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Ragina Industrijas Pačias 
Vykdint N R A

436 VAGONAI KIAU
LIŲ Į RUSIJĄ

Kaunas. — Šią vasarą iš
viso iki Spalių 1 d. iš Lie
tuvos , Į Sovietų Rusiją iš
vežta 436 vagonai kiaulių. 
Kiaules vežamos tiesiog į 
Rusijos paskyrimo stoti be 
perkrovimo iš Lietuvos va
gonų. Į.

Rusija baigė ^derybas su

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PREZIDENTAS PATARIA INDUSTRIJOMS 
PAČIOMS DIRBBI PRAŠALINIMUI IŠ 

SAVO TARPO KENKĖJU.
KOVOS UŽ 30 VALAN

DŲ SAVAITĘ
San Francisco. — Ame

rikos Darbo Federacija sa
vo pirmininku vėl išrinko 
William Green, po kurio 
vadovybe su pradžia 1'935 
metų Federacija užves ko
vą už įvedimą šioje šalyje 
30 valandų darbo savaitės.

Federacija nutarė varyti 
smarkesnį vajų už suorga
nizavimą darbininkų, ir ko
vos visomis galėmis prieš 
'kompanijų privatines uni
jas, kuriose jos laiko pasi
vergę savo darbininkus.

Federacija pažadėjo savo 
paramą ir toms unijoms 
kurios veikia paskirai ir 
neiJrikląuso Federacijai, bij 
tik nėra kompanijų unijos.

Sutrumpina darbo valan
das. Apie 200,000 vatinių 
rūbų siuvimo industrijoje 
dirbantiems darbinink a m s 
pats Prezidentas Roosevelt 
praneša jog sutrumpina jų 
darbo valandas nuo 40 iki 
30 į savaitę, bet darbdaviai 
negalės mažinti algų, turės 
mokėti tas pačias kiek mo
kėjo už 40 valandų darbo. 
Tas prasidės nuo Gruodžio 
1 d. Sakoma kad apie 10,- 
■000 darbininkų daugiau ga
lės būti paimta į siuvyklas.

Atšaukė streiką. Cleve
lande rengtasi streikuoti 
tūlose rubsiuvyklose, tačiau 
Prezidento Roosevelto įsa
kymas įvesti 36 darbo va
landas siuvėjams, priver
tė streiką atšaukti.

4 milijonai šeimų šelpia-
ma. Washington. — Šelpi
mo administratorius prane
ša kad Rugpjūčio mėnesį 
šelpiamų bedarbių šeimų 
skaičius pašoko nuo 3,800,- 
000 iki 4,000,000. Rugpjū
čio mėnesį šelpimui pralei
sta $147,000,000.

Nuo Rugpjūčio mėnesio 
iki dabar šelpiamų šeimų 
skaičius pasiliko beveik vie
nodas.

Keistai iškovojo algų pa
didinimą. Pecs, Vengrija. 
— 1,200 angliakasių parei
kalavo pakelti algas iki 
$3.50 į savaitę, ir pareiškė 
jog iš kasyklos neišeis iki 
jų reikalavimas nebus iš
pildytas. Jie pasiryžo ten 
žūti, ir nebuvo galimybės 
prie jų prieiti nei išvaiky
ti. Pagaliau jų reikalavi
mas tapo išpildytas.

Spalių 17 d. vėl sustrei
kavo 3,000 angliakasių, bet 
jau ne kasykloje.

Valdžia Tiktai Pagelbės 
Tvarkymo Darbe ir 

T arpininkavime
Washington. — Preziden

tas Roosevelt sumanė pa
vesti industrijoms pačioms 
įvykdyti NRA kodus arba 
tų industrijų tvarkymo tai
sykles. Po ilgui konferen
cijų Baltajam Name paaiš
kėjo kad Prezidentas dori 
idant pačios industrijos im
tųsi vadovybės užgarantuo
ti nustatytų taisyklių vei
kimą ir pildymą ir kad pa
čios išvalytų iš savo tarpo 
tokius kurie nesilaikys ko
dų ir kenks savo šakos dar-

Valdžia tam darbui va
dovaus, tačiau norima duo-
ti pačiom industrijoms pro
gą dirbti už savo gerovę ir 
apsivalyti nuo kenkėjų.

BAVARIJOS PROTESTO- 
NAI PRIEŠ HITLERĮ 
Munich, Vokietija. — Ba

varijos protestonai išstatė 
vieningą frontą prieš smau
giančią diktatūrą Nazių 
bažnyčios vadų. Dvasiški- 
ja ir šiaip žmonės pradėjo 
užtarti atstatytą vyskupą 
Meiser, kuris yra po areštu 
savo namuose už prieštara
vimą valstybiniam vysku
pui Ludwig Mueller, kuris 
yra Nazių nuskirtas tvar
kyti Vokietijos protestonų 
bažnyčią. Žmonės protes
tuoja prieš Nazių kišimąsi 
į religiją.

TARIASI APIE PINI
GU NUSTATYMĄ
Washington. — Preziden

tas Roosevelt su savo padė
jėjais tariasi apie naujus 
planus nustatymui Ameri
kos pinigų vertės. Prezi
dentas turi liuosas rankas 
ir gali daryti tame reikale 
kaip tik geriausia numatys.

Prezidentas turi noro pa
kelti produktų kainas iki 
tam tikro laipsnio kurį jis 
numatęs.

Suv. Valstijų iždas pla
čiai supirkinėja sidabrą. 
Tą matydama Kinija skai
to Amerikos pasikėsinimu 
pažeisti Tolimų Rytų eko
nominę padėtį ir~užprotes- 
tavo. Suv. Valstijų iždo 
vadovybė atsakė Kinijai jog 
Amerika stengsis neliesti 
jtt ekonominio sutvarkymo, 
tačiau sidabrą supirkinės 
ir toliau.

Sidabras yra pagrindinis 
piniginis metalas Kinijoje, 
ir Amerikai supirkinėjant 
jį, iš Kinijos sidabras pra
dėjo smarkiai nykti.

BRANGIAI ATSIEINA
Washington. — Valdiški 

kaštai Įvairiems bedarbių 
šelpimo ir darbų vykdymo 
projektams per pastarus 
tris ir pusę mėnesius siekė 
net bilijoną dolarių.

Valdžia iš vienų ima, ki
tiems duoda.

Lietuva del įvežimo Į Klai
pėdos lentpjūves Rusijos 
miško. Per Lapkričio.vinė- 
nesį šymet bus įgabenta 30 
tūkstančių metrų medžio.

Nuo Lapkričio pradžios 
turės darbo visos Klaipėdos 
medžio dirbtuvės ir lentpjū
vės ir uždarbio turės keli 
tūkstančiai darbininkų.

GRĄSINO FORDUI
Detroit, Mich. — Vienas 

jaunas vaikinas, Edward 
Lickwala, 20 m. amžiaus, 
pasiuntė grasinantį laišką 
Edsel B. Fordui, reikalau
damas $5,000 arba bus nu
žudytas. Vaikinas tuoj ta
po sugautas ir nuteistas į 
federalį kalėjimą 10 metų.

PALAIDOTA 1,000 ISPA
NŲ SUKILĖLIŲ

Ovoedo, Ispanija. — Val
džios kariumenei pradėjus 
smarkų vajų prieš Ispani
jos sukilėlius, kurie veikė 
susistiprinę kalnuose, pas
tarose dienose jų išžudyta 
apie 1,000, kurie ir tapo 
palaidoti po nugalėjimo.

KARALIAUS PRIEŠAI 
SUIMAMI

Paryžius. — Vienas po 
kitam sugaunami asmenys 
turėję bendro su Jugosla
vijos karaliaus Aleksandro 
ir Prancūzijos užrubežinių 
reikalų ministerio Barthou 
nužudymu pereitą savaitę.

Vienas suimtas vyras pri
sipažino kad jis buvo pasių
stas Į Marseille su Kaleme- 
nu karalių nužudyti, ir po 
nužudymo pabėgo sveikas, 
kuomet tikrąjį žudeiką vie
toje policija ir žmonės nu
žudė. Šis suimtas suokal
bininkas sakosi esąs Kroa
tas ir yra priešingas Kroa
tų priklausymui Serbijai, 
nori savo tėvynei laisvės.

Jis įvardino ir tikrąjį to 
suokalbio vadą, kuris esąs 
Dr. Ante Pavelič, kuris da
bar gaudomas.

Po karaliaus žuvimo Ju
goslavijos miestuose pradė
jo kilti bruzdėjimas, kurį 
policija palengva numalši
na.

BANDO SUTVARKYT 
DARBO KIEKĮ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt nuskyrė ko
misiją ištyrimui audinyčio- 
s'e darbiffiTrkams uždedamo 
darbo. Pasirodė kad audi- 
nyčios labiausia spaudžia 
darbininkus, paleisdamos iš 
darbo dalį darbininkų ir jų 
darbą išdalindamos mažes
niam skaičius darbininkų.

BRANGS MAISTAS

Iš Fisher Bros, automobi
lių išdirbystės valdžia rei
kalauja 17 milijonų dolarių 
užvilktų taksų.

TĖVAS NUŽUDĖ 6
Boulogne, Prancūzija. — 

Pamišęs tėvas nužudė šešis 
savo šeimos narius, uždegė 
namą, ir paskui nubėgęs į 
tvartą pasikorė.

DARYS GREITUMO 
REKORDĄ

Šiose dienose Union Pa
cific gelžkelio linija darys 
bandymą sumušti visus re
kordus gelžkelių greitumo 
pervažiavimui nuo Pacifiko 
iki Atlantiko. Manoma tą 
kelionę atlikti į 60 valandų. 
Tas sutrumpins pervažiavi
mą visa diena.

NUŽUDYTAS LATVIJOS 
ARKIVYSKUPAS

Ryga, Latvija. — Spalių 
12 d. tapo nužudytas arki
vyskupas Ioann, 58 m. am
žiaus, stačiatikių katalikų 
bažnyčios galva. Pirmiau
sia manyta kad žudystė bu
vo politiška, bet paskiau iš
aiškinta jog plėšikiško po
būdžio. Jo namas buvo pa
degtas, atvykę ugniagesiai 
rado jo apdegusį lavoną ir 
kambarius išverstus.

Washington. — Agrikul
tūros Departmentas skelbia
kad kitą metą mėsos kaina 
šioje šalyje bus pabrangus 
15 iki 20 nuoš.

Svarbiausia pabrangimp 
priežastis tai šios vasaros 
sausra. Sumažėjo ne tiktai 
galvijų, kiaulių, avių ir 
naminių paukščių skaičius, 
bet jie yra daug menkesni.

MIRĖ POINCARE
Paryžius. — Spalių 15 d. 

numirė Raymond Poincare, 
74 m. amžiaus, vienas iš žy
miausių Prancūzijos vals
tybės vadų karo laike. Jis 
buvo prezidentu laike pa
saulinio karo.

Poincare bus palaidotas 
valstybinėmis iškil m ė m i s 
Spalių 20 d., kaip tik spės 
sugryžti iš Belgrado dabar
tinis Prancūzijos preziden
tas Lebrun. Jis išvažiavo į 
Jugoslaviją dalyvauti lai
dotuvėse Jugoslavų kara
liaus Aleksandro I, kuris 
buvo nušautas Prancūzijoj.

ATVYKO IŠ KAUNO VYSK. MATULIONIS

J. E. Vyskupas Teofilius Ma
tulionis, lydimas Kun. P. D. 
Mikšio, Spalių 5 d. atvyko iš 
Lietuvos ir New Yorke uoste 
buvo sutiktas išlipus iš švedų 
Amerikos Linijos motorlaivio 
“Kungsholm”.

Lietuvos valdžios pastango
mis, praeitais metais Vysk. T. 
Matulionis gryžo iš sovietų. Ru

sijos nelaisvės i Kauną.
Pas laivą svečią pasitikti at

vyko Kunigi} Vienybės atsto
vai, Lietuvos Generalinis Kon
sulas Pulk. P. žadeikis, Kun. 
Vasys, ir kiti kunigai bei vie- 
nas-kitas svietiškių.

Po priėmimo J. E. Vyskupas 
Matulionis išvyko į Marianapo- 
lio kolegiją, Thompson, Conn.

TARIASI KARO LAIVY
NŲ KLAUSIMU

Londonas. — Čia suvažia
vo Suv. Valstijų ir Japoni
jos delegacijos aptarimui 
kariškų laivynų skaičiaus 
ir didumo apribavimui.

Anglija šiuo atveju bus 
tik tarpininkė, jos šios ta
rybos neliečia.

Japonijos delegacija turi 
Amerikai įvairių pasiūly
mų.

VYKDOMA PINIGŲ 
INFLIACIJA

Senatorius Fess tikrina 
kad Prez. Roosevelto admi
nistracija leidžia 18 bilijo
nų dolarių pravediniui savo 
projektų užsibrėžtų šalies 
išvedimui iš depresijos.

Fess sako kad tų projek
tų finansavimas bandoma 
padengti pinigų infliacija, 
kuri palengva vykdoma.

Infliacija gali išgelbėti 
valdžią, bet neišgelbės tak
sų mokėtojus ir darbo žmo
nes. Infliacija sumažins in- 
vestmentų vertę, pakels vi
sų reikmenų kainos, bet 
neparupins žmonėms di
desnių ineigų, sako Fess.

PO SEIMO
Priimta Sutarties Rezoliucijos. — Konferencijoje 

dalyvavo 35 Delegatai iš Įvairių Miestų
Rašo K. S. KARPIUS, “Dirvos’* Red.

Cleveland, Ohio. — Spalių! 
13 ir 14 dd. čia įvyko labai 
reikšmingas Amerikos Lietu
vių tautinės srovės vadų suva
žiavimas, kuriame padaryta ry
šiai bendram veikimui Ameri
kos Lietuvių Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos. Konferencijoje dalyvavo 
apie 35 žymiausi tautinės sro
vės veikėjai šioje šalyje, ku
riems aplinkybės leido, o dar 
keliolika kitų pirmaeilių veikė- 
jų-vadų prisiuntė savo pasvei
kinimus ir linkėjimus.

Kaip konferencijos dalyviai 
taip ir sveikintojai suprato to 
suvažiavimo tikslą ir jo svar
bą ir savo gražiomis kalbomis 
(o telegramais ir laiškais svei
kinusieji savo raštais) pareiš
kė reikalą tautinės-vidurinės 
srovės žmonių susijungimo ben
driems tautiniams reikalams 
išvien gyveniman vykdyti.

Suvažiavimas buvo svarbus 
tuomi kad jame dalyvavo kaip 
Am. Lietuvių Sąjungos taip ir 
A. L. T. Sandaros centro valdy
bų vyriausios galvos.

Reikia pasitikėti kad visi nu
tarimai ir pareiškimai bus gy
veniman pravesti, nes jie nėra 
sunkus, neužkrauna jokių naš
tų nei vienai nei kitai čia su
minėtų organizacijų, o tiktai, 
santaikoje dirbant, pakelia jas 
abi, paakstina Lietuvių visuo
menę j jas atsižvelgti ir sekti 
jų nubrėžtomis linijomis tau- 
tinės-Lietuviškos kultūros ir 
sąmonės plėtimui.

Prieita supratimo kad nei 
Sandara nei Sąjunga nėra vie
na kitai priešingos, bet reika
lingos ir naudingos, kaip p,- na
šiai yra kitose musų pačių sro
vėse, kurios turi po kelias Įvai
rias savo organizacijas, kurios 
viena kitą remdamos nudirba 
savo užsibrėžtus darbus (nors 
tūlų jų darbai yra net ke: ks- 
mingi musų tautai.)

Pasireikšta ir už bendrą rė
mimą musų srovės laikraščių, 
nes juo daugiau laikraščių kuri 
srovė turi tuo ji yra stipres
nė.

KAIP VISKAS ĖJOSI
Tautinės Srovės seimas šau

kta porai dienų — Spalių 13-tai 
ir 14-tai.

Spalių 13-tą atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Sąjungos sei
mas, kaip buvo pereitą va.arą 
Detroite suvažiavusių veikėjų 
sutarta padaryti ir vieta pa
skirta Clevelande.

Seimas atsibuvo labai sklan
dus, apkalbėta platus Ameri
kos Lietuvių gyvenimo , darbai 
ir reikalai’ Svarbiausia viskė 
buvo išreikšta nuoširdžiausias 
noras bendradarbiauti kuoar- 
timiausiuose santikiuose su A. 
Liet. Tautine Sandara tais klau
simais kurie liečia Lietuvių tau
tos reikalus ir patį tautos li
kimą. <

BENDRA KONFERENCIJA
’Bendroji A. L. Sąjungos ir 

A. L. T. Sandaros konferencija 
įvyko Spalių 14-tą, kaip buvo 
numatyta jos sumanytojų.

Posėdžiui prasidėjus, dalyviai 
plačiai išsikalbėjo, ragindami 
stengėsi nuodugniai pasireikšti 
savo mintis už bendrą veikimą, 
už taiką tarpe tų Lietuvių ku
rie iki šiol, per neatsargumą ar

kitokiais budais, buvo tarp sa
vęs susivaidiję. Buvo net pa- 
sibarimų vieni ant kitų, kaip 
paprastai esti kuomet du geri 
draugai, buvę susipykę, prade
da taikytis. Vieni ir kiti ne
užmiršo prisipažinti kad pada
rė klaidų, ir taipgi prisipažino 
kad iš savo klaidų jau skau
džiai pasimokino.

