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Plėšikas Floyd

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VĖL NIAUKIASI STREI
KŲ DEBESIAI

Vos tik prasiblaivė dan
gus po didžiųjų streikų, val
džia vėl susiduria su gra
sinančiais darbininkų strei
kais. ŠĮ kartą debesiai su
kasi Pennsylvanijos kietos 
anglies srityje.

Ten veikianti United An
thracite Miners unija, su
daryta prieš United Mine 
Workers of Amerika, ku
rios vadai pareiškė valdžiai 
jog U. A. M. darbininkai 
yra pasirengę streikuoti ir 
prašo kad dėtų pastangas 
išvengti streiko. Federalė 
valdžia tačiau tuo tarpu 
nemano kištis.

20,000 šilko, Rayono dar
bininkų pasiryžę streikuoti. 
Paterson, N. J. — Šios sri
ties šilko ir rayono dažyto
jų unija pasirengus strei
kuoti, nors dar vis vedama 
derybos su tikslu streiko 
išvengti. Darbininkų vadai 
reikalauja pripažinimo uni
jos ir nepriėmimo į darbą 
ne-unijistų darbininkų.

Darbininkai nori gauti 
'0 darbo savaitę ir $30 už- 
.nokesties. Iki šiol dirbo 
40 valandų už $23.

Roanoke Rapids, N. C.— 
Šios srities audėjai pasiry
žę streikuoti Spalių 29 d., 
reikalaudami kad darbda
viai liautųsi darę skirtumą 
tarp vienų ir kitų darbinin
kų. Darbdaviai visaip en
gia unijistus. Streikuoti 
pasirengę 1,700 audėjų.

Plieno darbuose algos bė
gyje 12 mėnesių nuo Rug
pjūčio 1933 m., padaugėjo 
$95,000,000 suma, praneša 
Amerikos Plieno ir Geležies 
Institutas. Viso per metą 
toje industrijoje algomis iš
mokėta $470,000,000.

Valandos uždarbis plieno 
darbuose dabar vidutiniai 
siekė 63.5 centus prieš 47.3 
centus Birželio mėn. 1’933.

Clevelande, federalė val
džia duos darbo, del 2,000 
darbininkų per žiemą su
tvarkyti, išgražinti paeže- 
rį ir Įrengti pavandenio or
laivių nusileidimo vietą.

Tam tikslui bus praleis
ta $282,000.

Pensijos brangiai atsiei
na. Lansing, Mich. — šiai 
valstijai mokėjimas senat
vės pensijų labai brangiai 
atsieina. Iki šiol išmokėta 
tik $14,700, o praleista jau 
net $232,000 pensijų siste
mos užvedimui ir išrinki
mui tam tikslui taksų.

Sušaudytas Bėgant per 
Lauką Į Girią Slėptis

East Liverpool, O. — Sp. 
22 d. netoli čia ant vienos 
ūkės tapo surastas ir nužu
dytas Charles A. Floyd, pa
sižymėjęs kriminalistas, ku
rio pėdsakos nulaistytos 
krauju bėgyje pastarų de
šimties metų.

Po nužudymo John Dil- 
lingero, Floyd buvo laiko
mas visuomenės priešas nr. 
1. Ir ypatinga tas kad ir 
šį, taip kaip ir Dillingerį, 
sugavo ir kaip žiurkę nušo
vė tas pats federalės val
džios kriminalistų medžio
tojas, Melvin H. Purvis.

Floyd pakliuvo po pasta-} 
rose dienose jo ir jo drau
gų surengto apiplėšimo Til- ( 
tonville, O., miestelyje. Jis 
buvo pažintas tame apiplė- , 
Šime, vienas jo draugas su
gautas, iš jo patirta kai tai 
buvo Floyd’o gauja, ir fe
deralė valdžia ėmėsi gaudy
ti patį vadą. Iš Chicagos 
skubiai lėktuvu pribuvo Į 
Ohio valstiją Purvis ir jis, 
su pagalba East Liverpool™ i 
policijos ir kelių federalių 
agentii ėmėsi jieškoti to se
nai gaudomo žmogžudžio, ir 
užtiko vienoje mažoje rikė
je kluone pasislėpusį. Pa
jutęs kad jau apsuptas, jis 
iš kluono iššokęs leidosi bė- j 
gti į mišką, bet bebėgantį jį 
policijantai keliolika šūvių 
sušaudė. Jis mirė už pu
sės valandos. Prieš mirtį 
dar spėjo paklausti kas jį 
sugavo, ir dar patvirtino 
kad jis yra tas pats Floyd.

Kaip surastas
Tą dieną kai buvo suras

tas, jis buvo užėjęs pas ma
žos ūkės savininkę, našlę, 
slapstydamasis po pabėgi
mo nuo to apiplėšimo kur 
buvo sugautas jo draugas. 
Jis pasisakė moteriai buk 
esąs paklydęs medžiojant, 
paskui vėl sakęs pats neži
nąs kas su juo atitiko, nes 
buvęs girtas, ir paprašė 
valgyti, už ką užmokėjo.

Ta moteris išsyk nepasi
tikėjo jam ir nenorėjo net 
viduje laikyti, padavė val
gyt lauke. Pavalgęs jisai 
prašėsi kad ji pavėžėtų jį į 
Youngstowną, už ką žadė
jo užmokėti. Ji pavedė jį 
vežti savo broliui, kuris su- 
gryžo iš lauko, ir mažu au
tomobiliu, prastu ūkės keliu 
vežė iki vieškelio kur sakė 
jis galės gauti autobusą į 
Youngstowną.

Važiuojant keliu, istolq 
jie pamatė kitą automobilį

ŠIO ŽMOGŽUDŽIO GAUDYMĄ VADOVAVO 
MELVIN PURVIS, KURIS SUGAVO

CHICAGOJE DILLINGER!

ir Floyd suriko kad gryžtų 
atgal, nes tie atvažiuoja jo 
gaudyti. Jis gryžo į ūkę ir 
įsilindo į kornų kluoną pa
sislėpti. Atvažiavę polici
jantai, tarp kurių buvo ir 
Purvis, apsupę kluoną ma
tė vienoj vietoj Floydo ko
jas, taigi įsakė jam išeiti ir 
nustatė į jį visus šautuvus. 
Šaudyt jis nebandė bet per 
kitą šoną išbėgęs leidosi į 
mišką, ir lauku bėgant- ta
po kulkų suvarstytas ir kri
to tokiu pat budu kaip kri
to Dillinger Chicagos gat
vėje, kuomet Purvis davė 
ženklą šauti.

Bėgyje meto laiko tapo 
nušauti apie desėtkas žy
miausių Amerikos krimina
listų, su žmogžudysčių re
kordais. Jie yra: John Dil
linger, Jack Kintas, Her
bert Youngblood (negras), 
Eugene Green, Tommy Car
roll, Homer Van Meter, 
Charles Makley. Vienas bu
vo nužudytas elektriškoje 
kedėje, vienas kalėjime pa
sikorė, vienas nusižudė ki
tokiu budu. .

LAKŪNAS PADARĖ 440 
MYLIAS GREITUMO

Desenzano, Italija. — Ita
las kariškas lakūnas Leit. 
Francesco Agello Spalių 23 
d. padarė skridimo rekordą 
kokio jokis žmogus dar ne
pasiekė: jis vienu tarpu lė
kė 440 mylių į valandą grei
tumu.

MEKSIKOS KIVIRČIAI 
SU BAŽNYČIA

Meksikos valdžia nesusi
pratimus su katalikų baž
nyčia nebaigia. Kaip eina 
gandai, Meksikoje gali tuoj 
būti padaryta galas ne tik 
katalikų bažnyčiai bet ir 
pačiai katalikybei.

Dabartinė Nacionalė Re
voliucinė partija, kuri vųl- 
do, dar vis susilaiko nuo 
sumanymo ištremti iš ša
lies visus vyskupus ir arki
vyskupas, bet liaudyje kas
dien kyla tam didesni rei
kalavimai.

Ohio valstijoje šį rudenį 
pradėta mokėti senatvės 
pensija ir jau 12,000 sene
lių pradėjo gauti mėnesines 
pensijas.

16 ŽUVO AUDROJE
Seattle, Wash. — Spalių 

20 d. Pacifiko pakraštyje 
užėjo smarki audra, kurio
je nuskandinta du laivai ir 
prigėrė 16 žmonių. Pada
ryta daug kitokių nuostol- 
kil* _ .—i JiL

AR SINCLAIR BUS 
IŠRINKTAS?

Sacramento, Cal. — Bu
vęs socialistas rašytojas ir 
kovotojas, Upton Sinclair 
tapo nominuotas Demokra
tų partijos kandidatu į Ka
lifornijos gubernatorius.

Ir Demokratai ir Repub- 
likonąi tačiau deda pastan
gas neprileisti jo į guberna
torius, ir gal but visi bal
suos už Republikoną, kad 
tik Sinclair nelaimėtų. Jo 
priešai bando sukiršinti vi
suomenę prieš jį išknisdami 
senus Sinclair raštus ku
riuos jis rašė prieš bažny
čią ir tikybą kada dar bu
vo jaunas ir karštas socia
listas.

AMERIKOJE BUVO 
12,123 ŽUDYSTES
Washingtbn. — Šiose die

nose išduota statistikos ži
nios 1933 metų nelaimingų 
mirčių ir žudysčių Suvieny
tose Valstijose.

Pernai šalyje buvo papil- 
“ " "J žmogžudystės;

žmonių mažiau 
; ;a už nenoromis

dyta 12,123 
bet 4,000 
buvo nuteis’ 
papildytas žudystes. Lega
liai valdžios nužudyta už 
žudystes 1$3 asmenys.

Žudysčių 1’933 m. buvo 
daugiau negu pirmesniais 
metais. Pavėizdan:

1932 m. buvo 11,035
1931 ’ 11,160
1923 7,878
1920 6,205
Tas reiškia per 10 metų 

žmogžudysčių padidėjo su
virs 4,000.

Nuo šaudomų įnagių bu
vo 7,862 mirtys 1933 m.; 
pjaunamais ir duriamais į- 
nagiais ---- - 2,065; visais
kitais budais — 2,196.

Kuomet toks kruvinas 
rekordas buvo padarytas 
kitus nužudant, dar 19,993 
žmonės nusižudė. 1932 m. 
saužudžių buvo 20,923.

Nusižudymų nušokimu iš 
aukštų vietų buvo 689; už- 
sinuodinimu, 3,141; nuodin
gais gazais, 2,694; pasiko
rimų, 3,543; prisigirdymų, 
980; 326 kitokiais visokiais 
budais.

Visokių nelaimingų mir
čių 1933 metais buvo 123,- 
201. 1932 m. — 117,830; 
1931 m. — 125,059.

Svarbiausios nelaimingos 
mirtys: automobilių nelai
mėse, 29,322; nuo ugnies, 
5,232; prigėrimu, 6,219; nu
puolimu, 18,933; nuodingais 
gazais, 1,594; apsinuodiji
mai maistu, 689; nelaimės 
kasyklose ir akmenų skal
dymo vietose, 1,338; ant 
geležinkelių, 3,973.

UŽ GIMIMŲ KONTRO
LIAVIMĄ

Atlantic City, N. J. — 
Protestonų Episkopalų vys
kupų konvencijoje Spalių 
20 d. buvo priimta revoliu
cija užgirianti gimimų kon
troliavimą.

7 žuvo nuo lietaus. Kali
fornijoj pereitą savaitę už
ėjo toks smarkus lietus kad 
per dvi dienas pilant kaip 
iš viedro, žuvo 7 žmonės.

ORO LENKTYNĖS IŠ 
LONDONO Į AUS

TRALIJĄ
Melbourne, Australija. — 

Spalių 23 d. čia baigėsi di
delės oro. lenktynės, kurios 
prasidėjo iš Londono ir ku
riose dalyvavo 20 lėktuvų 
iš daugelio šalių. Kelionės 
iš Londono į Melbourne yra 
12,000 Angliški! mylių, do
vana laimėtojams paskirta 
$50,000.

Skridimas buvo su susto
jimais keliose vietose. Lai
mėjo lenktynę du Anglai, 
Scott ir Black, kurie pada
rė kelionės rekordą nuskri- 
sdami į dvi dienas 22 valan
das ir 25 miliutas iš Lon
dono į Melbourne.

Jų lėktuvas kelionėje su
gedo, tačiau pasisekė jiem 
kelionę baigti pirmiau vi
sų. Kiti lakūnai turėjo ki
tokių prietikių. Vienas su 
šešiais keleiviais paklydo ir 
pačioje Australijoje pakliu
vo į lietų. Pagaliau sau
giai nusileido, 200 mylių 
atstu nuo vietos, nors ga
lėjo ir žūti.

VOKIETIJOJ BAŽNYTI
NĖ SUIRUTĖ

Berlinas. —- Vokietijoje 
pradėjus naziams kištis Į 
bažnytinius reikalus, dalis 
dvasiškuos pasidavė Hitle
riui ir veikia po vadovyste 
reichsvyskupo Mueller’io.

Kita dalis, kuri sako su
daro 80 nuoš. protestonų 
bažnyčios sinodo, atsižada 
turėti ką bendro su nazių 
politika ir visą bažnytinę 
betvarkę Vokietijoje sume
ta Hitleriui į sterblę.

HAUPTMANN BUS TEI
SIAMAS SAUSIO 2

Flemington, N. J. — Vo
kietis Haptmann, įpainiotas 
į Lindbergho vaiko pagro
bimo bylą, kaltinamas pini
gų išviliojime ir vaiko nu
žudyme, bus tardomas Sau
sio 2 d.. 1935 m.

PICKARD VĖL SKRIDO 
STRATOSFERON

Cadiz, O. — Spalių 23 d. 
čia nusileido į medžius ir 
sudraskė savo gazo mai
šą Dr. Jean Pickard, Bel
gas tyrinėtojas aukštutinio 
oro sluogsnių. Jis pakilo iš 
Ford airporto, Dearborn, 
Mich., ir plaukė oru arti 8 
valandas. Buvo pakilęs iki 
30,000 pėdų. Su juo skrido 
ir jo žmona. Nukrintant 
gondolai tarp medžių jiedu 
išliko sveiki, tik kiek susi
trenkė. Instrumentai jų 
gondoloje išliko sveiki.

REIKALAUJA BONŲ
Miami, Fla. — Amerikos 

Legijonas čia laiko savo 
metinę konvenciją. Revo
liucijų komisija perleido re
zoliuciją rekomenduojančią 
kad valdžia greitu laiku iš
mokėtų kareiviams bonus.

Keistas katukas. South 
Windsor, Conn. — Katė at
vedė vieną katuką su 8 ko
jom, dviem kūnais, viena 
galva, ir viena pusė pati
nas, kita patelė.

KAIP IS KAUNO SKRIS
PIETINĖN AMERIKON

Skridimas bus Atliktas Trimis Sustojimais i

Kaunas. — Atsargos aviaci
jos leitenantai Lisauskas ir 
Adomavičius pasiryžo, patrioti
niais sumetimais, nuskristi į 
Pietų Ameriką ir ten aplanky
ti Lietuvių naujokynus. Tas. 
Lietuvos visuomenėje jau iš 
pat pirmų dienų randa gausaus 
pritarimo. Abu lakūnai žino
mi kaip drąsus ir patyrę skrai
dyto]ai. Ypač Adomavičius 
yra Lietuvoje didelis civilinio 
skraidymo mėgėjas. Paskutiniu 
laiku jis labai daug dirbo Lie
tuvos Aero Klube. Savo drą
sumu abu lakūnai jau ne kartą 
yra pasižymėję.

Skridimą jie pasiryžę žūt
būt įvykdyti. “Talkos” spau
dos biuro redaktoriui šio dide
lio žygio vykdytojai papasako
jo apie tai kaip jie mano 
įvykdyti savo gana didelę ke
lionę:

— Patogiausias laikas skris
ti per Atlantiką, kuris musų 
perskridimui yra didžiausia 
kliūtis, yra Sausio, Vasario, 
Kovo ir Balandžio mėnesiai. 
Pats skridimas susidės iš trijų 
dalių. Pirmas etapas bus Kau- 
nas-Louis St. (Afrikoje), apie 
6000 kilometrų; tai puiki treni
ruotė ir proga patikrinti ap
skaičiavimams. šį etapą, pa
lankiomis oro sąlygomis, su nu
tūpimais, mes manome nuskri
sti per 6—8 dienas.

Antras etapas — skridimas 
per Atlantiką, apie 3160 kilo
metrų. Oro sąlygos šioje At- 
lantiko dalyje kasmet pasto
vios ir gerai ištirtos. Kelionė 
per Atlantiką susidės iš trijų 
dalių. Pirmutinė, dalis 1930 
kilometrų, tenka skristi pave
ju, kas pagreitina skridimo 
greitį; antra dalis taip vadina
ma “štilio” zona, sudaro 720 
kilometrų; čia vėjo stiprumas 
yra minimalus arba jo visiškai 
nėra. Trečia dalis — 510 kilo
metrų, tenka skristi su šoniniu 
vėj u. Skridimas per Atlanti
ką, pasirinkus lėktuvą kurio 
kelionės greitis apie 200 kilo
metrų per valandą, užims 14— 
16 dienų.

Trečias etapas susidės iš Lie
tuvių išeivių kolonijų Pietų 
Amerikos lankymosi.

Pats skridimas per Atlanti
ką, iš oro sąlygų davinių, pir
moje dalyje bus atliekamas iki 
580 metrų aukštumos, ir toliau 
per 200 metrų aukštumos. Tu
rime galvoje oro sąlygas ir vė
jo stiprumą Balandžio mėnesį.

šis musų sumanymas nėra 
taip staigiai atsiradęs. Mes jį 
ugdėme ir slėpėme ilgoką lai
ką. Išdrysome jį pareikšti tik 
galutinai įsitikinę kad rasime 
visuomenėje pritarimą. Musų 
duosni visuomenė Dariaus ir 
Girėno paminklui sudėjo dau
giau kaip 100,000 litų. Mums 
reikia tiktai maždaug pusė tiek 
ir jau ateinančiais metais Ba
landžio mėnesį busime Pietų 
Amerikoje. Aukų pradžiai mu
sų skridimui jau padaryta, šis 
faktas mus skatina atkakliau 
imtis parengiamų darbų ir gi
lintis savo teoretines bei prak- 
tikines žinias, — užbaigia jie.

šį skridimą pasirengę finan
suoti, be kitų, užsienių Lietu
viams remti draugija ir Lietu
vos Aero Klubas. Kitos Lie
tuvos organizacijos taip pat 
yra nusitarusios prie šio gra
žaus sumanymo prisidėti.

—Tsb.

KAIP BUVO SUŠELP
TI VILNIAUS KRAŠ

TO BADAUJAN
TIEJI

Kaunas. — Nuo pernai me
tų nederliaus nukentėjusieji 
Vilniaus krašto ūkininkai šį 
pavasarį buvo atsidūrę kritiš
koje padėtyje. Lietuvių visuo
menė kaip Vilniaus krašte taip 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
labai sujudo gelbėti nelaimės 
ištiktus, kurie jau buvo pra
dėję badauti. Nepriklausomoje 
Lietuvoje surinktos tam tikslui 
aukos buvo persiųstos Vilniuje 
susidariusiam komitetui, kuris 
rūpinasi tinkamai sušelpti rei
kalingus žmones. Daugiausia 
buvo rūpinamasi vaikais, nes 
badas galėjo greit pakirsti jų 
sveikatą. Vilniaus Lietuvių 
moterų draugija buvo įsteigus 
daugelyje vietų maitinimo pun
ktus, daugiausia prie mokyklų, 
kur vaikučiams duodavo pusry
čių.

Tačiau ūkininkai irgi nebuvo 
užmiršti. Lietuvių ūkio drau
gija iš gautų aukų nupirko nuo 
dvarininkų javų ir juos dalino 
reikalingiausiems. Be to, Lie
tuvių ūkio draugija nemažą 
kiekį javų išdalino savo rate* 
liams. Tuo budu Lietuvių šel
pimo komisija, kuri veikė prie 
Lietuvių labdarybės draugijos 
Vilniuje, badaujantiems išdali
no išviso per milijoną kilogra
mų įvairių valgomų, pašarinių 
ir sėklinių augalų. Į šį skaičių 
neineina vaikų šelpiams, kuris 
prie Lietuvių labdarybės drau
gijos veikė skyrium.

Su šiais javais daugumas 
Vilniaus krašto ūkininkų atsi- 
sėjo laukus ir apsisaugojo nuo 
bado. Bulvės, kurios daugiau
sia ūkininkų buvo skiriamos 
valgiui, išdalies ir sėklai, labai 
buvo reikalingos badaujan
tiems žmonėms, ši auka Vil
niaus krašto visuomenėje su
darė labai gerą įspūdį, nes jie 
pamatė kad tautiečiai ir siena 
atskirti atjaučia jų būklę ir 
sunkioje valandoje eina jiems 
į pagalbą.

Kaip žinome, Lenkai neleido 
nepriklausomoje Lietuvoje su
rinktus javus įvežti į Vilniaus 
kraštą. Todėl Lietuvoje ir bu
vo renkami tik pinigai. Už tuos 
pinigus ir buvo nupirkti aukš
čiau minėti javai. —Tsb.

ČIGONŲ DELEGACIJA 
VYKSTA LIETUVON

'Nesenai Rumanijoje buvo vi
so pasaulio čigonų kongresas, 
kuris svarstė čigonų reikalus. 
Kongresas nutarė susipažinti 
su savo žmonių būtimi įvairiuo
se kraštuose ir rūpintis jų val
stybės steigimu. Tam tikslui, 
kaip užsienio spauda rašo, jų 
delegacija siunčiama į Pabalti
jo kraštus. Ji aplankys pir
miausia Lietuvą ir žiūrės kiek 
ten yra čigonų. “L.U.”

