kadangi šiuo laiku nėra bu- 
j tino reikalo nei patogių aplin
kybių šiuo Susivienijimo sunk- 

Į mečiu kelti centro raštinę ki- 
, tur: ir

“Kadangi senoji raštinės bu
veinė iki šiol buvo ir yra gera 
ir patogi Susivienijimo reika
lų vedimui;

“Todėl šis stivažiavimas, at
sižvelgdamas į viršminėtus fa- 

i ktus, yra priešingas taisymui 
f čarterio tokia prasme kaip vir- 
į su j e pasakyta, ir

“Toliau, nutaria persergėti 
SLA. Pildomąją Tarybą kad 
centro raštinę paliktų, kaip iki 
šiol yra, New Yorke, ir

“Toliau, jei SLA. Pildomoji 
Taryba nenorės į tai atsižvelg
ti ir nepaklausys šito persergė
jimo: šis suvažiavimas nuta
ria, ir Įgalioja specialę šiam 
reikalui komisiją, už 20 dienų 
nuo pasiuntiftio šios rezoliuci
jos Pildomojai Tarybai, imtis 
legališkų žingsnių minėto rei
kalo sustabdymui, ir partrauk
ti SLA. centro raštinę į Wil
kes-Barre, Luzerne County, 
Pennsylvania, kur yra imtas 
SLA. čarteris ir kur pirmesnis 
(Chicagos) SLA. seimas 1930 
metais pageidavo.”

Po rezoliucija pasirašo: Su
važiavimo pirmininkas: Victor 
Kamarauskas ir Sekretorius 
Stasys Žukauskas.

Plačiai apkalbėjus minėtą 
reikalą, rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai. Išrinkta ir įga
liota specialė komisija vykini- 
mui šio apskričio pageidavimo 
jeigu tikrai butų reikalas.

Pagal pareiškimą SLA. Pre
zidento F. J. Bagočiaus, kad 
Pild. Tarybos suvažiavimas į- 
vyks pradžioje Spalių mėnesio, 
ši komisija siųsdama P. T. mi
nėtą rezoliuciją pridėjo dar ati
tinkamą laišką SLA. Pildo
majai Tarybai, per jos sekre
torių M. J. Viniką.

Laiške, tarp kitko, pasakyta 
kad po savo suvažiavimo Pild. 
Taryba privalo duoti komisijai 
atsakymą “ne vėliau Spalių 20 
d., 1934 m”, o negavus atsaky
mo iki minėtai dienai “komisi
ja skaitys tokį Pild. Tarybos 
elgesį ignoravimų 7-to apskri
čio perspėjimo ir be atidėlioji
mo imsis vykdyti apskričio nu
tarimą”.

Iš šių dokumentų SLA. na
riai gali suprasti kad 7-to ap
skričio nusistatymas minėtame 
reikale yra tikslu sutaupyt ke
lis desėtkus tūkstančių dolarių 
bereikalingų iškaščių, daugiau 
nieko. SLA. ramybė nebus 
drumsdžiama jei Pildomoji Ta
ryba paklausys šio sveiko pa
tarimo ir paliks raštinę vietoje.

SLA. prezidentas F. J. Ba- 
gozius, dar nežinodamas ką 7- 
tas apskritis mano daryti, ra
lio reikalingu,, paskutinę dieną 
prięš apskričių suvažiavimą, 
pasiųsti “special .delivery” laiš
ką -apškfičra sekretoriui, kuria
me išvadina šio reikalo inicia
torius “ardytojais- ramybės, in- Į 
trigaritaiš • ir SLA. politik’ie-j

SVEČIAI. Sekmadienį Rug
pjūčio 5 d., buvo atvažiavus 
ekskursija" iš Manchesterio į 
Londoną, viso apie 80 žmonių. 
Tą pačią dieną per priėmimo 
pietus, Lietuvių Klube buvo iš
kilmingai atidengtas Dariaus- 
Girėno atminčiai didžiulis pa
veikslas. Atidengimo proga pa
sakė prakalbą Dr. J. Kaškelis. 
Turiu pabrėžti kad čia ištikro 
yra gražus paminklas: vidury
je yra Vytauto Kryžius, Lietu
vos atsparumo ženklas, vienoje 
pusėje Dariaus, kitoje Girėno 
paveikslai, ąpačioje gi parašy- 

i ta didelėmis raidėmis lakūnu 
testamentas, ir virš visko yra 
Vytis. Kadangi musų ekskur
sija gryžus iš Lietuvos parsi
vežė liekanų nuo lėktuvo “Li- 
tuanicos”, kurias gavo nuo la
kūno Pulk. Gustaičio, tai ma
nom kad paminklas bus dar 

, daugiau pagražintas ir liks Lon- 
I dono Lietuviams, ypač jauni
mui, geriausia priemonė apsi
saugoti nuo ištautėjimo, nes 
didžiuodamiesi savo didvyriais 
jie mylės Lietuvos vardą.

Daugiausia darbo pridėjo prie 
šio paminklo Kazys Valaitis, ir 
Londono Lietuviai turėtų būti 
labai dėkingi kad savo tarpe tu
ri tokį darbuotoją kuris niekad 
nepagaili savo laiko ir darbo 
parėmimui tautiškumo Lietuvių 
tarpe. Jonas Ludzius.

DAYTON
EINA MOKSLUS. Stasys 

j Kavaliauskas (Kavy) išvažiavo 
Į į Columbus, Ohio, ir įstojo į 
Ohio State universitetą, teisių 
studentu. Jis yra sūnūs Ago
tos ir Juozo Kavaliauskų.

Vytautas Vilimaitis, sūnus 
Elzbietos ir Antano Vilimaičių, 
įstojo į vietos universitetą ke- 
mijos studentu.

Linkėtiną abiem jaunuoliam 
pilnai atsiekti savo užsibrėžto 
mokslo.

MILŽINAS. Daytone randa- 
I si 15 metų vaikas, Al. Monas, 
kuris yra tiesiog milžinas: sve
ria 255 svarus ir turi 6 pėdas 
1 colį aukščio. Jis dailiai nu
augęs ir rimto linksmo budo 
vaikinas. Lošia futbolą prie 
Kiser mokyklps jaukto. Tai 
vienas štarkiausias futbolinin
kas visame Daytone. Jis yra 
sūnus Agnės ir Stasio Maša- 
nauskų.

KAUKIŲ BALIUS. S.L.A. 
105 kuopa rengia Spalių 20 d. 
smagų kaukių balių Barney 
Community salėje. Gros ge
ras orkestras šokiams, ir bus 
duodama trys dovanos pinigais 
už pasirėdymus.

NEDUODA DIRBTI. Šelpi
mo biuras atsisako duoti dar
bus nepiliečiams badarbiams. 
Taip pat seneliai nepiliečiai ne
gali gauti valstijinės pensijos. 
Tas parodo kad pilietybė yra 
reikalinga. “D.” Rep.

riaiš”, primesdamas jiems ne
būtus dalykus, ir gale peršasi 
Atvažiuoti į 7-to Apskričio re
guliari suvažiavimą mus “su
tvarkyti ir suvaldyti”. Mano 
patarimas butų p. prezidentui 
pabūti tą dieną namie tai su
taupytų Susivienijimui kelis 
desėtkus dolarių, o apskričio 
nusistatymo kaslink kėlimo ra
štinės, p. prezidentas neatmai
nys, kad ir atvažiuotų.

7-tas apskritis, kaip visuo
met taip ir dabar, pataikys su
tvarkyti savo reikalus be pa-
šalinės pagalbos. Gi visuose 
geruose, naudinguose S. L. A. 
darbuose šis apskritis, kaip se
niau taip ir dabar, nepaisant 
kokio nusistatymo SLA. virši
ninkai butų, yra. pasirengęs 
remti visomis savo išgalėmis.

M. A. Raginskas.

PĄJlEŠKOMI Jurgis ii- Ka
zys -Budreikai, iš Ramaškonių 
k.,’ Anaronišliio vai., Panevėžio 
ajisk,' Jie gyveno Sioux City, 
Iowa. Prašomi atsiliepti. (41).

Stasys' Alabiu'da ,
7332 Baylisš avė. Cleveland! Oi

ŽINIOS
LIETUVOS RANK
DARBIU PARODA
New Yorke, nuo Spalių 15 

iki 27 d., B. Altman Co. krau
tuvėje, kampas 34th Street ir 
Fifth Avenue, įvyks Lietuvos 
rankdarbių paroda. Kartu to
kia pat paroda įvyks Estų, Lie
tuvos kaimynų, taigi New Yor
ko spaudoje bus garsinama 
kaipo “Baltijos Valstybių rank
darbių paroda”.

Paroda bus komercinė ir vis
kas kas išstatyta bus parduo
dama. Parodą ruošia bendrai 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
su B. Altman kompanija, kuri 
labai susidomėjo Lietuvos iš
dirbiniais ir kuri per Generali
nį Lietuvos Konsulatą yra su
tarus su Lietuvos Marginių b- 
ve pristatyti jai brangiausius 
Lietuvos liaudies išdirbinius ir 
dailės kurinius.

Parodos metu numatoma ir 
Lietuviškas programas.

B. Altman kompanijos krau
tuvė yra brangiausių New Yor
ko krautuvių sekcijoj. Lietu
vos išdirbinių ten išstatymas 
Lietuviams yra didelės ne tik 
komercialės bet ir socialės rei
kšmės. Vietos Lietuviai turė
tų susidomėti ir pamatyti Lie
tuvos išdirbinius išstatytus di
džiausioj New Yorko komerci
jos sekcijoj. Rep.

NAUJAS ADVOKATAS
Mums malonu pranešti, kad 

Lietuvių advokatų šeima pa
didėjo jaunu ir veikliu nariu. 
Š.m. Rugsėjo 2G d. p. Kostas 
Rudminas Jurgėla tapo New 
Yorko Baro nariu ir sudėjo ad
vokato (attorney and counsellor 
at law) priesaiką New Yorko 
Aukšč. Teisme (Appellate Di
vision, Supreme Court, Second 
Department).

Adv. K. R. Jurgėla yra Petro 
ir Petronėlės Jurgėlų, gyvenan
čių Elizabeth, N. J., sūnus ir 
kpt. Petro Jurgėlos bei Dr. Ju
liaus P. Jurgėlos brolis, gimęs 
Elizabeth, N.J. Karo metu 
atsidūręs Europoje, 1918 m. 
baigė Taganrogo miesto 2-klasę 
mokyklą geriausiu mokiniu ir 
pastojo į ištremtą Mintaujos 
gimnaziją, kurioje baigė 4 kla
ses. 1918 m. pavasarį savanoriu 
stojo į II raitų žvalgų koman
dą, vėliau tarnavo Varėnos ka
ro komandai!turoje ir karo avi
acijoje. 1923 metais dalyvavo 
Klaipėdos paėmimo kautynėse.

Gryžęs 1924 m. Amerikon, 
kelis metus dirbo fabrikuose ir 
tarnavo Amerikos kariuomenė
je. 1927 m. ėmė tęsti aukštąjį 
mokslą Columbia universitete. 
1929 m. paskirtas Lietuvos Gen. 
Konsulato New Yorke sekre
torium. Dieną dirbdamas, va
karais mokindamasis, 1931 me
tais baigė Brooklyn Law School 
St. Lawrence University, 
“Bachelor of Laws” laipsniu, 
1932 m. išlaikė Baro kvotimus, 
ir š.m. Birželio mėn. iš St. 
Lawrence University pavydė
tinais laipaniais gavo “Master 
of Laws” laipsnį.

Nors gyvendamas sunkiose 
materialinėse aplinkybėse, p. K. 
R. Jurgėla rado laiko rašinėti 
Lietuviškai spaudai ir veikliai 
dalyvauti jaunuomenės rateliuo
se bei organizuoti .Lietuvius 
veteranus.

Jaunam advokatui linkime ge
riausios kloties.

II Karių-Jureivių Seimas
Brooklyn. — 1930 rn. Vasario 

16 d; Pirmasis Karių Seimas 
New Yorke sukūrė AMERIKOS 
LIETUVIŲ LEGIONĄ, sudarė 
Vyr. Stabą, suorganizavo pir
mąjį postą Didž. New York’e. 
Šiuo metu jau veikia keturi pos
tai.

Daugiau kaip 4 kūrybos me
tai praėjo, ir Vyr. štabas jau 
pasiruošęs su darbų apyskaita 
antrajam seimui. Dabar jau 
Legionas ganėtinai stiprus na
šiam darbui. Belieka galutinai 
nustatyti organizacijos vardą, 
priimti įstatus ir dar smarkiau 
veikti.

