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PRIEŠINGI OLYMPIA- SAKO, DARBAI SU- NAUJAS PATVARKYMAS

Skiria 30 Milijonu Do- 
larių Darbams

Pennsylvania geležinkelio 
kompanija praneša jog pa
ruošė $30,000,000 vertės sa
vo biznio gerinimo progra
mą. Iš tos sumos bus per
kama 10,000 naujų prekinių 
vagonų ir perdirbama 1,000 
kitų vagonų. Dalis tų va
gonų bus daroma kompani
jos nuosavose dirbtuvėse ir 
kita dalis bus užsakyta ki
tose išdirbystėse.

Plieno darbai visoje šaly
je praeitą savaitę žymiai 
pakilo, kadangi pradėjo di
dėti reikalavimai iš auto
mobilių išdirbysčių, nors ki
tos išdirbystės ir sumažino 
plieno reikalavimus.

Plieno darbai praeitą sa- 
. vaitę šiaip kilo: Pittsburg- 
he 1 punktu iki 47; Cleve- 
lande 2 iki 64; Youngstow- 
ne 4 iki 62. Wheelinge nu
krito 3 iki 78; Buffalo 10 
iki 40; Chicago 1 iki 54.

Per Rugsėjo mėnesį plie
no darbininkams algų mo
kėta 50 nuošimčių daugiau 
negu tą patį mėnesį 1934 
metais.

Šymet aukščiausia plieno 
darbai buvo pakilę paskiru 
mėnesiu ’ Kovo mėn. ir vėl 
Rugsėjo mėn.

Paryžius. — Prancūzijos 
premjeras Lavai įteikė Ita
lijos premjerui Mussolini 
notą reikalaudamas kad jis 
imtųsi grąžinti taiką ir kad 
jis turi patiekti Tautų Są
jungai savo išlygas.

Tuo pat kartu pareiškia
ma jog Anglijos ir Prancū
zijos armijos, laivyno ir oro 
vadai ruošia programą pil
noj prasmėj kariško koope- 
ravimo Viduržeminėje ju
roje, sulyg Tautų Sąjungos 
taisyklių XVI punkto.

Mussoliniui duota supra
sti kad jei jis patieks pri
imtinus reikalavimus sulyg 
tautų sąjungos komiteto 
nustatytomis linijomis, jie 
bus svarstomi Tautų Sąjun
gos taryboje.

Mogadiscio, Spalių 30 d. 
— Nepatvirtinti pranešimai 
skelbia jog Spalių 30 dieną 
Italijos Afrikiečiai 'karei
viai tūkstančiais užpuolė 
Etiopijos gynėjus, kruvina
me mūšyje juos nugalėda
mi ir dasimušdami prie Go- 
rahei, pietiniame fronte.

Žuvusių ir sužeistų skai
čius nenustatvtas.

ITALIJOS AUKSO IŠ
TEKLIUS TIRPSTA

Akrone, Goodyear Tire & 
Rubber Co. dirbtuvėse dar 
tebesitęsia varžytinė už pa
laikymą šešių valandų dar
bo dienos iš darbininkų pu
sės ir už grąžinimą 8 va
landų iš dirbtuvės savinin
kų pusės. Dirbtuvių vedė
jai tikrina kad ne visi dar
bininkai nori šešių valandų 
darbo dienos, ir todėl esą 
reikalinga leisti referendu
mas, nubalsuoti kokių dar
bo valandų patys darbinin
kai nori, nesiskaitant su jų 
vadais.

Roma. — Karas pradėjo 
išsemti Italijos auksą, ir au
ksas iš valstybės iždo tirp
sta, nes kitose šalyse per
kant ką nors Italija turi 
mokėti auksu.

Italijoj sumažėjo auksas, 
o padidėjo popierinių pini
gų skaičius.

Mussolini galvoja visaip 
atsilaikyti prieš visapusį vi
dujinį ir išlaukinį spaudi
mą. Jis atsišaukė į Italijos 
moteris kovoti prieš tautų 
sąjungos varžymus. Pradė
jo išleidinėti įsakymus ma
žinti naudoti mėsą, tikslu 
sumažinti reikalingumą im
portuoti maistą, šešių mė
nesių laikui įsakė uždaryti 
mėsos parduotuves antra
dieniais ir trečiadieniais.

Tuo tarpu dar neranda 
reikalingu įvesti duonos 
korteles, tačiau gal neužil
go turės jas įvesti.

Palengvinta medžioklės ir 
žuvavimo suvaržymai kad 
daugiau savo maisto pasi
gaminus.

Išleista įsakymas taupyti 
anglį ir gasoliną, kam pa
kelta kainos. Gąsdinąs la
bai reikalingas lėktuvams.

Adigrat, Etiopija.— Ita
lijos 'kariumenės dalys kai- 

j riojo sparno ir centralinės 
dalies Spalių 30 d. pasistū
mė pirmyn Etiopijon, ir di
dieji karo vadai pasitiki jog 
tuoj užims Etiopų miestelį 
Makale be mūšio.

Italai savo puolimus ant 
Etiopijos vadina ne karu 
bet “taikiu išsiliuosavimu”, 
ii- pirma, savęs siunčia bū
rius tengimių juodųjų ka
reivių pas Etiopiečius, pri- 
kalbinimui jų pasiduoti ir 
prisidėti Italijos pusėn.

Tačiau paskirose dalyse 
atsibuna ir aštrus susirė
mimai, ypač pietiniam fron
te, kur Etiopai sutraukti 
dideliais skaičiais.

New York. — Trisdešimt 
įžymių vadų įvairių Ameri
kos organizacijų ir institu
cijų, kurių narių skaičius 
siekia apie 20 milijonų, pa
reiškė tų organizacijų var
du reikalavimą kad Suvie
nytos Valstijos išsimestų iš 
1536 metais Berline rengia
mų pasaulinių sporto žaislų 
arba Olympiados.

Vokiečiai norėdami gel
bėti savo nemalonią padėtį 
ir norėdami išvengti tokio 
boikoto prieš juos, pradėjo 
leisti gandus buk šis agita- 
vimas prieš Amerikos pri
sidėjimą j Olympiadą paei
nąs iš komunistų.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green ir 
kiti žymus asmenys, pasira
šę po tuo reikalavimu, sa
ko: “Mes, nebūdami Žydais, 
norim pasakyti aiškiai kaip 
tik galima kad čia neapeina 
Žydų klausimas. Čia yra 
grynai Amerikoniškas klau
simas. Mes žinom jog Na- 
zių Vokietija, kuri įsakymu 
apvogė visus ne-Arius, Žy
dus ar Krikščionis nuo pi
lietybės, neapsieis teisingai 
ir tvarkyme Olympiados.”

TOWNSEND PLANO 
RĖMĖJU SUVAŽIA
VIMAS CHICAGO]

UŽSIENINEI VALIUTAI

prižada kad iki Gruodžio 1 isn10
j.------: t----- ir Svci

sunkiai 
I klei.

Užsieninės valiutos (kitų ša
lių pinigų) operacijų tvarkymo 

(įstatymas yra vienas svarbiau-

dienai prie viešų darbų bus J1’ 
pastatyta 3,500,000 tinkamų) 
dirbti bedarbiu. Tas yra 

[gera naujiena, nes užeinant 
žiemai gerai bus kad bedar
biai užsidirbs patys, negu sių musų sunkaus ūkio sutvir- 
tykos gauti pašalpas.

Be tų galinčių dirbti, ap- slas: 1) kad iš Lietuvos nebu- 
skaičiuojama jog yra dar tų išvežami nekomerciniams ir 
apie 1,500,000 asmenų ku
rie negali dirbti ir reikalin
ga jiems parūpinti pragy
venimo budai.

Šiais turės apsirūpint pa
čios valstijos.

Kaunas. — Žingsnis po žing-jkiu budu negalėjo pajiegti to- 
’’> vyriausybė imasi griežtų 
sveikintinų žygių pagerinti

i krašto ekonominei bu- kias dalis gauti,

tinimo veiksnių. Įstatymo tik-

kias dalis mokėti. O tie jų bro
liai bei seserys kurie turėjo to- 

visai neatsi- 
žvel Į nieką, reikalavo savo da
lis tokias kokios geraisiais lai
kais jiems buvo paskirtos, skel
bdami parduoti iš varžytinių 
savo brolių bei seserų ukius. 
Tokia didesnių dalių užrašymo 
sistema daugumoje buvo labai 
priimta Suvalkijoje.

Todėl vyriausybė, turėdama 
galvoj aukštą piniginę lito ver-

BOIKOTĄ VIMAS
PRASIDĖJO

JAU

Geneva. — Šiose dienose 
trisdešimts . septynios vals
tybės jau pradėjo Italijos 
boikotavimo darbą sulyg 
Tautų Sąjungos patvarky
mo, tikslu suparaližiuoti 
fašistų karą Etiopijoje.

Tos valstybės priėmė nu
sistatymą nepirkti nieko iš 
Italijos. Taipgi 41 valsty
bė sutiko neleisti gabenti į 
Italiją karo reikmenų ir 
ginklų, o 37 valstybės pa
reiškė yra gatavos pradėti 
varžyti Italiją finansiškai.

(Tarp tų šalių yra ir Lie
tuva).

Mussolini rengiasi apgin
kluoti visus Italijos preky
binius laivus.

Audroje Žuvo 2,000 
Žmonių

Haiti saloje, praeitos sa
vaitės pabaigoje prašlavus 
smarkiai jurų audrai, spė
jama bus žuvę apie 2,000 
žmonių. Audra buvo su di
deliu lietum, taip kad upės 
patvino. Padaryta daug 
nuostolių.

neliečiamumą.
pripažinti kad šiam 

pasirodžius greitai
Lietuvos gyvenimo

CIevelande, Western Uni
on telegrafo tarnautojams 
grąžinta 2 nuoš. pirmiau 
numažintų algų. Jiems lai
ke depresijos buvo numa
žinta 20 nuoš., bet jau grą
žinta 17 nuoš. pirmiau mo
kėtų algų.

Dover, O. — Didelis ang
lies gabalas kritęs iš vir
šaus kasykloje, užmušė vie
ną darbininką.

Prigėrė 51 jūreivis. Bal
tijos ir Šiaurės juroje siau- 
tusioje audroje praeitomis 
keliomis dienomis nuskan
dinta šeši maži Vokiški lai
veliai, kuriuose buvę 51 jūr
eivis prigėrė. Audra ir lie- j A ngliią, JaponiiaTPrančų" 
tus padarė didelių nuosto- ziją, Italiją ir Suv. Valsti 
litą J jas.

Anglija Nori Atnaujinti 
Laivynų Sutartį

Londonas. — 1922 metais 
Washingtone padaryta ka
ro laivynų sutartis baigiasi 
1936 metais. Tose tarybo
se buvo nustatyta kad nau
jai sutarčiai daryti konfe
rencija butų sušaukta 1935 
metais. Anglija dabar no
ri surasti patogų laiką su
šaukimui naujos konferen
cijos. Ta sutartis apima

IMPERATORIUS NEPA- 
SIDUOSIĄS

Adis Ababa. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
pareiškė jog “mes niekados 
nebūsim po Italų valdžia”!

Imperatorius išleido notą 
Italijai ir kitoms šalims jog 
jis niekados nesutiks taikos 
taryboms iki Italijos kariu- 
menė bus ant jo žemės.

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERS KŪDIKĮ

Dover, Ohio. — Tapo su
imta 49 amžiaus moteris, 
kuri prisipažino jog ji nu
žudė savo netekėjusios duk
ters naujagimį kūdikį.

Chicago. — Praeitos sa
vaitės pabaigoje Chicagoje 
įvyko didelis suvažiavimas 
“Townsend Plano” rėmėjų, 
kurių tikslas buvo apkalbė
ti ateinančius 1936 m. pre
zidento rinkimus.

Nuo praeito pavasario 
šioje šalyje pradėjo orga
nizuotis “Townsend Plano” 
rėmimo klubai. Dabar su
šaukta jų delegatų suvažia
vimas. Dalyvavo virš 6,000 
atstovų, kurie visi pasiryžo 
darbuotis už pravedimą į 
Suv. Valstijų kongresą to
kių atstovų kurie sutiks 
remti Townsend planą.

Tas Townsend planas yra 
išgalvotas vieno Kaliforni
jos daktaro, Townsend, 65 
metų senuko. Tas planas 
reikalauja kad valdžia įves
tų mokėjimą pensijų žmo
nėms nuo 60 metų amžiaus, 
po $200 į mėnesį. Bet pla
nas toliau reikalauja kad 
tokią pensiją gaunantis se
nis tų pinigų netaupytų bet 
viską praleistų, tokiu budu 
paleidžiant pinigus į api- 
vartą.

Konvencijoj delegatai po 
du dolariu duodami propa
gandos už tą planą vary
mui, sudėjo virš $12,000.

J IEŠKO BUDŲ SUMA- 
ŽINT GREITĮ

New Yorke suvažiavę 11 
valstijų važinėjimo tvarky
mo viršininkai, išraginti ne
paprastai didelio automobi
listų susimušimo ir užsimu- 
šimo, svarstė kokius butų 
galima panaudoti sumažin
ti žmonių pramuštgalvišką 
važinėjimą. Vieni siūlė pa
tiekti ką nors mokslui iš
rasti, kiti sakė kad reikia 
automobilistus vesti į dak
tarų įstaigas išegzaminuoti 
jų proto ir kūno stovį, pa
tyrimui ar jie tinka auto
mobilius valdyti.

Kiti sakė jog reikia įves
ti griežtus įstatymus, pri
verstiną apdraudą ir 
jas saugumo taisykles.

I minių kainas, nutarė išleisti 
tam reikalui Įstatymą kuriuo 
ūkininkai, turinti tokių skolų, 
mokėtų tų skolų nuošimti ma
žesni negu reikia.

Dabar žemės ūkio savininkas 
turės sumokėti dalių tik 60-tą 
nuošimtį jei dalys buvo užra
šytos prieš 1931 metų Sausio 
1 dieną, ir 70-tą nuošimtį jei 
dalys buvo užrašytos prieš 1933 
metų sausio 1 dieną.

Bet tie kurie turėjo gauti 
geraisiais laikais užrašytas da
lis ir dabar gauna sumažintas^ 
negalės jaustis nuskriausti, nes 
jie turi gerai atsiminti kad da
bar lito vertė pakilo dvigumai

nebutiniems reikalams auksas 
ir užsieninė valiuta; 2) kad 
sveikai krašto apivartai ir va- tę ir ūkininkų žemas ūkio ga
lintų politikai -reikalingi valiu
ta ir auksas nebūtų atskirų as
menų grobstomi ir slepiami, 
per tai kenkiant musų tautos 
ukiui, ir 3) išlaikyti lito vertės 
pastovumą ir užtikrinti piliečių 
santaupų 

Reikia 
įstatymui 
pagyvės
tempas, nes užsigulėję pas at
skirus asmenis auksas bei už
sieninė valiuta pereis į Lietu
vos Banką ir gauti litai be abe
jo pasileis į apivartą ir tuo bu
du lito judėjimas bus didesnis 
ir gyvesnis.

Ūkininkų skolų Įstatymas
Taip pat naudingas kiek pir-iir kad jei koks Gaidelis butų 

miau išleistas “Ūkininkų skolų įgavęs jam 1930 metais uždašy- 
mokėjimui” palengvinti įstaty-ltą dalį 5000 litų, jis butu gale-. . I ' ■ ' *"mas, kuriuo daug ukininkf .;<•* nupirkti, 
išgelbėta iš varžytinių; ’ juk 
paskiausia ne tiek parduodavo 
ukius iš varžytinių bankai už 
skolas kiek patys šeimų nariai 
už dalis. Iš ko geraisiais lai
kais buvo užrašytos didelės da
lys ir iki šio laiko dar neati
duotos, tie ūkininkai dabar jo-

sa k y sime. pe n k ■ 
gerus arklius, tai šiandien jis 
galėtų už tuos pinigus pirkti 10 
ar 15 tokių arklių. Tokiu bu
du, jei tas šeimos narys kuris 
gaus įstatymais numatytą, ma
žesnę dalį, jis bus dar ir taip 
geresnėje padėtyje negu tas 
kuris mokės. “Karys”.

nau-

KARALIUS JURGIS 
SUSIRŪPINĘS

Londonas. — Anglijos ka
ralius Jurgis pareiškė dide
lio susirūpinimo Italijos- 
Etiopijos karo kilimu, ir 
kad dabartinės visos Anglų 
ir kitų dedamos pastangos 
sutaikyti nedavė jokių vai
sių.

VAITKUS LIETUVOJ
BE PINIGŲ

KLAIPĖDOS ŽINIOS

10 užmušta. Belgradas, 
Jugoslavija. — Dviem trau
kiniam susilėkus ir susimu
šus užmušta 10 žmonių ne
toli Jagodinos.

FAŠISTAI ŠVENTĖ SA
VO SUKAKTUVES

Roma. — Italijos fašis
tai šiose dienose apvaikš
čiojo 13 metų sukaktuves 
nuo savo įsikūrimo. Mus
solini pasakė savo sekėjams 
karštą kalbą, ragindamas 
būti pasirengusiais viskam 
ir gatavais pasiaukoti kaip 
jų broliai pasiaukojo išeida
mi kariauti į Afriką.

Užmušta 25 Meksikonai. 
Atonilco distrikte Meksiko
je, kariški lėktuvai ataka
vo kalnuose pasislėpusius 
banditus, kurių 26 užmušė. 
Banditai veikia užpuldinė- 
dami pakeleivius.

ŽUVO 2,000 ŽMONIŲ
Šanghai. — Lanchow, Ki

nijoj, amunicijos sandėliui 
sprogus Spalių 20 d., ap
skaityta žuvusių Į 2,000.

Lietuvos laikraščiai rašo:
“Feliksas Vaitkus, kalbėda

mas su ‘Trimito’ bendradarbiu 
tarp kitko pareiškė kad esą bu
tų gera jei trečią skridimą per 
Atlantiką atliktų kuris nors 
Lietuvos lakūnas. Lietuvos la
kūno transatlantinis skridimas 
daug prisidėtų prie Amerikos 
Lietuvių dvasinio palaikymo, 
Lietuvybės sustiprinimo. O toks 
skridimas iš Kauno Į Ameriką 
yra įmanomas, ypač tokiu lėk
tuvu koks yra ‘Lituanica 11’.

“Paklaustas kiek ilgai jis pa
siliks Lietuvoje, Vaitkus atsa
kė:

“Tuo tarpu dar nežinau. No
rėčiau pabūti kiek tik galima 
ilgiau. Tik nežinau kaip leis 
mano pinigiški ištekliai. Jei 
sąlygos leis gyvensiu ilgiau, jei 
ne, gryšiu į Ameriką jieškoti 
darbo....”

Jei Chicagos socialistų dik
tatorius Grigaitis butų atida
vęs Vaitkui nors tuos pinigus 
kurie surinkta už virš 1000 lai
škų, ką Vaitkus pervežė per 
Atlantiką, rizikuodamas savo 
gyvybę, Vaitkus butų turėjęs 
iš ko Lietuvoje ilgiau pagyven
ti. Tie pinigai, virš $2,000, tik
riausia priklausė Vaitkui, taigi 
kas tuos pinigus suvartojo tas 
galima sakyt apvogė lakūną.

Prieš porą, savaičių kai ku
rios Klaipėdos lentpjūvės su
stabdė darbą. Taip pat apie7 
150 darbininkų atleido ir Union 
fabrikas. Del to atsirado dau
giau bedarbių, šiuo laiku mie
sto valdyboje yra užregistruoti 
734 bedarbiai. Pernai tuo pa
čiu laiku buvo mažiau.

Paskutiniu laiku Karaliau
čiaus radio stotis pradėjo jau 
ir Lietvišukai agituoti Klaipė
dos krašto gyventojus. Lietu
viškai agituoja ir kai kurios 
kitos Vokiečių radio stotys.

Gyventojų skaičius Klaipėdo
je nuo 1914 metų padidėjo dvi
gubai. 1914 metais buvo tik 
22,209 gyventojai, 1923 metais 
buvo 36,054; 1934 — 43,707; O 
1935 m. — 44,815.

NUTEISTA DAR VIE
NA PLĖŠIKŲ 

GAUJA

Japonijoj, Tateyama mie
ste, ledo gamykloje ištikus 
sprogimui 21 darbininkas 

■ užmušta ir 60 kitų sunkiai 
| sužeista.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖSE UŽMUŠTA 102 

ŽMONĖS
Praeitą sekmadienį, Spa

lių 27 d., automobilių nelai
mėse 28-se valstijose šioje 
šalyje užmušta 102 asme
nys. Daugybė įvairiai su
žeista.

Kaunas. — Nuo 1932 m. Spa
lių mėn. iki 1933 m. Rugpjūčio 
mėn. Marijampolės, Alytaus ir 
Vilkaviškio apskrityse siautė 
plėšikų gauja, kuriai vadovavo 
Vladas Jočys. Jis vienas ir su 
bendrininkais padarė 21 apiplė
šimą. <

Kariumenės teismas, dvi die
nas svarstęs bylą ir išklausęs 
apie 50 liudytojų, šiose dienose 
paskelbė sprendimą, kuriuą va
das Vladas Jočys nub: 
sunkiųjų darbų kalėji” 
gyvos galvos, o gaujos da 
Juozas šnipaitis — 12 
sunkiųjų darbų kalėjimu,
das Trajanauskas ir Alfonsas 
Kačionis — po keturis metus.

“M. R,”

s,

ictų
Vla-
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” APSIQAUGOKIT! Suraginti 
gavo vyriausių komisarų, mu
sų bolševikėliai susijungę su 
cicilikais stengiasi pasigauti 
katalikiškas ir tautiškas drau
gijas į savo kokį tai “bendrą 
užpakalį” (ar frontą). Jie jau 
turi savo globoje SLA. 198-tą 
kuopą, kurią melžia kaip ko
kią karvutę. Dabar kabinasi 
prie SLA. 354 kuopos, prie Su
sivienijimo Rymo-Katalikų kuo
pos, prie Akrono Liet. Draugiš
ko Klubo, vis kalbindami dirb
ti neva “bendrais tautos reika
lais”. O ištiesų jų “bendro 
fronto” jieškojimas yra tiktai 
norėjimas gauti progos
laižyti prie katalikų ir tauti
ninkų visuomenės, kad turėtų 
kur aukas rinktis. Visomis pu
sėmis jų bizneliai sumažėjo, 
reikia naujų rinkų.

