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ITALŲ ŽYGĮ ti
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j žies tarpinimo pečių.

500 angliakasyklų pasira
šė Guffey anglies kasyklų 
darbų tvarkymo Įstatymą, 
taip kad dabar beveik vi-

anglies, 
ir gele- 

reikalin-

Pikeville, Ky. — Susirė
mime unijistų angliakasių 
su ne-unijistais vienas dar
bininkas buvo nušautas.
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agentų globai. Jiedu 
smulkmeniškai iškvo- 

Lietuvos padėti ir jį 
į Lietuvos pasienį. Po

sumą. Prašymų 
darbams pinigų iš 
;r valstijų gauta už 
bilijonus dolarių.

og išskirsto 
mų” organizaciją, kuri 
vo sudaryta iš kaizerio 
ro veteranų.

amžiaus.
ginius
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šeši sudegė. New York. 
— Užsidegus gyvenamam 
namui, gaisre žuvo 6 asme
nys. Gaisras kilo spėjama 
iš padegimo.

Peršovė premjerą. Nan
king, Kinija. — Užpuolikas 
šuviu sunkiai sužeidė Kini
jos premjerą Wang Čing 
Wing ir du viršininku.

113 UŽMUŠTA
Praeita sekmadieni

Lorain. Ohio. — National 
Tube Co. rengiasi prie di

ses vakarinėje Pennsylva- dėsnio dirbimo ir ruošiasi 
nijoje kasyklos sutiko su paleisti darban naują gele- 
tuo įstatymu.

salyje devyniolikoje valsti- 
ų automobilfų nelaimėse 
sutiko mirtį 113 asmenų.
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“DIRVA” (THE FIELD) '
Lithuanian Weekly

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
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LIETUS SULAIKĖ ITALIJA VARŽO ME-
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DARBŲ NESPĖJA 
PRAPLĖSTI

REPUBLIKONAI LA
BAI PRADŽIUGO

Clevelando Prekybos Bu
tas paskelbė surinktas ži
nias iš šimto Įžymiausių šio 
miesto išdirbysčių, kurios 
parodo kad darbai Spalių 
mėnesį buvo pakilę iki au
kščiausio laipsnio nuo Ge
gužės mėnesio 1930 metų: 
lyginant su 1923-24-25 metų 
darbais, Spalių mėnesį Cle
velande dirbo 95.5 nuoš.

Darbininkams algos Spa
lių mėnesį buvo po $3,500,- 
000 i savaitę, arba dusyk 
tiek negu mokėta, viršuje 
paminėtais metais;

Tame šimte svarbiausių 
industrijų Spalių m. dirbo 
72,842., darbininkai. Pernai 
Spalių mėn. dirbo jose 58,- 
240 darbininkų.

Roma. — Italija dar la
biau ėmė varžytis atsilai
kymui prieš Tautų Sąjun
gos boikotą. Mėsos krau- 
tuves uždaroma tam tikro
mis dienomis per savaitę 
viešose valgyklose galima 
gauti per dieną tik vieną 

[porciją mėsos arba žuvies.
Nežiūrint pastangų kovo- 

I ti prieš Tautų Sąjungą, Ita
lija neatsisako skaitytis ir 
vesti tarybas su Tautų Są-

Washington^ —Preziden
to Roosevelto užsimojimas 
pastatyti Į viešus darbus 
3 500,000 bedarbių iki Lap
kričio 1 dienos toli neišsi
pildė. Iki tos dienos dar 
nesuimta i darbus nei pusė 
tos skaitlinės^

Viešų darbų projektų už- 
girta jau už $2,514,500,000 

viešiems 
; miestų 
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KAUNE SUGAUTAS LIETU
VIS IŠDAVIKAS

Dirbo Vokiečiams Voldemaro Išliuosavimui

Plieno darbai praeitą sa-
Ui 

imant vėFpakilo dviem pun
ktais, iki 53 nuoš. , 

Clevelando srityje, paki
lo 8 punktais,! iki 58 nuoš.

Neapdirbta geležis bran
ginama ir plienas bus pa
brangintas $1 iki $2 tonui. 

Plieno darbininkų unijos 
stengiasi gauti darbinin
kams 15 nuoš. algų pakėli
mą.

Įvedė darbų stabilizavimo 
fondą., General Motors — 
automobilių ir šiaip elek
triškų reikmenų išdirbimo 
korporacija — paskyrė 60 
milijonų dolarhi fondą sta
bilizavimui darbų ir 
bėjimui automobilių 
trijos darbininkams 
didesnius metinius 
biiis.

New York Central gele
žinkelių kompanija Įveda 
savo dirbtuvėje Clevelande 
šešių dienų darbo savaitę 
ir prie dabar dirbančiųjų 
1,100 darbininkų paims dar 
porą šimtų daugiau atleis
tų darbininkų. Darbų sa
ko bus ištisai žiemai.

Erie, Pa. — Sustreikavo 
Erie ežero žuvinių laivų 
darbininkai del sumažinimo 
1c nuo svaro žuvies ištrau
kiamos iš ežero. Streikas 
palietė 200 vyrų.

