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Clevelande sustrei k a v o 
darbininkai Kaynee siuvy
kloje, kuri gamina vaikams 
rubus. Valdžia tarpinin
kauja streiko sutaikymui.

Seniausia blusa. Rytinėj 
Prūsijoj surastame šmote 
gintaro rasta viduje blusa, 
kuri, mokslininkai spėja, 
turi apie 5 milijonus metų.

Užmušta 7. Avalon,
— Akmenų skaldykloj 
talina saloje paraku! spro
gus užmušta 7 darbininkai.

Clevelande iš miesto dar
bų paleista 1,100 darbinin
kų. Miesto administracija 
nori sutaupyti $60,000.

Nori Pastatyti Į Darbus 
apie 12 Milijonų

Mirė 147 metų senis. Šio
se dienose Midelt, Afrikoje, 
mirė 147 metų senis, Sidi 
Lahbid Ben Maati.

Užmušta 37 angliakasiai. 
Tokio, Japonija. — Hokkai
do saloje, angliakasykloje 
ištikus gazo sprogimui 
mušta 37 darbininkai. SUGAUTA ŽUVŲ UŽ 

824,000 LITŲ
Klaipėdos krašto žvejai perei

tais metais Baltijos juroje, Kur- 
šių mariose ir vidaus vandenyse 
sugavo 1,878,824 kilogramus žu
vų, kurių vertė 824,000 litų. Iš
to kiekio užsienin eksportuota 
už apie 
dalimi 
krašte 
žvej ų.

Dr. Purickio 
atsisveikini- 

čia pat prie 
artistas Ka- 

karstą į

250,000 litų. Visai ir 
iš žvejybos Klaipėdos 
gyvenančiu yra 1,020
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TAIPGI RŪPINASI UŽVEDIMU DARBU, 
KURIUOSE BEDARBIAI PATYS GAMINS 

REIKMENIS 1MEDEGA SAU
TIKISI KONGRESAS UŽ- 

GIRS 30 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Green išreiškia pasiti
kėjimo kad naujasis Suv. 
Valstijų Kongresas pripa
žins 30 valandų darbo sa
vaitę ir kad pagelbės panai
kinti kompanijų privatines 
unijas.

Legalio alaus sugrąžini
mas Suv. Valstijose davė 
tiesioginiai darbų bravo
ruose del 19,912 darbininkų 
bėgyje praėjusių devynių 
mėnesių.

Detroit. — Fordo paskel
bimas kad 1935 metais bus 
bandjoma išdirbti milijoną 
fordų pralinksmino visą 
automobilių industriją. Ki
ti automobilių išdirbėjai ir
gi žada neužsileisti.

Didins įstaigas. Devynio
lika didelių Amerikos išdir- 
bysčių pranešė kad jos pa- 
siryžusios pravesti didelius 
savo įstaigų padidinimus ir 
praplėtimus, kuriems dar
bams bendrai bus išleista 
apie $120,000,000. Darbai 
prasidės su pradžia atei
nančių metų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė kad 
jis galvoja, apie įvedimą be
darbės apdraudos, ką žada 
pasiūlyti Kongresui kai jis 
susirinks Sausio mėnesį.

Prezidento planas dar 
neapdirbtas, tačiau jo min
tis yra sutaikyti bedarbių 
apdraudą išvien su valstijo
mis kurios norės iš savo pu
sės prie to prisidėti. -

Apdraudos plane tačiau 
neineina aptaksavimas tam 
tikslui fondų sudarymui, 
bet iš aukų.

Rūpinasi apie darbus
Taipgi Washingtone, val

džios įstaigose, taipgi ruo
šiama planai parupinimui 
darbų, kad bent 10 ar 12 
milijonų bedarbių galėtų 
būti pastatyti dirbti.

Nekurie darbai jau nu
žiūrėti, ir juose bus galima 
pastatyti daugiau darbinin
kų gaminimui reikmenų be
darbių šeimoms, už ką val
džia užmokės:

Yra numatyta padidinti 
darbus odos, avalų, siuvi
mo įstaigose, taipgi lent
pjūvėse ir plytnyčiose kur 
bus gaminama medega be
darbių namams statyti.

Galutinai planai bus pra
dėti apdirbti Gruodžio mė
nesį.

ATSTOVŲ BUTAS UŽ 
BONUS

Vienas spaudos biuras pa
darė tyrimus tarp naujai 
išrinktų atstovų į žemutinį 
Kongreso butą kaip atsto
vai atsineša į karo vetera
nų reikalavimą atmokėti 
bonus. Daviniai nurodo 
diduma Atstovų Buto na
rių stovi už bonų išmokėji
mą. Senatas tuo tarpu dar 
neparodo jokio palinkimo į 
tai.

Prie to, sakoma kad At
stovų Buto nariai sutinka 
padaryti Amerikos pinigų 
infliaciją.

PAKEIS DEGTINĖS IN- 
VESTIGATORTŲS

Washington. — Valdžios 
žinioje prie įvairių darbų 
turinčių bendro su svaigi- 
nančių gėrimų kontrole ir 
aptaksavimu dirba 4,050 
asmenų. Iš jų 1,409 dirba 
kaipo investigatoriai. Su 
Gruodžio 1 diena 500 jų bus 
paleista arba pastatyta į 
kitus darbus, o į jų vietas 
bus pastatyta, nauji. Tuo 
norima įvesti naujo kraujo 
ir griežtesnio ėjimo parei
gu.

NUŽUDĖ TRIS IR SAVE
Stoneham, Mass. — Pa

mišęs tėvas pasmaugė savo 
žmoną, du savo vaiku ir 
pats nusižudė. Jis buvo 27 
m. amžiaus.

GELŽKELIAI NEATMO
KA PASKOLŲ

Washington. — Valdžia 
turi išskolinus gelžkeliams, 
gelbėdama jiems išeiti iš 
krizio, $483,000,000. Iš se
nesnių suėjusių atmokėjimo 
laikui paskolii gelžkeliai ne
įstengia grąžinti $55,000,- 
000 sumą. Matyt tos pa
skolos nedaug pagelbėjo.

Atsisako taikytis. Pa
terson, N. J. — Šilko įr ra- 
yono dažytojų streiko su
taikymo išlygas darbininkų 
atstovai atmetė*, tokiu bu- 
du 20,000 darbininkų pasi
lieka streikuoti toliau.

Ludlow, Mass. — Čia su
streikavo visi darbininkai 
virvių ir šniūrų vijimo iš- 
dirbystėje, 1,100 skaičiuje. 
Streikeriai turėjo smarkių 
susikirtimų su valstijos po
licija.

REKORDINIS PERSKRI- 
DIMAS

Lakūnas Kapt. E. Rick- 
enacker Lapkr. 8 d. pada
rė naują rekordą skersai 
Suv. Valstijas, perskrisda- 
mas nuo Pacifiko iki At- 
lantiko į 12 valandų 4 min. 
Pirmesnis rekordas buvo 
13 valandų 2 min.

NAUJAS KABINETAS
Paryžius. — Naują Pran

cūzijos ministerių kabinetą 
sudarė Flandin, kuriam pa
vesta premjero vieta. Jis 
pasigamino naują progra
mą, kurin ineina kova su 
skurdu ir bedarbe, ekono
mija valdžioje ir tt.

Uusižudė trys broliai.
Malmo, Švedija. — Nusi

žudė vienu kartu trys bro
liai bedarbiai, 59, 64 ir 65 
metų amžiaus, pasikardami 
tame pačiame kambaryje.

Vatos derlius. Šių metų 
Suv. Valstijij vatos derlius 
yra 9,634,000 rišulių, po 500 
švarų rišulyje. Pereitais 
metais buvo 13.047,262 ri- 
šuliai.

1931 metais buvo net 17,- 
095,000 rišulių.

New York. — Pradėta 
vajus už įrašymą Suv. Val
stijų į Tautų Sąjungos na
res. Dabartinis Suv. Vals
tijų Kongresas yra Demo
kratų kontrolėje, todėl yra 
galimybės tai padaryti.

Prez. Wilsonas, kurio pa
stangomis buvo įkurta Tau
tų Sąjunga, buvo Demokra
tas. Tačiau Kongresas bu
vo didumoje Republikonų 
kontrolėje, ir Amerikos įs
tojimui į Taįutų Sąjungą ke
lias užkirsta.

Amerikai įstoti į Tautų 
Sąjungą reikalinga dviejų 
trečdalių balsų. Dabar De
mokratai turi daugiau ne
gu du trečdaliu savo atsto
vų.

Washington. — Iki šiol 
valdžios Namų Savinin- a 
Namų Savininkams Pasko
los Korp. išdavė paskolas 
del 650,000 namų, ir dar iki 
ateinančio Kovo mėnesio iš
duos del kitų 400,000 namų 
po to užbaigs savo veiki
mą. Ta likusi skaitlinė 
aprūpinta iš iki dabar 
duotų aplikacijų, naujų 
likacijų nepriims.

Valdžia namų gelbėjimui 
paskyrė $3,200,000,000, dar 
liko neišduota $1,200,000,- 
000.

Iškilmingai ir įspūdingai 
Palaidotas Reikšmingas 

Lietuvos Gyvenime 
Asmuo

Smulkios Ūkiškos 
Naujienos

bus 
su- 
ap-

ITALAS LAIMĖJO NO
BELIO DOVANĄ

Kopenhagen. — Šių me
tų Nobelio dovaną už lite
ratišką kurinį lamėjo gar
sus Italas dramatistas ir 
aovelistas, Lugi Pirandello.

METUS SUTAUPĖ 
$369,800,000

New York. — Šių metų 
bėgyje visoje šalyje į taip 
vadinamą “Kalėdinį 
mų fondą”, dėdami 
ir daugiau, žmonės 
pė net $369,800,000. 
nigai bus išmokėti
tojams prieš Kalėdas, tai
gi tokia ’ suma pasklis api- 
vartoje vienu laiku.

KORNŲ DERLIUS 
MAŽAS

Washington. — -Kukurū
zų (kornų) derlius S. Val
stijose buvo mažiausias ko
kis buvo nuo 1881 metų — 
bus viso tik 1,871,527,000 
bušelių.

Šios vasaros sausra daug 
derliaus sunaikino.

NEPASISEKĖ GAUTI 
PASKOLAS

Londonas. — Sovietų vy
riausybės pastangos gauti 
ilgalaikines paskolas iš žy
mesnių kapitalistinių šalių 
nedavė jokių pasekmių. To 
delei sovietų užsimojimas 
oravesti didelius industria- 
lizavimosi planus baigiasi 
niekais.

KARAS NESILIAUJA
Karas tarp Paraguayans 

■ir Bolivijos (Pietų Ameri
koje) tęsiasi. Tols dvi res
publikos jau kelintas metas 
pešasi už plotą žemės, Cha
co sritį, ir laiks nuo laike 
viena kitai nužudo po ke
lis šimtus kareivių. Šiose 
dienose Paraguiečiai išžu
dė kelis 
vyrų.

Penkios 
valstybės
sutaikyti tas kariaujančias 
šalis.

OHIO VALSTIJAI REI
KIA $85,000,000

Columbus, O. — Guber
natorius White sako kad 
Ohio valstija turi sukelti 
naujais aptaksavimais apie 
$85,000,000, padengimui val
stijos mokyklų užlaikyme 
lėšų, gelbėjimui miestų ii' 
šelpimui biednųjų.

Nužudė del karvės.
dapest, Vengrija. — Peršir- 
dęs kad valdžia atėmė jo 
karvę už nemokėtus taksus, 
vienas ūkininkas kirviu su
kapojo tris savo vaikus, ir 
sunkiai sužeidė savo žmoną.

Sako, žada nusileisti. Wa
shington. — Sakoma kad po 
ilgų tąsynių, didžiosios ge
ležies ir plieno iŠdirbystės 
pradeda rodyti noro nusi
leisti ir sutikti su Preziden
to Roosevelto reikalavimais 
įvesti reikalaujamus darbo 
patvarkymus, kurių svar
biausias yra pripažinimas 
išlaukinių unijų. Kompani
jos labai spyrėsi už palaiky
mą savo privatiškų unijų, 
kurios neturi reikšmės.

MALDA NEGELBĖJO
Crisfield, Md. — Fanati

kas tėvas vietoj šaukti sa
vo jaunai dukrelei daktarą, 
norėjo malda išgelbėti jos 
gyvastį. Už tai jis tapo 
areštuotas kada policija pa
tyrė jog jis atsisakė šaukti 
daktarą ir mergaitė mirė. 
Jis ir areštuojamas pasakė: 
“Vardan Jėzaus aš eisiu į 
kalėjimą!”

REVOLIUCIJA BRAN
GIAI ATSIĖJO

Madridas, Ispanija. —Is
panijos revoliucija, kuri bu
vo kilus prieš keletą savai
čių, ir nedavė jokių pasek
mių, atsiėjo labai brangiai: 
žmonių žuvo daugiau negu 
per kitas pirmesnes revoliu
cijas 50 metų bėgyje. Šio
je revoliucijoje žuvo 3,500 
žmonių; sužeista į 10,000; 
turto sunaikinta už apie 500 
tūkstančių dolarių.

Kaunas.—Staiga, nelauktai ir 
netikėtai miręs, visų gerbiamas 
ir mylimas Lietuvos žurnalistų 
nirmininkas Dr. Juozas Purickis 
buvo įspūdingai ir iškilmingai 
palaiduotas Kaune Spalių 27 
lieną. Velionį laidojo tūkstan
tinės minios žmonių, o visas 
Kaunas gatvėse susirinkęs jam 
itidavė paskutinę pagarbą. Ve- 
lionies laidotuvėse dalyvavo 
Lietuvos vyriausybės atstovai, 
liplomatinio korpuso nariai, uni- 
zersiteto profesoriai, visi Lie
tuvos ir iš užsienio atvykę žur
nalistai, keliolika organizacijų, 
kurių Dr. Purickis buvo nariu.

A. a. Dr. Purickis palaiduotas 
Lietuvos reformatų kapinėse, 
tors pats buvo katalikas, i ka
talikų kapines neleista laiduoti, 
kaipo buvusį kunigą, metusį 
kunigystę. Apeigas atliko Lie
tuvos reformatų — evangelikų 
superintendentas Prof. Jakubė- 
nas. Prie duobės gražias atsis
veikinimo kalbas pasakė vyriau
sybė® atstovas, užsienių rei
kalui ministeris Stasys Lozorai
tis, _.Vilui ui vaduoti sąjungos 
urmininkas Prof. M. Biržiška, 
Lietuvos žurnalistų vardu red. 
V. Kemežys, Estijos žurnalistų 
vardu įgal. ministeris Loppik, 
Lietuvos “Aido” red. A. Ginčius, 
•‘Musų Rytojaus” red. A. Bru
žas, ekonomistų vardu užsienių 
reikalų ministerijos direktorius 
St. Kuzminskas, Lietuvos rašy
tojų vardu Liudas Gira ir daug 
kitų organizacijų atstovų. Uk
rainiečiai, Gudai ir t. t.

Visose atsisveikinimo k. Ibose 
buvo pažymėti dideli Dr. Puric
kio darbai Lietuvos nepi 'klau- 
somybei atgauti, jo nuopelnai 
Lietuvai ir Lietuvių tautai, ypa
tingai Klaipėdos atvadavime ir 
Vilniaus kovoje. Kalbėjusieji 
laikraščių redaktoriai, ktirių 
velionis buvo nepamainomu ben
dradarbiu, pabrėžė kad Dr. 
Purickis buvo centrinė ašis apie 
kurią sukosi šiandieninė Lietu
vos spauda, kuris suburė Lietu
vos žurnalistus Į vieną eimą, 
kuris ypatingai daug rūpinosi 
pakelti Lietuvos, spaudos vardą 
ir būklę. Be to, visi paskutinį 
kartą atsisveikinusieji su Dr. 
.Purickiu iškėlė jį, kaipo žmogų, 
pasakydami kad velionis daug 
dirbo, daug kentėjo, daug gra
žių sumanymų turėjo, nieko gy
venime nenuskriaudė ir be gero, 
niekam nieko blogo nepadarė.

Petras Babickas 
atminimui sukurė 
mo eilėraštį kurį 
kapo padeklamavo
činskas. Leidžiant 
duobę, tūkstančiai žmonių su 
ašaromis akyse galingai pagie
dojo Tautos himną.

Ir Kauno kapinėse po žalia 
pušimi išdygo visų mylimo žmo
gaus, stambaus diplomato ir 
valstybės vyro kapas. Jis ap
krautas daugybe vainikų, bal
tomis chrizantemomis.

Dr. Purickio vardas Lietuvo
je bus ir viešai įamžintas: nau
jai pastatyti Giruliuose Lietu
vos žurnalistų namai ir viena Į C

■ Kauno gatve bus pavadinti jo 
vardu. Velionies gerbėjai yra 
sumanę išleisti atskiromis kny
gomis jo didžiai vertingus raš
tus, ypatingai jo moksliškas 
studijas.—Tsb.

šiųmetinis linų derlius, šy- 
met linų pasėlių plotas Lietu
voje siežė 60,740 hektarų. Li
nų ir sėmenų derlius symet nu
matomas geresnis negu pernai. 
Iš vieno ha šymet numatoma 
gauti 8.9 centnerių sėmenų per
nai 7.6) ir 7.4 centnerių linų 
pluošto (pernai 6.6). Iš viso 
numatoma gauti 541,880 centne
rių sėmenų (pernai 418,020) ir 
451,340 centnerių linų pluošto 
(pernai 362,610 centn.)

Geras bulviu derlius Klaipė
dos krašte. šymet Klaipėdos
krašte labai gerai užderėjo bul
vės ir kitos daržovės. Ūkinin
kai pageidauja, kad Klaipėdos 
krašte butų įsteigta spirito va
rykla, kuri bulvių derlių sudo
rotų.

Naujas kiaulių transportas į 
SSSR. ‘Maisto’ skerdyklos Klai
pėdoje išsiuntė į Sov. Rusiją 
naują kiaulių transportą. Iš 
viso išsiųsta 624 kiaulės, kurios 
buvo supirktos daugumoj iš 
Klaipėdos krašto ūkininkų.

Dar Pakeltos Kiaušinių Kai
nos. Užsienyje kiaušinių kaina 
pakilo. Ryšium su tuo nuo 
Spalių 16 d. kaina dar pakelta 
puse cento. Dabar už koperaty- 
vų superkamus kiaušinius bus 
mokama iki 85 centų už dešimtį.

Lankėsi Japonų Prekybos At
stovas. šiomis dienomis Kaune 
lankėsi Japonų prekybos atsto
vas M. Awamura. Jis lankės 
ir kitos Pabaltijo vastybėse. Jo 
kelionės tikslas — išplėsti pre
kybos santykius tarp Japonijos 
ir Pabaltijo valstybių.

Eksportuota 15,387 Arkliai, 
šymet per pirmus 9 mėnesius iš 
Lietuvos išvežta 15,387 arkliai 
už 4 milijonus litų. Pernai per 
tą pati laiką buvo išvežta 14,245 
arkliai už 3,587,800 litų ir už
pernai — 6,191 arklys už 1,715- 
300 litų. Taigi, kaip matome, 
arklių eksportas iš metų į metus 
auga.

Kiek Eksportuota Javų, šy
met per 9 mėnesius javų iš Lie
tuvos eksportuota 7,308 tonai 
už 1,615,400 litų. : Pernai per 
tą patį laiką buvo eksportuota 
3,939 tonai javų už 861,000 litų, 
šymet daugiau išvežta rugių, 
avižų, vikių, žirnių. Ypač daug 
švmet išvežta peliuškųL

' M. R.

Ppcs, Vengrija. — Vėl su
streikavo angliakasiai kuo
met po paskutinio streiko 
žadėtas algų padidinimas 
neišpildyta.

Newport News, Va. — 
Grudų elevatoriuje sprogi
me užmušta 4 darbininkai. 
Nuostolių padaryta už du 
milijonu dolarių.

KUBOS KOMUNISTAI 
NERIMSTA

Havana. — Eina kalbos 
kad Kubos komunistai pa
siryžę nuversti Kubos vy
riausybę ir įsteigti sovietų 
tvarką panašiai kaip Rusi
joje.
4,000 komunistų 
narių.
yra negrai-

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 
ta numerį kurio neturit.
‘____ “Dirvos” Admin.
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PO .VA-NAGAIčIO-OLšAUSKO'Tai šiltu vietelių jieškojimo tra- KONCERTO gėdija.
Lapkričio 4 d. čia buvo su- VAGIŲ LIZDAS. Musų mie- 

rengtas didelis koncertas artis- ste tapo susektas vagilių liz- 
tams Vanagaičiui, Olšauskui Ir'das 16* b N. Chestnut St. Visi 
muzikantams Šemetai ir Laba- vagiliai nuo 14 iki 22 metų se- 
nauskui iš Chicagos. Rengta nuino. Policija užpuolus jų na- 
Rittsburgho Universiteto Lietu- mus padarė kratą rado 17 šau- 
vių kambario naudai, žmonių tuvų, 4 radio aparatus, visokių 
atsilankė pilna salė, tik kelios (Įrankių. Suimta to namo šei- 
brangesnės sėdynės buvo tvš- mininkas, tėvas trijų vagilių 
čios. savo sūnų, ir du jų draugai, jis

Keista kad cicilikų laikraščio po paranka paleistas, o vagiliai 
reporteris nurašo jog žmonių išgabenti Į apskrities kalėjimą, 
nebuvę daug, buk jau Vanagai- Mieste ir apielinkėje jie pri- 
tis pradedąs nustoti žmonėse darė daug vagysčių, apvogė net 
simpatijos. Mat, Vanagaitis kelias bažnyčias. Jie ne Lie- 
atvąžiavo čia tik ką po išlaimė- tuviai.
jimo teisme bylos prieš tą so- DARBAI. Kasyklose darbai 
cialištišką laikraštį tai reporie-. šioje apielinkėje nei kiek nesi- 
ris nors tiek Vanagaičiui atsl- gerina, vis eina blogyn, ir be-
keršino, parašydamas melų apie 
šį koncertą.