Buvęs Komunistas.

prisi-

MIRĖ DVI LIETUVĖS, šio
se dienose Daytone mirė Mare 
Stravinskienė, 70 m. amžiaus; 
paliko senuką vyrą, jau silpnos 
sveikatos, tris 
dukterį.

Taipgi mirė 
amžiaus, Petro 
lė.

Chicago rius tulus tuos prašymus pa 
tenkino, bet žudikams nieko ne 
teikė.

sūnūs ir vieną

maža, 3 metų 
šliužino dukre-

VISOKIOS ŽINIOS
—Katalikų Federacija, Lie

tuvos Vyčiai ir kitos katalikiš
kos organizacijos Spalių 23 d 
Auditorium viešbutyje surengė 
banketą priėmimui iš Pasaulio 
Lietuvių Kongreso gryžusiems

CHICAGOJ MIRĘ
LIETUVIAI

NAUJAS DAKTARAS. Vie- Liežuvių Kongreso 
toje Dr. Powell, po antrašu 415 Į delegatams, pralotui M. L. Kru- 
Troy st., pradėjo praktiką nau
jas

nęs 
mo

gydytojas, Dr. Wright. Jis 
gabus daktaras, apsipaži- 

su visais naujausiais gydy- 
išradimais.

šui, “Draugo” redaktoriui L 
šimučiui ir kitiems.

—Margutis rengia Oriental 
viešbutyje vakarą, “Dėdytės ii 
Tetytės Vestuvės’. Įvyks 28

TEISĖJAS APMUŠĖ REPOR
TERIUS. Spalių 26 d. į teis
mo rūmą atsilankė trys “He-
raki” laikraščio reporteriai tik- ca®al-

i d. Lapkričio, Padėkavonės die
noje. Tikimasi daug svečių iš 
kitų kolonijų, artimesnių Chi-

SMULKIOS ŽINIOS
Garnys labai pamėgo Akrone 

Birutės gatvę, čia dažnai at
skrenda ir ' vis neišlekia nepa
likdamas ko. Šiol .dienose pp. 
Andriam Belickarrypaliko gra
žią dukrelę. Nekurie tik rūs
tauja ant garnio kam jis yra 
toks šykštus Birutės gatvės 
gyventojams: atneša vis duk
teris, o sūnų ir laukdami nesu
laukia.

Juozo .Jonuškos podukrė Bro
nė Mažonaitė ištekėjo už sve
timtaučio. Labai daug Lietu
vaičių čia išteka už Italų, mat, 
Lietuvaitės yra gražios mergi
nos, ir jos tamsiaodžiams Ita
lams labai patinka, užtai jie ir 
lenda ir vilioja musų mergai
tes, nežiūrint Ievų priešinimo
si ir visai Lietuvių tautai da
romos žalos. O čia yra pado
rių, gerų čia augusių Lietuvių 
vaikinų, su kuriais galėtų gra
žiai gyventi.

Čia labai dažnai Lietuvaitės 
už svetimtaučių išteka. Lietu
viai ateiviai senieji miršta, o 
jaunieji apsiveda su svetimais 
ai- svetimomis, ir taip musų ei
lės nyksta.

Oleknavičiai, Garijonai ir p. 
Kubilienė lankėsi pas pp. Pra
nus Martinkus. kurie turi ūkę- 
prie Ravenna, Ohio. Martinkai 
seniau gyveno Akrone, buvę 
visų mylimi. Jie yra nuolati
niai “Dirvos” skaitytojai.

DU SUVAŽINĖJO. Spalių 
26 d. nakties laiku vienas auto
mobilistas, matyt girtas, lėk
damas automobiliu pašėlusiu 
greitumu, užlėkė ir užmušė du 
per gatvę ėjusius vyrus. Pas
kui juos ėjusios dvi moterys 
išliko gyvos. Tave automobi
lyje važiavo kiti keturi vyrai, 
kurie visi tapo sulaikyti liudi
ninkais. Ir jie buvo girti.

PUIKUS BALIUS. Akrono 
Lietuvių Draugiškas Klubas po 
vasaros sezono vėl stoja dar
niam štai šį šeštadienį, Lap
kričio 2 d., rengia savo puikų 
kaukių balių YWCA salėje. Ti
ki atsilankant daug publikos, o 
kurie atsilankys patirs kaip 
jaunuoliai moka gražiai visus 
palinksminti. Kalnas.

siu patikrinti teisėjo rekordų 
knygą. Bet teisėjas 
knygos nedavė ir pavartojo net 
kumštį prieš juos, sudaužyda
mas jų fotografavimo 
Mat, teisėjas Hodapp 
didatuoja Demokratų 
o Republikonai nori 
blogumų ir jam pakenkti.

ŠUNDAKTARKA. čia iš kul
tai atvažiuoja kas dvi savaitės 
kokia tai Indijonė, gydytoja ir 
burtininkė, kuri apsiima išgy
dyti visokias ligas, 
reikia paimti iš jos 
kas jos vaistų, ir 
už kožną bonką po 
Daugiausia pacijentų turi Lie
tuviškų moterėlių. Vienos sa
ko kad joms pagelbsti, o. kitos, 
kad ne, ir surūgusias gyduoles į 
verčia laukan. “D.” Rep.

—Vidurdienio laiko, per pie-
Hodappį*-Us’ i Aleksandro Gedvilo val-

aparatą.
vėl kan-

sąrašu,
surasti

Kas sykis 
kelias bon- 
užsimokėti 
dolari....

gyklą, prie So. Canal gatvės, 
Įpuolė du ginkluoti vyriškiai ir 
pareikalavo atiduoti visus pini
gus. Tuom kartu per duris 
valgyklą įžengė keli vyrai pie
tauti. Plėšikai nusigandę grei
tai movė per šonines duris lau
kan, nieko nepelnę.

—Jonas Rudnickas, gyvenęs 
3323 N. Kostner avė., parėjęs 
iš ligoninės, kur prabuvo tuk 

I laiką, pirmą naktį atsikėlęs iš 
lovos ir miegodamas priėjo prie 
lango, jį atsidarė ir šoko iš tre
čio aukšto žemėn; nupuolė Lin
coln gatvelėn ir mirtinai užsi 
mušė.

—Chicagos miesto valdyba 
i gavo pranešimą iš viešų darbų 
administratoriaus Washington: 
įog užginta tūli Chicagos mies
to viešų darbų projektai ir pa
skirta jiems $3,773,095 suma

Dp —, ™ 7 Taigi netrukus darbai pradeda£ fv C_Z 1 1 varyti ir daug buvusių šel-_ _ _ „ - 1111 ’ v’ UClUį, MCI' kjv* 
 piamųjų' eilėse bus paimta prie 

MOTERŲ KLUBO POKILIS darbu.
—Chicagos miesto mayoras 

Kelly uždarė Selvin teatrą, km 
buvo statoma veikalas “Tabake 
Kelias ’. Mayoras rado veikalą 
perdaug vulgarišku, nešvariu 
Teatro savaninkai kreipėsi tei
sman ir teismas patyrinėjęs tą 
veikalą pripažino esant “nekal
tu”, tačiau mayoras teatrui lei
dimą negrąžina.

—Jonas Sinkus, 48 m. am
žiaus, važiuodamas automobilii 
prieš raudoną signalą, susidurt 
su skersai važiavusiu automo
biliu prie Maple ir Ogden gat
vių. To pasekmė buvo kad pat: 

jeigu pereitu Sinku 
atsilankymas

Per devynis metus Lietuviu 
Moterų Klubas vis atidarė Lie
tuvių sociali sezoną su nepa
prastai puikiu banketu. Nuo 
P9įt (pirmųjų to Klubo metu 
mylėtojai geresnių gyvenimo 
dalykų skaitlingai dalyvavo ir 
sekančius metus ne tik patys 
ėjo į tuos Klubo pokilius, bei 
ir savo draugus atsivedė.

Kiekvieną metą didinosi ra
telis Lietuvių Moterų Klubi 
draugų ir svečių, ir narės šios 
organizacijos didžiuojasi kad 
Lietuvių tarpe įsteigė draugin
gą veikimą kurs, 
metų skaitlingas
turi kokią reikšmę, tikrai paro
do kad Lietuviai mėksta aukš
tos rūšies pasilinksminimus.

Artinantis Lietuvių Moterų 
Klubo dešimties metų sukaktu
vėms, rengiama milžiniškas po- 
ki'lis. kuris įvyks ketvirtadienio

7 d., Fort 
Detroito ir 
į šį pokilį
Kurie

KALĖDŲ EKSKUilJA
(LIETUVĄ JgL

IŠPLAŲKIA Iš NEW YORKO
SEKANČIAIS LAIVAIS: 

IROTTNINGHOLM Lapkričio 16 
3RIPSHOLM

S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA- gyvendama, padengti savo ke7 
lionės ir sugaiščių kaštus, o ki
ti pinigai butų sutaupyti.

SLA. nariai, meskit pataika
vę savo panti jai, nebalsuokit 
neatsižvelgdami kur žmogus 
gyvena, bi tik jums įpirštas 
kandidatas. Jus savo sunkiai 
uždirbtais centais turit sumo
kėti kiekvieną centro ponų pa
sivažinėjimą, taigi rinkit tokius 
kurie arčiausia 

Rinkit tokius 
nuoširdus SLA. 
ne del uždarbio 
mo vietas laiko.

Senas SLA-ietis.

CIJOMS ARTĖJANT
Ateina SLA. Pildomosios Ta

rybos nominacijų laikas.
Socialistai su savo kandidatų 

sąrašu išėjo — jie išėjo su to-
Jonzs Mikalauskas, pusamžis kiu sąrašu kad jei laimėtų tai 
Telšų apsk., Laukuvos par. socialistai butų tikri ponai Su- 

mirė Spalių 6 d., palaidotas šv įsivienijimo Lietuvių Amerikoje 
tauti-

iš

|ir sauvaliautų ant musų 
nes organizacijos.

Ateina laikas ir mums 
ninkams pasirūpinti savo 
šu ir paruošti savo sekėjus no
minuoti atsakančiausius kandi
datus.

Musų tautininkų eilėse 
gana gerų ir pasišventusių 
suomenės gerovei veikėjų, 
manių ir energingų darbuotojų 
Susivienijimo labui. Galima 
butų iš jų pristatyti ir daug 
kandidatų, ir rastųti daug no
rinčių būti nominuotais. Ta
čiau juo daugiau kandidatų 
statysim, juo daugiau mūsiškių 
veikėjų norės tos garbės tuo 
labiau musų spėkos bus skaldo
mos, ir musų priešai gali leng- 

mirė vai lainąėti.
Kaži-: Savo spėkų suskaldymo pa

vyzdį turime iš praėjusių kelių 
tčvų lmetų: kuomet tautinė srovė 

iš Raseinių apsk., j nesusitarė, kuomet musų kan- 
j amž.; į didatų buvo dvi virtinės, socia- 

palaidota šv. Hstai palengva įsibriovė į Su- 
jsivienijimą ir šiandien yra po
nais musų didžiausios organi
zacijos. Tiesiog mums į veidą 
drėbta raudonas plėtmas kuo
met socialistai užvaldė Susivie
nijimą ir dabar kėsinasi išmes
ti iš vietų paskutinius musų 

I žmones.
1 Jau pereitame seime socialis- 
j tai išvien ėjo su komunistais ir 

vų Maitinkiute, mirė Spalių 25: jjems davė tūlas vietas komisi- 
Dabai- komunistai jau iš-

Kazimiero kapinėse.
Veronika Žilinskienė, 65 me

tų amžiaus, iš Panevėžio apsk.: 
mirė Spalių 12; palaidota šv 
Kazimiero kapinėse.

Ona Šumskienė, iš tėvų Stul 
piniutė, 62 m. amžiaus; iš šiau 
lių apsk., Papilės par.; mirė 1 
d. Spalių, palaidota šv. Kaži 
miero kapinėse.

Jonas Šileris, 
Tauragės apsk., 
mirė Spalių 12; 
tiškose kapinėse.

Genovaitė Miškienė, iš 
Marcinkiutė, pusamžė, iš 
lių apsk., Kuršėnų par.; 
Spalių 15 d., palaidota šv 
zimiero kapinėse.

Lucija Vaitkiutė, gimus Chi 
cagoj, 17 metų amžiaus, 
Spalių 
miero kapinėse.

Monika Akuocienė, iš 
Petraičiutė, i
Nemakščių par.; 37 metų 
mirė Spalių 17 d., ;
Kazimiero kapinėse.

Kazys Bajorūnas, pusamžis,
Krekenavos 

17; palaido- 
kapinėse.
iš tėvų Vai- 

gimus Panevėžio 
mirė Spalių 21 d.; palaido- 

Kazimiero kapinėse.

pusamžis, i: 
Batakių par. 

palaidotas tau

įtėvi 
šiau-' 
mir>

. Ka-

15; palaidota šv.

iš Panevėžio aps., 
par.; mirė Spalių 
tas šv. Kazimiero

Marė Bulavienė, 
cekauskiutė, 
ip.
ta šv

Bronislava Lydeikienė, iš te

i.; palaidota šv. Kazimiero ka- I 
pinėse.

Juozas Visockis, 62 m. amž., 
iš Betygalos par., mirė Spalių 
25; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Elzė Kielienė, iš Raseinių ap., 
Batakių par., mirė Spalių 25; 
palaidota šv. Kazimiero kapinė
se.

tauti-
sąra-

yra
vi-
su-

kėjo pasišventėlių, kuris nežiū
rėjo kiek paims iš iždo “kelio
nių ir sugaiščių” atlyginimo, 
bet kiek padarys gero Susivie
nijimui.

Ant Vice-Prezidento
ADV. A. O. ŠALNA, iš Bos

tono. Jaunosios gentkartės vei
kėjas ir geras Lietuvis.

Ant Sekretoriaus:
DR. M. J. VINIKAS, 

tinis sekretorius, kuris 
daug gero organizacijai 
tą vietą.

Ant Iždininko:
ADV. J. S. LOPATTO, iš 

PENNSYLVANIJOS, gyvenąs 
Wilkes-Barre. Senas SLA. dar
buotojas, ir tikras žinovas Su
sivienijimo reikalų. Wilkes- 
Barre randasi visai arti New 
Yorko, ir iždininko nuvažiavi
mas Į centrą nekaštuos šimtais 
dolarių kaip dabar kaštuoja at
važiavimui iš Chicagos. Prie 
to, valstijų valdžia reikalauja 
kad SLA. iždas butų laikomas 
TIK Pennsylvanijoj, todėl mes 
išpildysim visus 
pavesdami SLA. 
vari jos žmogui, 
dabar iždas turi 
Pennsylvani j o j, 
nis SLA. 
gos važinėja į Pittsburghą 
daro dar daugiau kaštų kad 
mažiausiuose reikaluose.

dabar- 
padarė 
užėmęs

gyvena!
kurie yra tikri, 
darbuotojai, o

ir pasipinigavi-

LONDONAS, Anglija

reikalavimus 
iždą Pennsyl- 
žinote kad ir 
oficialiai būti 

todėl dabarti- 
iždininkas iš Chica 

ir 
ir

Daktaru-Kvoteju:
DR. JONAS STANISLOVAI- 

TIS, dabartinis, iš Waterbury, 
Conn. (Kiti kalba buk jis ne
kandidatuosiąs, tačiau jis tik-j 
rai neatsisakė) ; arba

DR. S. NAIKELIS, iš Chica-I 
gos.

SPORTO KLUBO 10 METŲ 
SUKAKTIS

šį rudenį suėjo 10 metų kaip 
gyvuoja Londono Lietuvių jau
nimo sporto klubas. Tam il
gom klubo gyvavimui atžymėti 
surengta įvairios pramogos, ku- 
ros tęsis iki galo šių metų.

Sukaktuvių minėjimas pra
sidėjo Spalių 20 d., su pamal
domis bažnyčioje ryto metą, o 
po pietų surengta koncertas su 
dviem vaidinimais, su dainomis 
ir kalbomis.

Toliau, Spalių 26 d., sureng
ta metinis klubo balius.

Lapkričio 6 d., rengiama iš
kilmingi pietus.

Londono Lietuvių jaunimas 
turi gerus, sumanius vadus ir 
per tai taip nuosekliai gali vei
kti. Geistina kad visi jaunuo
liai prie klubo dėtųsi, o suaugu
sieji Lietuviai juos remtų vi
suose jų darbuose. Rep.

KANADOS TAURĖ 
TROFEJA LIETU- 

TUVAI
Kanados Pulkinmkas G. L 

P. Grant-Suttįe lankydamasis 
Lietuvoje padovanojo Kanados 
Taurę Trofėją kaip savo perei
namąją dovaną Lietuvos gim
nazijoms, kurios kiekvienais 
metais geriausia pasižymės fi
ziškame auklėjime ir sportui 
se.

šiais metais šią žymaus Lie
tuvos draugo Kanadiečio dova
ną laimėjo Aušros Berniukų 
Gimnazija sportų turnamente, 
kuris įvyko Kaune Birželio 15 
ir 16 dienomis.

Toks Lietuvai palankumo 
ženklas iš Pulkininko Grant- 
Suttie be abejojimo visų Lietu
vių didžiai vertinamas.

Arėjas Vitk.

Į jese. 
kalno baugina, socialistus “fa
šistais”, reiškia mumis tauti
ninkais, ir siūlosi stoti socia
listams į talką mus visai nu
stumti į užpakalį.

Musų veikėjams reikės pasi
aukauti savo ambicijose ir pa
klausyti tų kurie nesuintere- 

o 
ir 

reko- 
nesi- 
near-

LSB. suoti Susivienijime vietomis.

VYNO GAMYBA
OHIO VALSTIJOJ

Iždo Globėjų:
VALAITIS,' buvęs 
redaktorius, dabai’ 

radio programų ve-

Ant
JONAS

“Vienybės”
Lietuviškų
dejas, iš Brooklyno, ir

STASYS MOCKUS, dabarti
nis iždo globėjas, iš So. Bos
ton, Mass.

Arti SLA. Centro
Įsitėmykit kad čia rekomen

duojami kandidatai visi randa
si arti SLA. centro, išskyrus 
vieną Dr. Naikelį.

Arti centro išrinktieji Pildo
mosios Tarybos nariai per me
tus sutaupys Susivienijimui 
tūkstančius dolarių. Dabar tik 
iždininko ir vienos iždo globė
jos kelionė kaštuoja tiek kad 
visa Pild. Taryba galėtų, arčiau;

i linkinti organizacijai gero, 
1 apsiimti tiems kurie bus 
pnenduojami, o kitiems 
j veržti į priešakį ir darbo 
Įdyti.

Erie eže-1 Jau Praeit$ vasarą Brookly- 
:špl“sias ne iv-'’ko tautinių veikėjų pasi- 
ka” ~ su- i {-ar’mas tu° reikalu. Dar galu- 

<iėrimu! ^na’ Piliai nenustatyta tau- 
j tinis kandidatų sąrašas, tačiau 

i numatyta yra nekurie asmenys, 
gaminimas atgijo grei-Į ku.”uos čia suminėsiu, ir kartu 
geriau negu kokia kitaHpridesiu daugiau,

! kurie nominacijose galima sta
tyti, o paskui balsavimuose jau 
turėsime nusistatyti ant vieno 

j sąrašo ir jį remti.
Į čia paduoda vardus tinkamų 
; kandidatų į S.L.A. Pildomąją 
Tarybą, ant kurių gali apsisto- 

.ti visi 
čiai ir

Ohio valstijoj, prie 
■o pakraščių, plačiai 
vy n u ogių augi ni m as, 

svaiginančių
išaugo į didelę pramo-]

da-

Vilkė re, Lapkričio 
Shelby viešbutyje, 
apielinkės Lietuviai 
šii dingai kviečiami,
lyvavote šiuose banketuose, 
silankykit ir vėl atnaujinti 
vo draugiškus ryšius, o tie 
rie ncdalyvavot, turėsit patogią
progą susipažinti. Visiems už- 
tikrinama linksmas ir malonus 
vakaras. Rast.

VOUNGSTOWN. O

Medelis naujo lėktuvo, Lietuvio paties padirbtas 
kokiu manoma kitą vasarą skristi Lietuvon

lizniui, 
rę.

Vyno 
iau ir

pramonė.
šiandien Ohio valstijoje yra 

iau 47 vyno gamyklos veikian
čios su valdžios leidimais. Vy- 
io pramonėn sudėta virš 100 Į 
Bilijonų dolarių, ir prie vyno) 
gaminimo — vynuogių augi-j 
nimo iki supilstymo į bonkasĮ 
ir išvežiojimo Į parduotuves —i 
dirba apie 150,000 darbininkų, 
daugiausia vyrai.

Vynuogių auginimas nebuvo 
sulaikytas ir per “sausuosius” 
'aikus, ir Ohio valstija neužsi- 
liko vyno gaminime, bet gamy
ba ėjo namuose, slaptai, 
vienas vyno mėgėjas kuris 
mokėjo pasigaminti vyno, 
rėjo savo namuose bačkas

tautininkai ir sandarie- 
nepadarys klaidos:

šla yra modelis lėktuvo kur; lakūnas Antanas Kiel’, statydinasi ir pa
siryžęs kitą vasarą skristi be sustojimo į Kauną. Lėktuvas bus šešiavie- 
tis, turės “cruicing speed” 200 mylių į valandą.

Ant prezidento:
N. RASTENIS iš Cle

velando, arba
JONAS TAREILA, senas S. 

L. A. veikėjas, buvęs kitados 
musų organizacijos prezidentas, 
ir dirbęs tais laikais kada rei-

užsimušė, o su. juo va 
žiaviii, Marcelė Jakienė sunkia: 
sužeista nugabenta į ligoninę.

—Miesto valdyboj kilo suma
nymas atsukti laikrodį vieni 
valanda ir žiemai pasilikti prie 
rytinių valstijų laiko (Eastern 
Standard Time). Dabar už ta 
ir prieš eina visur ginčai. Vie
ni protestuoja, kiti sum any m 
užgiriu. Hearsto laikraščiai pa 
darė net “šiaudinį balsavimą” 
tuo klausimu ir pasekmės paro- 
dė jog diduma balsų nori cen-

sa" tralinio laiko. Dabar miestą 
kn” leis gyventojams nubalsuoti a- 

nori pasilikti prie priprast: 
centralinio laiko, ar gryžti pri 
lytinio’ kuris naudojamas va 
saromis.