400,000 SUKČIŲ!
Cincinnati, O. — Cincin

nati srities kriminališkumų 
komisijonierius apskaičiuo
ja kadSuv. Valstijose ran
dasi 400,000 visokių sukčių- 
kriminalistų, kurie vieno
kiu ar kitokiu budu gyvena 
iš kitų lupdami arba plės
dami. -



'PITTSBURGH© PADANGE S. GEGUŽIS SLA. REIKALAIS AKRON
,1 MOTERYS Už KONTRO- 

LIAVIMĄ GIMIMŲ
Pennsylvania oš Moterų or

ganizacijų federacija išsirinko 
savo pirmininke Mrs. John M. 
Phillips, kuri skelbia • viešai ir 
atvirai už gimimų kontroliavi
mą ir tam panašias visuomeni
nio gyvenimo reformas. Pa
skelbdama kad Amerikos šei
myninis gyvenimas, namai, at
siduria prieš pavojų, Mrs. Phil
lips, Pittsburghietė, pasiūlė se
kantį programą, kuri siūlo mo
terims vykdyti gyvenimai!:

1— Sterilizavimas netinkamų 
gimdyti vaikus.

2— Gimimų kontroliavimas.
3— Pertvarkymą įstatymų su- ■ 

varžymui skubių apsivedimų. i
4— Aukštesnėse moky k lo s e 

įvedimas mokslo apie lyties da-į 
lykus.

5— Užlaikymą klinikų kurio
se suaugusieji galėtų gauti in-, 
formacijas apie lyties dalykus.

Mrs. Phillips sako kad jau 
negalima ilgiau atidėlioti ste
rilizavimo klausimo. Baisu da
rosi matant kaip musų rasė 
silpnėja. Kada geras, naudin-! 
gas biliųs bus patiektas vals-1 
tijos legislaturoje, taikomas! 
užkirsti kelią silpnapročiams ir 
išgamoms veistis, lai visos mo
terys išvien stoja ir remia tą 
naudingą sumanymą.

Mes patys turim užlaikyti vi- j 
sus tokius nenaudingus žmo- j 
gystes, kurie visai neprivalėtų j 
gimti, pasakė ji.

HOMESTEAD, PA.
i ——

VARGONINKO SUKAKTIS I 
Spalių 28 d. sukanka 50 me-! 

tų nuo gimimo musų mylimo 
šv. Petro ii- Povilo parapijos 
vajrgoninko, Simano Kimučio. 
Šia proga pažymėsiu keletą žo
džių iš jubileato gyvenimo.

Simanas Kimutis gimė Spa
lių 28 d., 1884 m., Lietuvoje, 
žindaičių k., Jurbarko parap. 
Pirmutini vargoninkavimo mo
kslią gavo pas Eržvilko vargo- 
ninką S. Batorių, paskiau pas 
žymų Lietuvos muzikėj Juozą 
Naujalį Kaune, kuris nesenai 
pasimirė. Kimutis vienus me
tus ir aštuonis mėnesius vargo- 
ninkavo Baltgudijoj, Mogilevo 
gub., čarejo parapijoje. At-j 
ėjus laikui stoti Į kariumenę. 
nenoromis turėjo važiuoti į šią 
šalį.

' Atvažiavęs j Philadelphiją, 
Rugs. 20 d., 1906 m., negalėda
mas rasti vargoninko vietos, 
stojo dirbti p. Ignoto spaustu
vėje kaipo zeceris, kur išdirbo 
10 mėnesių. Paskiau tapo pa
kviestas Kun. Halaburdos, iš
važiavo Į Clevelandą, kur gavo 
vargoninko vietą. Gyvendamas 
Clevelande, per 16 metų daug 
pasidarbavo kaip parapijos taip 
ir tautystės darbe. Suorgani
zavo bažnytinę giedorių drau
giją, paskiau, pasitaręs su Kun. 
Halaburda ir kitais tuomlaiki- 
niais veikėjais, suorganizavo 
Teatrališką Chorą, kuriame iš
vien dirbdami, Clevelandiečiai 
atliko didelius darbus scenos 
srityje.

Išbuvęs Clevelande 16 metu, 
persikėle vargoninkauti į Ho
mestead, Pa., pas a. a. Kun. 
Čepanonį, kur ir dabar vargo- 
ninkauja jau 13 metų.

čia atvažiavęs, taip pat kiek 
išgalėdamas dirbo ir dirba jam 
pavestą darbą, stato veikalus, 
vadovauja du chorus, bažnyti
nį ir vyčių. Be to dar paraše 
tris scenos veikalus, “Nors Gy
vasties Nustosiu bet Nedova
nosiu’’, “Žemiškas Rojus” ir 
“Nelaimingiausia Paša ulyje” 
Veikalai yra paduoti i spaudą, 
bet del stokos lėšų nebaigti 
spausdinti.

Gerb. Kimutis yra malonaus 
budo, tykus ir labai kantrus 
su visais sutikime gyvena.

Mes Homestėado Lietuviai 
j’ubileatui linkime geriausios 
sveikatos ir laimės jo gyveni
me. Geras Parapijonas.

LIETUVIŲ KAMBARIO PIE
ŠINIAI ATSIŲSTI

Pittsburgh© Lietuvių Kam
bario Komitetas jau gavo iš 
Lietuvos projektą Lietuviškam 
Kambariui Pittsburgho Uni
versitetą. Projektas yra me
nininko Gudaičio darbo, apima 
visą kambario išvaizdą ir vis
ką kas kambaryje bus sudėta, 
baldus, dekoracijas ir tt. Pie
šiniai atėjo per Lietuvos Pa
siuntinybę Washingtone.

Tas parodo kad musų pa
minklo darbas eina rimtai ir 

j gana sparčiai. Amžiams dir
bamas darbas vargiai galėtų 
eiti sparčiau. Darbas ėjo ir 

! eis be trukdymosi. Dėkime sa-
vo aukas be vilkinimo. (Adre
sas aukoms siųsti: V. Zam- 
bliauskas, 31 Minooka Street, 
Pittsburgh, Pa.)

L. K. F. Komiteto ir draugi
jų atstovų susirinkimas Spalių 
25 d. jau priėmė Kambario pla
nus. Taipgi apsvarstyta kiti 
kambario reikalai.

L.K.F. Kom. Spaudos Kom.

YOUNGSTOWN. O.
DAINININKĖS ROŽĖS LUKO- 

t EVIČIUTĖS PARĖMIMUI 
KONCERTAS

Rožė Lukoševičiutė
Maža Youngstown© Lietuvių 

kolonija turi jaunėj dainininkę, 
Rožę Lukoševičiutę, kurią jau 
girdąjo ir gali pasidžiaugti pla
čios Amerikos Lietuviai. Bet 
Rožė dar nenori sustoti lavinu
sis dainavime, daėjus iki tiek 
kiek jau daėjo. Ji nori siekti 
ir toliau.

Ji yra narė SLA. 157 kuo
pos, ir kuopos nariai, kaip ir 
diduiiia Youngstowniečių, įver
tindami jos talentą, pasiryžo 
paremti ją ir pastūmėti daino
je, kad Rožė taptų pirmaeilė 
dainininkė.

Pai ėmimui tęsimui jos dai
navimo mokslo, rengiama dide
lis programas Lietuvių Progre- 
sivio klubo salėje, sekmadienį, 
Lapkričio 11 d., pradžia nuo 4 
vai. po pietų. Po programo bus 
šokiai. Įžanga Į koncertą 25c.

Kiek jau žinoma, programe 
dalyvaus smarkus Akrono Lie
tuvių Draugiškas Klubas, daly
vaus keletas artistų iš Cleve
land©, ir gal but atvyks kaip 
kas iš Pittsburgho. žodžiu sa
kant, net kitų kolonijų veikė
jai Įvertina Rožės talentą, nes 
j<j giidėjo dainuojant ir gerai 
pažysta, todėl prisideda su pa
rama.

Publikos iš kitu miestu at- 
vežt niekas negalės, nors ir tų 
atsilankys keletas. Visą publi
ką privalės sudaryti vietiniai, 
atsilankydami į koncertą. Tuo 
turės ir sau naudos, nes girdės 
toki 'Koncertą kokio šį sezoną 
dar negirdėjo. Gausus vietinių 
atsilankymas parodys ne tik 
Įvertinimą musų Rožės talento, 
bet ir visų kitų jaunuolių ku
rie tą programą išpildys.

Savas.

NEW BRITAIN, CONN.
PRAKALBOS. SLA. 34-ta 

kuopa rengia prakalbas sekma
dienį, Spalių 28 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių salėje. Kalbės 
SLA. prezidentas Adv. F. J. 
Bagočius. Kviečiame vietos ir 
apielinkės Lietuvius dalyvauti.

P. P. P.

Kas Ištikrųjų Kelia Suirutę Susivienijime?
------------- -

Chicagos “Naujienos” ir Bos
tono “Keleivis” jiems pripras
tu bildu, piktai mane puola ir 
stengiasi diskredituoti S.L.A. 
narių akyse ir kartu visų sa
vo skaitytojų. Tam diskredi
tavimui imasi priemonių kurios 
greičiau atitiktų žmonėms ne- 
siskaitantiems su tikra padėti
mi ir faktais, o ne doriems lai
kraštininkams. Del ko jie ši
taip daro gali būti aišku kiek
vienam kas tik nori suprasta ir 
tuos žmones pažysta. Aišku 
jog jie šitaip darydami mano 
kad SLA. nariai žiūrės į mane 
ir dabos kad, kaip jie sako, aš 
nekeičiat! Susivienijime “suiru
tės”, o tuom laiku jiems bus 
lengviau paimti Susivienijimą 
socialistų kontrolėn. Apie ši
tai SLA. nariai privalėtų pa
galvoti iki dar ne pervėlu.

Kiek minėti du laikraščiai 
visokių melų ir šmeižtų prieš 
mane yra paskleidę butų sun
ku suminėti, į kuriuos aš ma
žai arba visai jokios domės ne
kreipiau. Tačiau pastarais lai
kais jau taip Įsismagino ir be 
jokių ribų pradėjo mane juo
dinti kad tiesiog negalima išty
lėti nepasakius teisybės žodžio. 
“Naujienos” ir “Keleivis” pa
siskyrė save Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje “organais” ir 
duoda suprasti kad SLA. orga
nizacija privalo būti vedama ir 
tvarkoma tokia kryptimi kaip 
jie nurodo. Delko čia jų tokis 
didelis SLA. reikalais “susirū
pinimas”, o ypatingai “Kelei
vio-’, kurio redaktorius net S. 
L. A. nariu nėra, tai žmonėms į 
jų tikslus nesigilinantiems yra 
sunku suprasti.

Po SLA. seimo, kuris šiais 
metais Įvyko Detroite, .jie nuo
lat be sigirdami ii' besidžiaug
dami kad jų žmonės paėmė S. 
L. A. savo kontrolėn, nepamir
šta priminti kad minėtas sei
mas padarė organizacijai nau
dingų nutarimų, ir, žinoma, vi
suomet priduria kad už tai kre
ditas priklauso socialistams. 
Kad seimas pravedė organiza
cijai naudingų nutarimų tai tas 
yra gerai ir mes visi. SLA. na
riai tuomi džiaugiamės, tačiau 
kam tą kreditą savintis, kuris 
ištikrųjų ne jiems priklauso. 
Visi žinome kad pereitam SLA. 
seime nei viena srovė dviejų 
trečdalių balsų neturėjo, ir to
dėl jei, kaip jie vadina, “sena 
gvardija” nebūtų sutikus tai 
nei vienas įnešimas kuris rei
kliau ja dviejų trečdalių balsų 
nebūtų praėjęs, už ką socialis
tai tiek daug kredito sau duo
da. Mat, vyručiai, ta senoji 
gvardija nepaiso kas organiza
cijai naudingus įnešimus pasiū
lo — jie už juos stoja, nes jie 
organizacijoj gerovę stato pir
moj vietoj. Todėl ištikrųjų li
tas kreditas už perleidimą nau
dingą nutarimų priklauso tai 
senai gvardijai, o ne kam ki
tam. žinoma, ta senoji gvar
dija, kuriai ištikrųjų SLA. rei
kalai rupi, visai nereikaluja 
jokio kredito už jų privalingas 
organizacijai pareigas.

Chicagos ir Pittsburgho 
Seimai

Pavyzdžiui galime prisimin
ti Chicagos ir Pittsburgho S. 
L. A. seimus, kuriuose taip pat 
buvo naudingų įnešimų. Tuo
se seimuose buvo pasiūlymai 
reikalingų konstitucijoje per
mainų, ir pažiūrėkim kas prie 
to neprileido, kas tuose seimuo
se kėlė obstrukcijas, kas tuose 
seimuose plojo rankom ir try
pė kojom.... Tai ne senoji 
gvardija. Kas tą patį pakar
tojo ir Detroito seime kalbant 
pp. Vaidylai ir Birštonu! ? Vis 
tai tie patys z žmonės, kurie už 
viską kas tik gera ima sau kre
ditą.

Yra pasakyta: “Buvo buvo 
ir dugnas išpuvo”. Taip atsi
tiko ir su “Naujienomis” ir 
“Keleiviu”. Apart visokių už
gauliojimų sugalvojo dar vieną 
(sunku surasti tikrą ųžvardįji- 
mą) kurijozą. Dabar pradėjo

šaukti kad SLA. Pildomoji Ta
ryba mane ir kitus senus dar
buotojus o ypatingai mane, 
persergėtų, sudraustų, arba, jei 
kokios, net iš Susivienijimo iš
mestų. “Naujienos” š. m. Rug
sėjo 29 d. laidoje talpindamos 
korespondento S. Žukausko ra
šinį iš SLA. 7-to apskričio spe- 
cialio suvažiavimo, i uždėjo ant 
pirmo puslapio sensacingą ant- 
galvį didelėmis juodomis raidė
mis, “Senoji Gvardija Kelia 

j Suirutę Susivienijime”. Apart 
to, tame pačiame “Nauj.” nu-

1 meryje telpa sensacingas ir pik
tas editorialas, nukreiptas prieš

Į mane ir kitus senus SLA. dar
buotojus. Matyt p. redaktorius 
šitai padarė manydamas sau 
kad jau dabar Gegužį pasigavo 

į ir nubaus. Pirm ,negų eisime 
1 toliau aš noriu tieni pp. redak
toriam ir jų korespondentams 
pasakyti kad aš jokių “perser
gėjimų”, “sudraudimų” ir “iš
metimų” nebijau. Kaip SLA. 
narys, 'aš savo teises pažystu 
ir žinau ką aš galiu daryti o ko 

j negaliu. Gi jei kas panorės 
. nuo manęs tas teises atimti aš 
1 stengsiuos ir manau mokėsiu 
i jas apginti. Todėl be reikalo, 
1 vyručiai, nervuojatės, ir čia bus 
I ar tik ne perankstyvas jūsų 
džiaugsmas. Susiraminkite.

Bagočiaus Rašinėjimai
Savo rašinyje S. Žukauskas 

cituoja SLA. prezidento Bago- 
j čiatis dalis laiško, kurį jis ap- 
laikė nuo p. Bagočiaus prieš S. 
L. A. 7-to apskričio nepapras
tą suvažiavimą. Reikia pasa- 

‘ kyti kad ištikrųjų tiktai Bago
čius ir tegali tokius, laiškus ra
šinėti. Vadinasi,1 tikrai “pre
zidentiškas” laiškas apdabintas 
jam žinomais “perlais”, šitaip 
rašo SLA, prezidentas!

Aš esu kaltinamas laužyme 
. seimo nutarimų, už rašymą 7-to 
SLA. apskričio, pirmininkui p. 
Kamarauskui la.iško, ir t. p. 
Jeigu aš esu kaltinamas už per
žengimą seimo nutarimo tai ta
da pažiūrėkime koks ištikrųjų 
tas nutarimas .yra, kurį sako 
buk tai aš laužąs.

SLA. 38-to seimo nutarimas, 
priimtas devintoje sesijoje, 29 
d. Birželio. 1934 m., ir tilpęs 
kaipo dalis seimo protokolo S. 
L. A. organe “Tėvynės” nume- 

I ryje 36-me, Rugsėjo 7 d., 1934 
m., sako štai ką:

“57. Įnešta, paremta ir vien- 
, balsiai nutarta, kuomet pertai
sytas SLA. čarteris ineis ga
llon, įgalioti SLA. Pildomąją 
Tarybą rengti dirvą SLA. Cen
tro Raštinės perkėlimui į Pitts
burgh, Pa., kad be nuostolių 
organizacijai, kuomet bus pa
togios sąlygos ir finansinės iš
galės leis, butų galima Centro 
Raštinę perkelti į Pittsburghą.”

Tai šitokis žodis žodin yra 
seimo nutarimas. Dabar pa
žiūrėkime kas užrašyta SLA. 
Piki. Tarybos keturių narių 
konferencijos protokole, kuri 
Įvyko nepoilgo po Detroito sei
mo, Pittsburgh, Pa. šitas pro- 

! tckolas tilpo “Tėvynės” nr. 37, 
Rugsėjo 14 d., 1934 m. Jisai 
skamba štai kaip:,

“b). Įgalioti SLA. Preziden
tą kad jisai tuojau imtųsi vi- 

į sų reikalingų žingsnių legali- 
, zavimui SLA. Centro vietos 
Pittsburghe’’.

Vadinasi, seimas nutarė tik 
rengti dirvą kad, kuomet bus 

I patogios sąlygos, be nuostolių 
organizacijai butų galima SLA,

I centras perkelti. Na o šičia 
' susirinko tik keturi Piki. Tary- 
■ bos nariai, nors seimas išrinko 
septynis štily g organizacijos įs
tatų, ir nori daryti tokias ope
racijas kurios kaip tik yra 
priešingos seimo nutarimui.

Man labai keista kad p. Gri
gaitis, kuris seime minėtą Įne
šimą padarė, jį taip greit pa
miršo, ar pats savo įnešimo ne
suprato, dabar siūlo'bausti tuos 
kurie kaip tik seimo nutarimą 
gina o ne laužo. Jei kas su
laužė ar bąndo laužyti tą sei
mo nutarimą tai tie keturi Pil-

PATENKINTI “DIRVA”
Akrono Lietuviai labai pa- 

’ tenkinti “Dirva”, kuri ne tik 
plačiai praneša pasaulines ži
nias, duoda naudingų raštų ir 

I šiaip pilna įdomių skaitymų, 
Į bet dar duoda ir Lietuviškus 
i radio programus kas sekma
dienį, nuo 9:30 vai. ryto iš Cle
veland© stoties WJAY, kurią 
Akrone gerai girdime. Akro- 

į no Lietuviams labai malonu pa- 
I siklausyti Lietuviškų progra
mų per radio. Ypač buvo įdo
mu girdėti užpereitą sekmadie- 

j nį artistas Juozas Olšauskas iš 
■ Chicagos, kurį daugelis visai 
nėra girdėję ir kitaip neturi 
progos išgirsti.

Taip pat visi gėrėjosi Apa- 
naičio orkestru, Anelės Kava
liauskienės, Bronės Rasiliutės 
dainonjis ir jauno vaiko akor- 
dionu muzikos — tai Jurgelio, 
kuris būdamas vos 14 metų 

, amžiaus taip puikiai valdo tą 
instrumentą. Tai pavyzdis jau
nuoliams kad ir jie lavindamie
si gali atsiekti tokios garbės.

Akroniečiai už patiekimą ra
dio programų “Dirvą” labai 
dėkingi, ir vargu rasi čia to
kį Lietuvišką namą kur “Dir- 

, vos” neprenumeruotų. Akro
niečiai linki “Dirvai” ilgiausių 
metų ir geriausios sveikatos jos 
leidėjui ir redaktoriui K. S. 
Karpiui; kuris tam viskam pa
švenčia ' savo sveikatą ir turtą, 
norėdamas Lietuviams pasitar
nauti Viskuo kulturišku kiek 
tik jo jiegos leidžia. Lai “Dir
va” šviečia, musų išeivijoje kuo- 
ilgiausia ir lai nesiranda Ame- 

: rikoje nei vieno Lietuviško na
mo be “Dirvos”.

Dar karta ačiū “Dirvai” nuo 
musų Akroniečių už jos puikius 
radio programos.

—Pas p. Lukšienę svečiuose 
atsilankė p. Žirnienė iš Penn- 
syjvanijos valstijos.

Kainas.

BALTIMORE, MD.
-DAINOS" PARENGIMAI
Baltimorės Lietuvių Dainos 

Draugija rengia šiuo laiku du 
parengimus; kortavimo vakarą 
spektaklį Lapkričio 25 d. Abu 
spektaklį Lapkrijio 25 d. Abu 
parengimai bus Lietuvių salė
je.

Kortavimo vakaro rengimu 
rūpinasi Julė Rastenienė, Ele- 
nora Andreikienė, Marė Jurk- 
šaitė ir kitos. Rengėjos sako 

• turi daug gražių ir vertingų 
dovanų lošėjams. Visi kurie 
mėgsta Lietuviškas dainas iv 
muziką ir mėgsta pakortuoti, 
visi prašomi dalyvauti; nes tie 
kurie mėgsta dainas ir muziką, 
kortavime galės ir pagelbėti 
draugiją, ir patys smagiai lai
ką praleisti; gi tie kuriems 
vien tik smagu pakortuoti, sa
vaime užsiganėdins kortavimu.

Muzikalis parengimas Lap
kričio 25 d. bus vienas gražiau
sių ir įdomiausių Baltimorėje 
buvusių. Programas bus tur- 
gas ir įvairus , muzika, žaislais 
ir kitokiais nepaprastumais.

Prie “Dainos” tik ką prisi
dėjo du geri basai, jaunas tei
sių studentas Leopoldas Wei- 
sėngoff, ir senų laikų komp. 
Miko Petrausko Shenandoahrio 
ir Detroito dainininkas Sma- 
lehskas. Tas padidino choro 

Į spėkas. Po programo bus šo- 
■ kiai.

Visi Baltimorės geri Lietu- 
Į viai turi pasižymėti tuos du 
vakarus ir niekur kitur neiti 

' kaip į “Dainos” parengimus 
Nes “Daina” tai viena iš bran- 

I giausių vietos Lietuvių organi
zacijų. S. Adula.

MUZIKA
šokių muzikos rinkinys 
su žodžiais, penkiems 

instrumentams.
KAINA viena knygutė 

$1.00.
Visam orkestrui $3.00.

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

Amsterdam, N. Y.

do.nosios Tarybos nariai savo 
konferencijoje įgaliodami poną 
prezidentą daryti tuojau visus 
reikalingus žygius, o ne aš ar 
kiti kurie bandome seimo nu
tarimus apginti.

(Pabaiga kitame nr.)

Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

BROOKLYNO - N Y. IR N. J. 
ŽINIOS

MIRĖ jonas šlikas 
'---------------------------------

(Telegramas “Dirvai”)
Brooklyn, N. Y., Spalių 20 d. 