žmonių tačiau galėjo puti Ir 
daugiau, turėjo netilpti Ir sa
lėje, kaip kitais sykiais būda
vo. bet dabar taip išėjo del to 
kad rengėjai darbavosi nežinia 
kaip: nei vieno žodžio nepara
šė apie šį koncertą Į tautinius 
laikraSčius. Koncertu rengimu ■ 
užsiėmė Vaizbos Butas, kuria-.
me yrą ir rašyti mokančių, Ku
rie galėjo plačiai pranešti vi
suomenei.

Kaslink to cicilikėlio porijl- 
mų apie Vanagaičio populia- 
riškumą, lai jis neverkia, Va
nagaitis buvo ir bus visuome
nės mylimas iki jis gyvens: Jo 
programos lankė ir lankys vi
suomenė gausiai, kur tik jie 
atsilankys. Programą jie iš
pildė kuopuikiausia ir katrie 
atsilankė buvo labiausia paten
kinti.

darbių skaičius pasidaugino.
Praeito mėnesio pabaigoj vėl 

pradėjo veikti CWA (valdžios 
civilių darbų admin.), pradėjo 
kasti didelį prūdą ir nuobėgoms 
vietą. Paimta keli desėtkai be
darbių. Pirmiau kada orai bu
vo gražus, tie darbai buvo su
laikyti, dabar kaip užėjo šalta 
ir lietinga, tai bedarbiai stato
mi dirbti ir skursti. Neisi dir
bti, sulaikys pašalpą. Aš pats 
darbą gavau kasykloje, nors 
neperdaug uždirbu, bet dešimts 
kartų geriau negu iš pašalpos 
gyventi. J. Basanavičius.

Nors ne taip Pittsburghiečia! 
turėjo priimti tuos artistus jų 
10 metų sukaktuvėse, tačiau 
viskas išėjo gražiai ir socialis
tų reporteriams patartina rū
pintis daugiau apie savo žvaig
žde^, kurios jau visai jleidžia- 
si. P. Rajauskienė.

SHENANDOAH, PA. ,
POLITIKIERIAI GAUDOSI. 

Jos. Bruno, buvęs Republikouų 
partijos vadas Hazletone, ir vi
sas tos apielinkės politiškas1 
gąlva per keletą metų. Kaip

DAYTON
RENGIA BALIŲ, T. M. D. 

Moterų 8-ta kuopa Lapkr. 24 d. 
rengia smagų balių, Šv. Stepo
no salėje, Keowee ir Harman 
gat. Gros gera muzika. Pel
nas eis Pittsburgh© Universi
teto Lietuvių kambario Įrengi
mui. Tam tikslui dar aukuos 
kuopa ir iš savo išdo.

IRGI TEISYBĖ? Daytone 
pasklido žinia apie kokį tai ste
buklingą daktarą, kuris gyve
na viensėdijoj apie 100 mailių 
nuo Daytono. Tas daktaras iš
gedąs visokios rūšies ligonius 
be vaistų ir operacijų, net to
kias ligas kaip džiova ir vėžys. 
Sako, tik reikia aplankyti tą 
“stebuklingą daktarą” keletą 
sykių, ir liksi sveikas. Tasai 
daktaras pamatęs ligoni buk at
spėja kokia liga serga, nerei
kia pasakotis.

SMAGUS KONCERTAS. S. 
S. L. 157-tos kuopos pastango- 

! mis tapo surengtas gražus kon
certas naudai Rožės Lukoševi- 

jčiutės, tęsimui dainavimo mok- 
iSlo. Parengimas atsibuvo sek- 
j madienį, Lapkričio 11 d., Lietų- 
Įvių Progresivio Klubo salėje. 
Programą išpildė pati Rožė Lu- 
koševičiutė, labai maloniai su
dainuodama Įvairių dainų kele
tu atvejų. Jai padėjėjais pro- 
gramo išpildyme buvo Elsie Se- 
dariutė, iš Akrono, Akrono ope
ros narė, kuri taip pat pora at
vejų gražiai padainavo Lietu
viškai, ir vieną populiarę Ru
sišką dainą, “Očy Čiornyja”. 
Darata Kodžiutė, jauna mergai
tė, pasakė gražias eiles pritai
kintas Rožei. Rožės jauna se
sutė taip pat padainavo vieną 
gražią dainelę, “Aš Lietuvaitė”.

Muzikalę programo dalį atli
ko Clevelandiečiai. “Dirvos” ra
dio programų muzikantai. Vin
cas Vaitinas, gitara ir burnine 
armonika, ir K. Yurgelis akor
deonu. Jų muziką publika la
bai mėgo, taigi abu vaikinai 
ir nepagailėjo jos — drožė pa
simainydami ir abudu krūvoje.

Programą atidarė vienas vie- 
tinių veikėjų, paaiškindamas 
apie to vakaro tikslą. Jis per
statė pakalbėti buvusį karo ve
teraną, miesto policijos narį, 
Joną Doingą, kuris kalbėjo apie 
karo paliaubas, kadangi tai bu
vo 16 metų sukaktuvės nuo pa
sibaigimo pasaulinio karo. Jis 
kalbėjo Angliškai, paprašyda
mas publiką atsistoti pagerbi
mui žuvusių kareivių. Pabai- 

Igęs savo kalbą, jis perstatė pro
gram c vedėju Clevelando veikė
ją Joną Jarų, kurs labai nuo- 

l sekliai vedė programą, pritai- 
' kydamas kalbas, dainas ir mu- 
,ziką.

“Dirvos“ redaktorius K._ S,
Karpius ir inžinierius Petras 

■ Skukas, “Youth's Forum J re
daktorius, pasakė trumpas,l tam 

(vakarui pataikytas kalbami •.
Kadangi oras buvo labai ne

tikęs, nes visą dieną buvo dar
gana, migo ir lijo, žmonių at
silankė neperdaugiausia, bet ku
rie atsilankė buvo programų 
patenkinti. Buvo atvažiavusių 

į svečių iš aplinkinių vietų, ir at- 
jsilankč Akrono Draugiško Klu- 
'bo apie desėtkas narių.

Po programo tęsėsi šokiai iki

mus nėra partijų kaip kituose 
miestuose: beveik visi priklau
so prie Sumų ir Dukterų Drau
gijos: seni ir jauni, ir visi iš
vien dirba sau ir tėvynės Lie
tuvos labui.

Komitetas.
Pranas Kripas, pirm.
Jonas Vieveris. raštin.

AKRON

dolskis, Dr. Rudzauskas, Dr. 
J. J. Sims, A. Gilienė; p. Con- 
drotieuė 50c. Viso — $61.25.

Šie pinigai visi pasiųsti į 
Rittsburghą Kambario Fondo 
komitetui. Prisidėjusiems prie 
vakarėlio surengimo ir auka
vusiems tariame širdingiausį 
ačiū.

Rengėjai:
Malvina Smailis, 
J. Stanevičius, 
F. Motuzas.

BROOKLYN© - N Y. IR N. J.
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MIRĖ. Lapkričio 7 d. pasi
mirė Tarnas Bernatavičius, naš
lys. Liko ištekėjus duktė, bro
lis Antanas ir sesuo. Palaido
tas Lapkričio 10 d. iš buvusios 
Lietuvių šv. Petro bažnyčios. 
Palydėjimo dalyvavo labai daug 
— arti 100 automobilių palydė
jo į kapus. Atvežus mirusį 
arti bažnyčios, sugaudė milži-i 
niški varpai, kuriuos tai baž
nyčiai kitados paaukavo S. Ro- 
davičia. Aplinkiniai gyventojai 
susirinko atiduoti velioniui pas
kutinį patarnavimą. Prisipildė 
pilna bažnyčia. Po pamaldų, 
išlydėtas į kapus.

Velionis Tarnas ' buvo senas 
Akrono gyventojas, draugiškas, 
visokiuose parengimuose daly
vaudavo, prisidėdavo prie vai
dinimų atlikimo, daug yra au
kavęs Lietuvos nepriklausomy
bės reikalams, gausiai prisidė
jo aukomis prie buvusios Lie
tuvių bažnyčios, niekur neatsi
likdavo darbu ar centu. Užėjus1 
bedarbei nustojo dirbęs, nusto
jo, ūpo, ėmė sirguliuoti, ir šia
me šiurpiame ore atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Kadangi buvo j 
gausus rėmėjas Šv. Petro baž
nyčios, kuri jau dabar yra sve
timtaučių rankose, velionis no
rėjo kad iš tos bažnyčios butų 
palaidotas. Velionio norą pasi-j 
stengė išpildyti jo brolis Anta
nas. Ilsėkis, Tarnai, šioje išei-i 
vių žemelėje.

DŽIAUGIASI. Akrono Lietu
viai nudžiugo po Lapkričio 6 d. 
rinkimų kada patyrė jog į Ohio 
Valstijos legisląturą tapo išrin
ktas muslj vientautis,,j Clevelan- 
dietis Jonas DeRighter. žmo
gus dar visai jaunas, čia augęs, 
geras Lietuvis, lai buna pavyz
džiu visiems musų jaunuoliams 
kad reikia siektis ir dalyvauti 
Amerikos politiškame gyveni
me. Kalnas.

BALTIMORE, MD.

SVEIKINAME!
“Dirvos” Redakcija svei

kina Amerikos ir Lietuvos 
Karių Legiono seimą, kuris 
įvyks Brooklyne sekmadie
nį, Lapkričio 18 d.. Linkė
tina kad į tą organizaciją 
susirašytų visi tūkstančiai 
Amerikoje esančių vetera
nų Lietuvos ir Amerikos 
karų.

Angliški laikraščiai rašo, jisai 
su savo šeima buvo “visas ka
ralius”. šį rudenį Demokratai 
pradėjo smarkiai bruzdėti ir 
imti viršų politikoje, Demokra
tai oponentai smarkiai išrodi- 
nėjo • jo apsiėjimus ir ragino 
žmones balsuoti už Demokra
tų kandidatus lį valdiškas vie
tas. Prieš balsavimo dieną De
mokratai surengė demonstraci
ją vakare. Jos Bruno įpykęs 
pagriebęs šautuvą pradėjo į su
sirinkusius šaudyt. Trys nu
šauta mirtinai, 25 kiti sužeista. 
Tarp nušautų yra vienas smar
kus Demokratų politikierius.

Bruno su visa šeima, šalinin
kais ir žentais, tapo areštuoti 
ir uždaryti apskrities kalėjime.

Gal kas iš “Dirvos” skaityto
jų yra turėję reikalo su tuo 
“stebuklingu daktaru”, tat pra
šomi pranešti per “Dirvą” pa
tyrimus.

P AMETĖ SOCI ALISTUS, žy
mus socialistų vadas, advokatas 
Joseph W. Sharts šiose dieno
se rezignavo iš socialistų par
tijos. Jis penkis kartus buvo 
socialistų partijos kandidatu Į 
Ohio valstijos gubernatorius 
Pametė socialistų eiles sakyda
mas kad Amerikos socialistai 
iškrypo iš savo tikrojo kelio.

vėlumos. Savas.

SPRINGFIELD, OHIO

Adv. Sharts yra gerai pažys
tamas ir Daytono Lietuviams, 
kaipo teisingas ir geras prie

delius ir biednų žmonių užtarė
jas. .. “D.” Ren.

Dabar yra pats laikas siųsti

KALĖDOMS
PINIGUS

I EUROPĄ
Mes siunčiame pinigus Į 

visas pasaulio dalis sau-
I

gili ir greitai paštu, ka

beliu arba radio.

©

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System 

Skyriai Banko Randasi Visame Didžiajam Clevelande
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Iš MUSŲ JUDĖJIMO. Spa
lių 27 d. čia buvo surengtas 
Lietuvių balius, atsilankė daug 
vietos ir iš apielinkės jaunimo 
ir suaugusių. Muzikantai buvo 
iš Daytono. Balius visapusiai 
pavyko.

Lapkričio 4 d. atsibuvo Sūnų 
ir Dukterų Draugijos susirin- 

l kima . Prieš susirinkimo ati- 
j darymą susirinkusieji plačiai 
j apkalbėjo apie “Dirvoje” tilpu- 
; šią korespondenciją iš Colum- 
i bus, O., kurios rašytojas panie- 
Į kiną Springfieldo Lietuvius.

Nors korespondentas V. T. 
: taip apie šią koloniją nurašo, 
j bet Springfieldo Lietuviai me- 
j kas neatsimena matę tokį sve
čią. T; igi mes Springfieldo Lie
tuviai pageidaujame kad kitą 
kart.;, apie mus taip rašant ko
respondentai pasirašytų savo 

' pilną pavardę, mes žinotume 
j kas mus šmeižia.

Lietuvių čia gyvena 30 šei- 
' rnų, trys yra ūkininkai, gera’ 
gyvena: yra du restaurantai su 

Į svaiginiančiais gėrimais, vieną i 
užlaiko p. 'Riškienė, (821 Laurel j 
Avė.), antrą p. Kripienė (425 
Harrison St.). Dambrauskas į 
ant Beacon St. turi plaukų kir- j 
pyklą, ir visi padaro gerą pra- Į 
gyvenimą. Lietuviai čia beveik 
visi turi nuosavus namus, kiti 
galia gerai gyvena, turi po ke
lis namus, turi automobilius. 
Yra Lietuvių gerai dirbančių, 
kiti mažai gauna dirbti. Kele
tas žinoma visai nedirba, tiems 
sunkiau.

Kaslink Lietuvių sutikimo tai 
mes galime pasididžiuoti: pas

DETROIT
PADĖKA, žemiau pasirašiu

sių pasidarbavimu, Spalių 20 d. 
Šv. Jurgio parapijinės mokyk
los salėje buvo surengta vaka

rėlis, Lietuvių Kambario Pitts- 
jburgho Universitete rengti fon
dui. Nors oras buvo blogas ir 

i gal delei to svečių į vakarėlįj 
I nesusirinko tiek kiek buvo ti
kėtasi, bet kambario parėmi
mui suma sudėta gana gera.I 

j Įžanga į vakarėlį nebuvo ima- 
' ma. :ies viskas, reikalingas va-į 
karėliui buvo gauta iš vietos j 

j biznierių nemokamai, ir už tai, 
jiems tariame ačiū: Juozui Am-į 
brozui. Broliam Jarkevičiam, 
Tarnui Jurėnui. Mikui Naruše-j 
vičiui, C. K. Bravadui. Red Ar- 

j row Bottling Works, A. Petrai- 
j eiui už muziką ir Kun. J. či- 
I žauskui už salę. Pasidėkojant 
šių gerų Lietuvių duosnumu su
sirinkusieji turėjo visapusiškai 
linksmą balių. Dalyvavusių va-i 
karėlyje svečių ir kai kurių po 
vakarėlio buvo paprašyta pa- j 
aukauti sulyg išgalės viršminė- 
tąm reikalui, ir aukų gauta se- j 
kančiai: po $5: Juozas Tamo
šiūnas, graiborius D. Brazis, Dr.' 
J. Jonikaitis $4; Juozas Grižius | 
S3; P. Kazlauskas $2.25. Po; 
$2: M. Cibulskis,, D. Armanie- J 
nė, J. Piliauskas, A. Zubavienė,' 
V. Karpšlis, Ch. Uznis, P. Da- 
rąškevičius, P. Karkšlis, ponai 
Vitkauskai, Dr. J. P. Siurbis ir 
Dr. J. W. Burba. Po $1.25: M., 
Mozūras, Dermaitienė, Keblai-1 
tienė. Po $1: A. Stoknis, Kun. ( 
J. čižauskas, L. Zubaviutė, J'. 
Ambros, A. Povilaitienė, K. Po- 
revičius, Birutė Smailis, Keis-j 
tutis Ambros, p. Varneckienė, 
Ch. Armhn, p. Barkštienė, P. 
Kučinskas, J, Laukoms, P. Pa-

LIETUVIŲ RANKDAR B I Ų 
PARODA. Lapkričio 21 d. pra
sidės savaitės laiko Lietuvių ir 
Estų Rankdarbių Paroda, Hut- 
zler Brothers krautuvėje, ant 
Howard gatvės. Į parodos ati
darymą žada atvykti ir Dr. Mi
kas Bagdonas, Lietuvos Pasiun
tinybės vedėjas, Washingtone. 
Bus daug gražių rankdarbių 
pasižiūrėjimui bei nusipirkimui. 
Visi Baltimorės Lietuviai pri
valome paremti šią parodą vi
sais galimais budais.

Julė M. Rastenienė.

“DAINOS” VAKARAS. Sek
madienį, Lapkričio 25 d., Bal
timorės Lietuvių Dainos Drau
gija rengia puikų, ypatingą va
karą, Lietuvių salėje, nuo 7:30 
vai. vakare. Statys scenoje 
“Palangos Kabaretas”, kuriame 
ineina šokiai ir dainos, šokių 
dalį išpildys Hawaii šokėja Kla
ra Miller-Vadakojienė iš Wash
ington, D. C., Katrina Rakaus
kaitė ir Jack McKenna. Dai
nuos: Ona Watson-Pilipauskai- 
tė, Julė Rastenienė, Elena Leo
navičienė, Elena Denveraitė, 
Klemensas Andreikas, Matas 
Rutkus ir Baltimorės Lietuviu 
Dainos Draugijos choras, kurį 
vadovauja p-lė Lilija Geležiutė. 
Programe gros Jonas Simaitis 
su savo šeima. Po programo 
bus šokiai Tikimasi didelės 
minios žmonių atsilankant.

Komi t. ■

PASKUTINIS KVIES
LYS LIETUVIU KA

RIU SEIMAN
Antras Amerikos Lietuvių 

Legiono seimas įvyks sekmadie
nį, Lapkričio 18 d.. Dariaus-Gi
rėno 1 Posto bute, 262a Hum
boldt St., Brooklyn, N. Y. Po
sėdžiai prasidės 1 vai. po pietų. 
Kaip kariai niekad nesivėlina 
savo pareigas atlikti, taip visi 
kviečiami laiku pribūti.

Liet. Legionas apima dviejų 
kraštų tarnybos Lietuvius: Su
vienytų Valstijų veteranus ir 
Lietuvos eks-savanorius ir ka
rius.

Veikiantieji keturi postai sa
vo atstovams turės pristatyti 
mandatus. Visi kiti Lietuviai 
veteranai, suinteresuoti kariš
kos Lietuvių organizacijos stip
rinimu ir plėtimu, gali laisvai 
dalyvauti tarimuose ir balsuoti, 
tik negalės būti renkami į Vy
riausi štabą.

Seimą atidarys Kapt. Dr. Jo
nas A. Bučnis, Vyriausias Va
das.' Seimas priims galutiną 
organizacijos vardą, ženklą, 
konstituciją, administrativį pa
skirstymą, išrinks naują vado
vybę ir aptars visus einamus 
reikalus. Posėdžiai baigsis ne
vėliau 6 vai. vakare. Po vaka
rienės, kurią parūpins Legiono 
rėmėjos, visi atstovai vyks į 
Klasčiaus salę kartie įvyks rail-į

žiniškas kariškas koncertas ir 
balius, vėliavų įteikimas, žuvu
siųjų ginklo draugų pagerbi
mas. Iškilmėse dalyvaus taip
gi Latvių, Estų ir Ukrainiečių 
ginklo draugų atstovybės.

Visos Lietuvaitės raginamos 
dalyvauti tautiškuose kostiu
muose. Eks-kariai raginami 
dalyvauti uniformose.

Tauta laukia iš musų didelių 
darbų. Tatgi iki pasimatymo 
Lapkričio 18 dieną! ,

A. L. L. Vyriausias štabas: 
Kapt. Dr. J. A. Bučnis, 

Vyr. Vadas, 
Leit. L. Sčensnolis, 

Padėjėjas, 
Leit. K. R. Jurgėla, 

Adjutantas, 
J. Očikas. Iždininkas.

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

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

| Lietuvą
Tik vienas persėdimas Copcnhaproj

Nuolatiniai išplaukimai, patogi 
kelione.