—Maistas 
tik dienomis

Ypatingai šeštadieniais vis 
kas keliais centais pašoka, kuc 
met seniau šeštadieniais pro 
dūktai vis būdavo pigesni.

Nesenai valstija išleidi 
“pinigus” pilkėjams mo- 

valstijai “pirkimo taksus”, 
patirta kad pramoninkai 
“taksus” imdami valsty- 

pinigai perdaug išnaudoję

vis brangsta, m 
bet ir naktimis

Kiek- 
tik 
tu- 
vy-

Adv

Dviejų Metų Sukaktuvesno.KONCERTAS. SLA. 157-ti 
kuopa rengia dideli koncertą si 
prakalbomis sekmadienį, Lap
kričio 3 d. Kalbės SLA. gene
rally organizatorius Jonas Ja-1 
rus iš Clevelando, apie Susivie- j 
nijimo reikalus. Koncertinę da- i 
’į išpildys vietinė 
Rožė Lukoševičiutė, ir 
landicčiai

M. Žitkus,

UŽSAKYMAS Iš PALESTI
NOS

Kaunas. šiomis dienomis 
miškų departamente gauta už
sakymas pagaminti Palestinos 
geležinkeliams už 300,000 litų 
pušinių pus-šliperių (geležinke
liams pabėgiai) ir timberių 
vartojamų taip pat geležinkelių 
reikalams.

savo 
keti 
nes 

j tuos 
dainininke hės

Cleve- pirkėjus ir patys pasipelno, iš- 
Anelė Kavaliauskie- sykio tie pinigai visur biu < 

nė ir M. Žitkus, abu įžymus geri. Gi pastaromis dienomis 
ląinininkai; akordionu gros K. visi pramoninkai turbut susita 
Yurgelis, ir kalbės J. Maži u k-p-? tuos valstijos “pinigus” at 

Gruodžio 7pia, SLA. vice prezidentas. Kon- sisako priimta, ir vėl ima vari 
! eertas ir prakalbos rengiamos mus centus.
I Lietuvių parapijos salėje 3 vai.' —Valstijos legislaturoje til 
po pietų. Po koncerto bus šo-! viena diena gauta 105 peticijo 
kiai. širdingai užkviečiam vi- iš įvairių valstijos kalėjimų 
sus Lietuvius ir Lietuvaites at- visose tose peticijose kaliniai, 
silankyti. Įžanga pigi, tiktai daugiausia žudikai (tik iš vie 
15c. Komitetas, no Chicagos miesto 33 žudikai'
—------------------------------------------- j prašo gubernatoriaus susimy-
Jž S3 metuose pralinksminsit Įėjimo, audos pakeitimo, termi 

visą kaimą — išrašykit saviš-, no sutrumpinimo, bendro pa 
kiams į Lietuvą “Dirvą”. įliuosavimo, ir tt. Gubernato-

VEDŲ 
'^'-Amerikoj 

Linija
X DARIUS IR GIRĖNAS

žemos Ekskursijoms 
Laivakorčių Kainos

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas modemiškas laivas 
‘MARIEHOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y.

“M A R G U T I S”
Skaitykit “Margutį”, komn. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu i mėnesi. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.1 

Chicago, Ill

4

T

Parašė P. JURGĖLA
TURINYS:' Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei

kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

UETLWM

&

3

Ife. GIRCNuftS



DIRVA 3 ' I

(Tęsinys iš pereito num.)

SVEIKA, MIELA LIETUVA!
ĮVAŽIAVIMAS KLAIPĖDON

RUGPJŪČIO 7. — Išbundam laive 5 valan
dą ryto — nei miegas neima, rodos per naktį 
rūpėjo parvažiavimas Į Klaipėdą ir į Lietuvą. 
Keltis dar anksti, bet daugiau miegas neima. 
Pažiurėjus per langą matėsi dangus apsiniaukęs, 
Oras ramus, be vėjo, taigi laivas plaukia ramiai.

Apie 7 valandą keliam, rengiamės, nors bu
vo tokių kurie kėlėsi su saule, visai anksti, ir 
juos jau radom bevaikščiojančius po denį, žiū
rinčius katras pirmiau pamatys kraštą.

Po pusryčių, vėliau, apie 10 valandą, pasi
matė toli-’toli į šiaurės rytus Lietuvos kraštas! 
Visi sulipę ant denio priešakyje tik. kalbam, ro- 
dinėjam savo žinomas vietas, tie kurie pirmiau 
jau esam buvę Lietuvoje. Su mumis vykstąs 
V. Bizauskas, buvęs Lietuvos ministeris Berli- 
ne, kuris lankėsi Švedijoje ir šiuo laivu gryžo, 
Amerikiečių apstotas aiškina, pasakoja kas ten 
tai ten tai kitur jau matyt. Visai pirmą kartą 
Baltijos jura Į Lietuvą Įvažiavo musų žinomie
ji keleiviai, delegatai j Pasaulio Lietuvių Kon
gresą, Dr. J. Baltrušaitienė ir “Tėvynės” re
daktorius S. E. Vitaitis.

Laivo darbininkai iškelia ant stiebo Lietu
vos vėliavą, kuri naktį buvo nuleista, ir laivas 
plaukia artyn ir artyn Klaipėdos. Pradeda aiš
kiai matytis bažnyčių bokštai, dirbtuvių kami
nai, aukšti medžiai. Viskas tas kas minuta di
dėja, ir neužilgo prieš akis atsiskleidžia visas 
miestas ir visi Klaipėdos krašto krantai. Iš ju
ros matosi net Palangoje Birutės kalno juodas 
pušimis apaugęs pakilimas, bet jis taip toli kad 
be paties juoduojančio kranto daugiau nieko ne
galima įžiūrėti.

11 valanda ryto — mes įplauktam į Klaipė
dos uostą! Valio Klaipėda! Valio Lietuva!

Musų laivan atiriamas valtimi, tam paskir
tas Lietuvos valdininkas, kuris del formos įve
da laivą į uostą. Tokios tvarkos prisilaiko visos 
šalys svetimiems laivams įplaukiant.

štai jau laivas priplaukia priestotėn, kran
te atvykę pasitikti didokas buris žmonių, ir net 
iš Kauno atsiųstas DULR atstovas, p. Šumaus- 
kas, atvyko mus delegatus pasitikti, žino net 
musų vardus. Iš Kauno taipgi buvo atvykęs 
Lietuvos filmų žinių filmininkas, laivą ir mus 
filmuoja. Kaip tik buvo uždėta į laivą lieptas 
nuo kranto tuoj pas mus atėjo p. šumauskas, 
p. Zaborskis, kuris yra švedų Amerikos Linijos 
skyriaus vedėjas Klaipėdoje, Kostas Cerpinskis, 
Turizmo Sąjungos atstovas Klaipėdoje, ir Klai
pėdos šaulių atstovas Antanas Bartkus, kuriam 
buvo pavesta mus keleivius globoti iki išvažia
vimo į Kauną arba kur kam reikia.

Sveikinamės,' susipažystam su vienais ir ki
tais, ir paskui su bagažais ii’ viskuo pereinam iš 
laivo į Klaipėdos muitinę, peržiūrėjimui bagažo 
ir pasų, kaip yra priimta. Ten sukinėjasi Lie
tuvos valdininkai muitininkai, kurie vieni tikri
na pasus, kiti bagažą. Bagažą mažai kurių žiu
rėjo, tik šio-to paklausė, ir viską perleido be jo
kių trukdymų. Kiti vežėsi net ir prekių už ku
rias reikia muitas mokėti, bet nieko nereikalo- 
vo. Kiek kitaip darė su iš Švedijos parvažiavu
siais žydais, kurie šio-to parsivežė: jie turėjo 
parodyt viską ką parveža, ir ištolo buvo matyti 
jie mokėjo muitininkams pinigus.

Ar galima muitininkus papirkti? Amerikos 
Lietuviai turi kokią tai keistą nuomonę kad par- 
vykus į Lietuvą, parvežant kokių prekių, “paki
ši” muitininkui dolarį ar. tam panašiai ir jis ta
vo bagažo nekrės.... Tai keistas ir nereikalin
gas galvojimas: muitininkas yra ne vienas bet 
keli, ir jie vienas kitą mato, ir jų viršininkas 
juos mato. Jeigu vienam kuriam kištum pini
gus kiti juk gali matyti — žmogų dar į bėdą 
įtrauktum. Jis, per pasažierio paikumą, galėtų 
ir darbo nustoti, nes kitiems ir jo viršininkui 
pasirodytų kad jis reikalauja kyšio. Kaip sa
kiau, be kyšio ir be prašymų visi muitininkai 
visą bagažą visai mažai tekrečia ir menkai te
žiūri ką parveži. Jeigu paprašo ką atidaryti jo 
valizas tai viskas ką daro tik iš viršaus pažiūri 
ir paklausio šio-to, jokių krėtimų nėra.

Pati muitinė man nepatiko, nes ji įrengta 
daugiau prekėms priimti, ne keleiviams. Bet 
ką darysi: Klaipėda yra daugiau prekių uostas 
ir į jį įvažiuoja keleivių tik desėtkais ir tai re
tai, todėl neapsimoka statydinti puikaus namo. 
Kada įsigyvuos Lietuvos Turizmo Sąjunga, ka

da sutvarkys Lietuvoje priėmimą svetimų šalių 
turistų, be abejo bus įrengta ir tinkama stotis 
pasažieriams priimti.

Iš muitinės visi ėjom pėksti į Turizmo Są
jungos raštinę pasidėti savo daiktus ir pasidai
ryti po Klaipėdą, nes traukinis į Kauną ir kitas 
Lietuvos dalis išeis tik vakare. Turizmo Sąjun
gos skyriuje keleiviams parūpino geležinkelio 
bilietus ir suteikė kitokių patarimų.

Kaslink musų ėjimo pėkščių iš muitinės į 
miestą. Man rodos, švedų Amerikos Linija tu
rėtų parūpinti autobusą ir Klaipėdoje, kaip turi 
Gothenburge ir Stockholme, nuvežti į stotį ar 
į paskirtą vietą mieste, nes pėkštiems eiti per
toji.

LIETUVOS TURIZMO KLAUSIMU

Apie Turizmo Sąjungą ir jos veikimą rei
kia tarti keletą žodžių.

Kada 1928 metais mes iš Anglijos atplau
kėm laivu į Klaipėdą, mus pasitiko Klaipėdiečių 
biznierių būrelis, kurie visą dieną iš apie šimto 
Lietuvių gerai pasinaudojo, nusivedę') savo vieš
butį. Negana kad keleiviai tame viešbutyje per 
dieną šiaip sau darė biznio, gerdami Lietuviš
kus gėrimus, nes tada buvo Amerikoje prohibi- 
cija ir visi buvo ištroškę, bet tie biznieriai dar 
išgalvojo ir kitokį dolarių pasikolektavimą.

Tą viską įsitėmijau ir neužmiršau. Kada 
sugryžau į Ameriką, patėmijau Lietuvos laik
raščiuose aprašymą jog Lietuvoje rūpinamasi 
steigimu Turizmo Sąjungos, priėmimui iš kitų 
šalių atvykstančių svetimtaučių. Prie to darbo 
kaip tik figūravo mano Kaune pažinti Maj. A. 
Ardickas ir Gen. V. Nagevičius. Tuoj parašau 
jiems laiškus su nurodymais kaip Klaipėdoje 
išnaudojami parvažiuojanti Lietuvon Amerikie
čiai. Apie tai jie paminėjo net Lietuvos laik
raščiuose, na ir kitą metą — 1929 metais — ka
da pradėjo atvažiuoti į Klaipėdą Amerikos Lie
tuviu ekskursijos, jas jau pasitiko Klaipėdos 
Šaulių Sąjungos skyriaus viršininkai, kurie nu
vedę į kitą viešbutį negu tą kur pirmiau Lietu
vius išnaudodavo, jau net nemokamai davė pa
valgyt ir gražiomis kalbomis pasveikinę, apro
dė Klaipėdos įdomybes — vis be jokių kaštų. 
Amerikiečiai pradėjo stebėtis kame dalykas kad 
iš jų niekas dolarių neprašo, nes girdėdavo nuo 
kitų kaip seniau būdavo daroma, per ištisą 10 
metų! Reiškia, mano laiškai pataikė į tuos as
menis kurie galėjo ką nors pagerinti, ir padarė 
tą labai greitai. Neužteko kad Klaipėdoje ke
leiviai pradėta gražiai Lietuviškai sutikti, bet 
ir Kybartuose, kur į Lietuvą įvažiuojama trau
kiniais, ir ten šaulių sąjungos skyriaus valdy
bai buvo įsakyta parvykstančius Amerikiečius 
broliškai Lietuviškai sutikti. Kuomet parvyk- 
sta didesnės ekskursijos, šauliai pasitinka net 
su muzika, su gėlėmis!.... Tas praktikuojama 
iki šiai dienai.

Tas viešbutis kuris seniau darė iš Ameri
kiečių biznį, dabar uždarytas....

Bet eisim prie Turizmo Sąjungos. Kiek 
nuo 1928 metų turizmo reikalų organizavimas 
žengė nežinau, nes* kas buvo dirbama tai nebu
vo spaudoje minima. Tačiau dabar parvykus į 
Klaipėdą ir susitikus Turizmo Sąjungos atstovą 
gavosi daug gerų minčių ir vilčių ateičiai. Tu
rizmo sąjunga dabar dar yra taip sakant savo 
tvėrimosi stadijoje, dar neturi pinigų savo dar
bui ir nežino iš kur jų gaus. Amerikiečių suti
kimas ir dabar tebėra Lietuvos šaulių žinioje, 
o Turizmo Sąjungos tikslas yra plėsti svetim
taučių lankymą Lietuvos. A. S? Trečiokas ir 
aš, kaipo Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos nariai, skubiai stengėmės patirti iš 
p. Cerpinskio apie Turizmo Sąjungą, ir jis nu
džiugo gavęs susidurti su asmenimis kurie tuo 
Mausimu suinteresuoti ir gali duoti net patari
mų jų darbui. Patyrėme kad Kaune prie Tu
rizmo Sąjungos yra tokie įžymus asmenys kaip 
Jonas Vileišis, Matas šalčius ir kiti. Klaipėdoje 
skaitosi tos sąjungos skyrius, ir skyriai yra ki
tuose Lietuvos miestuose. Dabartiniu laiku tu
rizmo sąjungos vadai bando išplėsti pačių Lie
tuvių lankymą Lietuvos įdomesnių vietų, nes 
ekskursijoms ir turizmo sąjungos nariams Lie
tuvos gelžkelių valdyba atpigina bilietų kainas 
pusiau. Prie to, beveik geriausį pasisekimą ir 
■tai dabar, Turizmo Sąjunga turėtų, ruošdama 
ekskursijas iš Lietuvos į Ameriką. Norinčių į 
Ameriką patekti Lietuvoje yra labai daug, ir ki
ti turi savo pinigų. Bet diduma jų nori atvyk
ti Amerikon po turizmo priedanga, o paskui čia 
pasilikti gyventi.... ToMe pridaro nemalonu-

mo ir Turizmo Sąjungai ir Amerikos konsulas 
nelabai nori duoti vizų į Ameriką vykti.

Turizmo Sąjunga galės pagelbėt ir Ameri- < 
kos Lietuviams, tik reiktų prižiūrėti kad jos ' 
patarnavimas Amerikiečiams nebūtų paremta ; 
kokiu nors pasinaudojimu, o tikru patarnavi- i 
mu. Tuo pačiu laiku reikia dirbti išvystymui 
turizmo į Lietuvą iš kitų šalių.

Laivu “Gripsholm” su mumis važiavo keli 
šimtai turistų; jie keliavo ne į kurią paskirą 
šalį bet lankyti didumą šalių ir miestų Baltijos 
pajūrio. Jie lankė, kaip jau minėjau, Norvegi
jos fjordus, Kopenhageną, Švedijos miestus ir 
Leningradą, praplaukdami pro pat nosį Klaipė
dos ir Palangos! Turizmo Sąjungos užduotis 
turėtų būti traukti tuos turistus Lietuvon, susi- 
žinant su švedų Amerikos Linija, kad ji į savo 
kelionių rautą įspraustų ir Lietuvą. Kaip Nor
vegijoje, kur buvom, matėsi tik prastumas ir 
gamta — be jokių puošnumų ir moderniškų 
hoitelių, — taip ir Lietuvos pajūryje yra gra
žių gamtiškų vietų, ypač Palangoj, kur turis
tai galėtų aplankyti, pasigerėti, ir vėl gryžti į 
laivą, kaip mes darėm apsilankę Norvegijos kal
nuose, tą pačią dieną.

Palangoje yra kelios didelės vietos kur ga
lima kelis šimtus svečių priimti ir pavalgydinti. 
Keletą valandų praleidę, aplankę Palangą, Biru
tes Kalną, ir net pasimaudę Baltijos juroje, ke
li šimtai turistų jau reikštų Lietuvai keliolika 
šimtų dolarių naudos. Palanga nuo Klaipėdos, 
kaip tuoj patirsite, yra visai arti — trumpiau 
autobusais važiuoti negu iš laivo į Eidfjordą. 
Viskas ko reikia tai turėti gana autobusų ar 
taksių, susitarti su švedų Amerikos Linija kad 
ji matytų reikalo Amerikos turistus išleisti vie
nai dienai Klaipėdon. Iš Lietuvos pusės reika
linga padaryti visai nevaržomas išlipimas, iš Tu
rizmo Sąjungos geras aprūpinimas patarnavi
mo išlipus iš laivo, ir aprūpinimas užkandžio 
Palangoje, ir darbas baigtas. Norint atitraukti 
turistus apsibūti Palangoje ar kur kitur, jau 
reikia turėti moderniškesnę apsistojimo vietą, 
o tą įrengti be valdžios pagalbos Turizmo Są
junga dabar nepajiegs.

Pačią Palangą reiktų labiau garsinti, Biru
tes kalną padaryti istorišku atžvilgiu svarbų, 
susekti jo tikrą kilmę — ar jis yra Vikingų su
piltas ar pačių Lietuvių (kaip aš paminėju savo 
istorinėje apysakoje “Baltijos Aras”), ir tada 
Amerikos turistai norės ten lankytis, matyti, ir 
mokės pinigą už nuvežimą.

švedų Amerikos Linijos Baltijos juros lai
vuose, “Marienholm” ir “Kastelhom” yra gra
žios brošiūrėlės apie Lietuvos pajūrį, išleistos 
Švedų kalba.. Brošiūrėlės tiesiog žavėja, pačiam 
Lietuviui padaro malonumo ir traukia matyti 
tas aprašomas Lietuvos pajūrio vietas. Virše
lis spausdintas geltona-žalia-raudona spalvomis, 
vaizduoja pajūrį ir gražią geltonkasę Lietuvai
tę sėdinčią puikiame smėlyne, pajūryje, maudy
mosi kostiume. Viduje brošiūrėlės prispausdin
ta tikrų pajūrio vaizdų-fotografijų. Ta brošiū
rėlė pagaminta suįdomavimui švedų lankytis 
Lietuvoje, reiškia naudoti jų laivus keliavimui 
Baltijos juromis.

Panašių, dar gražesnių ir pilnesnių brošiū
rėlių, reiktų išspausdinti Angliška ir kitokiomis 
kalbomis ir platinti, ypač Anglijoje ir Ameriko- 

Vilioti svetimšalius į Lietuvą jos gamtos 
Juk laivai ren- 

ekskursijas į visas pasaulio dalis, parodymui 
ten išstatytų puikių, moderniškų viešbučių, 
senų, senoviškų griuvėsių, tuščių 
uolų — todėl kad sugeba tai visa

TORONTO, ONTKELIONĖ PALANGON. DR. ŠLIUPAS.
Šaulys Antanas Bartkus atvedęs mus į vi

durmiestį, nurodė kur galima papietauti, ir mes 
visi sugužėjom į vieną valgyklą, kur mums sakė 
yra ne Vokiška. Pietavom anksti, nes sumanėm 
mes keli nuvytai į Palangą ir ta pačia proga 
pamatyti ją, nes nekurie gal neturės progos ten 
nuvažiuoti. Mums keturiems ai- penkiems besi
rengiant į Palangą vykti, nes laiko iki vakaro 
buvo gana daug, nejutom kaip visi parvažiavu
sieji susiagitavo važiuoti kartu su mumis — ir 
štai šauliui Bartkui prireikė gauti net visas au
tobusas musų vežimui, ir jis jį gavo į kelias mi
nutas laiko. Pasirodė kad dabar autobusus tarp 
Klaipėdos ir Palangos operuoja pati Lietuvos 
paštų valdyba, taigi autobusas gauta greitai ir 
be derybų, tik atsikreipus į viršininką kurio ži
nioje autobusai yra. Sueinam į autobusų stotį, 
perkamės bilietus į Palangą ir atgal, čia pribu- 
na autobusai kurie nuskirtu laiku veža šiaip pa- 
sažierius, ir jų buvo gana dikčiai. Su mumis 
vyksta kartu ir šalys Bartkus. Autobusai tie
siog gražus, nauji, dideli, iš lauko nudažyti gel
tona, žalia ir raudona spalvom — visai tiktų ir 
svetimtaučius arba Amerikos turistus į Palan
gą vežti. Kožname autobuse yra šoferis, _ nuo 
pasažierių atskirtas stiklais, kad nebūtų kalbi
namas; važiuoja ir konduktorius. Mes važiuo
jam, dairomės po pakelyje esančias ukes, reiš
kia po Lietuvos laukus. Pravažiuojam Klaipė
dos krašto dalį, paskui įvažiuojam į senąją Lie
tuvą. Rugiai laukuose visur jau nukirsti.

Palangą pasiekėm į 35 minutas, o kelione0ainos, dainavo: J. Adomaity-

DIDELIS LIETUVIŠKAS 
PROGRAMAS

Spalių 19 d. Lietuvių parapi
jos salėje buvo surengta nepa
prasta išMlmė Lietuvių parapi
jos vardu. Publikos atsilankė 
pilnutė salė, kiti net turėjo nuo 
durų gryžti, nes negalėjo su
tilpti.

Programą pradėjo su įžangi
ne kalba S. Augustinavičius# 
nurodydamas vakaro tikslą, ir 
programą vesti pakvietė E. Na- 
rušį. Vakaro vedėjas pareiškė 
programą ir tvarką, pranešda
mas kad pirmą kartą Toronto 
Lietuviai susilaukė tokia skait
lingo jaunimo būrelio su pro
gramų iš Suvienytų Valstijų# 
Detroito Lietuvių šv. Antano 
parapijos. Svečių į šį vakarą 
atsilankė ir iš kitų Suv. Valsti
jų miestų.