Amerikos Lietuvių Legionas 
jungia dviejų tarnybų vyrus- 
Lietuvius: Amerikos eks-karius 
ir jūreivius, ir Lietuvos sava
norius ir eks-karius. Legionierių 
šimtinė per pastaruosius ketu
ris metus ne vieną spragą už
pildė, kur civile visuomenė ne
sugebėjo ar nenorėjo organi
zacijomis, dalyvauta Ukrainą 
demonstracijose ir Ukrainai da
lyvavo musų Spalių 9 d. iškil
mėse, du legionieriai—Darius ir 
Girėnas—pelnijo nemirštamą 
garbę savo transatlantiniu skri
dimu ir legendariška mirtimi 
senovės Lietuvių žemėje ir po 
jų mirimo Kauno vardas Ameri
kos įstaigų jau Lietuviškai ra
šomas, daug pagelbėta susti
printi Vilniaus akciją Ameriko
je, gelbėta Prūsų ir Rytų Lie
tuvos persekiojamiems Lietu
viams.

Betgi šimtinės rinktinės ne
pakanka: juk gi Amerikoje esa
ma apie 40,000 Lietuvių karo 
vyrų. Juos krūvon sutelkus te
galėsime pasigirti .‘turį rimtą 
drausmingą pajėgą, kuri daug 
galės Lietuviams pagelbėti. 
Priklausymas į “American Le- 
gio” ir “V. F. W.” nepatikrina 
tautos reikalams ir skriaudžia
miems Lietuviams veteranams 
užtarimą: tik savoji stipri or
ganizacija tegali patenkinamai 
veteranų-Lietuvių reikalus gin
ti.

Lietuvos padangėje irgi ne
ramu. Nugalėtas Hunas vėl ke- 

‘ lia savo šlykščią galvą ir plėš
riai skiečia sparnus Lietuvos 
link, gi klastingas Lenkas te
belaiko pagrobęs Tautos širdį- 
Vilnių. Lietuviai karo vyrai 
privalo būti gatavi bent kokiam 
prietikiui staiga iškilus.

Todėl, šių metų Lapkričio 
miėn. 18 dieną Dariaus-Girėno 
Posto bute, 262-A Humboldt 
St., Brooklyn. N.Y. šaukiamas 
ANTRASIS KARIŲ IR JŪREI
VIŲ ŠEIMAS. Visi Lietuviai 
Amerikos kariuomenės ar laivy
no veteranai (tarnavę bent ku
riuo metu iki 1918 m. Lap
kričio 11 d.) ir Lietuvos bei 
Klaipėdos sukilimo kariai (tar
navę bent kuriuo metu prieš 
Vas. 16 d. 1923 m.) gali Seime 
dalyvauti lygiomis teisėmis su 
Postų atstovais.

Visi Lietuviai karo vyrai, ma
ną dalyvauti Seime, kviečiami 
susiregistruoti išanksto, neati
dėliojant, pas Legiono adjutan
tą p. K. R. Jurgėla, 1453 Pros
pect Pl., Brooklyn, N.Y.

štabas pagelbės patarimais 
organizuojant naujuosius Pos
tus kolonijose, ir interesuotieji 
kviečiami susirašinėti.

Seimo eiga bus paskelbta vė
liau.
Am. Liet. Legiono Vyr. štabas

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

MUZIKA 
šokių muzikos rinkinys 
su žodžiais, penkiems 

instrumentams.
KAINA viena knygutė 

$1.00.
Visam orkestrui $3.00. 

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

Amsterdam, N. Y.

^'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiintjiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin  iiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^ 
Į DELLA C. JAKUBS | 

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
Lithuanian Funeral Home

E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E kambarius leidžiame dykai.
E Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- „
E ; nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E
Ę gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- _
s sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
I 6621 Edna Ayeiuie , ENdicott 1763 ę
SinlniimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiimmitiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiik?
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ANTANAS SMETONA
Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

(Tęsinys iš pereito numerio)

A. SMETONA — UNIVERSITETO 
STUDENTAS

Petrapilis — tų laikų didžios Rusų Imperi
jos sostinė — gražus ir prašmatnus ypač tada 
buvo miestas. Įvairių pramogų -ir pagundų pil
na. Šimtai naujų nematytų vilionių visur tyko
ja jaunuoli. Betgi Lietuvio kaimiečio vaiko šir
dies visas tas Petrapilio trukšmas ir blizgesiai 
neužkerėjo ir neapsvaigino. Nenusmelkė jame 
tautiškų Lietuvybės idealų. Neišvedė iš kelio, 
kuriuo jis, dar kaimo laukų tylumoj ir ramiuo
se provincijos miestukuose buvo pasiryžęs eiti— 
tiesiai i savo tautos širdį, dirbti Tėvynei ir sa
vo broliams. Prieš jį dar buvo didelis mokslo 
kelias. Juo jaunas studentas tvirtai ryžosi ei
ti ir ėjo.

žiūrėdamas mokslų, Smetona nebuvo tačiau 
abejingas bendriems studentų reikalams. Tais 
laikais studentija buvo pirmaeiliai kovoje su Ru
sų carų priespauda. Del įvairiu netikusių Ru
sų valdžios elgesių nekartų, kildavo audringos 
studentų riaušės, demonstracijos, protestai.

Petrapilio studentai kas metai minėdavo 
savo universiteto įsteigimo dieną — Vasario 8. 
Ir štai bene trečiais Smetonos studentavimo me
tais (1899) vyriausybė ėmė ir uždraudė tą mi
nėjimą. Studentai suruošė mieste demonstra
ciją. žandarai ėmė demonstrantus vaikyti ir 
žiauriai pliekė. Tada studentai vėl šoko protes
tuoti. Smetona taip pat buvo protestantų eilė
se. Už tai suimtas, buvo su kitais draugais už
darytas į kalėjimą. Išbuvo ten dvi savaites, o 
po to išsiųstas iš sostinės.

Likimas tačiau kaip tyčia davė kad Sme
toną ištrėmė ne kur į Rusijos gilumą, o į seną
ją Lietuvos sostinę, į tą miestą kur jis po ke
liolikos metų ėmė išnaujo kurti, atstatyti seną
ją Lietuvos valstybės neprikausomybę — Į Vil
nių. Vilniuje A. Smetona iki tol niekada nebu
vo buvęs. Tas senas, muzejinis ir gražus baro
kinis miestas, su senomis Lietuvos Karalių pi
lies liekanomis ir gražiomis viduramžio bažny
čiomis, padarė didžiausio įspūdžio jaunam trem
tiniui. Tokis ištrėmimas buvo jam viena pa
guoda ir didžiausias pastiprinimas jo širdžiai. 
Didžiausios Lietuvos tradicijos, šaukte šaukian
čios iš visų senesniųjų Vilniaus kertelių, graži 
didinga romantika, kuri jau Adomui Mickevi
čiui ir kitiems buvo įkvėjus karšto entuziazmo 
senajai Lietuvai garbinti, dar stipriau, dar su
prantamiau ir iškalbingiau prabilo į tyrą Lietu
višką Antano širdį,

Smetona išbuvo Vilniuje tik vieną mėnesį. 
Bet tas vienas mėnuo galutinai baigė formuoti 
jame busimą didį Lietuvių tautininkų, savo tau
tos veikėją ir savo valstybės atstatytoją. Jis 
Vilniuje rado, be senųjų tradicijų, jau ir naujo
sios Lietuvos pradų: inteligentų ir darbininkų, 
daugiausia patriotų. Rado čia jau ir šiokias-to- 
kias visuomeniniai patriotinio darbo užuomaz
gas. Pamatė čia A. Smetona savo akim kad Vil
nius tikrai Lietuvos širdis, Lietuvos centras _— 
ne tik savo didinga praeitimi, bet ir realiais šios 
dienos faktais.

Rudens sulaukus, išvarytieji Petrapilio stu
dentai vėl buvo priimti atgal į universitetą. 
Gryžo ir Smetona, pralobęs tik savo ištrėmimo 
metu gražiais Vilniaus atsiminimais-pergyveni
niais. Ir vėl prasidėjo mokslas, mokslas ir vi
suomenės darbų laikai Lietuvybės dirvoje. A. 
Smetona veikliai dalyvauja gausingos vietinės 
Lietuvių kolonijos ruošiamuose vakarėliuose, 
vaidinimuose, choruose. Domisi vis dar tebe- 
uždrausta Rusijoje Lietuviška spauda, gauna 
Lietuviškas knygas, skaito, šį-tą rašinėja.

Tuo tarpu Lietuvoje prasidėjo nauja Lie
tuvybės persekiojimo banga. Prasidėjo kratos, 
suiminėjimai. Pas vieną jo Mintaujos laikų 
Lietuviško darbo draugą Rusų žandarai užtin
ka tarp kitų Lietuvių veikėjų adresų ir Smeto
nos adresą. Tuojau padarė pas jį, Petrapilyje, 
kratą. Randa porą Lietuviškų, tiesa, visai ne
kaltų knygų ir porą socialistinių Vokiečių kalba 
knygelių (Smetona domėjosi socializmo proble
ma, skaitė, studijavo ir Marksą, tačiau jo idė
joms nepasidavė niekad, tautiškumą visada lai
kydamas aukščiau). Smetona vėl suimamas ir 
pasodinamas dviem savaitėm Petrapilio Vibor- 
go kalėjimai!, na, ir antrą kartą išvaromas iš 
universiteto. Betgi jo kaltė buvo tokia maža 
kad jį vis dėlto priima atgal, ir jis rudenį bai
gia aukštuosius mokslus, juristo-advokato dip
lomu.

PIRMIEJI METAI SU DIPLOMU VILNIUJE
Išėjusiam Rusų universitetą Lietuviui stu

dentui tais laikais didžiausia pagunda, vienin
telis tikras išskaičiavimas buvo pasilikti plačio
je Rusijoje. Savo krašte didžiausiai engiami ir 
prie jokių šiek-tiek geresnių vietų neprileidžia- 
mi, kad negalėtų daryti nepageidaujamos Rusų 
valdžiai įtakos į savo žmones, Lietuviai ir Len
kai katalikai tikrojoje Rusijoje galėjo gauti net 
ir aukštesnes pelningas vietas. Daugumas taip 
ri darydavo. O tų daugumas, apsivedę daugiau
sia su Rusėmis, veikiai visai užmiršdavo gimtą
jį savo krašto ir jo reikalus — dingdavo savo 
tautai. Užtat tikrųjų patriotų obalsis buvo; iš
ėjus aukštuosius mokslus nejieškoti karjeros, 
bet stengtis nors kaip įsikabinti išlikti savo 
krašte. Taip galėjo ryžtis tik pasišventėliai, 
idėjos žmonės, kaip Antanas Smetona, kurie 
taip save auklėjo jau slaptuose gimnazistų pat
riotų būreliuose. Tokią moralinę prievolę pats 
sau užsidėjo ir Smetona. Jis ryžosi žut-but pa
silikti Lietuvoje. Labiausia gi jį viliojo, trau
kė Vilnius, senoji Lietuvos valdovų sostinė, ku
rią jis buvo pažinęs ištremtas čia vienam mėne
siui už pabaudą studentavimo laikais.

Jau paskutiniais studentavimo metais Sme
tona buvo susipažinęs su turtingu Petrapilio ad
vokatu, gynusiu daugiausia pinigingų pirklių rei
kalus, Poležajevu. Lankydavosi ir jo namuose, 
kur augo trys nieko sau jo dukterys, Rusaitės. 
Poležajevui rimtas Lietuvio studento būdas pa
tiko, patiko jis iš veido ir mandagaus, švelnaus 
elgesio ir pačioms merginoms. Ir Požeajevas 
pasiryžo apvesdinti jį su viena savo dukterim. 
Tai jam atvirai ir pasiūlė, žadėdamas už tai sa
vo protekciją gerajai advokato klijentelei gauti. 
Tai buvo vilingi spąstai, į kuriuos daugelis Lie
tuvių inteligentų patekdavo ir žūdavo savo kra
štui ir tautai. Blaivus ir toli matąs bei mokąs 
save suvaldyti Smetona apsižiūrėjo išanksto. Ir, 
nors nematydamas prieš save jokių materiali
nių perspektivų, palikęs viiojančias Poležajevo 
dukteris ir beveik tikras garantijas turtingos 
klijenteles, ilgai nelaukdamas su teisininko dip
lomu kišenėj išdūmė iš svetimo Petrapilio į sa
vo tėviškės širdį — Vilnių. Ar gales jis ten 
nors pakenčiamai materialiai apsirūpinti jis ne
žinojo nieko ir nei nebandė sužinoti. Jis buvo 
tikras tik del vieno: tautiško darbo baras ten 
jo laukia platus. Ir to jam visai užteko. Tai 
buvo 1902 metais.