Addis Ababa, Lapk. 6. — 
Italų kariumenės. žengimas 
link Etiopijos miesto Ma
kale tapo gamtos jiegomis 
sulaikytas: užėjo lietus ir 
visus kelius pavertė Į ne
pervažiuojamą purvą. Per 
dvi dienas žygiavę Italai i 
turėjo sustoti. Italų kariu- 
menė dabar turi laukti iki 
bus padirbdinti keliai pri- 
vežimui reikmenų. *■ e i

Mussolinio kareiviai peri.’““" — T m”“?"1 o "• . ■> -• • - i junga, jei bent Tautu ba-savaitę laiko daejo ir uz- •: e J ... . , - . -z
ėmė aukštumas komanduo- h'un«os lJ,ozlc.,?a bl"! V1SIS' 
jančias turtingus Makale 
apielin'kės lygumos plotus, 
kaip užėjęs lietus užkirto 
tolimesnį žygiavimą.

Vėliau tą pačią diena da
lis pėkščiųjų Italų žvalgų 
buvo daėję iki Makale, bet 
Etiopai juos išvijo, dešimts 
Italų užmušta.

, Fi:je> ■ Ayiias, dienas,, lau
kiant Italų užėjimo, Etiopi
jos ■ (kareiviai buvo Makale 
apleidę, bet paskui vėl su- 
gryžo ir išvijo atėjusius 
Italų žvalgus.

SaVČ"’kelionėje link" Ma
kale Italai užėmė porą ma
žų Etiopijos miestelių. Iš 
lėktuvų apšaudant Gorra- 
hei, užmušta 30 moterų, 15 
vaikų ir 100 karvių.

kai nepakenčiama.
Italijos vyriausybė spau

doje paskelbė 11 valstybių 
kurias Italai turės “atmin
ti” sąryšyje su Tautų Są
jungos pasiryžimu Italiją 
spausti: Anglija, Francuzi- 
ja, Luxembourg, Estonija 
Australija, Petų Afrika, Li
berija, Naujoji Zelandija. 
Guatemala ir Rusija.

Italija sako reikia būti 
gatavais joms “atsilygin
ti” ......

NUŠOVĖ ŽMONĄ, 
IŠVARĖ Iš NAMŲ

Steubenville, O. — Neto- 
!i čia, vieno kaimelio gy
ventojas nuėjo pas savo 
kaimyną ūkininką, radęs 
šeimininkę namuose, ją nu
šovė. Kada išgirdęs šuvius 
atbėgo jos vyras, šovikas jį 
išvijo iš namų, neprileisda
mas paliesti mirštančios 
žmonos, ir pats apsibarika- 
davo namuose. Kada pri
buvo policija jį suimti tu- 
■ėjo panaudoti akis ėdan

čias dujas ji suimti.

Lapkričio 5 d. daugelyje 
valstijų atsibuvo rinkimai 
valstijos seimo atstovų, gu
bernatorių, Kongreso at
stovų, miesto mayorų ir tt.

Kai kuriose vietose 
Republikonai ir 
Demokratus.

Šitie laimėjimai labai 
kėlė Republikonų ūpą, 
rie nuo- 1932 metų prezi
dento rinkimų buvo smar
kiai nuslopinti.

Šie rinkimai Republiko- 
nams yra lyg koks vilties 
spindulėlis 1936 metų pre
zidento ir Kongreso rinki
mams.

Vokiečiai Įvede Savo 
Pilnateisę Kariumenę
Berlinas. — Hitleris su

darė Vokiečių kariumenę iš 
600,000 vyrų, ir ją šiose 
dienose padarė pilnateise 
cariumene tam tikromis 
ceremonijomis. Taip tai pa
skelbta kitoms šalims Vo
kietijos Įvedimas karo jie- 
gų sulyginimo.

Hitleris taip pat Įvedė 
naują Vokietijos karo vė- 
iavą.

Hitleris taipgi paskelbė 
i "'‘Plieno Šal- 

bu- 
ka-

TAUTV SĄJUNGĄ
VYKDO BOIKOTĄ

Anglija ir Italija Taria
si Viduržemio Laivy

no Klausimu
Roma. — Anglijos amba

sadorius Drummond veda 
derybas su premjeru Mus- 
soliniu kaip nors užbaigti 
Etiopijos karą. Derybose 
liečiamas ir Anglijos karo 
laivynas Viduržemio juro
je. Italija nori kad Angli
ja išgabentų dalį kariškų 
laivų iš Viduržemio juros, 
kurie yra Italijai stačiai 
“po nosia”. Anglija reika
lauja kad Italijoje butų su- 

i laikyta skleidimas neapi-- 
kantus prieš Anglus.

Daugiausia karo paliau
bų klausimas paaiškės pc 
Anglijos parliamento rin
kimų, nes dar gali pasikei 
sti Anglų vyriausybė.

Geneva. — Tautų Sąjun
ga norėdama priverst Mus- 
solinį sulaikyti karą pradė
jo žiūrėti kad tautų sutari
mas Italiją boikotuoti butų 
vykdomas. Sutarė 52 val
stybės dėti pastangas visais 
budais slopinti Italijos ga-1 
limumą 'kariauti arba gauti I 
iš kur nors reikalingą pa
galbą.

Svarbiausia stengiamasi 
sulaikyti teikimą 
petrolejatis. plieno 
žies, ko labiausia 
ga kariavimui.

Tautų Sąjunga labai nu
sistebėjo patyrus kad po
piežius pataria Tautų Są- j ra]įus Jurgis H, 
jungai sutikti duoti Italijai 
mandatą Etiopiją užvaldy
ti.