Vietiniai perstatė veikalą 
‘Eksproprijatorius1, dviejų vei
ksmų farsas. Artistai savo ro
les atliko patenkintai.

Toliau, Detroito šv. Antano 
Lietuvių choras, 
kui J. A. Blažiui, 
bai gražiai lietą 
kalbėjo Inž. E. J. 
troito. Toliau

gryžti 
iš au- 
į vilų

Eidami praeinam pro gražų Tiškevičiaus 
Prie kalno šiauriniame šone

pažinti, nors

viršūnes, nes 
o buvusiems

bu-

ne

su

-J

akmeni- 
išgarsin- 
žmogus 

kas jam

je. 
paprastumu ir kartu gražumu, 
gia 
ne 
bet 
nių
ti, nešykštėdami pinigų garsinimams, 
yra toks sutvėrimas kuris ima ne tai 
reikalinga bet tai ką kiti jam įperša.

Visos pasaulio dalys ištolo yra viliojančios, 
gražios, ir yra žmonių kurie amžinai nori ke
liauti, matyti. Kodėl mums negarsinti, nepir- 
šti musų gražios dainų šalies Lietuvos, su jos 
puikiausiu pasaulyje pajūriu, su istoriškais pi
liakalniais, su skanių-skaniausiu valgiu?

Lietuvos audiniai, gintaras, medžio, molio 
ir kiti gražus išdirbiniai kokių dabar gausiai ga
minama, tokių turistų atsilankymu butų išpirk
ta vežimai.

Kalbant apie dainų šalį — ar tie patys Lie
tuvos šauliai, jų chorai, negalėtų prisidėti prie 
padarymo ekskursantams atsilankymo maloniu 
ir atmintinu ? Ekskursijos dieną, tam tikrose 
vietose, butų surengta tokios iškilmės ir šventės 
kokias tik Lietuva moka surengti mažiausiam 
atsitikimui esant.

Tai mano fantazija apie padarymą Lietu
voje biznio iš turizmo — iš sukvietimo svetim
taučių į musų gražų pajūrį. Nors tai tik mano 
fantazija, bet ji įkūnyti yra lengva, nes Lietu
viai patys viską turi, tik vieno ko reikia — su
sitarti su laivų linijomis kad jos sutiktų įdėti 
į savo turistų keliones Lietuvos aplankymą.
SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 

komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.
ŠVENTADARBAI — patriotine vieno veiksmo tra

gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.......

10c

25c

10c

vedant muzi- 
sudainavo la- 
dainų. Po to 
žiurys iš De- 

sekė merginų

tė, O. Adomaitytė, P. Staniuly- 
te, 
tė, 
tė.
vedė muz. Blažys.

Toliau dainavo vieni vyraK 
E. J. žiurys, M. Šimonis, Rus
sell, Tautkus, Gelumbauskas ir 
Versiackas.

Po to kalbėjo M. Šimonis# 
Detroito Lietuvių geras veikė
jas, ir kalbėjo vietinis klebonas 
Kun. Baronas.

Programą baigiant sudaina
vo mišrus choras. Visas dainų 
programas buvo begalo gražus#

Po programo prasidėjo links- 
smi šokiai. Svečiai iš Detroito 
buvo pakviesti į kleboniją va
karienei.

Keturauskaitė, Bancevičiu- 
J. Nanauskaitė, Parunskai- 

Joms keletą dainų p i arm

n

viršūnes

į abu galu nekaštuoja nei penki litai. Reiškia, 
Palangos pasiekimas puikus ir greitas.

Važiuodami į Palangą visi sutarėm 
atgal Klaipėdon 6 valandą vakaro. Išlipę 
tobuso, einam per Palangos vidurmiestį
rajoną ir traukiam pirmiausia aplankyt Birutos 
kalną, 
parką ir rumus. 
yra įrengta atvirame ore koplytėlė su šv. Mari
jos stovylėle. čia amžinai stovi keliaujantis 
fotografas, kuris padaro fotografijas į kelias 
minutas laiko. Visas musų buris nusifotogra
fuojame atminčiai. Tas fotografas nudžiugo 
sulaukęs tokio biznio. Jis ten stovi su savo 
žmonele, abu tikri žemaitėliai, paprasti žmonės, 
ir jų tas aparatas toks pat, tačiau fotografijos 
išėjo neblogos, galima žmogus 
vo apsiniaukęs oras.

Kopiam ant Birutos kalno 
buvusiems įdomu ten užlipti,
malonu užeiti, pamatyti pažystamą viršun^, 
gražia, kampais statyta muro koplyčia, kur 
duje įrengtas altorėlis. Viršus kalno apaugęs 
senomis pušimis, šonai taipgi ąpsodyti pušimis, 
kaip toje dainoje pasakyta. Iš kalno
matyt toli į jurą ir į visas puses. Skinam ša
keles, renkam pušų skujeles parsivežti atmin
čiai nuo Birutos kalno. Paskui skirstomės kas 
sau mažais būreliais. Mes trys — Vitaitis, Tre
čiokas ir aš — nuo kalno einame į pajūrį, pra
eiti nors pamatyti.. Oras buvo vėjuotas, apsi
niaukęs, ir vėlai po pietų, taigi pajūryje nieko 
gyvo nesimatė.. Palangoje priimta maudytis po 
pusryčių iki 2 valandos po pietų; paskui visi ei
na pietauti ir po pietų eina pasivaikščioti į pu
šynus, į Kurhauzą ir šiaip visur; kiti eina klau
syti kariško dūdų orkestro muzikos, kuri grie
žia kasdieno po pietų. Dar buvo gana laiko iki 
autobuso gryžimo, todėl mes 'trys,’ perėję per 
miestelį, «nuėjom aplankyti visiems Amerikoje 
gerai žinomą asmenį, Dr. Joną šliupą. Sura
dom jį su žmona namie. Jie labai džiaugsmin
gai mus priėmė, nesitikėdami tokių svečių.'

Daktaras papasakojo apie savo pergyveni
mus Lietuvoje, ir teiravosi kaip galima butų 
pargabenti Amerikon išdalinti jo knygą, “Medi
cinos Istoriją”, ‘tiems kurie ją užsiprenumera
vo. Pasiūliau duoti mums gryžtant po keliolika 
tų knygų, ir mes parvešim. Kadangi laiko daug 
nebuvo tai perilgai ir neužtrukom, gryžom prie 
autobuso keliauti atgal į Klaipėdą. Aš prižadė
jau dar vėliau Palangon atsilankyti ir juos ap
lankyti.

Kurie pirmą ir paskutinį kartą Palangą ma
tė, gryžo labai pasitenkinę. Parvažiavę Klaipė
don pradėjom organizuotis vykti į gelžkelio sto
tį, nes jau buvo vakaras. Turizmo Biuras parū
pino visiems gelžkelio bilietus. Vieni užvalgė 
vakarienės mieste, kiti stotyje. Stotyje esant 
gana laiko iki traukinio išėjimo, bufete ėjo ge
ras biznis, nes Amerikiečiai naudojosi proga pa
ragauti Lietuvos alučio ir kitų gėrimų.

10 valandą vakaro traukinis apleido Klaipė
dą, išveždamas mus ir musų palydovus į Kauną 
— į pirmutinį Pasaulio Lietuvių Kongresą!

(Bus daugiau)

UŽKEIKTA MERGELE — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pus!........

VAIKU TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—‘Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai......................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragedija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi...........

25c

50c

50c

BAŽNYČIOJE. Spalių 20 d. 
visi Detroito svečiai susirinkę 
bažnyčioje per mišias giedojo# 
savo vado Blažio vedami, šitas 
viskas Torontiečiams buvo ne
paprasta naujenybė.

Po pamaldų, svečius pasi
kvietė A. Jurčius ant pietų.

Baigiant valgyt, sekė kalbos. 
E. Narušis perstatė ir kalbaą 
pasakė šie: J. A. Blažys, E. J# 
žiurys, M. Šimonis, vietiniai: 
Kun. Baronas, V. Danielius ir, 
kiti. E. Narušis parapijos var
du dėkojo svečiams už gražų 
programą, ir su jo kalba užsi
baigė svečių kalbos.

šis Detroito Lietuvių atsilan
kymas paliko didelį įspūdį To
ronto Lietuviuose. Detroitie- 
čiai Lietuviai kupini Lietuviš
kos dvasios, kiekvienas meilus# 
neišdidus. Jaunimas nors ir 
čia gimęs, kaip vaikinai taip ir 
mergaitės, nesigėdi Lietuviškos 
kalbos, noriai kalba Lietuviš
kai, kas Toronto čia gimusiam 
jaunimui buvo nuostabu.

VIEŠA PADĖKA, šv. Jono 
parapijos vardu reiškiu padė
kos žodį visiems ir visoms ku
rie kuo nors prisidėjo prie su
rengimo šio taip puikiai pavy
kusio koncerto. širdingai dė
koju rėmėjams kurie prisidėjo 
su didelėmis aukomis, būtent: 
S. Dubauskui, Jurčiams, A. Ur
banavičiui, J. Černauskui, J. 
Talandžiui, P. Vedeckui, E. Na- 
rušiui, V. Ramanauskui, P. Mo
tėj unui, P. Leksui,, Kalinaus-, 
kams, Kundrotams, J. Grubavi- 
čiui, Sakalauskienei, Drabutie- 
nei, Danieliams, žižiui, Belic- 
kams, Karaliūnams, Augusti- 
navičiui, Griškienei, Ivaškevi
čiui, Stanulienei, Mitkuvienei, 
Lastauskams.

Ačiū visoms šeimininkėms 
kurios taip skaniai sutaisė val
gius ir prie stalų tarnavo: O. 
Kalinauskienei, M. Karaliūnie
nei, N. Kundrotienei, E. Belic- 
kaitei, Bepirštienei. Pagaliaus 
ačiū svečiams ir publikai už 
dalyvavimą ir atsilankymą.

E. N.

1

''

i
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

50c Platintai ją tarp savo draugų#
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HITLERIS IR GINKLAI
(Tęsinys iš pereito num.)

& T T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
/A ( T I Ia I DIDŽIOJO LAIKŲ
Z -J J.X JL J. X K-z (Parašė Juozas Sužiedėlis)

•_ Prie ko Hitleris Vokietiją veda? Štai jau šiose 
dienose paskelbiama žinia iš Berlino kad Nazių vadai 
ir valdžios viršininkai Reino-Palatinato-Saaro distrikte 
turės tam tikras dienas “pasninkauti” be mėsos ir be 

: sviesto, taupymui maisto darbininkams.
Mėsos, ypač sviesto, stoka pasireiškia ir kitose Vo

kietijos dalyse. Viršminėtame distrikte valdininkai ir 
jų moterys turės apsieiti be mėsos ir sviesto tas tris 
dienas kurias seniau Lietuvoje “pasninkaudavom”....

Kada jau reikia tokius suvaržymus daryti ir kalbė
ti apie darbininkų aprūpinimą maistu, aišku kad maisto 
stokuoja ir jis brangus ir tiems patiems darbininkams.

Visa vasara Hilteris ir jo padėjėjai rėkė, “Pirmiau 
ginklai, paskui maistas!” Tokie garsai iš paviršio iš
rodo grąsinanti, nes tai girdėdamos kaimyninės šalys 
turi priežasties baugintis Vokiečių užpuolimu. Hitle
ris gal prie to ir rengiasi — ir jo visas išganymas, ar
ba “kailio” išnešimas” gal tik ir butų jeigu jis spėtų 
kur išsiveržti ir, kaip alkanas žvėris, ko pasigrobti ir 
pasisotinti.

Vokiečiai virsta į alkanus žvėris ne tik figurativiai 
kalbant bet ir tikrenybėje — tą parodo stoka maisto ir 
suvaržymas mėsos valgymo. Bet Hitleris ir jo padėjė
jai juos ramina rėkdami-šaukdami, “Pirmiau ginklai, 
paskui maistas!”

Dabar pažiūrėkim kas gali nutikti. Vokiečiai gali 
arba negali .išsiveržti ir savo žvėrišką alkį patenkinti 
ant savo kaimynų — tas priklausys nuo apistovų. Ta
čiau jie labai gerai gali — ir taip gali atsitikti — alkani 
būdami panaudoti tuos pačius ginklus prieš Hitlerį!

Alkano žmogaus prižadais nepripenėsi. Hitleris gi 
visu laiku tik žada ir žada — bet jo pažadai neaiškus. 
Nusibos jie žmonėms, nusibos Vokiečiams alkis kęsti, 
ir tie jo įtaisyti ginklai labai bus patogu panaudoti 
prieš patį despotą.

Panašiai juk atsitiko su Rusijos caru, kurio alkani 
pavaldiniai pavartojo ginklus prieš jį patį.

Vokiečių sukilimas prieš Hitlerį yra tiek pat gali
mas kaip ir jų užpuolimas kurios nors kaimyninės ša- 
dies. 1

Istorijoje buvo labai daug pamašiu atsitikimų kur 
pavaldiniai savo valdovą jo paties įteiktais ginklais iš
vijo arba nužudė.

Dr. Gerhart Seger, buvęs Vokietijos Reichstago na
rys, dabar vieno Chicagos laikraščio redaktorius, pra
našauja kad Hitleris ilgai netesės; jam priešinga karių- 
menė ir daugybė 'kitų elementų, ir visi gyventojai tik
tai laukia laiko dirbti už Hitlerio nuvertimą.

NEBAIGIA IŠNAUDOTI
Chicagos cicilikai rengia 

Vaitkaus vardu pasipiniga
vimo vakarienę. Daugiau 
biznio padarymui, skelbia 
užkvietę net Lietuvos Mi
nister! iš Washingtono.

O Vaitkus tuo tarpu Lie
tuvoje nusiskundžia neturįs 
pinigų ilgiau pagyventi Lie
tuvoje. Ar ALTASS pini
gus surinktus už nuvežimą 
oru į Lietuvą laiškų atida
vė “Naujienoms” ar Vait
kui? Kur tie pinigai?

Jeigu kokios, už šituos vi
sus Grigaičio nuopelnus iš
girsime kad Grigaitis apdo
vanojamas ordenu toje va
karienėje — nors Grigaitis 
visai nesenai Lietuvos or- 
denus apspjaudė. ...

Anglija paima labai daug 
paveldybos 
dar., jeigu 
ir palieka 
dolarių, iš 
džia

taksų. Paveiz- 
miršta turtuolis 
turto milijoną 

to milijono val- 
pasiima sau keturis

šimtus tūkstančių, o pavel
dėtojams lieka šeši šimtai 
tūkstančių. Tais pinigais 
šelpia bedarbius ir tt.

ATLEIDŽIA “GRIEKUS”
Musų bolševikėliams taip 

pritruko vietų žuvauti iš 
žmonių dolarįus, taip nu
smuko jų kromelis kad ne
žino ko griebtis ir kur pul
ti. Puolėsi prie tautininkų 
ir katalikų sudaryti neva 
“bendrą frontą”, bet tie at
suko bendrą užpakalį.

Dabar puolasi prie socia
listų — šaukdami jiems apie 
kokius ten pavojus ir reika
lingumą “bendro fronto”.

Tik ką nesenai jie šunis 
korė ant Grigaičio už pini- 
gavimąsi antru skridimu, 
dabai- jau tuos “griekus” 
socialistams atleidžia (gal 
ir gailisi kad patys nedaly
vavo tame pasipinigavime) 
ir kalbina savo raudonus 
broliukus į bendrą frontą.

Toks tokį visada pažys
ta. Kai išnaudojo visas gu
drybes dolariams iš tamsių 
darbininkų rinkt, dabar no
ri susidėt su Grigaičiu, gal 
išmokys naujų būdų 
riauti....

Amerikos valstybės sek
retorius savo pareiškimą 
darė labai atsargiai, steng
damas neprisižadėti Tautų 
Sąjungai kokio nors bendro 
veikimo ar pastangų to ka
ro sulaikymui ekonomiš
kais spaudimais.

Nežino ką Daryt su 
Pinigais

Vok ietis mokslininkas H. 
Spemann gavo $42,000 No
belio dovaną už jo nuopel
nus medicinos moksle. Jis 
sako turi visus sau reika
lingus instrumentus ir jam 
visko užtenka, nežino ką su 
tiek pinigų galima veikti.

Nobelio dovanų fondas 
įsteigtas Švedo Nobelio ap
dovanojimui kiekvieną me
tą geriausia pasižymėju
sius tam tikrose mokslo ir 
literatūros šakose.

dola-

SUV. VALSTIJOS 
DIRBS VIENOS

Suv. Valstijų sekretorius 
pranešė Tautų Sąjungai sa
vo nusistatymą Italijos-Eti- 
opijos kare: Amerika pa
tvirtina jog laikysis neutra
liai, bet sau viena paskirai 
nuo kitų valstybių, tikslu 
padėti užkirsti Italijai kelią 
tęsimui karo Ąfrpęoje.

Reikaiauja aukštų muitų. 
Senatorius Borah reikalau
ja kad šalyje butų įvesta 
muitai tokie aukšti kad jo
kios kitos šalies produktai 
nebūtų galima Įvežti ir ne
kenktų saviems gaminiams.

Amerikos Darbo Federa
cija jau pradėjo savo kovą 
prieš komunistus narius to
je federacijoje. Vajus pra
dedama nuo Minneapolio.

Šį sezoną Suv. Valstijose 
jau užsimušė 20 futbolo lo
šėjų studentų.

Bažnyčios Džiaugiasi - 
Daugėjimu Pasekėjų

Surinktos pereitų metų 
statistikos rodo kad viso
kios bažnyčios ir religiškos 
sektos Suv. Valstijose gavo 
1,222,064 naujus narius.

Romos katalikų bažny
čia, kaipo paskira vienetą, 
stovi pirmutinėj vietoj su 
viso 20,398,500 parapijonų 
ji gavo 198,915 naujų.

Baptistų bažnyčia seka 
antra su 10,027,929 parapi- 
jonais. Ji yra vadovauja
ma protestonų šaka.

Po to seka Metodistai, 
su 8,976,492 parapijonais.

Naujų narių gavo kitos 
sektos sekančiai: Metodis
tai 210,475; Baptistai 161,- 
720; Liuteronai 101,118, tt.

Visų bažnyčių ir religiš
kų sektų nariai 1934 metais 
sumokėjo savo pagalviniu 
ir aukų $299,416,781.35 — 
po $12.07 nuo galvos. 1933 
metais suaukauta po $16.11 
nuo vaivos.

1'934 metais Suv. Valsti
jose buvo 207 visokios re
ligiškos grupės, kurių ben
dras nariu skaičius siekė 
62,035,688. "

Tas reiškia kad pusė vi
sų Suv. Valstijų gyventojų 
priklauso kokiai nors tiky- 
biškai sektai.

Keistai skamba Lietuviš
kai. Brazilijos respublikos 
prezidento vardas yra: 
Getulio Dumelles Vargas.

BUDĖK, LIETUVI
Supas debesys kraujuoti
Europos padangėj,
Šliaužo Vokietis ginkluotas
Lietuvos palangėj.

Šliaužo, uosto, šnipinėja,
Taiko, nori šauti,
Bet dar bijosi, persilpnas
Taiką ardyt, griauti.

Jis dar silpnas ir menkutis
Prieš visą Europą... .
Todėl greitai sau ginkluojąs, 
Nes jam širdį sopa....

Širdį sopa, galva svaigsta,
Nor’ Lietuvą pulti,
Bet vis bijo, kaip puodynė
Gali susikulti!

Gardus butų tai kąsnelis
Lietuva mažutė,
Betgi ryjant gal’ užspringt!
Ir patsai pražūti.

O tie Lietuviai “prakeikti”, 
Narsus kaip ereliai, 
Jie neikiek nenusilenkia 
Hitleriškai galiai!

Jonas Morkūnas,j__________

ANT ŽIRGO, LIETUVI!
Ant žirgo, Lietuvi!
Ant žirgo, broleli,
Už tėviškės būvį, 
Gimtinį kaimelį!

Nerimastį kelia
Mus priešas siaubūnas;
Lai kerta jam kelią
Mus narsus dragūnas.

Kai josi per kaimą,
Žemelė tedunda,
Užtrauk karo dainą — 
Visi tepabunda.

Beardamas žemę,
Ar pjaudamas šieną
Galvoki ką lemia
Lietuvai ryt diena.

Ei, broli, Lietuvi, 
Turėk kardą, žirgą!
Tėvų žemę purink,
Kardas tegu mirga

Už kryžų medinį,
Už sesių darželį,
Už kiemą gimtinį, 
Už tavo namelį !

“Karys1’. Liudas Baltutis.

aš esu girdėjęs, — Įsi- 
Valois, — kad tų stabmel- 
ir nepaprastai stiprių mil-

— Tačiau 
kišo Prancūzas 
džių tarpe esą 
žinų. Kad tik Dievas leistų mums juos 
nuveikti!

— Tik bailiai tokias pasakas išgalvo
ja! — riktelėjo Švalbachas. — Niekad Lie
tuviai bei Lenkai nesusilygins su Germa
nais nei jiegos nei kultūros atžvilgiu. Jie 
buvo ir bus paklusnus musų vergai!

— Man labai malonu šitai girdėti, — 
mandagiai atsakė Prancūzas, — bet kodėl 
tiek daug riterių žygių į Lietuvių žemes 
taip liūdnai yra pasibaigusių? Kodėl daž
nai visos kryžeivių kariumenės žūdavo pas 
Lietuvių pilių sienas?

— Tai atsitikdavo, skaistus svety, del 
nepalyginamai didesnio priešų skaičiaus ir 
del sunkių vietos sąlygų bei išdavimų.... 
Tačiau toliau taip nebus. Visi sąjunginin
kai nuo šiol už išdavimus atsakys savo 
įkaitų galvomis. ... — aiškino vienas sve
čių. Visi žinojo kad sulyg magisterio va
lia Pamario ii- Prūsų kunigaikščiai buvo 
atsiuntę j Marienburgą savo įkaitus. Šie 
turėjo atsakyti jeigu įvyktų išdavimas ar
ba šiaip kokia neištikimybė.

— Bičiuliai ir svečiai! — prabilo šei
mininkas, nematydamas kalbų galo, — 
mes čia susirinkome linksmintis ir gerti 
už ordino svečių sveikatą, o ne politikuo
ti. Tat gana! Pralinksmėkime. O kas 
įsikiš su politika, mokės bausmę. Gerai?