Vilniuje A. Smetona pirmiausia įsirašo pri
siek. advokato padėjėju. Tačiau advokato dar
bas, vos tik susidūrus su praktika, greitai ne
atitiko jo širdį ir palinkimus. Apsidairęs, pa
siteiravęs vieno-kito, jis pasirenka kitą darbą: 
banke. Ir pastoja į privatų Vilniaus žemės 
Banką už 50 rublių mėnesiui kasdienei duonai 
užsidirbti, aprūpinti busimai savo šeimai, kurią 
irgi nutaria, ilgai negaišdamas, įsikurti. Sme
tona pasirodo ištikimas Lietuviškai patarlei — 
kad anksti vedės — nesigailėsi.

žmoną sau Smetona buvo kaip ir nusižiūrė
jęs jau anksčiau, savo krašto pilietę, inteligen
tę, patrijotę. Pažinęs ją buvo, tiesa, dar tada 
kada apie vedybas su ja negalėjo nei minties 
kilti. Pažino ją būdamas dar tik VII klasėje, 
pažinęs ją vos 10—11 metų mergišką. Tai bu
vo Lietuvos dvarininkų Chodakauskų dukrelė. 
Sofija. Chodakauskuos jis tada buvo vieno jų 
sunaus korepetitorium. Toji pažintis nuo to 
laiko jau ir nenutruko. Nors Chodakauskai, 
kaip ir visi tų laikų dvarininkai, buvo pasidavę 
Lenkų kultūrai, aplenkėję, vis dėlto jautėsi tik
ri savo krašto piliečiai, be to, buvo žmones ga
na demokratiški ir mokėjo netgi Lietuviškai, 
kartais ir savo tarpe tą kalbą pavartodami. Jau
najai Lietuvių inteligentijai, nors veik visa ji 
buvo iš valstiečių, dvarininkai Chodakauskai ne 
tik nebuvo priešingi, bet buvo dar gi artimi — 
palaikė draugiškus santikius.

Tą tat seną savo bičiulę, panelę Sofiją, kai 
ji baigė Mintaujos gimnaziją, 1904 m., Antanas 
Smetona ir vedė. Ir iškarto jauna Lietuvių in
teligentija gavo vienus naujus grynai Lietuviš
kus patriotiškus namus. Sofija (kaip ir jaunes
nėj! jos sesuo, artimiausiojo Smetonos minčių 
ii- darbo bendro, ilgamečio Lietuvos ininisterių 
pirmininko Juozo Tūbelio žmona Jadvyga) pa
sirodė išaugus tikra Lietuvaitė patriotė.

Apsigyvenęs Vilniuje, A. Smetona ėmėsi 
tada jieškoti dar kitokio darbo, ypač tokio kuris 
ir jo širdį atsitiktų. Linkęs iš mažens prie 
plunksnos ir gerai nusimanąs Lietuvių kalboje, 
ėmėsi literatūrinio darbo. Ir tuoj rado šiokį-to- 
tokį. Tų laikų tautiško Lietuvių judėjimo ^ne- 
cenatas Inž. Petras Vileišis, pirmutinio Lietu
vių dienraščio “Vilniaus žinių” įkūrėjas, leido 
populiarių naudingų Lietuviškų knygelių. Su
žinojęs apie A. Smetoną, Vileišis paveda jam 
išversti į Lietuvių kalbą iš Rusų dvi informaci
niai administratives ir vieną ūkišką knygelę. 
Smetona išverčia greitai ir gerai. Gauna už 
tai atlyginimo 150 rublių. Tai buvo jam ne 
menka tada paspirtis. Vis taip pat kukliai gy
veno, kaip priprato gimnazijoje ir universitete.

Tuo tarpu Lietuvių gyvenimas Vilniuje ei
na vis intensingiau. Steigiasi Lietuvių draugi
jos. Pradeda eiti Lietuvių laikraščiai .(tik 1904 
metais Rusų valdžia leido savo imperijos ribose 
spausti ir platinti Lietuvių knygas ir laikraščius 
Lietuviškai-Lotyniška abėcėle; ištisus 40 metų 
tai buvo griežčiausia draudžiama ir baudžiama). 
Smetona kuo ne visur veikliausiai dalyvauja.

čia prasideda ir publicistinis redakcinis jo 
darbas — “Lietuvos Ūkininko” savaitraštyje, 
paskui “Vilniaus žinių” dienraštyje, ir, paga
liau, jo įsteigtoje (1902 m.) “Viltyje”. Prasi
deda periodas kuris padėjo pagrindą dideliems 
visuomeniniai politiniams Smetonos darbams.

(Bus daugiau) _ ___  _

PRIE KO SOCIALIS
TAI RENGIASI

Kaip išrodo tai Lietuviški 
socialistai, nugalėję pakriku
sius tautininkus ir sandariečius 
Susivienijime, ir komunistams 
švelnėjant link socialistų, šie 
pradėjo galvoti apie atgavimą 
savo prarastos galybės, kad ir 
vėl paminti tautininkus ir jų 
idealus. Kad jų tos svajonės 
eitų sklandžiau, jie pradėjo 
kalbėti apie parsitraukimą ge
ro avanturisto, kurių dabar vi
sur pilna pabėgusių iš Lietu
vos, jų darbą varyti. Socialis
tų protavimu, toks geras avan- 
turistas (jie vadina kalbėtojas) 
padarytų nę tik daug naudos 
socialistams sustiprinimu jų 
pozicijų, bet dar ir sau pasi
darytų gražų pragyvenimą. Tas 
reiškia kad socialistai, iškratę 
Lietuvių kišenius savo “antru 
skridimu” dabar jau rengiasi 
kratyti tų pačių Lietuvių kiše
nius atgaivinimui susmukusio 
socializmo.

Kad socialistai rengiasi iš
naudoti progą ir gyvesniu vei
kimu sustiprinti savo poziciją, 
tas nėra jau taip svarbu, kaip 
svarbu yra ar tautininkai su
gebės suburti į vieną savo pa
krikusias jiegas ir jomis at
remti socialistų įsidrąsinimą 
ir toliau musų visuomenę mul
kinti ir išnaudoti, tuo pačiu 
laiku sudemoralizuojant ją ir 
užnuodijąnt prieš tautininkus.

Tėmijant spaudą ir tautinin
kų veikėjų rengimąsi į tauti
nės srovės seimą Clevelande, 
atrodo kad dabartiniai Brook
lyn© “Vienybės” šulai ir tūli 
sandariečiai labai šaltai į tai 
žiuri, nes mat jie nujaučia kad 
pritariant ir dalyvaujant tame 
tautinės srovės seime, jų dide
nybė gali žlugti ir jiems prisi
eitų arba prisilaikyti tvarkos 
arba pasitraukti į užpakalį, ko 
jie labai nenori, nes jų ambi
cija yra būti vadais, nepaisant 
ar kas seka juos ar ne. Kad 
tą savo ambiciją palaikyti auk
ščiau galvos, jie pirma pasiva
dino kokiu ten “tautininkų cen
tru” ir per jį bando diktuoti 
visai vidurinei srovei. Jeigu 
kas tą m “tautininkų centrui” 
neperdaug pritaria jie per sa
vo remiamą laikraštį “Vieny
bę” tą visaip gnaibo.

Tuoj pamatysim kas bus po 
tautinės srovės veikėjų seimo.

Tautininkas.

PAJIEŠKOMA

Reikalaukit “Dirvoje”

LIET U V O S 
ŽEM LAIMAI 

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”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Jaudžemaitė, Julijonas, gyve
nusi Gargžduose ir New Yorke.

Kuras, Juozas, kilęs iš šakių 
apskr., gyvenęs Hoboken, N. J.

Kašiuba, Juozas, kilęs iš Dvi- 
likių k., gyvenęs Seattle, Wash, 
ir Brooklyn, N.Y.

Kliučnikas, Stasys, Antano s., 
gyvenęs Port Blanche, Plains, 
Pa.

Karaliai, Mikas ir Petras, kilę 
iš Marijampolės apskr., Mikas 
tarnavęs kariumenėje ir gyve
nęs Shenandoah, Pa.

Mackevičius, Jonas, kilęs iš 
Marijampolės apskr., gyv. Štile- 
ton, Canada.

Megelinskas, Bernardas, gy
venęs Scranton, Pa., kilęs iš 
Trakų apskr.

Plejeris, Alfonsas, kilęs iš 
Saločių, Panevėžio apskr., gyv. 
New Yorke.

Raulinaitis, Vincas, (Roland), 
gyvenęs Elmgrove, W. Va.
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA,
J1 Waverly Place East, 

New York, N.Y.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, 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, lib

KAS ATSITIKO SU ANTRU 
SKRIDIMU”

Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

Pirmiau jau esu paminėjęs 
kas pradėjo “antrą skridimą” 
ir minėjau kad kai kurių Chi- 
cagiečių Lietuvių laiškai, — tų 
asmenų kurie rašė Lietuvos žy
mesniems asmenims kas ren
gia “antrą skridimą” ir kokių 
pasekmių galima laukti, — bu
vo grąžinami Chicagon į socia
listų ar jų gizelių rankas. Man 
kaipo asmeniui tie laiškai ne
sudaro svarbos, nes jie ne ma
no rašyti, bet labai keistai at
rodė kuomet paaiškėjo kad tie 
laiškai buvo tiktai asmeninio 
pobūdžio ir atsakymai prašiu
sių informacijų apie “antrą 
skridimą” ir kitus reikalus.

Tuo tarpu lai tas praeina, 
tačiau su laiku iškils kaip ir 
kas tuos laiškus pagrobęs grą
žino iš Lietuvos Chicagon ir 
kokiais tikslais.

Toliau kalbant apie "antro
jo skridimo” -eigą galima pasa
kyti kad tie laikraščiai kurie 
rėmė “antrąjį skridimą” užsi
tarnavo nepavydėtinus “nuo
pelnus’ . Tačiau reikia paste
bėti kad socialistų dienraštis 
Chicagoje buvo net perdaug 
įsidrąsinęs meluoti apie “an
trojo skridimo” biznį. Juk ra
šymas apie lakūno Vaitkaus iš
leistuvių banketą, kuris rengtas 
Rugp. 24 d., ir aviacijos dieną, 
kuri rengta Rugp. 26 d., kaipo 
“išleistuvių diena” buvo grynas 
gudriai sugamintas melas. Pa
tys “skridimo” promoteriai la
bai gerai žinojo kad lėktuvas 
visai negatavas ir kad ir tos 
dalys kurios buvo gatavos ne
buvo tinkamai padarytos tokiai 
kelionei. Prie to, apie valdiš- 
ką skridimui leidimą irgi me
lavo, nes dabar pasirodė kad 
“Lituanicai II” leidimas skristi 
per Atlantiką nebuvo duotas, 
o tas “leidimas” kurį skaitė 
aerodrome Rugp. 26 d., buvo 
tiktai leidimas atvežti lėktuvą 
iš Wisconsin© į Illinois valsti
ją, ir su ta sąlyga kad lakūnas 
kuris lėktuvą gabens į Chica- 
gą, turi turėti ant savęs pa
rašiutą.

Socialistų laikraščio tikrini
mai apie lėktuvo “parengimą” 
skristi buvo tik suviliojimas 
žmonių, daugiau niekas.

Negana to, lakūnas Vaitkus 
tik pastaromis dienomis pada
vė valdžiai formalį prašymą 
kad galėtų laikyti kvotimus del 
“aklo skraidymo”. Iš šito aiš
ku kad pirmesni pranešimai jog 
Vaitkus jau “mokinasi” “aklo 
skraidymo” buvo netiesa, ir tas 
patikrina kad socialistai visai 
nesirengė šį rudenį skridimą 
vykdyti, tačiau rengė “išleistu
ves” ir rašė kad po “išleistu
vių” Vaitkus jau skris Lietu
von, ir Lietuvos visuomenę ap
gavo savo įtikinančiais prane
šimais jog “Vaitkus gali at
skristi bile dieną”.

Ką “skridimo” promoteriai 
manė atsiekti tokiais garsini
mais ir žmonių suvedžiojimais 
sunku nuspėti, bet gal tikriau
sias spėjimas bus kad skubino 
išgauti iš visuomenės kuodau- 
giausia pinigų tol kol dar gali 
gauti, o paskui, kada visuome
nė apsižiūrės, lai sau graužia 
pirštus, pinigai jau .bus “pro- 
moterių” kišeniuose.

PINIGAI PRALEISTI
Kas liečia piniginį klausimą, 

aš į tai nededu didelės svarbos. 
Kaip teko girdėti iš pačių “pro- 
moterių”, pinigų “antram skri
dimui” surinkta suvirs $30,000, 
ir taipgi iš tų pačių asmenų 
teko girdėti kad lėktuvas toli 
gražu dar nebaigtas įrengti, 
o pinigai jau išleisti. Kad pi
nigai išaikvoti čia nėra nieko 

nepaprasto. Juk yra žinoma 
nemažai kitų biznių kuriuos tie 
patys socialistai vadovavo, ir 
visi jie žlugo, ir vėjais nuėjo 
pinigų dar didesnės sumos ne
gu to “antro skridimo” $30,000.