Priimta viena rezoliucija nu
tiesianti pagrindą bendram vei
kimui tais reikalais kurie lie
čia tautinę srovę ir jos skel
biamas idėjas. Darbą plėsti ir 
kūnyti gyveniman tai kas bus 
rasta reikalingu pavesta abiejų 
organizacijų centro valdybų na
riams.

Priimta rezoliucijos tautinės 
spaudos rėmimo reikale, Vokie
čių kivirčių su Lietuva reikale, 
Vilniaus reikale, ir tt.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mai Prūsų Lietuvių veikėjams 
kovotojams už Lietuvių teises 
po Vokiečiais; pasveikinimai 
žymiems Amerikos Lietuvių 
tautinės srovės buvusiems va
dams Dr. Jonui šliupui, J. O. 
Sirvydui, ir pasveikinimas Lie
tuvos Respublikos Prezidentui 
Antanui Smetonai sąryšyje su 
jo 60 metų gyvenimo sukaktu
vėmis.

Nutarta raginti ir prašyti 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
remti tris lygios svarbos Ame
rikos Lietuvių vykdomus pro
jektus: Dariaus-Girėno pamin
klą, Pittsburgho Universitete 
Lietuvių kambarį, ir Clevelan- 
do Lietuvių Kulturinį Darželį.

KO GALIMA LAUKTI
Iš šios konferencijos galima 

laukti gerų ir gražių pasekmių 
kiek tas liečia Amerikos Lietu
vių viešą gyvenimą ir veikimą. 
Visi trys ir pusė desėtkai dele
gatų vienbalsiai sutiko su įvai
riais konferencijos nutarimais 
ir pasiryžę i ateitį žiūrėti tu
rėdami mintyje vieną bendrą 
tašką. Iš šios konferencijos 
dalyvių be abejo nei vienas 
neabejos savo gerais užsibrė- 
žimais ir perduos tą idėją savo 
draugams, savo sekėjams. Pa
matė vieni ir kiti kad nei vieni 
nei antri nėra jokie “baubai” 
ar “priešai”.

Gal bandys kokių kliūčių (pa
ryti dalelė tam tikrų asmenų 
kurie šiai konferencijai nepri
tarė, ja nepasitikėjo ir nenorė
jo kad ji įvyktų. Bet tokių 
visada buvo ir bus.

Geistina todėl kad tie kurie 
dalyvavo konferencijoje nesi
duotų niekam save klaidinti ir 
savo mintis nukreipti į kitą 
pusę nei pavelyti žeminti kon
ferencijos tikslus ir idėją.

Lai visus dalyvius vadovau
ja geri norai, supratimas par
eigų link visos Lietuvių tautos 
ir išeivių šioje šalyje, kurių 
dalį mes sudarome ir kurių gy
vavimas, darbai ir veikimas 
priklauso nuo musų.

Trukdytojams, jeigu jų ra
sis musų pačių tarpe, reikia 
gražiai pasakyti ir persergėti 
kad jiems tos jų užmačios gal 
laikinai ir pasiseks, bet ne vi
suomet, o paskiau už savo blo
gus norus ir klaidas turės at
kentėti.

Kada savo tarpe gražiai su- 
siprasime, išlaukiniai priešai 
mums bus nebaisus ir nereikš
mingi! ; X.- ' . 4
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PITTSBURGHO PADANGĖ
LIETUVIS NUŠOVĖ PAŠALI

NĮ VIETOJE TIKROJO 
KALTININKO

McKees Rocks, Pa. — Lietu
vis, ūkininkas, Adomas Amšie- 
jus, perširdęs kad per jo žemę j 
slampinėja vyrukai 'su medžio-1 
kliniais šunimis, pereitos sa
vaitės pabaigoje išėjęs su šau
tuvu vaikėzus nuvyti, per ne-i 
atsargumą pataikė ir nušovė 
nekaltą pašalini darbininką. F 
C. Kitner, 43 m. amžiaus, iš 
Carrick, Pittsburgho. Jis mi
rė ant vietos.

Adomas Amsi ėjus tapo po
licijos suimtas, jis visai neban-' 
kė priešintis ir nesislapstė. Jis 
tapo perduotas apskrities vy
riausybei. Amšiejus yra 56 m. 
amžiaus, geras Lietuvis.

Šovimas įvyko per klaidą, 
kaip policija sako. Amšiejus 
sekdamas paskui negeistinus 
jo žemės mindžiotojus, nuėjęs 
į krūmus kur dirbo keli darbi
ninkai priklausanti Duquesne j 
Light kompanijai. Jam pasi
rodė kad ar tik nebus tie vyru
kai, ir Į vieną tuoj atstatė šau
tuvą. Tas iškėlė rankas ir su
rišo nešauk! Matydamas jo 
rankoje žolei pjauti pjautuvą, 
Amšiejus suprato kad tai ne 
jo vaikomas kaltininkas. Pa
matęs kitoj vietoj kitą asmenį, 
kaip policija sako, Amšiejus 
paleido šūvį ir tas žmogus kri
to vietoje negyvas. Duota ži
nia policijai, kuri pribuvo su 
gydytoju ir gydytojas pripaži
no kad Kitner jau negyvas. 
Paliko jo žmona ir du vaikai.

Amšiejus į tuos negeistinus 
vyrukus buvo paleidęs šūvį be
vydamas juos, ir gal but grei
tuoju pasirodė kad užeiti krū
muose vyrai yra tie patys ku
riuos jis veja.

Amerikoje ūkininkų plačiai 
priimta šauti į bent ką kuris 
uždraustai peržengia jo žemės 
rubežių ir neklauso persergė
tas.

Amšiejaus ukėje Pittsburgho 
ir apielinkės Lietuviai rengia 
savo piknikus. Jis ir jo šeima 
yra labai draugingi žmonės. 
Pora metų atgal Amšiejus va
žinėjo Lietuvoje ir labai prie
lankiai apie musų gimtinę šalį 
atsiliepė.

Apgailėtina tos nelaimės ii 
linkėtina kad jis butų išteisin
tas. Kaimynas.

NUSIŽUDĖ. Spalių 13 d. 
nuo Bloomfield tilto aukščiau
sios dalies nušoko ir nusižudė 
Loretta M. Huston, 32 m. mo
teris, palikdama savo vyrą, su

SCRANTON, PA.
VEIKIMAS PRIE L. T. K. 

BAŽNYČIOS
Nors nėra kam nuolat para

šyti į spaudą apie musų veiki
mą, tačiau jaunuomenė prie 
Liet. Taut. Katalikiškos para
pijos darbuojasi ir daug ko nu
veikė parapijos labui.

Buvo surengta linksmas va
karėlis sukėlimui pinigų užmo
kėti už vargonus; buvo užkan
džiai ir trumpas programas, 
žmonių buvo atsilankę daug.

VARGONAI IŠMOKĖTI. Po 
trijų metų sunkaus darbo mes 
džiaugiamės kad bažnyčios var
gonai, kurie buvo nauji Įtaisy
ti, jau yra pilnai išmokėti. Tą 
naštą ant savęs pasiėmė para
pijos jaunuomenė, Birutės cho
ras, ir išmokėjo pusę vargonų 
kainos.

PADĖKOS VAKARAS. Ka
dangi moterų draugystė davė 
didelę auką vargonams, tat iš
reikšti joms dėkingumą Biru
tės choras surengė vakarėlį 
ir.t tinoms palinksminti. Vaka
rėlis susidėjo iš dainų, trumpų 
kalbų ir užkandžių. Kalbėjo 
Antanas Gustaitis, choro pir
mininkas; Kun. V. Vaicekaus
kas, P. Yestrumskienė, pirmi
ninkė moterų draugijos, ir var- 
goainkė Adelė Gustaitytė. Už 
nenuilstantį darbą ir didelį pa
sišventimą chorui, p-lė Gustai
ty! ’ buvo apdovanota gražiu 

| gelių bukietu.

CHORO VAKARĖLIS. Iš
mokėjus vargonus, Birutės cho
ro nariai sau surengė vakarėlį 
apsidžiaugimui kad užbaigė to
kį didelį darbą. Visa jaunuo
menė nuvažiavo į Gedimino 
Pai ką, ir vakare, prie mėnesie
nos,. dainavo ir užkandžiavo.

VYRŲ DRAUGIJA. Jauni 
vyrai tautinėje parapijoje pra
deda veikti, sutvėrė draugiją, 
kurion susirašė apie 50 narių. 
Jie šiose dienose buvo surengę 
savo “clam bake”. Nors labai 
lijo tą dieną bet daug žmonių 
buvo suvažiavę ir Gedimino 
Parke visi turėjo pastove ir 
linksminosi. Draugijos tikslas 
yra vienyti jaunuomenę ir dir
bti bažnyčios ii' Lietuvių tau
tos labui. Vyrai sunkiai dar
buojasi padidinimui salės ir vė
liau įsirengs gimnastikos ir pa
silinksminimo klubą.

Klausykite Gražių Lietuviškų

RADIO PROGRAMŲ
Sekmadienio rytais — nuo 9:30 vai. 

iš stoties WJAY—Cleveland

šeimos ir aplinkiniai Lietuviai 
juomi didžiuojasi, turėdami sa
vo tarpe gerą užtarėją musų 
brangios tautos žmonių. Lin
kime jam daug laimės.

žilvitė.

TORONTO, ONT.

DETROIT
KVIETIMAS. Pastatydinus 

Pittsburgh© (Pa.) didingus 40 
aukštų Mokslo Katedros rumus, 
to universiteto vadovybė norė
dama praplėsti savo studentų 
tarpe įvairių šalių meno ir kul
tūros pažinimą, pakvietė Ame-

BROOKLYN© - N Y. IR N. J. 
ŽINIOS

NAUJAS DAKTARAS. Dr. 
Yestramskas, vienas iš jaunų 
vyrų draugijos narių, nesenai 
baigęs Temple Universitetą, 
dabar atsiradę savo kabinetą ir 

D r. Yestram- 
paeina iš. geros Lietuvių 

©©©©©©©©©©©©©©©©@@@ ©©©© ©©©

kuriuo vaidijosi, ir vaikus. Ji 
apleido namus nakties laiku, 
palikdama vyrui raštelį apie priima ligonius, 
savo užmanymą nusižudyti.

TURĖKIT SAVO NAMUOSE 
sekančius puikius Lietuviškos

M U Z I K O S
KURINIUS

Tinka suaugusiems, ii' jaunimui 
kurie mokomi piano, smuiko 

arba akordiono muzikos.
MARGUČIO DAINQS (II dalis) — 48 puikiausios dainos, pianui 

ir akordionui. čia telpa graž ausios visų mėgiaibos Vanagai
čio ir tūlų kitų kompozitorių dainos. Kaina ..............................$2.00
MARGUČIO DAINOS (1-ma ankstyvesne dalis). Šioje knygoje 

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

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

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

ARGENTINOJE
KORDOBA IR TEN GYVE

NANTI LIETUVIAI
Argentinos Lietuviams, jei 

jau ne visiems, tai bent daugu
mai yra girdėtas, o nekuriems 
ir matytas Kordobos miestas 
su jo nepaprastai gražiomis 
apylinkėmis. Kordobos miestas 
randasi ant upės Rio Primero, 
turi 200,000 gyventojų, garsų 
universitetą, astronomijos ob-i 
servatoriją ir kitas mokslo bei 
kultūros įstaigas. Kordobos apy
linkės yra taipgi plačiai žino
mos savo sausu ir sveiku oru. 
Todėl kas vasara į Kordobos 
apylinkes suvažiuoja poilsiui 
ir gydytis daug žmonių, ne tik 
iš Argentinos, bet ir iš užsienio.

Lietuvių Kordoboj priskai- 
toma per 500. Lietuviai dirba Į 
įvairiose dirbtuvėse, kaip tai 
gelžkelio dirbtuvėse, bravaruo 
se. Stambių Lietuvių biznierių 
Kordoboj nėra. Dauguma Lie
tuvių gyvena priemiesty j Bar
rio Ingles, čia apie 30 Lietuvių j 
šeimynų turi nuosavus namus, i 
Krizio siautimas, Lietuvių namų į 
savininkų skaičių dar padidino, 
nes šiuo laiku, kaip tik daugu
mas ėmė pirkti sklypus ir sta
tyti namus. Tas žinoma daug 
Lietuviams padėjo nuo kiužio 
sunkumų.. “A. ž.”

MISIONES LIETUVIAI 
ŪKININKAI

Misiones provincijoje, tiesį 
Obcra Campo* Viero, jau keli j 
metai kaip apsigyveno kelios 
Lietuvių šeimynos ir ėmėsi ūki
ninkavimo. žemė čia kaip ir 
veltui. Reikia nuvalyti krūmai, 
apsitverti, išsikasti šulinį, šio- 
kią-tokią gryčią susilipdyti ir' 
galima pradėt ūkininkauti. Nei 
be to, kad reikia turėti ir ke- j 
lėtas centų sėkloms ir padar-. 
gams.

Pradžioje čia apsigyveno tik 
trys Lietuvių šeimynos, o da
bar jų randasi jau net astuo
nios. Lietuviškų „gaspadorių“ 
pi adžia čia labai sunki buvo, į 
bet jų atkaklumas viską nuga
lėjo. Po dviejų metų energin
go darbo ir įtempimo sunku
mai tapo nugalėti ir šiandiena 
jau pradeda š vysti geresnis ry
tojus. Mus džiugina tas kad 
šių metų derlius yra neblogas. 
Maišai ypatingai gerai užderė- 
jo, kurių daugiausia padarė p. 
Petras Anskaitis. Kiti irgi ne
mažai maišų padarė. Visi čia į 
jau įsigyjo reikalingus gyvulius į 
ir padargus. Dabar dar teles , 
pasirūpinti del geresnių trobė- Į 
siu ir tuomet musų Lietuviškas į 
sc džius Argentinoj pradės ženg
ti pirmyn.

Šiaip čia Lietuviai ūkinin
kai visi labai gražiai ir kaimy
niškai sugyvena ir veik visi 
skaito Lietuviškus laikraščius. į

“A. ž.”

LIETUVIS ČAMPIONAS. Al- 
fis žižis yra tikras Lietuvis 
jaunuolis, kuris pradėjo gausiai 
pasižymėti sporte šioje apielin- 
kėje. Jis yra 20 metų vaiki
nas, ir šymet laimėjo Kanados 
amatorių čampionatą ir auksi
nį medalį, taipgi paskirtas vyk
ti į Australiją, kur bifs sporto 
kontestas.

Alfis yra ir gabus moksle, 
jis šymet baigė Central Tech
nical Mokyklą, orlaivininkystės 
šakoje, su pirma dovana.

Mokyklą lankydamas, Alfis 
nuolat dalyvavo sporte, ir lai
mėjo daug dovanų bėgime: tu
ri 19 auksinių medalių su pa
rašais “Junior Athletic Cham
pion”, 12 sidabrinių medalių ir 
10 taurių už atsižymėjimus.

Alfio ^tėveliai yra geri Lie
tuviai, priguli prie Lietuviškų 
organizacijų, ir dalyvauja vi
suose Lietuvių parengimuose.

Apie Alfį žižį buvo vietos 
Angliškuose laikraščiuose daug 
rašyta. Jis yra vaikinas ty
kaus budo, nesigiria savo lai
mėjimais.

Rugsėjo 22 d. jis išvažiavo 
į Australiją ir ten praleis apie 
tris mėnesius. Sakė tenai tu
rės bėgt lenktynes su Austra- 
liečiais ir kitais Anglų koloni
jų smarkuoliais.

Linkime tau, Alfai, laimin
gos kelionės ir pargryžti su 
nauju čampionatu. E. Narušis.

riko j e gyvenančias kultūringas 
tautas, tarp jų ir Lietuvius, 
įrengti tame Universitete savo 
Tautinius Kambarius.