— Gerai! Valio šeimininkui! — sušu
ko visi svečiai.

Grafas Braunšveigas pliokštelėjo del
nais. Bematant į kambarį inėjo trys labai 
dailiai išsipuošusios merginos. Dvi pir
mutinės nešė padėklus ir sidabro taures. 
Trečioji didelį indą su kvepiančiu vynu.

Visos trys buvo labai- gražios. Vis 
dėlto trečioji buvo už visas gražiausia ir 
grakščiausia. Aukštas, tiesus ūgis, gelto
ni plaukai, skaistus mėlynakis veidas da
rė ją panašią į deivę.

Visi svečiai net aiktelėjo išvydę gra
žuolę. Visi pavydėjo jos šeimininkui.

— Vikrus esi, broli Humberte, — su
šuko Rozenkrancas: — kur tu gavai to
kią gražybę?

— Nusipirkau iš brolių riterių, kurie 
ią sučiupo kažkur Ariogalos apielinkėse. 
Bjauri mergina, tikra vilkė arba lūšis.... 
Du kartu jau bėgo. Tik mano tarnai ne 
mulkiai. Sugavo.

— Kuo ji vardu? — klausinėjo tas 
pats Rozenkrancas, aistriai gėrėdamasis 
grąžuose.

— Bala ją žino. . .. Sako esanti Gun
da, Lietuvių kunigaikščio duktė.

Prancūzas Valois taip pat stebėjosi 
Lietuvaitės gražumu. Baronas nesiliovė 
erzinęs Braunšveigo:

— Kai tau nusibos, parduok ją man. 
Aš nepaprastai moku jaukinti tokias vil
kes. Geras rimbas arba lynas greitai iš
varo joms visus ožius.

Visi svečiai riteriai papliuko juoktis. 
Tik vienas Valois pasipiktino ir surimtė
jo.

— Kaip gali riteris išdrysti paliesti 
moterį? — tarė jis.

— Žinoma, kas moterį paliestų! Bet 
čia juk miško žvėriukas, — atsakė Rozen
krancas.

— Moteris visada pasilieka moteris, 
net ir nelaisvėje! — karštai bylojo Pran
cūzas. — Riterių pareiga užstoti silpnuo
sius, ginti ir globoti moteris!

— Tai pas jus, Prancūzijoj, gal tokie 
riterių tikslai, bet ne musų, — įsikišo šei
mininkas. — Mums moteris — velnio įran
kis vyrams gundyti. Musų tikslas stab
meldžių išnaikinimas, atėmimas žemės ku
rią jie teršia nešvariom savo kojom....

— Sulaužyti ragus atkaklios Lietuvos, 
kuri drysta priešintis kilniems riteriams 
nešantiems jai krikščionybę ir šviesą!

— Ir verguvę.... — pamanė Prancū
zas, bet jau nebenorėjo ginčytis su žiau
riais Vokiečiais. Jis vėl pažvelgė į gra
žuolę. Ši tebestovėjo palei duris, įbedus 
akis į žemę. Prancūzo širdyje gimė keis
tas jausmas.

— Vyručiai, laikas nelaukia, vynas 
aušta! — šuktelėjo Braunšveigas.

Bematant vynas gausiai ėmė tekėti į 
penkių vyrų gerkles. Belaisvės nespėjo 
pilstyti. Riteriai po valandos užsimiršo

kas esą ir pradėjo bjauriausias kalbas kal
bėti, šlykščiausią plūsti. Belaisvės raudo 
iš gėdos. Jos nežinojo kur akis paslėpti. 
Gunda stingte sustingo palei duris.

— Na, Lietuvos ragana! — subliovė 
ant jos šeimininkas: — matai, tuščia tau
rė.... Greičiau pripilk, gyvate!. ...

Kai gražuolė pylė taurę vienam sve
čių, tasai pabandė apkabinti jos liemenį. 
Gunda išspruko iš jo glėbio, apversdama 
net taurę.

— Kokia baigšti! šeimininkas, ma
tyti, mandagumo nemoko! — piktai su
urzgė kibintojas.

— Aš ją tuojau išmokysiu! — prišo
ko Braunšveigas į belaisvę. Toji, nei ne
pažvelgus į jį, pasitraukė į duris.

Tas šeimininko poelgis begalo supyki
no Prancūzą. Todėl draugai atgynė Gun
dą, nenorėdami pasirodyti esą tokie žiau
rus žmonės.

— Gal palošime kauliukais? — tarė 
margrafas Leopoldas, norėdamas kuogrei- 
čiausia baigti nesusipratimą.

— Gerai, gerai! — sušuko visi.
Pradėjo lošti kauliukais, šeimininkui 

labai nesisekė. Jis statė kaskart daugiau 
ir daugiau. Galiausia pralošė Prancūzai 
per penkis šimtus. Tada jis tiek įsikarš
čiavo jog šuktelėjo:

— Niekai! Aš turiu atsilošti! Sta
tau tūkstantį!

Visi tylėjo, nes ši suma riteriams bu
vo perdi dėlė, 
šveigas buvo 
šimtu, tarė:

— Leisk 
pasiūlyti.

— Mielai, taurusis svety, — išdidžiai 
atsakė Braunšveigas. Jis jautė kad nega
lės tuojau padėti žadamos tukstanties. 
Todėl bijojo kad svečias nepareikštų nepa
sitikėjimo.

— Kiek tamsta norėtum už šios gel
tonplaukės laisvę? — paklausė Prancū
zas.

Prancūzas, kuriam Braun- 
jau palikęs skolingas per du

man, gerbiamas riteri, šį-tą

— Aš savo vergų ir vergių neparda
vinėjo! — su panieka atsakė grafas. — 
Na, tai niekas nenori tukstanties išlošti?

— Kodėl ne, jei tik tamsta nori, — 
pasakė Valois.

Braunšveigui ir dabar laimė nenusi
šypsojo. Jis nusiminė, išblyško, rankos 
jam virpėjo, bet jis siūlė toliau:

— Trys tūkstančiai! — šaukė smar
kaudamas. — Ką, nusigando! ? Trys tūk
stančiai !

— Aš ir dabar lošiu, — tarė Prancū
zas, — tik malonėsi tamsta užstatą padėti.

Grafas nusiminė. Jisai nežinojo kas 
daryti. Užstato jis neturėjo. Tat atsi
minė Prancūzo pasiūlymą ir nusigriebė 
už jo kaip skęstąs už šiaudo.

— Aš sutinku išlaisvinti Gundą, - 
tarė jis. — Tai tebūna mano užstatas.

— Mielai priimu! — linksmai atsakė 
Prancūzas.

Ir šį kartą Prancūzas išlošė. Grafas 
įnirtęs pašoko. Jis sučiupo belaisvę už 
rankos ir atvedė ją prie Prancūzo.

— Štai, kunigaikšti, jos laisvė tamstos 
valioje. Imk ją. 
galėsime lošti.

— Mielai, — 
pirmiausia reikia 
malybė. Tamsta 
riuo savo belaisvę perleidi man. Juk kiti 
nepatikės kad ji priklauso man, jei netu
rėsiu reikiamo dokumento.

Braunšveigas tuojau atsinešė perga
mento, parašė belaisvės perdavimo raštą 
ir įteikė jį kunigaikščiui. Šis paėmė plun
ksną ir tame pačiame pergamente parašė 
Lotyniškai: “Liberata’ (išlaisvinta). Pa
sirašęs savo pavardę, jis prabilo į Gundą:

— Štai, mieloji, tavo laisvės doku
mentas. Gryžk į savo tėvų šalį.

(Bus daugiau)

Aš manau, kad mes vėl

atsakė Valois. — Tiktai 
atlikti išlaisvinimo for- 
man parašysi raštą ku-
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šie metUvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų, šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
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Pasaulio Lietuviu Kongreso Nauda 
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

gijų veikėjų, talpinti jų kad ir prasčiausia pa
rašytas korespondencijas, ir tenka pačiam būti 
reporteriu. Laikraščiai reikalaujami skelbti vi
sokiausius draugijų posėdžių protokolus, nuta
rimus, nes kitaip jų nariai nusistato prieš laik
raštį. Redaktoriai dirba už mėnesinį atlygini
mą ir nuo eilučių honoraro negauna. Kalbėto
jas išsireiškė kad teisinga butų įvykdyti suma
nymą pensijuoti pasižymėjusius užsienio Lietu
vių žurnalistus, kad dirbę sunkų tautiškumo dar
bą, jie senatvėje neturėtų elgetauti.

Apie Lietuvių spaudą Argentinoje praneš
damas, St. Miščikas sako: Argentinoje Lietuvių 
spaudos padėtis dar sunkesnė, nes ten praplitęs 
nepaprastas asmeniškų užsipuolimų ir šmeižtų 
paprotis. Be to, laikraščiai priklauso atski
riems pasiturintiems asmenims, kurie juos pa
naudoja savo asmeniškiems tikslams. Argenti
noje eina penki Lietuviški savaitraščiai, jų tar
pe vienas slaptas, komunistų. Informacijų ry
šiai su Lietuva menki, daugiausia tik iš spau
dos, kuri ateina labai pavėluotai. Bet Argenti
nos Lietuvių spaudos kalba yra taisyklinga..

P. Pivaronas pridėjo kad Amerikos Suvie
nytų Valstijų laikraščiai turi palaikyti genesnę 
Lietuviams priprastą kalbą. Pavyzdžiui “Sau
lė”, kuri nuo įsikūrimo diepos rašybos ir kalbos 
nekeitė, turi didžiausį skaitytojų skaičių. Be 
to, patėmijo, laikraščiai turėtų.. vengti asmeniš
kų užsipuldinėjimų, tada visuomenė musų Spau
dą pagerbtų ir labiau remtų.

Konferencijoje buvo iškelta paklausimas 
del Angliškų skyrių Amerikos Lietuvių laikraš
čiuose. L. šimutis paaiškino: Anglų kalba sky
riai Lietuvių laikraščiuose įvesti tikslu patrau
kti Lietuvybėn tuos kurie yra Lietuviai bet ne
moka Lietuviškai skaityti, ypač jaunimas. Bet 
ginčas del tų skyrių naudingumo ar žalingumo 
tebėra neišspręstas. Bet, paveizdan, sporto ži
nios Lietuvių laikraščiuose negali išvengti Ang
liškos kalbos, nes sunku surasti Lietuviškų ter
minų.

V. Rastenio Referatas
Toliau, konferencija išklausė V. Rastenio 

referatą: “Užsienio Lietuvių spauda ii’ Lietu
va”. Jo mintys yra šios: Pasaulio Lietuvių kon
grese dalyvavo 105 atstovai, kongreso darbus 
ir mintis girdėjo keli šimtai, o likusieji Lietu
vių milijonai tik per spaudą galės tai sužinoti 
ir prisijungti prie Kongreso darbus ir nutari
mus įkvėpusios dvasios. Tai ryškiai iškelia ir 
šios konferendljos dvasią. Užsienio Lietuvių 
spaudoje yra įvairiausios krypties laikraščių, 
kurie atitinka Lietuvoje esamas arba buvusias 
politines sroves, čia gimsta klausimas, kas pir
moje vietoje: Lietuva ar savoji srovė? Deja, 
būdavo kad srovės reikalai viršija Lietuvos rei
kalų supratimą. Kritikuojant valdžią ar san
tvarką, reikia išskirti pačios Lietuvos reikalus 
ir apsaugoti ją nuo juodų spalvų, kurios nuto
lina išeiviją nuo Lietuvos. Norint kad butų 
mažiau kenkiama Lietuvių prie Lietuvos prisi
rišimui, reikalinga butų griežtai nusistatyti ne
kelti į užsienio Lietuvių spaudą kovų del Lietu
vos vidaus reikalų. Tai nereiškia kad užsienio 
Lietuviai neturi domėtis tuo kas dedasi Lietu
vos vidaus gyvenime, kad butų nuo jų kas sle
piama. Bet svarbu kad pranešimai apie Lietu
vos vidaus politikos įvykius butų nuvalyti nuo 
politinės kovos aistrų žymių, neišpučiant per
daug nepasisekimų ar klaidų ii- nesigailint pa
brėžti Lietuvos laimėjimus, kad jie butų paste
bėti ir įvertinti, čia padėti gali tik nešališko 
informacijos šaltinio sudarymas. Ir vertinant 
dabartinį režimą, pageidautina kad tas vertini
mas butų blaivus, ne vienpusiškas, kad režimo 
kritika nebūtų kenkimu pačiai Lietuvai. Sako
ma kad nėra laisvės Lietuvoje, kalbama apie 
“kumščio” vienybę, ir prieš pastatomas simfo
nijos orkestro harmoningos vienybės pavyzdis. 
Bet tokio vienybės idealo yra siekiama, tik rei
kia mokėti naudotis žodžio ir spaudos laisvės 
instrumentais, kad jie orkestrui tiktų, o ne jam 
trukdytų. Iš tėvynės išvažiavusiųjų (tarpe vi
sada jaučiama, taip sakant, aukštesnės įtampos 
patriotizmas. Tat visai natūralu, jeigu ir užsie- 
niškė spauda žiūrės į Lietuvą ir kalbės apie ją 
su tam tikru romantižmo, idealizavimo ant- 
spalviu. Nemanykite kad norime iš to vieno- 
kito komplimento susilaukti, ar išvengti nema
lonumo del aštresnių priekaištų. Mes užsienių 
spaudoje matome užsienio Lietuvių gyvybės ap
sireiškimą ir taip pat veiksnį kuris daugiausia 
nusipelno Lietuviškos dvasios gaivinime. To
dėl, jei mums yra ^pifpga' pasakyti savo' linkėsi
mus užsieniškei spaudai, tai mes tariame į juos 
musų Tautos himno mintimis:

Tegul meilė Lietuvos jos skiltyse karštai 
ir netemdomai liepsnos, ir vardan tos Lietuvos 
harmoningas sutarimas ir prisirišimą prie Lie
tuvos žadinanti vienybė težydi! (Bus)

Pirmutinė Pasaulio Lietuvių Spaudos 
Konferencija

Pasaulio Lietuvių Kongreso ekskursijai at
vykus į Klaipėdą, ir čia pasibaigus Kongresui ir 
jo dalyviams išsiskirsčius, Rugpjūčio 20 die.ią 
įvyko numatyta pirmutinė Pasaulio Lietuvių 
Spaudos konferencija. Ji įvyko Klaipėdoje ir 
Lietuvos žurnalistų Sąjungos naujai naujai pa
statytuose Dr. Juozo Purickio vardo poilsio na
muose Girliuose, netoli Klaipėdos, šioje kon
ferencijoje dalyvavo viso 25 asmenys: Ameri
kos Lietuvių spaudos atstovai: “Draugo” redak
torius L. Šimutis, “Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius, “Sandaros” atstovas Petras Pivaronas, 
“Vienybės” atstovas A. S. Trečiokas, “Naujie
nų” atstovas K. Augustinas, “Brazilijos Lietu
vio” redaktorius St. Vancevičius, ir “Argenti
nos Lietuvių Balso” redaktorius St. Miščikas.

Be užsieniečių, dalyvavo Lietuvos žurna
listų Sąjungos valdybos nariai: Pr. Dailydė, V. 
Rastenis, A. Gricius, J. Paleckis, Žurnalistų Są
jungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Dr. A. 
Gerutis, “Lietuvos” Aido” vyriausias redakto
rius V. Alantas-Jakševičius, “Talkos” spaudos 
biuro vedėjas A. Bružas, rašytojas A. Vienuo- 
lis-Žukauskas, Karo spaudos atstovai: Pulk. V. 
Steponaitis ir Pulk. J. šarauskas, “Lietuvos Ke
leivio” redaktorius J. Pronskus, Kauno ir Klai
pėdos žurnalistai: J. Pajaujis, G. Galvanauskas, 
P. Klimaitis, A. Saulaitis, S. Pašakarnis ir V. 
Gvazdinskas. Kaipo garbės svečias dar daly
vavo ilgus metus buvęs Amerikoje “Lietuvos” 
redaktorius, dabar Lietuvos įgaliotas ministeris 
Didžiajai Britanijai, Bronius K. Balutis.

Konferenciją atidarė “Eltos” direktorius 
Pr. Dailydė, kaipo Lietuvos žurnalistų Sąjungos 
vice pirmininkas. Jis konferencijos dalyvius 
pasveikino žurnalistų Sąjungos vardu ir pabrėžė 
kad šioji spaudos konferencija yra natūralūs pa
sibaigusio Pasaulio Lietuvių Kongreso tęsinys, 
nes spaudai daugiausia teks prisidėti prie Kon
greso užsibrėžtų siekių ir nutarimų platinimo 
bei vykdymo. Be to, čia reta proga pasitarti 
praktiškais Lietuvos ir užsienio Lietuvių spau
dos ir jos darbuotojų bendradarbiavimo pagili
nimo reikalais.

Konferencijos prezidiuman buvo išrinkti: 
Pranas Dailydė, L. šimutis, K. S. Karpius ir K. 
Augustinas; sekretoriais: St. Vancevičius ir J. 
Paleckis. Rezoliucijų komisijon: L. šimutis, 
Dr. J. Pajaujis ir V. Rastenis. Be pakeitimų 
priimta patiektoji darbų tvarka.

Pirmąjį pranešimą apie Lietuvos spaudos 
padėtį ir žurnalistinius santikius Lietuvoje da
rė Pranas Dailydė. Jis pažymėjo Lietuvos spau
dos jaunumą, nes ji vos 25 metų jubilejų tešven- 
čia, o kitur yra šimtmečius gyveną laikraščiai. 
Spaudai dar tebesant augimo laikotarpyje, ji 
nėra medegiškai sutvirtėjus. Išskyrus keletą 
savaitraščių, Lietuvos spauda neturi didesnių 
skaitytojų skaičių. Tai atsiliepia ir į žurna
listų medeginę būklę. Honorarai mokami labai 
menki: po 10—15 centų už eilutę, o labai daž
nai ir mažiau. Reikalingas pragyvenimui lė
šas, mažiausia 300—350 litų, tenka sunkiai už
dirbti, per mėnesį parašant 2000—2500 eilučių. 
Tai nelengva parašyti, o ir sunkiau patalpinti. 
Todėl žurnalistų medeginė būklė nepavydėtina 
ir jiems tenka imtis įvairių kitų uždarbių. Pro
fesiniais žurnalistų reikalais rūpinasi Lietuvos 
Žurnalistų Sąjunga, kuri- jungia įvairių srovių 
žurnalistus.

Amerikos Lietuvių Spaudos Klausimu
K. S. Karpius savo pranešime apie Šiaurės 

Amerikos Lietuvių spaudą, pažymėjo menką ry
šį Lietuvos ir užsienio Lietuvių spaudos. Užsie
nio Lietuviai labai domisi Lietuvos gyvenimu, 
bet reikia plačiau tą susidomėjimą patenkinti. 
Pažymėjo apie Lietuvos laikraščių dažnai dary
tą priekaištą Amerikos Lietuvių spaudai buk ji 
vartojanti blogą Lietuvišką kalbą. Kaslink to 
kodėl Amerikos Lietuvių laikraščiai negali pa
sekti Lietuvos perdaug smarkiai keičiamos ir 
gerinamos kalbos, pasakė kad Amerikoje tokią 
rašybą Lietuviams įvesti negalima, nes daugu
ma skaitytojų yra senesnėsės kartos, Amerikos 
Lietuviai jau perseni sekioti kalbos naujenybes 
ir mokintis kitokios negu jaunesni būdami iš
moko, nes diduma Amerikos Lietuvių mokėsi 
skaityti patys,'slaptomis, laike spaudos uždrau
dimo Lietuvoje. Jei laikraščiai pasektų Lietu
vos rašybą, Amerikos Lietuviai jos gerai nesu
prastų.

Papildomai apie Amerikos Lietuvių . redak
torių darbą pranešė L. šimutis. Jis nurodė kad 
Amerikoje redaktorius turi būti kartu ir kalbė
tojas, ir veikėjas ir organizatorius, jis turi in- 
eiti į visokius komitetus, dalyvauti draugijų su
sirinkimuose, ruošti piknikus laikraščio naudai. 
(Be to, tenka prisitaikyti prie žmonių, prie drau

SKAITYKIT iI
APIE

LIEW! “DIRVA” METAMS TIK .$27 
<

“Kalnas Neatėjo pas Mohamedą
tai Mohamedas nuėjo pas Kalną”

Lietuva ir kitos įdomios šalys yra toli nuo musų ir jos negali pas mus ateiti — taigi 
“Dirvos” redaktorius į jas nuvažiavo, .aplankė, ir plačiai apie jas aprašys “Dirvoje”.

“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius 
sugryžo iš savo įdomios kelionės Lie
tuvoje, Švedijoje, Danijoje ir Norve
gijoje — ir nuo dabar visus savo ke
lionės . įspūdžius jr patyrimus smul
kiai aprašys “Dirvoje”. Skaitymo bus 
visai žiemai!

Redaktorius bandė apvažinėti, pa
matyti kuodaugiausia Lietuvos, .ap
lankė daug miestelių, kalbėjos su dau
gybe žmonių — darbininkų, tarnauto
jų, profesijonąlų, inteligentų,, veikėjų,

Štai ką savo keliones aprašymuose “Dirvos” Redaktorius apima (jo žodžiai) A

Mano aprašyme rasite smulkiai apsakyta pergyvenimai kelionėje Į Lietuvą — Nor
vegijos fjordų aplankymas; parvykimas Klaipėdon, pasiekimas Kauno, Kongreso savai- I 
tės nuotikiai; aplankymas Dariaus ir Girėno lavonų; Lietuvos kariumenės manevrai ir ♦ 
paradai; kelionės po Lietuvą — per Žemaitiją, per Mažąją Lietuvą, Nemuno pakran
tėmis apie Tilžę ir kitur; visu Nemunu nuo Jurbarko i Kauną; Nevėžio pakraščiais-iki 
Babcinos-žemaitkiemio; kelionė per Suvalkiją nuo Kauno — Marijampolė, Vilkaviškis, 
Naumiestis, Kalvarija, Alytus, Birštonas ir kiti miesteliai tarp jų. 
gal į Klaipėdą per Kėdainius, Radviliškį, Tauragę.
Jono šliupo; patyrimai Klaipėdoje, kaip rengtasi prie rinkimų Klaipėdos krašto seime
lio; aplankymas Nidos Kuršių marėje; atsisveikinimas su Lietuva; kelionė per Švediją 
Į Danijos sostinę Kopenhageną, iš ten per didelę dalį Švedijos į švedų sostinę Stock- 
holmą; iš ten gryžimas į Gothenburgą; istoriškų pilių aplankymas, aplankymas gar-m^ 
šių senų Vikingų sostinių, Uppsalos, Bjokos ir kitų. Audros juroje gryžtant; Vait
kaus skridimas ir nukritimas; laive užeiti dokumentai apie Suomius ir jų savinimąsi 
musų tautinio muzikalio instrumento kanklių. Ir tt. ir tt. Aprašyme bus suminėta 
keleiviai kurie kartu gryžo iš Lietuvos, iš kur jie paeina ir kur lankėsi Lietuvoje, ką 
patyrė savo aplankytose vietose ir ką jie patys turi pasakyti apie Lietuvą. į

šis aprašymas nebus spausdinamas knygoje, todėl prašau visų skaityti ir sekti > 
atidžiai “Dirvą”, o užtikrinu kad skaitydami turėsit įdomumo ir malonumo, aprašau ne 
tik tą kas įdomu man — rašau taip kad jus skaitydami patirtumet, sužinotumėt, pasi- 
mokintumet ir praplėstumet savo žinojimą. Aprašyme bus pažymėta kiekvienos dienos 
pergyvenimai ir patyrimai per visą mano 10 savaičių kelionę.