— Šiandien 8 valandą ryto mi
rė Jonas J. šlikas, Amerikos 
Lietuvių Sąjungos iždininkas, 
po kelionės į Clevelandą.

Valaitis.
■W -V -v

Velionis Jonas šlikas mirė 
nuo plaučių uždegimo, po per
sišaldymo gryžtant iš tautinin
kų srovės seimo Clevelande.

Visi Brooklyno Lietuviai, o 
ypač tautininkai ir nariai visų 
organizacijų kuriose velionis 
prigulėjo, apgailauja netekę to
kio nuoširdaus, uolaus veikėjo, 
kuris negailėjo nei laiko nei pi- j 
nigo pravesti gerus, naudingus 
Lietuvių tautai užmanymus, ir 
kuris neatsisakydavo nuo jokio 
darbo, kuris net atitraukdavo 
jį nuo biznio.

Jonas Šlikas mirė savo na
muose, 1339 E. 4th st., Brook- 
lyne. Paliko žmona, dvi duktė-! 
rys ir vienas sūnūs. Velionis 
buvo dar stiprus ir smarkus i 
žmogus, 48 metų amžiaus.

Amerikoje išgyveno 25 me
tus ir buvo gerai prasisiekęs 
biznyje.

Ilsėkis, geras tautieti, amži
nai, bet nebusi užmirštas savo 
draugi! ir tikrų Lietuvių.

Koiesp.

VILNIAUS PAGROBIMO MI
NĖJIMAS

Newark, N. J. — Spalių 7 
d. vakare, Lietuvių šv. Jurgio 
Dr-jos salėn susirinko daugelis 
tikrų Lietuvių kad atitinkamai 
bendromis jiegomis minėti Vil
niaus pagrobimą. Programą 
atidarė Bendro Nevvarko Lietu
vių komiteto pirmininkas V. 
ambrazevičius, pakviesd a m a s 
Šv. Cecilijos chorą, kuris veda
mas muziko A. Stanišausko su
giedojo Lietuvos Himną ir Vil
nių. Kalbėtojais buvo: M. J. 
Vinikas iš New Yorko ir “Ame
rikos” red. Kazys P. Vilniškis 
iš Brooklyno. Taipgi kalbėjo 
vietiniai: Kun. L Kelmelis ir 
A. S. Trečiokas.

Po kalbų, K. P. Vilniškis per
skaitė rezoliucijas Vilniaus ir 
Klaipėdos reikalais, kurias su
sirinkimas priėmė vienbalsiai.

Išlaidų padengimui buvo ren
kamos aukos. Aukavo sekan- ■ 
ti: po $1: V. Boreika, S. F. Gu-I 
das, J. Kralikauskas, V. Am-j 
brazevičius, A. S. Trečiokas, į 
Kun. L Kelmelis, D. Janulis,! 
ir J. Garelis. Viso su smulkio-! 
mis aukų gauta $11. Koresp.

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

KEARNY, N. J.
VILNIAUS GEDULO DIENA 

šios kolonijos Lietuviai pir
mu kartu paminėjo Spalių 9-tą 
■— Vilniaus užgrobimo — die
ną. Minėjimas įvyko Spalių .12 
d., šv. Vardo draugijos salėje. 
Pradedant programą, bažnyti
nis choras, vedamas muziko F. 
Hodelio, sugiedojo Tautos Him
ną ir dar kitas tris dainas.

Sekė kalba vietinio klebono, 
Kun. L. Vaicekausko, kuris pri
minė Lietuvos istoriją, kaip 
Lenkai jau nuo Vytauto laikų 
varo Lietuvių ištautinimo dar
bą Lietuvoje, ir ragino pirkti 
Vilniaus pasus, su tikslu rem
ti Vilniaus atvadavimo darbą.

Publikoje pasirodė jaunos pa
nelės, kurios platino Vilniaus 
pasus ir ženklelius.

Toliau, programo vedėjas J. 
V. Baltrukonis perstatė kalbė
ti Lietuvos Generalinį konsulą, 
Pulk. P. žadeikį, kurį publika 
sutiko atsistojimu, ir žingei
džiai klausė jo kalbos. Kon
sulas apsakė Lietuvių santikius 
su Lenkais nuo Liublino unijos, 
Suvalkų sutartį Spalių 9 die
ną, kurią Lenkai sulaužė ir už
grobė Vilnių, ir kaip reikia ruo
štis prie Vilniaus atvadavimo.

Salė buvo kupina žmonių, ir 
pusėtinai išplatinta Vilniaus pa
sų ir ženklelių.

šį paminėjimą surengė nese
nai susitveręs Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius. Skyrius sa
vo susirinkimus laiko kas tre
čias trečiadienis kiekvieno mė
nesio, šv. Vardo draugijos sa
lėje. Ten galima gauti įsigyti 
ir Vilniaus pasų ir ženklelių.

f J. V. B.

DAYTON
SVEČIAI. Pereitą savaitę 

lankėsi žymus Cleveland© vei
kėjas P. P. Muliolis su savo 
sunum. Buvo apsistoję pas P. 
Venį ir aplankė keletą vietos 
Lietuvių veiklesnių žmonių.

Taip pat šeštadienį ir sek
madienį čia buvo atvažiavus 
grupė Cleveland© jaunimo, Vy
čių kuopos narių, pasisvečiuoti 
pas Daytono Vyčius. Vietos 
jaunimas iškėlė šaunų pokilį 
parapijos salėje, savo idėjos 
draugams pagerbti. “D.” Rep.

Į Lietuvą
Tik vienas persėdimas Copenhagoj

Nuolatiniai išplaukimai, patogi 
kelione.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu FREDERIK VIII 

iš New Yorko

Gruodžio-Dec.8
Ekskursijos vadas 

K. Falk Rasmussen

Ekskursijoms Laivakortės 
Speciales Roundtrip

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

ofise
SCANDINAVIAN

AMERICAN LINE
27 Whitehall St. New York

“Dirvos” Kalėdinė
EKSKURSIJA LIETUVON
Laivas Išplauks iš N. Y.

GRIPSHOLM GRUOD. 9
Plaukimas į Klaipėdą per Gothenburgą

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Kurie turite reikalą arba norą par
važiuoti į savo gimtini kraštą Lietu
vą žieminiu sezonu, rengkitės dabar 
ir važiuokite su “Dirvos’’ Kalėdinė 
Ekskursija, Patogus keliavimas, lai
vakortės nebrangios. Dokumentus 
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
kitės tuojau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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_______ JONAVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

AM. LIET. S-GOS II SEIMAS

“Lietuvos Jeruzalė” — žy
dų užgyventas Miestas
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Dokumente 
•ntura. Kreip-

Jonavos miestas yra vie- 
inas iš naujesniųjų Lietuvos 
I miestų, įsikūręs tais laikais 
i kada buvo pradėtas tiesti 
■ geležkelis iš Liepojos-Šiau- 
1 lių į Vilnių, maždaug apie 

1860-65 metais. Prieš tai 
buvo paprastas miestelis.

Dabar Jonava turi dau
giau 15,000 gyventojų ir 
vis auga, nes stovi svarbia
me susisiekimo centre, prie 
dviejų gelžkelių linijų ir 
Neries upės.

Miesto gyventojai beveik 
vieni Žydai, kurių skaitosi 
80 nuošimčių visų miestie
čių. Jokis kitas miestas 
Lietuvoje neturi tokios Žy
dų daugumos, todėl Žydai 
ir vadina Jonavą “Lietuvos 
Jeruzale”, ir gyvena čia be- 

į silaikydami savo senų tra
dicijų, savotišku gyvenimu.

Paskutiniu laiku ir Lie
tuviai pradeda labiau įsiga
lėti, išstumdami Žydus iš 
kai kurių pramonės šakų.

Jonava garsi didžiausio
mis Lietuvoje baldų dirb
tuvėmis. Išdirba visus rei
kalingus namams baldus, k. 
t. kėdės, stalus, spintas, lo
vas ir tt., su kurių aukšta 
kokybe negali lenktyniuoti 
kitos Lietuvos baldų dirb
tuvės. Dalis Jonavos bal
dų eksportuojama užsie
nin.

Mieste yra Lietuvių ir 
Žydų progimnazijos ir šiaip 
įvairiausių valdiškų ir pri- 
vatiškų įstaigų. Taipgi čia 
stovi kariumenės kuopa Vy
tauto Didžiojo vardo, kuri 
yra vienatinė Lietuvos ka- 
riumenėje, nepriklauso jo
kiam pulkui ir turi atskirą 
vadovybę. Į kuopą siun
čiami naujokai paprastai 
skiriami tik labai tvirti, au
galoti vyrai.

Apielinkės kaimų gyven
tojai užsiima išimtinai uo- 
gų-braškių auginimu, kurių 
čia yra ’ištisos plantacijos. 
Atėjus sezonui tūkstančiai 
vežimų braškių traukia į 
Kauną ir išvežiojama po vi
są rytinę Lietuvą.

.Turėdama patogų susisie
kimą, būdama netoli nuo 
Kauno, Lietuvos prekyboje 
Jonava užima vieną iš pir
mųjų vietų, ir jei ir toliau 
taip augs tai už kelių metų 
susilies su Kaunu, nes ir 
dabar jau skaitosi tolimes
niu Kauno priemiesčiu.

Jonavos apielinkėse ran
dasi vadinamas Gaižunų 
poligonas. Tai 10,000 hek
tarų žemės plotas suside
dantis iš smėlynų ir miškų. 
Visame tame dideliam plo
te tebuvo pora kaimų ir 
dvaras, bet ir tuos valdžia 
atpirko brangiai sumokė
dama jų savininkams. Iš
kėlus iš šio ploto visus gy
ventojus vyriausybė įkūrė 
čia kariumenės manevrams 
vietą. Čia vasaros laiku 
nuolat gaudžia patrankos, 
kulkosvaidžiai, poška šau
tuvai, ūžia lėktuvai, tankai. 
Žodžiu karas, tik be krau
jo. Pamatyti musų kariu
menės pratimų tankiai su

važiuoja svetimų valstybių 
karo atstovai ir šiaip kari
ninkų, kurie visa pamatę 
stebisi kad jauna musų ka- 
riumenė savo moderniškais 
ginklais ir išsilavinimu nie
kuo nesiskiria nuo senų di
džiųjų valstybių kariume- 
nių. Šventadieniais čia su
sirenka apielinkės gyvento
jai pasiklausyti gražių ka
reivių dainų ir pamatyti 
nepaprastai dailiai padary
tų poligono darželių ir šiaip 
pagražinimų.

Šiaip gi, manevrų metu, 
pašaliniams griežtai drau
džiama ineiti poligono ra
jonini, nes tuomi norima 
apsisaugoti nuo svetimų ša
lių šnipų. Antas Raila.

VEPRIAI
Mažas miestelis — bet dide

le katalikų maldininkų 
šventovė

Vepriai, Ukmergės aps
krities miestelis, stovi ant 
Šventosios kranto. Nuo čia 
netoli Šventoji įteka į Ne
rį, kuri pro Jonavą nuteka 
ir pas Kauną subėga į Ne
muną.

Veprių apielinkės vienos 
iš gražiausių Lietuvos vie
tų. Valsčiuje yra keliolika 
piliakalnių, iš kurių žy
miausias vadinamas “Vy
tautės Kalnas”.

Vepriai jau buvo žinomi 
žiloje senovėje, tankiai mi
nimi Upninkų vardu (Up
ninkai dabar atskiras mie
stelis, kitoje Neries pusė
je). Čia nepertoli nuo Vil
niaus ir Kernavės. Senovė
je matyt butą didelių mu
šiu, iš ko ir atsirado dau
gybė piliakalnių, milžinka
pių. Dabar Vepriai sumen
kėjęs mažas miesčiukas, ša
lip valdiškų įstaigų ir poros 
krautuvėlių kitų gyventojų 
mažai tėra. Yra dar baž
nyčia ir klebonija.

Valsčiuje gyventojai au
gina daug bulvių, todėl čia 
veikia vienintelė Ukmergės 
apskrityje spirito varykla, 
iš kurios spiritą perka vy
riausybė valstybinei degti
nei gaminti.

Vepriai plačiai pragarsė
ję savo kalvarijomis ir at
laidais. Kas Žemaičiui yra 
Žemaičių Kalvarija arba Ši
luva tas Aukštaičiui Vep
riai. Per Sekmines čia iš 
visos Rytų Lietuvos suplau
kiu keliosdešimts tūkstan
čių žmonių, per ištisą sa
vaitę čia skamba šventos 
giesmės ir tūkstantinės mi
nios be atvangos dieną-nak
tį eina lankyti kalvarijas. 
Lietuvis tebėra giliai reli
gingas ir laiko savo būtina 
pareiga, nežiūrint tolimos 
kelionės, atlankyti Veprių 
kalvarijas,

Rusų laikais Vepriai ne
buvo taip garsus, nes tada 
beveik visi maldininkai ei
davo į Vilnių. Dabar, Vil
nių užgrobus Lenkams, šis 
miestelis tapo vienintele 
Rytų Lietuvos šventove, 
kur kur tikintis Lietuvis 
jieško sau paguodos.

Antas Raila.

Clevelande, Ohio, Spalių 13 
d., 1934 m., įvyko 2-ras Ameri
kos Lietuvių Sąjungos seimas, 
kuriame dalyvavo šie atstovai: 
Iš Chicagos — Inž. B. F. Simo
kaitis, P. Jurgėla, stud. J. J. 
Balanda, P. Grybienė, art. J. 
Olšauskas; iš Brooklyno — Dr. 
B. K. Vencius, šlikai, J. Valai
tis, J. Sagys, A. Povilanskas, 
P. Pusnikas, D. Klinga, J. An
tanavičius, V. Mučinskas, J. 
Vyšnius; iš Clevelando: Kar
piai, Jarai, Baltrukoniai. Da
lyvavo ir svečiai: lakūnas A. 
Kiela, Adv. K. Jurgėla, ir kt.

Sveikinimo telegramus arba 
laiškus atsiuntė: Iš Chicagos— 
Adv. A. A. Olis, Dr. Narijaus- 
kas, lakūnas Urbonas; iš Hart
fordo — Januškevičiai, V. M. 
Čekanauskas, S. Pikturna; iš 
iš Waterburio — J. Tareila. 
Dr. J. Staneslow, Adv. C. Lu
košius : iš Baltimorės — Adv. 
N. Rstenis, Julė Rastenienė, J. 
S. Galinaitis, P. P. Jaras; iš 
Detroito — Adv. Uvick; iš So
dus, Mich. — J. J. Bačiunas: iš 
So. Boston, Mass. — J. Ker- 
diejus; iš New Britain, Conn. 
— J. J. Maksimavičius; iš Glas
tonbury, Conn. — K. Skorup- 
skas; iš Pittsburgh, Pa. — A. 
Banys (su $2 auka Vilniaus 
vadavimui) ; Iš Toledo, O. — 
J. Sutkus; iš Brooklyno — J. 
Ginkus, J. Laučiškis; iš Mon
treal (Kanadoj) — S. Bagužie- 
nė; iš Pittsburgho — Lietuvių 
Taut. Katalikų šv. Jurgio para
pija. Vieni sveikintojai linkėjo 
Sąjungai gražios, ateities, kiti 
linkėjo seimui sėkmingai iš
spręsti svarbiausius uždavinius 
ir beveik visi savo sveikini
muose pareiškė norą bendrai 
dirbti tautiniam darbe.

Seimo pirmininku išrinktas 
Inž. B. F. Simokaitis, o sekre
torium P. Jurgėla. Be to, iš
rinkta šios komisijos: (1) man
datų komisija: A. Povilanskas, 
J. Antanavičius, V. Mučinskas, 
(2) įstatų komisija: Dr. B. K. 
Vencius, Adv. K. Jurgėla, J. 
Valaitis; (3) rezoliucijų komi
sija — J. J. šlikas, P. Pusni
kas, P. Jurgėla; (4) spaudos 
komisija — K. S Karpius, D. 
Klinga; (5) komisija kandida
tams rekomenduoti vyriausion 
tarybon —• K S. Karpius, J. 
Sagys,. stud. J. J. Balanda.

Mandatų komisijos atstovas 
J. .Antanavičius pareiškia kad 
seime dalyvauja 20 atstovų ir 
10 svečių. Seimą sveikino 25 
veikėjai, kurie negalėjo patys 
atvykti, bet pritaria seimo tik
slams ir linki sėkmingai vyk
dyti tautinius reikalus. Tuo 
budu seime atstovauta 14 ko
lonijų.

Laikinosios centro valdybos 
nariai pranešė apie tai kaip 
1933 metais Liepos 15 d. Chi
cagoje sušauktoje tautininkų 
konferencijoj iš Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Federacijos ir 
Amerikos Lietuvių Liaudies Są
jungos sudaryta nauja tautinė 
Amerikos Lietuvių Sąj unga.
Buvusi Am. Liet. Liaudies Są
junga perdavė A. L. Sąjungai 
raštinės turto 360 dolarių ver
tės. Iš abiejų organizacijų įs
tatų sekretorius P. Jurgėla su
darė ir kiek papildė A. L. S. 
įstatus 
projektas 
tvirtinti, 
mininkas
rašinėjo su įvairiais kitų kolo- 
tnijij veikėjais ir Am. Liet. T. 
Sandara. šis seimas šauktas 
A. L. Sąjungos reikalams su
tvarkyti ir veikimo planui nu
statyti, o Spalių 14 d. šaukta 
bendra tautininkų ir sandarie- 
čių konferencija Clevelande. 
Sąjunga inkorporuota Illinois 
valstijoje.

Netekus staigios mirties pa
kirsto žymaus Lietuvių visuo
menės veikėjo Amerikos Lietu
vių Sąjungos centro valdybos 
kasininko JONO J. š'LIKO, 
Amerikos Lietuvių Sąjungos 
vardu reiškiame gilią užuojautą 
velionės šeimai, giminėms ir 
visiems jo bendradarbiams tau
tinėje dirvoje.

Negeistina mirtis padarė di
delė nuostolį Amerikos Lietu
vių visuomenei, kurios eilėse 
velionis nuoširdžiai ir uoliai 
dirbo, su pasiaukojimu tarnau
damas Lietuvybei, mylimai sa
vo tautai ir visuomenei.

Tebūna jam lengva šio kraš
to žemelė amžino poilsio vieto
je, o jo darbai teskatina mus 
visus su didesne energija dirb
ti Lietuvių tautos gerovei!

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba.

Įstatų komisijos nariai parei
škė savo nuomonę apie per
skaitytų įstatų projektą, kurį 
siūlė seimui priimti su kai ku
riomis pataisomis. Apsvars
čius nutarta priimti įstatus su 
pasiūlytomis pataisomis, nekei
čiant sąjungos' vardo. Pažy
mėtina kad tautinės Lietuvių 
draugijos ar klubai, kurių sie
kimai nėra priešingi A. L. Są
jungai, gali įstoti į šią Sąjun
gą ir po senovei tvarkytis sa
vo įstatais, nekeisdami savo 
vardo, įstatų ir neatiduodami 
savo turto.

Išrinkta vyriausi Sąj ungos 
taryba, kurios sudėtis bus ne
trukus paskelbta, kai bus gau
tas kelių kandidatų sutikimas 
būti išrinktiems šion tarybon. 
Iš vyriausios tarybos narių iš
rinkta Am. Liet. Sąjungos cen
tro valdyba: pirmininkas Inž. 
B. Simokaitis, I vice pirm. —
J. Valaitis, II vice pirm. —
K. S. Karpius, kasininkas — 
J. J. šlikas, sekretorius — P. 
Jurgėla.

Apsvarsčius įvairius suma
nymus, klausimus bei siūly
mus. nustatytas Amerikos Lie
tuvių Sąjungos veikimo planas 
ir numatyta svarbiausieji dar
bai, plečiant esamų 7 kuopų 
veikimą ir steigiant naujas 
kuopas. Seimui pareiškus ap- 
sidžiaugimą del visokiariopos 
pažangos Lietuvoje, 
pasiųsti sveikinimui
Prezidentui, Lietuvos kariume- 
nei, šaulių Sąjungai, Vilniui 
Vaduoti Sąjungai, Lietuvos Ka
riumenės Kurėjų-Savanorių Są
jungai ir Lietuvos Tautininkų 
Sąjungai. Seimo atsišaukimas 
ir rezoliucijos skelbiamos sky
rium. Be to, nutarta paragin
ti įvairių kolonijų Lietuvius 
kad remtų Amerikos Lietuvių 
Legijoną, kuris uoliai vykdo 
kilnius darbus.

Seimo posėdžiai su keliomis 
pertraukomis ėjo nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. nakties. Visų 
atstovų nuotaika buvo pakilus, 
reiškėsi pasiryžimas energin
gai dirbti ir vieningai stoti dar
ban tautinėje ir kultūrinėje 
dirvoje, bendradarbiaujant su 
kitomis tautinėmis Lietuviu or
ganizacijomis. Seimas uždary
tas pasakius kelias atsisveiki
nimo kalbas. Visi atstovai pa
tenkinti seimo nuveiktais dar
bais ir pasiryžę skleisti visose 
Amerikos Lietuvių kolonijose 
Lietuvybės dvasią, stiprinti 
tautišką susipratimą, telkti vi
sas tautines Lietuvių jiegas 
bendram darbui ir naikinti 
kliūtis, kurios iši kiol kenkė 
tautiškai nusistačiusios Lietu- 
vitj visuomenės vienybei.

P. Jurgėla, 
Seimo sekretorius.

1

nutarta
Lietuvos

>ve|a< Ohio

PAREMKIT ŠĮ KAN-^NSULL pralošė $56,000,000 
CLEVELAND© KAPITA

LISTUI
DIDATĄ I COOK 

COUNTY 
ŠERIFUS

Aiderman JOHN TOMAN
Kada kalbame apie įvairius 

kandidatus, verta pažvelgti ne 
tik į jų praeities darbus bet ir 
i jų ateities planus, kuriuos 
jie žada išpildyti, užėmę savo 
tarnybą.