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu FREDERIK VIII 

iš New Yorko 

Gruodžio-Dec.8
Ekskursijos vadas 

K Falk Rasmussen

Ekskursijoms Laivakortės 
Specialės Roundtrip

Dieldis Nupiginimas 
Kainų ir naujas išplaukimų sų- I 
rasas 1935 metams gaunamas Į 
pas autorizuotus agentus arba Į 

ofise
SCANDINAVIAN 

AMERICAN LINE 
27 Whitehall St. New York I
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KIEK ŽINGSNIU PRAEJOT ŠIANDIEN KURIUOS 

GALĖJOT SUTAUPYT NAUDOJANT TELEFONĄ?

KADA jūsų nuvargus galva at- 
sišlies šį vakarą pasilsio kede- 
je, ar girdėsit garsus žingsnių 
kuriuos praėjot per dieną? Ar 
ne aitru žiūrėti į tai dieno iš 

dienos, kuomet teefonas 
iusu namuose sutaupytu CODE J r--' -

jums daugybę tų įkyrių žings
nių ir sutaupytų jūsų energiją? 
Darant kito menesio namų biu
džetą kodėl neapsispręsti turėti 
telefoną. Musų Biznio Ofisas 
gatavas įdėti jums Į namus vi
sai trumpu laiku.
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Lietuvos
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I VISOKIOS CHICAGOS I 
|ŽINIOS|
E Chicagos antrašas: 1621 So. Western Ave. =
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai f 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

koncertas ir 
lamas, žuvu- 
igų pagerbi- 
įlyvaus taip- 
■ Ukrainiečių 
tovybės.
s raginamos TRAKAI

LIETUVIŲ TRIBŪNA
TAUTINES SROVES KONFERENCIJOS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
re.
rusu dideliu 
pasimatymo

i

sias štabas: 
A. Bučais, 
t. Vadas, 
snolis, 
dėjėjas, 
jrgėla, 
jutantas, 
dininkas.
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, London
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lamas 
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I Senoji Lietuvos sostinė
I Pačiame Vilniaus pasie- 

: nyje, palei pačią adminis
tracijos liniją, didysis ir 
platusis musų vieškelis ša
kojasi j tris kelius: viduri
nis tas pats vieškelis mus 
traukte traukia Į musų Vil
nių. Kairioji vieškelio ša
ka mus nuveda j Panerių 
dvarą, i puikią musų Vilnie
tiškų vasarvietę ir Į ilgąją 
musė Sostinės pafrontę. O 
dešinėji musų vieškelio ša
ka viliote mus vilioja Į Vy
tauto Didžiojo Trakus.

Iš Vievio į Trakus pen
kiolika kilometrų; ir iš Se
meliškių tiktai šeši. O iš 
laisvosios Lietuvos į paverg
tus Trakus — tik apie tre
jetas kilometrų.... Tiktai 
per ežerą, tik per salą — ir 
štai jums Vytauto Didžiojo 
gimtinė!..

Aplinkui Trakus — kie
tas, nederlingas laukas. Gy
vena čia palei Trakus musų 
broliai Dzūkai — Dzūkai 
Trakiečiai. Trakų miestas 
- miestelis visai nedidelis, 
šykštus, nuskurdęs. Tik dvi 
nelygios ir netiesios gatvės: 
viena ilgoji su abipus pa
krypusiais prastais namais 
ir kita skersinė. Miestas 
pusiasalį sudaro, nes iš ap

linkui riečiasi, banguoja 
fddžiulis 12 valakų Galvos 

ežeras. Tai į Trakus tik 
vienas kelias veda ir jis, 
anot žmonių pasakymo — 
dirbtinis, supiltas....

Trakų miestelis neturtin
gas: neturi jisai aplinkui 
derlingų dirvų, neturi pra
monės, nėra prekybos, už- 
midė judėjimas—nes čia tie 
nelaimingi “Lenkų kresai”. 

’Trakų dabartiniai gyven
tojai daugumoje žydai ir 
karaimai; jie verčiasi dar
žininkyste, jie veža Vilniun 
savo agurkus ir salotas; jie 
turi laivus ir juos noumoja 
mėgėjams paplaukioti.... 
Menkas dabar Trakų gyve
nimas. Gaila tos puikios, 
šviesios senovės....

0 skambi ir iškilni Tra
kų istorija! ‘
Trakų Pilis buvo didžiulis 

rūmas: jo ilgį pažymėsime 
40 sieksnių, o ploti — 25 
sieksniais; taip sprendžia
me iš dabartinių pamatų ir 
iš sienų likučių. Gražus ir 
galingas tai buvo milžinas. 
Visa dviejų dešimtinių sala 
buvo apvesta aukštu ir Sto
ni sienos muru, kurį sudarė 
dideli akmenys ir plačios 
raudonos plytos. Keturiose 
muro sienos kertėse padan- 
gėsna kilo apvalios, aukštos 
bonios. Jose buvo įrengtos 
šaudyklos—vietos, kur nuo
latos budėjo ginkluota sar
gyba. Toli buvo matyti iš 
tu šaudyklų; ir iš‘toli budė
tojai pavojų pastebėdavo.

Pilies frontone dar buvo 
vienas aukštas ir stambus 
bokštas, visiškai įrengtas 
stipriam priešo atrėmimui; 
čia buvo visi Pilies ginklai, 
kulkos ir anuotos. Trakai 

i— antroji Lietuvos Sostinė, 
buvo gana moderniškai 
įrengta ir smarkiai apgink
luota.

Tačiau ji nepabuvo ilgai 

ir Trakuose — simboliškas 
likimas ją Vilniun pašaukė. 
Ir kai Vilnius įsikūrė, už
augo ir sustiprėjo — Tra
kai tada sunyko ir sumen
kėjo.

Štai Trakų pačios pirmu
tinės žinios.

Rodos, kad Gediminas dar 
anksčiau už 1322 metus tu
rėjo Trakuose savo sodybą,’ 
savo medžioklės pilaitę ir 
savo strateginį planą. Bet 
tradicija ir miesto kryžiaus 
parašas Trakų įkūrimą 
skiria 1341 m.

Pirma Trakai ir jų kuni
gaikščiai buvo visai savival
das ir nepriklausomi, bet 
paskui, Vilniui įsigalėjus, 
Trakai pateko jo žinion ir 
įtakon. Čia tatai ir slepiasi 
Trakų susmukimo pradžia.

Jau 1413 m. Trakai pasi
lieka tik Lietuvos vaivadija. 
1793 m. jie nusmunka iki 
pavieto vertės. O 1839 m. ir 
nelaimingasis Trakų pavie
tas panaikinamas, kuris var
gais negalais 1843 m. vėl 
labai silpnai atstatomas.. t.

O dabar? Lenkų valdžio
je? Dabar Trakuose, at
rodo. nėra nei pilnos nuova- 
dijos.

* * *
Trakų miestą šiandien 

puošia didelė, graži, balta 
katalikų bažnyčia. Jos ilgis 
50 mastų, ji dviejų kondig- 
nacijų su dviem aukštomis 
boniomis. Sena ir tolima 
jos praeitis. Dokumentai 
nusako, kad patsai Vytautas 
ją pastatęs 1409 m., net ker
tinį akmenį savo ranka pa
dėjęs; jos titulas Panelės 
Švenčiausios aplankymu bu
vo paskelbtas.

Bet šiandieninė Trakų 
šventovė labai nepanaši į 
aną pirmą Vy tau tinę, nes 
baisus gaisrai 1655 ir 1794 
m. naikino musų Trakus ir 
svilino Vytauto bažnyčią. 
Tada remontai ir atstaty
mas ją pakeitė, iš oro ir vi
duje.

Ištisus 20 m. Trakų Lie
tuvybės garbingoje sargy
boje budėjo klebonas kun. 
kan. Klemensas Maliuke- 
vičii s, Trakų Dekantas. Di
dis tai žmogus katalikišku 
ir Lietuvišku atžvilgiu: dar
bininkas, patriotas, veikė
jas, rimtas, taktiškas, ma
lonus ir meilus. Bet toki 
žmo .ės dabar nepatinka Vil
niaus Kurijai ir kan. Maliu
kevičius iš Trakų liko iškel
tas i Valkinykus.

P ieš Didįjį karą labai 
mėgdavo lankyti Trakus 
vyresni musų inteligentai 
ir pasauliečiai ir dvasiškiai. 
Kurie tik Vilniuj būdavo, 
ar kurie jin su reikalais 
atvykdavo — būtinai sku
bėdavo pasigėrėti pasakin
gais Trakais.... Bet Tra
kuose tada būdavo liūdna 
ir ilgu, nes tiktai musų Vil
niuje buvo linksma ir sma
gu... .

Dabar vargšus Trakus 
lanko Lenkai iš Varšavos, 
Poznanės ir Sandomier- 
žiaus. Jie čia išdykauja, nie
kina senus palikimus ir irs- 
tosi Galvos ežere su savo 
jachtklubu. . ..
“L. A.” Milžinas.

134 m. Spalių 14 dieną Cleve- 
lande, Ohio, Stonio salėje, 6824 
Superior avenue, įvyko Ameri
kos Lietuvių tautinės srovės 
veikėjų suvažiavimas. Dalyva
vo tautininkų ir sandariečių 
veikėjai.

PIRMA SESIJA
Suvažiavimą atidarė ‘Dirvos’ 

redaktorius K. S. Karpius 10:35 
vai. ryto, pasakydamas suva
žiavimo tikslą ir pakviesdamas 
Į konferencijos prezidiumą A. 
M. Praškevičių pirmininku ir 
Juozą S agi — raštininku. To
liau, pateikė suvažiavimui die
notvarkę, kuri tapo vienbalsiai 
priimta.

Pirmininkas, užėmęs_ konfe
rencijos vedimą, pasakė trum
pą kalbą, pašaukdamas pakal
bėti eilę dalyvių, kurie pasirei
škė konferencijos reikalu ir ki
tais viešais Amerikos Lietuvių 
tautinio gyvenimo reikalais.

Pirmiausia buvo perstatytas 
kalbėti konferencijos šaukimo 
komiteto sekretorius, K. S. Kar
pius, kuris pasakė sekančio 'tu
rinio kalbą:

K. S. Karpiaus kalba
“Brangus svečiai delegatai ir 

vietos veikėjai: pradėdamas šią 
konferenciją, noriu paminėti 
jums vieną ypatingą seną Lie
tuvišką pasaką iš knygos išlei
stos net 1895 metais, kuri pa
saka ėjo Lietuviuose-žemaičiuo- 
se per ilgus laikus, gal but nuo 
to kaip Lietuviai prarado savo 
nepriklausomybę. Tai yra pa
saka apie žemaičių karalių, ku
ris buk kalne prie Kretingos 
buvęs užsidaręs _ir su savo ka
reiviais budėjęs ir laukęs kada 
Lietuvių tautą apims didžių di
džiausias prispaudimas. Kada 
užeis pats didžiausias prispau
dimas, kada, kaip ta pasaka sa
ko, pro tą kalną tekantis upe
lis užsipildys kraujais, tada kal
nas atsidarysiąs ir žemaičių 
karalius iš kalno išėjęs ves sa
vo kareivius ir visus Lietuvius 
j pergalę ir atsteigs savo val
stybę.

“Dabar Lietuva jau yra lai
sva. Bet tais laikais kada ta 
pasaka ėjo, Lietuva kentė vi
sokius prispaudimus: ir vieną 
Lenkmeti, ir kitą, ir paskui 
spaudos uždraudimą, ir galiaus 
Japonų karą ir Rusijos revoliu
ciją, bet kalnas vis neatsidarė, 
ir žemaičių karalius neišėjo ir 
nevedė savo žmonių j pergalę. 
Turėjo ateiti dar didesnis pri
spaudimas, kaip ta pasaka sa
ko, kada pro tą kalną tekantis 
upelis pasrius kraujais, tada 
bus pats didžiausias prispaudi
mas, ir Lietuviai atgaus savo 
laivę. Tas laikas atėjo — tai 
buvo didysis pasaulinis karas, 
kada visa Lietuva pasriuvo 
kraujais, ir štai' tada, po di
džiausia priespauda okupantų, 
Lietuviai pasiskelbė nepriklau
somi ir šiandien gyvuoja.

“štai kokį prilyginimą aš no
riu padaryti. Mes tautinė sro
vė čia Amerikoje dabar esame 
paneigta, suardyta, viso pelna- 
gaudos musų liaudį išnaudoja, 
visokį skymeriai žmones klai
dina visokiais ‘skridimais’ ir ki
tokiais užsimojimais. Mes su
sirinkom padaryti tarp savęs 
vienybę ir dirbti išvien gerovei 
musų tautos Amerikoje. Jeigu 
šis musų žmonių prispaudimas, 
išnaudojimas jau ^asiekė aukš
čiausio laipsnio, tai mes nuo 
šios dienos susivienysime, im
sime dirbti už gerovę Lietuvių, 
nesivaidindami tarp savęs. Bet 
jei dar nėra pats aršiausias mu
sų paneigimas, jeigu dar nega
na esam išnaudojami, jeigu Su
sivienijimo atėmimas nėra dar 
gana didelis musų nuslėgimas, 
tai nrie nieko neprieisim, ir tu
rėsim išsiskirstę laukti to pa
ties didžiojo, tikrojo prispaudi
mo, o tik tada tikrai turėsim 
sueiti į vieną ir dirbti bendrai 
visų Lietuvių labui.

“Taigi, broliai ir seserys, at- 
sižvelgkime į dideles skriaudas 
musų visuomenei daromas, ir 
imkimės dirbti, padėdami savo 
pašalinius nusistatymus į šalį!”

J. Smailio kalba
J. Smailis, Amerikos Lie

tuvių Tautinės Sandaros prezi
dentas, išeilės antras kalbėto
jas, pasakė sekančią kalbą:

“Gerbiamas suvažiavimo pir
mininke ir dalyviai: šio musų 
suvažiavimo tikslas yra taika. 
Taika, yra tai istoriškai reikš

“KARO STOVIS” 
VANAGAIČIO SU 
“NAUJIENOMIS”

Jau visiems yra žinoma apie 
teismo bylą komp. A. Vanagai
čio prieš “Naujienas” už ap
šmeižimą. Bylą laimėjo Vana
gaitis, ir “Naujienoms” pritei
sta užmokėti Vanagaičiui 500 
dolarių. Bylai pasibaigus, abi 
pusės pasirodė turėjo daug iš- 
kaščių.

Po teismo, Vanagaičio advo
katai matomai pasiuntė šerifą 
į “Naujienų” spaustuvę, šeri
fas su dviem pagelbininkais 
nuėjęs į “Naujienų” adminis
traciją Lapkričio 9 d. ir parei
škė kad atėjo išpildyti teismo 
įsakymą ir uždėti areštą ant 
“Naujienų” mašinų, kaipo at
lyginimą už nuostolius.

Šerifo atsilankymas, žinoma, 
sukėlė nemažai baimės “Nau
jienų” bosams. Po pasikalbė
jimo su šerifu šiaip taip priei
ta prie susipratimo ir dalykas 
atidėta iki sekančio ryto. Se
kantį rytą “Naujienos” mato
mai uždėjo reikalingą užstatą 
ir pareiškė teisėjui kad jie dar 
kreipiasi į apeliacijos teismą.

Reiškia, byla atsiduria ape
liacijų teisme, na ir toliau by
lą vedant abiem pusėm dar dau
giau kaštuos.

Taigi reporteris ir sako kad 
dabar tarp Vanagaičio ir “Nau
jienų” yra%“karo stovis”.

“Naujienos” prieš porą metų 
pradėjo apie Vanagaitį taip 
šmeižiančiai rašyti kad Vana
gaitis buvo priverstas kreiptis 
į teismą užstojimo.

Apgailėtina kad pas Lietu
vius siaučia tokie apsireiški
mai, toks pavydas kokį “Nau
jienos” parodė Vanagaičiui, o 
tas nei vieniems nei kitiems 
gero nedavė ir neduos. Kokius 
grudus sėja tokius javus tega
li tikėtis pjauti. Rep.

mingas žodis, kurį Lietuvos 
garsus diplomatas, profesorius 
Augustinas Voldemaras parei
škė _ Lenkijos diktatoriui Pil
sudskiui, kuomet tas kardą jam 
buvo ištraukęs ir kėsinosi smo
gti (į Lietuvos laisvę, — kėsino
si užgrobti visą Lietuvą. Tas 
žodis, ‘taika’, tiek padarė įta
kos į tą Lenkijos ‘ricierių’ kad 
jis nuleido kardą ir sykiu nu
leido savo galvą. To pasekmė: 
Tarp Lietuvos ir Lenkijos įvy
ko laikina taika.

“Dabar mes tautinės srovės 
Amerikos Lietuviai šiame su
važiavime dalyvaujanti, ku
riems rupi Amerikos Lietuvių 
ateitis ir tautinis jų išsilaiky
mas, pareiškiame tarpsavinę 
taiką, ir ateityje turime gyve
nime realizuoti. Kartą ant vi
sados parodykime savo kultū
ringumą, įrodykime save mo
kančiais taikiai sugyventi ir 
norus dirbti kilnius darbus tau
tybei ir tėvynei.

“Bus praktiškiausia jei ran
ka numosime į praeities pada
rytas klaidas. Kivirčiais ir 
kritikomis vieni kitų praeities 
žaizdas neužgydysime, tik at
kartosime praeities nemalonu
mus, už kuriuos mes visi esame 
kalti. Todėl praeityje įvykusius 
nesusipratimus ir vaidus, del 
tėvynės meilės ir sustiprinimo 
savo tarpe tautinio solidarumo, 
paliuosuokime savo sąžinę už
kąsdami visus tuos blogumus 
amžinos užmiršties kapuose, ir 
tada busime laimingi.

“Tačiau matau reikalingu 
nors trumpai paliesti keletą 
blogų musų įpročių, del kurių 
tapome nesukalbamais indivi
dualistais, savųjų niekintojais, 
ardytojais savo pačių kultūri
nių ir tautinių jiegų. Bet at
sižvelgdamas į šio suvažiavimo 
tikslą neminėsiu nei asmenų nei 
grupių vardų.

“Kalbant apie prasikaltėlius, 
reikia pasakyti kad visi esame 
pilni prasižengimų. Bet tie ku
rie prasišalino iš tautinių or
ganizacijų, kada jos pradėjo 
svyruoti savo pasaulėžiūroje, 
vietoje stengimosi jas palaiky
ti, idėjiniame kelyje, esame dvi
gubai kalti. Iškilus organiza
cijoje tokiam nesusipratimui 
reikia pavartoti vyriškumą ir 
rimtumą iki ateina laikas kal
tuosius nubausti.

“Už musų'tautininkų nesuti
kimus ir pasiskirstymą į frak
cijas daugiausia apkaltinu mu
sų spaudą. Musų periodinės 
spaudos redaktoriai privalo bū
ti labai jautrus. Reikalui esant 
jie turi gesinti karštuolių išsi
šokimus, bet ne padilginti juos. 
Kada musų tautinės spaudos 
redaktoriai bus aukščiau musų 
frakcijų, jie bus it teisėjai 
kraštutiniųjų veikėjų darbų, ta
da nedalei s mus prie panašios 
nesantaikos kokią pergyvename 
bėgyje kelių pastarų metų. 
Spauda bus švari. Teiks tei
singas informacijas, ir bus kū
rybinės krypties. Tas užtik
rins musų tai-pe vienybę, ir nu
veiksime žymius darbus musų 
Amerikos Lietuvių tarpe nau
dai savo tautiečių. Nors musų 
tauta neprigulminga, bot ir da
bar tauta turi didelių uždavi
nių kurie reikalauja daug vie
ningo darbo jų realizavimui.”

Kapt. P. Jurgėlos kalba
Kapt. P. Jurgėla, Amerikos 

Lietuvių Sąjungos sekretorius, 
pasakė kalbą sekančia prasme, 
primindamas: “Amerikos Lie
tuvių iškrikimą, vienybės sto
ką, silpnėjimą Lietuvybės ir se
nų veikėjų-veteranų nuovargį 
bei nusiminimą del liūdnos pa
dėties Amerikos Lietuvių tau
tinėje dirvoje”. Karštai ragi
no užmiršti buvusią tarpusavio 
nesantaiką ir susižavėjimą vi
sokiomis idėjomis: “Reikia e- 
nergingai ir .vieningai stoti dar
ban tautinėje dirvoje, kuri ap
leista ir laukia' nuoširdžių dar
bininkų.”

(Bus daugiau)

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

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

“R I M B A S”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

DONO KAZOKŲ 
KONCERTAS

Lapkričio 11 d. Chicagoje, 
senojoj operete ealėj Audito
rium įvyko taip vadinamų Do
no Kazokų koncertas, kurį iš
pildė vyrų choras iš 36 ypatų.

Nors po carų valdžia ne vie
nas Lietuvis turėjo progos pa
ragauti kazoko nagaikų ir nei 
vienam tie atsiminimai neišny
ko, tačiau į kazokų koncertą 
atsilankė labai daug Lietuvių 
meno mylėtojų. Mat, šis Ka
zokų choras yra nepaprastas, 
o šie kazokai nieko bendro ne
turėjo su Lietuvių kankinimu.