1936 sieninis kalendorius
DOVANAI

Šalip daugybės gerų ir Įdomių raštų kokius kiekvienas skaitytojas “Dirvoje” ras, dar 
kožnam NAUJAM SKAITYTOJUI kuris nuo dabar iki Naujų 1936 Metų isširašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam, gaus Dovanų puikų sieninį Lietuvišką 1936 kalendorių!

DABAR LAIKAS! ***
Dabar yra pats geriausias laikas išsirašyti “Dirvą”, nelaukiant pradžios metų! Ilgi ir 
nuobodus vakarai pasidarys trumpi ir Įdomus skaitant “Dirvą”! Viskas ko reikia 
iškirpkit apačioje telpančią prenumeratos kortelę, Įrašykit savo pilną vardą ir antra
šą, įdėkit Į voką $2.00 ir ant voko užrašę savo ir “Dirvos” antrašus išsiųskit.

-STOKIT TALKON VISI!
Nužtenka kad patys skaitysit “Dirvą” — 

reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba 
išrašyti giminėms į Lietuvą ir kitas pasaulio 
dalis kur tik jūsiškių randasi.

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje ______________  $2.00
Kanadoje ____________ $2.50
Lietuvon___________________$3.00

-■ * V . . ' <
Visokiais reikalais adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
S •; -7

SKAITYKITE

valdininkų ir net valdžios galvų , — 
apie tai visa apsakys jums kurie *D4r- 
vą’ skaitot.

Aprašys patirtas įdomybes kitose 
Lietuvai kaimyniškose šalyse, kuriose 
paviešėti ir pavažinėti pašventė nema
žai laiko. Ten rado daug reikalingos 
medegos savo istorinėms apysakoms, 
ką rasit vėliau “Dirvoje” skaitydami 
jo apysakas, bet apie šiųdieninį gyve
nimą ir įdomybes tose šalyse atpasa
kos aprašyme "Savo" kelionės Įspūdžių.

Paskui kelionė at-
Kelionė į Palangą, aplankymas Dr.

V****I*^‘*J4***

Prenumeratos Kortelė

Miestas ... .
4

.......................................... Valst...-,.............. •
LIETUVON IŠRAŠANT: \

Kaimas

Paštas .......

Kas užrašo: .................................................  i •!
j

Adresas
-
Miestas ‘....
(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

' v > I
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opera vimo kaštus 32 nuošimčiais nuo 1929 metųsavo

X FOR THE TAX LEVY

Women Voters

TĄUTINl 3 GRUPĖS šiame mieste sudaro didumą Clevelande 
gyvenančiųjų PAPRASTŲ ŽMONIŲ

OPOZICIJA šiuose rinkimuose atstovauja SPECIALIUS Interesus 
JISAI BUVO IR VĖL BUS DIDUMOS ŽMONIŲ MAYORAS

Todėl tai ši yra JŪSŲ KOVA 
PRIEŠ SP'ECIALIUS INTERESUS

Padarykit MILLER Mayoru
Išrinkit RAY T. MILLER Mayoru ir praša- 
lirtkit tuos gaivalus kurie užtraukė depresi
ją, bankų griuvimą ir bedarbę 1930 ir 1931 
metais. . . ?

Išrinkit RAY T. MILLER Mayoru ir praša- 
linkit tuos gaivalus kurie buvo kaltininkais 
Žemės Skandalų ir Apskrities Iždo vagystės.

Išrinkit RAY T. MILLER Mayoru ir visos 
tautinės grupės vėl gaus tą pati pripažini
mą koki turėjo laike jo pirmesnės adminis-

Išrinkit RAY T. MILLER Mayoru ir sugrąžinkit Įstatymus ir gerą 
Tvarką musų miesto valdžioje

APGINKIT VISUOMENES REIKALUS

Padarykit MILLER Mayoru
Eikit Į balsavimo budeles ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO - NOV. 5 

v ir pažymekit balsavimo lakšte šitaip:

Mayoras X RA Y T. MILLER
Ray T. Miller Campaign Headquarters 

F. T. Matia, Manager

MOKYKLŲ PALAIKYMUI MOKESČIAI IR 
NAMŲ SAVININKAI

Be 
būti 
Ne- 

tiks-

apribavimo įsta- 
mokyklų priedo 
priežastimi įve- 

pardavimo taksų 
Clevelandie-

Bendro

Valstijos
Specialių

nuosavybių aptaksa-

mokyklų fondo, 
taksų priedų.

apie

Kaipo namų savininkai, diduma 
balsuotojų atsargiai giuri į pasiū
lymus kokių nors taksų priedų, 
abejonės nekurie priedai turi 
atmetami, bet klausimas kurie, 
kurie yra taikomi politiškiems
lams, o kiti reikalinga yisuomenės 
gerovei. Mokyklų užlaikymo prie
das, siūlomas šiems balsavimams, 
priklauso prie tų reikalingųjų.

Tiktai VIENAS iš keturių mills 
yra tikrenybėje priedas. Kiti trys 
buvo dalimi musų taksų per daugy
bę .metų, taigi nepadidins taksus 
Tas priedinis VIENAS mill pasida
rė reikalingu delei sumažinimo nuo
savybių vertybės ir pravedimo 10 
mill apribavimo įstatymo. (Mill yra 
tik 10-ta dalis vieno cento).

Daugybė žmonių žmonių nesupra
to kad penkių mill numažinimas iš 
priežasties 10 mill 
tymo ii- atmetimas 
pereitą metą buvo 
dimo apie 30 mill
(sales tax). Kuomet 
čiai moka didelę dalį tų pardavimo 
taksų, diduma tų pinigų nueina ki
tur, taip kad vietinės mokyklos gau
na tik vieną centą iš trijų surinktų.

Pinigai reikalingi mokyklų užlai
kymui galima sakyti paeina iš trijų 
šaltinių:

1. 
vimo.

2.
3.
Iš kožno tų šaltinių gaunama 

vienas trečdalis. Tie 4 mills reika
laujami šį metą sudarys tik vieną 
trečdalį pinigų reikalingų mokyklų 
operavimui sekantį metą. Be tos 
dalies, Mokyklų Taryba galės pra
vesti tik apie du trečdaliu mokyklų 
darbo programo kokis dabar atlie
kamas. Tas reiškia turės būti su
trumpinta mokymo laikas; sumažin
ta duodamų pamokų skaičius, ypa
tingai amatų pamokos; mažiau mo
kyklų tegalės būti atdaros; arba tu
rės būti uždaryta dalis tokios mok
slo sistemos kokią veda aukštesnė
se mokyklose (high schools).

Taipgi yra siūloma pusė mill prie
do, kas, jeigu bus nubalsuota, pada
rys galimu gauti iš Suv. Valstijų 
valdžios virš $400,000 pinigų buda- 
vojimui naujų mokyklų.

Suprantama, namų savininkas yra 
labiausia paliečiamas taksų priedu. 
Bet kuris pilietis norėtų turėti na
mą tokioje bendruomenėje kur ne
būtų mokyklų, arba kur nebūtų ge
rų mokyklų? Delei gerumo ir pil-

4 Priežastys Kodėl Jus

’’For” the 4-Mill Levy
Vienas trečdalis pinigų reikalingų operavimui Clevelando Miesto Mokyklų TURI 
BŪTI PARŪPINTAS per šitą 4-Mill Levy.
Šis Levy tiktai PALAIKO NORMALĘ PARAMĄ mokyklų. Jis duos $4,835,326 
Į vietą nustjamų ineigų del išsibaigimo pirmiau buvusio priedo levy.
Atmetimas ir nepraleidimas šito pastatys Clevelandą KETVIRTDALIU ŠIMTME
ČIO UŽPAKALYJE visos Šalies moksle ir atims progas jūsų vaikams gauti pla
tesni ir nuodugnesnį mokslą. '

4. šis Levy yra būtinas operavimui jūsų mokyklų, kurios jau ir taip SUMAŽINO

Apginklt Clevelando Vaikų Teises 
PRIE AMERIKONINIO MOKSLO

CITY OF CLEVELAND SCHOOL DISTRICT 
Proposed Tax Levy

An additional tax for the benefit of the City School 
District of the City of Cleveland, for the purpose of 
current expenses at a rate not exceeding Four (4) Mills 
for Five (5) years.

AGAINST THE TAX LEVY |
Užgirta per
The League of
The Women’s City Club
The Cleveland Council P. T. A.
The Cleveland Federation of Labor.

Citizens’ Committee on School Finance, 
Charles F. Thwing, Chairman.

Herbert H. Uthoff

numo musų mokyklų žmonės noriai 
apsigyvena Clevelande, taip kad pa
sidaro aukštesnės vertės ir visos 
nuosavybės. Butų gėda namų savi
ninkams jeigu mokyklos negalėtų 
išsilaikyti savo reputaciją kaipo vie
nos iš geriausių šalyje.

Savo pačių gerovei, kaip lygiai ir 
gerovei musų vaikų, balsuokit YES 
už mokyklų levies.

RAY T. MILLER KAN- 
DIDATAS Į MIESTO 

MAYORUS
Štai kaip sako Miller for Mayor 

Campaign Committee buletinas apie 
Demokratų partijos kandidatą Ray 
T. Miller ir jo oponentą, Burton:

Ray T. Miller yra kandidatas j 
Clevelando niiesto mayorus šiuose 
rinkimuose, antradienį, Lapkričio 5

Jis yra Demokratų partijos 
Jis yra kandidatas paprastų

dieną, 
narys, 
žmonių, mažų namų savininkų, dar
bininkų, ir šiaip sau žmonių. Jisai 
parodė savo darbais būdamas visuo
menės tarnyboje kad jis yra teisin
gas, drąsus ir sugabus. Jis gali su
teikti gerą valdžią visiems žmonėms.

O kaip apie Burton? Jis buvo 
skelbiamas kaipo nepriklausomingas 
kandidatas. Burton nėra daugiau 
nepriklausomas kaip korka sūkury
je, 
skelbė 
prieš 
jimo. 
idge 
dirbo 
1932

Niekad savo 
liberalio ar 
LaFollette, 
1924 metais 

prieš Lafayette, 1928 metais 
už Hoover prieš' Al Smith ir 
metais darbavosi 

darydamas 
bartiniam 
Roosevelt, 
mas?

Toliau, , 
su Republikonais. 
publikono, gero ar blogo, už kurį jis 
nebūtų dirbęs.

Burton visada buvo konservativis, 
reakcionieriškas, didelio biznio Re- 
publikonas ir griežtai priešinosi so- 
cialės apdraudos įstatymams kuriuos 
Demokrtai prie Prezidento Roose- 
velto stengėsi pravesti.

Burton’o kandidatūrą remia patys 
didž.iausi turtuoliai, taigi su kuriais 
jis tarsis ir pataikaus?

Galima pažvelgti į Burton’o vie
šus darbus laike jo tarnybos valsti
jos legislaturoje 1929 
tais. Jis ten būdamas 
kių naudingų įnešimų 
nių gerovei; per visą 
legislaturoje kaip koks bespalvis ir 
bereikšmis. Kuomet buvo koks nors 
balsavimas jis darbavosi už didžiuo
sius interesus ir dirbo tik tą ką jam 
įsakė Maurice Maschke.

Ray T. Miller ir Demokratai re
mia Prezidentą Roosevelt jo kovose 
prieš speciales privilegijas ir dide
lius interesus ir tą savo kovą tęsia 
čia pat Clevelande.

Iš kitos pusės Burton yra “prieš
akinis vyras” didžiųjų biznių užsi
mojime sugrąžinti Republikonų par
tiją į valdžią Clevelande ir tuomi 
vėliau pagelbėti nuversti Prezidentą 
Rooseveltą visoje šalyje.

Vienas iš1 vadų Burton’o vajuje 
yra Kongressmanas Chester Bolton. 
Jis yra didžiausias ir atkakliausias 
Naujos Dalybos priešas Kongrese.

Ar jus pritariat senatvės pensi
jai? užtektinai šelpimo ratai? ap
saugai namų per Home Owners 
Loan Corporation? socialės apdrau
dos programui už kurį Prezidentas 
Roosevelt kovojo ?

Burton ir jo Republikonai sekėjai 
nepritaria. Miller ir Demokratai 
pritaria.

Burton taipgi buvo ir yra priešas 
kareiviams bonų išmokėjimo. Jis 
buvo ir yra nariu Nacionalės Ekono
minės Lygos, kuri suorganizuota 
milijonierių tikslu kovoti ir atmesti 
kareivių bonus.

Kandidatas j
COUNCIL

Judge Mary B. Gross 
man j Miesto Teismo 

Narius

Herbert H. Uthoff

Štai 
tuoja 
(City

visuose tarybos

Miesto Elektros
Chester Avenue

posė-

už 
už 
prailginimą.
už žemesnes kainas

Stotį, 
pratę-

įvairių

del

gyvenime jis ne- 
progresivio judė- 
roldHmHas- Mie 
jis dirbo už Cool-

už Hoover 
visokius užmetimus da- 

Prezidentui Franklin D. 
Kokis iš jo nepriklauso-

jis visais laikais balsavo
Nebuvo tokio Re-

ir 1930 me- 
nepatiekė jo- 
bendrai žmo- 
laiką išbuvo

tei-

rinkimuose Lap-

užgynimus iš 
organizacijų

ke-
ir

Mr. 
ėji-

Joseph H. Silbert, Vie
nas iš Kandidatų į
Miesto Teisėjus

Balsavimams artėjant miesto
sėjų rinkimams pasirodo kad Joseph 
H. Silbert, kandidatas šešių metų 
terminui, tikrai bus vienas iš pen
kių naujų teisėjų kurie bus renkami 
tai svarbiai vietai 
kričio 5 d.

Mr. Silbert gavo 
lėto visuomeniškų
daugelio grupių vadų.

Darbininkų vadai nurodo į 
Silbert's liberališką ir teisingą 
mą pareigų kuomet buvo Valstijos
Legislaturoje Columbus, ir todėl jis 
tinka teisėjo vietai. Jo puikus re
kordas Columbus kaipo vieno įžy
miųjų Clevelando advokatų, per ei
lę metų, pilnai užtikrina jo atsakan- 
tumą ir teisingumą

Jo atvirumas ir 
jis nuolatos parode 
sos viešos karjeros 
platų užgyrimą visų grupių ir pa
žiūrų žmonių mieste.

Gimęs ir mokinęsis Clevelande, 
Joseph H. Silbert praktikavo teises 
šiame mieste per eilę metų.

teisėju.
darbštumas ką 

bėgyje savo vi- 
užtarnavo jam

kokiais pagrindais kandida- 
j Clevelando Miesto Tarybą 
Council) Herbert H. Uthoff:

Dalyvaus
džiuose.

Kovos
Kovos 

simą ir
Kovos

viešų reikmenų.
Kovos už geresnį nušvietimą gat

vių kurios prastai nušviestos.
Kovos už Semi-Whiteway 

Wade Park ir Hough Avenues.
Dirbs už geresnes ir žemesnes 

kainas gatviakerių važinėtojams.
Dirbs už pravedimą gatvekarių 

per visą miestą.
Kovos prieš suskirstytą distriktą 

šiame Warde.
Dirbs už 

mo sumų.
Kovos už

vininkų ir
viena yra ir jo motina.

Gimęs, užaugęs ir gyvena 
pačiame name kuriame dabar 
dasi.

Jo vienatiniai viršininkai bus tik 
22-ro Wardo balsuotojai.

Paduokit savo balsą Lapkričio 5 
d. už HERBERT H. UTHOFF sąra
še Miesto Tarybos narių — CITY 
COUNCIL.

22nd Ward Citizens Committee.

gavimą didesnių šelpi-

gerovę mažų namų sa- 
nuoniininkų, tarp kurių

tame
ran-

Judge Mary B. Grossman, kandi
datas į miesto teisėjus šešių metų 
terminui, tarnauja toje vietoje jau 
12 metų. Ji buvo pirmutinė Cleve
lando moteris teisėja išrinkta 1923 
metais ir vėl išrinkta 1929 metais. 
Jos dvylika metų teisėjo suole buvo 
rekordas atsidavusio tarnavimo vi
suomenei. Ji parodė nuostabų tin
kamumą tai vietai, permatymą da
lykų, supratimą žmonių ir keičian- 
čiųsi sąlygų.

“Ji buvo gera teisėja”, sako Cle
veland Press apie Teisėją Grogsman. 
“Savo pirmu terminu ji pasižymėjo 
savo darbais Policijos Teisme. Ka
da buvo įsteigtas taip vadinamas 
“Moralis Teismas”, kaipo paskira 
dalis miesto teismo, Teisėjas Gross
man jame vadovaudama, parodė vi
suomenei jog turėjimas reikalo su 
persekiojimu paleistuvystės yra ly
gus medicinai ir socialinei proble
mai, ne tik legalis 
parodytas pavyzdis 
štamas”.

Judge Grossman
savo kandidatūros iš Cleveland Bar 
Association, Cuyahoga County Bar 
Association, Citizen’s League, Ohio 
Better Government League, svetim
taučių laikraščių ir daugelio įvairių 
visuomeniškų organizacijų.

klausimas. Jos 
niekad neužmir-

turi užgyrimą

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prašalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsčj usio 

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

.________palengvinimą -

kandidatuoja į Miesto 
Teismą

Clevelandas yra daugybės ateivių 
miestas, kur gyvena daug Slaviškos 
kilmės žmonių, ir Lietuvių bei kitų 
tautybių. 
Slaviškos 
čius visų 
gtų gali 
kada tik panori, 
parodo tikro vieningumo, 
reikalinga savo interesų

Teisėjas George S. Tenesy yra 
vientinis iš Slavu tarpo kandidatas 
į teisėjus, kurio terminas jau baigia
si ir jis vėl kandidatuoja.

Jis yra teisingas, sumanus ir ge
ro budo žmogus. Judge Tenesy yra 
vienas iš keleto teisėjų kurie gerai 
supranta ateivius.

Taigi, Lapkričio 5 dieną prisimin
kit jo vardą teisėjų kandidatų sąra
še ir balsuokit už jį.

Skaitoma kad Clevelando 
grupės sudaro 65 nuošim- 
balsų, taigi jeigu susijun- 
išrinkti savo 

Bet tos
kandidatus 
grupes ne
kas labai 

gynimui.

RUB IT IN

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

VYRAMS IR VAIKINAMS

NAUJI RUDENINIAI SIUTAI
DRABUŽIAI KOKIŲ
JUS NEGALITE
GAUTI KITUR $16 MUSŲ KAINOS 

KUOŽEMIAUSIAI 
NUSTATYTOS

Vyrų Ir Vaikinų Skribelės........
Geriausio šilko kaklarišiai.........
Per Galvą Užsivelkami Sveteriai

$2.95
. .48
1.95

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

P. J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 . Namų KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.
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DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

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

6621 Edna Avenue ENdicott 1763
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HAROLD H. BURTON!
KANDIDATAS I

MAYORUS

Alhambra Theatre James P. Hart Kandida-* Judge Kovachy vėl Kan-

' Kaunas. — Iki pereitų metų 
javų išvežimas nebuvo svar
biausi Lietuvos išvežamoji pre
kė. Tas išvežimas buvo iki šiol 
palyginamai nedidelis.

1924—1934 metų laikotarpy
je išvežta:

Rugių
Kviečių
Miežių
Avižų
Visų išvežta
Per tą patį laikotarpį įvežta:
Rugių centn.
Kviečių
Miežių
Avižų
Viso įvežta

centnerių 689,972

yra plačiai išvystę savo javų 
kultūrą, o taip pat papiginę jų 
gamybą. Jiems ir prie žemų 
kainų dar vis apsimoka gamin
ti. šiandien grudų perteklius 
pasaulyje yra toks didelis kad 
jo pakaktų veik dviem metam 
išsimaitinti. Be to, ir Rusijo-

1,681,366 i je, kur iki šiol buvo jaučiama 
411,826 
660,394 

ctn. 3,443,558

795,750
176,554
78,190
70,354

1,100,848
Tokiu budu javų išvežimas 

1924—1934 metų laikotarpyje 
buvo didesnis negu išvežimas, 
2,342,710 centneriais.

Reiškia, vidutiniškai Lietuva 
teišveždavo tame laikotarpyje 
kasmet tik po 212,972 centne
rius grudų.

šiais metais per 8 mėnesius 
jau išvežta praeitų metų der
liaus :

Kviečių
Rūgti
Miežių
Avižų
Viso ič vežt
Grudai 

svarbia ir 
žarna preke.

centn. 536,078
1,236,462

162,836
192,452

2,179,8181
šiandienpasidaro

didele Lietuvos išve-

Reikia pastebėti kad praeitų 
metų derlius buvo ypatinga: 
didelis. Vien rugių ir kviečių 
pernai užderėjo pervirš 19 mi
lijonų centnerių.

Bet ir šių metų derlius bus 
tik truputį mažesnis. Ateityje, 
reiki? spėti, metiniai javų der
liai ne mažės o greičiausia di
dės.