PATS GAVO GALĄ 
Milwaukee, Wis. — Tu- 
s H. F. Rutkowski, 21 m. 

darydamas spro- 
iš vogto dinamito,

.apkričio 4 d. pats buvo 
suplaišytas į šmotus kartu 
su garadžium kuriame jis 
savo darbą varė. Per sa
vaitę pirma to buvo suren
gta mieste keletas sprogi
mų. Policija manė jog tai 
komunistų darbas ir pasta
tė sargybas prie viešų na
mų. Matomai tas Rutkow
skis su savo draugais varė 
sprogdinimo darbą. Šiame 
sprogime žuvo jis pats ir 
viena mergaitė, 11 kitų su
žeista, sugriauta du namai, 
šimtas kitų namų apgadin
ta.

SUDEGĖ UŽVAŽIAVUS 
ANT KARVĖS

EI Dovano, Kan. — Ke
turi vyrai važiuodami au
tomobiliu, ant vieškelio pa- 
sipynus karvei trenkė Į ją 
ir paskui susimušė su va
žiavusiu priešais gazolino 
transportu. Abu nugriuvo 
nuo kranto, užsidegė, 
sudegė tie keturi vyrai 
gazolino vežėjas.

Graikijos Karalius 
gis Gryžta

Akron, O. — Čia vis dar 
tebesitęsia ginčas ir varžy- 
tinė už atmetimą šešių va
landų darbo dienos gurno 
industrijoje. Goodyear gu
mų išdirbystė nori Įvesti 
trijų pamainų darbą paro
je, po 8 valandas.

Atėnai, Graikija. — Ka- 
, gryžta Į 

savo šalį užimti karališ
ką sostą, nuo kurio buvo 
nustumtas 1923 metais.

Savo proklamacijoje ka
ralius pareiškė atsidavimą 
Graikijos žmonėms. Savo 
šalies ateitin, sako, žiuri su 
pasitikėjimu ir gražia vil
timi.

Lapkričio 3 d. įvyko vi
suotini balsavimai 
žinimą monarkijos. 
vimai parodė kad 
labai nori gryžti į 
tvarką: Atėnuose už kara
lių balsavo 138,885; prieš— 
1,930. Salonike už 124,499, 
prieš—2,877, ir tt.

TIKISI DIDELIO BIZNIO 
KALĖDŲ LAIKU

Laukiant Kalėdų, Ameri
kos biznieriai žiuri i padi- 

c ėjimą biznio švenčių lai
ku. Spėjama kad šymet 
jrieš Kalėdas tam tikri biz
niai padidės nuo 5 iki 50 
nuošimčių negu buvo 1934 
metais.

MĖSOS VALGYMAS 
SUMAŽĖJO

Chicago. — Komercinis 
mėsos suvartojimas Suvie
nytose Valstijose šymet pa
sirodo yra 18 nuoš. mažes
nis negu buvo 1934 metais. 
Ypač kiaulienos mėsos val
gymas šymet yra mažiau
sias negu kada buvo nuo 
1917 metų.

PAVELYS AUGYT DAU
GIAU KIAULIŲ

Amerikos ūkių tvarkymo 
administracija praneša jog 
1936 metais pavelys augyti 
daugiau kiaulių ir kukurū
zų, tarp 25 ir 30 nuoš. virš 
šių metų. Del perdidelio 
kiaulių ir kukuruzų priau
ginimo ūkininkai nešė mil
žiniškus nuostolius ir arti
nosi prie bankruto. Val
džia sutiko primokėti jiems 
tam tikras sumas pinigų už 
mažinimą auginimo, ir da
bar jau kiaulienos kainos 
žymiai pakilo.

Audra Nuteriojo Flori- 
_ dos Miestą Miami

Miami, Fla. — Šį miestą 
prašlavė smarki audra pa
darydama milžiniškus nuo
stolius. Užmušta 5 žmo
nės, 137 kiti sužeista, ir iš
naikinta namų, laukų, me
džių už apie $3,000,000.

Miestas nori imtis atsi
statyti, bet neturi pinigų. 
Prašo valstijos ir valstybės 
pagalbos.

Kaunas. — Spalių 12 d. vai-: Vokiečiai agentai ir čia karto- 
stybės saugumo policija Kau- tinai 
ne sulaikė Vokiečių agentą Au- duoti iš kalėjimo Prof. Volde- 
gustiną Stasiūną, atvykusį iš 
Vokietijos pasimatyti su savo 
agentais ir gauti žinių. Kra
tą darant pas Stasiūną buvo 
rasta žinių apie musų kariu- 
menės paslaptis, kurias jis tu
rėjo nugabent į Vokietiją. Tas 
žinias jam surinko jo agentai 
Kaune.

Kas tas Stasiūnas? Stasiu-1 
nas yra gimęs Rugp. 28 dieną 
1911 metais Karališkių kaime, 
Tverečiaus vai., Švenčionių ap- 
skiityje. Baigęs Vilniaus Lie
tuvių gimnaziją. Į Lietuvą iš 
okupuotos Lietuvos jis atvyko 
1931 metais. 1932 m. už nu
sikaltimą buvo nuteistas 1 me
tus ir 4 mėn. kalėti. Iš kalėj"!-1 
mo išėjęs, kurį laiką vertėsi 
vaikų mokymu Klaipėdos kraš
te.