Tik bent paviršutinai pažiū
rėkime. Bendrovei “Rūbas”, 
jei gerai pamenu, buvo sukelta 
apie $260,000; “Aušros” kny
gynui $19,000; “Brokerių biz
niui” apie $60,000. Na o kur 
“Kiniški aliejai“, kur “Kujolai- 
Bingolai”, kur “Kiaulių augi
nimas”, kur “Šelpimo fondo” 
pinigai, “Mokslo Draugų”, “Vi
suomenės Darbo Sąjungos”, S. 
L. A. 6-to Apskričio iš SLA. 
seimo rengimo Chicagoj ? Tai 
visa sudėjus bendrai, kiek so
cialistų vadovaujamuose įvai
riuose projektuose pinigų žuvo 
tai “antro skridimo” maža 30 
tūkstančių sumelė yra mažmo
žis.

Tie kurie aukavo “antram 
skridimui” turėtų tik padėkoti 
“promoteriams” kad už tuos 
lėktuvo “člunkus”, kurie dar į 
krūvą nesurinkti, išviliota tik 
$30,000.

Taipgi reiktų išnešti puiki 
pagyrimo rezoliucija tiems vi
suomenės veikėjams ir Lietu
vos ponams kurie taip gausiai 
pagelbėjo Amerikos Lietuvių 
socialistų kromelį sustiprinti.

Lietuvos Aero Klubas ypač 
užsitarnauja “kredito” už pri
sidėjimą desėtkais tūkstančių 
litų atgaivinti Chicagos socia
listų amžinai bankrutuojantį 
biznį paremti.

Tiesa, gal but Lietuvos Aero 
Klubas buvo klaidingai infor
muotas per tuos asmenis kurie 
Amerikoje atstovauja Lietuvos 
reikalus. Bet tie Lietuvos po
nai nieko neatsieks siųsdami 
savo litus tiems kurie savo 
obalsiu turėjo “Lietuvai nei 
cento!”

Gaila kad iš visų tautų Chi
cagoje esančių konsulų tik vie
nas Lietuvos konsulas pasižy
mi siaurų partijinių klikų dar
bų rėmimu, paneigdamas gra
žius tautinius visuomeninius 
kulturinius darbus. Lietuvos 
konsulas net perdaug prisiin- 
trigavo atvirai kovodamas už 
Chicagos socialistų klikos rei
kalus.

Tiesa, man ar kam kitam nė
ra reikalo Lietuvos ponus mo
kinti, lai jie daro kaip jiems 
patinka. Tik lai buna nepa
miršta kad vieną gražią dieną 
tie netaktiškumai iškils į viršų 
ir nuo to nukentės ne tik Lie
tuva bet ir Amerikos Lietu
viai, o to mes nenorim. Ame
rikos Lietuviai yra pakantrus 
žmonės, jie gal but nemoka ap
sižiūrėti tuo momentu, bet su 
laiku jie atsipeikės ir pamatys 
kaip nekurie Lietuvos poneliai 
moka “gudriai” remti darbus 
tų kurie niekuomet Lietuvos 
labui nedirbo, ir paniekinti

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puiku Me

todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
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.

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

tuos kurie jai nuoširdžiai dir
bo.

Kitą kartą pakalbėsim ko
kios melagingos žinios buvo 
skleidžiamos Lietuvos spaudoje 
apie tą “antrą skridimą”.

Paremkit Balsavimuose 
ši Uolų Lietuvių Rei

kalų Rėmėją

Aiderman JOHN TOMAN
Aiderman John Toman yra 

vienas iš žymiausių Demokra
tų vadų Cook County, Illinois 
valstijoje, ir dabar kandidatas 
į County šerifus Demokratų są
raše. Aldermonas John To
man yra plačiai žinomas Cook 
County Lietuviams del jo ne
nuilstančio pasidarbavimo mė
ginant surasti budus įamžinti 
musų didvyrių Dariaus ir Gi
rėno vardus. Jo asmeninėmis 
pastangomis ir pasiryžimu Au
burn gatves vardas buvo pa
keistas į LITUANICA. Nežiū
rint griežto Chicagos miesto ta
rybos nusistatymo nekeist mie
sto gatvių vardų, Aldermonui 
John Toman pavyko apgalėti 
visą opoziciją ir taip juos įti
kinti šiuo reikalu kad miesto 
taryba vienbalsiai nutarė pa
vadinti vieną iš Chicagos gat
vių — Lituanica Avenue.

Aldermonas John Toman yra 
buvęs Chicagos miesto tarybos 
nariu nuo 1912 metų, išskiriant 
porą metų, kuriuos jis praleido 
kaipo narys kitos miesto rei
kalų vedimo komisijos. Per 
22 metus savo darbuotės Chi
cagos miesto taryboje Alder
monas John Toman yra buvęs 
nariu ar pirmsėdžiu kiekvieno
je miesto tarybos komisijoje.

Ateinančiuose rinkimuose —• 
Lapkričio 6 d. — Cook County 
Lietuviai prašomi balsuoti už 
John Toman, dėlto kad jis nuo
lat remia Lietuvių reikalus 
šioje apielinkėje ir padeda juos 
įkūnyti.

VOTE FOR JOHN TOMAN 
Cook County Sheriff.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Iš Gothenburgo į Stockho’.mą k*, 
lione elektriniais traukiniais ima < 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- 
>ūdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
muši} naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

Išplaukia iš New Yorko
Kungsholm........... Spalių 25
Gripsholm ........... Spalių 30
Drottningholm . . . Lapk. 17 
Gripshiim Gruodžio 8
Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINR- 
2t State St. New York, N. Y.



APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

AR KILS KARAS DEL ŽUDYS TĖS? čių mokyklose (tai yra pa
baudos namuose).

Spalių 9 d. Prancūzijoje 
atsilankęs Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras I, pasi
tarti apie tų dviejų šalių 
santikių suderinimą, tapo 
nušautas užpuoliko, taipgi 
Jugoslavo, kuris tam tikslui 
atvyko i Marseilles uostą, 
kur karalius išlipo iš laivo 
ir buvo sutiktas Prancūzi
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisterio, Louis Barthou. Su 
karalium Aleksandru kartu 
nušautas ir Barthou ir ki
ti trys pašaliniai asmenys, 
kuriems teko šūviai.

Ar tas reiškia Europinį 
karą? Tiesioginai, ne, nes 
karalių nužudė ne Prancū
zas, ir Barthou krito ne Ju
goslavijoje bet savoje šaly
je, o pats žudeika tapo ant 
vietos nugalabytas.

Visa Europa, tačiau, su
sinervavo. Kiekvienas to- 
kis atsitikimas sujudina vi
sus žiūrėti iš kur prasidės 
sekantis sujudimas, kadangi 
iš vieno sąmišio įsižiebia ki
tokį visoki sąmišiai.

Jugoslavija liko be kara
liaus. Ten staiga gali pra
dėti judėjimą visokie res
publikonai ir radikalai už
baigti dabartinę valdžios 
tvarką ir bandyti įsteigti 
naują tvarką.

Jugoslavija yra sulipdyta 
iš trijų tautų: Kroatų, Slo
vėnų ir Serbų. Tos kad ir 
vienokios kilmės tautos ne
sutinka ir gal norės vėl at
siskirti. Jas prie savęs ga
li bandyti traukti Austrija, 
Italija ir kitos kaimyninės 
šalys. Tada galėtų kilti su
mišimas viduje tarp norin
čių palaikyti tas tris gru
pes unijoje ir tarp tų kurie 
nori suardymo.

Karalium tampa apšauk
tas Aleksandro 11 metų

i sai nematė tų kurie faktiš
kai nurodė jog skridimo ne- 
bus.

Tikra misterija kodėl tie 
smarkus “skridimo” promo- 
teriai, kurie net telegra- 
mais melavo Lietuvos žmo
nėms apie “skridimą”, nie
ko visai nepranešė Lietu
vos spaudai apie “skridimo” 
sulaikymą.... Dar keis
čiau kodėl apie tai nieko-ne
sakė Lietuvos laikraščiams 
Lietuvos Aero Klubo pir
mininkas, kurio vardu “an
tras skridimas” “atidėta” 
kitai vasarai.

Nelaimingos šeimos
Suv. Valstijose kas metą 

baigia kolegijas, universi
tetus” ir profesionales mo
kyklas po 50,000 merginų.

Ir štai, Dr. D. P. Wilson, 
iš Los Angeles Šeimyninių 
Santikių Instituto, padaro 
tokį pareiškimą: Kolegijas 
baigusios merginos, ištekė
jusios už vyrų, šeimose pri
daro daugiausia nesmagu
mų ir todėl jų šeimyninis 
gyvenimas esti nelaimin
gas. Bendrai imant, jokia 
kita moterų klesa nedaro 
tokių šeimyninių suiručių 
kaip aukštesnius mokslus 
ėjusios, išskyrus, sako jis, 
merginas auklėtas mergai-

Aukštų mokslų moterys 
perdaug ambicingos, per- 
pilnos idėjų, ir jokis vyras 
su jomis negali sugyventi. 

\ -------------
Per Žandą Atgal

Pernai, kada Darius ir 
Girėnas*žuvo, socialistai sa
vo laikraščiuose per žandus 
taškė Dariaus-Girėno skri
dimo rėmėjų komitetui, vi

ešuomenei sakydami kad ana 
va komitetas nesurinko ga- 
'na pinigų, išleido su prastu 
lėktuvu, papildė žudystę...

Dabar draugai socialistai 
gauna nuo visuomenės per 
nosį atgal, nes nors jie per
daug pinigų surinko, ir 
“perdaug gerą” lėktuvą nu
pirko (net moksliškai) ir 
tas visai negali palėkti!

Taigi, Grigaitis šoko kaip
■ sakalas, nutūpė kaip vaba
las.

Sakoma kad senukas Gri
gaitis jau ir barzdelę nusi- 

: skuto kad žmonės nepažin
tų ir nebadytų pirštais už 
“neišskridimą”.

Italijos premjeras Musso
lini pastarose dienose pa
reiškė kad jis visai prastai 
žiuri į Vokietijos diktato
rių Hitlerį ir jį nelaiko jo
kiu savo draugu, del Hitle
rio persekiojimo Žydų ir 
katalikų.

Vaivorykštės Sapnai
Vokiečių ir Anglų laik

raščiai daug rašė apie tūlo 
Amerikiečio imigranto, Da
nieliaus Petro, palikimą, 
kuris siekė 20 milijonų do- 
larių. Šis Petras, sakoma, 
miręs Philadelphijoje 1923 
metais, palikdamas testa
mentą, kurį liepė aikštėn 
iškelti tik 10 metų po jo 
mirties. Vokiečiai tikėjosi 
kad šio Petro giminaičiai 
gyvena Vokietijoj ir šie 20 
milijonų dolarių bur graži 
dovana Vokietijos valsty
biniam bankui, nes butų iš- 
kolektuoti iš Amerikos au
ksu, kuris butų banke pa
dėtas ir eitų markę stip
rinti. Tačiau, pasirodė, šis 
Petras kilimo iš Lenkijos 
(gali būti ir iš Lietuvos, 
nes Petras ne Lenkiška pa
vardė).

Londono “Times” sako, 
Lenkų konsulai visą Ame
riką išjieškoję testamento, 
bet neradę. Rado tik Pet
ro mirties liudymą ir fak
tą kad jis kada tai gyveno 
Milwaukee jmieste. Bet tes
tamento ir ten nerasta.

Gali būti, visa ši pasaka 
tai tik Europos laikraščių 
prasimanymas, tikslu pa
kutenti skaitytojų nuosta
bos jausmą per vasaros 
karščius.

(Tęsinys iš pereito num.)

PASLAPTIES LAPAS
amžiaus sūnūs. Aišku kad 
valdžią bandys pakreipti 
savaip vienokių ir kitokių 
palinkimų žmonės. Tas pri
ves šalį prie naminio karo, 
jeigu greitu laiku kas gana 
stiprus nesugebės palaikyti 
senos tvarkos.

Susiskaldymo š a 1 ininkų 
spėkoms paremti gali prisi
dėti kaimyninės šalys, ku
rios norėtų prie savęs atsi
metėlius priglausti. Tada 
tik galėtų kilti karas, kuo
met kitos šalys norėtų ne
prileisti jų prie suplėšymo 
Serbų- Kroatų- Slovėnų ka
ralystės.

Vis “Skrenda”....
Kaune leidžiamas Lietu

vos Šaulių Sąjungos orga
nas “Trimitas” net Rugsėjo 
20 dienos numeryje prane
ša savo skaitytojams kad 
Lietuvoje vis dar laukiama 
Vaitkaus atskrendant, nors 
Amerikoje jau prieš mėnesį 
laiko buvo žinoma kad jo
kio skridimo niekas neren
gia.