Alermanas John Toman pro- 
ponuoja įvesti tikrą naujenybę 
Cook apskrityje, Illinois vals
tijoje, kuomet bus išrinktas 
apskrities šerifu. žinodamas 
kiek daug nelaimių pasitaiko 
ant vieškelių, kur žmonės ne
gali gauti medikalės pagalbos 
dėlto kad juos niekas nenuve- 
ža prie daktaro arba į ligoni
nę, Aldermanas John Toman 
žada įsteigti fondą su pagal
ba Cook apskrities valdybos, 
užlaikymui nuolatinio ambulan- 
so patarnavimo, kas kiekvieno
je valandoje galėtų pasitarnau
ti sužeistiems žmonėms vieške
lių nelaimėse. Toks patarna
vimas bus nemokamai, ir tokiu 
budu sužeisti žmonės nepaneš 
didelių išlaidų kokias šiandien 
privatinės gydymo įstaigos pa
našiuose atsitikimuose išreika
lauja. Toks patarnavimas taip 
pat sumažins mirčių skaičių, 
kurios įvyksta tokiuose atsiti
kimuose, del stokos greitos pa
galbos.

Balsuokit už JOHN TOMAN 
į šerifo urėdą Cook County — 
balsavimuose Lapkričio (Nov.) 
6 d.. 1934 m.

Tardomas teisme garsus Chi
cagos kapitalistas, dabar suban- 
krutinęs, Samuel Insull, 1930 
metais kovodamas biržoje su 
Clevelando kapitalistu Cyrus 

; Eaton, pralošė $56,000,000, kaip 
Įpaaiški iš dokumentų išstatytų 
prieš Insull’ą teisme. Insull 
1930 metais kovojo su Eaton’u 
už viršenybę, bet Eaton laimė
jo ir Insull turėjo jam sumo
kėti 56 milijonus dolarių. Tą 
sumą Insull paėmė iš savo kor
poracijų šėrininkų pinigų.

Tas ir kiti Įrodymai parodo 
kad Insull, imdamas nuo žmo
nių pinigus palaikymui viešų 
reikmenų pramonių, pinigais 
spekuliavo ir privedė tas įstai
gas prie bankrutavimo. Už tai 
jis pasijuto pakliunąs į bėdą 
ir buvo pasišalinęs iš Ameri
kos, tūlą laiką slapstėsi Grai
kijoje, iš ten buvo išvytis į 
Turkiją ir ten tapo suimtas ir 
pargabentas į Chicagą teismui.

BANKUOSE DEPOZITAI 
DAUGĖJA

Chicagos bankuose pinigu 
depozitai per praeitą bertainį 
metų žymiai padaugėjo, 
nios paihitos iš 48 žymiausių 
miesto bankų parodo kad Rug
sėjo 29 d. depozitų suma sie
kė $2,179,938,218. Birželio m. 
30 d. depozitai buvo $2,$54,- 
457,000.

Nacionaliai bankai, kurių yra 
aštuoniolika, turėjo depozitų 
$1,680,185,743.

•Iš Gothenburgo į Stoekholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 8 
valandas per gražiu Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- 
>ėdos laivu susisiekimą. Tarp Klaipė
dos ir Stockholm© tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
keliones laikas 24 valandos.

(konstituci j ą), kurių 
duodamas seimui pa- 
Centro valdybos pir-

Simokaitis daug susi-

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

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

NUŽUDYTAS Už 8300.000 
GYVASTIES AUDRAUDOS
Pereitą Kovo mėnesį Chica

go je buvo nužudytas Eli T. 
Daiches, kurio gyvastis buvo 
apdrausta ant $300,000 ir už
rašyta New Yorke gyvenan
čiam skelbimų firmos 
Weitzman’ui.

šiose dienose tapo 
to Weitzmano brolis,
Chicagoje su kitu vyru, ir dar 
j ieškoma trečio, kurie įtariama 
nužudę Daitches gavimui jo 
didelės gyvasties apdraudos.

Išplaukia iš New Yorko
Gripsholm ,.. 
Drottningholm
Gripshiim 
Drottningholm

Spalių 30
. Lapk. 17
Gruodžio 8

Sausio 12

vedėjui,

suimtas 
gyvenąs

Kreipkitės i vietinį agentą arba

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

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puikų Me

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

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mes noriai pasiusim jums PILNĄ 
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, mus< 
kaštais. Pasiuskit savo varda ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

Naujausi
TEATRAI

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.

Durtuvų grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi. Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyru ir - 
moterų. 67 pusi.............................50c.

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

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
63 pusi, knygelė. Kaiąa ....50c

AMERIKA PIRTYJE — komedija 3 
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 moterys......................... 25c

AKIS Už A K J, DANTIS Už DANTĮ
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dinu 3 vyrai, 2 moterys........... 15c

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

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

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

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

SULYG NAUJAUSIOS MADOS —. 
komedija 2 veiksmų; 19 puslapiu 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ................50c

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c

PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v,
52 pus!.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
terys................................................... 20c

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.



“VIENYBE” APIE ĮNINKU SEIMĄ

P. Bukšnaitis “Vienybė
je” rašo:

“Tautininkų seimas Cle- 
velande įvyko. Dalyvavo 
tautininkai ir sandariečiai. 
Aptarta daug svarbių rei- 
kahi srovių subendrinimui. 
Įkurta Amerikos Lietuvių 
Sąjunga. Užgirta valdyba. 
Išrinta didelė Taryba. 
Smulkmenas, be abejojimo, 
greitai pamatysime spau
doje.

“Labai malonu kad tas 
taip senai laukiamas žygis 
— žingsnis i tautiškų sro
vių subendrinimą, jau pra
dėtas. Dabar lauksime tik 
sėkmingos darbuotės.

“Musų tautiškas sroves 
subendrinti dalykas nelen
gvas. Čia reikės daug dar
bo ir pasiaukojimo. Rei
kia tikėtis kad išrinktoji 
Taryba pasistengs.

“O pasistengti reiki a. 
Juk jei toliau bus vedama 
visuomenė tokiais keliais 
kaip dabar buvo, tai mus 
gręsia tikras tautiškas pa
krikimas, nutautėjimas.

“Del to ir Clevelando sei
mo tarimai ir sumanymai 
tikrai sveikintini ir girti
ni.”

Lenkų Galvose kas 
tokio Negerai

Lenkija atsisakė dėtis į 
Rytų Lokarno paktą, kuris 
užtikrina rytų Europos ra
mybę. Tas Lenkų atsisa
kymas pradėta svarstyti vi
soje Europoje ir tokį Len
kų pasielgimą laikraščiai 
vadina “Lenkrj beprotyste”.

Sovietų komisaras Litvi
novas ir Prancūzijos prem
jeras Barthou (pereitą sa
vaitę nušautas) buvo pra
dėję skelbti kad Lenkų po
litika kurios ji pasiėmė, yra 
kenksminga Europos tai
kai.

Prancūzija ir Sovietų 
Rusija, kartu su Pabaltės 
valstybėmis, Čekoslovakija 
ir Rumanija, palauks “kol 
nurims beprotybės siaubas 
kuris dabar siaučia Lenki
joje”, rašo vienas Paryžiaus 
laikraštis.

Privedama kad Lenkija 
susilaiko nuo dalyvavimo 
Rytų Europos sutartyje to
dėl kad nuo to pakto atsi
sakė Vokietija.

Vokiečiai Tures 
Nešiotis Korteles

Iš Kauno Skris į 
Pietų Ameriką

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad du Lietuvos lakū
nai rengiasi skristi į Ame
rikos kontinentą. Tas skri
dimas, jei 'kokios, įvyks jau 
ateinantį pavasarį. Galime 
pasitikėti kad jiem pasi
seks kelionė.

Tik gaila ir keista kodėl 
lakūnai Lisauskas ir Ado
mavičius sumanė skristi į 
Pietų Ameriką, o ne į Šiau
rinę. Jų tikslas yra aplan
kyti tenaitinius Lietuvius. 
Kodėl ne mus, Šiaurinės 
Amerikos Lietuvius? Ne
jaugi Argentinos ir Brazi
lijos Lietuviai svarbesni?

Jie ten didesniais skai
čiais apsigyveno tik po ka
ro, o mes čia gyvename jau 
nuo virš 50 metų. Mes pa
darėme Lietuvos atgimi
mui didelių pasiaukavimų, 
ir mums priklausytų tasai 
nepaprastas vizitas Lietu
vos lakūnų.

Nėra reikalo kad jie skri
stų be sustojimo, kaip ne
skris nei į Pietų Ameriką. 
Ir į Suv. Valstijas galima 
atskristi su sustojimais — 
laikantis to kelio kuriuo at
liko savo antrą kelionę la
kūnas Lindbergh pereitą

Vokietijoje įvedama įsa
kymas Vokiečiams nešiotis 
korteles įrodančias jų kil
mę. Tos kortelės dadeda 
dar vieną iš daugelio as
menybės įrodymo dokumen
tų kokius Vokiečiai turi tu
rėti prie savęs.

Šis kilmės įrodymas įve
dama tuo tikslu kad išsau
gojus tikruosius Vokiečius 
nuo maišymosi su “kitokio 
kraujo” žmonėmis.

Vokiečiai senovėje buvo 
barbarai, ir turbut todėl 
dabai1 yra žiauresni ir ar
šesni tie kurie save va
dina “tikraisiais”, paeinan
čiais iš anų barbaru.... 

- D

į metą.
Lietuva turi kokį tai kei- 

! stą atsinešimą į Šiauri
nės Amerikos Lietuvius, ir 
nežiūrint musų didžiausių 
jiems nuolankavimų, apie 
mus vis neigiamai mano.

Jau daugiau dešimts me
tų kaip kalbama apie Kip
ro Petrausko atsilankymą j 
Ameriką. Galima tikėti ir 
jis pirmiau nuvyks į Pietų 
Ameriką, nes į Šiaurinę jo 
niekas atvilioti negali.

—Jeigu susitiksi žmogų 
kuris giriasi esąs gudrus— 
žinok kad iš paiko daugiau 

'kas gali išeiti kaip iš jo.

“Vienybė” pirmutinė po 
“Dirvos” atsiliepė apie tau
tinės srovės veikėjų seimą,' 
įvykusį Clevelande Spalių, 
14 d. Ir atsiliepia gerai. 
Reiktų tik kad laikraštis 
neįsileistų raštų konferen-! 
cijoje nebuvusių asmenų, 
kurie savais išrokavimais— 
greičausia piktais — norė
tų konferenciją-seimą kri
tikuoti arba neigti.

Konferencija , nutarė pa-1 
ragint visuomenę remti, ir, 
skaito tautiškais šiuos laik-1 
rąščius: “Dirvą”, “Margu
tį”, “Sandarą”, “Tėvynę”. 
“Vienybę” ir “Amerikos 
Lietuvį”.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 35 žymiausi - Amerikoj 
tautinės srovės vadai, nuo 
kurių prįklauso ir spaudos 
parėmimas, ir kiti visi tau
tinės srovės žygiai. Taigi 
tie laikraščiai privalo įver
tinti seimo dalyvių darbą, 
jų nuoširdžias pastangas.

Tam darbui pritarė, ir. 
daugiau sužinoję dar nuo
širdžiau pritars ir tie vei
kėjai kurie negalėjo konfe
rencijoje būti, bet savo lai
škais pareiškė sutikimą iš
vien dirbti.

Taigi, reikia tik apsisau
go! “nuomonės” tokių ku
rie nedalyvavo ir kurie no
rės ką nors blogo iškasti, 
tikslu pakišti koją pradė
tam darbui.

Konferencijos nutarimus 
pasiėmė vykdyti Amerikos 
Lietuvirj Sąjunga ir Ame
rikos Lietuvių Tautinė San
dara, nors kaipo organiza
cijos jos yra paskiros ir va
rys savo užsibrėžtus darbus 
taip kaip jų programai nu
rodo.

KADA PREZIDENTAS 
KELIAUJA

Kuomet S. Valstijų pre
zidentas keliauja kur nors 
gelžkeliu, jo kelionės kaš
tai buna apie $3 už kiekvie
ną pravažiuotą mylią. Juo 
daugiau atsargumo kurioje 
kelionėje reikalinga tuo di
desni buna kaštai.

Prezidento Roosevelto ap
silankymas savo namuose, 
Hyde Park, N. Y., apie 350 
mylių atstumo nuo Washin- 
gtono, atsieina apie <$1,000.

Kuomet prezidentas ke
liauja, nors mažai kas žino 
kokiu laiku jis keliauja, 
ties kiekvienu to gelžkelio 
bėgių skerskelių buna pa
statytas sargas, kiekvienas 
gelžkelio tiltas saugojamas 
vieno ar dviejų vyrų. Vy
riausias gelžkelio inžinie
rius arba kas kitas pana
šaus aukšto laipsnio, valdo 
traukinio lokomotivą.

Prezidento važiavimo ke
liu, jokiam prekiniam trau
kiniui neleidžia važiuoti nei 
gretimais bėgiais.

Visa ta gelžkelio dalis 
kuria prezidentas vežamas 
buna iškalno apžiūrima ir 
šiaip nužiūrėtuose punktuo
se pastatoma specialė sar
gyba. Kur yra didesnis ju
dėjimas,. pirma prezidento 
traukinio leidžiamas kitas 
traukinis. Jokiam trauki
niui neleidžiama važiuoti 
paskui prezidento traukinį 
per pusę arba valandą lai
ko. Prie tiltų stovinti sar
gai specialiais elektriškais 
signalais duoda ženklą at
einančiam prezidento trau
kiniui kad “viskas tvarko
je”.

Prezidento traukiniu ke
liauja jo artimi draugai ir 
laikraštininkai ir jie moka 
už pervežimą reguliarį nu
statytą mokesti.

Raudonojo Kryžiaus pa- 
nis kongresas atsibuvo per- 
entą savaitę Tokio, Japoni
joje. Dalyvavo 252 delega
tai iš 57 šalių. Japonija tą 
paminėti išleido pašto žen
klelius su raudonu kryžium.

Ispanija vėl krypsta at
gal prie karaliaus, kurį iš
vijo prieš tris metus. Da
bartinė Ispanijos respubli
kos padėtis yra nepavydėti
na, šalyje tvarkos nėra, ir 
nuolatiniai sukilimai padė
tį tik daro blogesne.

Karalius Alfonsas XIII 
tebėra gyvas ir gali gauti 
progą gryžti ant savo sosto, i

Duoki, mūza, skambią lyrą,
Duoki aro man sparnus, 

Aš ten lėksiu kur banguoja
Senas Nemunas sriaunus.

Ir nulėkęs aplankysiu
Lietuvos žalius laukus.

Girias, kalnus, gojus, sodus,
Ir jaunų dienų takus.

Bus malonu žydraveidyj
Nemunėlyj veidą praust,

It bijūnui, pražydėjus, 
, Tarp baltų lelijų raust.
Ir sutaupąs dvasios jiegas

Brolių garbei gėles skint —
Kas kovoj už laisvę krito

Tam vainiką garbės pint!
Ir matyt Šešupę tekant

Su vargeliais Lietuvos,
Sraunią Viliją beskleidžiant

Vilniaus atbalsius kovos!
Ji į Nemuną atbėgus

Išsilieja virš krantų,
Suprask: gailios ašarėlės

Musų brolių pavergtų!
Jie, paleidę savo skundą

Vaga Vilijos sraunios,
Šaukia brolius eit vaduoti

Širdį tautos mus senos!
Dainų kraštas, musų žemė,

Taip nebuvo prislėgta

Kuomet šventą ugnį kure 
Vaidilutė nekalta.

Bet dabar mus Vilnius liūsta, 
Skundžias platus pušynai,

Ir kapuose nenurimsta
Tautos sūnus milžinai....

Ir Perkūnas, mus dievaitis,
Taip galingas, taip narsus,

Po dausas klaikiai lekioja, 
Neša širdgėlos garsus.

Vilnius — mus graži sostine, 
Gedimino tu pilis!

Vaidyla iš kapų šaukia:
Kas gi priešus išvalys ?!....

Kur Keistučio narsus ainiai, 
Kur gi Vytauto sunai?

Ko gi tylit jus, o dainiai, 
Kur jus kanklės yr’ nūnai?

Ei, mergaitės, karštadvasės,
Kurkit aukurą greičiau,

Lai šventa ugnis įšildo
Vyrus Vilnių gint sparčiau!

Ei, Aukštaičiai, ei. Žemaičiai,
Ei, jus, ainiai-išeiviai:

Juk visi tėvynės sūnus — 
Visi esat Lietuviai!

Lai garsai trimitų skamba, 
Te sugaudžia gi ragai;

Te pajunta jūsų galią
Pikti Lenkai-vanagai!

Tegul žirgai žemę trempia,
Tegul sužiba kardai,

Te perkūnas mūšį lemia,
Te jam tiki mus vadai!

Lietuviai laisvi juk gimę,
Kam nešt jungą svetimų?

Tat visi greičiau, į talką,
Ir iš miestų, iš kaimų —

Iš bakužių samanotų,
Iš plačių žalių laukų,

Eikit, ginkit seną Vilnių,
Nors reikėtų daug aukų.

Tik petys-petin sustokit, 
Ir į priešus nelabus!

(Tęsinys iš pereito num.)

XX.
Senio Eleazaro žodžiai padarė stiprų 

įspūdį Judo mintyse. Jo sielą apėmė didė
jąs nepasitenkinimo jausmas, kai jis, su- 
'plukęs ir pailsęs, ėjo tą pavakarį, kartu 
su kitais, iš Šventojo Miesto į Betaniją 
nakvynėn. Visi žiurėjo į juos rustai: Fa- 
rizejai, su kuriais jam teko ginčytis, kuni
gai, kurių žinyboje jis panaudojo jiegą ir 
kurių patvarkymams jis pakliudė, o la-; 
blausia — patriotai, kurių troškimus jis 
užvylė. Valandėlei jis pamanė pabėgti ša
lin, palikus tuos Galiliečius ir ėjus savo' 
keliais. Bet jis dar tikėjosi kad Mokyto
jas elgsis taip kaip visų tikėtasi jį elgsian- 
tis ir kad turės pareikšti savo galybę. Be 
to jis negalėjo nei pamąstyti apie pasišali
nimą nuo Magdalos Marijos, nors jos šal
tumas ir nepaisymas jo lyg peiliais raižė 
jo širdį. Pasoveras dar neprasidėjo, ir 
dar buvo galimybė kad tai ko jie taip gei
dė ir laukė, turės atsitikti. Tuo pačiu lai
ku ir kita viltis pradėjo veržtis širdin. Ma
rija matė visa kas atsitiko. O kas, jei ji, 
kaip ir Judas pats, užsivylė del pasėkų, 
taip labai nutolusių nuo to ką jie tarpusa
vyje atsivaizduodavo? Jis norėjo patirti 
jos jausmus ir nuomonę šituo klausimu, j 
Šitokios mintys kamavo jį, jiems gryžtant1 
iš Šventojo Miesto į Betanijos kaimą.

Jie visi buvo pailsę, per ištisas dienas; 
(vaikščioję akmenimis išgrystomis Jeruza- 
lemo gatvėmis ii' marmuriniuose maldna- 
mių kiemuose. Pusiaukelyje Mokytojas,' 
pailsęs kaip ir kiti, atsisėdo pasilsėti po fi
gos medžiu. Judas pastebėjo kad Mokyto
jas nekantriai subarė medį del to kad jis 
neteikė jokio šešėlio. Nei kiek neatsiga- 
vę, jie tylėdami vėl nukeliavo Betanijos 
linkui.

Tą vakarą sunku buvo rasti vietą po-j 
ilsini, Jeruzaleme nebuvo kur nakvoti ir. 
maldininkai rinkosi iš visų pusių. Ir jiems i 
teko sustoti pas tūlą Farizejų Simoną, ser
gantį raupais, kurs buvo dėkingas kad jie 
nekreipė dėmesio į jo baisią ligą ir tuo da-1 
vė jam progą pasidžiaugti žmonių drau

Lenkus Lenkijon išvykit — 
Tuomet Vilnius laisvas bus!

Ar tai sapnas? ar klajonė?
Ar minties pilki vaizdai?

Aš dar vis už jurų-marių,
■ Širdyje šalti ledai. . . .

Ilgos naktys, blankios dienos,
Laikas bėga verpetu;

Kame tikslas, kame viltis?
Ilgu, liūdna ir kartu....

Ar nebūt geriau Tėvynėj
Dirbt ir tikrą laimę rast,

Negu kitam krašte svieto
Vargt, ir tėviškės atprasti

Dainų mūza galingoji,
Burtų paslaptį atskleisk,

Ir į jautrią jausmų sielą
Naujas pajiegas įleisk;

Kad galėčiau apdainuoti
Grožę tėvų mus šalies,

Tai svetur niaukiai gyvenant
Gal lengviau bus ant širdies.

Gal dainelėm’s savo brolius
Vilnių ginti įkvėpčiau,

Jei minčių lakiais sparneliais
Į Tėvynę nulėkčiau!

* ❖ *
Šauly, kary kiltadvasi,

Buki žygiuose smarkus,
Kuomet ginsi Tautos širdį, 

Brolių mažinsi vargus.
Kad beširdis — nors ir brolis —

Tapęs išgama tautos,
Nesumintų kiltų siekių, 

Žygių pergalės šventos!

Skrisk, dainele, į Tėvynę, 
Nes nulėkti tu gali;

gija. Sudulkėję, skaudamom kojom, jie 
i susėdo jo namuose prie stalo ir laukė va
karienės. Jų šeimininkas jau nebeatsimi
nė apie gyvenimo patogumus, todėl ir jų 
reikalais tinkamai nepasirūpino. Mokiniai 
šnekučiavosi tarpusavyje.

Prieš atnešant valgį, Magdalos Mari
ja priklaupė ir atrišo savo rišulį, kuriame 
buvo visas jos turtas. Nedaug ko ten ir 
buvo: ji jau buvo pardavus visus savo aus
karus ir papuošalus, kai prisidėjo prie mo
kinių būrelio, ir visus pinigus išdalino be
turčiams. Rišulyje ji turėjo tik tai kas 
buvo jai likę reikalingo.