Tardomas Stasiūnas parodė 
kad jis 1934 metų rudeni buvo 
nuvykęs į Tilžę gauti iš Vokie- : 
čh] medeginčs paramos 1____
Voldemarui iš kalėjimo išva
duoti. Nuvykęs į Tilžę, Sta
siūnas vaidindavęs Voldemaro 
giminaitį ir ten užmezgęs ry
šius su naziais ir Vokiečių po
licija.

Tilžėje kelis kartus gavęs iš 
Vokiečių policijos pinigą už tei
kiamas apie Lietuvą žinias. 
Nelegaliai nuvykęs į Vokietiją, 
už rubežiaus perėjimą, kaip pa
prastai, nebuvo baustas. Kai 
ten pasisakęs kad esąs Volde
maro giminaitis ir nurodęs sa- į 
vo atvykimo tikslą, 
valdininkai su juo labai man
dagiai elgęsi.

Po kurio laiko Stasiūnas gry- 
žęs iš Tilžės į Šakius ir nuolat 
palaikydavo ryšius su Vokieti
jos piliečiais anoje pusėje. Su
sipažinęs su kažkokiu Javorov- 
skiu iš Rytų Prūsijos, Stasiū
nas jam pasipasakojo stengią
sis išvaduoti iš kalėjimo Prof. 
Voldemarą. Javorovskis prita
rė, pažadėjo Stasiūnui medegi- 
niai padėti ir jau kitą dieną 
davė jam 800 markių. Tuos 
pinigus duodamas, Javorovskis 
pažadėjo ir daugiau duoti, jei
gu reikėtų.

Už tuos pinigus Stasiūnas 
nusipirko motorciklą, rašomąją 
mašinėlę ir rotatorių. Mašinė
le rašydavo įvairius straips
nius, o ratatorium juos dau
gindavo. 1934 metų pabaigo
je jis už visuomenės rimties 
drumstimą buvo ištremtas Į 
Rokiškio apskritį, tačiau iš ten 
1935 metų Balandžio mėnesi 
vėl išvyko į Vokietiją, kur gy
veno iki dabartinio atvykimo į 
Kauną ir pakliuvimo.

Gavo Vokišką Pasą
Būdamas Vokietijoje Stasiū

nas užmezgė ryšius su Vokie
čių policijos valdininkais. Iš 
Karaliaučiaus policijos prezi
diumo gavo svetimšalio pasą.

Vokiečiai jį ragino būtinai 
suorganizuoti Prof. Voldemaro 
pabėgimą iš kalėjimo. Tam 
tikslui Skardupėnų mutinės 
valdininkams buvo įsakyta ne
trukdyti Stasiūnui pasimatyti 
su žmonėmis kurie atvyksta iš 
Lietuvos. Karaliaučiuje Sta
siūnas buvo perduotas dviejų 
Vokiečių 
Stasiūną 
tė apie 
pasiuntė 
kurio laiko pas jį atvyko tiedu

jam siūlė būtinai išva-

Vokiečių Kurstymai 
Suvalkiečių

Stasiūnas parodo kad minė- 
Vokiečių agentai buvo atsi

vežę du ranka rašytus, darky
ta Lietuviška kalba, atsišauki- 

i mus. Abu atsišaukimai buvo 
vienodo turinio; jų turinis bu- 

I vo toks pat kaip ir Suvalkų 
krašte ūkininkų tarpe pasklei
stų prieš vyriausybę kursto
mų atsišaukimų. Vienų ir Įei
tų atsišaukimų turinio vieno
dumą Stasiūnas tardomas kar
totinai patvirtino.

Pasienyje Vokiečiai Stasiū
nui draudę sakyti savo tikrą 
pavardę, liepę vadintis Kryge- 
riu, t. y. slapyvardžiu.

Drauge su Stasiūnu sulaiky
ti ir du jo bendrininkai: ryši
ninkai Gustavas Blechertas, 

I žemdirbis, gyventojas Kirkilų 
Prof ■ V Kalulių v., šakių apskričio, 

ir Karolis Naginonis-Chodake- 
vičius, gyvenantis Kaune, Uk
mergės pi. 50a.

Kvota tuo reikalu baigta ir 
perduota teismui. “L.

BALTOS GULBĖS 
LIKIMAS

Kaunas. — Lietuvos
Kubo pirmininkas gavo iš Lie
tuvos Įgaioto Ministerio Lon
done B. K. Balučio laišką, ku
riame pranešama kad Lituani- 

Vokiečių į ca II bus pargabenta iš Airijos

Aero

į Londoną, iš kur ją paims lai
vas į Klaipėdą.

Lėktuvo supakavimą ir iš
siuntimą prižiūri tam tikras 
Lietuvos Pasiuntinybės Londo
ne tam tikslui komandiruotas 
j Airiją asmuo. Likusis Litua- 
nicos II benzinas padovanotas 
Dublino aerodromui paties Vai
skaus patvarkymu. Reiškia, 
ne benzino stoka privertė Vai
tkų nusileisti, kaip išsyk buvo 
skelbta.

Lėktuvas Į Kauną bus atga
bentas apie Lapkričio vidurį.

ŪKININKAI PATYS 
KOVOJA SU KUR

STYTOJAIS
Marijampolė. — Suvalkijoje 

ūkininkų gyvenimas gryžta į 
normalias vėžes. Kurstymų 
banga veik visai atslūgo, ma
žai kur tepasireiškia. Agita
toriams ypač nesisekė po an
tro bandymo — kurstyti ūki
ninkus kad nevežtų runkelių į 
cukraus fabriką, žmonės tiek 
cukrinius runkelius, tiek kito
kius ūkio gaminius, atėjus lai
kui, pradėjo vežti ir jokių “įsa
kymų” nepaklausė. Agitato
riai pamatę ūkininkų “neklus
numą” liovėsi agitavę.