Atėjau aš į pasaulį
Nepažystamą, audringą,
Ir vargais, kančioms nusėtą,
Į taip rustų, nuodėmingą.

Atėjau į jį aš mažas,
Lyg į jurą kritęs lapas,
Ir nespėjęs jo pažinti,
Štai, žiūriu, jau priešais kapas.

Priešais kapas. . . .mano kapas. .. .
Vėliai jo aš nepažystu....
Kas paaiškinti galėtų,
Kas tiesoje nesuklystų?!

Kas atversti! man tą lapą, 
Paslapties gilios, šventos, 
Ir įžiebtų kibirkštėlę 
Dievui meilės amžinos?

Nieks man nieko pasakyti
Ir paaiškinti negali;
Tai eisiu iš kur atėjęs —
Ten pas Dievą Visagalį.

Aš jaučiu kad jei be tikslo
Bučiau žemėn neatėjęs, 
Nesigrumęs, nekovojęs 
Ir nevargęs, nekentėjęs.

Jei šiandien jo nepažinęs
Aš einu į šaltą kapą —
Amžiams bėgant, vėl atgimęs, 
Paslapties atversiu lapą.

Šaukotas. Jonas Morkūnas.

APIE LAIMĘ VASARIŠKĄ
“Trimitas” rašo:
“Amerikos Lietuvių spau

da praneša kad F. Vaitkus 
skrisiąs iš Naujorko Floyd 
Bennett Field aerodromo 
pro Niufandlendą, taikyda
mas į Anglijos vidurį. .. .”

Keista kad “Trimitas” ir 
kiti Lietuvos laikraščiai ma
to aprašymus tik tų “Ame
rikos laikraščių” kurie ra
šo apie “skridimą”, bet v'i-

Daug vasarų atklysta tėviške — 
Galulaukėm, lankom, ravais.
Mes mėlynas rugiagėles pamėgę čia 
Alsavome žiedais.

Nulydi buitį dainos skambančios
Ir juokas tvyksteli srovėm;
Kam ašaros dejonėmis riuškrendančios — 
Gyventi mums su gėlėm.

Mes laimę paruge atklydusią
Išpinsim varpų vainiku,
Ir vasarą rugių gubom atbridusią 
Panersim tarp dainų.

“J.K.” Alfas Ladas.

Paukščių “Vaina”
Lietuvių viena daina sa

ko: “Padainuosiu gražią 
dainą apie didžią paukščių 
vainą”.

Londono “Times“ kores
pondentas kaip tik ir apra
šo tokią “vainą”, kuri įvy
ko Turkijoj, netoli miesto 
B rusa. Sako, karas prasi
dėjo kada šeši ereliai vieną 
dieną užpuolė garnio guš- 

‘tą ir išvogė jauniklius. Po 
kelių dienų ereliai padarė 
kitą puolimą ant kitos gaiš
tos, bet garniai jauniklius 
buvo jau išgabenę kitur, o 
tėvas ir motina, kurie guš- 
tą saugojo, pabėgo. Gar
niai, matyti, gudrus paukš
čiai, ką musų liaudies pa
sakos apsčiai paliudija. Jie 
pradėję lėktis į pulką, ere
liams atkeršyti. Susirinko 
apie trys šimtai. Jaunik
lius palikę vienoje krūvoje, 
po senų paukščių apsauga, 
kiti pradėjo erelių jieškoti. 
Jų rado apie 60 ir puolė. 
Po ilgos kovos garniai lai
mėjo, nors 12 jų buvo su
kapota, o apie 50 apkruvjn- 
ta. Iš 60 erelių, negyvai 
užkapojo 20.

Jei paukščiai karus kelia, 
ko norėti iš žmogaus?

Europoje eina susirūpini
mas ar Austrijos sostas vėl 
pateks Hapsburgams, kurie 
valdė Austro-Vengriją.

Buvus imperatorienė Zi
ta deda visas pastangas su
grąžinti Austrijoje monar- 
kiją ir pasodinti didkuni- 
gaikštį Otto ant sosto.

Tam planui pritarianti ir 
Prancūzija, kuri nenori kad 
Austrija susivienytų su Vo
kietija.

Bizauskas Lietuvos Pa
siuntiniu Washingtonan

Kaunas. — Lietuvoje kalba
ma kad nauju pasiuntiniu ir 
Įgaliotu ministeriu j Washing
tom} busiąs paskirtas dabarti- 
'nis Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos direktorius Kazys 
Bizauskas. Anksčiau jis buvo 
Lietuvos ministeriu Rygoje. 
Londone ir kitur. Diplomati
nėje tarnyboje Bizauskas yra 
nuo pat Lietuvos įsikūrimo. Jis 
Rusų laikais buvo gimnazijos 
mokytoju ir yra parašęs kele
tą knygų, vadovėlių. ■—Tsb.

XVIII.
Šios naujos pareigos ir naujas susirū

pinimas neatitraukė Judo minčių nuo to 
kas, krimto jo širdį. Laikas bėgo, ir tų 
permainų kurių jis laukė, nesimatė. Laip
sniškai jo širdin brido net abejojimai su- 
lyg tais dalykais kuriems jis buvo ikišiol 
atsidavęs. Mokytojas nebuvo pasikeitęs, 
— vis toks pat švelnus ir malonus visiems, 
su meiliu žodžiu kiekvienam ką tik pasi
tikdavo, nerodąs niekam pirmenybės, ar 
išskyrimo iš kitų. Magdalos Marija vis 
tiek rodė didžiausio ir neriboto pasiauko
jimo, nežiūrint to kad Mokytojas nepaisė 
jos ir nekreipė į tai ypatingo dėmesio. Ju
dui atrodė kad moters meilė (jei visos mo
terys vienodai myli) skiriasi nuo vyro mei
lės. Moteris gali mylėti aklai ir be žado, 
negaudama savo jausmams jokio paten
kinimo, net negaudama padrąsinimo, nei 
vilties. Vilčiai ir numirus, troškimai pa
silieka, ir ji nereikalauja, kaip vyras, kū
niško pasitenkinimo. Ji gali taip beviltiš
kai mylėti ir visados, amžinai, nejusdama 
ir neatsižiurėdama kūno geidulių. Atsi
tiktinai pastebėta šypsena, ar vienas-kitas 
padėkos žodis pakanka tam kad meilės 
liepsna neužgestų.

Marijos meilė galėtų, rodos, kiek pri
gesti, ir ji pati turėtų įsitikinti kad jos 
viltims nėra nei mažiausio pagrindo, bet 
jos aistros nemažėjo ir nesikeitė.

Beliko tiktai viena viltis. Įsimylėjęs 
žmogus panėši skęstančiam, ir Judas grie
bėsi pasipainiojusio po ranka šiaudo. Jis 
tematė vieną dalyką kurs tikrai galėjo pa
statyti tokią pertvarą, kurios ir Marijos 
meilė nepajiegs nuversti. Kai tiktai Mo
kytojas pasiskelbs esąs Dovydo sūnūs ir 
iškels savo vėliavą, šaukdamas žmones at
eiti prie jos, visa būtinai turės pasikeisti. 
Jis iškils karališkoje didybėje, draugauda
mas su pasaulio didžiunija. Aišku, jis ne
galės užmiršti savo senų draugų, kurie jį 
sekė nuo pat pradžios, bet jo asmuo ir jo 
vieta bus taip aukštai kad santikiai tarp 
jo ir jo sekėjų bus beveik nutraukti, — 
aišku kad negalės būti jokių santikių ir 
pažinties tarp jo ir moters kuri nebetar
naus jam nei karo, nei valstybės tarybo
se. Tikrai šitokį pertvara turės visa ap
versti kitaip. Žinoma, jos meilė nesibaigs, 
bet ji bent nebus kliūtimi tarp jos ir vy
ro kurs nori vesti ją. Troškimų išsipildy
mas buvo čia pat, šitos Išvadavimo Paso- 
vero Šventės metu. Judas laukė tos šven
tas didžiausiu nekantrumu, trokšdamas 
susilaukti išganymo savo tautai, tuo labiau 
kad su tuo išganymu turės prasidėti ir jo 
asmeninė laimė.

Ir kitais atžvilgiais jis nebuvo nei pa
sitenkinęs, nei laimingas. Jis buvo tiktai 
vienas Judėjas Galiliečių draugijoje. Jo 
santikiai su draugais nepagerėjo. Nepa
togumai kuriuos kiti turėjo patirti sveti
mame jiems krašte, Judėjoje, dar labiau 
atsiliepė į jų santikius su vieninteliu jų 
tarpe Judėjiečiu. Kartais jis prisibijoda
vo kad jie pasidarys nebepakenčiami, ir 
kad jis bus pavarytas iš tos draugijos, ku
rią jis brangina labiau už visą kitą pasau
lyje. Bet, tikėdamas Mokytojo gerumą, 
jis nemanė kad tai gali atsitikti. O vis tik 
buvo pagrindo prisibijoti. Kiti mokiniai 
jau buvo pradėję šiurkščiai ir piktai kal
bėti apie jį, lyg jau jie ir butų pasiekę sa
vo galutino tikslo. Jie, matyt, tikrai bu
tų norėję pavesti žemos kilmės Galilie- 
čiams valdyti senovišką Judėjos aristokra
tiją. Judas pasiryžo, tikram laikui atėjus, 
nusimazgoti rankas ir nuo jų visų pasiša
linti. Tuo tarpu gi jis kentė jų nepalan
kumą tikslu būti arčiau mylimos moters ir 
kovoti už savo tautos išsivadavimą.

Šitokių minčių kamuojamas, karštą 
antradienio (Romėnų vadinamo dies hi- 

:nae) pavakarį, jis ėjo su kitais kalnuotu

keliu iš Jerichono Į Šventąjį Miestą. Ke
lionė buvo gana varginanti ir negreita. 
Akmenuotu ir nelygiu taku ėjo daugybė 
maldininkų į Pasovero šventę, kuri turėjo 
būti šeštadienį. Paprastai ėjo visos šei
mos: žmona su pora kūdikių ant asilo, ku
rį vyras ir traukė ir stūmė pirmyn. Kar
tais galėjai matyti viso kaimo gyvento
jus einant kartu vienu burių, po dvyliką 
ir po daugiau šeimų. Daugelis jų varė 
galvijus su nuauksintais ragais, kuriuos 
jie buvo pasirengę paaukoti bažnyčiai; ki
ti nešė ant rankų mažus parinktus ėriu
kus Pasovero aukai. Jiems praeinant pro 
grinteles pakelyje, ar pro piemenis ga
nančius avių pulkus, kur nors prie šulinio, 
jie būdavo senovišku papratimu sveikina
mi: “Broliai, jūsų kelionė taikai!”

Kelionė dulkėtu keliu ir karštoje sau
lėje buvo nepaprastai lėta. Priėjus prie 
Betpago, visai netoli nuo miesto, Mokyto
jas nebegalėjo toliau eiti. Jie sustojo, ir 
Judas labai džiaugėsi. Jie jau buvo čia 
pat, ranka pasiekiamai, prie savo kelionės 
galo, prie savo didžiausio tikslo. Jie grei
tai atliko kas reikalinga, ir atsivedė jau
ną asilę, kurią jos savininkas, sužinojęs 
kam ji reikalinga, mielu noru paskolino.

Kiek vėliau, tą patį pavakarį jie visi 
ėjo linkui savo tikslo; mokiniai suklojo sa
vo rubus ant asilės nugaros, vietoje balno. 
Jų širdys plakė džiaugsmu ir dideliu lau
kimu svarbių įvykių. Judas buvo susijau
dinęs labiausia už visus. Jis net vaizdavo
si sau kad ii- da ilgus turi atsiverti, ir mi
riadai angelų su ugnies kardais turi nusi
leisti žemyn paskelbti Dievo karalystę že
mėje ir bendrai su žmonėmis, jei butų rei
kalas, pulti prokuratoriaus rumus. Jiems 
prisiartinus prie miesto vartų, jųdviejų 
paakinti gyventojai išėjo pasitikti moky
toją su palmių lapais ir su džiaugsmo gies
mėmis.

Tą dieną nieko daugiau neatsitiko. 
Iki Pasovero šventės dar buvo keturios 
dienos ir dar nebuvo daug žmonių susirin
kę. Mokytojas su mokiniais vėl išėjo už- 
miestin, į Betanijos kaimą, nakvynei: šven
tės metu buvo labai sunku gauti nakvynę 
Jeruzaleme, antra gi vertus jiems ir pa
vojinga butų pasilikti mieste.