Pittsburgho Lietuviai neno- 
■ rėdarni atsilikti nuo kitų tau
tų, ėmėsi to didelio ir gražaus 
darbo. Kadangi tokio kamba- 

i rio įrengimui reikia daug tūks
tančių dolarių, kas Pittsburgho 
Lietuviams pasidaro nepakelia
ma našta, todėl jie šaukiasi į 
pagalbą visus! Amerikoje gyve
nančius Lietuvius, podraug ir 
Detroitiečius. Kad jų balsas 
nepasiliktų tuščias, mes Det- 
roitiečiai nutarėm surengti tam 
gražiam reikalui balių, kuris 
Įvyks šeštadienį, Spalių-Oct. 20 

j d., nuo 7:30 vai. vakare, šv. 
Jurgio mokyklos salėje, Cardo- 
ni ir Westminster avė. Kvie
čiame visus Lietuvius atsilan
kyti. atsivesti ir savo draugus. 
Bus muzika, šokiai ir viskas 
kita. Įžanga į šį vakarėlį ne
mokama, todėl kiekvieno parei
ga yra dalyvauti. Kviesti vi
suomenę nutarėme per “Dirvą” 
ir pasitikime kad prijaučianti 
tam užmanymui atsilankys.

Rengėjai-komisija: 
Malvina Smailis, 
J. Stanavičius, 
F. Motuzas.

JONUI VANAGAI
ČIUI 65 METAI

Klaipėda. — Jonas Vanagai
tis, žinomas Lietuvių veikėjas, 
dar iš tolimų prieškarinių lai
kų, Rugs. 23 d. minėjo savo 
65 metų amžiaus sukaktuves.

Jis kilęs iš Tilžiškių krašto, 
ten kur daugelis Lietuvių vei
kėjų yra kilę. Iš pat jaunys
tės pradėjo darbuotis už Lietu
vybę ir išvystė plačią tautiš
ką, praktišką veiklą. Jo dar
bas “Birutę” ir kitus laikraš
čius leidžiant ar platinant, jo 
veikla “Birutės” draugijoje ir 
kitose prieškarinėse Lietuvių 
organizacijose įrašė jo vardą į 
Prūsų Lietuvių, o kartu ir vi
sos Lietuvių tautos istorijos 
lapus. Tai yra vienas iš tų 
Prūsų Lietuvių- kurie nepriklau
somą Lietuvos valstybę tiktai 
svajonėse tematė, bet kurie vi
są savo veiklą jau tuokart są
moningai pasišventė Lietuvių 
tautos išlaisvinimui.

Likimo svarstyklės nusviro 
Lietuvių naudai ir Jonas Va
nagaitis iki šiandien nenuilsda
mas dalyvauja sutvirtinime to 
kas buvo pasiekta 1923 metų 
žygiais, ir dalyvauja visokia
me tautiškam darbe. Yra Klai
pėdos krašto šaulių rinktinės 
pirmininkas, dalyvavo produk- 
tiviai ir miesto savivaldybėje, 
pirmiau miesto seimelio atsto
vu, vėliau Magistrato patarė
ju. Yra pagerbtas įvairiais 
garbingais ordinais. “L.K.”

“Dirvos”

DAYTON
TOBULĖJIMAS. Laiške iš 

Lietuvos, rašytame J. A. Urbo
nui šioje kolonijoje, tarp kitko 
kalbama: “Paliepių bažnytkai
mis tobulėja. Valdžia pastatė 
mokyklą dviejų aukštų, dviejų 
komplektų, ir šiaip čia stato
mi trobesiai daromi po šiai ma
dai. Krautuvių yra trys; su

eina keturios šakos vieškelių: 
vienas nuo Airiogalos, antras 
nuo Krakių, trečias nuo Ylgi- 
žių, ketvirtas nuo Kėdainių, 
pro Lapkalnį. Jeigu prisime
nate tas vietas bažnytkiemyje, 
tai dabar visur medeliais nu
sodinta, kaip tiktai Laisvės 
Alėjoje Kaune. Įsteigta pašto 
agentūra, tik priklauso prie 
Airiogalos; telefonas įvestas 
pirmos rūšies. Ūkininkai kurie 
darbštus ir kultūringi, pasitu
rinčiai gyvena, o kurie tingi
niauja, girtuokliauja, tie var
gingai gyvena.”

MIRĖ JAUNA LIETUVĖ. 
Po’ sunkios ligos pasimirė Stel
la Butkiutė, po vyru Heggs. 
vos sugyvenus 22 metus. Pa
liko vyrą, kūdikį, motiną, du 
broliu ir dvi seseris.

LAIKRAŠTIS KAINAVO 50 
DOLARIŲ. Vienas pilietis iš 
laikraščių dėžės pasiėmė sau 
dienraštį “Journal”, neįmesda- 
mas už tai 2 centu. Jį paste
bėjo policijantas, ir areštavo 
kaipo laikraščio vogiką. Nu
gabenus kaltininką į policijos 
stotį, jo kišeniuje rasta suvirs 
trys šimtai dolarių. Žmogelis 
turėjo užsidėti užstato $50 iki 
teismui. Atėjus teismo dienai 
kaltininkas teisme nepasirodė 
Teisėjas tą užstato sumą pa
vertė į bausmę, šykštuoliams 
kartais brangiai atsieina.

“D.” Rep.

KEARNY, N. J.
VVS. Rugsėjo 19 d. visuo

meniškame susirinkime buvo 
suorganizuota Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius. Valdyba iš
rinkta: pirm. J. V. Baltruko- 
nis, rast. A. Žilinskas, ižd. p. 
žilius, knygius M. Kauklis; re- 
korteriu J. V. Baltrukonis.

Skyrius naujai susitvėrė, bet 
jau virš šimto Vilniaus pasų 
išplatino. Prie platininio pasų 
prisidėjo jau sekamos organi
zacijos: Moterų Sąjungos jau
nų mergaičių skyrius, Merginų 
ir Moterų bažnytinis klubas ir 
vaikučių prie mišių tarnautojų 
kuopa. šios organizacijos ir 
savo kapitonus išsirinko, o ki
tos organizacijos dar tik ruo
šiasi prisidėti prie platinimo 
Vilniaus pasų.

Reikia tikėtis kad trumpoje 
ateityje, Kearny ir Harrisono 
visi Lietuviai bus suorganizuo
ti į Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrių, nes vietinis klebonas 
Kun. L. Vaicekauskas smar
kiai agituoja už V. V. S. sky
rių, sako, “Vilniaus pasų kny
gelė yra antra maldaknygė, tu
ri rastis pas kiekvieną Lietu
vį !” Taipgi šį skyrių remia 
vietos veiklesni veikėjai.

VVS skyrius rengia paminė
jimą 14 metų Vilniaus užgro
bimo, kas įvyksta Spalių 12 d. 
Šv. Vardo Dr-jos salėje, Kear
ny.

WS skyrius savo mėnesi
nius susirinkimus laiko kiekvie
ną trečiadienį mėnesio, švento 
Vardo salėje.

Daugelis Lietuvių įbauginti 
kitataučių “building and loan” 
draugijų nepasisekimu pradėjo 
traukti pinigus ir iš Lietuviško 
Schuyler Building-Loan įstai
gos. Čia reikia paminėti jog' 
Lietuviška Įstaiga laikosi tvir- j 
tai ir neša gerus nuošimčius, 
jai nėra mažiausio pavojaus. 
Vietoje traukti pinigus, patar
tina juos dėti į Schuyler Build
ing-Loan įstaigą, del saugumo 
ir gerų nuošimčių.

Reporteris.

1934 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

MUZIKA
j 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.

LEGIONO RĖMĖJOS

Lietuvaitės atėjo Liet. Legio
no Dariaus-Girėno postui tal
kon ir Rugs. 27 d. sudarė mo
terų rėmėjų būrį (Ladies’ Aux
iliary).

Vąldybon išrinktos: vadove p. 
Stasė Jurevičiūtė, padėjėja p. 
Eleonora Partkaitė, sekr. p. 
Elena Jurgėlienė, iždin. p. Juzė 
Kasmočienė. Narėmis įstojo 
dar ponios E. Smitruvienė, S. 
Briedienė ir E. Jovaišienė, ir 
p-lės: A. Mankiutė, V. Klingai- 
tė, M. Juozapaitytė, N. Maro- 
zaitė, B. Dramondaitė, O. Wem- 
shreeder, M. Rimkunaitė, A. 
Tumosaite, B. Vaitkiutė, M. Li
sauskaitė, E. Burgelytė, E. Jo
kūbą ųskaitė, R. Gerveckaitė ir 
T. Sarapaitė.

Rėmėjos susirinkimus turės 
kas mėnesį pirmą antradienį 
Dariaus-Girėno posto ramovėje, 
262 Humboldt St.. Brooklyn. 
Tikslas yra sukelti fondą le
gionierių uniformoms ir skrai
dymo mokyklai, pasirūpinti so- 
ciale veikimo puse ir priimti 
2-jo Legiono Seimo, kuris įvyks 
š. m. Lapkričio 18 d„ dalyvius. 
Rėmėjos naudojasi visiška sa
vivalda ir susirinkimus turės 
atskirai nuo posto.

Spalių 16 d. 8 vai. vakare 
posto bute įvyks susirinkimas, 
gi 9 vai. prasidės pramoga, ku
rioje dalyvaus rėmėjos, legio
nieriai ir draugai. Visos suin
teresuotos Lietuvaitės kviečia
mos dalyvauti.

E. Jurgėlienė.

Nuo Gėlimų ir
Skausmų 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
II palengvina skausmus

į Lietuvą
Tik vienas persėdimas Copenhagoj 

Nuolatiniai išplaukimai, patogi 
•ąuoipji

Ekskursijoms Laivakortės
Speciales Roundtrip

Didelis Nupiginimas
Kalėdinė Ekskursija

Laivu FREDERIK VIII 
iš New Yorko

Gruodžio-Dec.8
Ekskursijos vadas 

K. Falk Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų su
rašąs 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 

ofise
SCANDINAVIAN

AMERICAN LINE
27 Whitehall St. New York

DABAR JAU LAIKAS!
Apsirūpinti sau Šiltais Rubais

Išpardavimas Vyrams ir Vaikinams 
LUMBERJACKS ir SWEATERS

už kainas kurios sutaipys jums daug pinigų.
Vyrams Lumberjacks, Cassack auna Mėgsti .................... $3.45
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

Kalėdinė

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) ............................ 75:
L. BUINIO Albumas No. 2—smuikai .............................................. 75c

LITHUANIAN DANCE FOLIO (Vitak-Elsnic) No. 1—for piano 
or accordion.................................................................................... 7oc

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

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

pinigais arba pašto ženkleliais po 2c ir 3c.

DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

^©(g)©'©©©©©©©©©©©©©®®©®1®®®®^

Nupiginta Laivakortes Į 
Lietuvą

Scandinavian-American Line pra- J 
neša jog- laivakortės keleiviams i 
abi pusi tapo atpigintos ir jos bus 
galioje tarp Spalių 22 d. 1934 metų 
iki Belandžio 30, 1935 metų. šis 

i specialia nupiginimas duoda progą 
I žmonėms apsilankyti Europoje tre
čia klesa už $130 laivais “United 
States” ir “Frederik VIII'. Turis- 
t'ue klesa važiuojant kaina $162 j 
abi pusi.

Šitokias laivakortes perkantieji 
gali praleisti dvi savaites savo tė
viškėje ir paskui gryžti atgal sekan
čią išplaukimu.

EKSKURSIJA LIETUVON
Laivas Išplauks iš N. Y.

GRIPSHOLM GRUOD. 9
Plaukimas i
, ŠVEDŲ

Klaipėdą per Gothenburgą 
AMERIKOS LINIJA

Kurie turite reikalą arba norą par
važiuoti i Savo gimtinį kraštą Lietu
vą žieminiu sezonu, rengkitės dabar 
ir važiuokite su “Dirvos” Kalėdine 
Ekskursija. Patogus keliavimas, lai
vą kortės nebrangios. Dokumentus 
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
kitės tuojau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820. Superior Ąyę. Cleveland, Ohio

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

Ji 1111 iiiiiiiiiiiinuHOiiiiiruLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin  ̂

| DELLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =

Lithuanian Funeral Home s
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

= kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 
A gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 1
H sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
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I
Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai - 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

2 Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
{vairios Žinioss

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave.
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ANTANAS SMETONA
Lietuvos Respublikos Prezidento 60 Metų Gyvenimo Sukaktuves Minint

(Tęsinys iš pereito numerio)

A. SMETONA — PUBLICISTAS
Jau 1905 metais pradedant,—būtent _ tais 

metais kuriais Rusų valdžiai, pagaliau, atsiėmus 
negirdėtą civilizuotų valstybių gyvenime už
draudimą spausdinti Lietuviams raštus gimtąją 
savo kalba ir savo abėcėle, pradėjo eiti iš Vil
niaus pirmutiniai Lietuvių laikraščiai, — prasi
deda Antano Smetonos publicistikos darbas. 
Pirmiausia tą darbą, kuriam jau gerokai jis pa
siruošė (kalbos ir stiliaus atžvilgiu) bestuden
taudamas ir dar begimnazistaudamas, Ant. Ste- 
tonai teko padirbėti “Lietuvos Ūkininko’’ savait
raštyje, demokratų partijos leidžiamame.

Pradžioje jis pasirašinėdavo kaipo faktinas 
to laikraščio redaktorius, o nuo 1906 metų pra
džios ėmė ji ir redaguoti. Tačiau neilgai trukus 
iš to laikraščio redakcijos su keliais kitais ben
dradarbiais pasitraukė del pasireiškusių pažiūrų 
skirtumų. Jis buvo demokratas, bet drauge ir 
pirmiausia tautininkas, tautiškų principų ugdy
tojas, o kiti buvo daugiau linkę Į internacionali
ni demokratizmą, sužvelioj ant j tautybę ir ypač 
tais laikais gręsiantį pražudyti Lietuvybę sve
timoje (Rusų ir Lenkų) juroje.

Po to jis, irgi neilgai, dirbo pirmutinio ne
partinio Lietuvių dienraščio “Vilniaus žinių’’ re
dakcijoje. Iš ten irgi išstojo taip pat del ideo
loginių ir taktikos skirtumų. Nauda betgi iš 
jo darbo tame dienraštyje buvo ta kad jis ten 
arti susipažino ir susidraugavo su kitu Įžymiu 
tautiškos minties veikėju ir tautos jiegų ben- 
drinimo šalininku, rašytoju Kun. Juozu Tumu- 
Vaižgantu.

Vienas kitą gerai pažinę, jiedu sumanė pra
dėti leisti savo laikraštį, kurio vyriausias tiks
las butu žadinti-skleisti tautiška sąmonė, burti 
visas kultūros darbui tinkamas tautos jiegas, 
riiošti Lietuvių, visuomenę plaĮesniems kultūros 
ir politikos darbams, kovoti už tautos teisę ir 
kultūrinę bei medeginę krašto pažangą ir ypač 
kelti Lietuvybė didžiausiame nutautėjimo _ pa
vojuje esančios Lietuvos rytuose — Vilniaus 
kraštą (šiandien didžioje dalyje Lenkų okupuo
tas). ' Tasai laikraštis, “Viltis”, pirma tridienis, 
paskui dienraštis, buvo pradėtas leisti 1907 me; 
tų rudenį ir buvo A. Smetonos redaguojamas iki 
1913 metu.

’Tame laikraštyje A. Smetonos, kaipo publi
cisto, daugiausia pasidarbuota ir daugiausia sie
los įdėta. Jo ten paskleista daugybė įvairiau
sių minčių, kurių daugelis ir šiandien dar tebė
ra Lietuviams aktualios, šimtuose “Vilties” 
straipsnių Antanas Smetona pasireiškė ne tik 

.kaip šiandieninės tautiškos Lietuvos žymiausias 
idealogas-kurėjas, bet ir kaip pirmaeilis publi
cistas, puikus stilistas, klasiškas rašytojas, an- 

; tras po J. Jablonskio literatūrinės Lietuvių kal
ybos kūrėjas ir mokytojas.

Po “Vilties”, jis redagavo dar ilgesnį laiką 
iliustruotą laikraštį “Vairą”, kuris buvo skiria- 
mas daugiausia jau tautiškajai inteligentijai 
burti ir sukelti, o taip pat tautiškumo idealogi- 
jos nuostatams ginti nuo įvairių puolėjų iš kai
rės ir iš dešinės. Tasai laikraštis iki didžiojo 
karo ėjo iš Vilniaus, paskui po karo buvo at
naujintas Kaune.

Dai' Vokiečių okupacijos metu Smetona bu
vo vyriausias redaktorius vienintelio tada Lie
tuviško laikraščio “Lietuvos Aido”, leidžiamo ir
gi Kaune (jo tradicijas atgaivino dabar einąs 
iš Kauno tuo pat’vardu dienraštis). .

A. Smetonos publicistinių raštų yra jau iš
leisti keturi didžiuliai tomai (kiekvienas per 300 
puslapių), bet tai tik mažesnė dalis visų jo pa
dėtų įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose strai
psnių. Beje, del didelės auklėjamos tų raštų 
svarbos, o taip pat del pavyzdingo laikraštinio 
jų stiliaus ir kalbos A. Smetonos raštai įveda
mi į Lietuvos mokyklą gimtosios kalbos pamo
kų programan.