Vietomis tamsus gaivalai 
bando gąsdinti ūkininkus, 
čiau jų gązdinimo niekas
bijo ir su jais pradeda griež
čiau kovoti.

Nesenai vienas ūkininkas, 
važiuodamas į miestą, pats no
rėjo suimti agitatorių p?stoi”- 
sį jam kelią, tik agitatori’", bu
vo stipresnis ir pabėgo. Vė'ir.a. 
ūkininko nurodymais, agitato
rius policijos sulaikytas. Ūki
ninkai jau patys pranešinėja 
policijai apie agitatorius ir 
prašo juos griežtai bausti.

dar
ta
ne*



r 2 DIRVA
ĮJACK SHARKEY VĖL 
is NORI PRADĖTI 
ii BOKSUOTIS

Boston, Mass. — Lietuvis 
kumštininkas Jack Sharkey- 
žukauskas, buvęs pasaulinis 
čampionas, pasiskelbė jog pasi
ryžo vėl gryžti Į kumštynių 
areną, manydamas gauti pro
gą dar stoti ir prieš pati da
bartinį čampioną, Jimmy Brad
dock. Šarkis pirmiausia nori 
stoti prieš juoduką Joe Luois, 
kuris paskilbo sumušdamas ke
lis baltuosius..

Šarkis dabar yra 33 metų 
amžiaus, taigi dar pačiame ge
riausiame amžiuje vyras.

Jis pragarsėjo prieš keletą 
metų sumušdamas negrą Wills, 
kurio bijojo čampionas Demp
sey. Dabar Šarkis vėl nori iš
mušti negrą Louis iš kelio i 
čąmpionatą.

Šarkis dabar turi karčiamą 
Bostono šiaurinėje dalyje, bet 
pats užsiima treiniravimu jau
nų kumštininkų.

“Aš manau kad visi nuėjo 
vėjais tikrindami jog Joe Louis 
yra geriausias sunkaus svorio 
kumštininkas kokis kada bu
vo”, pasakė Šarkis. “Praeity
je buvo daugelis sunkiųjų ku
rie galėjo Louis sumušti, ir aš 
vienas iš tų galėjau ir dabar 
dar galiu jį sumušti. Louis 
ikj šiol dar neturėjo tikro opo
nento. Baer nedėjo pastangų 
jį nugalėti, o Camera buvo su
muštas pirm negu pradėjo bok
suotis.”

Apie Jimmy Braddock, da
bartinį čampioną, Šarkis pasa
kė jog jis jį seniau yra sumu
šęs didelėm pirštinėm.

DAYTON

PITTSBURGH
SANDARIETĖS PRADEDA 

DARBUOTIS
Pittsburgho Lietuviai turi 

pradėję didelį kulturinį darbą 
—' įrengimą Lietuvių Kamba
rio Pittsburgho Universitete. 
Bet išvažiavus į Lietuvą Kam
bario Fondo pirmininkui P. Pi- 
varonui ir organizatorei Dr. J. 
Baltrušaitienei, darbas kaipir 
apsistojo. Pivaronas jau su- 
gryžo, bet iš kelionės taip nu
vargęs kad mažai kur rodosi.

Todėl Sandarietės moterys 
matydamos būtiną reikalą va
ryti tą darbą pirmyn ir didin
ti kambario fondo iždą, suma
nė rengti vakarienę Kambario 

i fondo naudai.
Vakarienė atsibus L. M. D. 

salėje, sekmadienį, Lapkričio 
17 d., nuo 7:30 vakare. Bus 
muzika, šokiai, kalbos, ir šilta 
vakarienė.

Todėl visi geros valios Lie
tuviai turėtų paremti tą darbą 
ir mums Pitisburghiečiams pa
tiems reikia daugiausia tuo 
darbus rūpintis, taigi parody
kim savo užjautimą. Tikietas 
i vakarienę ir šokius 35c.

RENGIA DRAUGIJŲ VA
KARĄ. Draugijų komisija su
kėlimui lėšų Pittsburgho dele
gatui P. Pivaronui į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, nutarė su
rengti didelį vakarą Lietuvių 
Mokslo Drauguos name, sek
madienio vakare, Gruodžio 22 
d. Tai bus muzikalis koncer
tas su prakalbomis ir kitais pa
įvairinimais. Tai bus ir dele
gato P. Pivarono of'icialio ra
porto išdavimas draugijoms ir 
kiti pranešimai.

Yra numatyta užkviesti iš 
Clevelando K. S. Karpių, “Dir
vos” redaktorių, kuris buvo Pa
saulio Lietuvių Kongrese dele
gatu, ir žymų sandarietį dar- 
ouotoją, Adv. Nadą Rastenį, 
kuris dabar gyvena Clevelan- 
de.

Toliau apie tai bus plačiau 
pranešiu Juozas Virbickas.

LANKYSIS “MAISTO” AT
STOVAS. Gauta žinia kad šį 
sekmadienį, Lapkričio 10 d„ 
Pittsburghą aplankys įžymus 
asmuo, svečias iš Lietuvos, 
Maisto bendrovės atstovas p. 
Grigonis. Pittsburgho Lietu
viai biznieriai ruošiasi jį tinka
mai priimti. Rep.