(Bus daugiau)

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

JUROS MERGA
Karpius, “Menino” autorius) 

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

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusią kariaunin
ke mergą su sa- 

‘vo vikingais, ku
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

(Paraše K. S.

r Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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LIETUVOJE
LUOKĖS GAISRO NUOSTO

LIAI
Apskaitliuojama kad gaisras 

Luokės miestelyje prieš mėnesi 
laiko padarė nuostolių apie mi
lijonų litų. Išviso sudegė 200 
trobesių, nukentėjo 91 savinin
kas. Padegėliams šelpti suda
rytas komitetas. Nelaimės iš
tiktais susirūpino vyriausybė. 
Padegėliams bus duodama miš
ko medega ir kreditai, kad jie 
galėtų atsistatyti trobesius.

Lietuvos bažnytinė vyriausy
bė pasiuntė parapijoms para
ginimus kad kunigai imtųsi ini- 
ciativos padegėliams rinkti au
kas. —Tsb.

RŪPINASI AUDRŲ NUVAR- 
} GINTAIS
Kaunas. — Finansų ministe

rija nutarė jsteigėti nuolatini 
fondą nukentė j tįsiems nuo au
drų ūkininkams šelpti. Fondą 
manoma sudaryti iš vyriausy
bės ir Įvairių žemės ūkio orga
nizacijų paskiriamų sumų.

Nukentėj tįsiems nuo audrų 
šiaurės Lietuvos gyventojams 
šelpti komitetas, kuris veikia 
nuo 1928 metų, paskyrė 20,000 
litų likučių sušelpti šią vasarą 
nukentėj tįsiems nuo audrų Lie
tuvos gyventojams. Tuos pi
nigus išdalins labiausia nuken- 
tėj tįsiems. —Tsb.

Į Lietuvą
Tik vienas persėdimas CopenhaKoj 

Nuolatiniai išplaukimai, patogi 
kelionė, žemos kainos

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu EREDERIK VIII 

iš New Yorko 

Gruodžio-Dec. 8 
Ekskursijos vadas 

K. Fa Ik Rasmussen

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

ofise

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

Kasmet Lietuvoje buna visa 
eilė didesnių ir mažesnių miškų 
gaisrų, šie metai, palygint su 
kitais, yra laimingesni, nes gais
rų buvo mažiau—355. Tie visi 
gaisrai palietė 1225 ha valsty
binio miško. Nuostolių padary
ta apie 200,000 litų. Gaisrų 
priežastys daugumoje nėra ži
nomos ir sunkiai susekamos. 
Didelės sausros miškus šymet 
gerokai išdžiovino ir gaisrui kilti 
užtenka mažytės kibirkštėlės.

Su miškų gaisrais kovoja miš
kų administracija, ugniagesiai, 
kariuomenė, policija ir aplinki
nių vietų gyventojai, šiuo metu 
kovai su miškų gaisrais kreipia
ma ypatingo demėsio, nes ši 
sritis Lietuvoje dar yra gerokai 
apleista.—Tsb.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—-----

Kas Norit Skolinti ant
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

<AMŲ 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
LIETUVIŠKA ALINĖ 
Antanas Dabulis ir

Motiejus čepaliauskas 
f užlaiko puikia užeiga, alinę, 

577 East 110th St.
Kampas Thames avė. 

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

DABAR JAU LAIKAS!
Apsirūpinti sau Šiltais Rubais

Išpardavimas Vyrams ir Vaikinams 
LUMBERJACKS ir SWEATERS 

už kainas kurios sulaipys jums daug pinigų.
Vyrams Lumberjacks, Cassack ayma Mėgsti ................. $3.4o
Vyrams Užsimaunami Sveteriai ........................................ $1.25
Grynos Vilnos Melton Lumberjacks ..................................... $4.95
Vaikams Užsimaunami Sveteriai su Zipperiu ................. $1.25
Vaikams Lumberjacks su elastišku apačia .»..................... $2.95
Vaikams Sveteriai ............................................................... $1.00

PASAULINĘ PARO
DĄ APLANKIUS

1938 metais busimoje Lietu
vos Dainų šventėje dalyvauti I 
jau užsiregistravo 203 chorai, 
su 7750 daininkų. Tačiau dai- 
ninkų ir chorų bus daug daugiau 
nes ligi šiol dar ne visi pranešė 
apie savo dalyvavimą, ši dai
nų diena, kuriai dabar jau Lie
tuvos muzikos sluoksniai taip 
intensiviai ruošiasi, bus did
žiausia ligi šiol buvusi dainų 
šventė.—Tsb.

(Tęsinys iš pereito nr.)
Paviešėjęs keletą dienų Det

roite, apsipažinęs su jo gražio
mis apielinkėmis, aplankęs vi
sas tris Lietuvių parapijas ir 
susipažinęs su vietos Lietuvių 
veikėjais ir jų veikimu, išvažia
vau į Chicagą. Detroite susi
ėjau savo parapijonų Balnin- 
kiečių, Piragių ir žiogą, kurių 
nesitikėjau susitikti.

Važiuojant i Chicagą, p. Ši
monis davė man ir kelionės 
draugą, kuris Chicagą pažysta. 
Išvažiavom nakčia, nes vėsiau 
važiuoti, kadangi tuo laiku bu
vo karštas oras. Kelionė bu
vo nebloga, bet nakties laiku 
nemačiau nieko. Chicagą pa
siekėm 8 vai. ryto, kelionė tru
ko 10 valandų.

Stotyje, išlipę, apsišvarinę, 
su draugu nuvažiavom pas A. 
Benaičius, kur ir apsistojom 
ilgesniam laikui.

Susitarę su draugu, pradėjom 
lankyti visas didžiąsias Lietu
vių katalikų įstaigas: šv. Kry
žiaus ligoninę, Šv. Kazimiero 
Vienuolyną, nekurias Lietuviš
kas bažnyčias, “Draugo”, “Mar
gučio” redakcijas. Malonu bu
vo matyti tokias gausingas Lie
tuvių Įstaigas, kurios tikrai 
teikia Chicagos Lietuviams pa
sididžiavimo.

Patyriau kad čia Lietuviai 
veikėjai turi daug Lietuviškos 
dvasios ir energijos dirbti Lie
tuvybės labui. Tik reikia Chi
cagos Lietuviams daugiau ben
drumo, tautinės sąmonės, mes
ti internacionalizmui vergavi
mą, tada dar daugiau galėtų 
atsiekti.

Turėjau garbės susipažinti 
su Chicagos nekurtais veikė
jais: Kun. Albavičium, “Drau
go” red. L. šimučiu, Ig. Saka
lu, A. Peldžium. A. čiapu, S. 
Šimuliu, A. Petruliu ir kitais ir 
su nekurtais net ilgesnį laiką 

i pasikalbėti.
Pasaulinę Parodą lankant at

rodo kad i neini į antrą miestą, 
kur kultūringos pasaulio tautos 

1 turi išstačiusios savo kaimus, 
labai panašius į originalius.

' Jeigu norėtum Parodoje iš
studijuoti kiekvieną dalyką ir 
viską aprašyti imtų daug lai
ko. Taigi perėjom per daugy
bę pavilionų ir su viskuo susi
pažinom tik paviršutiniai.

Pats Chicagos miestas gana 
didelis, bet neklaidingas. Gat
vės plačios, gerai sutvarkytos. 
Miesto centre daug gražių ir 

I aukštų budinkų pristatyta, ir 
labai didelis žmonių judėjimas. 
Kaslink švaros tai nėra toks 

j švarus.
Nors tikėjaus Chicagoje ras

ti ko tokio nepaprasto, moder- 
niškesnio ir įvairesnio negu ki
tuose miestuose, bet to nesi
matė daug.

Labai gaila buvo kad nega
lėjau pamatyti Lietuvių Dieną 

j Harlem Airporte Rugpjūčio 5 
d., nes turėjau išvažiuoti.

Susipažinęs šiek tiek su Chi
cagos Lietuvių gyvenimu gry- 
žau atgal į Toronto.

Vėl važiavau per Detroitą ir 
vėl sustojau pas pp. Šimonius,

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

KOMERCOAL* 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 .............. ......... ..................... tonas $7.85

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

(Ši anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)
HOTFIRE LUMP ........................................................ tonas $6.45

(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)
PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director =

6522 Superior Avenue |
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Š 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 2 
lygus, be tsižvelg'iino į kaštus. S

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- =• 
derniškas. —

HEnderson 9292'a
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j ir šiuo atveju turėjau progos 
susipažinti su Vyčių veikėjais: 
V. Bendoraičiu, J. Kapecku. M. 
Andriliunaite, Iz. Keblaite.

Išleisdamas mane Į Toronto 
p. Šimonis iškėlė vaišes, ir vi
si su jaunimu praleidom nialo- 

i nų vakarą.
Lankantis pas Su v. Valstijų ! 

Lietuvius pastebėjau jog jie 
yra kupini Lietuviškos dva- j 
sios, meilus, mandagus, ir be
galo vaišingi. Jaunoji karta 
nesigėdi savo Lietuviškos kil-| 
mės ir noriai kalba Lietuviškai 

į kas man labai patiko.
Atsilankymjas Su v. Valstijo- 

ise, arba tikroje Amerikoje, kaip 
1 visų vadinama, man padarė di
delį įspūdį, kuris paliks man at- 

( mintyje ilgai. E. Narušis.

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

, Redakcijos sutrumpinti.

Akių Saugojimo Reikale

J. E. NORTH 
Executive Committee, the Sight 

Saving Council o£ Cleveland

Dideliuose kambariuose Electrical 
Lygos, kurie randasi Builders Ex
change Buiklinge, publika gali atsi
lankyti ir be jokių kaštų tai pama
tyti. Ten taipgi duodama paaiški
nimai tam tikrų žinovų apie šviesos 
pritaikymą žmogaus akims.

Ten atsilankę matysitt. išstatytus 
aprašymus ištyrimu, kurie parodo 
kad:

Saules šviesoj sėdint žmogus gau
na 10,000 žvakių šviesos; sėdint ant 
porčių gauna 500; viduje prie lan- 
2'0 gauna 200, bet paprasta šviesa 
viduje vakaro laiku yra tik 5 žva
kių šviesas. žmogaus akims svei
koms palaikyti reikalinga mažiausia 
25 žvakių šviesos.

Akių regėjimas yra svarbiausia 
gamtos dovana kurios negalima už
imti niekuo kitu. Mes gaunam 87 
nuoš. savo žinojimo su pagalba akių.

Galit vaikščiot medine -koja, val
gyt sudėtais dantimis, bet negalit 
matyti stikline akimi.

BANKIERIUS J. A. House, 
į uždaryto Guardian .Trust ban- 
ko buvęs prezidentas, nuteistas 

Į 6 metams kalėjimo už netvar- 
I kų elgimąsi su žmonių pinigais.

Su kooperacija The Electrical 
League ir daugelio krautuvių Didžia
jam Clevelande, tapo suruošta visam 
mėnesiui laiko išstatymas žemos 
kainos kilnojamų lempų kurios pri
taikytos duoti tinkamą šviesą skai
tymui, siuvimui ir studijavimui su- 
lyg ištyrimų Akių Apsaugos Tary
bos.

11,000 JIEŠKO SENATVĖS 
PENSIJŲ. Clevelande, apskri
ties senatvės pensijų taryboje, 
paduota aplikacijų net 11 tūks
tančių senelių jieškančių pen

isi jos.

@ Jus baudžia! savo akis kuomet skai
tos prie silpnos šviesos.

Skaitymui be akių Įtempimo, reika
linga turėti užtektinai šviesos, laisvos 
nuo šašelių ir aštraus žėrėjimo.

Šviesa kuri pagelbės jums skaityti su 
lengvumu akims galima gauti naujo
je Trijų-Žiburių Lempoje.

Jus privalote turėti šią Trijų-Žiburių 
Lempą šalia savo mėgiamos kėdės.

TRIJŲ-ŽIBURIŲ LEMPA DUODA
AKIŲ APSAUGOS ŠVIESĄ—netiesioginą, pa

kankamą šviesą, liuesą nuo aštrių šešėlių ir 
žėrėjime.

EKONOMIŠKA ŠVIESA—duoda trijų laipsniu 
šviesą iš vieno bulbo, kurią galima pritaikyt 
pagal reikalingumo.

PUIKI ŠVIESA—atspindi nuo lubų, apšviečia 
kambarį vienodai, maloniai.