Javų kultūra Lietuvoje kas
met plečiasi del žemės nusau
sinimo, didesnio trąšų vartoji
mo, švietimo : ir ūkio rėmimo, 
o taip pat del ūkininkų suma
numo bei darbštumo kasmet 
atidengiami nauji iki tol nedir
bami žemės’ plotąį. Pasėlių plo
tas auga. Hektaro derlingu
mas didėja. Metiniai javų der
liai pakilo iš 14 milijonų cent
nerių iki 19 milijonų centnerių.

Bet reikia, pasakyti kad ne
lengva šiandien parduoti gru
dus. Užsienio rinkoje grudų 
perteklius didelis, o kainos že- 

nepalai- 
neprimo- 
išvežamo 
litų tai

grudų kaina vidaus rinkoje gal 
nukristų iki 2—3 litų centne
riui.

Užjūrio žemės ūkio kraštai

mos. Jei vyriausybė 
kylu grudų kainų ir 
ketų prie kiekvieno

eks-

kraš
tai r

didelis grudų trukumas, šiais 
metais jau pradėjo savo grudus 
labai žemomis kainomis 
portuoti.

Vokietija yra pramonės 
tas, bet pastaru laiku ji
pakėlė savo žemės ūkį kad sa 
vų javų jai pakanka išsimaitin
ti.

šie duomenys rodo kad atei
tyje Lietuvai teks stipriai ko
voti už javų rinkas. “L. K.”

Harold H. Burton

Alhambra Theatre rodo puikias 
importuotas Britiškas filmas, prie 
gerų Amerikoniškų filmų. Progra- 
me yra Otto Kruger, kuris vaidina 
“Two Sinners”, ir Jack Holt, “Storm 
Over the Andes”. Prie to visada 
rodoma žinių filmos, ir įvairios ko
medijos. Alhambra Theatre 
ant Eueild avė. prie E. 105 

Tuoj bus rodoma svarbus 
Mokytojai išneša slas iš laikų Anglų karaliaus 

rezoliuciją pasmerkiančią karus ko VIII iš 1547 metų, kas 
ir pareiškė pasiryžimą mokyti labai svarbų prietikį Anglijos isto- 
jaunomenę jog karas yra di-' rijoje, kuomet Lady Jane buvo pra- 
džiausias priešas demokratinės, skilbus visu savo smarkumu, 
tvarkos.

Toliau priimta nutarimas rei
kalauti sujungti visas spėkas 
atsitikime apsigynimo karo, su 
tuo nusistatymu kad niekas 
nedarytų sau pelnų iš tokio 
konflikto.

Mokytojų Konvencija 
Pasmerkė Karus

Spalių 25 ir 26 d. Clevelande 
įvyko šiaurinės Ohio valstijos 
mokyklų mokytojų konvencija. 
Dalyvavo virš 10,000 delegatų ' 
ir delegačių.

randasi 
st.
paveik-
Henri- 
parodo

Tame 
laike ineina įvairus prietikiai, kaip 
net pats pardavimas tos Lady Jane 
Lordui Thomas Seymour už 2,000 
svarų. Ji tampa priversta ištekėti 
UŽ Guilford Dudley. Bet 1553 me
tais miršta cirgulingas jaunas vai
kas karalius Edward VI. Lady Jans 
tampa apšaukta karaliene.

tas Į Teisėju- didatuoja j Teisėjus

ŠOKIU VAKARAS
Corlette Liet. Moterų Klubas 
rengia ŠOKIUS su dovanomis

(už valcą ir polką) 
šeštadieni, LAPK.-NOV. 2 
Salėje: 920 E. 79th St.

Pradžia 7:30 vak.
T 15c. Gera muzika

Greta Butterfass
MANUAL THERAPIST
5005 Euclid Avenue

Room 301 IIEnd. 4224
Palaikykit arba atgaukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kom,binuotų su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, Elektrišku Blanketu, Co
lonic Irigacija, Šviesos Gydymu 
Laikausi į namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

PARSIDUODA K RA UTUVĖ
Pilnai įrengta ice cream parlor ii 

saldainių krautuvė, viskas kaip nau 
ja, kainavo man $4,500, su sodo: 
fontanu. Parduosiu visai pigiai. A. 
taipgi turiu valgyklą ir užeigą par 
davimui, garantuota geras pelnąs 
ką. mano knygos parodo. Turiu par 
duoti del žmono: ligos. Statykit ma 
ne nm 12-2. — Geo. VįTcber, 15531 
Lorain avė., Cleveland, Ohio.

5 KAMBARIAI IŠSIDUODA
Penki kambariai su rakan 

dais arba be. Name yra šeš 
kambariai, aš pati noriu vien; 
laikyti, o penkis išnuomoti. Je 
kuri šeima abu dirba, galėčiat 
prižiūrėt namą ir vaikus.

Kreipkitės: Elz. Vosylienė 
6114 White Avenue

Ateina KALĖDOS
Pirkti deimantų, laikrodžių, lai 
krodėlių ir kitų brangmenų 
pkitės 
Pirmos 
tojas.

į seną Lietuvišką
rūšies laikradėlių 
Antrašas
JOS. KONECNIG

6407 Superior Ave. Cleveland

krei- 1. 
vietą, 4 
taisy- -į-

Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa
naikina žilintą. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialia introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
SI. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
Dept. C I

Henninger’s
Art Store

8809 Superior Avenue
Pilnas pasirinkimas

R.ligiškų Paveikslų,
Kryželių, Stovylėlių

Pirkit savo Kalėdines
anksti.

visokiu 
Rąžančių, 

ir tt. 
Dovanas 
(50)

J. SKINDER
62 W. Hurcn St, . .Chicago, iii.

KARPETŲ AUDĖJAI
GRAŽUS IŠ J VAIRIŲ SKARŲ 
LIŲ AUSTI GRINDIMS PA
TIESALAI PIGIOM KAINOM

K. STEIN
7049 Superior Ave.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue 
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir vizais atžvilgiais mo
demiškas.

HEnderson 9292

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS5 Mes esam pasirengę suteiki! visiems pilnas musų pa- S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firenionus).
f Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
į ir Apdraudos Agentūra

| P. P. MUEIOL1S
< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Clevelando ateivių grupės 
irideramai pagirtos už jų prisidėji
mą prie kultūrinio, artistinio ir inte- 
ektuoalio šio miesto gyvenimo, nuo 
larold H. Burton, nepriklausomo 
.andidato ant Mayoro, ne-politiškoje 
.alboje viešame susirinkime Cleve- 
ando kultūrinių vadų sukviestų Vi- 
į Tautų Grupės, Hollenden viešbu- 
yje, Spalių 25 d.

Ponas Burton plačiai kalbėjo apie 
lokslo ir artistiškas pastangas at- 
ivių šiame mieste. Jis pagyrė Clc- 
elando progresą muzikoje, paišybo- 
e ir literatuoje. Jis specialiai api
pasakojo apie nuoveikius Miss East- 
ran, kuri nepaprastai prisidėjo 
ystymui musų viešų skaityklų 
emos, kas dabar tarnauja kaipo 
yzdis visai šaliai.
Pripažindamas ateivių nuopelnus 

iam miestui, ponas Burton paskaitė 
štrauką iš laiško rašyto pirmininkui 
Jacionales Iškilmės, kur geriausia 
^reiškiama jo pažiūros į ateivius.
“Mes Suvienytose Valstijose esam 

uostabiai turtingi elementais ku
riais galime austi savo kultūrą. Mes 
urime geriausią žmogaus praeitį iš 
urios galime pasinaudoti, atneštą 
rums musų pačių žmonių ir ateivių 
š visų pasaulio dalių. Sujungdami 
iuos elementus į vieną bendrą au
linį tautinio grožio ir spėkos, steng
ėmės palaikyti tuos originalius 
zs taip nepakeistais ir aiškiais 
dekvienas butų galima matyti 
:iai tame bendrame audinyje.”

Aeivių grupėms stengiantis palai- 
yti ir toliau bendrus kulturiškus 
eikalus, ponas Burton pranašauja 
ag Clavelandas pataps vienas iš žy
miausių šios šalies kultūros ir švie- 
imo centrų.
“Svarbu yra turėti mintyje, kaipo 

eikšmingą miesto davinį, kad 65% 
įuošimčiai musų gyventojų yra arba 
tsiviai 
.teivių

“Mes 
kaičių
autybių. 
Jle-velandui 
>ių. Europoje, savu keliu ir 
yvenimo reikalavimo yra s 

sirteigęs kultūriškas pakilimas iki 
uk.to laipsnio. Kuomet pažiūri i 
llevelandą ir pamatai čia stipriai 

įsigyvenusias dvidešimts tautų su 
daugeliu įžymių dėsnių kiekvienoje 
jų, mes turime progos prisižiūrėti 
ir skleisti tarp savęs dvasinį kultu- 
rėjimą ir kilimą moderniškame gy
venime. Tas čia ir matosi. Tai ir 
/ra musų priderystė, kaip lygiai ir 
nusų sugabumas, bendrai tomis 
uogomis naudojantis, padidinti sa
ve taip kad mes galėtume patapti 
■ienų iš kultūrinių centrų Vidurva- 
.arinčte valstijose, ir mes to pri- 
.-isime n. t platesniu mastu negu 
sanonie”, pabaigė ponas Burton.

Lapkričio 5 dieną įvyksta rinki- 
nas Clevelando miesto mayoro. Pra- 
au Lietuvius nepamiršti tos dienos 

Jonas Brazauskas.

buvo

iš-
sis-

siu- 
kad 

pas-

svetur gimę, arba gimę iš 
tėvų”, pasakė ponas Burton 
turime šiame mieste įžymų 
apie dvidešimties paskirų 

Tas faktas atidaro duris 
prie didžiausių galimy- 

• sulyg 
stipriai
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Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m.
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

H X X 8

JONAS KERDIE.JUS 
652 Broadway,

South Boston, Mass.

APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelcfonuokit de! paaiškinimų 

Apdraudžia namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5099

VINCAS GREIČIUS GRYŽTA
Iš New Yorko gauta žinia 

kad Clevelandietis smuikiniu- Buto narių svarbus 'susirinki- 
kas V incas Greičius, dalyvavęs mas bus laikomas sekmadienio 
Pasaulio Lie.uvių Kongrese 1 rytą> Lapkričio 3, nuo 9:30 vai., 
Spalių 30' dieną išplaukia iš Stonio restaurante, viršuje. Vi- 
Cherburgo ir bus namie apie si nariai pribukit, yra svarbių 
Lapkričio 6 d. 'dalykų aptarimui. Vald.

VAIZBOS BUTO NARIAMS
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Buto narių
- mas bus 1--------

Kongrese 1 rytą, Lapkričio 3

Iš didelio sąrašo kandidatų į Cle
velando Miesto teisėjus, šešių metų 
terminui, jūsų pareiga parinkti žmo
gų gero apsisprendimo ir patyrusį.

Praktikavęs teises per daug metų, 
aš' turėjau garbę reprezentuoti savo 
klijentus kiekviename teisme apskri
tyje ir valstijoje, todėl turėjau pro
gą apsipažinti su teismų eiga ir rei
kalavimais kad galėčiau būti atsa
kantis teisėjas. Praeitų devynių me
tų bėgiyje aš ėjau Apskritie! Proku
roro Padėjėjo pareigas prie tokių 
pasižymėjusių viršininkų kaip Ray 
T. Miller, P. L. A. Lieghly ir Frank 
T. Cullitan. Tuo laiku man buvo 
pavesta svarbių kriminalių bylų ir 
jos buvo pravestos visuomenės nau
dai.

Tokiu savo patyrimu aš dabai- no
riu tarnauti visuomenei kaipo teisė
jas ir busiu dėkingas tiems kurie už 
mane balsuos antradienį, Lapkričio 
5 d., parašydami kryžiuką ties mano 
vardu James P. Hart, kandidatas 
šešių metų terminui.

David Copland Kandi
datas į Cleveland o 

Miesto Teismą

MAYORU
Visuotinų balsavimų sujudime 

;varbu nepraleisti iš akių fakto

IŠRINKIT VĖL

WILLIAM X KENNICK
COUNCILMAN

ŠIEDU DRĄSUS DEMOKRATAI TURI IR PATYRIMĄ 
IR JIEDU PRIVALĖTŲ LUTI IŠRINKTI

BALSUOKIT UŽ H

GEORGE A. GREEN
6 Metų Tci minui

Užgintas abiejų Bar Associations ir Citizen's League 
Pagelbėjo tūkstančiams ateivių tapti šios šalies piliečiais

JIS BUS ATSAKANUČJAUSIAS TEISĖJAS

GREEN

Municipal Court
METŲ TERMINUI

Palaikykit
JUDGE

George S

IŠR1NKIM VĖL
JUDGE

MARY B GROSSMAN
JOS 12 METŲ REKORDU TEISINGUMO, SUGABUMO 

IR PRIELANKUMO
Užgiriai per: The Cleveland Bar Assoeittion, The Citizen’s League 
The Cuyahoga Bar Association The Cleveland Press
Ohio Better Government League Cleveland Plain Dealer

Clevelando Svetimtaučių Laikraščių

Iš rinkit Ve!

METŲ TERMINUI

Užgirtas per The Cleveland Bar Association, 
Cuyahoga Bar Association, Citizens League

X | JULIUS M. KOVACHY
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IŠRINKIT
H

0 JAMES p HART
H TEISĖJU

6 metų terminui. 5 bus
Kaipo Apskrities Prosek-utoriaus Pa 
dėjejas tarnavęs prie Ray T. Millez 
P. L. Lieghley ir Prosecutorium Cul 
litan, jis atsižymėjo kaipo gabiau
sias teisininkas.

Su savo patyrimu jis bus tinka 
minusias ir žmoniškas Teisėjas. Už
giri,as Cleveland Federation of Laboi

iš tinkamiausių kandidatų

dabartinis teisėjas, Judge 
kuris toje vieto- 

savo pareigas 
metų.

Vienas 
į miesto teisėjus šešių metų termi
nui yra 
Julius M. Kovachy, 
je išbuvo eidamas 
garbingai nuo 1929

Judge Kovachy pasiekė savo tei
sininko karjerą nuo tų laikų kuomet 
miesto mayoru buvo Fred Kohler, 
kuris vieną dieną patyrė jog mies
to tarnyboje randasi chemikas ku
ris ne tik turėjo mokslo bakalauro 
laipsnį iš Pittsburgho Universiteto, jsh

bet ir du teisininko laipsnius. Ma- 
yoras tuoj padarė jį policijos pro- /-G 

■"j'ŠJa 1923 metais, 
kur jis tarnavo per keturis metus // '

tas vyriausiu policijos prosekutoyv-. .4 < 
arti- rium 1927 metais. Na o į miešti* ,

1929 metais®!®
Pilnai apsipažinęs su įstatymais, ■ ' 

pirmiausia , patyręs kaipo teisėjas, jis bus atsa-._ 
Taigi svar- kantis toms pareigoms ir toliau, to-j’š .

bal
kad turi būti išrenkami ii- teisėjai, 
sako David Copland, kandidatas j 
Clevelando miesto teisėjus šešių me
tų terminui.

“Ncpražiurčkit svarbos išrinkimo | aokutoriaus padėjėju
atsakančių žmonių Į miesto teisė
jus”, skelbia Mr. Copland savo susi- ir tiek pasižymėjo kad tapo paskir 
rinkimuose.

“Miesto Teismas sueina 
miausius santikius su žmonėmis la- i t:isėjus . tapo išrinktas 
biau negu kita kokia valdžios daiis”, i Pilnai apsipažinęs

t sako jis. “Čia žmonės 
susiduria su įstatymais, 
bu kad jie butų apeinami teisingai,' del balsuotojai prašomi jį paremtu. 
mandagiai ir simpatiškai, kad žmo-1 Jis gavo daugiausia balsų Advo-®S 
nes butų išmokinti pagerbti įstaty- ; katu Draugijos parinkime kandidatų?*3® 
mus ir teismus. 1 i teisėjus, ir turi užgyrimą iš Citi- :

“Todėl teisėjus reikia parinkti di- i zens League ir kitų viešų grupių.
dėlių atsargumu ir apgalvojimu ap
linkybių kurios gali ateityje 
Reikalinga parinkti teisėjus 
pažiūrų, drąsius, atsakančius 
manius, kurių teisingumui 
neabejotų, ir kurie suprastų 
lygiai taip kaip ir įstatymus.” 

Bus renkama penki teisėjai.
Copland gavo užtikrinimą paramos j 
daugelio įžymių grupių ir organiza- j 
cijų Clevelande.

pakilti. . ”
plačių ;
ir su
niekus j

žmones m01IUnvi0
į Easv Skalbiamo 

Mr. j į

H O E D L’ S
MUSIC HOUSE į

RADIO IR KITI MUZIKALIAI > 
INSTRUMENTAI

. ................re Mašinos 
Refrigeratoriai ir tt.

Pirkit savo kaimynystėj. (50)
7112 St. Cląir Avė.

Koncertas
Durys atdaros 4 vai., pradžia 5 vai.

Tai bus pirmutinis gražiausias koncertas, 
KŪNAS iš Brooklvr.o, 
S.

Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 23 kuopa

Sekmadienį, Lapkričio-Ncvember 3,
LIETUVIU SALĖJE — 6833 Superior Ave.

Įžanga 4Cc. šokiams 25c.
tėmykit dalyvius: F. STAN-

vjenzu. iš geriausių Lietuvių dainininkas; vietiniai: 
Kučinskaitė, B. Rasiliutė, N. Kavaliauskienė, J. Krasnickas, F. Panzer.

Duetai ir kvartetai. B. Vaitkevičiūtė, akompanistč.

Paveiksle: Aldona Rugieniutė, L. Oster, šokikai. Taniošaa~o Orkos



j CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas

U
Komiška Operete iš Pa-

šaulio Lietuvių Kcn 
greso Delegatų 

Lietuvoje

GAUTA ĮSAKYMAI 
IMTI 29,SOO DIRBTI

LIETUVIAI BALSUOS

STATOMA LIETUVIŲ
LAPKRIČIO-NOV.

SALĖJ 
23

Karpi us

Clevelando viešų darbų 
direktorius gavo Įsakymą 
pastatyti Į darbus 29,500 
vyrų ir moterų prie federa- 
lių darbų Cuyahoga apskri
tyje ateinantį pirmadieni. 

, Tie desėtkai tūkstančių be- 
, darbių bus paimti prie tų

“Dirvos” redaktorius 
iš savo apsilankymų Lietuvoje 
pagamina Amerikos Lietuviams 
puikių sceniškų veikalų iš da
bartinės — Lietuvos Nepriklau-, _ -
somybės Gadynės. Atsimenate viešų darbų kurių projei 
jo “Ekscelenciją”, “Palangos 
Ponaitį”, “Divorsą” ir “žentai 
iš Amerikos”, parašytas po jo 
pirmesnio atsilankymo Lietuvo
je.

Dabar p. Karpius ant greitų
jų paruošė dar vieną įdomų 
musų scenai veikalą — “Pasau
lio Lietuvių Kongreso Delega
tai Palangoje”, šis veikalas 
yra muzikališka komedija arba 
komiška operetė su gražiomis, 
juokingomis dainomis įžymiau
sių musų kompozitorių, veika- 
lan pritaikytomis. Pačią kome
diją padarė labai juokingą ir 
nuoseklią, kartu ir patriotingą.

Veikalas dedasi antrytojaus 
po Kongreso sesijų pasibaigi
mo. kuomet Clevelando, Akrono 
ir kitų kolonijų delegatai susi
eina pabaliavoti garsiame Pa
langos Kurhauze, ant krašto 
marių....

Šiame veikale bus panaudota 
naujausi moteriški kostiumai 
pasiūti iš gražiausių L______
aučĮinių, kuriuos pats redakto- ame.® 
rius iš Lietuvos parvežė; pirmą <0>. F. 
kart išgirsit Clevelandiętę kan- Į yyrinejo, 
kliupjant Karpiaus parvežtomis 
iš Lietuvos kanklėmis; pirmą 
kartą Lietuvių sž ‘ _ ____
perdirbta į visai kitokią negu 
jus esat pratę matyti.

Veikale bus panaudota naujų 
negirdėtų dainų, suvaidinta pui
kių operatiškij scenų, pamėg
džiojant arba imituojant Lie- 

' tuvos artistus.
Vienu žodžiu, tai bus ‘Dirvos’ 

redaktoriaus dovana Clevelando 
ir apielinkės Lietuviams už jų 
suteiktą paramą jam nuvažiuo
ti i Pirmą Pasaulio Lietuvių 
Kongresą.

Kadangi veikalo '^įstatymas 
šiek-tiek brangiau atsieina, tai 
Įžanga į programą bus 50 cen
tu. Kurie iškalno įsigys tikie- 
tu“. tie gaus už 40 centų.

Veikalas bus statomas Padė- 
kavonės dienoje, ketvirtadienį, 
Lapkričio 28 d. Visas Clevc- 
landas dalyvaus, be abejonės..

LIET. DEM. KLUBO
MASINIS SUSIRINKIMAS

Pirmadienį, Lapkričio 4, 
7:30 vakare. Lietuviu 
iyyksta masinis 
Visi prašomi atei
kutinės kalbas prieš rinkimus. 
T’krai bus Ray T. Miller, John 
M. Snlzmann ir kiti.

Liet. Dem. Klubo Valdyba.

UŽ GERĄ MUSU
DRAUGĄ Į TEISĖJUS 
GEORGE A. GREEN

tai užtvirtinti.
Tuo tarpu jau paimta 

viešus darbus 6,500 žmonių. ibv 
Apie Lapkričio 18 d. Įsaky-i ' 
ta pradėti dar kitus darbus 
ir pašaukti dirbti kitus 29 
tūkstančius bedarbių.

Ohio valstijai iki šiol jau 
užtvirtinta viešų darbų pro
jektų kurie apima 42 mili
jonų dolarių sumą.

Union Trust Bankas Ga
li Išmokti Pilnai, Sako

Youth’s Forum
N C E N S O R E D 
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

Phone: ENdicolt

RASTENIS

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

-\DAS

DANCE

V i L N
AMONGST OUR

LITHUANIANS
NOW IT’S MR. AND MRS.

Wending their way through mari
tal highways and byways after a 
brief honeymoon, Mr. and Mrs. Wal
ter Krause have established their 
residence at the former home of 
tho ex-groom.