Visus tuos metus A. Smetona dirbo laikraš
tininko darbą beveik dykai, tegaudamas, ypač 
pradžioje, tiesiog juokingai mažą atlyginimą: 
pavyzdžiui, iš “Lietuvos Ūkininko” redakcijos 
tegaudavo 25 rublius, o iš “Vilniaus žinių” — 
jau 40 rublių mėnesiui.

Ir paskiau, kada A. Smetona buvo tautos 
pašauktas būti jos Prezidentu, jis nesiliovė būti 
ir publicistu: paškelbė visą eilę savo straipsnių; 
neatsisako kartais pamokyti per laikraštį savo 
visuomenę dar ir dabar, nors jo darbų sritis dar 
daugiau yra prasiplėtus ir pasunkėjus, žodžiu 
sakant, Antanas Smetona yra Prezidentas, žur
nalistas, pirmasis Lietuvių žurnalistu tarpe.

Įgudusio publicisto, gero stilisto ir puikaus 
savo kalbos žinovo privalumais pasižymi todėl

Reikalaukit “Dirvoje”

ir visos A. Smetono, kaip Prezidento, sakomos 
įvairiomis progomis kalbos, kurių irgi susida
rytų gana storas tomas, ir girdėti jos jau esą 
ruošiamos spaudai, kaipo V-ta Antano Smeto
nos raštų knyga.

ANTANAS SMETONA — PREZIDENTAS
Pirmą kartą Antanas Smetona atsistojo sa

vo tautos priešakyje dar didžiojo karo metu, 
Vokiečių okupacijai tebeužgulant Lietuvą. Di
džiojo karo pradžioje Vilniuje, kur jau tada bu
vo ’ susimetusios geriausios inteligentiškos Lie
tuvių jiegos, buvo sudarytas Vyriausias Lietu
vių komitetas nukentėjunsiems nuo karo Lietu
viams šelpti. To komiteto veikla buvo kuodi- 
džiausia. Su laiku savaimi ta veikla iš grynai 
labdaringos išsivystė į plačią visuomeniniai-po- 
litinę akciją. To Komiteto priešakyje A. Sme
tona atsistojo išpradžios. Pirmas buvo jo vice
pirmininku (pirmininku buvo tą laiką Rusų Du
rnos atstovas M. Yčas). Paskui, komiteto da
liai su M. Yču išsikėlus Rusijon gelbėti ten Ru
sų prievarta ištremtus ar pabėgusius toliau nuo 
karo baisybių Lietuvius, Smetona tapo pirmi
ninku pasilikusios veikti Lietuvoje to paties 
Komiteto dalies.

To komiteto ir A. Smetonos, kaipo jo pir
mininko, įtempto veikimo pasekmėje buvo su
šaukta didelės politinės Lietuvių konferencijos 
Vilniuje, ir tokia konferencija išsirinko nuolati
nę Vyriausią Lietuvių Tarybą.

A. Smetona buvo išrinktas jos nariu ir pir
mininku. Neilgai trukus ta Taryba, prieš Vo
kiečių okupantų norą, pasiskelbė esanti Lietu
vos Valstybės Taryba, ir tokiu budu Antanas 
Smetona, kaip jos pirmininkas, tapo pirmas, kad 
dar pradžioje Europos galybių ir nepripažintas, 
tačiau faktiškai vyriausias, jei dar ir ne Lietu
vos suverenumo tai bent Lietuvių tautos vėlia
vos nešėjas.

Vis dėlto Vokiečiai, kad ir labai nenoromis, 
matydami jau stiprų tautiškai politišką Lietu
vių susipratimą ir didelį tos Tarybos autoritetą 
krašte, buvo priversti pripažinti ne tik tą Vals
tybės Tarybą, bet ir jos, taip pat be Vokiečių 
atsiklausimo, paskelbtą Lietuvos Valstybės Ne
priklausomybės atstatymą.

Politikos įvykiai ėmė vykti nepaprastu grei
tumu. Pralaimėję vakaruose, Vokiečiai ėmė 
galiaus trauktis ir iš rytų. Tačiau, kad ir pri
pažinę pirma de facto ir de jure Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę, padarė bent tai kad su
trukdė, neleido Lietuviams laiku suorganizuoti 
reikiamos karo jiegos Vilniuje, o traukdamiesi 
iš Lietuvos, didelę jos dalį užleido ne Lietuviais 
bet Rusais bolševikais, na ir Lenkais.'

Naujai susikūrus Lietuvos vyriausybė tu
rėjo keltis Kaunan. Antanas Smetona tuo lai
ku buvo išvykęs į užsienius jieškoti kitų Lietu
vai draugų, nes Versalio konferencijos metu ji 
jų dar, gali sakyti, visai neturėjo. Persikėlus 
Lietuvos vyriausybei Kaunan, tarp Valstybės 
Tarybos, kuri ėjo dabar kaip ir kokio parlia
ment© pareigas, ir ministerių kabineto, netru
kus prasidėjo nesusipratimai. Mat, Taryboje 
daugumoje buvo vienokio nusistatymo (tautiš
kojo bei krikščioniškojo) žmonės, o Ministerių 
Kabinete — kitokio, kairesniojo. Reikėjo rasti 
išeitis, naujas abi tas instanticijas taikinantis 
autoritetas. Ir tie patys kairesnieji iš Ministe
rių Kabineto pasiūlė tą valandą Antaną Smeto
ną rinkti Lietuvos Prezidentu.

Taip buvo sudarytas Prezidento institutas 
Lietuvoje, ir Antanas Smetona tapo pirmutiniu 
musų valstybės Prezidentu (1919 metų Balan
džio 4 d.). Smetona tas pareigas ėjo iki Stei
giamojo Seimo. Neturėdamas dar susikūręs 
politinės savo partijos bei sąjungos ir matyda
mas labai įsmarkėjusią priešingųjų partijų agi
taciją, Antanas Smetona, nors ir prašomas Ka
bineto, savo kandidatūros į Prezidentus net ne- 
nestatė. Jis pasitraukė nuo platesnio politinio 
darbo ir pasiėmė sau daugiau stebėtojo rolę, at
sidėdamas vėl publicistikai.

Tik, kaip partijų nesutikimams privedąs 
valstybę veik prie bedugnės krašto, iškovojus 
Nepriklausomybę savo gyvybėmis Lietuvos ka- 
riumenė padarė (Gruodžio 17 d. 1926 m.) galą 
senajai parliamentarinei tvarkai ir pavedė kraš
tą valdyti Antanui Smetonai, jis vėl atsistojo 
prie savo šalies ir tautos gyvenimo vairo ir te
bestovi prie jo iki šiol.

šiandien Antanas Smetona vadinamas Lie
tuvių ne tik Lietuvos Prezidentu bet ir Tautos 
Vadu. Tose aukštose pareigose jis visada rodo 
ir reikiamą valios tvirtumą ir budo ištvermę, ir 
didelį taktą bei rimtumą, moka sujungti su 
griežtumu ir žmonišką nuolaidumą (taip antai 
likvidavus porą nepavykusių pasikėsinimų prieš 
vyriausybę, net vyriausi jų vadai nebuvo nu
bausti mirtimi). Būdamas politikas ir valsty
bės vyras, Antanas Smetęna visada jungė ir 
tebejungia savyje filosofo, humanisto ir kultū
ros žmogaus savybes. (Galas.)

JANUŠAUSKAS SAKO NORI
SKRIST LITUANICA II”
Pinigai Buvo Sukelti Pirmiausia Jo Vardu

PLATESNIS PAAIŠKINIMAS 
PERSISKYRIMO SU ALTASS 

“Antro skridimo” pirmutinis

užimti mano vietą. Jaunuolis 
lakūnas, nors ir turėdamas pla
čiai skelbiamą “aukštą skrai-

lakunas James-Janušauskas, iš dymo mokslą”, staiga užimda- 
Chicagos, sekančiai rašo neįvy- į mas mano vietą be jokio pase

ŽEMU API AI
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

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

kusio “antro skridimo” reika
le, plačiau paaiškindamas dar 
nežinomas to “skridimo” pro- 
moterių darbus:

Gegužės 10 d. transatlatinio 
skridimo sąjunga ALTASS pa
skelbė “Naujienose” kad aš at
sisakiau skristi į Lietuvą. Ta 
žinia buvo staigi, kaip žaibas 
iš giedro dangaus. Visi tie pa
triotai kurie buvo taip sužavė
ti mano pasiryžimu atlikti šį 
pavojingą, bet labai garbingą, 
žygį, vienas kitam stebėjosi ir 
klausė: “Ar tai gali būti teisy
bė kad tas žmogus, kuriam, pa
čioje didžiausioje depresijoje 
ir sunkiose aplinkybėse, mes 
aukavome kiek tik galėdami su
kėlimui tam tikslui sumą pini
gų, galėtų mus taip baisiai ap
vilti?”

Visai ne, mieli broliai. Aš 
kaip sakiau išpradžios taip sa
kau ir dabar: Aš esu pasiry
žęs skristi Lietuvon.

Jūsų visų mintyse dabar yra 
svarbus klausimas: Kaip ir ko
kių priežasčių delei buvau pri
verstas pertraukti ryšius su 
Altass organizacija? j štai ko
dėl: Du mėnesiai prieš mano 
išvykimą į Kaliforniją atgabe
nimui nupirkto lėktuvo, suži
nojau kad Altass pirmininkas 
daro su kitu lakunu susinėsi
mus del tekniškų patarimų ir, 
progai priėjus, įtupdyti jį ma
no vieton. Del apsisaugojimo 
savęs, turėjau pagaminti savo 
sutartį su Altass. Toje Sutar
tyje, apart tekniškų skridimo 
sąlygų, buvo du svarbus pun
ktai: (1) kad manęs nemainy
tų kitu kokiu lakunu jeigu del 
kokių neišvengiamų priežasčių 
skridimas turėtų būti atidėtas 
kitam metui. (2) Aš reikala
vau kad lėktuvas butų priren
gtas su “robotu” arba automa
tišku pilotu ir radio aparatais, 
kad galima butų ne tik priimti 
bet ir pasiųsti žinias iš lėktuvo.

Altass komitetas, klausyda
mas daug mano tekniškų kal
bų apie skridimą, ir tardama
sis su Vaitkum iš antros pusės, 
pradėjo save laikyti aviacijos 
“ekspertais”, pradėdamas man 
duoti įvairius patarimus. Pa
tarimai virto įsakymais ir, ga
liaus, manydami kad daug ži
no apie aviaciją, man pasakė: 
“Jeigu tau tas netinka, mes tu
rim kitą lakūną.”

Mano du viršminėti reikala
vimai buvo ko ne vienbalsiai 
atmesti. Negalėdami manęs 
priversti skristi be “roboto” ir 
turėdami už mano nugaros ki
tą lakūną, kuris jiems prižadė
jo būtinai atlikti skridimą šy- 
met be jokių reikalavimų, su
manė tuoj mane prašalinti nuo 
skridimo. Altass sekretorius, 
tylomis pasikalbėjęs su savo 
darbdaviu redaktorium, davė 
įnešimą kad tuoj butų pareika- 
ląuta mano rezignacija. Ne
spėjo jis ištarti tuos nachališ- 
kus žodžius, kaip komiteto pir
mininkas (vaistininkas) šoko 
skubiai paremti tą įnešimą. 
Galutinis persiskyrimas įvyko 
aerodrome, kada Altass vadas 
priešinosi ir nevelijo P. Savic
kui, Altass valdybos nariui, ir 
mano žmonai skristi “Lituani- 
ca II” į rytų kolonijas. Maty
damas kad Altass visas vadas 
mane laiko už paprastą savo 
šoferį, buvau priverstas pasi
traukti. Tuoj buvo pranešta 
jaunam lakūnui kad aš esu pra
šalintas ii' kad jis skubintųsi

kalbėjimo su manim, pasielgė 
labai nepadoriai. Jeigu aš, 
kaipo iniciatorius antro skridi
mo, po 8 mėnesių sunkaus dar
bavimosi buvau priverstas pa
sitraukti, turėjo suprasti kad 
aš turiu tam svarbias priežas
tis. Pasitraukdamas nuo skri
dimo pasakiau musų visuome
nei kad jaunuolis lakūnas nie
kaip negalės įvykdyti skridimą 
šymet, kad ir prižadėjo. Taip 
ir atsitiko.

Suprantama, nėra ko kaltin
ti jaunuolį lakūną. Būdamas 
bedarbis, norėdamas darbuotis 
aviacijos srityje, nors ir netu
ri jokio praktiško patyrimo, 
prižadėjo Altass vadams ir vi
suomenei daug, o padarė — tik 
daug nuostolių. Jeigu jis yra 
taip kompetentiškas ir pasiry
žęs skristi, kodėl jis pirmiau 
nepasirodė. Bent kas gali pa
sakyti kad jis skris tuojau kai 
jau organizacija sutverta, upas 
ir pinigai sukelti, dailus lėk
tuvas nupirktas. Įvairus at
sitikimai banketuose, aviacijos 
dienose ir kituose parengimuo
se kur jaunuolis lakūnas daly
vavo, suteikė kaip kuriems daug 
juokų, skridimo aukotojams — 
gailesio ir apsivilimo, o Altass 
komiteto vadams — daug sar
matos.

SURINKTA DAUG 
PERDAUG

Altass vadai, vartodami ma
no vardą ir ilgą pratišką paty
rimą aviacijoje, sutraukė iš vi
suomenės virš $30,000, nors ir 
už $20,000 butų buvę galima 
prirengti lėktuvą tokį kaip tu
rėjo Wiley Post, kuriuo ne tik 
į Lietuvą bet ir aplink visą pa
saulį galima butų apskristi. Ar 
komiteto vadai supranta kad 
mainydami lakūną, jie o ne kas 
kitas yra atsakomingi visuo
menei ne tik už įvykdymą pa
sekmingo skridimo į Lietuvą, 
bet ir už jauno lakūno gyvas
tį? Aš rengiausi skristi kaipo 
liuosanoris, o jaunuolis buvo 
spiriamas skristi kaipo samdy- 
tinis. Ar yra vilties tikėtis 
kad tokie skridimai gali būti 
pasekmingai Įvykdyti, su pa
galba paprastų samdinių ?

Altass vadai, mulkindami vi
suomenę ir savo draugus ir pa
sekėjus su “atsisveikinimo va
karienėmis”, “išleistuvių” avia
cijos dienomis ir Įeitais šposais, 
begėdiškai priėjo prie savo vir
vės galo. Turėjo kreiptis į Lie
tuvos Aero Klubą kad prisiųstų 
kablegramą buk oras Lietuvoje 
yra “nepalankus”.

Klausimas, ar Amerikos Lie
tuviai aukavo pinigus kad Lie
tuvos Aero Klubas atliktų an
trą skridimą, ar Amerikos Lie
tuvis? Nekurie Lietuvos val
džios atstovai dabar taip ir 
samprotauja kad buk gal rei
kėsią parsigabenti lakūnas ir 
Lietuvos del perkėlimo “baltos 
gulbės” į Lietuvą. .. . Jeigu 
tiems ponams rupi vien tik įsi
gijimas orlaivio tai patarčiau 
parsigabenti jį į Lietuvą lai
vu. Kaip Amerikos valdžia ir 
antro skridimo rėmėjai Ame
rikoje pažiūrėtų į tokį švelnų 
biznį tai ir vėl klausimas.
AR “LITUANICA II” TINKA 

SKRIDIMUI?
Kalbant apie “baltą gulbę”, 

visiems dabar žingeidu kokioje 
padėtyje “Lituanica II” randa
si dabar. Ar ji galėjo skristi 
per Atlantiką kaip buvo garsi

nama, ar kada galės ir kaip? 
Visų pirma reikalinga pabrėž
ti faktas kad Atlass iki šiol dar 
jokio valdžios leidimo neturi ir 
neturėjo. Ne tik jie neturėjo 
jokio leidimo, bet dar iki šiol 
nesikreipė į valdžią ir niekad 
nereikalavo tokio leidimo skris
ti per Atlantiką. Tas gerai su
prantama, dėlto kad “balta gul
bė” niekad nebuvo ir dar ilgai 
nebus prirengta tokiai kelionei.

žindeigu žinoti delko jaunas 
lakūnas buvo priverstas mul
kinti žmones melais. Toks pa
velijimas skridimui, katruo di
delėmis raidėmis “Naujienos” 
gyrėsi buk jau duotas, yra duo
damas bi kokiam sulužusiam 
lėktuvui. Tokis valdžios leidi
mas tik pavelija lakūnui par
gabenti sugedusį lėktuvą iš vie
nos vietos į kitą, veikia tik vie
nam skridimui tą vieną dieną.