šis choras susideda iš buvu
sių Rusų kariumenės kazokų 
oficierių, kurie pabėgo nuo bol
ševikų. Jie didumoje jau se- 
pyvi vyrai, bet visuose matosi 
intelektualumas, ne paprasto 
darbo žmogaus išvaizda.

Klausantis jų dainų, kurios 
buvo Rusiškos, reikia pripažin
ti, yra ko klausyti. Kai kurie 
Lietuviai muzikai sako kad tai 
yra geriausias choras koks tik 
yra žinomas pasaulyje. Rep.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Lapkričio 12d., 8:45 vai. ry

to, Illinois ir Iowa valstijose 
buvo jaučiama žemės drebėji
mas. Sakoma kad nuo 1912 m. 
toje srityje, Roseville, Mon
mouth, Alexis, Ill., nebuvo jau
čiama mažiausio žemės drebė
jimo.

MIRĖ. ONA BRAZDIENĖ
Lapkričio 8 d. Chicagoje mi

rė Ona Kiškis-Brazdienė (2437 
W. 24 St.). Ji mirė Cook ap
skrities ligoninėje nuo kraujo 
paplūdimo, gimdydama šeštą 
kūdikį. Rep.

SURINKO §2,000.000
Labdaringos organizacijos ku

rios rūpinasi šelpimu Chicagos 
biednuomenės ir šiaip visokių 
vargšų užlaikymo įstaigos, sa
vo pastarų dienų vajuje surin
ko du milijonu dolarių.

VYSK. MATULIONIS
ATVYKSTA CHICAGON

Lapkričio 12 d. Chicagos An
gliški laikraščiai pranešė kad 
Vysk. T. Matulionis, kuris ne
senai atvyko Amerikon iš Lie
tuvos, atvažiuoja Chicagon pa
viešėti. Vysk. Matulionis iš
gyveno Rusijoje po bolševikais 
penkis metus kaipo belaisvis, 
vėliau apsikeičiant belaisviais 
tapo grąžintas Lietuvon.

Jam vietos Lietuviai katali
kai, vadovaujant Pral. Krušni, 
surengė priėmimą, vėliau jis 
bus perstatytas Chicagos Kar
dinolui Mundelein.

Kaipo daug patyręs gyvenda
mas sovietų rojuje, Vyskupas 
be abejo daug ko įdomaus pa
sakys Lietuviams kurie atsilan
kys jo kalbos paklausyti.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

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

Metodą, kuris pagelbė-prasty, pigų 
jo šimtams.

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

pasiųsim jums PILNĄ

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

Durtuvų grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijoj 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 MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON US-')

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

75 METŲ TEISĖJAS į
APSIVEDĖ SU 26 METŲ 
MERGINA Į

Lapkričio 8 d. Superior teis
mo teisėjas Marcus Kavanaugh 
apsivedė su savo sekretore. 26 
metų amžiaus mergina. Tei
sėjas nemano kad skirtumas 
tarp jų beveik pusės šimto me
tų yra dar gana didelis skirtu
mas. Vestuvės ir amžius jo 
manymu neturi nieko bendro.

ŠVENTĖ DVI DIENAS
Chicagos miesto mayoras iš

leido proklamaciją apskelbda
mas dviejų dienų šventę pami
nėjimui didžiojo karo paliau
bų dienos, kuri išpuolė sekma
dienį. May oro proklamacija pa
velijo švęsti ir pirmadienį, tai
gi tą dieną mokyklos buvo už
darytos.

'VEDŲ

Linija

KALBU EKSKUIŽJJA
j LIETUVĄ
IŠPLAUSIĄ Iš NEW YORKC

M. L. GRIPSHOLM
Gruodžio 8, 1934

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos perkant į ten ir atgal 1(R. T.)

Platesnių informacijų, laivakor
čių, naujo 1935 m. musų laivų iš
plaukimų tvarkraščio, kreipkitės į 
bent kuri autorizuotą agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINK
181 N. Michigan Ave.

CHICAGO, ILL.

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus

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

Baudžiauninkė
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vara perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų 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, knygele. Kaina ...,50c

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

AKIS Už AKĮ, DANTIS Už DANTĮ 
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 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; 16 pusi.; vaidina 9 
vyrai, 6 moterys..................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — drama 1 
akte; 22 p.; įeikia 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 
gyveidino. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gele 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 pusi.; saldina 8 vyrai ir 3 mo
terys................................................... 20c

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland
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LIETUVOS KAIMAS KULTURĖJA

Šiandien labai pasikeitęs 
Lietuvos kaimo vaizdas. Kas 
buvo Lietuvos kaimuose 
prieš 20 metų, tas šiandien 
jo nebegali pažinti. Vietoje 
susigrudusių trobesių, atski
rų žemės rėžių, dabar Lie
tuvos kaimai bent daugumo
je yra išskirstyti vienkie
miais, ūkininkų žemės su
jungtos Į daiktą. Tas pa
lengvina pačių ūkininkų gy
venimą ir kelia kaimų kul
tūrą.

Be šių pertvarkymų, Lie
tuvos kainui gyventojai di
deliais žingsniais žengia 
pirmyn. Ankščiau kaimuose 
būdavo pilna Įvairių mušty
nių, triukšmo, girtavimo, 
kortavimo ir kitokių nei
giamų reiškinių. Tiesa, dar 
ir šiandien jie nėra visiškai 
išnykę, tačiau daug mažiau 
pasitaiko. Kad ir po sun
kių dienos darbų, kaimų 
gyventojai šiandien ima i 
rankas laikraštį ar knygą 
ir iš jų šio to mokosi. Be 
to, retas šiandien Lietuvos 
ūkininkaitis nepriklauso ku
riai nors organizacijai. Di
džiausia dalis jų jau yra or
ganizuoti. Tai išdava sa
vos valstybės ir Lietuviškos 
kultūros, kuri Lietuvos kai
mų gyvenime padarė tikrą

čiai. Juos yra pakeitę gra
žus Lietuvos kaimo gyven
tojų darbai, kultūringu
mas, apsišvietimas, sveiki 
žaidimai ir organizuotumas. 
Tai teigiami reiškiniai, ku
riuos pastebi net ir svetim
taučiai, dažniau apsilankan
ti Lietuvoje.—Tsb.

Petras Babickas 
apie Ameriką

Rašytojas Petras Babic
kas Lietuvos Šaulių organe 
“Trimite” rašo savo Įspū
džius iš atsilankymo Ame- 
koje pereitą pavasarį. Jis 
yra vienas iš nedaugelio at
silankiusių iš Lietuvos inte
ligentų, ir tik antras ar tre
čias rašo Lietuvos laikraš
čiuose apie Amerikos Lietu
vius. Kiti visi kurie važi
nėjo aukų rinkimo reikalais 
ar diplomatiniais reikalais, 
parvažiavę nutilo ir apie 
mus užmiršo. Jeigu tarp 
savo draugų kur užsikalbė
davo tai tik pajuokdami.

Kada prieš tris metus čia 
važinėjo Prof. M. Biržiška 

, ii- atsižvelgęs į Amerikos 
i Lietuvius ir jų darbus tau- 
I tai, pargryžo į Kauną ir 
rengė paskaitas apie Ame- 
kiečius, iš jo Kauniečiai

ėmė juoktis, ir jo aiškinimą 
apie mus skaitė kokiu tai 
“užsihipnotizavimu”. Kau
niečiai nenori nieko girdėti 
doro apie Amerikos Lietu
vius, jei bent tik nekurie.

Vėliau lankėsi A. Buržas 
ir A. Gricius. Ir jie rašė, 
nors trumpiau ir paviršuti
nai.

Dabar rašo Petras Babic? 
kas. Jo rašymas ir prive- 
džiojimai yra nuoširdus, ti
kri, ir jis taip pat kaip p. 
Biržiška, iš padugnių api
budina Amerikos Lietuvius. 
Be abejo ir jo pastangas nu
šviesti musų gyvenimą ir 
nuopelnus kiti pajuokia ir 
aiškina kad jį Amerikiečiai 
“užkerėjo”.

Amerikos Lietuvis Lietu
vos inteligentui yra kokis 
tai keistas gaivalas, ir apie 
Amerikos Lietuvius tie in
teligentai mažiau nori žino
ti negu apie Zulusus, Indė
nus ar Eskimosus.

Lietuvos laikraščiai nie- 
I kaip nepajiegia užvesti sa
vo skiltyse žinių iš Ameri
kos Lietuvių gyvenimo, nes 
nesiranda tokio vyruko ku
ris sutiktų sekti Amerikos 
Lietuvių laikraščius ir iš jų 
nuolat rankiotų žinias apie 
Amerikos Lietuvius. Patys 
redaktoriai tai skaito per- 
žemu darbu.

perversmą.
Žemės ūkio darbai Lie- į 

tuvoje darbar daugiau ap-j 
dirbami mašinomis. Ir Jais-j 
va laiką ūkininkai stengiasi i 
tinkamiau išnaudoti. Šian- j 
dien Lietuvos kaime, gali- i 
ma sakyti, nerasi trobos į' 
kurią nepareitų vienas ar 
kitas laikraštis. Juos skai
to seni ir jauni ir todėl, kaip i 
sakoma, šiandien Lietuvos! 
ūkininko jau už grašius ne
parduos!. Jis skaito įvairias' 
žinias, seka vidaus ir už- j 
sienio gyvenimą, o ypač; 
gerai supranta’ krašto eko
nominę padėtį.

Prieš keliolika metų, o' 
ypač prieš didįjį karą, retas 
Lietuvos ūkininkas mokėjo 
paskaityti ar parašyti, o 
šiandien to jau nebėra. Vi
same krašte yra įvesta pri
valomas pradžios mokymas. 
Mokyklose vaikai išmokę 
rašto ir skaitymo namuose i 
pramoko ii- vyresniuosius. 
Dabar retas kuris jaunuolis, 
stodamas į Lietuvos kariuo
menę, nemoka skaityti at
rašyti. Tačiau kariuomenė-; 
je, lygiai, kaip ir mokykloje, 
toki nemokantieji išmokomi i 
rašto ir išlavinami. Ir di-I 
delis skirtumas tarpe tų, 
kurie tarnavę kariuomenęje,' 
ir kurie ne.

Kylant Lietuvoje kaimų i 
kultūrai ir tautiniam susi-! 
pratimui bei apsišvietimui, 
kyla ir žmonių sveikatingu-; 
mas bei fazinis pajėgumas. 
Įvairios organizacijos ku
rios turi suburę didelį skai
čių Lietuvos gyventojų, bs- Į 
veik visos savo programose, 
įsirašę ir sporto dalykus. 
Retai kuri šventė, nors ji: 
butų ir toliausiame užkam
pyje, dabar apseina be spor-, 
to programos. Ii- tą pro
gramą vykdo ne • koki nors ( 
specialistai, bet paprasti ■ 
kaimų berneliai-artojėliai.

Arčiau prisižiūrėjus į 
šiandieninį Lietuvos kaimų 
gyvenimą, linksma širdimi 
gali konstatuoti, kad čia yra 
vispusiška pažanga, nyks
ta tamsumas, blogi papro-

LIETUVIO DVASIA
O, motin, sakei prie ratelio dar vaikui 
Kad busiu užaugęs garbingas karys, 
Kad ginsiu tėvynę, bet branginsiu taiką, 
Sakei kad pavojai sunaus nebaidys.
Tiek norų pasėjai, tiek meilės parodei, 
Ir kraštas kur augau dabar taip brangus, 
Kur eisiu, kur busiu, girdėsiu vis žodį: 
“Mylėk, o sūnaiti, tėvynės vargus.” 
Kai pakeliu ginklą, sėdėdams ant žirgo, 
Taip noris kovot del šviesios ateities, 
Rods, vėjais nuskristum kur šmėklos

tebmirga,
Kur pančioja norus — ten laisvė žydės.

“K.” St. Vilbėnas.

LAKŪNO ŠALIS
Mano laukuose žvaigždžių prisėta, 
Mano laukuose saulė gyvena!. .. . 
Šičia skrajoti kas nenorėtų?... . 
Kas negyventų laukuose mano!. . . . 
Šičia taip miela, gražu ir gera— 
Mėlynos lankos, girios auksuotos. ... 
Pakrantes girių rausvina žaros 
Žemės poetų neapdainuotos!
Ašai lakūnas, valdau šią šalį, 
Ašai ir mano paukštis plieninis!
Mums ir priklauso mėlynos lankos, 
žvaigždžių prisėtos girios auksinės!. . . .

“K.” Jonas šiožinys.

SPALIU 9 DIENAI
Ten kur kalnas Gedimino, 
Širdžiai brangus Aušros Vartai. 
Ten Lietuvį dar kankina, 
Ten Lietuvis gailiai verkia. ... 
Rauda praeitis garbinga, 
Šaukia tautai kunigaikščių, 
Kad tą žemę priešas mindo, 
Kur Lietuvis krauju laistė. . . .
Bėga tylios Neries bangos, 
Skuba į tėvynę laisvą, 
Jos mums neša liūdną gandą 
Apie Vilniaus dalią baisią. 
Mes, laisvi tėvynės sūnus, 
Keturiolika jau metų 
Vilniaus gedim, Vilniaus liūdim, 
Vien tik Vilniui širdis plaka!

Stasys Daunys.

MIRĖ DR. JUOZAS 
PURICKIS

Spalių 25 d. Kaune staiga 
mirė plačiai žinomas nepri
klausomos valstybės kūri
mo darbuose dirbęs asmuo, 
Dr. Juozas Purickis.

Dr. Juozas Purickis bu
vo kunigas, bet įsidirbęs 
valstybiniuose ir visuome
niniuose Lietuvos darbuose, 
kunigystę metė ir apsivedė.

Juoz. Purickis gimė 1883 
metais Trakų apsk., Jezno 
parapijoje. Gimtame vals
čiuje išėjęs pradžios moky
klą, paskui įstojo į Kauno 
kunigą seminariją, o baigęs 
ją įstojo į Petrapilio dvasi
nę akademiją. Vėliau dar 
studijavo Šveicarijos uni
versitetuose istorijos, filo- 
fijos, socialius ir teisės mo
kslus. Baigęs studijas Juo
zas Purickis gavo filosofi
jos daktaro laipsnį.

Nuo 1915-18 metų Dr. J. 
Purickis dirbo įvairiose 
Lietuvių labdarybės ir po
litinėse organizacijose Švei
carijoje. 1918 m. pradžio
je buvo paskirtas Valstybės 
Tarybos atstovu prie Vo
kiečių valdžios ir tais pa
čiais metais inėjo nariu į 
Lietuvos Valstybės Tarybą. 
Susidarius pirmutiniam ne- 
priklausohios Lietuvos ka
binetui, Dr. Purickis buvo 
paskirtas Lietuvos atstovy
bės Berline patarėju, o 1919 
metų pradžioje buvo pa
skirtas Lietuvos atstovu 
Vokietijai.

1920 metais Dr. Purickis 
buvo išrinktas Steigiamojo 
Seimo nariu. Tada sugry-; 
žo i Kauna. Netrukus bu-; 
vo paskirtas Užsienių Rei-j 
kalų Ministeriu. Jam mi- 
nisteriaujant, buvo atmes
tas garsus Hymans’o pro
jektas del Vilniaus klausi
mo išspendimo.

Dr. Purickis buvo geras 
diplomatas ir žymiausias 
Lietuvos publicistas. Jis il
gą laiką vadovavo Lietuvos ' 
Žurnalistų Sąjungai. Perio
dinėje spaudoje jis pradėjo 
dalyvauti dar studentu bu- Į 
damas. Tuo laiku jis daug 
rašė Kaune ėjusioje “Drau-| 
gijoje”. Šiame žui'nale jis 
daug padėjo straipsnių ir 
ilgesniij studijų daugiausia 
istorinio ir filosofinio turi-1 
nio. Didžiojo Karo metu į 
gyvendamas Šveicarijoje J.: 
Purickis daug darbavosi 
gamindamas Lietuvišką li
teratūrą propagandos tik
slu. Šveicarijos Lietuvių; 
organizacijos: Tautos Ta-j 
ryba, Informacijos Biuras, 
Ekzekutivis Komitetas, iš-' 
leido nemaža raštų apie 
Lietuvą įvairiomis svetimo
mis kalbomis. Daugelio tų 
raštų autorium buvo Dr. J. j 
Purickis.

Žymiausia Dr. Purickio i 
studija yra apie reformaci
ją Lietuvoje XVI amžiuje, 
išleista 1919 m. Šveicarijo
je, Vokiečių kalba,, ir stu
dija apie Radvilą Juodąjį.

Dr. Purickis paskutiniais 
metais uoliai dalyvavo pe
riodinėje spaudoje ir dirbo 
ekonominių studijų drau
gijoje, Vilniui Vaduoti Są
jungoje, Žurnalistų Sąjun
goje ir kitur. Svarbesni 
klausimai, bent koki pasi
tarimai neapsieidavo be Dr. 
Purickio. Jis buvo taikaus, 
švelnaus' budo ir bent ko
kiuose kitų pasikarščiavi
muose ar išsišokimuose vi
sada būdavo taikintojas.

Lietuva Dr. Purickio as
menyje neteko giliai mok
slingo žmogaus, gabaus di
plomato bei publicisto. į

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS
(1884—1934)

Spalių 17 d. suėjo Lietuvių rašytojui 
Vincui Krėvęi-Mickevičiui 50 metų am
žiaus. Vinco Krėvės raštai, be abejo, ži
nomi Lietuvoje, bet tarp Amerikiečių Lie
tuvių labai mažai. “Dirvoje” už poros nu
merių pradėsime talpinti Vinco Krėvės 
gražias Lietuviu tautos pasakas, “DAINA
VOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PADAVI
MAI”, taigi šia proga norime supažindin
ti “Dirvos” skaitytojus su tuo įžymiausiu 
Lietuvos istorinių raštų rašytoju.* * C

V. Bičiūnas štai kaip “Musų Rytoju
je” apie Vincą Krėvę-Mickevičių rašo, mi
nėdamas jo 50 metų amžiaus sukaktuves:

Vincas Krėvė yra. parašęs nemažai 
įvairaus pobūdžio kurinių: apysakų, dra
mų, eilėraščių, padavimų. Garsiausias V. 
Krėvės kūrinys tai “ŠARŪNAS”, didžiulė 
dviejų tomų dramatizuota poema. Be “Ša
rūno”, dar plačiau žinomi jo “Dainavos 
šalies Senų Žmonių Padavimai” ir apysa
kos “šiaudinėj Pastogėj”.

Vincas Krėvė (Mickevičius) gimė 1884 
metais, Spalių 17 d., Subartonių kaime, 
Merkinės parapijoj, buvusiame Trakų, da
bai’ Alytaus apskrityje. Jo tėvai buvo 
menkai tepasiturį ūkininkai, nes kraštas 
kuriame gimė musų rašytojas, yra smil- 
Lingas, mažai teteikiąs žmonėms derliaus. 
Savo tėvų šeimoj Vincas buvo vyriausias. 
Tat, nors menkai pasiturinti, Vinco tėvai 
■jumano jį leisti į mokslus, kad ilgainiui 
taptų kunigu ir savo šeimai padėtų. Tai
gi kelių metų vaikas Vincukas jau moko
mas, o kiek paaugėjęs siunčiamas Vilniun 
į gimnaziją stoti.

Nežinia del kurių priežasčių, Vincas 
Krėvė į Vilniaus gimnaziją nepateko. Tat 
kitais metais V. Krėvė vyksta į Peterbur
gą, ir ten, išlaikęs 4 kl. kvotimus, bando 
įstoti į Šv. Kotrynos gimnaziją, bet ir 
vėl nepriimamas. Nepatekęs gimnazijom 
jisai gryžta į Vilnių ir stoja į kunigų se
minariją. 1900 metais V. Krėvė išėjęs 
dviejų seminarijos kursų mokslą, priver
čiamas iš seminarijos pasitraukti. Vil
niaus Lenkininkams kunigų seminarijos 
mokytojams, matyt, jis netiko, ir jie pasi
stengė pašalinti jiems netinkamą auklėtinį.

Atsidūręs už kunigų seminarijos sie
nų, V. Krėvė nenusimena, tęsia toliau mo
kslus, ir, nuvykęs Kazaniun, gauna bran
dos atestatą. 1904 m. V. Krėvė stoja į Ki
jevo universiteto filosofijos ir filologijos 
fakultetą, bet del kitais metais kilusios 
Rusijoje revoliucijos priverstas mokslus 
nutraukti ir vykti į Galiciją — į Lvovą. 
Čia metus lanko universitetą, tęsdamas; 
Kijeve pradėtus mokslus.