MATYK NAUJAS TRIJŲ-ŽIBURIŲ LEMPAS

Science c4 Seeing Snouj

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING ® 18TH FLOOR o PROSPECT NEAR ONTARIO

ADMISSION FREE o NOTHING FOR SALE • OPEN WEEKDAYS 9 TO 5

APISKAITA STOVIO 
SOCIETY FOR SAVINGS 

in the City of Cleveland

October 2, 1934

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose.... $ 13,070,412.90 
United States Valdžiai paskolos,

tiesiogines ir pilnai garntuotos............... 24 097,573.08
Municipal, State ir Kitokie Bondsai.... 30,548,238.12 
Pirmo Mortgečio Paskolos ant Namų.... 31,193,955.17 
Paskolos ant Užstatų.................................... 3,109,381.00
Bankinis Namas ir Lėmė............................ 1,250,000.00
Kitokis Nejudamas Turtas Savastyje.... 1,430,050.32 
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai, ir

Depositas Federal Deposit Insurance
Corporation .................................................. 1,391,098.34

Viso *............................................................... $112,097 909.59

ATSAKOMYBĖ
Capital Note ............................$3,000,000.00

(Atsakomybe už depozitus ir
kitus privalumus šios Society)

Perviršis .....................................$4,000,000,00
Perviršio Fondas .............................................
Nepadalinti Pelnai ...........................................
Rezervas Dividendams ..................................
Rezervas Taksams ...........................................
Taupymų Depositai . .....................................
Kitokia Atsakomybė .......................................

7,000,000.00
735,471.86
783,065.62
227,822.07

103,852,698.96
98,851.08

Viso ............  $112,697 909.59

Incot-jooratcd. 1849

tor pavings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

e

SUTRAUKTA APISKAITA STOVIO 
October 2, 1934

Che 
Cleveland

Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose................. $ 50,305,842.50
United States Valdžios Bondsai ir Certi- 

fikatai. kartu ir kitos obligacijos pil
nai garantuotos U. S. Valdžios......  45,541,420.23

Home. Owner’s Loan Corporation Bondsai 
iškeičiami į bondsus pilnai garantuoti
U. S. Valdžios...................J........ 3,325,000.00

State, Municipal ir Kitokie Bondsai ir 
Investmentai, kartu Stock iš Federal 
Reserve Bank, be Reserves................ 18,905,991.03

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be
Reservų .................................................... 149,387,188.05

Bankiniai Namai ............................ 6,289,011.57
Kitas Nejudamas Turtas ..................... 6,293.888.95
Nuošimčiai ir Pelnai ir kiti šaltiniai, 

kartu Užstatas Deposit Insurance .... 4,335,159.75
Priklauso nuo Žmonių už Padarytus 

šio Banko Patarnavimus.................... 23,004.00
Viso........................... $284,406.506.08

ATSAKOMYBĖ
Capital Notes .............. $15,000,000.00

(Atsakomingos už Depozitus
kitokį turtą)

Capital’ Stock .............  13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti

Pelnai ..................... 3,250,197.24
$32,050,197.21

Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc. j, 1,629,900.35
DEPOSITAI

Pareikaliviniui . .. .$ 98,451,977.38
Hglaikiniai ............ 138,381,888.78
Cash Balansas
Palikimų ir Corporate
Trust Departmental
(Preferred) ............ 13,023,768.10

$249,857,634.26
Kitokios Atsakomybės ...............:......... 845,770.23
Atlikti Patarnavimai Kostumeriams..........  23,004.00

Viso?......................... $284,106.506.08
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KAS HRBET ČMLMOE-APMKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

SPORTAS

LIETUVIŲ SALĖ PA
DARĖ $140 PELNO
Lietuvių sales koncertas ir 

balius pereitą, sekmadienį davė 
salei gryno pelno $140 suvirs, 
kas yra smagiausia dalis to 
viso parengimo. Salei labiau
sia reikia pinigų, ir visuomenė 
puikiai parodė kad nori savo 
vienatinę visų Lietuvių pasto
gę paremti. Atėjo apie 400 
žmonių, visi gražiai linksmino
si, ir nejučiomis padarė Lietu
vių salei tokią dovaną kokios 
net nesitikėta.

Prie to pelno sudarymo dau
giausia prisidėjo nekurie geri 
biznieriai, dovanodami vakarui 
reikmenis, kurias visas išleidus 
salei atliko toks gražus pelnas. 
Reikmenis dovanojo šie:

Kazimieras Obelienis — val
gomų daiktų;

Juozas Blaškevičius — val
gomų daiktų;

Jonas P. Kvederas =— valgo
mų daiktų;

■ Jonas Brazauskas — smulkių 
reikmenų;

Blaser Hardware Co. — dvi 
dideles elektros lempas;

; Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas — bonką degtinės;

The Forest City Brewing Co.
— du pusbačkiu alaus, 

Miller-Becker Co. — 10 dė
žių saldžių gėrimų (papso) ;

Flora Floral Shoppe — gė
les ;

Karolis Požėla — $3 pinigais;
J. Urbšaitis — $1 pinigais: 
“Dirva” — visą spaudą h 

skelbimus;
(Šukys neva dovanojo $2 

vertės tikietų, bet padarė už 
$10 nuostolių savo “raštais”).

Programos surinko Elzbieta 
Ramanauskiene, kas atnešė ir
gi virš $30 pelno.

Nauja permaina salėje
Kurie atsilankė tame vakare 

rado apatinėje salėje didelę 
permainą: iš dviejų kambarių 
padaryta vienas, vieta pasidvi- 
gumino. Dešiniame kambaryje 
rado Įrengtą puikų naują barą, 
kuri veik visi stengėsi “aplais
tyti”, kas ir davė salei pelno.

Tą barą padirbdino Vladas 
židžiunas, pašventęs kelias die
nas darbo. Jam pagelbėjo A. 
Zdanis.

Jurgis Brazaitis perdirbo sie
ną įtaisydamas atstumiamas ir 
užtraukiamas duris. Jam pa- 
bėjo F. Saukevieius.

vėje: E. Ramanauskienė, Onai 
Brazaitienė, F. Zinkevičienė. I

Prie tikietų ir durų: Petras I 
Skukas, F. Baranauskas, J. Ra- i 
kauskas, J. Brazaitis, M. švar- 
pa. Biznio gaspadorium buvo 
J. Zinkevičius.

Visi darbavosi linksmi, ran
koves pasiraitoję, ir nejuto 
kaip smagus vakaras atėjo prie 
pabaigos.

Salės Direktoriai ir Valdyba
Metiniame salės bendrovės 

šėrininkų susirinkime išrinkti 
šie 11 direktorių, kurie sudaro 
ir valdybą: J. Zinkevičius — 
pirm.; Petras Skukas — finan
sų rast.; J. Brazaitis — užra
šų rašt.; J. židžiunas — vice 
pirm.; direktoriai: E. Rama
nauskienė, J. Rakauskas, J. T. 
DeRighter, F. Baranauskas, F. 
Saukevieius, M. švarpa; A. 
Ivinskas — salės reikalų ve
dėjas.

Parengimo komisija: Paulina 
Štaupienė, Elzbieta Ramanaus
kienė, K. S. Karpius, Vladas 
židžiunas, F. Saukevieius.

Alaus gėrimo kontestą lai
mėjo Jonas Brazauskas.

Lempą už įžangos tikietą lai
mėjo No. 221. Kas tą tikietą 
turi gali nueiti į salę atsiimti 
lempą.

• Ačiū visiems už gausią pa
ramą ir prašome neužmiršti 
kito salės baliaus, kuris rengia
mas Vasario 24 d. 1935 m., ir 
prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti.

Rengimo Komisija.

Aplankymas Darželio 
ir Viešas Vilniaus Pa

minėjimo Vakaras
Visi Clevelando Lietuviai šį 

sekmadienį privalo dalyvauti 
dideliame visuotiname protesto 
vakare, išnešimui bendro pa
smerkime Vilniaus užgrobėjams 
Lenkams. Tam tikslui Lietu
vių salėje surengiama gražus 
koncertas ir prakalbos. Pro
gramą sudarys svečiai artistai, 
kaip Zosė Vitaitienė, Milda Vir- 
bickaitė ir vietiniai. Kalbas 
pasakys Kapt. P. Jurgėla, Inž. 
B. F. Simokaitis, P. Pivaronas 
ir kiti svečiai.

Programas prasidės 5:30 vai. 
vakare. Po programo bus šo
kiai. Pelnas eis Vilniaus rei
kalų parėmimui.

IŠKILMĖS DARŽELYJE
Sekmadienį, nuo 2 v. po pie

tų, bus aplankymas Lietuvių 
Kultūrinio Darželio ir padėji
mas vainiko nuo tautininkų- 
sandariečių seimo, prie Dr. Jo
no Basanavičiaus paminklo.

Nuo Lietuvių salės į Darželį 
važiuos automobiliais svečiai ir 
vietiniai. Kurie norit dalyvau
ti automobilių parade pribukit 
prieš 1 vai. pasirėdę automobi
lius. Komisija.

Trečiadienio vakare imtynė
se Coliseume, kurias promotuo- 
ja Karolis Požėla, ritosi pen
kios poros gerų imtikų. Buvo 
net trys Lietuviai imtikai: Ko
maras, Brazauskas-Broun ir J. 
Krunkaitis. Brazauskas laimė
jo, Komaras išėjo lygiomis, o 
Krunkaitis pralaimėjo.

Kitą trečiadienį imsis pasau
linis čampiohas Ed Don George 
su John Spellman, ir kelios po
ros kitų gerų imtikų. (žiūrė
kit skelbimą). Jonas Jarus.

WARNER BROTHERS 
THEATRES

Kurie apsilankysit Warner 
Brothers teatruose turėsit tik
rai malonaus pasitenkinimo. 
The Warner Brothers žino ko 
publika nori. Jie pagamino 
paveikslą kaip “Cucaracha”, 
kuris bus rodomas kitą savai
tę Uptown ir Variety teatruo
se. Jie taipgi parodo puikius 
paveikslus kitų gamintus, kaip 
tai “Raudona Imperatorė” ir tt.

ATIDARO BIZNĮ. Antanas 
Zdanis ir Eddy Grigas atidarė 
naują restaurantą ir užeigą 
po antrašu 7123 Wade Park 
avenue, kampas Nichols street. 
Linkėtina geros pasekmės. R.

RADIO
“Dirvos” Lietuviški radio 

programai prasidėjo pereitą 
sekmadienį ir jie tęsis per ko
kį laiką sekmadienio rytais nuo 
9:30 vai. iš stoties WJAY.

Klausykit tų programų kas 
sekmadienis ir praneškit ki
tiems Lietuviams apie tai.

232 UŽMUŠTA. Iki šios sa
vaitės pradžios, šymet Cleve- 
lando srityje automobilių ne
laimėse užmušta 232 žmones.

DEMOKRATAI ATIDARO 
VAJŲ

Demokratų partija atidarys 
šio rudens rinkimų vajų nau
jausiu budu negu kada buvo 
Cuyahoga apskrityje. Vajų už- 
ves Martin L. Davey, kandida
tas į gubernatorius, ir Vic Do- 
nahey, kandidatas į S. V. sena
tą.

Vajus bus pradėtas šį sek
madienį, Spalių 14 d., nuo 3 v. 
po pietų, per'radio stotį WHK. 
Tarp kitko, klausytojai per ra
dio girdės ceremonijas Prezi
dento Roosevelto inauguracijos 
Kovo 4 d. 1933 m.

Visi Lietuviai Cuyahoga ap
skrityje ir Ohio valstijoje ne
praleiskit progos, užsukit savo 
radio 3 vai. po pietų į stotį 
WHK ir išgirsit ką naujo. O 
taip pat sulaukę balsavimų die
nos Lapkričio 6 balsuokite už 
Demokratų partijos sąrašą, tuo- 
mi kartu užbalsuosit ir už Lie
tuvį kandidatą į State Repre
sentatives, John T. DeRighter.

P. P. Muliolis.

MIRĖ. Rugsėjo 29 d. mirė 
Petras Prokopas, 37 m. amž., 
nuo 6621 Edna avė. Pašarvo
tas buvo laidotuvių direktorės 

Į Adelės Jakubauskienės namuo
se. Palaidotas Spalių 4 d. su 
bažnytinėmis pamaldomis Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona. Paulina, ir bro
lis Stasys.

Spalių 4 d. mirė Juozas Ošac- 
kas, 43 m. amžiaus, nuo 1214 
E. 81 St. Pašarvotas buvo A. 
Jakubauskienės namuose, palai
dotas Spalių 8 d. su pamaldomis 
iš šv. Jurgio bažnyčios. Liko 
žmona, Marė, dvi dukterys ir 
vienas sunjas. Rep.

Mikas Galažauskas, 40 metų 
amžiaus, nuo 1517 E. 33 St., 
mirė Spalių 10 d., bus laidoja
mas 15 d., iš St. Columbkill 
bažnyčios, Superior ir E. 26 St. 
Pašarvotas namuose, 1517 E. 
33 St. Bažnyčioje pamaldos 
bus 9 vai. ryto.

Liko žmona, Suzana, 3 duk
terys ir 1 sūnūs. Rep.

PAREMKITE. Geri draugai 
rengia kortavimo' vakarėlį pa
rėmimui pp. Smičių apmokėji
mui jų apdraudos. Vakarėlis 
atsibus p. Jakubauskienės na
muose, 6621 Edna avė, šešta
dienio vakarė, Spalių 13 d., nuo 
7 vai. Prię įžangos tikieto bus 
graži dovana, kurią padovano
jo J. J. Lazickas (6407 Supe
rior avė.). Kurie pasižadėjot 
atnešti dovanas, nepamirškit.