Nesugebėjimas suvartoti ir 
tą trumpą leidimą del atskridi- 
mo iš Kohler, Wis., į Fordo 
aerodromą, Lasinge, Ilk, apie 
130 mylių tolumo, su visai ne
prirengtu lėktuvu, parodo be 
abejonės kad nei pas lakūną 
nei pas Altass vadus jokio su
pratimo del įvykdymo antro 
skridimo nesiranda. Kaip ga- 
solino bakai taip ir kiti instru
mentai yra ne viduje orlaivio 
gerai prijungti, bet padėti vi
duje arba pakabinti šonuose ir 
jų paveikslai nutraukti. Tais 
paveikslais “Naujienos” mano 
save pasiteisinti.

Landing gear, del neaiškaus 
jauno lakūno laiško, pagamin
tas Kalifornijoje, prisiųstas, 
bet visai netinka. Reikia kitą 
pirkti, jeigu pinigų nepritruks. 
Propeleris vis dar Pennsylva- 
nijoj. Motoras, $7200 vertės, 
pavojingai užkaitintas, turės 
būti ardomas pertikrinimui ar 
svarbios ir brangios dalys ne
sugadintos. Kaip motoras taip 
ir propeleris ir radio kompasas 
visai naujo išdirbimo ir neiš
bandyti kitų lakūnų, pinigų tik 
dalis sumokėta.

Lėktuvas ir lakūnas su visais 
savo “rodzyklais” yra saugo
jamas paslaptingame urve Wis
consin©, kur paprastą skridimo 
rėmėją-aukotoją nei ištolo ne
prileidžia. Tai ir visuomenės 
darbas. Jeigu norėsi pamatyti 
ką mes veikiam su jūsų pini
gais, busi pašautas, grasina 
“Naujienos”....

KĄ IJARYTI SU “BALTA 
GULBE?”

Gerbiamieji, darykit susirin
kimus visur kur tik aukos skri
dimui buvo renkamos, ir išriš- 
kite klausimą ką daryti su “bal
ta gulbe” dabar. Kaipo inicia
torius antro skridimo idėjos aš 
prašau duoti man progą užbai
gti šį prakilnų jygį. Reikalau
kit Altass vadų kad sustotų be
reikalingai barstę vargšų Lie
tuvių dolarius, ypatingai tuos 
dolarius katrie atplaukė per ju
ras iš musų tėvynės. Reika
laukit kad pastatytų kompeten- 
tišką lakūną priešakin ir duo
tų jam liuosas rankas baigti 
prirengimą ir pasekmingai at
likti antrą skridimą į Lietuvą.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Jeigu atlikimas mano suma
nyti skridimo bus pavestas 
man ne vėliau kaip iki Naujų 
Metų, aš jums visiškai užtikri
nu kad skridimas tikrai įvyks 
viduryje kitos vasaros, ir lėk
tuvas bus taip prirengtas kad 
butų galima tikėtis geriausių 
pasekmių.

Išvaduokit “baltą gulbę” iš 
Wisconsino urvo ir duokit ją 
atgabenti į Chicagą kad aš ga
lėčiau rimtai, tobulai ir visiems 
atvirai žinant prirengti ją ke
lionėn į musų tėvų gimtinę ša
lį Lietuvą. Aš nereikalauju 
jokios garbės, algos arba atly
ginimo. Tikiuosi sulaukti viso 
to kaip “Lituanica II” pasek
mingai nusileis Kaune.

Tik tada jūsų ir mano troš
kimas kad Amerikos sparnuo
tas Lietuvis nuskristų į gimtą 
kraštą, išsipildys. Aš prašau 
jūsų, antro skridimo rėmėjai, 
kur jus nebūtumėt, ar brangioj 
Lietuvoj ar tolimuose kituose 
kraštuose tarp svetimtaučių, 
rašykit man jūsų ypatišką nuo
monę tuo reikalu, šiuo antrašu: 
906 N. 22nd Avenue, Melrose 
Park, Ill.

Linkiu jums viso gero ii' ti
kiuosi išgirsti nuo jūsų asme
niškai.

Juozas R. Janušauskas.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
ARĖJĄ VITKAUSKĄ

Didelis Detroito dienraštis 
“The Detroit News” savo sek
madienio laidos literatūros ir 
įvairybių paveiksluotame prie
de patalpino Arėjo Vitkausko, 
gyvenančio Chicago  j e, atvaiz
dą ir straipsnį apie Lietuvius 
ir Vitkausko darbus. Paminė
ta Lietuvių trečia dalis Ameri
koje, Lietuvių daugiau Chica- 
goje negu Kaune, pasaulinės 
automobilių dirbtuvės Detroi
te, įspūdžiai iš Detroito Meno 
Instituto. Rep.

SPROGIMAS. Spalių 12 d. 
Chicago j e. kampaą Dearborn ir 
Kedzie gatvių, Central Cold 
Storage Co. 'įstaigoj ištiko spro
gimas, nuo kurio tapo apardy
ti net artimi kiti aukšti budin- 
kai. Sprogimu užmušta du as
menys ir 20 kitų sužeista.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nicko_ 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, Hl.

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

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

Iš Gothenburgo j Stockholm:) ko
kone elektriniais traukiniais ima t 
valandas per gražią Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- 
>ėdos laivų susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholm© tiesiog plaukioją 
musų naujas laivas “MARIEHOLM", 
kelionės laikas 24 valandos.

Mes turim puikų Me
todų 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- 

Metodąz kuris pagelbė- 

pasiųsim jums PILNA
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą _ vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 351G N. Irving Ave. 
Chicago, III.

Išplaukia iš 
Kungsholm.,. 
Gripsholm . .. 
Drottningholm 
Gripshilm

New Yorko
.. Spalių 25
... Spaliu 30
... Lapk. 17

Gruodžio 8
Kreipkitės į vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LIN&
21 State St. New York, N. Y.



TURĖTŲ BŪTI PAAIŠKINTA VIEŠAI Vokiečiai Nusileidžia

Abu Lietuvos konsulai 
rėmė “antrą skridimą”, ku
ris pasibaigė nepakilęs.

Ar jis kitą vasarą Įvyks 
ar ne, nesvarbu. Štai kame 
svarba, kame konsulai pri
valėtų viešai pareikšti sa
vo nuomonę musų visuome
nei:

1. Ar konsulai tiki kad 
skridimas Įvyks kada nors?

2. Ar konsulai pritaria 
tolimesniam aukų rinkimui 
tam neva, skridimui, žino
dami kad “skridimui” aukų 
surinkta dusyk daugiau ne
gu reikėjo, ir visi pinigai, 
kaip žinantieji sako, jau iš
mėtyti, o “skridimas” nega- 
tavas.

Musų visuomenė pasiti
kėjo kaip klastingais taip 
ir gerais norais vadavusiai- 
si musų žymesniais žmonė
mis ir todėl sudėjo virš 31 
tūkstantį dolarių, už ku
riuos butų buvę galima nu
pirkti puikiausj naują lėk
tuvą, o dabar net senas per- 
budavotas lėktuvas netin
kamas skristi ir reikės dar 
$10,000 jo prirengimui, o 
tų $10,000 sukėlimui reikės 
kitų $10,000 tiems kurie 
bandys tą sumą sukelti.

Ar ne geriau butų kad 
konsulai pareikalautų “Li- 
tuanicą II” iš tų žmonių 
rankų kurie perdaug visuo
menę nuskriaudė ir nieko 
už $31,000 nedavė?

Juk rodos su konsulų re
komendacijomis ir Liėtuva 
aukas siuntė antram skri
dimui paremti. Lėktuvas 
turėtų būti visuomenės nuo
savybė, o ne tų kurie visuo
menę su vylė ir sunaudojo 
pusę pinigų savo kromeliui 
gelbėti.

Visuomenė jokiu budu to
liau negali būti raginama 
duoti pinigus į rankas tų 
kurie viską išaikvojo ir ne
išpildė ką žadėjo.

1 Amerikos Lietuvių anksty- 
> vo gyvenimo: ten patekę į 
skurdą mergaitės pakliūva 
ar pačios pasiduoda Į palei
stuvystės namus. Kitas da
lykas: ten jau dabar, ne
laukiant 20 ar 30 metų, pra
dedama steigti Lietuvių vai
kams mokyklos, ir tą dar
bą paremia Lietuva.

To mes iš Lietuvos nega
vome, tik gavome gaujas 
pabėgusių iš po caro globos 
visokių revoliucijonierių ir 
kovotojų, kurie čia tęsė savo 
kovas prieš carą ir už kitus 
niekus ir užmiršo jaunosios 
gentkartės reikalą.

Linkėtina Pietų Ameri
kos Lietuviams geriausios 
ištvermės jų kultūros dar
buose, linkėtina dirbti tau
tos gerovei ir žiūrėti viso
mis galėmis kad jaunimas 
nenueitų ištautėjimo keliu, 
kaip nuėjo Šiaurės Ameri
kos Lietuvių jaunimas, ką 
matydami musų ‘kovotojai’ 
dabar pirštus graužiasi.

—Duktė ne rugių aruo
das, nesulaikysi sunkiems 
metams: kada atsitinka vie
ta — leisk, sako Lietuviš
ka patarlė. |

Pietų Amerikos
Lietuvių Gyvenimas

Iš Pietų Amerikos atei
nanti Lietuvių laikraščiai 
atvaizduoja mums to toli
mo pasviečio — kur musų 
žiemos metu rengia pikni
kus, o musų vasaros metu 
dėvi šiltus kailinius, — mu
sų išeivių brolių gyvenimą.

Lietuviai gyvena Argen
tinoje, Brazilijoje ir kito
se kaimyninėse respubliko-
se.

Naujų Lietuvos išeivių 
gyvenimas Pietų Ameriko
je eina visai taip kaip ėjo 
Šiaurinėje Amerikoje, kuo
met prieš 20—30 metų bu
vo gausus žmonių plauki
mas į Suvienytas Valstijos.

Ten pasikartoja tos pa
čios šeimyninės tragedijos, 
Įsimylėjimai jaunų šeimi
ninkių su savo įnamiais, 
nekentimai vyi’ų, pabėgi
mai. Ten tveriasi draugi
jos, steigiama parapijos ir 
statoma bažnyčios.

Ten leidžiama visokių pa-' 
kraipą Lietuviški laikraš
čiai, tik, tiesa, prastesni, 
menkesni negu Šiaurinėje 
Amerikoje pradėta leisti. 
To priežastis tame kad ten 
šiais laikais daug prastes
nės aplinkybės negu buvo 
laikais emigravimo į Šiau
rinę Ameriką.

Yra kiti du dalykai ku
rie skirtingi nuo Šiaurinės

Jau buvo plačiai rašyta 
apie Vokietijos griežtą nu
sistatymą prieš Lietuvius 
delei Lietuvių griežto tvar
kymo Klaipėdos krašto Vo
kietininkų, kurie ten truk- 
šmavo su tikslu atgrąžinti 
Klaipėdos kraštą Vokieti
jai. Vokiečiai net badu no
rėjo marinti savo gyvento
jus, kad tik nedavus Lietu
vos ūkininkams kur padėti 
savo ūkio produktus.

Dabar jau, kaip Lietuvos 
laikraščiai rašo, Vokietija 
davė leidimą importuoti iš 
Lietuvos pirmesnėmis su
tartimis nustatytą kiekį la
šinių. Taip pat Vokietija 
leido per savo kraštą ga
benti iš Lietuvos Į kitus 
kraštus kiaules ir žąsis, ką 
per tūlą laiką buvo uždrau
dę.

Ar nepradės V okiečiai 
jieškoti Lietuvos draugin
gumo, kuomet Prancūzija 
ir Anglija tapo draugingos 
Lietuvai.

—Prancūzijos imperato
rius Napoleonas labiausia 
gyrė ir aukštino tas moti
nas kurios pagimdė dau
giausia vaikų.

—Nežadinkit mane gero
mis, o tik blogomis žinio
mis, sakydavo Napoleonas.

JAU SUTIRPO
Jau sutirpo karštos dienos 
Ką laukuos gyvybę sėjo, 
Kurios tik džiaugsmais ir laime 
Ore dvelkė ir kvepėjo.

Jau praėjo vasarėlė, 
Nuo laukų pranyko gėlės, 
Ir darželiuos nebežydi 
Nei rūtelės, lelijėlės.

Spaudžia širdį ir krutinę
Atminimai vasarėlės,
Nes nutilo pilko sodžiaus 
Bernužėliai, mergužėlės.

Dai‘ naktiganių dainelė
Pasigirsta kur laukuose,
Bet greit gesta ir paskęsta 
Vėjo šėlstančio bangose.

Bet ir jų liūdna dainelė
Vis rečiau į dausas kyla
Ir aidai jau nepasiekia 
Gailiai raudančiojo šilo.

Jonas Morkūnas.

NEŽINAU
(Skiriu V—ei)

Nežinau ar saulė ryt dieną tekės 
Paliesdama rožių žiedus, 
Nežinau ar mergelė dar mane mylės, 
Ar sukurs sieloje džiaugsmus. . . . 
Dabar likimo savo aš nežinau, 
Nežinau savo ateities, 
Ir dabai- džiaugsmais gyvenu, 
Lydimas skaisčios vilties.

Jokniunai. Jonas Januševičius.

KARO DAINA
Sudiev tėveliui ir motinėlei, 
Sudiev broleliui ir sesutėlei, 
Sudiev draugužiui ir draugužėlei, 
Sudiev ir visiems giminėlėms. 
Jote išjosiu, kovot kovosiu, 
Aš už Liteuvą galvą padėsiu.
Jojau per kalnus ir lygius laukus, 
Jojau per krųmus ir lankužėles, 
Per derlius laukus, per Nemunėlį, 
Ir tik prijojau priešo šalį. 
Jote išjosiu, kovot kovosiu, 
Aš už Lietuvą galvą padėsiu.

į“ • Almonaitis.

Vokiečiai Klaipėdoje 
vis Nenurimsta

Iš Lietuvos rašo kad šio
mis dienomis valstybės sau
gumo policija sulaikė Klai
pėdoje žinomą Vokietinin
kų organizacijos tarnauto
ją Legarthaitę, kuri buvo 
tik ką paėmus iš vieno Klai
pėdos banko 21,000 litų, sla
ptai atsiųstų iš Vokietijos 
rėmimui Vokietininkų ju
dėjimo Klaipėdoj prieš Lie
tuvą. Prie to išdavikiško 
darbo dirba ir keli tikri 
Klaipėdos krašto Lietuviai, 
kurie papirkinėja ir savo 
draugus dirbti išdavikišką 
darbą.

Voldetijos Vokiečių spau
da, gindama Klaipėdos iš
davikiškas partijas, pradė
jo bauginti Lietuvą Lenkų 
užmačiomis prieš Lietuvą.

Amerika ir Automobiliai
Bent koks darbų ir biznių 

pagerėjimas šioje šalyje at
spindi geriausia automobi
lių biznyje.

Kaip tik prasidėjo depre
sija, žymiai nusmuko au
tomobilių pirkimas, 

1932 ir 1933 metais au- 
i tomobilių darbai ėjo visai 
nežymiai.

Nuo pereitų metų Prezi
dento Roosevelto pradėto; 

i“New Deal”, tam tikri biz
niai gerai pakilo, kiti laiki
nai gavo pasigerinti, dar
bai nekurtose išdirbystėse 
pradėjo eiti smarkiai, pas 
biznierius ii- darbininkus 
atsirado pinigų, ir štai šy- 
met automobilių biznis pa
šoko aukščiau negu buvo 
1932 ir 1933 metais sudėjus 
į vieną.

Ateiviai šiek-tiek šaltes- j 
ni tuo atžvilgiu, bet Ameri
konai, ir čia gimę ateivių 

i vaikai, tuoj prmiausia ėmė
si apsirūpinti save automo
biliais, vietoj apsimokėti 

! pragyvenimo skolas.

j TURKIJA ELEKTRIFI- 
KUOJASI

1 Turkija, viena iš labiau- I 
Į šia užsilikusių šalių, kuri 
i turi artimus ryšius su Eu- 
i ropa, pagaliau pradėjo rū
pintis sumodernėjimu. Ta 
šalis nusistatė planą elek-1 
trifikuotis ii- tam tikslui 
paskyrė $22,000,000.

Be to, jau vykdoma Tur- 
1 kijos industrializavimas, su 
tikslu apdirbti savo žaliavą j 
namie ir naudotis išdirbi
niais, vietoj išsiųsti medegą I 
kitur, o paskiau iš kitų pir
kti gatavus produktus.

Prancūzijos valdžia pasi
ryžo išvežti į kitas šalis sa- 

I vo kviečių perviršį kad ir 
už pusdykę. Prancūzija tu
ri 70,000,000, bušelių kvie
čių perviršio. Valdžia pa
skyrė $53,000,000 pagelbėti 

! eksportieriams atsikratyti 
kviečių.

TAI BENT MALDNAMIS
New Yorke, Episkopalai 

statydinasi katedrą, kurios 
visas įrengimas’kaštuos 14 
milijonų dolarių. Apie ke
turi milijonai jau įdėta, dar 
reikia dešimties milijonų 
dolarių bažnyčios baigimui.