Išsiėmė iš rišulio skepetaitę kurioje 
buvo kaž kas įvyniota. Atsargiai išvynio
jo skarelę.ir išsiėmė nedidelę dėžutę. Tai 
buvo alabasto dailiai išdrožinėtas indelis, 
matyt paskutinė jos išsaugota brangeny
bė. Su tuo daiktu rankoje ji prisiartino 
prie stalo. Priėjus prie Mokytojo, ji puo
lė ant keliu ir didžiausiu švelnumu nuavė 
jo sandalus. Šitai atlikus, ji paleido savo 
dailius plaukus taip kad jie pridengė jos 
veidą, siekdami žemės. Savo gražiomis 
ir švelniomis kasomis ji nušluostė Moky
tojo kojų dulkes. Jai šitai darant, jos 
akys pasriuvo ašaromis. Paskui atvožė 
alabasto dėžutę, ir iš jos pasklido po kam
barį brangus kvepalai. Judas pažino jų 
kvapsnį, jis buvo tai patyręs pirmu su ja 
pasimatymu, kurio negalėjo užmiršti. Vi
sų čia stove tįsių didžiausiam nusistebėji
mui, ji išpylė tepalus ant Mokytojo kojų 
ir galvos.

Mokinių ir kitų žmonių tarpe pasigir
do piktas murmėjimas. Simonas pradėjo 
aiškinti jau anksčiau matęs tą moterį ir 
kad ji buvo iš tokių kurioms neprivalo bū
ti leista užeiti į dievobaimingų žmonių na
mus ir tarnauti Izraelio mokytojui. Mo
kiniai piktai pastebėjo kad nepridera ši
taip aikvoti brangius dalykus: kvepalus 
buvo galima parduoti už tris šimtus dina
rų ir tais pinigais padėti beturčiams. Są- 
mišis didėjo, ir Judas artinosi prie durų, 
norėdamas pabėgti šalin nuo to daug jam 
primenančio ir jaudinančio kvapsnio.

(Bus daugiau)

O man lemta čia gyventi,
Nuo Tėvynės taip toli. ... f ' 

Per tave, daina galinga, ■* ’
Gali žygis tas įvykt, • f

Su tvirta jiega mokėsi
Šventą pareigą atlikt!

J. Svyrūnėlis.

“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

I pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

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 paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE*’

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



----- DIRVA

loth
iglų kalbos vd
irolisVairai

amoni kojoti 
stalo ir lau» 
is jau nebe;! 
ūmūs, todėl I 
trupino. Jlol

, Magdalosi 
/o rišuli, M 
Nedaug koj 
.is visus sm 
prisidėjo ph* 
ilgus išdafe
irėjo tik tai

oepetaitę ku* 
itsargiai išvj 
lėlę dėžutę, 
■ožinėtas ini 
.igota brangs 
je ji prisiart 
iokytojo, ji p 
švelnumu nu;
ji paleido s 

ie pridengei 
Savo gražios 
ušluostė Mok 
;ai darant, j 
Paskui atvo 
sklido po kai 
idas pažino] 
is pirmu su 
užmiršti. 1 
n nusistebėj 
okytoįo koya 

tarpe pasigl 
lonas pradėt 
tą moterį I 
neprivalo l| 

’■ų žmonių ai 
įkytojui. JI

nepridera I 
kus: krepai 
is šimtus dirį 
įturčiams. i 
losi prie duif 
io to daug ja 
• kvapsnio. Į
i

nti,
oli.... p
ga, /*

i (
i
it!
•J. Svji®

^REHO

pusi, apyak 
lomybę. T® 
iš gražesni? 

įeraturos W 
oje. Su p& 
skit laiške t

lirvoje”

Lietuviškas

IAS i 
lis žodynėlis, t 
r pasinaudoti .

savyje k# i 
■ne rasite kieki t 
e reikalingą k
imu Sl.OO. 

irvoje”

nas
iotas Sapniulį 
inantis kiekrk 
o jį turėti

itimu 75c.

DIRVOJE"
Clevetoi I

Musų Literatūra
Rašo V. S. Jokubynas.

PER TVORA Laiko Žodį
— Brangus prieteliau, šį 

mėnesį ištikro negalėsiu nei 
kiek tau skolos sugrąžinti.

— Bijok tu Dievo, juk 
taip pat tu sakei ir pereitą 
mėnesį.

— Tai ką, ar gal žodžio 
neištesėjau?

1. Lietuvių spauda. Krikščionybei Į teligentai virto Lietuvystės apaštalais, ir 
Lietuvoje prigijus ir galutinai įsigyvenus, Į visais sau galimais takeliais eidami į sve-

tą liaudį, Jai skelbė “Auszros” evangeliją. 
.....j. — -------------------  ----------- ' . j
tinama bus suprantama tiems kuriems te-1 
ko skaityti anais laikais Lietuvoje plati
namas knygutes atspausdintų net gana ■ 
ilgų eilių kaip: Litvomanas. Lietuvystė, j 
Trakėnams, Lietuvos Grožybė, Lietuva ant 
Visados, Iš Tolimos Šalies, Pabuskim, Lie
tuvos Sapnas, Piastų Duktė, Artojas ir Jo 
Simus, Anykščių Šilelis, Vilnius ir Jo Ka
raliai, Močios Vargai ir Marčios Nedory
bės, Senobinis Aukuras, Vilniaus Tauta, 
Sudiev, Lietuva, Betgi, Betgi Prigyvenot, 
ir daug kitokių.

Kaip šventas Paulius savo pamokslais 
šimtus netikėlių traukė krikščionybėn taip 
anie “Auszros” apaštalai, aukščiau sumi
nėtomis eilėmis, šimtams tautiškai nualin
tų ir sudemoralizuotų Lietuvos vaikų, šal
tose jų krūtinėse Įdegė Lietuvystės kibirk
štėlę, kuri laikui slenkant ir laužą sukūrė. 
Prisipažystu kad “Aušros” apaštalų ra
šytų ir platintų jau minėtų eilių tikslo au
ka ir aš likausi, nors jam tekau būdamas 
dar visai jaunu. Laikau tas eiles kaip ko
kią relikviją, atminčiai, kad neužmirščiau 
kas mane Įtikino būti tuo kuomi aš esu. 
Amžinai esu dėkingas savo Tėvui ir bran
giai Motinai, kurie didžios Lietuvių tau
tos priespaudos metais dėjo visas savo pa
stangas kad tik aš išmokčiau skaityt Lie
tuvišką raštą.

Aukščiau suminėtos eilės iš “Auszros” 
laikų galima pavadint pradžia Lietuvių li
teratūros, nes tai buvo originališki kuri- • 
niai, parašyti pačių Lietuvių, žinomų tik 
iš slapivardžių (viešai kalbėt savo vardu 
tada buvo pavojinga). Čia Vanagėlis ilgi
si savo tėvynės; Lakūnas pasakoja kaip 
Lietuvis sapne atsidūręs prie dangaus var
tų, vieton Šv. Petro rado Lenką, kuris Len
kiškai, šiurkščiai pasakė kad jis Lietuvį, 
nemokanti Lenkiškai, neleis dangaus ka- 
ralijon, nes tokiems danguje nėra vietos. 
Piastų Duktė (poematas) aiškiai, lengvos 
kalbos stilium parodo Lietuvių kunigaikš
čio Traidenio ir jo kareivių narsumą ko
vose su Mozurijos kunigaikščiu Pelku. 
Šerenga nupasakoja kaip vieno ūkininko 
sūnūs, studentas, Paryžiuje pabuvęs me
tus laiko, parvažiavo jau Lietuvišką kalbą 
“užmiršęs” ir kaip jį už tai tėvas bausda
mas “tuojau šalin raikštes dryžas — mesk 
batus ir stok Į vyžas”, išsivedė pjauti šie
no, ir ten pagelandęs tėvas dalgelį ir jį šu
neliui Įduodamas patarė apsipraust pra
kaitu, “tada tu suprasi kas šienpjuvis — 
kas artojas, kas Lietuvis”.

Kitur Šerenga Lietuvos vardu apde- 
juoja Lietuvos vardu visus skaudžius var
gus, kuriuos Lietuvai užkrovė jos marti 
Lenkija, kuri atnešus krikščionybę, liepus 
Lietuvai būti nebyle, pati griovė senus 
baublius ir garsias žynyčias, krivius pa
mainė ilgaskverniais svečiais, paskui užlei
do ūsuotais jaunikiais (Prancūzais), o tie 
viską plėšė ir vogė, kas dar nuo kryžiaus 
buvo likęs. Poematas baigiama Lietuvos 
lupų žodžiais, su viltimi kad “susipras 
tamsunai, lenkraugu apsmylę — o aš tuoj ,
galėsiu jau nebūt nebyle”. j Margutis .sako kad dabar

Anykščių Šilelyje parodoma kiek ten Čikagoje visi diskusuoja ir 
buvo vuogų, grybų, medžių, grožybių vi-. argumentuoja kaip jie bu- 
sokių, o dabar tik kelios kreivos pušys i vo prigauti: visi tiligramai 
stūkso. buvo mušti apie “blogą orą

ir dfino-Krha Iri+nVin pilin Viirins T7q Ą.tlclDtiko

kiek vėliau atsirado ir Lietuviška spauda, timųjų engėjų su,demoralizuotą ir nualin- 
Nors šiandien datuojama Lietuvių spau- E ---- -- - ... . . ... .-
dos atsiradimas, vienok duodamos datos Kaip ta evangelija buvo s'e lama n p a- ■ j-innvnn kn c m i nvn rn m o tinma im V1AYY1 Q IP-
sutinka užginčijimus ir todėl mums tenka 
palaukt kol žinios nusistovės.

Pirmieji spausdiniai Lietuvių kalba 
buvo tai vaisius protestantų tikybos kuni
gų. Liuteronų spaudai daug gelbėjo pra
džioje 17-to šimtmečio tikybos mokslas, iš 
Vokietijos, per Prūsiją ir Latviją įsiveržęs 
Žemaitijon ir iš čia ėmęs plėstis visoj Lie
tuvoj. Kunigaikštis Radvilas priėmęs pro
testantų tikybą, priėmė pas save tos tiky
bos platintojus, atėjimus iš Anglijos, Ško
tijos, Holandijos ir Vokietijos, ir protes
tantų tikybos skleidimo tikslams, Kėdai
niuose Įrengė didelę spaustuvę.

Žemaičių vyskupas matydamas Lietu
voje katalikystei pavojų iš protestantų 
pusės, dargi tuom labiau kad ir katalikų 
kunigai pasiduoda protestantų tikybai, 
parkvietė iš Lenkijos misijonierius, kuni
gus Jėzuitų brolijos vienuolius. Jėzuitai 
užkariavo protestantų tikybos plėtimąsi, 
ir jos skleidėjai atėjūnai iš Lietuvos turė
jo išsikraustyti.

Protestantų tikyba likosi sulaikyta, 
bet jos skleidimo priemonė, Lietuviška 

. spauda, kunigaikščio Radvilo Įkurta, pa
kurstė katalikų dvasiškiją imtis tų pačių 
priemonių. Pradėjo rodytis Lietuviškos 
knygelės''katalikų tikybos dvasioje, tokios 
kaip “Bromas Wiecznastes”, “Cziszcziaus 
Mukos” ir kitos. Protestantų tikybinės 
knygelės, spausdintos Vokišku tekstu, irgi 
plačiai skleidėsi, bet jas nustelbė vėlesnis 
Žemaičių vyskupas, neužmirštamos atmin
ties Motiejus Valančius (Walanczauskas). 
Jis pats ir jo padėjėjai prirašė didelę dau
gybę knygelių ir knygų tikybiniai-svietiš
ko turinio. Jos, nuokart buvo spausdina
mos Varniuose, o vėliau visas vyskupo Mo
tiejaus knygas spausdino Zawadskio spau
stuvė Vilniuje; vėlesniais laikais Zawads
kio spaustuvę kažkas pramanė paties vys
kupo Valančiaus nuosavybe esant.

Rusijos valdžia uždrausdama Lietu
višką spaudą, vyskupui Valančiui leido iš
parduoti jo atspausdintas knygas, kurios 
turi cenzūros paliudijimą, o toms išsibai
gus kitos Lietuviškos knygos Lietuvoje 
jau buvo neleistinos. Tačiau visą spaudos 
draudimo laiką, daugelis Lietuviškų kny
gų, spausdintų Tilžėje ir net Chicagoje. tu
rėjo nelegališką cenzūros komiteto liudiji
mą, “Dozvoleno cenzurnago komitetą”, tt.

Spaudos draudimas Lietuvai padarė 
daug žalos, nes tuomi spaudos draudimu 
pasinaudojo Lenkai, skiepydami Lietu
viams savo dvasią, kas Lietuvai padarė la
bai daug tautiško nuostolio.

2. Lietuvių dvasios atsigavimas. Gar
bingos atminties Jonas Basanavičius, per
matydamas Lietuvių tautai pavojų, savo 
pastangomis Įkūrė Tilžėje pirmutinį Lie
tuvišką laikraštį, “Auszra”. Tai buvo pir
mutinis žiburėlis Lietuvių tautiškos dva
sios. Bereikalo Lenkai juokėsi iš Basana
vičiaus “svajonų” prikelt Lietuvystę, ku
rią jie manė esant giliai palaidota Liubli
no unijoj.

“Auszros” spinduliai nepasiekė pilką
ją Lietuvos kaimiečių liaudį, svetimų de- 
moralizatorių nualintą. Kaimiečiams “Au
szra” buvo nesuprantama, neprieinama ir 
net nežinoma. Bet pasiekė inteligentų šir
dis, kuriose Lietuvystės meilės kibirkštė
lė dar buvo galutinai neužgesus. Šitie in-

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave.

Rašo F. M. LAIT, M. D.

Alo! Sveiki-Gyvi!
Štai, aš, Asilėlis, 

už savo tvorelės,
Ir vėl jums pranešiu 

daug smagių žinelių.
Norit jus sužinot 

kur aš buvinėjau,
Nug’ visur po svietą 

navynas rankiojau.
Kad aš imč’ apsakyt 

ką sviete patyriau,
Jums tektų sudrebėt 

kaip drebulei girioj.
Geriau jau užtylėt, 

teisybę užslėpti,
Ba jinai y r’ skaudi, 

nuo jos reik’ išvėpti.
Ji pati, kaip yla, 

išlys sau iš maišo,
Tad’ visi pamatys 

kas Lietuvius maišo.
Sviete yr’ protingų

žmonelių ikvaliai,
Bet yra ir tokių 

kurie mano broliai.
Šiuos visus kas tik nor’

muilin’, išnaudoja,
O jie džiaugias iš to, 

ir daugiau aukoja....
Supa Garba.

Didžiausias juokas kokį 
aš savo gyvenime mačiau 
tai iš Kauno atėjusiame 
žurnale, vardu “Laiko Žo
dis”, kur įdėta du abrozė- 
liai labai žinomų Ameriko
je figūrų — “Naujienų” re
daktoriaus ir cicilikų pa- 
pos Grigaičio ir “Dirvos” 
redaktoriaus Karpiaus.

Prie tų abrozėlių para
šyta kad jiedu abu dalyva
vo SLA. seime, ale aš jų 
abiejų ten nemačiau. Ma
čiau tik vieną Grigaitį.

O kitas dalykas iš tų ab
rozėlių į akį puola tai štai 
kas: Karpiaus pinkais ap
augus galva, barzda plika, 
o Grigaičio galva plika, o 
plaukai suaugę ant barz
dos.

Ale dabar, sako žinovai, 
Grigaičio ir barzdelė nupli
ko iš susigraužimo del nu
kritimo litvanikos 2.

Šitas ir daugybė kitokių eilių, kurias Europoj", o apie AtiantiKo 
---- .s laikais rašė ir platino “Auszros” vandenyną nei vieno žodžio 
apaštalai, yra tai gilus šaltinis šio laiko neprataria. Visi siunčia ko- 
U""" „ j nera poezijos mitetu nutarimus apie “blo-

anais laikais rašė ir platino

musų dramaturgams.
formoj parašytos, ir todėl jos geriau tin
ka pavadinti apysakomis eilių formoje.

3. Pasakų gadynė. Nežinau nuo ka
da Lietuvoje Įsigyveno pasakų gadynė. 
Kiek aš atsimenu nuo savo kūdikystės, pa-Į

gą orą Europoj”.... Ne- 
i svarbu koks oras virš okea
no, tik.... Europoj tai ne
pastovus. Jei ne tas nela- 

sakos pas visus buvo taip prigiję kad be bas Europos oras gal ir di- 
VisasIdžius tautos darbus būtume 

nuveikę 1934 metais, sako 
Margutis.

jų neapsiėjo nei seni nei maži. Visas, 
liuoslaikis buvo praleidžiamas pasakojimui! 
ir klausymui pasakų. Kas mokėjo dau-l 
giau pasakų tas buvo žinomas net. tolimes
nėse apielinkėse; tokiems priklausė ir ma
no tėvas, nors jis nemokėjo nei rašyt, nei 
skaityt.

Pasakos buvo tada Įsigyvenusios ne 
tik Lietuvoje. Atkeliavęs Į Ameriką, ir 
čia jas radau prigiįjusios.ne tik pas Euro- 

I pos ateivius bet ir pas vadinamus “Ameri- 
kontis”. Ir pas juos prie kiekvienos pro
gos buvo pasakojamos ir klausomos pasa
kos. Man patekus į jų tarpą, jie ir mane 
vertė pasakot jiems pasakas, ir vieną kar
tą, kad ir kalbą visai dar nemokėdamas, 

■jiems pasakojau kaip lapė mokino vilką 
aketėj žuvauti ir kokias pasekmes vilkas 
iš to turėjo, jie atidžiai klausėsi taisydami 
man kalbą ir papildydami trukumus, o 
man pabaigus jie gyrė: “Gosh, that’s a nice 

I (Pabaiga kitame nr.)11 ii Gili p 
story.'

UŽKIETEJ1MAS-KONSTIPACIJA f
Vidurių užkietėjimas yra po- stų kurie išdrožia vidurius ir 

puliarė šių dienų liga. Svar- neva sugrąžina žmogui sveika- 
biausia priežastis to yra var-jtą.
tojimas dirbtino maisto, kuris Nelaimė, praktiškai visai ki- 
nepalieka užtektinai išmatų. taip atsitinka. Užkietėjimas

Bet ir senovės žmogus tur—reikia prašalinti maistu. Vis- 
i but nebuvo visiškai liuosas nuo kas kas palieka daug išmatų 
[tos ligos. Indijoj enema buvo yra naudinga viduriams. Pil- 
|vartojama gilioj senovėj. Yra no grūdo duona geriau negu 
I pasaka jog vienas Indijos vai-i balta. Vaisiai ir daržovės pa- 
idovų turėjo sunkenybę su sa- lieka viduriuose daug valaknos, 
(vo viduriais. Jis vieną syki te-, kuri liuosuoja vidurius. Apart 
'mijo paukšti ibet, kuris atro-'to suteikia vitaminus, kurie sti- 
Įdė labai nelinksmas ir spiegė muiluoja vidurius ir priduoda 
Į lyg kad butų apimtas kentėji- raumenims stiprumą. Tas su- 
. ino. Po valandėlės paukštis teikia pagalbą natūraliu budu 
nusileido j upę, pasisėmė j sna- ir paprastai buna/pasekminga. 

I pa vandens ir pripylė sau į už-
Ipakalį. Jo išmatos ištryško į erzina 
lorą ir paukštis pradėjo links- vedu prie didesnio užkietėjimo, 
linai čiulbėti. Indas tuojau pa--Negana to, nuolatinis erzini- 
|šaukė savo tarnus, liepė atneš-Imas gali sukelti vidurių kata- 
ti vamzdi ir pripilti jam van
dens i mėšlinę. Pasekmės bu
vę taip geros kad jis paliepęs 
visiems savo pavaldiniams iš
siplauti sau vidurius, kas to- suotiną raketą.
liau paliko religiška jų prie- ves sunku pasakyti, bet gero 
derme. nepadarys. Greičiausia jog vi-

žnhonių pasakose tie dalykai suomenė kada nors apsižiūrės 
skamba kiek geriau negu tik- ir uždės kokią nors kontrolę 
renybėje. Enema, nors plačiai ant radio garsinimų.
vartojama, turi savo blogumą.
Tankiai naudojama, ji išskečia mas 
mėšlinę 
rytmui. 
panašų 
sokis
natūrali judėjimą ir užtai rei- Tuomet reikia kreiptis prie gy- 
kia jo vengti. dytojo.

Nėra abejonės kad žmogus Kad išsigelbėti nuo to viso 
jaučiasi geriau kuomet jo vi- reikia pridaboti maistas. Var
diniai išsituština sykį arbaitoti daugiau vaisių ir daržovių, 
dusyk per dieną. Nedyvai kad Valgyti juodą duoną. Pratin- 
vaistinės užkimštos visokiomis iti vidurius išsiliuosuoti paskir- 
patentuotomis gyduolėmis. Ra- toj valandoj ir išsižadėti paten- 
dio skelbia stebuklus nuo vai-įtuotų gyduolių

—Senam šuniui

ra. Didėsės žarnos uždegimas 
tankiausia paeina nuo plačiai 
garsinamų, atkalu. Garsinimas 
kenksmingų vaistų pavirto j vi- 

Prie ko jis pri-

Gyduoles, ypatingai aštrios, 
nervus, atbukina j uos,

Nuolatinis vaistų naudojl- 
viduriams padaro konsti- 

ir užkenkia natūraliam pariją didesne. Prie konstipa- 
žarnos turi judėjimą cijos dar prisideda vidurių už- 

Į žalčio judėjimą. Vi- degimas. Ateina laikas kuo- 
padilginimas sugadina met ir saujos pilių neužtenka.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

Automtiškas Gazinis Pečius Pats Užsikuria, 
Pats Save Reguliuoją.

NUSINUOMOK °"’ °‘KbSldyt'>'’
Pasiteiraukit pas savo šildymo kontra'ktorių arba patelefonuo
ki! mums. Mes noriai suteiksime jums apskaičiavimą kiek 
kaštuos jūsų namo apšildymas gazu šią žiemą. Už tą pasi- 
tarnavimą nieko neskaitom ir jokio privalumo jums nebus. k

Poetiško Biznieriaus 
Byla

Lelijos baltos, 
o rožės' raudonos,

Turim priminti 
kad skolos ne ronos;

Garbingas bus tas 
kas tuoj sumokės,

Nelaukdams kol rožės 
visai nužydės!

Atlygink, atlygink 
šią skolą jūsų,

Kitaip nežydės jau 
lelijos del musų!

Jei tik negausint 
šios bilos paskutinės

Tai rožės ilsėsis 
ant musų krutinės.

Saulutė gal švies, 
paukšteliai čiulbės,

Bet ten kur mes busim 
kas mus begirdės?