Amid a throng •• relatives and 
friends, the couple were married at 
St. George’s Church, Saturday, Oet 
26, with Rev. Angelaitis officiating 
a former school chum of Mr. Wal
ter Krause, added a personal interest 
to the ceremony, 
attended by her sister 
Palub with the Misses 
and Mary Zupca as 
Mr. Johnny Cansius

AT THE 
ST. GEORGE HARVEST

OBVIOUSLY you have 
Shadow Boxing, but 
heard of Shadow 'talking? 

‘spect you had, it’s my 
lion, ti goes like this 
my shadow went over 
George’s Choir Harvest 
shall call me Kayjay, and 
Con., you know short for conscience. 
Now that you have been introduced 
t.> the characters in the story, we 
proceed . . . The following is the 
conversation between me and ‘con’.

Kand.datas kurį mums cmągu re- 
komentaoti į miesto teisčjlis yra 
George A. Green.

šis plačiai žinomas Clevelando 
advokatas baigia 16-tus metus savo 
vadovavimo Citizens’ Biuro, org-ani- 

į zacijos kur: pagelbėjo arti 50,000 
i Clevelande gyvenusių ateivių patap- 
I ti šios šalies piliečiais jo pasitarna- 
| vimu. Per praeitus šešis
buvo pagerbtas narys prie Civil Ser
vice Commission.

I Nors nėra buvęs teisėju, 
laikomas tokioje aukštoje pagarboje That's the big question.

' Owm.n... ...1....1...«... — i r...,..' who

metus ji:

heard ot 
have you

I diun’t 
latest crea- 
. . me and 
to the St 
Dance. We 

myseli,

Fifteen long years ago, 
Lithuania’s ancient foe.

While Vilnius was agape, 
Rushed in a 
To ravish and

And did the

madcap zeal 
to steal,

Vilnius rape.

cruel deed,That Poland’s
An act of lusty greed,

Since its ignoble birth,
E’en as the years roll by, 
Profanes the watchful sky

And shames the very earth.

At this extensive ball
He did proclaim to all

That he rules and decrees, 
To make his future seat 
Where the two rivers meet,

Vilnelė and Neris.

annals show, 
ago,

And, as the
Six centuries

A tower high and gay, 
Called Vilnius, was set up 
Upon the mountain top;

It still remains today.

Tuesday, October 22nd — its the 
nite of the Gala Harvest Dance, 

|and believe you me it’s raining. Shall 
Gr en i we po over, or shall we stay put? 

________ ___ ___ _____________  __ .,___ 1__ G’wan get 
savo draugų advokatų kad jis leng-1 over there Kayjay, whafs the mat- 

i ter ‘fraid you’re going to melt? Be
sides (this 
you know 
in advance,

What would Kosciuška say, 
Were he with us today, 

About this sordid fact?
No doubt, the soldier brave, 
Now blusher in the grave, 

Ashamed of Poland’s act!

So Gediminas, hence, 
Commenced here to dispense 

The matters of his state.
High temples soon were built, 
With towers brightly gilt, 

To gods austerely great.
vai gavo jų užgynima 
į teisėjo vietą.

Gabus, inteligentiškas
jis atliks savo pareigas

kandidatuoti

ir švelnus, 
kaipo teisė- 

j jas miesto teisme visiškai atsakan
čiai. Jis yra užgirtas Advokatų or
ganizacijos, Citizens League ir 
viešų organizacijų. Balsavimai 
Lapkrčio 5 d.

is the deciding factor) 
you bought that ticket 
35c too.

kitų 
bus

Ohio valstijos Senato Specia-, 
lis Komitetas Bankams, Buda- 
vojimo ir Paskolos ir Užstatų 
sužiūrėjimo (susidedąs iš Sena-i 
torių Paul P. Yoder iš Dayton, I 

.. ,Frank E, Whittemore iš Akro-I
Lietuvos n0> Phi’ip Wolfe iš Mansfield ir 

T - ; Metzenbaum, pirminin-
iš Clevelando) svarstė ir 

nuo Gegužės mėnesio, 
I pade į ir likimą The Union 
Trust Company iš Clevelando. 

"aiėš scena"bus Konferencijos laikyta su Vais
tuos r 1 ; .—J—x ’■
rio žinioje yra viršrninėto 
ko likvidavimas.

šio komiteto nuomone, 
Union Trust Company galės iš-j 
mokėti savo depozitoriams pil- susirinkime Spalių 29 d. nutarė 
nai. Toliau, musų nuomone,'tą vakarėlį visapusiai paremti, 
šis bankas turėtų būti vėl ati- j Galima tikėti sekančiame pa
darytas. ' rengime atsilankę į salę žmo-

Banko turtąs sulyg knygų; nes matys puikiai aptaisytus 
buvo 211 milijonų dolarių. 
pozitorių skaičius uždaryme 
ku buvo 225,090. šiandien 
apie 175,900, kurių bendra 
rozitų suma siekia apie 50 
Ii jonų.

šio banko uždarymas blogai j linga Įtaisyti svečiams 
atsiliepė i kitus miestus ir ban-[gražių staliukų ir kėdžių, 
kus šiauriniame Ohio, nes nu-1 Jeigu kokia kita, organizaci- 
blokšta pasitikėjimas į kitus11’“ °” nn.-e
bankus uždarymu šios didžiau
sios finansinės įstaigos tarp 
Philadelphijos ir Chicagos.

Jos atidarymas sustiprintų 
ir kitų bankų padėtį pačiame 
Clęyelande.

James Metzenbaum.
Chairman, 

Philip Wolfe, Secretary.

nuo 
salėje 

susirinkimas.

A. L. P. KLUBO VAKARAI
Rudeniui atėjus ir vėl Ame

rikos Liet. Piliečių Klubas pra- 
šokiu 

nuo 
įvai- 

Kvie-

deda rengti kortavimo ir 
vakarus k et vi r ta d i en'i ai s-
7:30 vai.- Dalyviai gaus 
rių dovanu, kaip seniau, 
čiami nariai, ir prašomi atsive
sti svečių. Gera muzika, visi 
galės gražiai rraleisti vakara.

Kviečia Komitetas.

na-

Visi Susiinteresavę
Sales Gražinimu

Lietuvių Moterų Ratelio 
rėš sumanė surengti smagų
pasikortavimo vakarėli Lietu
vių salės apatinio kambario iš
puošimui — nupirkimui naujų 
langams užtiesalų (drapes).

Salės direktoriai davė joms 
nemokamai salę, moterys su- 
aukauja valgius, dovanas ir ki
tus paįvairinimus, ir tą vakarą 
padarys labai linksmą. Bus ir

Well Con, you won that argument 
and here we are, shall we check 
our clothes ? . .. it’s free checking 
you know. I see they have a new 
arrangment, you leave your admit
tance ticket with this gentleman 
right up hero at the entrance

And what would Mitkus write, 
Of Poland’s sanguine plight, 

With his immortal pen?
Indeed, he would proclaim
For Poland pirate’s name 

Among the living men!

thus, the ruler wise 
Vilnius: came to rise 
might and majesty; 
the Lithuanian land 
destined to extend

And
And

In
And
Was

From Black to Baltic sea.

now.

just 
low-

“Programs, programs,” yes, 
one please, thank you. Fan my 
brow Con, if that isn’t Lucy Mont- 
ville and Adele Sutkus distributing 
those dance tallies, Adele’s father 
is that well known amateur actor. 
These programs are free, but I would 
have forfeited even a nickel just 
to see that pleasant smile when they 
say “thank you.” How’s about you 
Con?

Then. Gediminas, too —
What the Grand Duke would

About his Vilnius’ ills?
He would unsheathe his sword
And drive the ruthless horde

Out of his sacred hills!

For it
In the

Beneath the starlit sky.
And in
Heared

Upon

was he who stood 
vast virgin wood,

his 
the 
the

the

do
In this historic hold 
Lithuania’s dukes of old 

Abode in dignity.
It is the nation’s Shrine, 
Both, earthly and divine, 

Left to posterity.

dream, withal, 
Iron Wolf howl, 
mountain high.

night grew pale,

For Vilnius much we bled;
There lie our heroes dead,

Who did their noble part.
Vilnius
.And

As

The bride was 
Miss Beatrice
Ann Cansius 
bridesmaids.

assumed the 
role of best man with Messrs. Frank 
Swinarcki and Peter Skukas as the 
ushers.

The church ceremony, perhaps the 
most beautiful of the season pre
sented a contrasting sene as the 
beautiful bride in white slowly tread 
her way to the altar, her long train 

i following as it slipped on upon the 
t white muzlin foot pad. Attired in 
į fall ensemble, the bridesmaids dress- 
į ed in soft plushy velvet followed 
I During proper occasions, Mr. J. 
Į Urban, rising in the realm of song
land offered several select numbers 
during the high Mass.

Reception was held at the home 
of the bride’s parents, 639 East 97 
Street where the many friends were 
gathered and where telegrams, let
ters and gifts acclaimed the date 
from, many cities east and west.

our domain 
always will remain
the Lithuania’s Heart.

Bankų Departmentu ku- pasišokimo, ir tik už 25 centus
• - • Pan- Įžangos. Tas įvyks penktadie

nio vakare, Lapkričio 15, nuo 
The! 7:30.
” 1 Sales bendrovės valdyba savo|ry-

Hey Kayjay, hey Kayjay, lookit 
there, lookit there. Calm down, 
calm down, what’s eatin’ you any
how? Over there! Over there! Jump
ing Jehosaphat. that is something to 
get excited about, there’s Reggie 
Greičius, of “Sketches” fame, tak
ing down notes or something. Wail! 
she’s being asked to dance. Oh’ gol
ly gee, she has dropped whatever 
shg has been writing on in her flur-

Boy, I’ll snatch that, what a 
i break, there it is, over near those 
leaves. Ahhh’ let’s see what it 
says: “Wilbur Bar,” “Wilbur Bar.” 
5c 5c. What tha......... it’s only a
wrapper from a candy bar. . .oh’ 
me. .. .

Just at:
He summoned to the vale

His wise men to divine,
What this metallic, lean,
Ravenous beast could mean:

A rise or a decline?

His sages, old and gray, 
Came forth in an array, 

Set to prognosticate.
Th:y deemed his dream to be 
A sign of dignity

And power of his state.

That on the swift Neris, 
In future, would be his

Exalted lordly seat
And thenceforth he would reign
Over a large domain

And suffer no defeat.

De-1 apatines sales langus.
Šj Moterų Ratelio pavyzdį

yra gali pasekti ir kitos vietos or
da- ganizacijos. Jau tuoj bus rei- 
mi- kalinga naujai išmaliavoti vir- 

| šutinė salė, ir apatinei reįka- 
susėsti

LANKĖSI NEKRAŠAS
šiose dienose Clevelande lan

kėsi Bronius Nekrašas, kitados 
buvęs Lietuvių parapijose var- 
goninku. Jis dabar vargonin- 
kauja Lietuvi’] parapijoje Det
roite, prie Kun. J. Čižausko. '

RADIO PROGRAMAS
Sekmadieni. Lapkričio 3. nuo 

3.30 iki 4:30 po pietų iš radio 
stoties WJAY bus visų tautų 

ra.mns, kalbės kandidatas 
vc-ns Burton, ir Lietuviš- 
k>u'ps Jonas Brazauskas.

LTET

stovi uiž kandiidata

MIESTO MAYORU
ir prašo visus Lietuvius balsuoti už ji.

RA Y T. MILLER buvo, yra ir bus Lietuvių

draugas ir rėmėjas.
i

* ti Demokr?tuj KbAas.

In it
Of it

Of

our freedom rang, 
our fathers sang, 

it we sing today.
In it our hope and strength;
To us ‘tis sacrosanct;

From it we will not sway!

Grand Dukes and Soldiers brave,
Rise from the olden grave.

Assume your nrior life;
Give
In spirit

In this,

us your gallant lead, 
and in deed,
our greatest strife.

O Thunder, fathers’ god,
Gvide us

To you we send acclaim!
Aid us in our great woe
Smite down your people’s foe 

With your far-reaching flame!

in our brave plod,

ja ar grupė norėtų"ką nors da
ryti salės naudai, 
gaus nemokamai, 
spaustuvė padarys

visada salę 
ir “Dirvos” 
tikietus dy-

ir specialė

Wonder who that lucky stiff is 
talking 
s'steps, 
above, 
Skukas. 
as the 
known one man who could keep so 
many girls interested, for such long 
intervals, as this guy Clark, I 
mean Pete. — ~ 
just Peter’s 
much cither, 
all.

Salės direktoriai 
komisija turi pasiskyrus dieną 
Vasario 2, 1936 m., rengimui 
didelio programo, kurį išpildy
ti bus pakviesta Jaunoji Biru
tė. Salės direktoriai ir komisi
ja turi ir kitu naudingų suma
nymų. Visi kuo nors prisidė
dami ir rūpindamiesi apie savo! 
vienatinę Lietuvišką kultūros 
tvirtovę, nejusime kaip pada
rysime ją gražiausią iš visų 
tų salių šioje miesto dalyje.

ki-

PAMOKOS ANGLIŠKAI
Willson mokykloj, ant E. 

st., arti Superior ir Payne 
buna pamokos Angliškos kal
bos pirmadienio ir trečiadienio 
vakarais, nuo 7 iki 9 vai. Pa
simokyki! skaityt, rašyt Ang
liškai, tas jums visada reika-

55 
uv.,

LAUKIAMA PIENO STREIKO
Apie 450 Clevelando kaimy

niškų apskričių pieno ūkininkų 
pasiryžę sulaikyti vežimą pie
no Į miestą jeigu miesto pieni
nės nesutiks pakelti kainą ant 
pieno. Ūkininkai pasiryžę pa
skelbti streiką nuo Lapkričio 
1 dienos. Ūkininkai reikalauja 
$1.92 už 100 svarų pieno ir at
meta siūlomą $1.75. Jeigu ne
gaus reikalaujamos kainos, jie 
sako verčiau pils pieną laukan.

to those two blond Puzin
Betty and Stell? Saints 

Con, it’s our chief, Pete
Just think I had him down 

‘clow type” too. I have never

So Gediminas, glad
Of hearing what was said 

About the iron beast.
Call- d his brave men of a- 
To share the hapnv charms, 

And gave a good'y feast.

O mightv Vytautas! 
pilot us.

sword :

Lend us to victory
Over the Polish horde!

Fatherland

this
P. S. (No post script) 
initials, 
shall I

doesn’t dance 
say hardly at

snoop, a
it your
. Eleanore Skodis and

scoop a scoop, 
way Con, but

And then our
In unitv will blend,

As of the golden yore;
The yellow, preen and red
Above our Shrine will spread, 

Forever evermore!

A snoop, a 
alright have 
see there . . 
her girl friend Thelma Brown. I say. 
they're putting the “oggle eye” on 
a couple of the boys in the orches
tra. Yes, and the boys are ‘oggling 
right back too, 
won’t have to 
nossir.

well 1 see that they 
walk hpme to night,

a pretty picture forNow there’s
you Kayjay, Miss Ann I'ranks and 
her cousin standing besides that thar 
sheave of corn. Look’s just like 
that advertisment, “The Sweetheart 
of the Corn,” doesn’t she tho? I 
don’t know so much about the corn, 
Con, but I do know she’d make a 
right smart sweetheart.

Com’n Kayjay, off the pool table, 
can’t you read the sign? “Do not 
sit on Pool Tables”? 1 know con, 
but look, Charlotte Missus graduated 
with highest honors from Notre 
Dame Academy and she and her girl 
friend Adele Jurkens are both nicely 
propped on the table. Never mind, 
maybe they didn’t see the sign. Oh’ 
hush up Con, can’t you see I’m try
ing to attract their attention ? They 
have beauty and brains, I could use 
both.

I see Betty Lucas and Helen Mar
kūnas are sporting a strange girl 
riend. Never Ln all these years did I 

lay my lamps on her hello — 
Betty’s introducing her to 
friend — Miss Ann Andrews 
Mr. Anthony Svetkauskas.
Dayton! Did you hear that Con? 
Wish I could crash that introduc
tion, like to tell her to give my re
gards to Hypathia down Dayton 
way, yowsah.

some 
meet 

From

Let’s head for home Kayjay. No 
look there’s Mary Sharkus, cousin 
I don’t care if it’s Louie and his 
Sabe, Beatrice Orpse, Toots Šukys, 
Geor....I don’t care if it’s Louie’s 
Hungry Five, you know what Kar
pius said about an eight of a column.

APSIVEDĖ
Spalių 26 d. šv. Jurgio baž

nyčioje .surišti moterystės ry
šiu Elena Palubytė su Vladu 
Krasausku, šliubą davė jauna
vedžio buvęs jaunų dienų drau-l 
gas Kun. Andziulaitis. Į r

Faipgi Spalių 27 d. įvyko ve- While I Gaped,” and “Lithuania,” 
dybos Valerijos Skribaičiutes, ly Birute Smailis will appear in 
kuri ištekėjo už svetimtaučio, the next issue.___________________

| NOTE — Due to the large amount 
i of political advertising, our space 
I in very limited, therefore “Gathered

AKRON
MASQUERADE DANCE

Tomorrow is going to be Saturday, 
Nov. 2nd., the day of days. For 
Columbus it means Ohio State vs. 
Notre Dame, 
means California 
for Akron and vicinity 
something a bit different, 
that 
aual 
held

For Los Angeles it 
U.C.L.A. But 

it means 
It means 

the time has come for the an- 
Halloween Masquerade Dance, 
by the Akron Lithuanian So- 

Club. This is not going to be 
a dance but a DANCE.

Its none 
than the spacious Y.W.C.A. 

excelled only by the 
Chicago —

just
First of all the place, 

other 
Danceorium, 
Trianon and Aragon in 
maybe a few others.

Secondly, the music, 
to be furnished by none 
those rythmic melody makers, The 
lolly Five, surpassed only by Guy 
Lombardo, Wayne King and Eddie 
Duchin — maybe a few others.

Then there’s going 
nknty of them; fun 
But that’s not all. 
tn be oodles of this, 
other thing that you 
plain or describe with words.

So get yourself a costume, assem
ble your gang, hop into your stream
lined streak, and head for Akron. 
Remember, its tomorrow, Saturday, 

r 2nd. on the 6th floor of the 
W. C. A.

Its going 
other than

to be prizes— 
— lots of it. 
There’s going 
that, and the 
just can’t ex-

respondents any competition? Even 
the Innocent Bystander is way 'out 
of your class. So much for your 
welcome. Now for a bit of Knoos. 
DOPE FOR THE DEVIL — It looks 
to me Eke Connie Kubilis, Pat Ro
man, and Stanley Alekna are bound 
for heaven. Not because the boys 
are leading a guiltless or saintly life, 
but because — oh well, let’s start at 
the beginning.

Last Thursday evening the A.L.- 
S.C. had an outing at Metropolitan 
Park. It had rained a bit and every
thing was slightly moist. Well, it 
took these gentlemen exactly 1 hour, 
13 minutes, and 59 seconds to start 
a fire. After it was started it only 
lasted seven minutes, 
devil the devil could use 
in Hades is .beyond me. 
for putting out fires to 
room for 
Termanas.
FO’GIVE

Deerist
Ur caycs haz ben sawlvd bet dew 

2 th lak ov spaice wee ikan knought 
publush ower ansewer. U mus weight 
ti nex week, sorre.

Pete Yenicky

How the 
these guys 
Its probab- 
make more 
and James

Y.
Pinch-hitter.

J. M.
have 

scrib-

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Greetings and salutations, K. 
It certainly is a pleasure to 
you back ac one of the Forum
biers. You know, every time you 
write a column it just makes the 
readers of this page appreciate the 
Knowsey Knoos that much more. 
What I can’t understand is how you 
expect to give the out-of-town cor-

US - 
pansee

I GET EXTRA MILES 
FROM EVERY r 

GALLON OF

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

ACTING EDITOR RESUMES 
LAW PRACTICE

Attorney Nadas Rastenis, who had 
been acting editor of the ‘Dirva’ 
during Mr. Karpius’ sojourn in Eu
rope now returns to his law office 
at 1102 Public Square Building, in 
Cleveland, phone MAin 4227.

Mr. Rastenis, aside from his law 
practice, is an able journalist and 
poet whose works and translations 
abound in number. On this page 
is one of hie excellent creations. 
We are fortunate, indeed, to have 
here in Cleveland a Lithuanian at
torney whose ideals raise the status 
of this sometimes fallen profes
sion.

ENTERTAINED AT HALLOWEEN 
BRIDGE LUNCHEON

While nature’s pasting scenes of 
brown and gold hovered against 
the eestacy of a shimmering autum
nal sky, a group of women passed 
and fumbled at bridge with scores 
passing from black to red as the 
games became tight with rubbers.

bountiful nature displayed on 
table by the winning arts of 
hostess, Mrs. Anthony Mont-the 

ville, 963 East 128 street, Cleveland, 
at whose hpme the party was held, 
cn the afternoon of October 29th.

Candles of black and yellow flick
ered the soft light over linen cover
ed with a harvest of food fit for a 
king and sufficient for a gourmand. 
L I le poolets oA soup sent bundles 
of warm eV .Descent steam upward 
to be mixed with the candlelight 
while shadows played on the A- 
la-King main dish. Then on top the 
season’s dainties palatable?, each 
member sipped “cocktails for two” 
or more from brims, of delicate and 
sparkling goblets.

BIRUTE’S CHOIR GOES MASQUE 
A group of youngster of school 

age comprising this famous choir 
held a private masque ba!' at the 
Lithuanian Hall October 29.

Amongst the several score 
masqueraders 
boys togs 
up. Mae 
the hall 
Spainiards 
others in 
group is 
Mrs. Anna 
Miliauskas.

several score of 
were seen girls in 

and boys in girls make- 
West sauntered through 

with a come-upish eye. 
in their daring attire and 
original creations. This 
taught and directed by 

Karpius and Adelaide

PARSIDUODA ALINĖ 
1109 E. 79th Strete 

Lietuvių- apgyvento.) srityje. 
Su visais leidimais. 
Kaina tiktai $450. 
Kreipkitės tuojau.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, {mokėti reikia $500, li

kusieji lengvu išsimokėjimu,
i mainyčiau ant 1 šeinio? kad ir
| namo. Savininkas namie iki 4
, vakare. Kreipkitės
13626 Eaglesmcre av. E. 140 St car

arba 
seno 
vai. 
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pirkit GERUS ANGLIS NU0

i |W|
J. J. STANKUS

Švari, duodanti didelę kaitrą, ilgai 
deganti ir visai mažai pelenų.

Naudojama furnasuose
ir pečiuose.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.

x

i

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio. į

CLEVELAND, OHIO