NEW YORK, N. Y. NEWARK SLA. NOMINACIJOS

SVEČIAS Iš CLEVELAN- 
DO. Praeitą sekmadienį čia 
lankėsi iš Clevelando Kun. K. 
Petreikis. Svečio tikslas rodos 
buvo apžiūrėti ir jei patiks už
imti klebono vietą Lietuvių 
bažnyčioje.

NUSIŽUDĖ. Lapkričio 2 d. 
vienas vyras, 41 metų amžiaus, 
iššoko nuo 8-to aukšto iš Win
ters banko namo' ir užsimušė. 
Tą pačią dieną kitoj vietoj ki
tas vyras pasikorė. “D.” Rep.

Jž $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

KALĖDŲ EK5KŲŠĮJA 
Į LIETUVĄ

KEARNY, N. J.
VILNIAUS UŽGROBIMO PA

MINĖJIMAS
Spalių 20 d., L. P. klubo sa

lėje įvyko paminėjimas 15 me
tų sukaktuvių nuo Vilniaus už
grobimo. Vakarą atidarė ir 

| programą vedė p. Jaruševičius.
Išpradžių buvo suvaidinta 

j patriotinis veikalukas su dai- 
i nomis ir Lietuvos himnu.

Kalbėti pirmiausia buvo per
statytas jaunas ir dar naujas 
šioje kolonijoje Kun. Kinta, 
plačiai pažystąs Lietuvos isto
riją. Po to galbėjo: Konsulas 
P. Daužvardis, J. Vilniškas, 
Adv. Paulauskas. Paulauskas 
perskaitė ir rezoliuciją Vil
niaus klausimu, ką publika at
sistojimu užtvirtino.

MIRĖ MARG. AUŠRIENĖ
Spalių 5 d., savo namuose, 

1966 Valentine avė., po dviejų 
mėnesių sunkios ligos mirė 
Margąrieta Aušrienė. Jos šer
menis lankė daugybė žmonių iš 
New Yorko ir apielinkės, ati
duodami velionei paskutinę pa
garbą.

Kadangi velionė apie 45 me
tus gyveno Mahanoy City, Pa., 
tai dar gyva būdama prašė kad 
jai mirus ji butų palaidota Ma
rianoj uje, kur ji turėjo nuosa
vą žemės sklypelį kapinėse ii 
kur yra palaidotas jo vyras 
miręs apie septyni metai atgal 
ir jos vyriausia dukrelė, buvus 
plačiai žinoma dainininkė, Ele
na, kuri mirė apie trys metai 
atgal. Velionės dukrelės Mar- 
garieta, Ona, Agota, Marė, ii 
sunai Jonas ir Juozas, pildyda
mi velionės prašymą, Spalių 7 
dieną išlydėjo jos kūną trauki 
niu į Mahanoy City. Ten irgi 
buvo pašarvotas vienai nakčiai 
pas jos artimą giminaitę, Anta 
niną Dalinskienę, 416 E. Mar
ket st. Stotyje velionės kūną 
sutiko daugybe žmonių, nes ji 
Mahanojuje turėjo daug gimi
nių ir draugų.

Nespėjus kūną nuvežti į au 
kščiau minėtą vietą, pradėję 
plaukti gėlių vainikai nuo vie
tinių draugijų, draugų, pažys
tamų ir iš tolimesnių miestų 
Pennsylvanijos valstijos ir ki 
tur. Tarpe daugybės gėlių ma 
tesi ir iš New Yorko nuo SLA. 
centro štabo, nes velionės dvi 
dukrelės dirba SLA. centre, ta 
jų bendradarbiai išreikšdami 
užuojautą joms del jų motinė
lės mirties, atsiuntė dailų gėlit 

I vainiką. Taip pat matėsi vai- 
Inikas nuo New Yorkiečių Pet 
ronės Jurgeliutės ir M. Drau 
geliutės, ir daugybė kitų.

Spalių 8 d., 9 vai. ryto, daly
vaujant didelei miniai žmonių 
velionės kūnas nulydėtas i Šv 
Juozapo bažnyčią, čia gedulin 
gas pamaldas atlaikė Kun. P 
C. čėsna. Po pamaldų, apie 
šimtas automobilių, pilni pri
kimšti žmonių, velionę Aušrie- 
nę nulydėjo į parapijos kapi
nes ir palaidojo amžinam poil 
si ui.

Velionė atvyko iš Lietuvos 
apie 50 metų atgal ir turėjo 
jau apie 70 metų amžiaus. Pei 
visą savo gyvenimo laiką gyve
no Mahanojuje. Ji išaugino 

j dailių šeimą, penklias dukreles 
ir du sūnūs. Vyriausia duktė 

! dainininkė Elena Aušriutė, mi
rė apie trys metai atgal. Ketu
rios kitos dukterys, Agota, Ma
rė, Ona ir Margarieta dabar 
gyvena New Yorke, kurių dvi 
pastarosios dirba SLA. centre 
jau daugelis metų, o sūnūs Jo
nas gyvena Waterbury, Conn, 
gi Juozas gyvena Mahanojuje

Velionė priklausė prie dauge
lio vietinių katalikiškų draugi

ųjų ir buvo veikli narė visose 
į draugijose.
} Ilsėkis ramiai Dėdės Sam< 
žemelėje, o mes pasilikę ilgai 
tavęs neužmiršime. Palydovas

Iš NEW JERSEY LIETUVIŲ 
VEIKIMO

New Jersey Lietuvių Preky
bos Butas rengiasi dideliam 
veikimui. A. S. Trečiokui par
vežus iš Lietuvos daugelį įvai
rių Lietuvos produktų, dauge- 
is Lietuvių, o ypatingai Pre
kybos Buto narių, turėjo pro
ms su tais produktais susipa- 
,inti ir juos labai pamėgo.