Gyvendamas Lvove, Vincas Krėvė pra
deda rašinėti, išpradžių Lenkiškai, o pas- 
gęs mokslus, V. Krėvė gryžta į Kijevą, 
matome Austrijos sostinėje Viennoje, o 
kiek palaukus — vėl Lvove. Čia jisai lai
ko diplomatinius kvotimus ir už mokslo 
veikalą apie Indo-Europiečių tautų kilmę 
gauna Filosofo Daktaro laipsnį. Pabai- 
pakeistų tikybą, priimtų pravoslaviją. V. 
išlaiko pakartotinus egzaminus, už savo 
mokslo veikalą gauna aukso medalį ir pa
liekamas prie universiteto mokslo darbams 
tęsti. Universiteto vadovybė buvo beke
tinanti rinkti V. Krėvę profesorium, bet 
Rusų valdžios atstovai reikalavo kad jis 
pakeistų tikybą, priimtų provoslaviją. V. 
Krėvė su tuo nesutiko, ir todėl iš univer
siteto stengėsi persikelti į vietos komerci-. 
jos mokyklą mokytoju. Tačiau ir toje vie- 
toju Rusų valdžia Vinco Krėvės nepatvir
tino. Tada musų rašytojui teko dangintis 
į Kaukazą, į tolimą Baku miestą, ir ten 
tapti realinės gimnazijos mokytoju.

Gyvendamas svetimose šalyse, VincasĮ 
Krėvė nepamiršo gimtojo krašto: apraši
nėjo Dzukų-Dainavos krašto praeitį, vaiz
davo to krašto pasakingus didvyrius — 
Šarūną ir kitus, piešė gyvenimo vaizde-, 
liūs.

1918 metais Vincas Krėvė atvyksta į 
Vilnių, ketindamas čia pasilikti, bet Lietu
vos priešų antpuoliai sutrukdė tą jo su-1 
manymą. 1919. metais matome jį vėl Ba-' 
ku mieste, Azarbeidžano sostinėje. Čia ji- ‘ 
sai laikinai Lietuvai atstovauja, gindamas 
vietos Lietuvius nuo svetimųjų. Bolševi
kams užvaldžius Azarbeidžaną, V. Krėvė i 
gryžta į Lietuvą ir imasi išpradžių litera
tūros, o vėliau mokslo darbo, tapdamas I

Į Lietuvos universiteto humanitarinių mok
slų fakulteto profesorium ir dekanu.

Vinco Krėvės raštų iki šiol išspaus
dinta dešimts tomų. Be literatūros kuri
nių, yra išspausdinta daug jo surinktų 
Dzūkų dainų, pasakų, prietarų, burtų ir 
padavimų.

1920-23 met. Vincas Krėvė redagavo 
Švietimo ministerijos leistą dailiosios li
teratūros žurnalą, “Skaitymai”, o 1932 m. 
— “Skynimus”. Taip pat jis redaguoja 
mokslo laikraštį “Tauta ir Žodis”, šian- 
dian V. Krėvė yra žymiausias musų rašy
tojas. Jo dramas vaidina Lietuvos valsty
bės teatras, o šiaip raštus skaito ir nagri- 

i nėja mokytojai su mokiniais aukštesnėse 
mokyklose.

Visi jo kuriniai turi savyje Lietuviš
kos dvasios, susijusios su švelniu jausmin
gumu, vidujiniu jautrumu arba šiurpiu 
slėpiningumu. Ypatingai daug randame 
tų visų ypatybių V. Krėvės didžiuliame 
veikale, “Likimo Keliai”, jo pirmoje daly
je, kur autorius vaizduoja kaip pasaką vi
są Lietuvos praeitį. Tame veikale kaimo 
piemenėlis Vincas Višvilis keliauja į slė
piningą kraštą senovės didvyrio karaliaus 
žvaigždikio kardo (kitaip tarus, Lietuvos 
galybės ir laisvės) jieškoti.

V. Bičiūnas.
Nuo Redakcijos: Skaitydami “Dirvo-į 

je” Vinco Krėvės “Dainavos Šalies Senų 
Žmonių Padavimus” turėsite tikro malo
numo, nes jie parašyti aiškia, lengvai su
prantama kalba, ir ypatingai gražiu sti
lium, kuo Prof. Vincas Krėvė skiriasi nuo 
kitų Lietuvių rašytojų.

DARIUS IR GIRĖNAS BUS PALAIDOTI 
TAUTOS PANTEONE

Iki šiol musų žuvusiij didvyrių Dariaus 
ir Girėno kūnai yra išbalzamuoti ir dar 
nepalaidoti. Specialis tam komitetas šio
mis dienomis svarstė ir aptarė kur butų 
tinkamiau didvyrių kunus palaidoti. Ank
sčiau buvo manyta Dariaus ir Girėno ku
nus palaidoti jiems specialiai Kauno kapi
nėse išstatytoje koplyčioje. Tačiau delei 
įvairių priežasčių dabai1 neišgalint tokios 
koplyčios pastatyti, komitetas nutarė lai
kinai didvyrių kunus palaidoti Kauno Ba
zilikos kriptoje. Tam tikslui netrukus bus 
padarytas stiklinis karstas sandariai už
daromas. Į jį bus sudėti išbalzamuoti Da
riaus ir Girėno kūnai Tačiau šis palai
dojimas bus tik laikinas. Amžina poilsio 
vieta didvyriams numatyta naujai stato
mos Prisikėlimo Bažnyčios kriptoje. Kai 
ši bažnyčia bus pastatyta, tai, kitų tautų 
pavyzdžiu, joje bus įrengtas Panteonas, 
kur iš Bazilikos bus pernešti ir Dariaus ir 
Girėno kūnai.

Šis komitetas taip pat yra aptaręs Ir 
didvyrių žuvimo vietos sutvarkymo klau
simą. Tame miškelyje kuriame jie žuvo, 
Vokietijoje ties Soldinu, bus pastatytas 
Lietuviškas ąžuolinis kryžius ir žuvimo 
vieta aptverta juoda cementine tvorele, šį 
sklypą netrukus žada nupirkti Lietuvos 
valdžia.

Be to, galutinai nustatyta Dariaus ir 
Girėno didžiulį paminklą pastatyti ties 
Kaunu ant kalno — Linksmakalnyje, prie 
Lietuvos karo aviacijos aerodromo. Šis 
paminklas bus trijų metrų aukščio, 50 me
trų ilgio ir 30 metrų pločio.—Tsb.

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS '
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, _ tin

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

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Aye. Cleveland, Oh: j



D I R V A B"'

ISKARIJOTAS Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

S V, E TK A T A
Rašo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O.

(Tęsinys iš pereito num.)

XXIII.
Kita diena atrodė Judui begalo ilga. 

Per visą dieną jis šalinosi nuo savo drau
gų, nei žodeliu su jais nepasikeitęs, ir jo 
širdis buvo apsupta juodų ir baisių min
čių. Jam atrodė kad jie žiurėjo į jo nu
sikaltusią sąžinę,_ rodos net ir kalbėjosi 
tarp savęs apie jį ir apie jo išdavikišką 
pasielgimą. Keletą kartų jis buvo jau be
einąs pas Mokytoją pasakyti jam visa, pri
sipažinti ir įspėti. Tačiau, jis manė, jei 
visa ką jis sako yra teisybė tai nereikia 
jokio prisipažinimo, juk jis gal atspėti ki
tų žmonių mintis, ir pats Dievas Įspės jį 
apie grąsantį jam pavojų. O kas del pa
sekmių, tai tik dvi tėra galimybės. Arba 
jis yra tas kuriuo ir sakosi esąs, ir šis iš
davimas jo turės tiktai vieną išdavą: bū
tent tai kad jis turės viešai pasiskelbti ir 
paskubinti Izraelio išvadavimą. Arba jei 
visa tai netiesa, tai jis ir užsipelno to li
kimo koks jo laukią. Romėnų bausmių 
mirtis gąsdino jį. Bet jis vis raminosi 
mintimi kad už tokį nežymų nusikaltimą 
jie negalėsią skirti Mokytojui aukščiausios 
bausmės. Savo širdies gilumoje jis gerai 
žinojo_ kad viena tegalėjo būti išdava ir 
kad visi jo išsisukinėjimai ir aiškinimai 
buvo tik nerangus bandymas pateisinti sa
ve ir sumažinti savo nusikaltimą.

Judas vaizdavosi sau kaip Magdalos 
Marija pasitiks tą žinią. Kuriam laikui, 
aišku, ji busianti nusiminus. Bet laips
niškai, be abejo, teisybė turės prasiskverb
ti jos galvon, ir ji supras kad tas kurs ne
galėjo pats išsivaduoti, negalėjo būti iš
rinktuoju Dievo žmonėms vaduoti. Po nu
siminimo turėsiąs ateiti užsivylimas. Pas
kui gi, kaip jis įtikinėjo save, ji negalės 
nepastebėti ii- neįvertinti jo meilės ir atsi
davimo jai. Net jei ji tuojau ir neatsimo
kėtų jam tokiais pat jausmais, ji vis tik 
buvo čia svetima nežinomame krašte, be 
jokio turto, tik su savo gražiu ir dailiu ku
rni. Be abejonės, ji turės dabar gryžti 
prie savo senojo gyvenimo budo!' Taigi 
aišku, ji turės pasivesti jo globai, tat kaip 
gi ji galėtų atsisakyti mylėti jį? Jis be
veik ir jautė jos rankų ir pečių švelnumą. 
Ir vis tik jo šitą savo asmens laimės vaiz
dą temdė ir trukdė mintis apie jo užmo
kėtą kainą už ją, ii- jis žiurėjo į Mokyto
ją dideliausiu nubudimu.

Pavakario sulaukus, jie nuėjo į Jeru- 
zalemą; Mokytojas dar buvo pailsęs po tų 
pastarų dienų darbų ir susijaudinimų. Ju
das ėjo su kitais, ne savas, tylus. Jam at
rodė kad visi ką tik jie susitikdavo ant 
kelio, pažysta jį ir mato kas dedasi jo šir
dyje. Maldnamio kiemuose jis nuolat dre
bėjo iš baimės kad koks kunigas, pažinęs 
jį, nepasveikintų jo, kaipo matyto vakar 
pas Kajafą. Patys Romėnų legionieriai, 
stovėję sargyboje prie vartų, tarytum ro
dė i jį pirštais, žiūrėdami su panieka. Jis 
net laukė kad Šventųjų Šventoje pasigir
stų dangiškas balsas ir paskelbtų pasau
liui jog jis yra išdavikas. Jis norėjo būti 
vienas taip kaip pirmiau norėjo būti mi
nioje.

Vakare visi susėdo prie stalo Pasove- 
ro vakarienei, seno vandens nešiko bute; 
su juo jau buvo išanksto susitarta del vie
tos vakarienei. Ant stalo buvo sudėta ti- 
kybiško ritualo numatyti valgiai, buvo čia 
vyno ir neraugintos duonos. Visus buvo 
apėmus šventės dvasia, ypač tuos kurie ti
kėjosi urnų permainų ir didžių įvykių. Mo
kytojas buvo ramus ir meilus, kaip visa
dos, ir net numazgojo savo mokinių ko
jas, sakydamas kad šitą išganymo naktį 
visi Izraelio vaikai yra broliai ir kad jų 
tarpe neprivalo būti jokių skirtumų, ne
privalo būti tarp jų nei vieni didesni, nei 
kiti mažesni. Pastebėjęs Judą besėdint 
vieną susimąsčiusį ir nubudusį, Mokyto
jas, jam buvo dar malonesnis. Mokytojui 
palietus jo kojas, Judo kimu perbėgo šiur
puliai.

Puotą jie pradėjo su maldomis ir su 
padėkos psalmais,'kartodami kiekvieną at
siminimų smulkmeną, liečiančią Žydų tau
tos išvadavimą iš Egipto nelaisvės, ką Ju
das jau buvo daug kartų girdėjęs šitame 
pat mieste, iš savo tėvo lupų. Tie atsimi
nimai dar labiau didino jo liūdesį ir nusi
minimą. Padavus stalan valgius, jis ne
galėjo valgyti. Pastebėjęs tai Mokytojas, 
paėmė šmotelį duonos, suvilgė jį vyne ir 
pats savo ranka, didžiausiu švelnumu, įdė
jo Judui Į lupas. Tai buvo toks malonės 
parodymas kad Judas nebegalėjo to pakel
ti. Pakilo nuo stalo, pratarė kaž kokį pa
siaiškinimą, ir išėjo iš kambario'.

XXIV.
Po kebų valandų Judas atėjo į Getse- 

mano Daržą, už Kedrono upės. Nisano 
mėnulis buvo pilnatis, naktis šviesi kaip 
diena, sidabro spinduliais pašvitus. Nak
ties baltumoje aukšti kyp.ro medžiai atro
dė lyg išpjaustyti iš juodo marmuro. Ore 
buvo pilna gaivinančio kvapsnio.

Tylą sudrumzdė žingsnių garsai. Jis 
pamatė Mokytoją ateinant, pailsusį, kartu 
su kitais trimis mokiniais — Jono Simo
nu ir dviem Zebedijos Simais. Jau žino
mu papratimu, jie pasuko daržan pasilsė
ti. Mokytojas paliko kitus ir nuėjo šalin 
pats vienas, pasimelsti. Judas sekė jį sa
vo akim.

Kas valandėle didėjo jo gėda ir jo šir
dies graužimas. Ir laikui greitai bėgant, 
Judas atsiminė savo troškimus ir viltis, su 
kuriais jis atėjo pas Mokytoją, jo malonų 
pasitikimą ir ypatingai šito vakaro jo pa
lankumą ir meilę. Ir kas gi butų jei jis iš- 
tikro yra tuo kuo sakosi esąs ir paskuti
nėje valandoje parodys savo galią ir gaus 
iš dangaus dievišką pagalbą? Jo ir visų 
kitų žmonių akyse Judas bus pardavikas 
visam savo amžiui, ir jo vardas bus pra
keiktas visiems ateities amžiams. O jei 
jis neišsivaduos pats?.... Judas matęs 
pakelyje iš Jericho prikaltus prie kryžių 
nusikaltėlius... . Šitoje valandoje jis pra
dėjo dar labiau svyruoti ir abejoti.

Iš krūmų pasigirdo švilpukas: tai bu
vo sutartas ženklas. Tuo pačiu laiku ir 
Mokytojas atėjo pas savo mokinius, ku
riuos rado sumigusius ant žemės, po ilgo 
vaikščiojimo ir po sočios vakarienės. Jam 
praeinant pro vietą kur Judas buvo pasi
slėpęs, Judo uoslę užgavo kvapsniai iš va
kar dienos išlietų ant Mokytojo galvos te
palų. Ir jis atsiminė tą vaizdą raupuoto
jo Simono namuose. Prisiminė ir ta Bet- 
saidos miesto gatvė, kur jis pirmu kartu 
sutiko Magdalos Mariją. Jos veidas susto
jo jo akyse visame savo žavejančiame gro
žyje ir visa, turint galvoje jo užuostą 
kvapsnį, atrodė taip aišku, taip tikra.

Uždėjęs savo rankas Mokytojui ant 
pečių, Judas pabučiavo jį.

Visą sekančią dieną Judas išgulėjo 
kampe tūlo savo . pažystamo Jeruzaleme 
namuose. Jis negalėjo nei verkti. Vos tik 
•neaiškiai teatsiminė kas buvo vakar die
ną atsitikę. Nieko viršprigimto ir neat
sitiko. Vienas Mokytojo mokinių,- urnai 
prikeltas iš miego, pabėgo nuogas, palikęs 
savo apsiaustalą sargybinių rankose. Ki
tas išsitraukė kardą ir ėmė švaistytis: ir 
jis matė vieną Aukštojo Kunigo sargybinį 
su kruvinu veidu ir nukirsta ausim. Mo
kytojas tyliai nuėjo su suėmusiais jį sar
gybiniais, kaip nekaltas avinėlis skerdėjų 
naguose.... Ir visi jo mokiniai išsislap
stė. Tiktai Jono Simonas turėjo daugiau 
už kitus drąsos, bet ir jis neišbuvo viešu
moje iki galo. Judas nei nežinojo kur bu
vo moterys. Nedryso jų nei jieškoti, ne
žinodamas kaip jos jį sutiks. Juk jis nu
sikalto. Jis atliko tokį nusižengimą ku
rio ir amžių amžiai nenumazgos ir neat
leis .... Ir vis tik vaizdas tos, kurios delei 
jis atliko šį baisų darbą, buvo priešais jo 
akis. Viena galimybė praėjo. Mokytojas 
nesipriešino sulaikiusiems jį kareiviams. 
Kaip Marija pergyvena šį užsivylimą? Ju
das tą veikiai sužinos, tik šiandien jis jo
kiu bildu negali eiti jos jieškoti.

Bet kai jie tardys jį, ką darys su juo? 
Tikrai, jie negalės pasmerkti Mokytoją 
mirčiai! Juk tai ne mirtim baudžiamas 
nusikaltimas sulyg žydų įstatymais: net 
ir Romėnai negalėtų taikyti tokios žiau
rios bausmės tam kuris buvo taip malonus, 
kuris pats patardavo klausyti jų. Gali jie 
nuplakti jį, tai ir viskas. Ir šitaip besi
ginčydamas pats su savim, Judas gerai 
žinojo kad visa buvo veltui ir kad buvo 
tiktai vienintelė viso to išdava. Romė
nai turėjo tiktai vieną bausmės rūšį Do
vydo ainiui.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30e

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

Krokodilio Ašaros
i Nilo pakrantėj, 

Egipto šalyje,
i Krokodilius gulėjo 

Su žuvele dantyse.
i Iš plėšrių jo akių 

Gailios ašaros liejos; 
Supraskit, žmoneliai, 
Jis žuvelės gailėjos.... ■

i Dabar kada tarp tauti
ninkų ir sandariečių įvyko 
susipratimas, tuoj viskas 
tautinėje srovėje pakils ir 
sustiprės kaip tik sandarie- 
čiai iššluos iš savo tarpo 
tuos kurie per kelis metus 
skelbė kad socialistai san- 
dariečiams yra artimesni 
negu tautininkai.

Kokiais “artimais” socia
listai sandariečiams yra pa
aiškėjo po SLA. seimo.

Supa Garba.

Kada cicilikų gazieta bu- i 
jvo nubausta užmokėti Va- 
! nagaičiui penkis šimtus do- 
i larių, Grigaitis savo redak- 
i torijaluose pasmerkė visą 
teismą ir advokatus, priro- 

j dydamas kad jie yra tokie 
i pat kaip ta gazieta rašė 
j apie Vanagaitį....

Taigi “Dirva” klydo se- 
i niau rašinėdama kad senu- 
kas Grigaitis moka gudriai 
visus užkerėti ir patraukti 

i į savo pusę. O gal senukas’ 
nėra toks gabus “užhipno-Į 

, tizuoti” teismą ir advoka
tus, kaip padaro su tam
siais Lietuviais.

A
Bėdą Suvertė ant Žmonos

Prieš teisėją buvo pasta- 
I tytas sugautas naktį sveti
mame kieme plėšikas. Tei
sėjas sako:

— Tu prisipažysti kad 
trečią valandą ryto inėjai 
pro užpakalines duris į šito 
pono namą? Ko ten naktį 
įieško jai?

— Aš maniau kad tai ma
no gyvenamas butas, ponas 
teisėjau.

— Taip. O kada atėjo 
šeimininkė, tu iššokai pro 
langą ir pasislėpei sandėly
je. Kam tai buvo reika
linga ?

— Aš maniau kad tai bu
vo mano žmona, ponas tei
sėjau.

SLOGA
Sloga nosies, gerklės yra 

priimta Amerikoje vadinti šal
čiu. Yra tai kataras gleiminės 
kvėpavimo organe. Nors pati 
per save liga nėra pavojinga, 
ji sukelia visokias komplikaci
jas, kurios gali būti labai kenk
smingos. Užtai daug darbo bu
vo padėta tyrinėjimui tos ligos 
ir iki šiol ne viskas apie ją yra 
aišku. Yra šalčiai ir šalčiai. 
Yra šalčiai kurie neturi nieko 
bendro su šaltu oru. Paveiz- 
dan, Įkyrus “šaltis” galima
gauti Rugpjūčio mėnesio karš-Į 
čiuose, arba žiemą viešoje pir
tyje. Paskutiniame atvejyje' 
žmonės ateina į pirtį atsikra- > 
tyti nuo savo šalčių, o kurie; 
jų neturi lengvai gali nuo jų! 
gauti.

žiemos šalčių priežastis yra 
bakterijos. Nosis visuomet yrą 
pilna mikrobų, bet prie norma
lių aplinkybių jie nėra kenks
mingi. Kada nosies gleirainė 
buna sužeista arba suerzinta 
nuo dulkių, durnų, gazų, šalto 
oro, bakterijos gali pasidaryti 
pavojingos. Nosies kauluose 
yra urveliai ištiesti gleimine. 
Gleimė siaurų kanalų išeina Į 
nosį. Kada gleiminė kauluose 
sutinsta, užsidaro išėjimas į 
nosį, ir bakterijos gauna gera 
progą veistis.