Ta katedra, kuomet bus 
pilnai įrengta, bus didžiau
sia gotiško stiliaus katedra 
pasaulyje. Joje bus 15,000 
sėdynių ir stačių galės sto
vėti iki i 40,000.1 Visi galės 

I girdėti pamaldas, nes bus 
įrengta garsiakalbiai.

Bažnyčios vadovybė labai 
susirupinus kur gaus tuos 
trūkstamus $10,000,000, ka
da milijonai žmonių vaikš
čioja be darbo.

(Tęsinys iš pereito num.)

XIX. v
Kitą dieną Judas labai užsivylė.
Tą dieną Mokytojas visą laiką mokė 

žmones įvairiais savo prilyginimais, kaip 
ir kurs kitas Izraelio mokytojas butų da
ręs. Ir kada pagaliau jis perėjo nuo žo
džių prie veiksmų, jie buvo nukreipti ne 
prieš prispaudėjus jų tautos, bet prieš pa
čius tos tautos žmones. Bažnyčios kieme 
paprastai susėsdavo pirkliai, keisdavę ki
tų kraštų vertybes į bažnyčios pinigus, 
kuriuose nebuvo žmogaus galvos atvaizdo, 
ir pardavinėdavo galvijus aukoms. Šiuos 
pirklius Mokytojas išvijo dideliu rustumu, 
miniai paskui jį sekant. Judas buvo tik
ras kad Mokytojas, panaudojęs jiegą prieš 
savo žmonių menkesnės rūšies nusikalti
mą, ilgiau nieko nelaukdamas, iškels savo 
vėliavą prieš visos tautos prispaudėjus. 
Bet, ryt dienos sulaukus, jiems begryžtant 
iš Betanijos, Mokytojas aiškino klausinė- 
jusiems jį mokslo vyrams, kad jie ir to
liau privalo atiduoti cezariui kas cezario, 
atidavę Dievui kas Dievo.

Beveikščiodamas, nusiminęs, Alyvų 
Kalne, Judas išgirdo ką tai šaukiant jį 
vardu. Atsirgyžęs, jis pamatė raštažinį 
Eleazarą, iš jo gimtinio Kerioto kaimo, 
dar vikrų, bet jau pradėjusį senti. Kuris 
laikas atgal jis buvo pašauktas j Jeruza- 
lemą užimti vietą Sanhedrine. Gavęs pa
laiminimą, Judas paklausė naujienų iš Ke
rioto.

“Mačiau vakar pirklį Šefatiją”, atsa
kė Eleazaras, išdidžiu, kaip ir pridera to
kiam aukštam žmogui, balsu. “Sužinojau 
iš jo kad tavo tėvas del silpnos sveikatos 
negalėjo šiais metais ateiti Pasovero šven
tei. O gal ir geriau kad neatėjo: jis turė
tų labai smarkiai ir skaudžiai apsivilti.”

Judas paželgė į senį, nustebęs.
“Taip, turėtų užsivilti del to vyro iš 

Galilėjos”, aiškino toliau Eleazaras. “Tu 
pats atėjai iš tų kraštų ir gali papasakoti 
man daugiau negu aš jau žinau. Kas lie
čia manęs, aš juo visai nepasitikiu. Aš pri
sibijau kad tai ir vėl bus akmuo, tie ku
riuo teks Viešpaties žmonėms suklupti ir 
teks pralieti daug nekalto kraujo. Man 
pasakojo buk jis skelbiąs esąs Dovydo sū
nūs ir pažadėtasai išganytojas.”

“Ar tu dar abejoji?” paklausė Judas.
Senis nustebo:
“Abejoju? Ką gi kitą sveiko proto 

žmogus turėtų daryti?”
“Tu nepažysti jo’š, karštai atsiliepė 

Judas. “Niekas kas tik yra girdėjęs jį, 
negali netikėti jam!”

Eleazaras nusijuokė:
“Sunau, aš pažystu jau tris mokslo 

vyrų gentkartes. Daugiau negu vienas bu
vo tokių kurių žodžiams, rodos, negalima 
buvo netikėti. Kai stabmeldžiai atėjo pas 
mano mokytoją Hilelį, lai jis ilsisi amžinoj 
ramybėj, barti jį, jie pasiliko mokytis ir 
melstis, o jis vis tik nedryso pasiskelbti 
išganytoju. Esu girdėjęs ir apie šio vyro 
mokslo žavėtingumą, bet taipgi esu girdė
jęs kad jo mokslas neatitinka musų seno
viškoms tradicijoms. Jis barasi ant musų, 
lyg prisilaikymas Mozės Įstatymų Imtų 
tikrai mirtina nuodėmė. Ar tai tokiu ke
liu einant galima sujungti išblaškytas Iz
raelio vaikus ir vesti juos kovon prieš pri
spaudėjus?”

“Bet jis paeina iš Dovydo sėklos!” 
pertraukė jį Judas.

“Taip pat ir Hilelis pareina, sunau. 
Be to, ar visa taip yra kaip tu šakai? Aš 
dar nesu sutikęs Galiliečio kurs galėtų sek
ti savo kilmę daugiau kaip per tris gent
kartes, ar daugiausia keturias. Tu pats 
gerai žinai kad daugumoje jie pareina iš 
stabmeldžių, kurie buvo, prievarta apipjau
styti Harmoniečių karalių įsakymais.”

Judas negalėjo daugiau ginčytis, bet 
jis nurodė į įvykį bažnyčios kieme, kaipo

į gerą ir svarbią darbo pradžią. Ir šituo 
jis negalėjo įtikinti senio.

“Aš ir mano bendradarbiai Sanhedri
ne per daug metų veltui stengėmės tai pa
daryti: pats gerai žinai kad uždrausta eiti 
į maldnamį su rišuliais ir lazdomis. Sa
dukėjai kunigai leidžia, ir mes nieko ne
galim padaryti. Ir mums besistengiant 
juos įtikinti, štai ineina karštagalvis ir 
užteršia šventą vietą, panaudodamas jie
gą. Rytoj jie visi vėl sugryš, ir visas mu
sų įtikėjimo darbas bus žuvęs. Argi šita
me mieste nėra didesnių nedorybių kad 
reikia panaudoti smurtą bažnyčioje, be
veik išvakariuose musų visų didžiausios 
šventės? Pasakyk savo Mokytojui kad jis 
butų atsargesnis ateityje. Jis įpykino vi
sus kunigus, ir aš jau girdėjau juos kal
bant kad jis užsipelno mirties. Saugokis 
ir pats, mano sunau. Išganytojas atėjęs 
pas mus, atneš musų pačių tarpan taiką, 
o ne kardą. Jis ves kovą prieš prispaudė
jus, o ne prieš savo brolius. Jis privers 
Romą mokėti mokesnius mums, o ne aiš
kins mums, kaip pats esu girdėjęs savo au
simis, kad mes privalome mokėti Romai. 
Nėra ko bijotis nei manęs, nei mano drau
gų Sanhedrine. Sanhedrinas jau nebetu
ri gyvybės ir mirties teisių, be to jis ir ne
pasmerktų mirčiai už tokį menkniekį kaip 
šis. Romėnams žmogaus gyvenimas ne
daug tereiškia, o kunigai, reikia nepamir
šti. yra labai kerštingi, kaipo priešininkai. 
Aš bijau kad musų šventės metu kas nors. 
turės netekti gyvybės. O gal ir geriau 
kad vienas žmogus numirtų, negu kad su
klaidintų visą tautą ir kitas neprinokęs 
dar sukilimas butų paskandintas kraujuo
se.”

Jis nuėjo savo keliu, ramus ir išdidus. 
Judas, svarstydamas visą ką iš jo girdėjo, 
skubinosi pas savo draugus.

(Bus daugiau)

LATVIAI. Latviai yra labai panašus 
į Lietuvius, nes jų ir Lietuvių kalba yra 
išriedėjusios iš labai artimų viena kitai 
tarmių. Taigi Latviai ir Lietuviai yra 
vieno kilimo žmonės. Daugiausia Latvių 
Lietuvoje gyvena pačioje šiaurėje, t. y. 
greta su Latvių valstybės siena.

Klaipėdos miestas. Klaipėdos miestas 
yra gana senas, nes jis buvo įkurtas 1252 
metais. Vokiečiai išpradžių jį vadino Me- 
melburgu, o vėliau tiesiog “Memel”. Ka
riaujant Lietuviams su Vokiečiais Klaipė
da gana daug nukentėjus buvo, ypač 13-15 
šimtmečiuose.

Durpynai Lietuvoje. Lietuva turi apie 
180 tūkstančių hektarų įvairių durpynų, 
bet tinkami) durpėms kasti yra apie 70,000 
hektarų, o šlapiosios durpių masės priskai- 
toma iki 2 bilijonų- kubinių metrų, ir tatai 
sudarytų apie 200 milijonų sausų durpių.

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”

SAPNINYKAS
Didelis;’’ gausiai pav-eiksluotas ? Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo j j turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

REIKALAUKIT '-DIRVOJE”
6820 Superior - Ave. _ _ Cleveland, Ohio
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DIRVA

Latviai Atšaukia Preky- j ekonominių santikių pagrindui
VIETINĖS ŽINIOS j

ulbos verti I
Vairai ,

bos Sutarti SU Lietuva taip abiejų kraštų surasti.
’ ; + . . i “L.U.”Kaunas. — Latvių vyriausy- 1
bė pranešė Lietuvos vyriausy- _ . "
bei kad atšaukia savo sutartis ŠIUOS \ ASAROS ŠPOSAI 
su Lietuva padarytas Gruodžio
1 d. 1933 m. ir tų pat metų 
Gruodžio 21 d. įsigaliojusias 
prekybos ir mažojo pasienio su
sisiekimo.

Atšaukimas motivuo j amas
tuo kad, šių sutarčių tvarko- ’ . -v- 
ma, Lietuvos ir Latvijos pre- laskes-
kvlm no.- nirnm nūs- Daugelyje vietų Lietuvoje

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
svarbus susirinkimas bus lai
komas ketvirtadienio vakare, 
Spalių 25 d., nuo 8 vai., Lietu
vių salėje. Tai bus paskutinis 

šiaurės Lietuvoje kai kurių j susirinkimas prieš balsavimus,
kaimu ūkininkai rugius s*ėja bus svarbus kalbėtojai, ir bus 

| antru' kartu, nes, esant saus-' šio to narių .pavaišinimui 
I . . . . Valdyba,toms, rugius iškirto kirminai. __________

Šiaulių apskrityje ir kitur, MIRĖ. Mirė Pranas Serei. 
prinoko avietes. ka, 15 m. amžiaus, nuo 1328

Kaune antru sykiu prinoko Giddings rd. Palaidotas Spa
lių 18 d., su apeigomis Šv. Jur
gio bažnyčioje. Liko žmona

kybą per šių metų pirmą pus-1, ‘ » D ' e - ® Jieva, vienas sūnūs ir viena,
mėtį buvus nuostolinga Latvi-lSla vasarą antrą kartą prazy- <jukte. Laidojimu rūpinosi Del

Ižią. Ir šį net vaisių už- la Jakubauskiene.
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jai, nors sutarčių tikslas buvęs/’0 v>šni°s ’’
išlaikyti abipusių mainų ’YS-:Veličkos dar-’ PARSIDUODA Heat Circu- 
svarą. Iš antros puses, mažo-/ Maujampoleje, Veličkos dai jator (kambarinis pečius) visai 
jo pasienio -susisiekimo sutar- ze’_ Į?raziai prinoko namines Į mažai vartotas, kaip naujas, 
tis Latvijos vyriausybės nuo-j av’e’;os ’os ^la didesnės ii Gausit už visai prieinamą kai
nyno ciidnrins salvjrsos išsinlė 'skanesnės už pavasarines. iną. Matyti galima visada — mone, suda t s sąl, gas ssip e “L U ” Lietuviu namas. Kreipkitės
sti spekuliacinei prekybai, ku- ’ ’ | 1138 E 78th street.
ri pradėjus dezorganizuoti Lat
vijos vidaus rinką.

Atšaukdama tas
Latvijos vyriausybė
pabrėžia normalios
raidos svarbumą tarp
ir atvijos ir siūlo neatidėlio
jant pradėti derybas naujam

DidelesFrank T. Cullitan i 
County Prosecutor
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NUGRIOVĖ VOKIŠKUS PA- į 
MINKLUS

Iki šios Vasaros Klaipėdoje 
stovėjo Vokiškų paminklų biu-l 
štai. Tačiau dabartinis Klai
pėdos miesto burmistras Simo
naitis įsakė tuos paminklus nu
griauti, kaip nesuderinamus su 
Lietuvių tautos dvasia. Tas ir 
buvo padaryta. Klaipėdos kra
što Lietuvių visuomenė dabar 
mano pastatyti Klaipėdos mie
ste Lietuvių veikėjų biustus. 
Pirmiausia mano pastatyti di
džiųjų Lietuvos kunigaikčių, 
Basanavičiaus, Kudirkos, Mai
ronio ir Smetonos biustus. Va
dinasi, vietoje Vokiškų, stovės 
Lietuviški paminklai. —Tsb.

iJIEŠKAU DARBO NAMUOSE
Noriu gauti darbą šeiminin- 

kauti nedidelėj Lietuvių šei
moj, esu 40 m. amžiaus, galiu

1 dirbti visokį namų darbą.
Kreipkitės arba parašykit:

M. S. (43)
3302 Woodbridge avė. (netoli 

Miesto Ligoninės)

Kas Norit Skolinti ant
i-mo Mortgage

Kurie turite Lietuvių
Banke pinigų ir norite

• juos paskolinti ant na-
*mųant 1-nio mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave. ______________

I WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue i

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
= Palaidi jimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok : 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ; 
H lygus, be tsižvelginio į kaštus. E
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- =
— derniškas. E

Naturalis Lapuose Tabakas, 
toks koki jūsų tėvukai rūke, 

tiktai 65c svaras.
Rūkomas Tabakas 50c sv.

Dėžų rankom darytų cigarų 
50 už $1.89

Dėžė rankom darytų cigarų 
100 už $1.95

Kitokį pigumai cigarų ir 
tabako. (45)

WM. NEIDES
6928 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio

‘.RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

Žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi 
tymui.

= HEnderson 9292 §1 “RIM
aaKiiuiiiiimiiii: i u u 11 ui i u 1111 ii 11 • m ii im u m m 111 in 111 u n 1111 mi i nu u nu u m m 1 UI Grand St.

Sekančiais rinkimais balsuotojai 
Clevelando srityje bus prašomi iš
rinkti tam tikrą skaičių teisėjų į 1 
Common Pleas Court. Jūsų parei
ga yra pasirinkti geriausia kvaifi- 
kuotus žmones tam darbui, kadangi 
nuo jų priklauso jūsų reikalai. Vie
nas iš kandidatų keturių metų ter
minui į Common Pleas Teismą yra 
Melville Willis Vickery. The Bar 
Committte (Advokatų Draugijos) iš- 
anaizavo kondidatus ir atrado Mr. 
Vickery tinkamu tam darbui į kuri 
jis kandidatuoja. Štai keetas svar
bių faktų iš' jo gyvenimo.

Mokinosi Ceveland Law 
kurioje jo tėvas < 
buvo dekanas, ir baigė 1914 metais , žmonių pinigų, 
su laipsniu L.L.B. Cum Laude. į Cullitan patraukė

Gavo L.L.M. Laipsnį iš Cleveland ' nubaudė šešis gerai 
Law School 1928 metais. Į lando kriminalistus.

Narys The Ohio Bar Association ! pastangos Vykdyti įstatymus Cuya- 
komiteto 
can Law

Gimęs 
Bellevue, 
kyklas Clevelande. 
Case School of Applied 
laipsniu B.S. Pradėjo 
teises Ohio valstijoje ir 
per pastarus 20 metų.

Nuo 
sorium 
kanas 
mirties

Frank T. Cullitan ėjo savo parei- , 
[ gas County Prosekutoriaus vietoje i 
atsakančiai nuo to kaip jis tą vietą , 
užėmė Sausio men. 1933 m.

Cullitan’o investigacijos finansinių 
įstaigų privedė prie įkalinimo žymių 
bankierių, C. Stirling Smith ih Al- 
banley Johnson, Standard Trust 
Banko vedėjų, Leonardo Weitz, už
sidariusios Commercial Savings and 
Loan Company, ir Joseph Zitielo, 
yedėjo The Zitiello Banking Com- 

i pany. Prie to jo patraukti atsako- 
I mfbėje yra kiti žymus bankieriai iš 

__ School Į Union Mortgage Company ir Union 
Judge Wilis Vickery Trust Company, už netvarkų valdy-

atsakomybėn ir 
žinomus Cleve- 
ir bendrai jo

Spalio-October 24 d.
4601 Euclid Ave. Pradžia 8:15 v.