Mums dolarių reikia 
dabar, ne rytoj,

Kitaip atsidursim 
sierinėj smaloj.

Mylėsim ir rožes 
ir lelijas baltas,

Užsimokėk tik 
ką esi kaltas!

Ibjant, 
kiti šunes irgi loja, nors be 
priežasties ir tikslo.

—Žmogus kuris jieško iš
minties, yra išmitingas; 
kuris giriasi ją radęs — 
yra paikas.

—Tikrai galingas tas ku
ris pats save nugali.

GAZU APŠILDOMAM NAME
Pats Veikia ir

Nesusipratimas
Ligonis: Aš kalbėjau su 

.vaistininku, ir jis man pa
tarė ....

Daktaras (neduoda m a s 
užbaigti): Suprantama, jis 
patarė tamstai kokį kvailą 
dalyką.

Ligonis: Taip, jis pata
rė eiti' 'pas tamstą....

—Gudrus žino ką daro; 
kvailas seka pavyzdžiu ki
to, kurį jis mato. ę



DIRVA

GERB. SPRAGILAS

į

GERE. SPRAGILAS GAL
VOJA APIE NAUJUS 

BIZNIUS
— Sveikas-gyvas, gerb. 

Spragile. Kame dalykas 
kad tu daugiau “Dirvoje” 
nepasirodai? Ir kodėl per 
visą vasarą nieko nepara
šei: juk sviete visokių at
sitikimų buvo: ir buvo sei
mai, ir jvyko skraidymas, ir 
Margučio turnamentas, ir 
vėl kitas seimas Klyvlande, 
o tu nei burbt apie tai. Kas 
atsitiko? — susitikęs mane 
gerb. Redaktorius sako.

— Tiesa, tas viskas atsi
buvo, ale man žmonės sako 
kad gerb. Redaktorius jiem 
sakei kad mano raštai “Dir
vos” skaitytojams nepatin
ka, kad tai yra tik šlamštas, 
tai aš ir nerašiau, — sakau 
aš.

— Ką tu kalbi? Aš nie
ko prieš tave niekam nesa
kiau ir nekritikavau tavo 
raštų. Aš žinau kad visi 
labiausia mėgsta tavo raš
tus skaityt. Jeigu girdėjai 
kokius gandus, reikėjo at
eit pas mane, pasikalbėt, iš
siaiškint, ir butum žinojęs 
tikrą teisybę, — sako jis.

— Aš nenorėjau nei eit 
nei tavęs matyt, po tokių' 
kalbų kaip man pasakė ką 
tu ant manęs sakei. Užtai 
ir nustojau rašyt ir neno
rėjau nieko bendro turėt su 
“Dirva”, —• sakau aš.

— Man įdomu girdėt kad 
tokia buvo priežastis tavo 
nerašinėjimo. Ištikro, yra 
Klyvlande keli tokie pliuš
kiai, kurie užsiima žmonių 
kiršinimu vieno prieš kitą. 
Jie sugalvojo tave supykint 
su “Dirva”, kad pagadinus 
“Dirvai” biznį, nes kai tu 
nerašinėti, “Dirvos” niekas 
neskaitys. Bet dabar gerai 
kad susiėjom, išsiaiškinsim. 
Aš maniau kad tu j Lietu
vą iškeliaavi ar pas Abra
omą atsidūrei, — sako jis.

— Smagu girdėt kad ne
buvo taip kaip man buvo 
prišnekėta. Ir ištikro, ko
kių pasalingų yra žmonų: 
Prilindę prie manęs, kur 
tik susitikę, sakė kad gerb. 
Redaktorius apie mane sa
kei ir vienaip, ir kitaip ir 
dar kitaip, ir durnium ir 
nemokša ir išgama vadinai. 
Ir tą viską pripasakoję kal
bino kad rašyčiau į jų re
miamą laikraštį, sako, ten 
įvertins, pagerbs mane, — 
sakau aš.

— Klausyk, gerb. Spra
gile, kolei tu šį sykį buvai 
toks paikas patikėti pliotki- 
ninkams; tu visada buvai 
gudrus ir žinojai kas per 
gaivalai kurie tu užsiima,— 
sako jis.

—• Man pasakojo mano 
geriausi draugai, kuriems 
aš negalėjau netikėt, — sa
kau aš.

— O, tai matau kad tie 
meklioriai prisigerino prie 
tavo draugų ir jiems taip 
prišnekėjo, buk aš tave že
minau ir šmeižiau! Gerai 
kad tu nenusekei paskui 
juos, ir dabar gavę progą 
išsiaiškinam kaip ištikro 
buvo, —■ sako' jis.-

— Man labai smagu ži
not kad gerb. Redaktorius 
tų pliotkų ant manęs nesa
kei ir kad nori gauti mano 
raštų “Dirvai”. Aš ir vėl 
rašinėsiu. Tiesa, praleidau 
daug gerų dalykų, ir nera
šiau nieko apie skraidymus 
ir kitokias mulkijadas ku
rios atsitiko. Aš misliau 
kad gerb. Redaktorius ne- 
remi tų dalykų todėl kad 
pavydi jiems garbės, man 
sakė kad skraidymai tikrai 
įvyks ir visiems kas tik tam 
priešingas, bus geda prieš 
visą tautą, o “Dirva” už to
kį dalyką turės visai ban- 
krutyt, — sakau aš.

— Dabar matai kad vis
kas tas ką “Dirva” rašė iš
sipildė. Ir apie tave nie
kad aš niekam nei vieno ne
gero žodžio nepasakiau, — 
sako jis.

•— Labai smagu girdėt. 
Nuo dabar aš vėl “Dirvoje” 
rašinėsiu ir bandysiu page
rint “Dirvos” biznį kiek ga
lėsiu. Ale pasakyk man 
kaip yra su ta “prova”, ku
rią sako kas tai prieš “Dir
vą” užvedęs ir reikalauja 
dvidešimts penkių tūkstan
čių atlyginimo? — sakau 
aš.

— Apie ją nėra daug ko 
pasakot. Tą “provą” už
vedė Čikagos cicilikai su 
“antro skraidymo” pinigais 
ir norėjo pasidaryt sau dar 
daugiau biznio. Jie pasi
rinko vieną žmogelį Klyv-
landė sau už pastumdėlį, ir 
pasiėmę sau didelę sumą pi
nigų iš . skridimo iždininko, 
užmokėjo vienam advoka
tui kad to žmogelio vardu 
iškeltų “provą” “Dirvai”, o 
tada vėl tikėjo pasidaryt 
sau biznio: praplatint Klyv
lande savo laikraštį. -Lau- 
kė, advokatą verte kad iš-i 
keltų “provą” anksti vasa
rą, ir tada sakė kad rašys 
tai rašys apie “Djrvą” ir 
savo laikraštį dykai dalins 
visiems kas tik Klyvlande 
gyvena. Bet advokatas ne
skubino su “prova” iki ne
gavo užmokėt, o į tą tarpą 
“antras skraidymas” nukri
to, prasidėjo visokios bėdos 
ir rūpesčiai to laikraščio 
leidėjų, ir jau negalėjo rė
kaut apie tą “garsią bylą”. 
Dabar ta byla liko užvers
ta ant pečių tam žmogeliui, 
ir kada už poros metų rei
kės į teismą stoti, Čikagos 
cicilikai jau bus praleidę 
“skraidymų” pinigus, nau
jų aukų niekas neduos, ir 
tas žmogelis turės pats vie
nas vargti ir advokatams 
mokėti iš savo kišeniaus. 
Tai visa istorija tos “gar
sios bylos”, — sako jis.

— O iš kur gerb. Redak- i 
torius žinai kad “prova”! 
užvesta su “skraidymo” pi-; 
nigais? —■ sakau aš.

— Apie tai šneka visi tie! 
kurie aukas rinko ir kurie! 
atstovavo Čikagos cicilikus,; 
— sako jis.

— Kaip dabar išrodo, tai; 
“skraidymo” pinigai pasi- i 
tarnavo ne tik Lietuvą ap
mulkinti, bet ir Lietuviškus 
laikraščius smaugti, — sa
kau aš.

— Bet tas nieko, nenu
simink: katrie aukštai šo-|

pragile. Ateina žiema, il
gi vakarai, žmonės mėgsta 
namie sėdėdami skaityt, tai 
pagalvok, išgalvok ką nau
jo, kad žmonės turėtų ką 
skaityti ir “Dirvą” sektų, 
— sako jis.

— Mano galva atbuko 
nuo tų visokių pliotkų, ale 
pagalvosiu, ir jeigu ką su
galvosiu pranešiu, — sa
kau aš.

— Neužmiršk, nes tavo 
raštai yra. reikšmingi li
tavo pranašystės geros: at
simeni kaip šių metų pra
džioje išpranašavai apie 
mirtis žymių Lietuviij vei
kėjų Lietuvoje ir Ameriko
je, ir jų jau daug numirė, o 
kur dar metų pabaiga, — 
sako jis.

— Negerai kad tokią pra
našystę dariau: juk ir pats 
gerb. Redaktorius buvai 
pas dangaus vartus atsidū
ręs. Kokia nauda butų jei 
ir čia mano pranašystė bu
tų išsipildžius? — sakau aš.

— Na, tiek to. Sugalvok 
ką tikrai gero ir aprašyk. 
Man palengvinsi darbą pa
rašydamas kas numerį, ir 
visi tavo raštus daugiausia 
skaitys, — sako jis.

— Na tai gerai. Iki pa
simatymo, — sakau aš.

:— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

James Metzenbaum į 
Ohio State Senate

Privalo vėl Būti Išrink
tas Prosekutorium

TOM IRELAND
Kandidatas j Ohio State 

Assembly

Tom Ireland, Cleveland Advoka
tas, paskelbdamas savo kandidatūrą 
į State Legislature, pasakė:

“Pasirodo kad budai kuriais bus 
išspręsta Įvairus svarbus klausimai 
su kuriais susidurs sekantis Valsti
jos Seimas, turės didelės svarbos 
Clevelandui ir visam Cuyahoga ap
skričiui. Todėl tai aš, tiktai nujaus
damas didžiausią atsakomybę pasi
siūlau su patarnavimu visuomenei 
eidamas i Valstijos Seimą, kad ga
lėčiau dalyvauti ir padėti išspręs
ti tuos būtinus klausimus.”

Mr. Ireland gimė ir augo Cleve- 
lande ir yra artimas giminietis jau 
mirusio plačiai žinomo Clcvelandc 
Ceasar Grasselli, kuris yra antras 
prezidentas Grasselli Chemical Co.

Tom Ireland baigė Princeton Uni
versitetą ir Harvard Law School, 
yra narys Ohio Bar ir Officers’ Re
serve Corps. Susirūpinęs viešais ir 
politiškais Clevelando gyvenimo rei
kalais, jis tankiai apkalba bėgančius 
reikalus per radio. Air. Ireland yra 
stiprus rėmėjas St. Lawrence Jurų 
Kelio didžiaisiais ežerais, apie ką 
yra parašęs ir išleidęs knygą, kurią 
Putnam’s greičiausia išleido negu 
kokį kitą veikalą, ir pristatė Suv. 
Valstijų Senatui. Ta knyga jau ga
lima gauti Clevelande.

Tom Ireland pasiryžęs kovoti už 
priedą prie Darbininkams Atlygini
mo įstatymo, kuris siūlomas di
desniam pagelbėjimui darbo žmo
nėms.

ka tie žemai nutupia, sako I 
Lietuviška patarlė, — sa
ko jis.

— Dabar apie senus da
lykus rašyt pervelu, aš ne
turiu ką “Dirvai” parašyt. 
Seimai ir visi kitokį špito- 
keliai praėjo, pasibaigė, at
eina žiema be jokio įvairu-i 
mo, ir vėl mano laštų nie
kas “Dirvoj” nematys, — 
sakau aš.

— Taip nekalbėk, gerb.

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage 

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

Kreipkitės 
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
s— Apačioje ir viršuje

James Metzenbaum

James Metzenbaum kandidatas į 
Ohio State Senate, atvirai stovi už 
sekančius reikalavimus:

“Kad nariai Valstijos Senato ir 
Atstovų buto iš Cuyahoga apskrities 
laikytų viešus mitingus Apskrities 
Teismo Name kas šeštadienis kuo
met buna posėdžiai Valstijos Legis
latures, kad publika galėtų čia pat, 
savo mieste, išklausyti, duoti suma
nymų, pasiūlymų, išreikšti mintis 
ir kritiką visuose klausimuose ku
rie liečia balsuotojus ir miesto bei 
valstijos reikalus.

“Daugybė klausimų praleidžiama 
Legislaturoje kurie paliečia kiekvie
ną namą ir kiekvieną reikalą.

“Bet dauguma žmonių neturi lai
ko nei galimybių nuvažiuoti j Co
lumbus ir pasakyti Legislaturai ko 
jie nori ir ką jie mano, nors Legis
lature turėtų žinoti kas žmonėms 
reikalinga ir ką jie mąsto.”

James Metzenbaum yra vienas iš 
žymiausių Clevelando advokatų ir 
pei- ilgus metus darbuojasi miesto 
viešame gyvenipic.

Jis pagamino Housing and Zoning 
patvarkymą kuris atlaikė prieš Vy
riausi Teismą. To pasekmėje visi 
gyvenami namai visoje šalyje tapo 
apsaugoti nuo pristatymo arti dirb
tuvių, garadžių ir kitų tokių.

Jis parašė knygą kuri tapo pa
grindas ir kuria remiasi Federalis'ir 
Valstijų Aukščiausi Teismai, namų 
klausime ir apsaugojime, knygos 
vardas “METZENBAUM on ZON
ING” (1929-1930).

j Kitas iš svarbiausių jo viešų dar- 
I bu tai tarnavimas Miesto Mokyklų 
I Taryboje (1931-1933). Dėjo didžiau- 
i sias pastangas išlaikyti mokyklas 
i nuo užsidarymo. Sutvarkė mokyklų 
I biudžetą taip kad lėšos sumažinta 
■nuo 18% milijonų dolarių iki 12 mi- 
. lijonų.
i Jo pastangomis pravesta nutart- 
: mas kad mokyklose butų imama tik 
Clevelando merginos į mokytojas, o 
ne iš kitų valstijų.

Išdirbo planą sulyg kurio buvo 
aprūpintas maistu kiekvienas bied- 
nas mokyklą lankantis vaikas. Nei 
vienas tokių vaikų nebuvo alkanas. 
Buvo maitinama kasdien 27,000 mo
kinių pačiais sunkiausiais depresijos 
laikais miesto ir parapijų mokyk
lose.

Kaip jis labai susirūpinęs viešuo
menės reikalais parodo tas kad jis 
nepasilaikė sau nei vieno dolario 
gauto kaipo užmokesnio einant vie
šas pareigas arba jeigu vedė bylas 
tų viešų įstaigų.

Metzenbaum yra gimęs ir augęs 
Clevelande. Jo tėvų tėvai atvyko į 
Clevelandą laike Civilinio Karo.

Jo tikslas kandidatavimo į Ohio 
State Senate paremtas sekančiomis 
trimis raidėmis — S. O. S. — Save 
Ohio Schools (gelbėti Ohio mokyk
las). Bet jis taip' pat suinteresuo
tas gelbėjimu musų miestų ir ap
skrities.

e ■» to
FRANK T. CULLITAN

Du metai atgal Frank T. Culli- 
tan tapo išrinktas Cuyahoga Coun
ty prosekutorium. Dabar jis vėl 
privalo būti išrinktas tai vietai.

1932 metais jis buvo raginamas 
išrinkti todėl kad kaipo apskrities 
prosekutoriaus padėjėjas Cullitan 
pasirodė uolus gynėjas įstatymų ir 
buvo atviras priešas visokių rake- 
tierių. Du metu išbuvęs proseku
torium dar daugiau pasižymėjo sa
vo pareigų pildyme.

Pastari metai buvo labai sunkus 
prosekutoriaus ofise. Tuo laiku už
ėjo bankų užsidarymai ir įtarimas 
ir persekiojimas bankierių. Atsi
rado trukumas apskrities ižde, ir 
prasidėjo tardymai. Raketieriai ir
gi reikalavo prosekutoriaus atidos. 
Reikėjo kariauti ir su vandalais. Be 
to siautė gangsteriai ir visokie ki
tokie visuomenės priešai, kuriuos 
Frank T. Cullitan traukė atsako
mybėn, tardė, baudė.

Cullitan su jais gerai apsidirbo. 
Per eilę metų seniau prosekutoriaus 
ofisas buvo vedamas lyg koks prie- 
dar prie Republikonų apskrities ma
šinos. Pirmas pralaužimas prasi
dėjo kuomet Ray T. Miller tapo iš
rinktas prosekutorium.

Už poros metų Miller tapo išrin
ktas ton vieton vėl, delei savo at
kaklumo ir drąsumo įstatymų vyk
dyme. Cullitan buvo vienas iš Mil- 
ler’io padėjėjų. 1932 m. Miller re
zignavo iš prosekutoriaus vietos ir 
tapo išrinktas miesto mayoru. Jo 
vieton Republikonai teisėjai išrinko 
jo pirmutinį padėjėją, P. L. A. 
Lieghley. Lieghley padarė Cullitan 
savo pirmutiniu padėjėju.

Tada tą rudenį Lieghley tapo iš
rinktas į Court of Appeals. Culli
tan tuo pat laiku tapo išrinktas už
imti Lieghley vietą kaipo proseku- 
torius.

Taip tai teisių pergalė Miller’io 
laimėta šeši metai atgal, tapo pa
laikoma, pirmiau Teisėjo Lieghley 
ir po to Frank T. Cullitan’o. Ta 
pergalė turėtų būti palaikoma ir to
liau išrenkant Cullitan’ą vėl balsa
vimuose Lapkričio 6 d.

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

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money- 
back. &

| _ IŠRINKIT VĖL |

| FRANK T CULLITAN Į
COUNTY PROSECUTOR |

= Kaip Prosekutorius, jis pasirodė drąsus savo darbe.
Jis nubaudė daugiau raketierių negu kokis kitas = 

E valdininkas. Jis užsitarnauja jūsų paramos šiuose 
= rinkimuose, Lapkričio 6 d.’ =
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Common Pleas Teisėjus — 4 metų terminui
Kaipo State Senator jis dirbo gerovei visų žmonių 
ir dabar kaipo Teisėjas jis yra labai žmoniškas. Jis 
supranta ir moka užjausti jūsų reikalams.

BALSAVIMAI LAPKRIČIO-NOV. 6 D.

j X Į Joseph N. Ackerman I
VAYA\VA’,V.V.V>V.\VIWW.VAW.WA,.,,W.,.WAV.,>VA

Klausykite Gražių Lietuviškų

RADIO PROGRAMŲ
Sekmadienio rytais — nuo 9:30 yal. 

iš stoties WJAY—Cleveland

BAUSUOKIT LAPKRIČIO-NOV. 6 UŽ 
LIETUVĮ KANDIDATĄ Į OHIO STATE 

REPRESENTATIVES

JOHN T. DERIGHTER
(Democratic Ticket)

Remtini Kandidatai i 
Teisėjus

The Cleveland Bar Association 
rekomenduoja išrinkti sekančius as
menis į teisėjų vietas rinkimuose 
Lapkričio 6 d.:

Supreme Court of Ohio — termi
no galas Gruodžio 31, 1936: Howard 
L. Bevis.

Supreme Court of Ohio — pirnam 
terminui: N. Craig McBride, Char
les B. Zimmerman.

Court of Appeals — Virgil J. 
Terrell.

Common Pleas Court — šešių me
tų terminui: George B. Harris, Ho
ward G. Powell, Frederick P. Wal
ther. >

Common Pleas Court — keturių 
metų terminui: David Ralph Hertz.

Juvenile Court: Harry L. East
man.

Probate Court: Nelson J. Brewer.
Judge Harris pastaru laiku atlie

ka tokius darbus kad tik geriausias 
teisėjas galėtų atlikti Common Pleas 
Teisme. Judge Powell ir Judge 
"Walther pageidaujami delei jų il
go prityrimo.

Keturių metų terminui, rekomen
duojamas David Ralph Hertz. Jis 
buvo geras teisėjas nuo to kaip ta
po ton vieton paskirtas, ir išrodo 
tinkamiausias už kitus kandidatus 
tai vietai užimti.

Kiti visi virš suminėti teisėjai 
irgi randami tinkamiausi ir todėl 
The Cleveland Bar Association re
komenduoja juos išrinkti.

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

REKOMENDUOJAMI 
KANDIDATAI

For Judge of Supreme Court 
(Full Term)

(Vote for not more than two)
X I N. CRAIG McBRIDE
x | Charles B. ZIMMERMAN

For Judge of the Supreme Court
Unexpired Term Ending Dec. 31,1936 

(Vote for not more than one)
x i HOWARD L, BEVIS

For Judge of the Court of 
Common Pleas

(Full Term) 
(Vote for not more than one)

x , VIRGIL G. TORRELL
For Judge of the Court of 

Common Pleas 
(Full Term)

(Vote for not more than three)

x | GEORGE B. HARRIS
x | HOMER G. POWELL
x Į Frederick P. WALTHER
For Judge of the Court of 

Common Pleas
Unexpired Term Ending Dec. 31, 1938 

Vote for not more than one)
x Į DAVI.D RALPH HERTZ

Fr Judge of the Juvenile Court 
(Vote for not more than one)

x | HARRY L. EASTMAN
For Judge of the Probate Court 
Unexpired Term Ending Feb. 8,1937 

(Vote for not more than one)
x | NELSON J. BREWER

Cleveland Bar Association 
Judicial Campaign Committee
Homer H. Marshman, Chairman 
Henry H. Pleasant, Manager

Pirkit Dabar! ir Taupikil!
Vyrams ir Jauniems Vaikinams 
Grynos Vilnos SIUTAI 
Specialiai parsiduoda po--------

Vyrų Lumberjacks, > mėgsta 
apačia ar eossack .... $3.45

Vyrų šilti autiniai
UNION SUITS ............. $1.00

Vyrų kasdieninės
Darbinės Kelinės ......... $1.69

Vyrų mėlyni Chambray 
Darbiniai Marškiniai .... 69c

L

$15
Vaikų Corduroy Lumberjacket 

ir kelinės ..........  $4.95
Vaikų Vilna mušti

Odiniai švarkai ........... $2.95
Vaikų Gražus Broadcloth

Marškiniai........... 2 už $1.00
Vaikų Užsimaunami

SVETERIAI ............... $1.00
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, THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

KOMERCOAL* WOOD CO.
1201 East 80th St. Phone GArfield 2921

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

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

(ši anglis duoda didelį 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.

| BELLA C. JAKUBS |
■ (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E

« Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinių- -
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
sirinkimo. Reikale ’telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

artinantis ru< 
i Draugijos
* didesnių naru



LIETUVOJE
KAIP ŠELPIAMI LIE

TUVOS VARGŠAI
Kaunas. — Dabar visiems 

tenka pergyventi sunkius lai- 
fkus. Tačiau ypatingai sunkio

je būklėje yra atsidūrę įvairus 
ligoniai, paliegėliai, žilos senat

orės sulaukę,, bedarbiai ir jų šei- 
I mos, našlės, našlaičiai, ir tt. 