Šaltas oras pats per save ne- • 
padaro slogos. žmonės, kurie 
dirba atvirame ore nelabai guo
džiasi sloga. Nušalimas kojų 
sukelia šaltį gana tankiai. Ne 
tiek kenkia viso kūno atšalimas 
kiek kenkia atšalimas kokios 
nors kūno dalies. Bet tankiau- į 
šia šalčiu užsikrečia vienas nuo į 
kito. Bakterijos persiduoda nerį 
rankas į burną, iš burnos Į ger
klę, kur tankiausia prasideda 
liga. Iš gerklės pereina į nosį 
ir į bronchus. Kartais šaltis 
yra gaunamas iš oro jeigu arti 
yra ligonis, kuris čiaudi, kosti, 
skrepliuoja. Lašiukai skreplių

:patenka į orą ir nesunku juos’ 
i įkvėpti. i

Prasidėjus šalčiui paprastai į 
išpradžių peršti gerklę, paskui 
užgula nosį, ima varvėti skysta' 
gleimė, dingsta noras valgyti 
norisi tinginiauti arba gulti Į 
lovą, jaučiasi šiurpuliai, kūnas 
lyg ir sustingęs. Po dviejų-tri
jų dienų pradeda jaustis ge
riau, nors dar nosis buna suti
nus viduje, gleimė tiršta.

Sunkesnis šaltis vadinamas 
j gripu. Apsireiškimai tie patys, 
Į tik rūstesni. Ligonis karščiuo-

gas *— gali susikrapštyti bent 
kokią ligą, ne vien šaltį.

Senovėj paprotis buvo mai’« 
kytl kojas karštame vandenyje 
ir gerti karštą lemoną su deg
tine. Tas ir šiandien yra ge
resnis gydymas negu patentuo
tos gyduolės. Tik degtinę rei
kia gerti skupiai. Gėrikai grei
čiau g'auna plaučių uždegimą,

>

DAINA VOS-DZUKU
ŠALIES PASAKOS •
Pradedant su 48-tu nu

meriu, “Dirvoje” pradės ei
ti labai įdomios Lietuviškos 
pasakos, “DAINAVOS ŠA-

Geras Atsakymas
Mokytojas: — Pasakyk 

man, Petruk, kas traukia 
miesto gyventojus pavasarį 
iš miesto į sodžių?

— Traukiniai ir automo
biliai, ponas mokytojau.

Panevėžio Turguje
. — Kiek ši kiaulaitė kaš
tuoja?

— Penkiasdešimts litų.
.— Ką, 50 litų už tokią 

liesą kiaulę? Juk ji tik oda 
ir kaulai.

— O, brolau, jei tu bū
timi tiek pasirgęs kiek ši 
kiaulaitė, senai jau butum 
galą gavęs.

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. ___ Cleveland, Ohio

Vistiek Nepaslėpsi
Gydytojas: Kurioj vie

ptoj tamstą čiepyti?
Panelė: — Nesvarbu, po

nas daktare; vistiek bus 
matyti. Dabar tokios ma
dos kad sunku čiepus pri
dengti. _ . . _ i ,

ja, jaučia skausmą galvoje, są
nariuose. •••• ' ...

Kada, gripas pavirsta Į epi
demiją, apima didelį plotą, liga 
yra vadinama influenza. Ne
paprastai sunki influenzos epi
demija atsitiko karo metu. 
Prasidėjus karo lauke, ji apė
mė visą Europą ir persinešė į 
Ameriką. Kur ji atsilankyda
vo, paprastai į keletą dienų vi
sas miestas būdavo pilnas ligo
nių. Daugiausia ir sunkiausia 
sirgo jauni žmonės tarpe 20 ir 
30 metų amžiaus. Vaikai pa
sitaisydavo iš-jos greitai. Se
niai rečiau susirgdavo ir sirg
davo lengviau. Paprastai ligo
nis karščiuodavo penkias-šešias 
dienas. Veidas atrodė lyg pe
lenais aptrauktas. Sunkesniuo
se, atsitikimuose gaudavo plau
čių uždegimą. Tada veidas pa
juosdavo., . .Užtai ligą vadino 
juodąją . plėga. Mirtingumas 
buvo neišpasaktai didelis. Ne
spėdavo numirėlius nei palai
doti.

Praėjus epidemijai liga atsi
kartojo per kelis metus. Vė
liau pavirto Į paprastą gripą.

Apsirgus šalčiu reikia atsi
gulti į lovą, geriausia atskirai 
nuo sveikų. Reikia naudoti 
rankšluosčius skyrium nuo ki
tų. Reikia tankiai mazgoti sa
vo rankas ir daboti kad jos ne
patektų į burną. Krapštymas 
nosies yra ypatingai pavojin-

LIES SENŲ ŽMONIŲ PA
DAVIMAI”. Tie padavimai 

’.yra apie buvusį garsų seno- 
v ėję Dzūkų kraštą, kuris 
vadinosi Dainava. Apie 

’ garsius kunigaikščius, ga- . 
lingas pilis, meilias merge; 
les.

Tie padavimai yra para
dyti Prof. Vinco Krėvės- 
i Mickevičiaus, kuriam šiose 
dienose suėjo-50 metų am
žiaus! Apie jį plačiau pa- 

i rašyta ant 4-to pusi. Su
pažindinimui skaitytojų su 
tuo musų žymių rašytoju’ 
ir pagerbimui jo 50 metų 
amžiaus sukaktuvėse, “Dir
va” patiekia savo skaityto
jams jo PADAVIMUS.

Ruoškitės skaityti “Dir
vą” ištisai, be pertraukos, 
nes tų Padavimų užteks pu
sei metų. Jie bus įdomus 
visiems Lietuviams, ne tilt 
Dzūkams.

Paraginkit savo draugus 
išsirašyti “Dirvą”, ir atnau- 
jinkit prenumeratas tie ku
rių jau baigiasi.

“Dirva” priima Lietuvos j 
boinj kuponus 1934 ir ank- Ii 
stesnių metų už 'pilną jų 
vertę už knygas ir prenu- ® 
meratą.

Saugiausia Vieta
Miesto Gatvėse
YPATINGAI ŽIEMOS ORE SAUGIAUSIA VIETA 

MIESTO GATVĖSE YRA GATVEKARIS.

Gatvekariai negali paslysti. Kadangi jie yra stiprus, 
sunkiai subudavoti padarai, jiems negali pakenkti net 
nepatyręs arba neatsakomingas automobiliu važinėto- 
jas. Begėdiškai dideliame žmonių suvažinėjime Cle
veland© gatvėse nėra nukentėjęs nei vienas gatvekarių 
važinėtojas. t x v

Saugumas gatvekarių transportacijos šiame ore turėtų 
būti suteikiamas kiekvienam mokyklos vaikui. Vai
kai nėra atsargus — mažas apsirikimas prie smarkiai 
važiuojančių gatvėje automobilių gali būti pasekme di
delio sužeidimo ar dar net blogiau. 1

Turėdami savaitinius pasus ir Speciales mokykloms pri
vilegijas Clevelandiečiai gali naudotis saugumu publiš- 
kos transportacijos už žemesnes kainas negu kada nors 
iki šiolei. į į | , į 1 |

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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GERS. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS RUO
ŠIA TREČIĄ SKRIDIMĄ

Lėks iš Klyvlando Orodro- 
mo j Kauno Orodromą, 
bet labai kreivu keliu.

— Ar gerb. Redaktorius 
turėsi .šiandien liuoso laiko 
su manim pakalbėti ir iš
klausyti mano viso suma
nymo apie mano rengiamą 
trečią skridimą iš Amerikos 
Į Lietuvą, arba iš Klyvlan
do Į Kauną?

— Eik šian, gerb. Spra
gile, sėskis sale manęs, aš 
turiu šiandien daugiau lai
ko, papasakok man ką tu 
ištikro užsimanei daryti.

—Ijperb. Redaktoriau, ne
manyk kad tai koks tuščias 
juokas ar užsimanymas — 
aš tikrai pasirengęs skristi 
ir Klyvlando Į Kauną — ir 
užtikrinu kad aš pirmiau 
ten nulėksiu negu kuris ki
tas iš musų “skridimų” or
ganizatorių.

— Ir tu, Spragile, apie 
skridimą kalbi taip besąmo- 
ningai kaip ir kiti kalbėjo: 
visi žada nuskristi, nulėkti, 
nutūpti Kaune, bet jokio už
tikrinimo tau- niekas neda
vė ir tu negali pats sau už
sitikrinti kad nuskrisk Iš 
100 progų yra tik 1 nuškri- 
dimui, o 99 nukritimui ir 
žuvimui. Kam šnekėt kad 
nuskrist

• — Aš nesu toks durnas 
kaip gerb. Redaktoriui - iš- 
rodau. Aš neskrisiu tiesiog 
j Kauną, ale aplinkiniais ke
liais, pro Labradorą, Gren
landiją, Islandiją, Norvegi
ją — ir tada Į Kauną! Al
ne geras mano skridimo bū
das? Tik pagalvok, gerb. 
Redaktoriau, ir tada užgir- 
si mano planus ir paremsi 
tą mano garbingą žygi!

—• Tai kas čia do garbin
gumas jeigu tu nulėksi tuo 
keliu kuriuo jau keletas ki
tų lakūnų nulėkė? Juk tik 
virš metas laiko atgal tuo 
keliu skrido Lindberghas.

— Kas do garbė? Ogi 
didelė garbė kad aš — tik
ras Lietuvis — nulėksiu iš 
Klyvlando Į Kauną pirmu
tinis ir tuo keliu kuriuo lė
kė ir laimingai nuskrido j 
Europą Lindberghas!

—■ Tavo kelias pasirinkta 
geras, nepavojingas, betgi 
ne tau skristi, nes dar ne
moki lėktuvo valdyti, ir tik 
vieną sykį išviso buvai pa
sikėlęs Į orą su Darium du 
metai atgal.

— Mano pasišventimas 
nugalės visas kliūtis, jeigu 
tik aš oroplaną Įsigysiu su 
visuomenės parama, o kada 
Įsigysiu oroplaną, išmoksiu 
skraidyt į vieną dieną, ba 
aš geras mekanikas, auto
mobiliu išmokau važinėt Į 
pusę valandos.

— Automobilis yra vie
nas dalykas, o lėktuvas ki
tas. Nemokėdamas gerai 
skraidyti nukrisi net ir per 
upę lėkdamas, nekalbant 
apie skridimą virš plačiij 
vandenų. Juk iš Labrado
ro Į Grenlandiją yra šimtai 
mylių, taipgi šimtai mylių 
vandens guli nuo Grenlan

dijos iki Islandijos, ir nuo 
ten dar iki Norveg’jai. O 
po to dar guli Baltijos jura. 
Taigi tau kelyje bus keturi 
dideli vandenys, pilni pavo
jų-

— Gerb. Redaktorius ne
supranti dar vieno dalyko: 
aš skrisiu šią žiemą, kada 
vandenys bus pusėtinai toli 
nuo kraštų užšalę, taigi su
sisiaurins platumas, prie to 
juros bus pilnos ledynų — 
vis tai bus pagalba mano 
kelionėje. Jeigu jau reiks 
leistis žemyn, pataikysiu ir 
nutupsiu ant ledo lydies, pa
sitaisysiu savo oroplaną ir 
vėl dui tolyn. Jokie pavo
jai manęs negąsdina. Už
tikrinu kad aš šiuo skridi
mu pastatysiu gyvą pamin
klą Dariui ir Girėnui ir ne
gyvą paminklą “antro skri
dimo” pramicoriams: Gri
gaičiui, Kalvaičiui, Janusui 
ir Vaitkui! Taigi mano ke
lionė turės trigubai garbin
gą tikslą.

— Jeigu tu šitaip galvo
ji, gal būti ir nuskrisk Tik 
man rupi kaip tu gali reng
tis Į toki žygį nebūdamas vi
sai lakūnas.

—• Man tas labai galvos 
negraužia: dabar yra išras
ti robotai lakūnai: jie oro
planą valdo taip kaip gyvas 
žmogus. Man reikės tik iš
mokt nuo žemės pasikelt ir 
nusileist ir robotui pagel
bėt kada jam užeis miegas. 
O tokį paprastą skraidymą 
aš tuoj išmoksiu.

■— Kaip sau nori, gerb. 
Spragile, taip daryk, tiktai 
pasakau tau aiškiai kad nei 
aš nei “Dirva” tavo suma
nymo nefinansuosim ir už 
tavo darbą neimsirn jokios 
atsakomybės prieš visuo
menę. Tą musų visuomenę 

j jau kaip kas ir perdaug iš- 
: naudojo, pinigų išlupo, o 
į ką žadėjo neišpildė. Bijau 
i kad ir iš tavo sumanymo 
i neišeitų pišš.
i — O ne, gerb. Redakto- 
iriau: aš kitoks žmogus: aš 
i savo duotą ‘žodį išpildau, ir 
i užtikrinu kad trečią skri- 
: dimą tikrai Įvykdysiu dar 
i šią pat žiemą, o “Dirvai” 
iš mano kelionės bus labai 

| daug biznio, ba aš apraši- 
Į nėšiu viską smulkiai ir net 
i savo oroplano atvaizdą Įdė
siu kad visuomenė galėtų 
persitikrint ką aš darau. 
Aš štai ką pasakau: “Dir
va” savo vardu jokių aukų 
nerinks, tiktai sutiks duoti 
man vietos rašyti apie Tre- 

' čia Skridimą, o aukos vi
sos eis Į Gerb. Spragilo Tre
čio Skridimo Fondą, už ką 
pats gerb. Spragilas atsi-Į 
įkaitys su visuomene. Aš I 
iš to fondo neimsiu jokios 
algos sau, nepirksiu mimeo- 
grafų, neaikvosiu pinigų už 

įspaudą, nei už tok gramus 
; nei telefonus, nei sekretorei j 
nemokėsiu nieko, ir neimsiu j

sau jokių komisų už perka
mą oroplaną ir už jo per
dirbimą, nei už naujai su
perkamas dalis. Taigi už 
kokius $6,798 turėsiu gata
vą visą lėktuvą, o gazolino 
dasipirksiu kelionėse po ke
lis galionus, nereiks viską 
antsyk vežtis, todėl daug 
lengviau bus pasikelt nuo 
žemės.

— Na tai gerai, gerb. 
Spragile. Imkis darbo, va
ryk viską kaip turi sugal
vojęs. Kaip tau seksis tai 
man ir “Dirvai” nerūpės, 
mes tau nediktuosim ir ne- 
pirkinėsim tau lėktuvo nei 
reikalingų dalių. Kitaip sa
kant: kaip pasiklosi taip iš
simiegosi — kad ir gilių ju
rų dugne, kur kiti lakūnai 
guli.

— Na tai iki pasimatymo, 
gerb. Redaktoriau. Kitą sa
vaitę aš daugiau parašysiu 
apie savo skridimo sumany
mą.

(Nuo Redaktoriaus: Už
simanė tai užsimanė skrist 
musų gerb. Spragilas. Bet 
jis ne vienas: jis turi ir sa
vo šonkauli, kuri turės ką 
nors pasakyt jam apie jo 
tokį keistą užsispyrimą. Bu
tų gerai kad jo gerb. Šon
kaulis peršnekėtų. Mums 
labai gaila butų jeigu gerb. 
Spragilas kelionėje žūtų.)

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.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus.

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

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

gėrimus

6824 Superior Ave. 
b — Apačioje ir viršuje —

Ofiso telefonas I;
ENdicott 1378 " <!

Namų I
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave.

Valandos: 1-^3 ir 7—8 p. p. I

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
1 LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
Gruodžio 13 d.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo.

BREMEN
Gruodžio 16 d.

Ekspresiniai traukiniai prie pat lai
vo BREMEN Bremerhavene užtikri

na patogių kelionę į Kauną.

SVARBU
NUPIGINTOS LAI
VAKORTĖS Į ABI 

PUSI
Aprubežiuotam bu

vimui Europoje

\tsiklauskit savo agento g

HAMBURG-AMERICAN LENE 
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

DIRVA

DIRVA” RENGIA

Nepaprastą

IO
1RTA

IR
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Programų parėmimui

Skaitykit! SKAITYKIT!!!
IR PASAKYKIT SAVO DRAUGAMS APIE TAI —

©

StebuklųVAKARĄ
Sekmad. LAPKR. NOVEMBER 25

©
Lietuvių Saleje

6835 Superior Avenue

©

©

©

©

©

©

Cleveland, Ohio

Kadangi 10 vai. vakaro bus Magiškas programas, dainų programas pra
sidės anksti, 5 valandą, kad užtektų laiko pasišokti. Taigi nevėluokite!
Įžanga Į programą 35c. Šokiams 25c. Jono Apanaičio Orkest.

©
i
©

Brangųs Šis mil- ©
— —----- —----------------------- ---- -------

žiniškas vakaras rengiamas Jūsų palinksminimui — tikrai Jūsų palinks
minimui, nes ar Jus esat pačiame Clevelande, ar artimuose miestuose ar 
tolimuose, Jus pasiekia “Dirvos” radio programai, duodami sekmadienio 
rytais (9:30 yaland.) iš radio stoties WJAY, ir tokiu budu Jus “Dirva” 
palinksmina. Pelnas šio vakaro eis parėmimui Radio Programų, nes ži
note gerai kad davimas radio programų iš tokios didelės stoties mums at
sieina brangiai. a

Vakaro programas susidės iš dviejų dalių, sekančiai:

Muzikalis programas, kurį išpildys radio programų artistai so- 
^olistės, muzikantai, ir šiaip vietos jaunimas, 
valandą vakaro (publiką prašome nevėluoti).

Šokiai prasidės 8 valandą vakaro ir tęsis iki

1 0 vai. vakaro prasidės MAGIŠKU ŠTUKU 
išpildys Harlowe Hoyt, The Magician. Po programo vėl bus šokiai.

listai, 
dės 5

2.

Šis programas prasi-

1 0 valandos.

PROGRAMAS, kurį

ATSILANKYKIT VISI, SENI IR JAUNI. VISI TURĖSIT DIDŽIAUSIO 
PASITENKINIMO, PASIŠOKSI! LIETUVIŠKU ŠOKIU — IR PAREM- 

SIT “DIRVOS” RADIO PROGRAMĄ.

'©©©©©©©©©©©©©©©M©©©©©-©.©©.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'

©

©
©

©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©

Kau 
spaudi 
rodyti 
gus" 1 
lauską 
gauna 
ne tik 
Įdekvt 
Jos ti 
deda , 
slaptis 
jojo d. 
kraščio 
gendar 
tampa

Polit 
ja šiw 
naktį 
forma 
ma ta 
kurian 
porteri 
k? išg!

I piuose 
Skaitai 
dama t 
apgaut 
ole ir, 
rimą p

Bals; 
gali b 
musu 
darė ta 
kai ir : 
jais“, 
linki p< 
sislepia

I laukių 
Įima p: 
tankun 
genaus 
latos 
plėšiką 
pietų . 
kilome 
kuriuo: 
nešime 
notis i

Į miškuo. 
sku st 
noma j 
jie ten

Ypač 
mas v 
vistiek 
kiojo. . 
kimo iš) 
ir per v 
daryti v> 
imi jie 
miškuose 
ffl vietii 

mas kliu 
Policij; 

rentoj ų 
jėgomis

ALI
Penki

17320 SI

i
ttlllllllllllllllll 

Į DI
|| (JAKUI

Vii

ė Lietui
: teisinį

: tas ir

: nių pe

S gos. ;

: sirinki
Į 6621 E(Šiliiiiiiiniililll



LIETUVOJE
Kaip Gaudoma Lietuvos 

“Dillingeris” ir Jo 
Sebras

Kaunas. — Paskutiniu laiku 
spaudoje vėl daugiau pradėjo 
rodytis žinių apie „paslaptin
gus” plėšikus — Balsį ir Kaz
lauską. Tos žinios, dažniausia 
gaunamos iš netikrų šaltinių, 
ne tik kad naudos neduoda, bet 
kiekvieną kartą buna žalingos. 
Jos tarnauja plėšikams ir pa
deda jiems apsigaubti tuo pa
slaptingumu, apie kurį jie sva
jojo dar skaitydami vieno lai
kraščio išleistą knygutę su le- 
gendarinio Brazilijos plėšiko 
Lampao gyvenimo aprašymu.

Policija, kuri visuomet Sekio
ja šiuos plėšikus, kuri dieną ir 
naktį seka juos, nuo dažno in
formavimo susilaiko nenorėda
ma tarnauti tam pačiam tikslui, 
kuriam tarnauja kai kurių re
porterių laki vaizduotė. Plėši
kų išgarbinimas spaudos pusla
piuose pasunkina jų gaudymą. 
Skaitančioji visuomenė, praplės
dama tų laikraščių pasėtą sėklą, 
apgaubia juos savotiška aure
ole ir jų paprasčiausią plėšika
vimą paverčia legendariniu.