Kuomet dabar atvyko “Mai
sto” bendrovės atstovas p. Gri
gonis pas mus Amerikiečius 
jiznio reikalais, musų Preky
bos Buto nariai ypatingai tuo- 
ni susiinteresavo ir pasisten
gė patys pirmutiniai p. Grigo- 
lį sutikti, priimti savo tam ti
esiui surengtame vakare.

Lietuvių Taupymo ir Staty- 
>ai Skolinimo Draugija gerai 
gyvuoja, ši draugija jau nuo 
1917 metų Sausio mėnesio pra- 
lėjuš savo gyvenimą, išaugo į 
rnvirš pusę milijono dolarių 
vertės. Dabar kiek sumažėjo, 
jet stipriai laikosi ir savo na- 
iams išmoka dividendus

nariams
savo

kurie 
moka-

Lietu-ir tų 
šios draugi-

d.

už 
aikomus pinigus ir pilnai at-i 
noka visiems 
pabaigia išmokėti 
nūs Šerus.

Suinteresavimui 
vių kurie dar prie
'os nepriklauso, Spalių 27 
buvo surengta viešos prakal
bos. Kalbėjo Jonas Valaitis, 
Lietuviškai, Angliškai kalbėjo 
sekretorius New Jersey B. ir 
L. League’s ir A. S. Trečiokas, 
tmonių buvo gana daug ir visi 
■ųvo labai patenkinti paaiški

nimais apie taupymo draugi- 
Pirmininkavo šios drau- 
iždininkas Pranas Petru-

i as. 
rijos 
lis.

— Sek- 
pp. Gu- 

nętikėtai 
50 žmo-

Štai SLA. Sargybos Komiteto Patiekiamas 
Tautinių Kandidatų Sąrašas

NARIAI, PADĖKIT MUMS 
PADARYTI SUSIVIENIJI
MĄ TIKRAI NAUDINGA 
AMERIKOS LIETUVIAMS 

ORGANIZACIJA
Susivienijimas Lietuvių A- 

merikoje rengiasi iškilmingai 
švęsti savo Auksinį Jubilejų. 
Per penkiasdešimts praeitų me
tų Susivienijimas išlaikė skais
čiausi Lietuvybės, Brolybės ir 
Fraternalizmo švyturį.

Dabar įžengiant į antrą pus- 
Susi vienijimo gyvavimo 
atsirado toms idėjoms 
pavojus kuris reikalau- 
mes visi stotume į sar-

rybos suvažiavime pervarytą 
sumanymą, kuriuo sumažina
ma net dešimčia nuošimčių na
riams apdraudos išmokėjimas 
(tai yra, išmokant pomirtinę 
atitraukiama po $10 nuo šim
to). Nors šio nutarimo vyki- 
nimas neva suspenduotas, bet 
gali būti pradėtas vykinti.

6. Urnai sutvarkyti Susivie
nijimo paskolas (mortgečius)

administravimą tų nuosavy
bių kurios Susivienijimui ten
ka paimti už paskolas; kad for- 
klozavimas neužsitęstų po ke
lis metus su didžiausiais nuo
stoliais organizacijai. Tokia 
netvarka su SLA. investmen- 
tais gali greitai pražudyti visą 
Susivienijimą.

7. Teikti didesnių palengvi
nimų SLA. nariams, negu prieš 
Detroito seimą buvusios Pild. 
Tarybos sumanymas įvesti 
naujus apdraudos skyrius, ku
rių Susivienijime dabar neuž
tenka. Del to mes reikalauja
me :

(a) Įvesti Senatvės Apdrau- 
kad narys sulaukęs tam ti- 
laiką, gautų kas mėnesi s 

gyvos galvos sutartą pini- 
sumą.

Daktaras Kvotėjas
DR. S. NAIKELIS iš Chicagos. 

Tvirtai tikimės kad visi S.
L. A. nariai kuriems tik rupi 
organizacijos išlaikymas ir ge
rovė padės mums išrinkti šiuos 
visus gerbiamus ir patikimus 
veikėjus į Pild. Tarybą. Del 
to visi ir prašomi balsuoti tik 
už čia įvardintus asmenis, nes 
tas bus musų organizacijos 
naudai, musų pačių gerovei ir' 
visos Lietuvių išeivijos Ame
rikoje garbei.

SLA. Sargybos Komitetas.
A. B. Strimaitis, Pirm.

Chicago

j
AKRON

SUIMTAS UŽ KLASTINGUS
PINIGUS

draugai susibarė
vienu sykip apie
nuvažiavo pasveikinti po-

Oną Gudienę jos gimtadie- 
sukaktuvių proga. Poni Gu- 

maionaus, o ypa-įzurą

NETIKĖTAS PASVEIKINI- 
MĄS lt 

West Orange, N. J. 
madienį, Spalių, 2,7 d., 
ik1 
risi 
nių 
.rią 
ai o
Irene tokio 
tingai skaitlingo savo draugų 
pasveikinimo nesitikėjo, tai tą 
oamačius susigraudino iki aša
rų, ir visiems dėkojo už svei-! 
rinimus ii- jos prisiminimą.