Svarbiausioj poroj imsis du Amerikoj 
pragarsėję milžinai — Lietuvis su 

Vokiečiu —

JUOZAS KOMARAS
HANS STEINKE

Ir keturios kitos poros žymių imtikų

■Rimbą” pama-

B A S”
Brooklyn. N. Y.

.■.W.W.W.V.W.Wa’.W-V.W.’.V.W.'.SV^^.W.NWW.'.^ViV.'W.SV.r.WA-.W.S^V.V.V.W

Pareiškit Savo
Pasirinkimą
Balsavimo Dienoje

KO PAGEIDAUJAT
Kad viešų mokyklų sistema butų išgelbėta, kad 

nuo netvarkių važinėtojų nukentėję žmonės butų ap
rūpinti gydymu, kad alkani butų papenėti, kad gatve- 
karių važinėtojai ir kiti taksų mokėtojai gautų teisin
gą atsinešimą; ar

Kad daugiau kelių butų budavojama?

tų pirmiau paminėtų gerumų, bal- 
abiejų siūlomų konstitucijos priedų 

(Constitutional ammendments ) balsavimų dienai 
ėjus — Lapkričio šeštą. <

Jeigu norite 
suokite NO prie

at-

kad*Kruvon sudėjus tiedu priedai (amendments) reikalaują (1) 
gasolino taksai niekad nebūtų didesni negu 3 centai už galioną, 
kad gasolino taksai ir automobilių leidimų ineigos nebūtų naudojamos 
mokyklų palaikymui, šelpimui, ir tt., ir (3) kad motoriniai vežimai *
liūtų konstituciniai paliuosuoti nuo taksų kaipo nuosavybė.

THE CLEVELAND RAILWAY GO
WAWJVi

kooperuojančio 
institute.

Vasario 4 d.,
Ohio. Lankė pradines mo- 

Baigė 1911 m.
Science su 
praktikuoti 
praktikavo

su Ameri- | hoga apskrityje parodo kad jis yra 
| drąsus ir žinantis savo pareigas pi- 

890 metais, j liečiu reikalų gynėjas.
Prisiminkite jį balsavimuose Lap

kričio 6 d. ir atiduokit už jį savo 
balsą.

1922 metų yra 
Cleveland Law 
Cleveland Law _____  ___
jo tėvo, Judge Willis Vick- j 

ery nuo 1932 metų.
Tarnavo Pirmu Leitenantu Infan- 

terijoje Pasauliniam kare su 331-ma į 
Infanterija ir su 4-tu Armijos 
pusu. Tarnavo kaipo Teismo 
sėjas Advokatas Prancūzijoje.

teisių profe- ,
School. De-/1
School nuo

Kor-
Tei- 1

$1.25, ir ringside $2.00.Tikietai: 44c., 84c.,

—Karl Pojello, Promoter—

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

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

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

(ši anglis duoda dideli karštį, 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.

T AM V SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

• /engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.
geras ir nebrangus.
Owners
Roofing
GRAFF

Darbas
Home

J.
7313

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ) 

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad 
mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz- 
du, dedervinių, nevirškinimo vi- , 
durių, užkietėjimo vidurių, ko-' 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė- į 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
TeleL ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas sav_____
(Apatiškai mane galit matyt nuo Į

9- -12 ryto ir 5—11 vakare)

ir visokiu ki- i
(18)

APTIEK A 
Cleveland, O.
■ ENd. 8534 i 

eaitėje. |

GAVO

$10.00 |
. 6.00, 
. 5.00. 
. 5.00

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Brbora Ruškienė ........
Emilija Daugaitė ...
Gabrielius Jonaitis ...
Magdė Kąžemėkaitienė
Pranciškonų Vienuol......... 6.00 :
Levutė šalčiuke  ........... 10.00 i

|
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland,

STONIS"
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

O

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— —

W.
Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

mis

Jeigu jums aplinkybes pagerėjo, kaip dauge
lio kitų buvusių telefono naudotojų, jus irgi 
norėsit Įsidėti telefoną. Mes Įdėsim greitai ir 
vėl galėsit susisiekti su savo draugais visur— 
kituose miestuose per visą šalį.

LINKSMI balsai tik švaistosi telefono vielo- 
apsikeičiant idėjom ir smulkiom ži

niom. Telefonai vėl suvesti atgal į daugelį 
namų, ir šeimininkės, baigę savo darbą, gali 
pasilsėti ir pasikalbėti su savo draugėmis.

Telefonas jūsų namuose 
atsieina jums tiktai 

9 centai į dieną

.THEO H I O BELL TELEPH ON E C O



KAS GIRDĖT aEVELflNDEAPIEUNKESE SPORTAS
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Tau tin in kų Seimas ir 
Iškilmės

Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį Clevelande buvo daug žy
mių svečių iš plačios Amerikos. 
Tai buvo tautinės srovės veikė
jai, kurių čia tiek nebuvo nuo 
Sandaros seimo apie 10 metų 
atgal.

Tai buvo dviejų dienų Tauti-; 
nes Srovės, veikėjų suvažiavi
mas pasitarimui apie svarbius 
Tautininkams ir Sandariečiams 
reikalus.

Tautininkai šeštadienį, Spa
lių 13 d., atlaikė savo seimą, 
išsirinko valdybą, ir nutarė iš
vien su Sandara veikti tauti
niuose Amerikos Lietuvių rei
kaluose.

(Plačiau apie viską pamini
ma straipsnyje ant 1-mo pusi.)

Seimo ir konferencijos posė
džiai įvyko Stonio restauranto 
salėje (viršuje. 6822 Superior 
avenue.)

Vakarienė 
šeštadienio vakare, toje pa

čioje gražioje saliukėje įvyko 
tautininkų vakarienė, kurioje 
dalyvavo keliolika vietinių vei
kėjų. Vakarienės laiku pasakė 
kalbas Dr. B. K. Vencius, J. 
Antanavičius (abu iš Brookly
no) ; L. P. Baltrukonis (vieti
nis), D. Klinga (iš Brooklyno), 
Inž. F. F. Simons (iš Chicagos) 
ir J. J. šlikas (iš New Yorko).

Bendra Konferencija
Sekmadienį, Spalių 14 d., į 

tautininkų - sandariečių konfe
renciją atvyko dar daugiau de
legatų iš įvairių kolonijų.

Trys delegatai turėjo išva
žiuoti šeštadienio naktį atgal į 
Brooklyną, taigi jie dalyvavo 
tik tautininkų, Amerikos Lie
tuvių Sąjungos, seime.

Bendros konferencijos pirmi
ninku buvo A. M. Praškevičius, 
vietinis, ir sekretorium J. 
gys, iš Brooklyno.

Aplankymas Darželio
Dabar Clevelande kas tik 

silanko tarp Lietuvių, aplanko 
ir Lietuvių Darželį. Taigi an
trą vai. po pietų visi konferen
cijos dalyviai ir daugelis vieti
nių, automobiliais išpuoštais 
tautinėmis spalvomis, susirin
kę prie “Dirvos” redakcijos, 
motorciklinio policijanto lydi
mi, nuvažiavo i Darželį. Nuve
žė vainiką pas Dr. Jono Basa
navičiaus paminklą ir ten pasa
kė kalbas Kapt. P. Jurgėla, Dr. 
K. Drangelis, Adv. Jurgėla, M. 
Bieška, Jonas Valaitis, J. J. 
Šlikas, J. Sagys ir B. F. Simo- 
kaitis.

Ypač buvo graži ir graudi 
kalba Kapt. P. Jurgėlos, kuris 
dar gyvą Dr. Basanavičių ma
tė Lietuvoje prieš jo mirtį, o, 
dabar atidavė jam pagarbą šia
me kontinente, prie jo pamink
lo, kuris yra vienatinis Lietu
viškas paminklas už Lietuvos 
rubežių.

Vainikas padėta nuo visų 
tautinės srovės konferencijos 
dalyvių.

_ Iš Darželio sugryžus, dar tę
sėsi antra konferencijos sesija, 
kurioje nustatyta visas tauti- 
ninkų-sandariečių veikimo pla
nas.

Vilniaus Užgrobimo Paminė
jimas

_ Tą patį vakarą Lietuvių sa
lėje buvo surengta Vilniaus už
grobimo paminėjimas. Pasi
naudojus svečiais kalbėtojais ir 
artistais, programas buvo labai 
įdomus, kokių retai Clevelande 
pasitaiko.

Programo vedėjas buvo Jo
nas Brazauskas, kuris turėjo 
visą eilę kalbėtojų ir daininin
kių ir maišydamas tarpais kal
bas, tarpais dainas, perstatinė
jo svečius iš įvairių miestų.

Kalbėtojai buvo: Jonas Va
laitis iš Brooklyno, P. J. Zuris 
iš N. Olmstead, Inž. B. F. Si-

, mokaitis, M. Biekša, Kapt. P. 
i Jurgėla. Visų kalbos buvo pri
taikytos Vilniaus klausimu.

Dainų dali išpildė: vietinės 
Anelė Kavaliauskienė, Adelaide 
Miliauskaitė, N. Skirbantas, ir 
svečiai: J. Blumbergis, akor- 
dionistas, iš Pittsburgho; Zosė 
Vitaitienė, iš New Yorko (dai
navo dviem atvejais), Paulina 

; Šarkaitė iš Chicagos, ir Juozas 
Olšauskas iš Chicagos.

Prie dainų pianu akompana
vo vietinė pianistė Aldona Wil- 
kelienė.

Po programo tęsėsi šokiai. 
Kadangi šį pavasarį Clevelan- 
diečiai su aukavo Vilniaus rei
kalams arti $80, šį kartą aukų 
Vilniaus reikalams nerinkta.

Seimo, konferencijos ir Vil
niaus paminėjimo surengimui 
darbavosi: Jonas Brazauskas, 
K. S. Karpius, Jonas Jarus, A. 
M. Praškevičius ir keli kiti.

Visiems kurie pagelbėjo pa
sidarbuoti Lietuvių salėje lai
ke parengimo komisija taria 
širdingą ačiū. , Rep.

Vanagaitis Lankysis Cle
velande Lapkričio 6 
Vanagaitis, Olšauskas ir jų 

“Dzimdziai” atvažiuoja vėl į 
Clevelandą, bet šį sykį atva
žiuoja čia švęsti savo 10 metų 
sukaktuves nuo atvykimo 
šalį ir į musų miestą.

Kaip gėrėjosi, kaip ašarojo 
ir džiaugėsi CIevelando Lietu
viai kuomet pirmą kartą Cle
velande pasirodė tie visai nau
jos rūšies, smagus, įspūdingi, 
patriotingi artistai, “Dzimdzi- 
Drimdzi” su kompozitorium A. 
Vanagaičiu, Juozu Olšausku ir 
kitais!

Nors dešimts metų praėjo 
nuo to jų pirmo atsilankymo, 
tačiau jie vis tebėra tokie links
minanti, graudinanti, 
nanti mus, ir visada 
gausiai atsilanko juos 
tf. Taigi, dabar vėl

atva-

į -ši?

patenki- 
publika 

pamaty- 
gausime 

progą juos matyti ir girdėti 
visai jau trumpu laiku—“Lek- 
šinų vakare”, antradienį, Lap- 
kričio-Nov. 6, Lietuvių salėje.

BRAZAUSKAS LAIMĖJO
Trečiadienio vakare, Karolio 

Požėlos promotuojamose imty
nėse Coliseume (4601 
avė.) tarp kitų porų 
buvo ir Lietuvis, Andy Broun 
(Brazauskas) iš Brooklyno. Jis 
ėmėsi su daug didesniu už sa
ve priešu, Floyd Marshall, ta
čiau Broun išėjo laimėtoju..

Kitos poros buvo: Hank Bar
ber, kuris nugalėjo George Ge- 
tzewick, Frank O’Conner išėjo 
lygiomis su Willie Davis. Pa
saulinis čampionas Ed Don 
George nugalėjo John Spellman 
dviem atbejais.

KOMARAS SU STEINKE
Kitą savaitę. Spalių 24 d., 

Coliseume imsis svarbiausioje 
poroje Juozas Komaras su pra
garsėjusiu Vokiečiu, Steinke. 
Tai bus tikras dviejų milžinų 
karas, kurio pamatyti susirinks 
pilna Coliseum salė.

Tikietai yra pigus: 44c ir 
aukščiau. Jonas Jarus.

Euclid 
imtikų

Sa-

at-

Darželio Sąjungos 5 Me
tų Sukaktuvės

Jau sueina penki metai nuo 
to kaip CIevelando Lietuviai 
suorganizavo CIevelando Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gą ir pasiėmė ant savo pečių 
įsteigimą savo Darželio..

Nors tas darbas pradėta tuo 
laiku kai prasidėjo depresija ir 
sunku buvo parama gauti, ta
čiau patriotingi, susipratę Lie
tuviai visomis galėmis stojo tą 
darbą varyti, ir štai jau antras 
metas kaip musų Darželis ati
darytas ir jį aplanko visi Lie
tuviai ir patriotinės šventėse 
ir šiaip į Clevelandą užvažiavę. 
Ten stovi Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklas, kuriam nusi
lenkia kiekvienas kurio tik gys
lose teka Lietuviškas kraujas.

Bet Darželis toli neužbaigtas, 
ir tie patys patriotingi Lietu
viai sunkiose sąlygose dirbda
mi, varo darbą pirmyn.

štai rengiama Penkių Metų 
sukaktuvių vakarienė, kurios 
pelnas eis Darželio darbų tęsi
mo naudai.

Vakarienės 
ėmė suaukoti 
biznieriai, kad 
no padarius.

Vakarienė įvyks sekmadie
nio vakare, Lapkričio 28, nuo 
6:30 vai., šv. Jurgio parapijos 
salėje. Įžanga ypatai tik 75c. 
Po vakarienės bus šokiai.

Gerbiamieji, viskas ko pra
šome iš jūsų tai tik atsilanky
ti į šią vakarienę-banketą ir 
tuomi prisidėti prie Darželio 
darbų pastumėjimo.

Reikia pinigų kad galima bu
tų toliau Darželį vystyti, gra
žinti. Prisidėkit visi.

Tikietai gaunami “Dirvos” 
redakcijoje, P. P. Muliolio raš
tinėje ir pas komisiją.

Kviečia Vakarienės Komisija.

reikmenis pasi- 
vietos Lietuviai 
tik daugiau pel-

Radio Programai
“Dirvos” radio programas 

pereitą sekmadienį patenkino ir 
tuos kurie paprastai iš pavydo 
kalba kad tai tas tai tas nepa
tinka. šį kartą programe da
lyvavo žymus svečias, artistas 
Juozas Olšauskas, kuris lankė
si tautinės srovės seime. Jis 
padainavo dvi populiariškas 
dainas. Kitas dvi dainas su
dainavo vietinė, Anelė Kava
liauskienė.

Be to dar, buvo kitas svečias, 
Jonas Valaitis, Brooklyn© Lie
tuviškų programų vedėjas, ku
ris darė pranešimus savo gra
žiu balsu ir iškalbingumu.

Programą vedė Jonas Jarus, 
muzikalę dalį, atidarymo ir už
darymo muziką, “Plaukia Ne
munėlis”, vadovauja Aldona 
Wilkelis, laidotuvių direkto
riaus Nikodemo Wilkelio žmo
na, kuri skambina pianu, ir 
Casey Yurgelis, akordionu.

“Dirvos” radio programai 
buna sekmadienio rytais nuo 
9:30 vai. lygiai. Klausykit tų 
programų patys ir praneškite 
kitiems Lietuviams apie tai.

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

WEAKENED BY WEEK-ENDS K. of L. SPOTLIGHT
By PETER SKUKAS

Of the manifold 
number of vices which 
humans are afflicted 
with gambling is the 
most attractive of them 
all, with this upper
most 
itor 
one 
sale

out to

guide ..

a shoi-t 
give you

WARNER BROTHERS 
siryžo pargabenti ir 
Clevelandiečiams 
dame Du Barry“ filmą, kurio
je vaidina Dolores Del Rio. šis 
veikalas yra iš laikų Prancūzi
jos karaliaus Louis XV. Fil
mą rodoma šią savaitę Hippo
drome teatre.

Taipgi matysit puikius pa
veikslus Warner Bros. Uptown 
ir kituose teatruose.

pa- 
parodyti 

naują “Ma-

SUSIRINKIMAS. Liet. Ka
talikiškų Draugijų bei Kuopų 
Sąryšis laikys mėnesinį susi
rinkimą trečiadienio vakare, 31 
d. Spalių, Lietuvių salėje, nuo 
8 vai. vakare. Visi atstovai 
prašomi atsilankyti.

Rast. J. A. Keidis.

‘PAVERGTŲJŲ
KALVARIJOS”

Keturių aktų tragiška drama — stato scenoje

Lietuvių Kultūros Jaunimo Draugija
Sekmadieni, SPALIU-OCT. 21 d. 