Balsys su Kazlausku kaip tik 
gali būti dėkingi tam tikrai 
musų spaudos daliai. Ji pa
darė tai, kad paprasčiausi plėši
kai ir žmogžudžiai virto „hero
jais“. Nepaisant visų ligšio
linių policijos pastangų, jie pa
sislepia del daugelio jiems pa
laukių aplinkybių. Tarp jų ga
lima priminti Žemaitijos miškų 
tankumynus, kurie yra virtę 
geriausiu jų prieglobsčiu. Nuo
latos kaitaliodami vietą, šie 
plėšikai, gavę vienur pusryčius, 
pietų jieškoti už kokių 10—20 
kilometrų. Žemaitijos miškai, 
kuriuose už trijų žingsnių nieko 
nesimato, palengvina jiems kil
notis iš vietos i vietą. Tokiuose 
miškuose, ir tiksliai žinant plė
šikų slapstymosi vietą, neįma
noma jų suimti, juo labiau kad 
jie ten turi nemaža savo sėbrų.

Ypač sunkus buvo jų gaudy
mas vasarą. Tačiau policija 
vistiek be paliovos juos perse
kiojo. Ir jie negalėjo savo vei
kimo išplėsti taip, kaip norėjo, 
ir per visą vasarą tegalėjo pa
daryti vos kelis plėšimus. Da
žnai jie būdavo priversti tūnoti 
miškuose ištisomis savaitėmis ir 
tik vietinių gyventojų pasyvu
mas kliudė juos suimti.

Policija, negaudama iš gy-

Įgija toliau sekioja plėšikus. Tie- 
!sa, to jos sekiojimo ir darbų 
visuomenė nemato, nes policija 
dirba nesireklamuodama ir ta
da, kai visi ilsisi ir apie jos žy
gius visai negalvoja, žinoma. 

. tam tikra grupė žmonių nesusi
pratėlių dažnai bando prikišti 

(policijai, kad ji nesugauna plė- 
[ šiku. Bet policija neprivalo 
kiekvienam aiškintis ir nuro- 

' dinėti tų priežasčių, kurios kliu- 
I do plėšikų suėmimą.

Kol kas slapstymosi aplinky- 
| bes plėšikams buvo palankios 
i ir policijai beliko pasitikėti tik 
savo jėgomis. Ji jei ne šiandien 
ta rytoj atiduos plėšikus į tei
singumo rankas. Tokių plėši
kų, kaip Balsys su Kazlausku, 

I buvo ne vienas. Ir visi jie gavo 
atitinkamus atpildus. Todėl ir 
Balsio su Kazlausku dienos yra 
suskaitytos. Jie kol kas pajiegia 
jas tik prailginti. Tačiau visuo
menė, kuri taip pat užinteresuo- 

i ta plėšikų suėmimu, turėtų pa- 
' rodyti didesnio aktyvumo. Poli
cija nelaukia iš visuomenės, kad 
ši pati juos suimtų, ji tik nori, 
kad kiekvienas, kuris pastebės 
plėšikus, neteiktų jiems pagal- 

(bos ir neslėptų j u vietos. Pav., 
1 apie paskutinį plėšimą Šiauliuo
se policija gavo pranešimą tik 

(iš ryto, o plėšimas buvo padary
tas 9 vai. vakaro. “L. A.”

mokyklos komplektas — 530 
gyventojų.

Šių metų pradžioje visose 
pradžios mokyklose dirbo 4313 
mokytojų, kurių 2045 buvo 
vyrai ir 2268 moterys. Tuo 
pat laiku visose pradžios mo
kyklose buvo 235,033 mokiniai, 
kurių 121,229 berniukai ir 113- 
804 mergaitės. P r a ė j u s i a i s 
mokslo metais Lietuvoje prad
žios mokykų mokinių skaičius 
padidėjo 12,449 mokiniais. Tau
tybės atžvilgiu pradžios mo
kyklų mokiniai skirstomi taip: 
217,888 Lietuviai, 12,687 Žydai, 
1,343 Vokiečiai, 504 Rusai, 592 
Lenkai, 469 Latviai ir 1355 miš
rus. Kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų Lietuvoje tenka 103 
pradžios mokyklos mokinių.

šių metų pradžioje Lietuvoje 
buvo 64 vaikų darželiai, kuriuo
se dirbo 87 mokytojos ir juos 
lankė 2804 vaikai. Savus na
mus turi 730 pradžios mokyklų, 
kuriuose telpa 1411 komplektų. 
Visų pradžios mokyklų išlaiky
mas dabar valstybei kaštuoja 
23,613,733 litus per metus. Tų 
išlaidų 75% padengia valstybė, 
o kitas duoda sųvivaldybįs ir 
organizacijos. Vidutiniškai vie-

uos mokyklos išlaikymas perei
tais metais kaštavo 10,280 litų, 
o vienas pradžios mokyklos mo
kinys — 100 litų 40c.

Prieš didįjį karą, 1912 metais, 
visoje dabartinėje Lietuvoje, 
laiku visame šiame krašte, įs- 
kraštu, buvo tiktai 490 pradžios 
mokyklų ir 14 dviklasių, vadi
namųjų gelžkelių mokyklų. Tuo 
taiku visame šiame krašte, įs
kaitant drauge ir Rusų činov- 
ninkų vaikus, pradžios moky
klos mokinių skaičius neprašo
ko net 1000. Vadinasi, per tą 
trumpą laiką šešiolika neprik
lausomo Lietuvos gyvenimo 
mietų padaryta didelė pažanga. 
Ir ta pažanga nuolatos kyla, 
pradžios mokslas nuolatos to
bulėja. — Tsb.

Pradžios Mokslas Lietu
voje prieš Karą 

ir Dabar

Kaunas.—šiais mokslo metais 
Lietuvoje (be Klaipėdos kraš
to) veikia 2297 pradžios moky- 

; klų su 4288 komplektais. Iš 
I jų 2245 mokyklos yra 4 mokslo 
j motų kurso ir 52 — 6 metų. 
Pagal komplektus mokyklos 
taip suskirstytos: 1039 — vieno 
komplekto, 854 — dviejų, 222 
— trijų, 112 — keturių, 34 — 
penkių, 14 — šešių, 11 — septy- 

j nių, 5 — astuonių, 4 — devy
nių ir 2 — dešimties komplek
tų.

švietimo ministerija laiko 166 
i pradžios mokyklas su 346 kom- 
, plcktais, savivaldybės 2054 mo
kyklas su 3817 komplektais, or- 

I ganizacijos su švietimo minis- 
. tėvijos pašalpa—30 mokyklų su 
151 komplektu, organizacijos be 
švietimo ministerijos pašalpos 
—43 mokyklas su 66 komplek
tais. Yra dar mokytojų semi
narijos, 4 pavyzdinės mokyklos

Ventojų paramos, sutelktomis j su 8 komplektais, 
jėgomis ir padvigubinta ener- Dėstomos kalbos atžvilgiu

pradžios mokyklos pasiskirsto 
taip: 2129 • mokyklų su 3924 
komplektais Lietuviškų, 105 mo
kyklos su 262 komplektais 
Žydiškų, 14 mokyklų su 25 
komplektais Vokiškų, 4 mo-

i kyklos su 9 komplektais Ru-1 
siškų, 15 mokyklų su 20 kom-1 
piektų Lenkiškų ir 19 moky
klų su 34 komplektais mišrios.

Vidutiniškai viena prad
žios mokykla Lietuvoje aptar- 
nauja 990 gyventojų, o vienas

CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clcvelaridietis

A. WIRBICKAS
užlaiko gražia užeigą

A L1N.Ę IR VALGYKLA I
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

| DELLA C. JAKUBS Į 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. E
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t

E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
is sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1753 =
EiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiimaiiiminiiiiiinuiiiminiiiiiiiiiiiiiiiisimiiir i

LIETUVIS BILLY BARTUSH IMASI PREZ. HOOVERO PRAMOGAI

Akiųi Užžiurejimas Di
dele Pareiga

WILLIAM J. RADDATZ

Lietuvis milžinas BILLY BARTUSH ir McMILLAN yra vienatiniai d.i imtikai kurie turėjo progą imtis 
Amerikos Prezidentui. Tai buvo akivaizdoje Prezidento Hoover. Refery šiame paveiksle matosi garsus 
kumštininkas, Jack Dempsey, kuris pastaru laiku pradėjo daugiau interesuotis imtynėmis ir jas pamėgo.

Supažindinimui žmonių su svarba 
akių užžiurejimo, kaip vaikų taip ir 
suaugusių, tapo surengta nemoka
mai išstatymas ir parodymas būdų 
kaip tinkamiausia naudoti elektros 
šviesą. Tas viskas įrengta pastan
gomis Electrical League ir to lygos 
auditorijoje Builders Exchange Bldg. 
Parodymas tęsis visą šį mėnesį. 
Taipgi daugybė krautuvių turi išsta
tę pardavimui tinkamas skaitymui 
lempas.

“Akių negerumas yra kiekvieno 
blogumas”, sako William .1. Raddatz, 
pirmininkas programo komiteto Akių 
Užžiurejimo Tarybos Clevelande,

“Mažiausia 20 nuošimčių nelaimių 
ir ypatiškų susižeidimų paeina nuo 
prasto matymo. Didelė daugybė už
mušama gatvėse daugiausia del to 
kad asmuo turi prastą regėjimą.

“šešiasdešimts nuošimčių vaikų ir 
merginų kurie nepereina savo mok
slo klesų laiku, turi prastas akis.

“Regėjimas priklauso nuo šviesos. 
Be šviesos mes butume visai nere
giai. šiandien mes turim budus tu
rėti dirbtiną šviesą kuri atsako vi
sokiam akių reikalavimui.

“Skaitymas yra vienas iš labiau
sia mėgiamų užsiėmimų viduramžių 
vrų ir moterų. Bet skaitymui rei
kia turėti atsakančią šviesą. Tam 
yra tinkamos lempos, kurios pritai- 
vytos sulaikyti žėrėjimą nuo akių. 
Jaunesniems žmonėms užtenka tri
jų lempų po 40-wattų; senesniems 
reiki;- trijų lempų po 60-wattų”, sa
ko Mr. Raddatz.

N. Skirbantas dalyvauja/vaidi
nime “Amerika Pirtyje”

MENININKAI PAGERBS 
KLEBONĄ

Ateinančio sekmadienio va
kare (Lapkr. 18 d., nuo 7 vai.), 
grupė Clevelando menininkų ir 
veikėjų rengia labai gražų pro
gramą, kurio tikslas yra pa
gerbti šv. Jurgio parapijos kle
boną Kun. V. G. Vilkutaitį są
ryšyje su jo 25 metų kuniga
vimo sukaktuvėmis. Programą 
sudarys parapijos choras, prie 
to solistės: Vinifreda Bukaus
kienė, 'Adelaide Miliauskaitė, 
Sofia Kučinskaitė, sesutės B. 
Urbšaitė ir Ona Mačiutiene. P. 
Skužinskienė, p. Wilkeliene, p. 
Greičiūtė ir kiti.

Bus suvaidinta sena, plačiai 
žinoma komedija, “Amerika 
Pirtyje”, kurioje roles turės: 
Pranas Sutkus, Paulė Glugo-, 
dienė. Anelė Kavaliauskienė, 
Norbertas Skirbantas, P. Janu- 
šaitis, Juozas Anužis, Pr. Gai- 
liunas, p-lė Sutkiute.

“Amerika Pirtyje” yra para
šyta klebono Kun. Vilkutaičio 
dėdės, inžinieriaus Antano Vil
kutaičio (slapivardiš Ketura
kis), kadangi rašyta ir išleis
ta spaudos uždraudimo laikais. 
Todėl šis vaidinimas ir pritai
komas Kun. Vilkutaičiui jo 25 
metų kunigavimo jubilejuje. 
kas sueis šymet Kalėdų ( laiku.

Šiuomi kviečiame visus atsi
lankyti į šį gražų vakarą, ma
tysite gerą programą ir kartu 
pagerbsime musų kleboną.

Viena iš Rengėjų.

THANKSGIVING
Išpardavimas

VYRAMS - VAIKINAMS — VAIKAMS

Siutų Overkotų
SKRYBĖLĖS IR ŽIEMINIAI 

REIKMENYS
Už Speciliai Nupigintas Kainas.

PIRKIT DABAR IR TAUPYK1T.

THE MEU REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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I WILKELIS FUNERAL HOME |

Licensed Funeral Director 1
= 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
S Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok - 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo« ~ 
E derniškas. E
g HEnderson 9292 =
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JUMS namie reik* ■>
Nauja Trijų-Žiburių Lem
pa, apsaugojimui ragėj i- 

jimo jusli ir visos jūsų šeimos.

A Dumto stiklo ap- 
"gaubas suminkš

tina ir sulaiko 
žėrėjimą.

jgBulb kurs duoda 
re iopą šviesą — 

> kokios kada reik

SKAISTI
SKAITYMUI

ar

SIUVIMU

VIDUTINĖ
KORTA VIMUI

Nauja Trijų-Žiburių Lempa pa
tiekia akis taupančią šviesą. Ji 
duoda trijų laipsnių šviesą — 
MAŽĄ, VIDUTINĘ‘ir SKAID
RIĄ—iš vieno šviesos bulbo.

Galit naudeli tekį laipsni švie
sos kokį darbą dirbat—tokiu 
būdu, Nauja Triūi-Žiburių Lem
pa yra ekonomiška ir labai pa
togi.

Kuomet klausotės radio, arba 
kalbatės, pasukit svičių i žemą, 
patogiai, linksmai, puošiančiai 
šviesai.

Kuomet kortuojate, vidutiniška 
šviesa yra užtektina apšvieti
mui vieno stalo. Dviem ar trim 
stalam naudokit pilną skaidrią 
šviesą.

Kuomet skaitote, siuvate, arba 
dirbate darbą kuris reikalauja 
matymo iš arti, nudokit skaid
rią šviesą.

ŽEMA 
PUOŠNUMUI

Žiūrėkit I. E. S. 
ženklo! Jis reiš
kia kad Nauja 
TRIJŲ ŠVIE
SŲ Lempa yra 
užgirta

eering

Illumi-
Engin- 

Society.

Ta Nauja Trijų-Žiburių Lempa 
gražiai išrodo ir dieną kada ne
dega, ir kuomet dega vakare, 
nes yra puikaus darbo.

Matykit ta Naują TRIJU-ŽI- 
BURIŲ LEMPĄ krautuvėse 

arba

MokšKsko Matymo Parodoj

aUiLOERS EXCHANGE 3UitDlNO »
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KAS MEET mMOE-fiPIELWm
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Šešios metines “Dirvos” prenumeratos dovanų dalyvaujantiems Radio
Koncerte sekmadienį, Lapkričio-N o v, 25 d. — Programe dalyvaus žy-

, mios vietos ir kaimyniškos spėkos. — Bus dvigubas programas — dai-
nų-muzikos, ir jVIagiškų Stebuklų! — Bus ko pasigerėti! Dalyvauki!!

“Dirvos” didelis Radio vaka
ras, rengiamas parėmimui Lie
tuviškų radio programų, kurie 
duodami sekmadienio rytais, — 
bus smagus ir’ įvairus, štai ką 
atsilankiusi publika gaus ir ma
tys :

1. Prie įžangos tikietų bus 
duoda 5 metinės “Dirvos” pre
numeratos, kurių vieną gali ti
kėtis gauti bent vienas atsilan
kęs.

2. Programe dalyvaus vietos 
ir kitų miestų dainininkai ir 
dainininkės: iš Akrono bus El
zė Sidariutė, Akrono operos na
rė; iš Youngstovvno — Rožė 
Lukoševičiutė.

3. Muzikantai bus vietiniai 
ir prie to, Lietuvių Farmerių 
Orkestras iš Hunsburg, O.

4. Bus Trys Grybai komedi- 
jantai.

5. Gros šokiams Jono Apa- 
naičio Orkestras. šokiai bus 
daugiausia Lietuviški.

6. Vakare 10 valandą bus 
Magiškų šposų programas, ku-

;rį atliks žymus magi kas.
7. Įžanga nemokamai visiems 

“Dirvos” garbės svečiams se-
^jnuoliams, kurie yra seniausi 

Clevelando Lietuvių gyventojai.
Remkite Radio Programus!
Kaip viršuje minėta, visas 

šio vakaro pelnas eis parėmi
mui Lietuviškų Radio Progra
mų, taigi kiekvieno Lietuvio 
pareiga — kaip vietinio taip ir 
iš aplinkinių miestų — atsi
lankyti į šį parengimą ir prisi
dėti savo keliais dešimtukais 
to didelio kultūriško darbo pa
laikymui.

“Dirva” duoda radio progra
mas dideliu pasišventimu, dė
dama tam tikslui didelius pini
gus, kad Lietuviai neatsiliktų

APSIVEDĖ. Lapkričio 10 d. 
Kun. J. Andziulaitis šv. Jurgio 
bažnyčioje sujungė moterystės 
sakramentu Anelę Karmiutę, 
nuo 13420 Argus avė., su Char
les Brooks.

Panelė Karmiutė yra sesuo 
Adomo Deraus žmonos, kuri 
taipgi nesenai ištekėjo. Ane
lė Karmiutė anais laikais kuo
met tvėrėsi naujoji parapija, 
buvo darbšti bažnytinio choro 
narė. Ji yra pavyzdinga Lietu
vaitė, gražiai tėvų išauklėta, 
gerai vartoja Lietuvių kalbų 
ir darbšti. Jai priklauso ta 
garbė- kad jos vyras, Charles 
Brooks, buvęs protestonas Vo
kietis, priėmė katalikų tikėji
mą ir ėmė šliubą musų bažny
čioje. Butų gerai kad visos 
Lietuvaitės to laikytųsi.

Tą pati vakarą atsibuvo jų 
didelės vestuvės Lietuvių salė
je, kur prisirinko daug svečių 
ir visi gražiai pasilinksmino.

Linkime šiai jaunai porelei 
daug laimės jų naujame luo- 
nje. Rep.

CLEVELANDA S RENGIASI 
PRIE IŠKILMIŲ

1936 metais sueina 100 metų 
nuo to kai Clevelandas patapo 
inkorporuotas miestas. Pami
nėjimui tos sukakties jau dabar 
pradėta ruoštis prie programo 
kuris apims net du metu iškil
mių, kaip turėjo Chicaga.

Iškilmes žada pradėti 1935 
metais,, ir per porą sezonų su
traukti į Clevelandą bent pen
kis milijonus' svečių. Prie to, 
bandys prikviesti 1936 metais 
Amerikos Legiono konvenciją, 
gauti vieną nacionalės partijos, 
konvenciją, surengti pasaulinę 
aviacijos šventę, sporto karni- 
valus, turnamentus, muzikos 
šventę, ir tt.

Amerikos Lietuviai gausiai 
prisidės prie padauginimo lan
kytojų 1936 metais, nes Cleve
lande įvyks SLA. 50 metų su
kaktuvių seimas.

MIRĖ JUOZAS BASTIS
Pirmadienį, Lapk. 12 d., pa

simirė žinomas Clevelandietis, 
Juozas Bastis, 42 m. amžiaus, 
nuo 17714 Crestland rd. Liko 
žmona, Marė, sesuo Pranė Zin
kevičienė. Rep.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
SE Cleveland© srityje pereitą 
sekmadienį užmušta net 12 as
menų. Daugiausia priežastis 
buvo užėjęs staigus sniegas.

Viso nuo pradžios metų jau 
užmušta 281, iš jų pačiame 
mieste 209.

ROŽĖ LUKOŠEVIČIUTĖ
Youngstowno dainininke, kuri 
dalyvaus “Dirvos” Radio pro
grame sekmadienį, Lapkr. 25, 
ir koncerte tą pat vakarą Lie
tuvių salėje.

nuo kitų tautų, kurios ištisai 
turi savo radio programus. Jei 
ne “Dirva”, niekas šioje Ame
rikos dalyje Lietuviško balso— 
dainos ir muzikos — oro ban
gomis negirdėtų!

Taigi, visuomenė prašoma 
įvertinti “Dirvos” darbą, atei
ti į parengimą sekmadienį, 25 
d. Lapkričio, Lietuvių salėje 
(nuo 5 vai. lygiai).

Iš kitų miestų Lietuviai gali 
prisidėti prie radio programų 
yalaikymo užrašydami arba pri
kalbindami savo draugus užsi
rašyti “Dirvą”. •

Įžanga į ta didelį koncertą 
bus tik 35c. (keletas vietų po 
50c.).

“DIRVOS” RADIO progra
mai buna sekmadienio rytais 
nuo 9:30 vai. Neužmirškit pa
klausyti.

LIET. VYČIŲ 25 KUOPOS 
VAKARAS, šį sekmadienį Lie
tuvių salėje įvyksta smagus L 
Vyčių 25-tos kuopos juokų va
karas, su įvairiu programų, o 
o programo tęsis šokiai. Pra
džia 5 vai. vakare. Rep.

ŠOKIAI. Lapkr. 21 d., tre
čiadienio vakare, šv. Jurgio pa
rapijos bažnytinis choras ren
gia kortavimo vakarėlį su šo
kiais bažnytinėje salėję. Bus 
dovanos už įžangos tikietus ir 
prie stalų. Gros geras orkes
tras. Rep.