Kviečia Kom.

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4186 6820 Superior Ave. Cleveland,

AMONGST OUR
LITHUANIANS

K. of L. SPOTLIGHT EDITOR’S NOTE:

Iš to pelno apmokėta baro 
medega ir kiti reikmenys ir 
dar liko pusė pinigų kitiems sa
lės gražinimo darbams.

Be abejo bus neužilgo per
taisyta lubos, o paskiau ir nau
jos grindys sudėta. Kada apa
tinė salė bus taip užbaigta ir 
sienos gražiai nudažytos, visi 
kas tik ten lankysis turės kuo 
pasigerėti.

Ir tuos visus darbus jau pa
sižada vienas po kitam geri 
Lietuviai miekanikai padaryti, 
kaip tik bus iš ko reikmenis 
dapirkti.

Puiku, vyrai, tik tokia vie
ninga talka galima gražius dar
bus padaryti 1

Muzikalis programas
Muzikos ir dainų programą

Vilniaus Užgrobimo Paminėjimas
Sekmadienį, Spalių-October 14

LIETUVIU SAEĖJE
išpildė vietos talentuoti scenos 
mėgėjai: akordionu grojo jau-
nas vaikinukas Casey Turge
lis, pianu skambino Alice Sa
dauskaitė; dainavo Lyros cho
ras, po vadovyste Stanley Alt
schuler, tarptautinio tenoro. 
WJAY radio stoties tautų pro
gramų direktoriaus; šis choras 
susideda iš čia augusio jauni
mo ir pusėtinai gražiai sudai
navo keletą dainų. Toliau, dai
navo Nelė Kavaliauskienė, Ade
laide Miliauskaitė, Kazys štau- 
pas ir Jurgis Mačys (duetą), 
grojo gitara ir burnine armo
nikėle Vincas Vaitelis^ ir paga
liau dainavo plačiai žinomas 
dainininkas Julius Krasnickas.

Buvo ir kalbų, kurias pasakė 
Judge David Ralph Hertz, Ap
skrities Iždininkas John Boyle, 
Kun. E. šteigmanas iš Youngs- 
towno, Jonas T. DeRighter, ir 
pranešimus padarė K. štaupas, 
Jonas Brazauskas, P. P. Mulio
lis.

Programą vedė “Dirvos” red. 
Karpius.

Po programo, visa publika 
ėjo į apatinę salę baro “lais
tyt”. Viršuje tęsėsi šokiai, ku
riems grojo Jono Apanaičio or
kestras.

Visi smarkiai darbavosi
Po programo, apačioje prasi

dėjo biznis, ir publikai patar
nauti darbavosi šie: prie baro: 
Vladas židžiunas, Juozas Wilks, 
F. Saukevieius, Kazys Šliakai- 
tis, Paulina štaupienė. Virtu-

Įžanga programui 35c. Šokiams 25c Pradžia 5:30 vai. vakare
Vilniaus užgrobimo — Spalių 9-tos paminėjimas — šymet Clevelande 

įvyksta Sekmadienį, SPALIŲ 14 dieną, su gražiu programų, prakalbomis 
ir su šiaip pamarginimais. Programą išpildys vietos žymios scenos spė
kos, keletas įžymių artisčių iš kitų kolonijų, tarp jų bus viešnia iš New 
Yorko, ZOSĖ VITAITIENĖ, ir kit.

Kalbas pasakys žymus kalbėtojai: Lietuvos kariumenės Kapitonas, P. 
JURGĖLA, Inž. B. F. SIMOKAITIS, P. PIVARONAS ir kiti.

Kiekvieno Lietuvio priedermė yra atsilankyti į šį jarengimą ir kartu vi
siems vienu balsu išnešti pasauliui savo protesto balsą prieš Vilniaus pa- 
grobikus. Pasistengkit, gerbiamieji, dalyvauti kas tik išgalite!

Po programo bus smagus pasilinksminimas, šokis, susipažinimui vieti
nių su svečiais iš kitų miestų.

LIETUVIŲ DARŽELYJE 2 VAL. PO PIETŲ — SPALIŲ 14 D.
Tą pačią dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, Lietuvių Darželyje, prie 

Dr. Jono Basanavičiaus paminklo, atsibus gražios patriotinės apeigos — 
padėjimas vainiko nuo Tautinės Srovės seimo delegatų ir svečių, kurie 
aplankys Darželį atiduoti pagarbą musų Tautos Atgimimo Tėvui. Nevė- 
luokit pribūti į Darželį, nes apeigos bus trumpos, prasidės lygiai 2 vai.

Automobilių paroda nuo Lietuvių Salės: Kurie norit dalyvauti automo
bilių parade važiuoti į Darželį, pribukit pas Lietuvių salę prieš 1 vai. 
pasipuošę automobilius Lietuvos ir Amerikos. vėliavų spalvomis.

RENGIMO KOMISIJA.

ATTENDS VETERANS’ OF FOR
EIGN WARS CONVENTION IN 

KENTUCKY
Mr. Charles J. Bills, 1126 East 

111 Street, Cleveland, spent several 
days last week attending the Nat’l 
Convention of the Veterans of For
eign Wars at Louisville, and enjoying 
the warm Southern hospitality of 
Dixie-land.

Mr. Bills is a delegate of his unit 
to this .convention and in addition 
serves as the Department Historian. 
He is widely known about Cleveland, 
taking active part in many civic 
affairs in this city.

o o o 
MEADVILLE, PA. GIRL VISITS 

CLEVELAND
As the guest of Mr. and Mrs. 

Felix J. Zuris, 7502 Decker Avenue, 
Cleveland, Miss Julia Sinsky, of 
Meadville Pa., is on a short stay 
sight-seeing and generally becoming 
acquainted with this city. The Zuris’ 
accompanied her to the Concert and 
Dance held by the Lithuanian Hall 
last Sunday.

o o o
WEEK-ENDED AT TOLEDO

The Misses Ann and Stephanie 
Skukas, and Mr. John August, all 
of Cleveland, partied at the home 
of Mr. Andy Žukas, of Toledo who 
is the b. f. of Ann. Toledoans show
ed them a most enticing time.

o o o
CLEVELAND DAILY PAPER 

PRESENTS PICTURES OF 
LITHUANIA

The Cleveland Plain Dealer in 
their excellent rotogravure section 
portray four fine pictures of several 
Lithuanian cities. The quaint Memel 
water-lined harbor was shown, a 
view of Kaunas and two others. 
The Plain Dealer, a highly respected 
daily, is very thoughtful in picking 
Lithuania in search of beauty spots 
of the world.

o o o
POJELLO PROMOTES SHOW IN 

CLEVELAND
Mr. Karl Pojello, Lithuanian wrest

ler, has been in Cleveland several 
weeks promoting a wrestling show 
with the aid of John Jarus. Cleve
land, whose first show comes off this 
week here and the reports of which 
will be published next week.

o o o 
NATIONALISTS MEET IN CLEVE

LAND FOR CONVENTION
Cleveland will play host to many 

out-of-towners October 13 and 14— 
a group who are meeting for the 
purpose of discussing and deciding 
on important issues concerning the 
pure Nationalists.

They will meet at the Lithuanian 
Hall, 6835 Superior Avenue.

Sunday October 14, at about 2:00 
P.M. the attending people will meet 
at the Cleveland Lithuanian Cultural 
Garden where a short program will 
take place, thence at five in the 
evening speakers of a variety will 
speak at the Lithuanian Hall and 
finally cap the convention with a 
dance.

o o o
A large group of young people, 

most of them members of the Akron 
Social Club enjoyed the evening here 
in Cleveland last Sunday at the 
Hall’s Concert and Dance. Those 
who were recognized were William 
Darulis, Akron U. athlete, Charles 
PraspaT, and Connie Kubilius. A 
hearty thanks for your support— 
Akron.

JIEŠKAU DARBO NAMUOSE
Noriu gauti darbą šeiminin

kauti nedidelėj Lietuvių šei
moj, esu 40 m. amžiaus, galiu 
dirbti visokį namų darbą.

Kreipkitės arba parašykit:
M. S. (43)

3302 Woodbridge avė. (netoli
Miesto Ligoninės)

By A. S. L.
K. OF L. MEETING

The principal events of interest 
discussed at this meeting included:

a) - The K. of L. Halloween Dance, 
to be held at Lithuanian hall, Oct. 
27, with a good orchestra and a 
number of cash prizes for the most 
outstanding costumes.

b) - The two on-coming theatricals 
to be presented at the Lithuanian 
Hall on the 18th of November,— 
“Kurčias Žentas” (Deaf Son-in- 
Law) and “Teta iš Spittsburgho” 
(Aunt from Pittsburgh). These two 
rollicking farce-comedies are bound 
to be a drawing card to many who 
are not accustomed to attending the 
theatre and witnessing such delight
ful fun and humor.

c) - The trip to Dayton, Ohio, 
on the 20th of October. Since the 
K. of L. Chapter ih Dayton was 
kind enough to extend an invitation 
to the Cleveland Knights, this coun
cil, will retaliate, by accepting their 
invitation in true K.’ of L. Spirit. 
We’ll be seein’ you, Dayton!

At the next K. of L. meeting, 
Mr. Peter Luiza and Mr. Martin 
Žitkus will present the speeches, 
“Why I am a Bachelor” and “Why 
I am a Married Man” respectively, 
and will continue the talk in the 
form of a discussion.

o o o
Miss Betty Lucas celebrated hex- 

20th birthday at her home with a 
surprise party given by her mother, 
and with a number of guests present, 
amongst them a majority of the 
Knights.

Best wishes, Betty.
o o o

Remember the K. of L. Halloween 
Dance occurs on the 27th day of 
October, just 15 days in which to 
prepare your costumes.

ments of any personal 
interest will be cordially 
Send or phone yours in.

Announce
or social 
accepted

AKRON
The Akron Lithuanian Social 

takes this opportunity to ann. 
the opening of its coming i: 
festivities. Yessir, the first 
on the calendar is a Halloween 
Masquerade Dance to be held Šatui 
day night, Oct. 27, 1934. So kee; 
an eye and ear open for more de 
tails later—but soon. But for thi 
present remember the date, Sator 
day, Oct. 27. 

o o o

Miss Elsie Sedar, one of the mon 
active members of the A.L.S.C. anl 
a talented singer, has finally achiev
ed one of her cherished ambitions. 
During the past several years she 
has been quite active in musical 
undertakings in the city of Akron. 
However, this year she has reached 
a new high. Miss Sedar has just 
received one of the leading roles in 
Victor Herberts, “The Fortune Tel
ler”, which will be presented by the 
Akron Light Opera league in Decem
ber. She will appear in the cast 
as Pon-Pon.

The Akron Light Opera league 
is the outstanding musical organi
zation in the city, and is under the 
direction of Francesco B. Deleonc, 
former head of the musical depart
ment of the University of Akron. 
The league is composed of many 
well known Akron artists, and the 
selection of Miss Sedar for one of
the principal
to her musical ability.
Elsie, may this be the beginning

roles is truly a tribute 
Nice going

of a great future.
Pinch-•hitter

ED DON GEORGE, World’s Heavyweight Champion

WEB. OCTOBER 17.
4601 Euclid Ave. COLISEUM ^P.M.

—Karl Pojello, Promoter—

PAKVIETIMAS
Pranešu Clevelando Lietuviams 
jog atidariau Alinę ir valgyk
lą, parduodu Sunrise alų ir ale. 
Taipgi gaunama visokių užkan
džių. Alus 26 oz stiklas 10c; 
12 oz — už 5c. Atdara sek
madieniais visą dieną. Muzika 
kas vakaras. Penktadieniais 
duodama žuvis. 10c.

Jonas Maurutis
4814 SUPERIOR AVE.

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. I

Main bout—2 out of 3 falls—90 minutes time limit

ED DON GEORGE -
WORLD’S HEAVYWEIGHT CHAMPION—222 lbs.

VS

JOHN SPELLMAN
Brown University Champion—Providence, R. I.—218 lbs.

Semi-final—one fall—45 minutes time limit

FRANK O’CONNER
Los Angeles—220 lbs.

VS
WILLIE DAVIS

University of West Virginia Champion—230 lbs.

Preliminary bout—one fall—30 minutes time limit

HANK BARBER vs GEORGE GETZEWICK
Jewish terror—Philadelphia—230 lbs. Yugoslavian—220 lbs.

First preliminary—one fall—30 minutes time limit

FLOYD MARSHALL vs • ANDY BROUN
Kansas—212 lbs. Lithuanian—Brooklyn—205 lbs.

Popular prices: 60c, 85c, $1.25; Ringside $2.00, tax included.