Lietuvių Salėje
Programas prasidės lygiai 5 v. Įžanga 40c. šokiams 25c.
Veikale “Pavergtųjų Kalvarijos” vaizduojama kaip Lenkai 
kareiviai užgrobę Lietuvos dalį, kankina musų brolius ir 
sesutes, ir kaip pasišventusiai pavergtieji kovoja už savo 
teises. Veikalas yra Lietuvoje išleistas, todėl pilnai atvaiz
duoja pavergtu musų brolių' gyvenimą priešais.

Vaidinime dalyvauja žymios vietos scenos mėgėjų spėkos. 
Po programo bus šokiai. Kviečia KOMISIJA.

UŽMUŠTŲ JAU 240. Nuo 
pradžios šių metų iki praeito 
sekmadienio automobilių nelai
mėse CIevelando srityje jau už
mušta 240 asmenys. Tą skai
čių padarė praeitą sekmadieni 
užmušimas 8 žmonių.

ATLETŲ KLUBAS
Lexington Athletic Club, 1764 

E. 55th St., yra labai gera vie
ta jauniems kurie mėgsta spor
tą. Ten yra gerai įrengta pa
togumai lavinimuisi imtynėms 
ir kumštynėms. To klubo sa
vininkas yra sportą mėgstantis 
jaunas Lietuvis, Andy Ladiga.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
Karolis Požėla pradėjo rengti 
imtynes Coliseume, 4601 Euclid 
avė. Požėla partrauks į Cleve- 
landą labai daug geriausių im
tikų iš visli šalių. Kurie imti- 
kai Clevelande apsibus tie trei- 
niruosis tame klube, taigi pa
tartina jauniems vaikinams ku
rie mėgsta sportą kreiptis i šį 
klubą arba į musų ofisą Coli
seume. Jonas Jarus,

Asst. Promoter.

PAAIŠKINIMAS. SLA. 362 
kuopoj atsirado koks tai repor
teris, kuris “Dirvos” nr. 40 ra
šo pastabą apie šios kuopos iš
važiavimą, rengtą Rugs. 8 d., 
be jokių " skelbimų. Gaila kad 
reporteris nelanko kuopos su
sirinkimų. Kuopa nebuvo nu
tarus rengti išvažiavimo tai ir 
neturėjo ką skelbti. Teisybė, 
buvo tas minimas išvažiavimas, 
bet ne kuopos rengiamas. Di
duma kuopos narių ten dalyva
vo, bet kuopos vardo nebuvo 
reikalo maišyti be kuopos nu
tarimo. 362 kp. Vald.

KORTAVIMO IR ŠOKIŲ 
VAKARGILIS

Mažų Namų Savininkų orga
nizacija, Lietuvių skyrius, ren
gia pasikortavimo ir šokių va
karėlį šio šeštadienio vakare. 
Spalių 20 d., Lietuvių salėje.

Kortavime laimėtojams ski
riama gražios dovanos. Taip
gi su įžangos tikietu, kuris 

_  _ „ bus tik 20c., bus duodama ska- 
Tie programai va-1 nių užkandžių. Bus visokių iš- 

. Orkestras bus Juo-

IŠRADIO APIE TAUTAS.
stoties WGAiR sekmadieniais 
nuo 1 vai. dieną duodama gra
žus pamokinanti programai apie 
įvairias CIevelando tautas ir 
jų žmones. ' 
dinami “Moses Cleveland’s Al- j sigerimų. 
bum”. Tarp kitų tautų bus pa- zo Luizos, gros iki vėlumos, 
pasakojimų ir apie Lietuvius. Visus kviečia Komisija.

Didelis, Smagus Vakaras!
TEATRAS DAINOS PRAKALBOS

Rengia Moterų Sąjungos 36-ta kuopa — statoma scenoje

GUDRI MOČIUTĖ
Sekmadieni SPALIU-OCT. 28

Pradžia lygiai 5:30 vai.
Lietuvių Saleje

Įžanga 33c. šokiams tik 25c.

Veikalas “Gudri Močiutė” yra labai juokingas ir kurie jį 
matysit turėsit jvalias juokų. Vaidins geriausi scenos mė
gėjai. Jaunamečių mažų mergaičių būrelis maloniai žavės 
publiką Lietuviškomis dainelėmis, po vadovyste Alvinos 
Luizienės. Tos mažametės yra dukrelės ir tų kurių ma
mytės yra gimusios šioje šalyje, o jos taip gražiai vartoja 
Lietuvišką kalbą. Solo dainuos įžymi dainininkė Anelė Ka
valiauskienė.
Kalbą pasakys naujos parapijos klebonas Kum A. Karužiš- 
kis, nušviesdamas Sąjungos svarbą ir reikalingumą visoms 
katalikėms merginoms, mergaitėms ir moterims prigulėti 
prie jos. Visas šio vakaro pelnas eina naujai parapijai. 
Prašome paremti. Rengimo Komisija.

5 aktų operetė — stato Liet. Darb. Draugijos 23-čia kuopa
sekmadieni, LAPKRIČIO-NOV. 4 d.

Lietuvių Salėje
Durys atdaros 4 v., pradžia 5 v Įžanga 75c., 60c. Šokiams 25c
“Grigutis” yra viena iš gražiausių operečių. Ukraina kal
ba parašė M. P. Stavicki; sulietuvino P. Biikšnaitis. Vado
vaujančias roles loš geriausi CIevelando dainininkai-lošėjai: 
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in mind, the ed- 
scudded 
of those whole
gambling joints

in Cuyahoga County where gambling 
is as illegal as is attending a smoker 
on Sabbath day. A friend acted 
as a bodyguard and as a 
in case...........

As one passes through 
hallway two heavy brutes
the once over to see that you are 
on the level and should you have 
that clear innocent look the images 
of Hercules detain you with a gruff 
“Where d’ya work at” lest the im
poster be a deputy sheriff led as
tray with his code muddled or a 
disguised Presbyterian reformer in 
search, vainly, for next Sunday’s 
sermon. Directly after this pre
liminary matriculation one is per
mitted to enter the sanctuary of 
bones and cards where you are at 
once, face to face, with a horde of 
apostles of good dame luck. There 
must be over five hundred peopie 
assembled here in the smoke laden 
room built as permanent as the bar
racks at one of the World War 
camps. Most of the people, unless 
there be some deputy sheriffs in 
disguise, look respectable, the ma
jority of whom are seated along 
long tables like in the dining room 
of a monastery, looking somnolent 
and sombre with shoulders bent over 
a card upon which they place kernels 
of corn as the numbers are called 
off. The game is Keno. A card
heaping fifteen numbers ranging 
from one to ninety is sold at a dime 
a chance for a try at the pot which 
totals the number of participants 
multiplied by ten cents. Then as the 
operator permits fifteen numbered 
balls out of ninety fall out of a 
special mixing machine which great
ly resembles an hour glass, he calls 
off the numbers and the gawky 
stem-eyed place corn kernels on their 
cards if it appears there. Then if 
luck is with them they will have 
all fifteen numbers covered they win 
the pot which ranges from forty 
dollars to several hundred for a 
measley dime. Easy, isn’t it?

The lot of a gambler is not easy 
for he lives through his shewdness 
and wit and his concern over the 
bones is as important as is his gam
ble with life itself. They are sullen 
faced and a smile may abruptly in
tercept their streak of luck, they 
reach far for the hand of lupk, but 
miss generally, while old dame luck 
beckons them to try again, and 
again, until the shallow mortality of 
their pockets call a final halt which 
is as finite as the call of death. 
These men know how to take it 
without even a flinch of the lips or 
a twitch of cheeks, they haven’t been 
schooled by a correspondence school 
course in this profession for the 
world admires only those who live 
through wit and shrewdness and 
not the average poor industrious 
worker. The very fact that there 
are so many unhallowed paupers is, 
indeed, sufficient proof of this con
tention.

Undoubtedly, the greater majority 
of these human derlicts are fairly 
respectable church going people 
Wives and husbands, whole families 
come much the same as they go to 
enjoy a sip of beer in a beer garden. 
Many come to try to recoup lost 
fortunes hoping that through sheer 
luck things may once more come 
their way. More often then not 
they walk away closely resembling 
a typographical error on a proof 
reader’s copy. And if a vein of 
chance comes their way the dollars 
flow in similar to a brimly over
flowing oil well.

It is not at all unusual to see a 
frail, pale-faced wife hand her hus
band a few dollars as a stake in 
some game while she trots over to 
the chuckle-a-luck stand to try her 
womenly charm on the good old 
dame... .luck. This is what one 
could call perfect harmony in a 
family.

Standing near a dice table, a

ghostly figure clothed in scraggy 
attire scrouged her way between us 
to scan the table observing the fall 
of the dice. She was in her fifties, 
her eyes were baggy, a wedding ring 
barely shone on her scrawny, skinny 
fingers which momentarily brushed 
back her unkempt hair and in her 
other hand she held, tightly clutched 
in the palm / several silver coins. 
Whenever the dice rolled favorably 
she 
the 
she 
for 
her 
stop her stupedous drive.... to gam
ble.... to win.... if it would only 
c<?me her way.

Of the operators of these devices, 
a word is needed. There are about 
thirty of them. All of them wear 
custom cut suits with long watch 
chains dangling from their vest pock
ets and usually white shirts. In 
effect they look much like profes
sional people, 
deck the 
all night 
centrated 
thing as 
life, 
ies. 
who go to church and who are the 
average normal children of today. 
No doubt these gamblers die a death 
and are buried with less ignominy 
than the poor law-abiding citizen who 
dies of an infected cut caused by a 
barber’s dirty razor. Life is a 
chance, gambling is a chanee, there
fore by syllogism life is a gamble 
also.

Dayton! Dayton! and again—
Dayton! This is the principle topic 
of interest as often heard discussed 
among the 25th Chapter of Knights. 
And why not? 
October (P. L. 
the caravan of 
will motor to
Dayton 96th Chapter,—there to 
entertained over the week-end 
and then—for months—speak
nothing but DAYTON! 
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would wince her eyes admiring 
participants audacity, but there 
stood, stealthly waiting her turn 
the big grab. ,We left her to 
fate. No law nor moral could

Rimless glasses be- 
faces, probably because of 
work and strain from con- 
attention on so stupid a 

dice. We wonder of their 
Yes, they probably have famil- 
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AMONGST OUR 
LITHUANIANS

CLEVELAND K. of L’S GO TO 
DAYTON

Several score of Cleveland K. of 
L. members 
the Dayton 
20.

This trip 
fostering 
members _
and a return engagement fcr the 
Dayton group already had paved the 
way by having accepted Cleveland’s 
invitation last year.

Four cars will take the twenty 
odd members down there leaving 
here at noon /Saturday. The mem
bers of this group are the Misses; 
Lillian Brazis Nellie Green, Frances 
Kancies, Millie Keever, Stella Keever 
Betty Lucas, Helen Markūnas, Helen 
Palub, Connie Salkes Patsy Stan- 
kiute, Ann Uusalis, Evelyn Vitas, 
Mary Zupca and the President Mrs. 
Alvina Luiza. The young men are 
Messrs: Eddy Anderson, Stanley Ka
zei, Walter Krause, George Lucas, 
Peter Luiza, Al Wilkaitis, George 
Zebras and Peter 
of this section.

o o
GIRLS GO TO

The Misses Beatrice and Pauline 
Palub, 639 East 97th Street, Cleve
land., are to go to Pittsburgh for the 
week-end to visit relatives and to 
see the high spots of beauty in Pitts
burgh. Miss Pauline Palub is a 
recent graduate of Notre Dame Col
lege, of Cleveland.

o o o
VTLDA-PETRULIS WEDDING
The holy bonds of matrimony were 

accepted by Miss Adell Vilda and 
Mr. William Petrulis, both of Cleve
land, at St. George’s Church, Satur
day October 13. Reception was 
held aX the Lithuanian Hall, 6835 
Superior Ave. 

o o o
POJELLO PROMOTES WREST

LING IN CLEVELAND
Mr. Karl Pojello, international 

figure in the wrestling world, came 
to Cleveland to promote a greater 
interest in wrestling in this city, 
ably assisted by Mr. John Jarus, of 
Cleveland. The shows are held every 
Wednesday night at the Coliseum, 
4601 Euclid Ave. Last week, the 
first show held there appeared a 
fair turnout of wrestling lovers to 
see an average bill of whom were: 
Joe “Bull” Komar, Lithuanian, Andy 
Broun, Krunkaitis, both Lithuanian; 
capped with the main bout, the 
Malmberg-Caroni tussle with Caroni 
beaten to a pulp when Malmberg 
after a round of cleaner fighting 
retaliated in the same caliber 
putts.

are to be the guests of 
K. of L. Saturday, Oct.

is made with a view | 
better relations among 

of the same organization

Skukas Editor
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( This correspondent 
, to be present at the 
į quet of Mr. and Mrs. 
. merly Miss Vilda.) 
, K. of L., and their friends were 

also present—including:
JVIiss Mary Zupha and the B. F.
Miss Nellie Greene (especially out- 

. standing in her new black and white 
evening dress which accentuated ‘les 
curves’.

Mr. and Mrs. P. Luiza (nee Alvina 
Salasavice).
A good time was had by all, and 
this correspondent wishes the newly 
weds the best of luck and happiness.

o o o
Especially noteworthy, is the fact 

that wherever you go, you are bound 
to find several of the K. of L. mem
bers present. Why not get to know 
them better ? The K. of L. mem
bership drive is still on, and the 
whole club invites the Lithuanian 
youth to come down to the meetings 
and really get acquainted with the 
members and the club in genera’.

o o o 
REMEMBER•

It is cnly 7 days till the K. of L. 
Masquerade-Confetti Dance which 
takes place on the 27th of October.

A popular Radio Orchestra has 
been selected for this evening, and 
as the admission prices are low and 
very reasonable, a great public at
tendance is expected for this Hal
lowe’en Dance.

(Practice Rehearsals are now go- 
I ing on of the two plays “(Kurčiais 
Žutas” and (Teta is Spittzburgho”) 
due on the 18th of November, at the 
Lithuanian Hall.

The performers are putting their 
enttire interests into the successes 
of these two productions, and wheth
er the financial end of affairs turns 
out ail for the better, depends on the 
attendance of the public.

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

Akron Lithuanian Social Club

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. ]

NATIONALISTS GROUP OF 
S. L. A. MEMBERS MEET IN 
CLEVELAND CONVENTION

Some forty key-men from the 
principal cities of the states met in 
Cleveland, October 13-14, for the 
purpose of establishing a stronger 
bond between themselves. This group 
is what one could call' Imre Nation
alists, differing from others who 
have connections with political or
ganizations such as the Socialists 
and Communists.

A very 'successful program was 
outlined for the year’s activities 
including in their meet a trip to the 
Cleveland Cultural Garden in Rocke
feller Parkway, where a wreath was 
placed on the bust of Dr. Basanavi
čius witnessed by several hundred 
people Sunday, October 14,' and ter
minating with ą Concert and Dance 
program at the Lithuanian Halil.

A few of the recognized members 
were: Mr. J. Olšauskas of Chicago, 
Mr. J. J. Sliekas. E 
J. Valaitis, Brooklyn, 
Balanda, B. " __
Jurgela, all of Chicago, along with 
many others.

Mr. J. J. Sliekas. Brooklyn, Mr. 
~ , Mr. J. J.
F. _ Simons, Capt. P.

The 
will hold its annual initiation over 
the week-end, beginning Saturday 
and ending with a grand finale at 
Martinkas’ Farm on Sunday Oct 21. 
Each year the club initiates those 
members who have joined the or
ganization during the past year. 
This year their are some twelve, 
so-called unfortunate young men and 
women, who will go through the or
deal of becoming full-pledged mem
bers of the ALSC.

The group in charge of making 
arrangements for the affair consists 
of: Jessie Rozenski, Mary Wasalow- 
sky, 
and

Stanley Alekna, William Darulis, 
Frank Rokus.

o o o
won’t be long- now. Yessir, theIt

Halloween Masquerade Dance, spon
sored by the Akron Lithuanian Social 
Club, is only seven and one-half 
days away. So you had better hurry 
and get your costume ready soon. 
Remember, there are going to be 
five big prizes, including a special 
gift for the youngsters. So all 
boys and girls had better hustle 
get a costume too.

The affair will take place at 
“good ole” Raymond St. Hall, Sat. 
Oct. 27, 1934 beginning at 7:30 P.M. 
and ending—oh! well, why bring 
that up. Dancing will take place to 
the strains of one of Akron's better 
known orchestras, the Akronians, 
WJW radio artists.

Everyone is cordially invited. If 
you are young or old, or from near 
or far, remember the ALSC motto— 
“All for fun, and fun for all.”

Pinch-hitter

you 
and

the

PAKVIETIMAS
Pranešu CIevelando 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.