MIRĖ PRANAS MOCKAITIS
Pereitos savaites pabaigoj e 

buvo gatvėje rastas negyvas 
Pranas Mockaitis, plačiai žino
mas Clevelando gyventojas, 54 
meti] amžiaus. Jis buvo neve
dęs. Miesto gydytojas pripa
žino kad Mockaitis mirė iš ba
do. Jisai jau gerokas laikas 
kaip nedirbo ir praleido visus 
pinigus, ypač paskutiniais lai
kais net nesistengdamas tau
pyti. Kada dirbo uždirbdavo 
neblogai, bet pastarais laikais 
likęs be pinigų skurdžiai leido 
gyvenimą. Netekęs iš ko gy
venti buvo nuėjęs į miesto be
namių prieglaudą, bet ten vis
kas taip prasta ir menka, kad 
eidamas gatve nusilpo ir mirė.

Velionis seniau plačiai dar
bavosi Clevelando Lietuvių tar
pe, imdavo dalyvumą statyme 
veikalų, bet jau keli metai kaip 
niekur neprisidėjo, nes nesvei- 
kavo, buvo varginamas reuma
tizmo.

Velionį palaidojo miestas sa
vo lėšomis, biednųjų kapinėse.

Liko čia jo brolis, kuris irgi 
nedirba ir negalėjo nieko pa
gelbėti.

Daug čia taip žūsta Lietu
vių, ypač tų kurie pavieniai 
gyvena ir neturi kam apie juos 
pasirūpinti. Labai turi varg
ti šalčiams užėjus. Blogiausia 
tiems kurie neturi jokios ap- 
draudos. Reporteris.

MIRĖ. Lapkričio 13 d. mirė 
Aliance ,Ohio, Paulina žvirb
lienė (Gaiži unaitė), pusseserė 
Clevelandiečiu Paulinos Glugo- 
dienės, Teofilės šimkunienės. 
Stasio čeraukos, ir Jono čerau- 
kos gyvenančio Ashtabula, O. 
Jie visi išvažiavo į laidotuves.

Velionė paliko vyrą, Jurgį, 
dvi dukteres ir tris sūnūs. Lie
tuvoje liko keturios seserys. 
Paėjo iš Gelažių parapijos.

Sesuo.

Padėka Lietuviams
Už mano pasekmingą laimė

jimą praėjusiuose rinkimuose, 
Lapkričio 6 d., j Ohio Valstijos 
Seimą (State Representative) 
su skaičium 163,405 balsų, šiuo- 
mi tariu ačiū už medeginę pa
ramą Lietuvių Demokratų Klu
bui, p. Onai Pečkaitienei, jos 
šeimai, pp. Verbilams, Koma
rams, Pleikiams, J. Urbšaičiui, 
Lietuvių Moterų Klubui ir ki
tiems; už moralę paramą “Dir
vos” redaktoriui K. S. Karpiui, 
“Lietuvių žinių” leidėjui P. A. 
Šukiui, kuriedu per paskutines 
savaites nuolatos savo spaudo
je visuomenei priminė mano 
kandidatūrą į viršminėtą vie
tą. Taip pat tariu ačiū abiejų 
parapijų klebonams, Lietuvių 
Demokratų Klubo nariams ir 
bendrai visiems Cuyahoga Ap
skrities Lietuviams kurie vie
naip ar antraip prie šio laimė
jimo daugiau ar mažiau prisi
dėjo.

Dr kartą tačiu širdingą ačiū 
ir mėginsiu visiems savo pa
tarnavimu atsilyginti.

John T. DeRighter.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
rengia smagų banketą ir šoki 
'•eštadienio vakare, Lapkričio- 
Nov. 17 d., Green Gables res- 
taurante, 11129 Euclid avenue. 
Banketas bus klubo narėms ir 
jų šeimoms bei draugams. Tai 
bus gražiausias ir linksmiau
sias parengimas šį sezoną, ža
da būti svečių iš Detroito ir iš 
Clevelando apielinkių.

Moterų Klubas dovanojo $10 
į fondą apmokėjimui Jono De
Righter vajaus išlaidų. Mote
rų Klubas labai džiaugiasi kad 
lietuvis laimėjo tokius svar
bius rinkimus.

Pereitą antradienį Klubo su
sirinkimas buvo laikytas Ade
lės Yukmanienės namuose pas
kutinį kartą, nes jaunieji Yuk- 
manai išvažiuoja į New Haven, 
Conn., apsigyventi, kur p. Yuk- 
mano darbas jo reikalauja. Lin
kime musų gerai narei laimės 
ir pasisekimo (naujoje vietoje.

Ona Karpius.

GIRDI CHICAGOJE. Lapkr
9 d. lankėsi “Dirvos” redakci
joje Antanas Malinauskas, iš 
Chicagos, kuris su motina au
tomobiliu keliavo į Rochester-, 
N. Y., pasisvečiuoti, ii- kelias 
dienas viešėjo pas pažystamus 
Clevelande. Jis nustebino pa
reikšdamas kad jie girdi “Dir
bos” radio programus ir Chica- 
goje! žinoma, sako, ne visi ga- 
i Chicagoje girdėti, nes jie tu
ri didelį radio (16 tubes). Tai 
toliausia į vakarus kiek “Dir
bos” programus kas iki šiol 
girdėjo. Prieš metus laiko pir- 
niau vieni pranešė girdėję už 
500 mylių — Mass, valstijoje.

LANKĖSI CHICAGOS VEI 
KĖJAS. Lapkr. 9 d. lankėsi 
‘Dirvos” redakcijoje plačiai -ži
nomas Chicagoje tautininkų 
darbuotojas, Antanas Valaši- 
tnas, “Dirvos” skaitytojas.

A. Valašimas praleido Cleve- 
lande kelias dienas, sudėdamas 
Fisher Body Co. dirbtuvėse ke
lias naujas mašinas, kurioms 
sutvarkyti jo kompanija atsiun- 
ė jį į Clevelaindą. Jis yra la

bai gabus patyręs toie šakoje 
master mekanikas. Mašinos y- 
ra tokius didelės kad kaštuoja 
oo $75,000 viena. Jis jas su- 
dėdinėja ir taiso Detroite ir ki
tuose miestuose automobilių 
viršų dirbtuvėse.

Pasakojo kad Fisher Body 
Co. rengiasi prie darbų, ims į 
darbus kelis tūkstančius darbi
ninkų trumpu laiku. Clevelan- 
de nuo dabai- išdirbs tik Chev
rolet viršus.,

SNIEGAS. Pereitą sekma
dienį Clevelanda užklupo snie
gas, kuris gausiai snigo, nors 
kartu ir nutirpo. Bet užmies
čiuose, ypač kelyje tarp Cleve
lando ir Youngstowno, sniego 
priversta keletas colių, kuris 
ir pasiliko.

DIRVA

SPORTAS
BILLY BARTUSH NUSTEBI

NO VISUS
Pereitą savaitę imtynėse Co- 

liseume (4601 Euclid avenue) 
numaskuotas imtikas nustebino 
ne tik Lietuvius bet ir Cleve
lando Angliškus laikraščius, ka
da jų reporteriai patyrė kad jis 
yra Lietuvis. Tokio milžino, 
tokio gabaus imtiko Clevelan- 
diečiai dar nematė.

Billy Bartush (Bartuši.s) yra 
tikras žemaitėlis, iš Chicagos, 
bet Amerikoje gimęs ir augęs, 
ir gerai pamokytas vyras. Jis 
kalba žemaičiuodamas, nes tą 
tarmę išmoko nuo savo tėvų.

Jisai Clevelande imsis tan
kiau, ir promoteris Karolis Po
žėla nori jam duoti geriausius 
imtikus, bet tie prisibijo jo ir 
sutinka imtis tik taip sau su 
visokiais, bet bijo stoti prieš tą 
Lietuvį.

Billy Bartush yra tai tas pats 
imtikas kuris su Karoliu Požė
la važinėjo Europoje ir ėmėsi 
keletoje šalių; Anglijoj, Belgi
joj, Prancūzijoj, ir buvo par
važiavę Lietuvon, bet kaip Po
žėlos taip ir Bartušio niekas 
nenugalėjo.

Bartush yra milžinas jaunas 
vyras, virš 6 pėdų aukščio ir 
labai petingas.

Požėla sako pastatys jį prieš 
visus geriausius imtikus kokie 
tik nepabijos prieš Bartušį sto 
ti.

Neužilgo “Dirvoje” tilps jc' 
atvaizdas.

IMTIKAS Iš SOVIETŲ
Kitas smarkus imtikas daly 

vauja Coliseume imtynėse tre 
čiadienio vakarais, kurio dai 
niekas nenugalėjo, yra tai Ru
sas, Keril Tarasoff, nesenai at
važiavęs iš Sovietų Rusijos. Jis 
tik su Požėlos pagalba galėje 
įsigauti į šią šalį, kaipo profe
sionalas imtikas. Tarasoff ima
si tikrai Rusiškai, ir nepaiso ai 
kam nulauš koją ar ranką, bet 
jis visada laimi. Jisai dėvi ap 
siaustą turintį sovietų ženklą: 
kūjį su pjautuvu, išsiūtą ant 
raudono dugno.

Imtynių kas trečiadienio va
karą atsilanko pamatyti dau
gybę Lietuvių. Ypač Lietu
viams dabar bus įdomu lanky
tis sužinojus kad tas maskuo
tas imtikas yra Lietuvis. Jam 
kaukę nuplėšus pereitą kartą, 
dabar jis imasi neuždengtu vei 
du. v

Promoteris Karolis , Požėla 
žinodamas kad darbininkai no
ri matyti imtynes taip pat kaip 
ir turtuoliai, padarė įžangą vi 
sai prieinamą: nuo 44 centų 
aukštyn. Jonas Jarus.

WARNER SROTHERS 
THEATRES

Lankykitės viename iš popu- 
liariškų Warner Brothers Te
atrų Clevelande. Jie yra ketu
ri: Uptown, Variety, Hippo
drome, ir Lake. Nuolat juose 
rodoma puikiausios naujos fil 
mos, kuriose dalyvauja žymios 
filmų žvaigždės. Prie to ro
doma įvairios naujausios žinios 
ir pamokinanti vaizdai. Taip
gi netrūksta juokingu paveik
slų, kokių nematote kituose te
atruose. Kainos žemos.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
Platinkit ją tarp savo draugų.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair 

dabar randasi
43rd ir Superior Ave.

Geriausias darbas už pri
einamas kainas. Jeigu tik 
yra Dentisterijos darbas, 
aš ją atlieku.
Mielai suteiksiu savo drau
gams Lietuviams ir jų 
draugams gerą išegzami- 
navimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

1 VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)
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Youth’s
Editor—Peter S kukąs

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

DIRVA’S RADIO CONCERT AND 
DANCE

Sunday November 25th.
A program of the usual highly 

entertaining value wil be presented 
by the Lithuanian radio artists at 
the Lithuanian Hall, Cleveland, Sun
day November 25th. Many and vari
ed numbers are in store for the 
audience. During the ten o’clock 
dancing intermission, a thirty minute 
program of magical performances 
vili take place, presented by the 
president of the Ohio Amateurs As
sociation.

o o o

YOUNGSTOWN CONCERT AND 
DANCE

Last Sunday November 11 Youngs
town was the recipient of a number 
jf out-of-towners who were attend- 
ng the performance staged by the 
xoungstown S. L. A. for the benefit 
jf Rose Lucas. Miss Lucas, ever- 
ceady Miss to assist in programs 
vith her gifted voice, has sung in 
various local cities and over the air 
n Cleveland and her home town, 
ahe has for the past four years 
pent time and money in order to 
nake more perfect and more pleas- 
ng her singing. The local S. L. A. 
.•ecognizing her endeavor toward this 
nd planned to assist her financially 

;o that she may continue her good 
.vork.

Akron’s Elizabeth Sedar, Akron 
apera singer, participated with her 
•xtra fine singing in the manner 
-f a solo and later blended in w.th 
diss Lucas in , a marvelous duet 
.umber. This was well liked by the 
.udience.

Mr. J. Jarus, Cleveland, acted as 
.hairman in a sleek-so-manner that 
ne listeners enjoyed verbatim less 
ainfully than Cleveland hearers do. 
Jr. Karpius, Editor of the DIRVA, 
poke, giving some cultural angies 
f Lithuanian interest. Caught un
iwares, Mr. Skukas, reeled off in 
.wo languages, (one at a time,) his 
iews on current topics. To Dorthy 
Judzuis goes a laurel for her ex- 
:ellent declamation dedicated to Miss 
.ucas in Lithuanian. She is less 
;han six years of age. Then Rose’s 
oungest sister, probably her under- 
tudy, sang “As Lietuvaite” and she 
are is. Mr. John Sable, able 
oungstown pianist, accompanied 

he Misses Lucas and Sedar. Cleve- 
ind musical entertainers so often 
eard on WJAY, Cleveland station, 

afforded the audience much music 
and more enjoyment. They arc Mr. 
Vaitinas and young Yurgelis. . The 
atter, an accordionist of note, is 
.he little brother of Capt. Jurgela, 
^resident of the Chi Areo Club.

A fine local orchestra furnished 
rood dance music ending up in a 
perfectly good time and a prefectly 
food day for a good sized crowd.

o o o
AT ST. GEORGE’S CHURCH 

Sunday November 18th.
DRAMATIC AND CONCERT 

PRESENTATION
Dedicated to Reverend V. G. Vil- 

kutaitis, pastoi- of St. George’s, 
Cleveland, this program will com- 
nemorate the twenty-five years of 
priesthood to be rounded out in Dec. 
ihe play “AMERICA BIRT IS” wr t- 
en by A. Vilkutatis, of Lithuania, 
m uncle of Rev. Vilkutaitis will be 
presented.

Active parishoners will present this 
play with St. George’s Choir render- 
ng a few songs. Promptly at 7:00 
?.M. the program begins.

TICKETS—-$.30 purchased before- 
land, otherwise $.35 at the door.

o o o
NEW PHILADELPHIA, PA. 
MAYOR A LITHUANIAN

Mr. Savage, now Mayor Savage, 
jf New Philadelphia, Pa., was elect
ed recently in a two to one up- 
leavel routing a man who has held 
public office for 32 years. Mayor 
Savage is a most popular man in 
;hese parts. He takes a great deal 
if interest in Lithuanians participat- 
ng in all Lithuanian affairs often 
putting them over with a bang. His 
,3 years have not been without ex
perience of a most difficult nature. 
Vorking his way up from a coal 
ireakcr at the age of ten then In 
uick succession, mule driver, miner, 

"ire boss and finally started up his 
iwn business which is still suc- 
■essful today. Highly esteemed by 
Lithuanian s and others tor bis 
patience and personality ip courteous 
business tactics, Mr. Savage has the 
•omplete admiration of thousands 
Unmarred, as yet, he is known as 
i man’s man and a target for cupid 
’lances. His parents came from 
Lithuania but he was' born in the 
•ity wh'eh he now heads Miners 
•nion there speak very highly of 

Mayor Savage as a helnful brother 
md backed him 100 percent.

At one time Mavor Savage was a 
-onductor on the Erie Railroad and 
>t the renvest of the ra’lway hod 
his name changed in court for con
venience. His real family name is 
Matusevice.

PARSIDUODA
RESTAURANTAS IR CAFE

Perleidžiama alaus license. Vie
ta didele, talpina 100 žmonių; ge
roj Lietuviais ir Lenkais apgyven- 
toj vietoj. Kaina tik $1,000 cash.

930 EAST 79TH ST. 
Telefonas EN. 9010

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— -—

Phone: ENdicott 44S6

i CLEVELANDER ELECTED OHIO
Mr. J. DeRighteiy Cleveland Lith

uanian, was elected1 as the Demo
cratic choice out of eighteen to the 
legislative branch of Ohio’s body. 
Mr. DeRighter is secretary of the 
Lithuanian Savings and • Loan Ass. 
here.

o o o

ROCHESTER GIRLS HERE
Rochester, New York, sends Cleve

land two girls the Misses Bernice 
I Jocksas and Ann Bilke. They are 
! staying at the home of Miss Bilke’s 
i sister. Miss Jocksas is a member 
of the Rochester K. of L. and was 
quite enthused over attending the 
Cleveland chapter’s meeting.

o o o
TO YOUNGSTOWN

Mr. K. S. Karpius, Mr. Jarus and 
their wives were guests of Miss Rose 
Lucas of Youngstown. Also in the 
party were Peter Skukas, editor of 
the Youth’s Forum, Mr. Vaitines and 
youthful Yurgelis, both of who pre
form marvelously at the Lithuanian 
Radio programs. Akron folks were 

i well represented by William Darulis, 
Akron U athlete, Charles Praspal, 
Connie Kubilius, Elsie Sedar, Eva 
Kazlauskas and more.

AKRON
T’was Armistice day last Sunday, 

a day marked With colorful parades 
I throughout the nation. Akron like- 
| wise stayed in tunc with a vivid and 
I colorful parade of her cv.n featuring 
į the youth of the city. These young 
I pacifists marched through the falling 

snow and depicted their attitude 
toward war in banners and floats.

‘America Wants Peace,” “Save 
Our Youth,” “Wars Are International 
Rackets” gleamed from the banners. 
But probably the most impressive 
float was provided by the Interna
tional Institute of the Y. W. C. A. 
Pretty Akron maidens of nine dif
ferent nationalities held streamers 
attached to a floating balloon to 
represent their desire for peace, 
their hope that their people in 
Europe would not butcher one an
other in war. Included in this group 
were two charming maidens of the 
Akron Lithuanian Social Club who 
served as representatives for the 
Lithuanian nationality. These two 
maidens were Miss Adele and Anna 
Milicke, who, attired in their native

EDITORS NOTE:—Rccause cf lack 
cf space in this edition it is impos
sible (c continue the article “Voice 
Culture.” It will be continued next I the 
week. I

DIDELĖS IMTYNĖS

C O LISE U M
4601 Euclid Avenue Pasideda 8:15 vai.

Tiekietai prieinamomis kainomis — 44c., 75c., $1.00 ir $2.

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

KOMER COAL & WOOD CO.
1201 East 801h Si. Phone GArfield 2921

LIETUVIS ANGLININKAS
ORIGIN \L POCAHONTAS LUMP .......................... tonas $8.25

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

(ši anglis duoda dideli 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)
IIOTFIRE LUMP ........ .............................................. tonas $6.45

(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distriKto)
PRISTATAU GREITAI — TIK REIKALAUKITE.
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| HY LO CLEANERS Į 
žemos kainos — Aukšta rūšis =

B IŠVALOMA IR IšPROSIJAMA |
E VYRIŠKI SIUTAlmyr m MOTERIŠKOS esą

= ir TOPKOTAI Ų OCJ DRESLS IR KOTAI O C |
S Kailiais apsiuvinėti koalai nuo $1 iki $1.50 s
g Geresniam darbui — geresniam patarnavimui — gėrės- = 
□ nėms kainoms — telefonuokit savo vientaučiu! = 
| Joseph Stagniunas Phone GL. 5995 =
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<>820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

Teta iš Spittzburgho”
The most interesting event on 

the social calendar cf the K. of L’s 
is the Theatrial and Dance taking 
place, this Sunday, November 18.

“Teta iš Spittszburgho,” repre
sents a family including three sis
ters, one, of a romantic and studious 
nature, the second demonstrating 
the art of laziness, and the third 
a more-or-less ambitious young miss 
who, masquerading as the cunt who 
has delayed her visit, for a moment 
fools her sisters into losing the 
dignity which they have surrounded 
themselves in. Everyone of the 
actors is placed into a most laugh
able situation;

The council requests the presence 
of all the young people, for it guar
antees real entertainment, and after 
the program, dancing to the tune 
of Johnny Apanaintis’ Orchestra.

o o o
MEETING

The K. of L. meeting took place 
on the 12th of November and re
ceived close to 10 new members, 
Welcome, future K. of L’s.

o o o
Martin Žitkus and Peter Luiza 

presented their speeches, on Mar
ried and Single life, —Results a 
tie score.

o o o
We wonder how many Dayton visi

tors will be present for the K. of 
L. Play?
costumes, braved the snow and rain 
that the name of Lithuania may 
also live on. The ALSO is proud 
to boast their courage and belisve 
you me every Lithuanian certainly 
appreciates their spirit.

o o o
Mr. Peter Skukas may be the 

author of the column “Weakened by 
Week En^s,” but if the criterion for 
being eligible to write a column un
der that title comes only after you 
have literally lived the title, then 
Akron has several capable candi
dates, especially after last Sunday’s 
Youngstown jaunt. However, it 
was all a "leasure Thanks to Mr. 
and Mrs. Lucas, Helen and Rose, 
and their two great brothers for the 
enjoyable and delightful evening they 
arranged for those few members of 
Che ALSC who had the good fortune 
of being present in Youngstown, 
Sunday. Yessir, an orchid to you 
Miss Rose Lucas and may your suc
cess in your chosen field be at least 
half as much as the fun you gave

“gang from Akron.”
Pinch-hitter