Tat ir nenuostabu šiandien ma
styti vis didėjantį skaičių elge- 
ttaujančių, kurie, skurdaus gy
venimo ir bado verčiami, grie

biasi šios paskutinės gelbėji
mosi priemonės.

Tačiau pilnai suprantama ir 
tai kad net ir turtingiausi gali 

; ištikti vienokis ar kitokis smū
gis, kad ir jam gali būti reika
linga kada nors broliška ran
ka. Tačiau paskirų asmenų 
pastangos gelbėti įpuolusius į 
vargą žmones šiandien yra be
veik neįmanomai, čia reikalin
ga vieningas darbus, glaudus 
visuomenės bendradarbiavimas.

Lietuvoje vargšam padėti y-; 
ra keletas labdaringų draugi-1 
jų. Jos pradėjo steigtis dar i 
prieš didįjį karą, bet savo vei-l 
kimą išvystė tik nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo metais. 
Vienos jų yra nudirbusios ga
na didelius darbus, kitos kiek 

Įmažiau pasižymėjusios savo 
veikimu, tačiau jos visos siekia 
labai gražių tikslų ir yra Lie
tuvos visuomenės dtlosniai re
miamos.

šioje srityje nemažus darbus 
padarė tik antri metai gyvuo
janti Lietuvoje “žmogaus Glo
bos Draugija”. Ji pernai su
organizavo plačias rinkliavas 
ir daug pagelbėjo didelio var-

yra įrengtos tam tikros dėžu
tės, į kurias Lietuvos gyven
tojai įmeta nereikalingus dai
ktus. Juos draugijos žmonės 
paima ir išdalina vargstan
tiems.

Norėdama savo veikimą dau
giau praplėsti, dabar “žmogaus 
Globos Draugija” verbuoja sa
vo narius ir iš jų mokesčių iš
laiko keletą vargšams skirtų 
valgyklų. Jose už pietus ir 
kitokį maistą pagalbos reika
lingi nieko nemoka, o visi kiti 
neturtingieji moka tik 5 Lietu
viškus centus.—Teb.

Medžio Pramone 
Lietuvoje

Kaunas. — Medžio pramonės 
sritis Lietuvoje yra viena se
niausių. Ji yra išaugus natū
raliu budu, nes Lietuva yra 
turtinga miško žaliava. Me
džio pramonė Lietuvoje turi vi
sas tos pramonės augimo sąly
gas. Darbo jiega taip pat ne
brangi. Be to, medžio gami
niams rinkų yra visame pasau- 
saulyje, o ir išvežimo galimy
bės yra neblogos.

šiuo laiku Lietuvoje medžio 
pramonės apivafta siekia apie 
30 milijonų litų. žymiausios 
medžio apdirbimo įmonės yra 
lentpjūvės. Daugiausia jų yra 
Klaipėdos krašte. Be to. daug 
stambių lentpjūvių yra Kaune, 
Marijampolėje, Mažeikiuose ir 
kitur. Lentpjūvių skaičius kas 
metas vis dar didėja, nes ūki
ninkai vis daugiau pjauna me
džius ne namie bet lentpjūvė
se. Praeitais metais Lietuvo
je buvo 346 lentpjūvės.

Daug miško medegos yra su
vartojama faneros fabrikuose,

Community Fund Vajus
Lapkričio 19-27

RENEW HOPE
THROUGH THI 

COMMUNITY FUND 
CAMPAIGN NOV.I9-2T

1934 metų atsišaukimas išleistas 
Community Fondo Clevelande turės 
obalsį “Renew Hope55 (Atnaujinkit 
Viltį), ir tas obalsis bus atvaizdin-l 
tas paveiksluose kaip viršuje paro
doma. Fondo vajus bus jau lli-tas 
metinis ir tęsis nuo Lapkričio 19 
iki 27 dienai.

Darbininkas, nuogas iki juostai, 
atvaizduojamas stovintis stačias su 
išskėstom rankom atkištom į prie
šakį ii- jo veide matosi rimtas pasi
ryžimas. Užpakayje jo saulė žėri 
visame savo skaistume, o ant že
mės matosi dirbtuvės su rūkstan
čiais kaminais. “Atnaujinkit Viltį 
per Community Fondų” skelbia žo- 
džiai-atsišaukimas apačioje tų pa
veikslų.

Community Fondas stengsis su
kelti Lapkričio mėnesį $3,500,000 su
mų palaikymui visam metui įstai
gų Clevelande kurios globoja ser
gančius, raišus, aklus, našlaičius, se-; 
nūs ir kitokius nelaimingus žmones.

Davey, Donahey ir Demokratija I

ge-
Pre- 
pro-

Martin L. Davey

valsti- 
atsto- 
visuo-

kuris 
guber- 

vieta Simeon D.

Tose trijose raidėse D guli 
Ohio 
kilnų 
tymų 
vimo 
j e ir 
musų

valstijos viltis tęsti pra- 
programą žmoniškų įsta- 
ir konstruktivio patarna- 
žmonėms musų valstijo- 
šalyje, kaip yra nustatęs 
drąsus vadas, Preziden

tas Franklin D. Roosevelt, 
Kaip gali Ohio žmonės 

riau išreikšti savo paramą 
zidento šalies Gaivinimo 
gramui jei ne išrenkant Martin 
L. Davey valstijos gubernato
rium ir Vic Donahey United 
States Senatorium? šie atkak-

Pirmyn su Roosevelt’u ir New Deal

MARTIN L. DAVEY
GOVERNOR

VIC DONAHEY
UNITED STATES SENATOR

deMartin L. Davey buvo United States Kongrese 
vynis metus ir per tą laiką suteikė visokį patar
navimą tūkstančiams įvairių tautų žmonių, ypa
tingai tiems kurie turėjo imigracijos klausimus 
reikale savo giminių ir draugui kurie norėjo at
vykti Į Ameriką.
Martin L. Davey stovi už bešališką Administraci
ją kuri duos visiems Ohio piliečiam TIKRĄ K0N- 
ISTRUKTIVĮ ir ŽMONIŠKĄ operavimą valstijos 
biznio. _ . 4<.
Po Gubernatoriaus Davey vadovybe Ohio pirmyn 
pirmose eilėse rėmėjų Prezidento Roosevelto dar
nų. Ohio tęs savo gražų progresą koki darė vei
kiant išvien su Prezidentu ir jo šalies Gaivinimo 
Programų.
Vic Donahey, buvęs Ohio Gubernatorium tris pa
gret terminus, sako: “Įstatymai kurie baudžia 
biedną žmogų ir leidžia turtingam pabėgti nuo 
bausmių nebus mano užginami iki aš busiu Ohio 
valstijos Gubernatorium.”
Vic Donahey išrinktas United States Senator pri
duos daugiau paramos del New Deal.

go sulaukusiems žmonėms. ' Ši 
draugija pasistatė sau tikslu 
šelpti plačiu mastu medeginiai 
ir remti moraliai visus tuos 
kurie tokios pašalpos ar para
mos yra reikalingi, ir sujieško 
darbo visiems tiems kurie gali 
darbą dirbti.

“žmogaus Globos Draugija” 
iš turtingesniųjų Lietuvos gy-
ventoj ų renka net paprastus! 
skurlius, suplyšusius batus, su-! 
lūžusius baldus, kad ir papras-) 
čiasius atliekamus daiktus, . ir 
viską sunaudoja pagalbos rei
kalingiems. Draugija jau įsi-i 
taisė savo dirbtuves ir jose su
taisyti visi nuo kitų atliekami 
daiktai tampa pakenčiamu dra
bužiu, avaline, kuriomis ne vie
nas vargšas yra aprengtas ar 
apautas. O tai ypatingai svar-

I kurių Lietuvoje yra trys. Ta
čiau kilus krizini, faneros ga- 

iihyba pradėjo mažėti.
Nemaža yra įmonių kurios 

i gamina baldus. Šių įmonių me- 
j tinę apivarta siekia apie 4 mi- 
: lijonus litų. Baldų pramonė 
I Lietuvoje dar keliama, nes da- 
' bartinė dar nepajiegia paten- 
. kinti vidaus rinkos reikalavi- 
i mus. Pereitais metais baldų iš

NEUŽSIMOKA Už DEGTI
NĘ. Ohio valstijos politikie
riai įsteigė valstijos degtinės 
monopolius ir gyrėsi kad tokis 
būdas yra “geriausias pasauly
je”. Jie tuomi užstojo kelius 
paskiriems žmonėms biznį iš 
degtinės varyti. Dabar pasiro
dė kad politikieriai buvo tokie 
“gabus” tame biznyje jog už
sakę degtinės, dabar neturi iš 
ko už ją užmokėti, nors biznį 
daro gerą. Degtinės pripirkta 
už penkis milijonus dolarių, o 
kreditoriai nesulaukia užmo- 
kesnio. Mat, degtinės krautu
vėse pristatyta dąug politiškų 
darbininku, kuriems algas iš
moka, ir viskas.

Vic Donahey 

tikrinti biznišku vedimu 
jos reikalų ir visuotina 
vybe ir supratimu visų 
menės reikalų.

< Išrinki! Vic Donahey, 
tris kartus buvo Ohio 
natorium,
Fess, kuris yra žymiausias ar
dytojas New Deal. “Honest 
Vic” Donahey pilniausia rems 
Prezidentą. Jam žmonių tei
sės visados buvo šventa nuo
savybė. Jo pirmutinis rūpes
tis visada buvo šelpimas alka
nų, bedarbių ir nelaimėje pate
kusių.

lųs Demokratijos vėliavos ne- Abu, Davey ir Donahey, tar- 
šejai stovi stipriai už principus j naus Ohio ir Amerikai teisin- 
ir idealus Naujos Dalybos. Tik 
jų išrinkimu Ohio valstija gali 
parodyti musų Prezidentui jog 
ji stovi ištikimai užpakalyje jo 
ir remia jo įtemptą šalies gai
vinimo darbą.

Davey į gubernatorius ir

bu artinantis rudeniui ir žie
mai. Draugijos pastangomis 
prie didesnių namų ir gatvėse

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furn'asus.

Rengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

Balsuok už Visą Democratic County Sąrašą 
Visi dabartiniai Deniokratai County viršininkai 
užsitarnauja būti išrinkti del to kad jie suteikė 
publkai TIKRĄ KONSTRUKTIVI, TEISINGA ir 
ATSAKANTI PATARNAVIMĄ BE MAŽIAU
SIOS DĖMĖS GROBIŠAVIMO AR SUKTYBIŲ.

užsienių įvežta daugiau kaip 
už 800,000 litų.

Naujos baldų įmonės rengia
mos moderniškai ir net sten
giamasi Įrengti geriau negu 
įrengtos užsieninės. Gerai su
tvarkius ir patobulinus Lietu
vos baldų gamybą, butų jiems 
geros sąlygos išvežti Į užsienį.

Smulkių medžio dirbinių, k. 
t. dėžių, degtukams kotelių, 
kurpių vinelių ir kitų gamyba 
pastarais metais žymiai padi-
dėjo.

Esant Lietuvoje didelei na
mų statybai daug reikalinga 
langų, durų ir kitų medžio dir
binių. Smulkių medžio gami
nių metinė gamyba sudaro apie 
6 milijonus litų. Nemaža miš
ko Lietuva kasmet eksportuoja 
į užsienį. Seniau jis visas bu
vo eksportuojamas žaliavos pa
vidalu. Dabar didelė dalis jo 
apdirbama Lietuvoje ir jau iš
vežama kaip medžio gaminiai.

—Tsb.

DEPORTUOS 11 ŽMOGŽU
DŽIŲ. Ohio valstijos kalėji
me surašyta 172 kaliniai pra
sikaltėliai, jų tarpe 11 žmog
žudžių iš Clevelando, kurie pa
leidžiami iš kalėjimo ir bus de
portuojami į tas šalis iš kur jie 
paeina. Deportuoti galima tik 
tokius kurie nėra Amerikos pi
liečiais. Taigi pusėtinai dide
lis skaičius kriminalistų atsi
durs savo šalyse.

Tarp paduotų 11 žmogžudžių 
vardų nėra nei vieno Lietuvio, 
vienas Lenkas, kiti maišytų vi
sokių tautų.

Prastas bus džiaugsmas jų 
tėvams, broliams, seserims su
laukus tokių “svečių” iš Ame
rikos.... Ne tam juos tėvas, 
motina Į Ameriką išleido, ne 
tokio gyvenimo jiems linkėjo.
JIEŠKAU DARBO NAMUOSE

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

Kreipkitės arba parašykit:
M. S. (43)

3302 Woodbridge avė. (netoli 
Miesto Ligoninės)
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| WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director =

6522,Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

s Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok — 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo* ~ 
E derniškas. E
E HEnderson 9292 E
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CAFE IR RESTAURANTAS

TABAKAS
Naturalis Lapuose Tabakas, 
toks kokį jūsų tėvukai rūkė, 

tiktai 65c svaras.
Rūkomas Tabakas 50c sv.

Dėžu rankom darytu cigarų 
50 už 81.89

Dėžė rankom darytų cigarų 
100 už 81.95

Kitokį pigumai cigarų ir 
tabako. (45)

WM. NEIDES
6928 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio

Senai žinomas Clevelandietis

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Cląir Ąvęnue Kampas E. 174th St.

PAIN-EXPELLER

KILLS

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
I’ain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Balsuok už visą Democratic Congressional 
State ir Legislative Sąrašągai ir ištikimai, visiems žmo

nėms vienodai nežiūrint jų iš
galių, jų spalvos, ar tikybos. 
Atminkit kad balsas už Davey j 
ir Donahey ir visą Demokratų 
tikieta Lapkričio 6 d. yra bal- 

■' di-
D-

„ I sas už pasitikėjimą musų
Donahey į Senatorius turi būti I džiam Prezidentui Franklin 
Ohio’s atsakymas Į reakcijo- ] Roosevelt.Ohio’s atsakymas Į reakcijo-) 
nierių užsimojimus, kurie nori 
sunaikinti visus atliktus New 
Deal darbus be pasiūlymo jo- į 
kios konstruktivės pamainos.

Martin L. Davey yra išimti- i 
nai tinkamas būti Ohio guber- i 
natorium šiais kritiškais lai-' 
kais. Jis siūlo Ohio žmonėms 
savo prinokusį patyrimą valsti
jos vedimo reikaluose; plačiai: 
patyręs biznyje ir pilniausia 
supranta ekonominį reikalų ve
dimą.

Tarnaudamas tris terminus', 
savo miesto Kent mayoru ir, 
devynis metus Kongrese, kur. 
pasižymėjo savo atkakliu ir j 
drąsiu kovotoju ir draugu dar
bo žmonių, duoda jam reikalin
gas galimybes pilniausia su-' 
prasti kaip vietinę taip ir visos ! 
šalies dalykų padėtį.

Kaipo Demokratų kandidatas 
į gubernatorium, 
Davey suteiks new deal Ohio 
valstijos žmonėms — tokią val
stijos valdžią kuri supras ir 
žinos kaip vesti valstijos rei
kalus. Turėdami Davey guber
natorium, Ohio žmonės bus už-

PAREMKITE JĮ!

Martin L.

ŠELPIMAS SPALIŲ MĖNE
SIO BĖGIU. Cuyahoga apskri
tyje esančių bedarbių šelpimui

Judge David Ralph

David Ralph Hertz 
jau plačiai žinomas, nes 
laikas pavelija jis atsilanko į 
vių sueigas pakalbėti.

Jis plačiai atsižymėjo savo 
mu viešame miesto judėjime,
gęs advokatūros mokslą tarnavo S. 

Spalių mėnesį reiks $2,278,072, V. kariumenėje, ir paskiau dar bai
li’ tą sumą šelpimo įstaigų ve- ' gė Columbia Universitetą 1919 m. 

su Bachelor of Laws laipsniu.
Pastarus kelis metus darbavosi 

kaipo pirmininkas Demokratų parti
jos kalbėtojų komiteto ir smarkiai 
dirbo už Al Smith kandidatūrą į 
prezidentus 1928 metais.

1929 m. buvo paskirtas vyriausias

dėjai paprašė užtvirtinti Colum- j 
bus mieste. ‘ 
piamų šeimų 
50,000 šeimų, 
mėnesį 
33,664.

1934

Pirmu kartu šel- 
skaičius pereis 
Pereitą metą tą 

šelpiamų šeimų buvo

metų šelpiamų šeimų

EIKIT BALSUOT ANTRAD. LAPKRIČIO 6 
PADĖKIT KRYŽIUKĄ (X) PO GAIDŽIU 

BALSUODAMI UŽ VISĄ DEMOKRATU 
T1K1ETĄ PASIRODYSiT IŠTIKIMI IR 

geri rėmėjai prezidento 
IR NEW DEAL

D.
IR

W. B. Gongwer, Chairman. 
Democratic Executive Commit!

Hertz

veiki-
Bai-

Lietuviams 
kuomet tik 

Lietu-

skaičius yra dvigubai didesnis padėjėjas apskrities prosekutoriaus
negu buvo 1932 metais. j prie Ray T. Miller. Vasario mėn.

Prašomų pinigų sumoje inei- ' 1932 m. buvo apskirtas City Street DIDELES IMTYNES
na ir šelpimas 15,000 pavienių ) 
asmenų.

Kožnai šeimai išeina po apie I 
$33 į mėnesį pašalpos.

Dabar duodama pašalpos pi
nigais, vietoj kortelės gavimui 
maisto.

Tūli namų savininkai, kurių 
namuose tokios bedarbių šei
mos apgyvendintos, dabar visai 
nenori nei darbo jieškoti, gau
damos po $30 ar daugiau į mė
nesį.

R I M B A S ”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi “Rimbą” pama-! 
tymui.

Railway komisijonierium. Vadova
vo kovą už įvedimą savaitinių pa
sų gatvekarių važinėjimui.

Jo pastangomis pravesta 1 e,elito 
mokestis mažiems mokyklų vaikams 
važinėti gatvekariais.

Šymet Balandžio 29 d. tapo pas
kirtas teisėju Common Pleas Court.

Dabar kandidatuoja į tą pačią 
vietą keturių metų terminui ir yra 
plačiai rekomenduojamas kaip Ad
vokatų draugijos taip laikraščių ir 
kitų viešų organizacijų.

Balsavimų dieną, Lapkričio 6 ne
pamirškit susirasti ant Judicial Bal
lot vardą David Ralph Hertz ir pa- [ 
dėkit kryžiuką ties juo.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
“R I M B A S” j

131 Grand St. Brooklyn, N. Y.)
Prie E. 65th-Norwood Rd..

—ENdicott 6438—-----

Spalio-October 31 d.
COLISEUM

4601 Euclid Avenue Pasideda 8:15 vai.

DALYVAUJA GARSUS ITALAS IMTTKAS

JOE SAVOKUI
IR SEPTYNI KITI ŽYMIAUSI IMTYNIŲ MILŽINAI.

Tikietų kainos prieinamos — 44c., 84c., $1.25; rigside $2.

Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.



DIRVA

KAS GIRDEI MLANDE-APIELI1ĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

LIETUVIU KULTŪRINIO DARŽELIO 5 ME
TŲ SUKAKTUVIŲ BANKETAS SPALIŲ 28

UŽMUŠTA 252 ŽMONĖS

Visuomene Prašoma Skaitlingai Dalyvauti
Gerbiami Clevelandiečiai! Vi

si gerai žinote kokią sunkią 
naštą Cleveland© Lietuviai tu
ri ant savo pečių — Įkūrimą 
Lietuvių Kultūrinio Darželio.

Darželyje jau stovi Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklas, bet 
toli gražu dar ne visas darbas 
baigtas, šiose dienose jau pa
ruošta galutini planai Darželio 
tolimesniam dirbimui, bet stoka 
pinigų, kuriuos mes patys tu
rim sudėti — ir galim sudėti jei

NEGRAŽU! Lietuvių Dar
želyje, aną sekmadienį, kuomet 

j buvo Lietuvių Darželyje iškil- 
I mė prie Dr. Jono Basanavičiaus 
Į paminklo, radosi ten vienas-ki- 
i tas asmuo kuris negražiai el
gėsi: juokus krėtė iš kalbų ir 

i darė visokias pastabas apie ki- 
j tus žmones. Jeigu tik taip kas 
jaučiasi lai į Darželį visai nei
na. Ten vieta tik geriems pat
riotams. Matęs.

SPORTAS
IMTYNĖS DAROSI

ĮDOMESNĖS

Youth’s Forum
Editor —Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 G820 Superior Ave. Cleveland, O.

tik norėsim.
štai rengiama Darželio Są

jungos penkių metų sukaktu
vių banketas, kurio visas pel
nas eis Darželio darbų tęsimui.(

Banketas Įvyks šv. Jurgio 
parapijos salėje, ši sekmadienį,; 
SPALIŲ-OCT. 28 d., nuo 6 vai. 
vakare. Įžanga tik 75c.

Atsiminkit kad duodat tuos l 
75c Darželio parėmimui, todėl, 
nesakykit kad “perbrangu” ar 
kitokius išsisukinėjimus' neda
rykit! Nuo Darželio išpuoši
mo priklausys musų Clevelan- 
diečių garbė! Nuo vakarienės 
visi pinigai eis Darželio fondam 
Valgomus daiktus vakarieneii 
sudevanojo Darželių idėjai pri
jaučiančios Amerikoniškos fir
mos, viską tą surinko pasišven
tęs vienas musų biznierius, ir 
Lietuvės moterys sudovanoja 
vakarienei puikius J^avo keptus 
pyragus-tortus. mrželio Są
jungos narės smarkiai darbuo
jasi vakarienę ruošdamos.

Reikia tik kad jus, publika, 
parody tumet savo prijautimą 
šiam prakilniam musų tautos 
darbui ir ateitumet į banketą— 
paaukautume! 75 centus sma
giam praleidimui vakaro su sa
vo gerais draugais, o tuomi ne
jučiomis sudėt umet Darželiui 
didelę sumą pinigų.

Banketas rengiamas su šo
kiais. kurie tęsis iki vėlumai.

PRAŠOME VISUS parodyti 
savo tikrą Lietuvišką širdį ir 
stoti į talką musų Darželiui!

Banketas bus jau šį sekma
dieni, Spalių 28 d., nuo 6 vai. 
vakare. Nevėluokit!

Valdyba ir Komisija,

NORI 68 NAUJŲ AUTOMO
BILIŲ. Miesto taryba ragina
ma skirti pinigų pirkimui Cle
veland© policijai ir ugniage
siams 68 naujų automobilių ir 
10 motorciklių, kurie kaštuos 
$46,450.

PADAUGĖJO GYVENTOJŲ. 
Pastaroje miesto gyventojų su
rašymo knygoje pasirodo kad 
didžiajam Clevelande gyvento
jų yra jau 1,177,647, arba 58,- 
509 daugiau negu buvo 1932 m.

“AMERIKA PIRTYJE“ sce
noje. Sekmadienį, Lapkr. 18 
d., šv. Jurgio parapijos salėje 
rengiama labai gražus vakaras 
su dainomis ir vaidinimu. Bus 
pastatyta scenoje gerai žino
mas veikalas, komedija “Ame
rika Pirtyje”. Dalyvaus šv. 
Jurgio parapijos choras ir įžy
mios vietos solistės. Rengki- 
tės dalyvauti. Kor.

PRADĖJO VEIKTI. Cleve
land© naujas paštas pradėjo 
veikti. Iš senojo pašto namo 
viskas pernešta į naująjį ku
ris išstatyta ant Prospect avė. 
prie naujos gelžkelių stoties. 
Pašto budinkas kaštavo $5,500,- 
000. Naujame pašte dar pri
imta 110 daugiau darbininkų.

UNION TRUST BANKAS 
rengiasi mokėti apie 10 nuoš. 
likusių pinigų. Išmokėjimą pra
dės apie Lapkričio 15 d.

GRIAUNA SENUS NAMUS. 
Cleveland© pradėta griauta da
lis semi namų netinkamų gy
venti. Manoma nugriauti jų 
apie 1,000. Jau 135 nugriau
ta. Griovimo darbas varoma 
su žinia Anti-Tuberculosis Ly
gos.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BAS rengia smagu prieš-rinki- 
minį balių šeštadienio vakare, 
Lapkričio 3 d., nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje. Gera muzika šo
kiams, dovanos, užkandžiai, gė
rimai. Įžanga. 15c. Prašome 
kuod augiausia dalyvauti.

Komisija.

REIKS DAUG PINIGU. Val
stijos taksų komisijonierius pa
reiškia kad kitiems metams 
Ohio valstijos lėšoms reikalin
ga bus skirti apie $80,000,000. 
Bus jieškoma būdų kokius da
lykus aptaksuoti kad sukėlus 
reikalingą sumą, kuri bus apie 
$20,000,000 daugiau negu šiais 
metais.

ANTANAS VANAGAITIS LANKYSIS CLE-
VELANDE LAPKRIČIO 6 D.

Komp. Antanas Vanagaitis, 
Juozas Olšauskas ir kiti jų 
“kamarotai” iš Chicagos vėl 
pasiryžo aplankyti Clevelan- 
dą, kur jie mėgsta užsukti ir 
buna gražiai priimami, ir 
duoti gražų koncertą, “bili- 
juš'avą” koncertą, nes šymet 
suėjo 10 metų nuo jų atsi
lankymo Amerikon.

Jų koncerto surengimui į 
darbą stojo būrelis vietos 
veikėjų, ir rengia smagų va
karą, su šokiais ir kitokiu 
pasilinksminimu, antradienį,

Lapkričio-Nov. 6 d., nuo 8 
vai. lygiai, Lietuvių salėje. 
Tikietai jau platinami, bus 
prie durų 50c., o iškalno per
kantiems 40c.

Po programo bus šokiai, 
kuriems gros Margučio mu
zikantai iš Chicagos.

Kadangi tai bus “lekšinų” 
vakaras ir visi tą vakarą no
ri kur nors išeiti, rengiatės 
ateiti į Lietuvių, salę kur 
su Vanagaičiu, Olšausku ir 
kitais turėsit gerus L ikus iki 
vėlumai nakties.

Pradžia 8 vai. Po programo šokiai. Įžanga 50c.

šitaip mirtis švaistosi Cleve- 
lando srityje, kirsdama gatvė
se žmones, štai iki Spalių 23 
dienos šymet jau automobilių 
nelaimėse užmušta 252 asme
nys. Iš tų užmuštų 185 yra 
pačiame Clevelande.

Policija imasi dar smarkiau 
automobilistus persekioti. Bė
gyje 24 valandų savaitės nra- 
džioje areštavo 59 automobilis
tus kuriuos' policija spėjo nu- 
tėmyti laužant važinėjimo tai
sykles.

RADIO VAKARAS. “Dir
va” duoda Lietuviškus radio 
programus sekmadieniais nuo 
9:30 vai. ryto, iš stoties WJAY 
ir kiek žinoma visi Lietuviai 
labai gerėjasi klausydami.

Tačiau radio programai labai 
brangiai atsieina, - -todėl parė
mimui Lietuviškų radio progra
mų “Dirva” rengia didelį kon
certą ir magiškų stebuklų va
karą Lietuvių salėje sekmadie
nį, Lapkričio-Nov. 25 d. Visi 
Lietuviai prašomi parodyti sa
vo užjautimą tam darbui ir 
pasirengti dalyvauti.

Kas moka dainuoti arba kokį 
muzikalį instrumentą vartoja 
kviečiami prisidėti prie išpildy
mo radio programų ir kartu 
dalyvauti programs Lapkričio 
25 d.

“GRIGUTIS”. L. D. D. 23 
kp. stato scenoje operetę “Gri- 
gutis”, sekmadienį. Lapkričio
4 d., Lietuvių salėje. Pradžia
5 vai. Komisija.

KELIAUJA. Elena ir Alvi
na Baltrukoniutės išvažiavo il
gai kelionei į rytines valstijas. 
Aplankys Baltimore, Washing 
ton, Philadelphia, New York ir 
kirus miestus. Laimingai su- 
gryžkite!

BALSUOTOJŲ Cuyahoga 
apskrityje yra beveik 500,000. 
šiais rinkimais labai smarkiai 
varosi abi partijos, Republiko- 
nų ir Demokratų, nes Lapkri
čio 6 d. bus rinkimas valstijos 
gubernatoriaus, S. V. senato
riaus ir prie to apskričių vir
šininkų.

Retai kada apsieinama be 
“trečios partijos”, taigi neap
sieis ir šiais rinkimais: į aps-
krities šerifus statoma trečias 
kandidatas, William McMaster, 
kuris nominacijose nebuvo iš
statytas.

PAVYKO. Jurgio ir Onos 
Smičių paramai rengtas korta- 
vimo vakarėlis Spalių 13 d., p. 
Jakubauskienės namuose, labai 
gražiai pavyko; atsilankė daug

Promoteris Karolis Požėla 
pradėjo imtynes Coliseume trys 
savaitės atgal su maža publi
ka, bet dabar jau visai kas ki
ta — prieina žmonių beveik pil
na didelė arena.

Praeitą trečiadienį ėmėsi J. 
Komaras su milžinu Vokiečiu, 
Hans Steinke. Komarui nepa
sisekė ir jis pralaimėjo.

Andy Ladyga, vietinis Lietu
vis, pradinėje poroje nugalėjo 
savo priešą.

Ateinantį trečiadienį, Spalių 
31 d., imsis garsus Italas im- 
tikas Joe Savolęli su smarkiu 
priešu. Taipgi bus ir Lietuvių 
imtikų.

• Kadangi įžanga nebrangi, vi
si gali atsilankyti. Pradžia 
buna 8:15 vakare.

Jonas Jarus.

MOKYKLOMS REI
KIA PARAMOS

Clevelando Mokyklų Taryba pra
šo balsuotojų užgirti “two-mill” pa
laikymui mokyklų. Ta maža suma 
užims vietų didumos pinigų kuriuos 
mokyklos nustoja delei pastaro nu-, 
mažinimo taksų nuo 15 iki 10 mills, 
šis apribavimas ineina galėn Sau
sio 1, 1935 m.

Jeigu valstijos legislatura išdirbs 
kokius nors naujų taksų planus iš
gelbėjimui mokyklų nuo užsidarymo, 
Clevelando Mokyklų Taryba priža
da kad ji nenaudos visai tų naujų 
“two-mills” pinigų. Bet niekas ne
žino ką legislatura gali padaryti ir 
ką padarys, taigi labai būtinas rei
kalas nubalsuoti tą priedą, palai
kymui Clevelando mokyklų.

Clevelando viešos mokyklos jau 
sumažino savo visokias išlaidas su
virs trečdaliu nuo 1929 metų, ir di
dumoje tas sumažinimas atlikta nu
mažinant mokytojoms algas ir padi
dinant klesas kad vaikai galėtų vis 
gauti tą pačią progą pasikti mok
slą kokią turėjo 1929 metais.

Toliau mokyklos negali mažinti 
savo lėšas be ėmimosi panaikinti 
ištisus departamentus tokius kaip 
kindergartens, arba specialių ama
tų mokyklas, kurios kaštuoja dau
giau negu skaityti, rašyti ir skait
liuoti mokymas, bet yra labai svar
bios moderniško mokslo plane. Kai
nos brangsta ir sunku yra gauti ga
na pinigų reikalingoms knygoms ir 
kititms dalykams. Prie to dar, Mo
kyklų Taryba turi išleisti $170,000 
į metus daugiau negu praleisdavo 
1929 metais, iš ko apmokama kny
gos. reikmenys, važinėjimas ir mais
tas vaikų kurių tėvai yra perbiedni 
tuo aprūpinti.

Be šitos “two-mill” mokyklos tu
rėtų $2,000,000 mažiau j metus ne
gu turėjo šymet, ir jeigu valstijos 
legislatura negalės nieko padaryti 
panaujinimui vieno cento taksų ant 
kuro, mokyklos turės netekti kito 
$1,000,000, ką dar turėjo šymet. To
dėl nesunku suprasti kokioje padė
tyje mokyklos atsidurs kitą metą jei 
nebus paskirta joms pinigų.

KAIP BALSUOTI. Lietuviai
didumoje yra Demokratai, ir 
norintiems balsuoti už Demo
kratus užtenka tik padėti kry-
Žiūkas balsavimų lakšte po gai
džio pavidalu, kuris yra Demo-
kratų .simbolis.

Taip balsuodami, atiduosit 
sykiu savo balsą už Lietuvi 
kandidata į Ohio valstijos sei
mą, JOHN T. DeRIGHTER.

simpatingų žmonių, pridovano- r
jo gražių aukų. Stambesnes APSILANKYKIT. Jau pra- 
aukas davė: p. Samuolienė, p. dėio veikti Antano Zdanio ir 
Lapinskienė, J. J. Lazickas. > Eddy Grigo naujai įrengta val- 
“Dirva”, Elz. Vaičiūnienė, p. jgykla ir užeiga po antrašu 7123 
Halaburdienč, M. Malinskas, p. j Wade Park Ave., kampas Nich- 
Obelienienė, p. Jakubauskienė ols st. Vieta naujai įrengta ir 
ir daugiau kitų. Buvus, j patogi užeiti.

Didelis, Smagus Vakaras!
TEATRAS — DAINOS — PRAKALBOS

Rengia Moterų Sąjungos 36-ta kuopa — statoma scenoje

GUDRI MOČIUTĖ”
Sekmadieni, SPALIŲ-OCT. 28

Lietuvių Saleje
Pradžia lygiai 5:30 vai. Įžanga 33c. šokiams tik 25c.

Veikalas “Gudri Močiutė” yra labai juokingas ir kurie jį 
matysit turėsit įvalias juokų. Vaidins geriausi scenos mė
gėjai. Jaunamečių mažų mergaičių būrelis maloniai žavės 
publiką Lietuviškomis dainelėmis, po vadovyste Alvinos 
Luizienės. Tos mažametes 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 Kun. 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.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
First Anniversary of

Youth’s Forum

By PETER SKUKAS
Precisely, one year 

ago this day the 
Y OUTH’S F ORUM 
had its inception as 
an English section in 
this paper the ‘Dirva.’ 
It was btgun by a 
group of young people 
of collegiate age for 
the purpose of disemi- 

nating genera] news concerning Lith
uanian activities and other ' articles 
to be written by Lithuanians not 
bearing any propinquity to any par
ticular peoples, except that they 
have some value in the manner of 
originality and interest.

Readers have by this time ac
quired certain definite opinions con
cerning these English sections. 
Others suprisingly, have never even 
thought of even glancing through 
Lithuanian papers, missing, for the 
better or worse these English arti
cles. Ths value of these sections, 
is highly speculative. True, that 
the serious cbjection is raised often 
that the Lithuanian youth is speedily 
forgetting our language and hat these 
sections are directly aiding such a 
trend but it is also evident that due 
to the constantly increasing mixing 
of our peoples in our daily lives 
schools and factories fcr instance, 
they acquire newer more attractive 
interests independent of Nationalism 
they gradually depart from the older 
channels of friendship at the same 
time departing from the language. 
While in numerous instants, hav
ing that unforgetable instinctive clan- 
ish urge, would enjoy, if only that, 
to know what is going on in the 
manner of activities, amongst his 
people of the same blood. This we 
know to be a fact in a variety of 
casts.

Unsurmountable obstacles are pres
ent in the effort to get articles of 
general interest. Transmission of 
these papers over wide areas natur
ally bar too much localism of the 
city of publication. News facts of 
the outside world can better be ob
tained from the English dailys which 
can’t be beat. The various intel
lectual levels of readers, present a 
problem because of a very limited 
space designated for these sections. 
The truth of the matter is we have 
pleased no one completely and many 
only partially. That' is all that is 
possible in any paper. This one is 
no exception.

We have been assailed by "the 
old guard” for being a nefarious ■ 
meddler intent on only disrupting I 
aged smoothness of old time palm I 
rubbing and as being self-esteemed 
at being the only honest goody- 
goody in these wilds because we 
published facts touching their funny 
bone, with only destructive criticism, 
not knowing that constructive criti
cism is composed of destructive ele
ments. We are not moved. Full 
well we know the value of exploited 
buffontry. Probably as the years 
pass wc shall become mellowed with I 
age acquiring that sharp finesse 
that a good whiskey develops in a 
charred barrel "rather than a clean 
one. The fact is- that these peoples 
never encountered so widespread a 
spiritual belief in free speech before 
the advent of these sections. Any 
meeting, face to face, yrith a monkey 
wrench stuck in their ribs, could 
only uttei" so defending a line as 
a meddlesome fool. I am not, how
ever, a confirmed to youthism, en
tirely. We know that young people 
are apt to be unsound in their judge
ment because of experience lacking

I the rounded touches, but we also 
Į know, as far as the Lithuanians are 
j concerned, the children of our fathers 
! fortunately, have had much wider 
■ opportunities for education that the 
parents had and will in the future 
take a leading part in Lithuanian 
affairs gradually shoving side those 

' to a quiet “requiescat in pace” who 
take a delight in exploiting our 
peoples.

i With this we face the future, in
tending not to expand this section, 
via 1929 fashion, but rather keep 
on bumping along trying to fulfill 
the need which awaits these sec
tions.

AKRON
Did you ever get initiated? Well 

I did. That’s what William Slegas, 
Adeline Rokus, Anna Sosnowski, 
Helen Glinsky, Wanda Slevinski, and 
Constance Gašlia will undoubtedly 
be singing for many weeks to come. 
For it was initiation time in Akron 
over the past week-end, and these 
young people were the chief char
acters.

Beginning Saturday evening with 
the preliminary ceremonies, the in
itiates went through an ordeal they 
will long remember. After raising 
hilarity all over town, they wound 
up with a grand parade through the 
main part of the city. Here to the 
strains, of the Volga Boatmen, the 
tooting of horns, and gazing crowds, 
they pushed — step by step — an 
automobile across the North Hill 
Viaduct.

Then came Sunday, the day of the 
grand finale at Martinkas’ Farm. 
Having been blindfolded each initiate 
was served a hearty meal of powder
ed alum, dried corn, sour apples, 
onion juice, and whatnot, finishing 
up with a generous dose of castor 
oil for dessert. Then after being 
so well nourished, the grand march 
was started. Here to the tatooing 
rythm of paddle after paddle the 
chosen few tramped, and tramped 
and tramped, here, there, and every
where to the utmost delight of the 
onlookers. But soon after a few 
hours of this blindfolded torture the 
final oath was administered and the 
initiates assumed the rights of full 
pledged members the Akron Lith
uanian Social Club. And so, con
gratulations, you new members of 
the ALSC, and believe you me all 
of you sure can take it. 

o o o
Its only a matter of hours now 

but as tht old saying goes, “It’s 
never too late.” So you’ve still got 
time to make that big Halloween 
Masquerade Dance, sponsored by the 
ALSC.

Remember it takes place tomor
row evening, Oct. 27, at 7:30 P.M. 
at the Raymond St. Hall. Music 
will be furnished by the Akronians. 
one of Akron’s most popular orches
tras. Remember also, there is going 
to be five big prizes and you will 
be one of the judges. Yes, you. and 
you, and you,-—in fact everybody. 
So if you don’t come down in cos
tume, come down and pick the win
ners anyway.

Everyone is cordially invited, you, 
your dad, mother, sister, brother, 
aunt> grand-dad—everybody. Re
member the ALSC motto— “Fun for 
all and all for fun.”

Pinch-hitter.

(AMONGST OUR 
LITHUANIANS

FIFTH ANNIVERSARY OF THE 
LITHUANIAN CULTURAL 

GARDEN.
Banquet and Dance - Sunday, Oct. 28 

St. George's Hall.
Probably one of the finest of the. 

Garden’s benefits will be had at this 
remembrance banquet and dance.

These gardens are one of the out
standing cultural efforts made by 
the several foreign people represen
tatives to advance the standing of 
these group's by retaining what is 
best in each of these peoples in the 
manner of plotting and maintaining 
the garden designs and the placing 
of noteworthy men’s statues in these 
memory gardens of the different 
nationalities.

Tickets a bid—75 cents. Every
thing banquet and dance.

Your support by attending is doing 
your bit towards a great cultural 
move.

(And Mr. Toastmaster, pl....ease 
cut those speeches short, and no 
crockodile tears and serious entangl
ing discourses if you wish greater 
attendance at these affairs. —P.S.) 

' o o o
GOES INTO NURSING

Miss Emily Palonis, 3348 E. 48th 
Street, Cleveland, has entered the 
St. Alexis Hospital Nursing school 
recently. She was graduated from 
one of the Cleveland High school 
at the close of the last school year. 
Incidentally, in the same class, and 
at the same time, Miss Blanche 
Zuris, Cleveland, entered the school 
whom we have mentioned in an 
earlier issue.

o o o
DUBINSKAS-IVINSKAS WEDDING

Saturday October 20, Mr. Joseph 
Ivinskas 11596 Ablerhite Ave., Cleve
land, and Miss Ann Dubinskas, 12307 
Woodside r., Cleveland, were married 
at the Lady of Perpetual Help, Lith
uanian Parish.

» Mr. Adolph Ivinskas, father of 
Joseph is widely know among our 
Cleveland Lithuanians being active 
in the church, hall and loan associa
tion and other societies here.

Reception for the guests took place 
at the East 79th-St. Clair Hall, 
Sometimes known as the Lithuanian 
Hall.

K. of L. SPOTLIGHT
A. S. L.

Superior-65th Garage
6513 Superior Ave.
November Specials

Breaks relined 75c
už kožną ratą

Valves ground 75c 
už ylinderi. Puls moteriolas. 

Visas dalbas garantuotas.

“Was everybody happy?” — it 
certainly seemed like it last Satur
day evening when our K. of L. were 
cordially rtceived by the 96th Chap
ter in Dayton.

Exactly 21 members from Cleve
land attended the grand banquet 
prepared by the Dayton hosts and 
hostesses, exactly 21 members shed 
unsuppressed tears when it was time 
to leave Dayton for the trip back 
home.

Our Cleveland members wishes to 
express their, appreciation to the 96 
chapter for the wonderful hospitality 
shown to them during their brief 
stay and hopes that in the very near 
future we will be able to rttaliate 
all the good times shown to us. 

o o o
You can’t afford to miss the K. 

of L. Hallowe’en Confetti Dance 
which will be given on the 27th 
day of October, at the Lithuanian 
Hall. Music will be furnished by a 
popular radio orchestra and cash 
awards will be given to those pre
senting the most interesting cos
tumes. Don’t forget its Saturday 
night.

o o o
Teta iš Spittsburgho and Kurčias 

Žentas are going along pretty well 
hand in hand and will be ready for 
presentation on the 18th of Novem
ber.

| HY LO CLEANERS |
E žemos kainos — Aukšta rūšis 1
| IŠVALOMA IR IŠPROSIJAMA 1
= VYRIŠKI SIUTAI IR TOPKOTAI WKc E 
= MOTERIŠKOS DRESĖS ir COATAI ® H
== Kailiais apsiuvinėti koatai nuo $1 iki $1.50 §
E Geresniam darbui — geresniam patarnavimui — gėrės- § 
= nėms kainoms — telefonuokit savo vientaučiai
g Joseph Stagniunas Phone GL. 5995 i

NICHOLS TAVERN
7128 Wads Park Ave. cor. Nichols

Puiki Lietuviška užeiga — naujai įrengta ir 
atidaryta — Restaurantas, geriausi Lietuviški namų 
valgiai. Visokį gėrimai. Mandagus patarnavimas.

PENKTADIENIAIS SKANI ŽUVIS.
A. ZDANIS ir ED GRIGAS—Savininkai

%

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p-

PAKVIETIMAS
i Pranešu Clevelando Lietuviams 
jog atidariau Alinę ir valgyk
lą, parduodu Sunrise alų ir ale. 
Taipgi gaunama visokių užkan
džiu. 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. _.
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