Ponai Gudai yra susipratę 
Lietuviai ir rodos nėra tokių 
Lietuviškų reikalų prie kurių 
iic nebūtų prisidėję ir savo 
larbais ir aukomis, dėlto ne- 
;tebeima kad ponią Gudienę 
rasyeikinti buvo suvažiavę vi
sos apielinkės žymesnieji Lie
tuviai. A. S. T-kas.1

KALĖDOS LIETUVOJ

-IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO • I
SEKANČIAIS LAIVAIS: 

)ROTlN<NGHOLM Lapkričio 16 
JRIPSIIOLM — Gruodžio 7

žemes Ekskursijoms 
Laivakorčių Kainos

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja Į 
1934 m. statytas moderniškas laivas i 
‘MARIEHOLM”. Platesnes inforniaei- | 
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi | 
visi musų skyriai.

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

Po jo dar kalbėjo Kun. Kin-i 
ta, padėkodamas publikai 
atsilankymą. Vakaras 
su Lietuvos himnu, 
buvo stebėtinai daug. r n r - - - . ■....... . me jų. balsis nz tą pati pra-

bi paminėjimą parengė V ii-į sižengimą buvo nuteistas kalė- 
o..- .■.......... .. ... 1933 ine-

Klubas davė! tais pabėgo iš kalėjimo ir Cle- 
jvelande pradėjo dirbti pinigus. 

Pirmutiniai netikri pinigai 
‘įpasirodė Clevelande šv. Jurgio 

; parapijos piknike šią vasarą ir 
i gan plačiai pasklido mieste ir 
j apieįinkėje.
j Balsys dabar tapo parvežtas 
j iš Dttroilo i Clevelandą ir 
I perduotas teismui.

Su juo tapo areštuota 
j penki Lietuviai, jų tarpe 
, motervs, viena ių Balsio mei
lužė. ir kiti kurie pagelbėdavo 
Balsiui netikrus pinigus platin-

■ ti. Tarp areštuotų yra ir jo 
artimas giminaitis, kurį Balsis 
įgundė ir įtraukė į savo talki- j

I įlinkus. Kalnas.

Buvęs Akronietis Antanas 
už | Balsys i'ederalės valdžios agen- 

baigta į Ių tapo areštuotas Detroite, 
žmonių i baltinamas dirbime netikrų 

’ j popierinių pinigų ir platini- 
_ .... me jų. ~

iiiui Vaduoti Sąjungos skyrius, (jiman ant 14’metų, 
p Liet. Politikos
..alę nemokamai tam tikslui.

J. Vi' Baitrakonis.

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

čia

dar 
dvi

Kalėdos tai reikšmingiausios 
metinės šventės reiškiančios 
džiaugsmą žmonijai. Tai yra 
meilės ir “geros valios diena 
viso pasaulio žmonėms!” Tai
kos ir džiaugsmo diena kuomet 
kiekvienas kuris tik išgali tei
kia draugams ir giminėms do
vanas, kaipo draugiškumo ir 
meilės ženklą. . Ar gali būti 
malonesnė dovana Kalėdoms 
kaip parvykimas į Lietuvą pas 
namiškius ir juos pasveikinti 
ž/lžiu, “Linksmų Kalėdų!”

Ten laukia kiekvieno par
vyksiant bakūžė pasipuošus 
sniego marška, iš kurios išėjai 
svetur. Viduje sena motinėlė; 
laukia pargryžtančio sunelio,l 
dukrelės....

švedų Amerikos Linija kaip i 
kiekvienais metais taip ir šiais Į 
rengia dvi Kalėdų ekskursijas; 
į Lietuvą ii- kitas Pabaltės vai-,
stybes. Išplaukia iš New Yor
ko laivu Drottningholm Lap
kričio 16 d. ir antra ekskursija 
motorlaiviu Gripsholm Gruo
džio 7 d.

Laivakorčių ir prirengimo 
dokumentų kreipkitės į bent 
kurį Lietuvį agentą arba tie- 

kurią švedų Amerikos 
raštinę.

VI. P. Mučinskas, 
A. L. Liet. sk. vedėjas.

siog į
Linijos

$.

šimtį 
metų, 
rimtas 
ja kad 
gybos eiles, kad ir ateityje už
tikrinus Susivienijimui galimy
bę būti grynai LIETUVYBĖS 
TVIRTOVE. Mes taipgi pa
geidaujam kad Susivienijimas 
butų palaikoma kaipo naudin
giausia Lietuvių organizacija.

Kad užtikrinus šių tikslų iš
laikymą mos iš Susivienijimo 
štai ko reikalaujame:

1. Grąžinti SLA. nariams 
laisvo Lietuvio teises, kurias 
taip, žiauriai sumindžiojo da
bartiniai SLA. Pildomosios Ta
rybos nariai-socialistai pritar
dami prezidento Bagočiaus ne
girdėtam ir nedemokratiškam i 
'žygiui priversti SLA. narius k§tas į SLA. duokles, kuomet 
rezignuoti iš idėjinių organiza- nariai 
cijų kurios nepatinka socialis- ■' s^ies> _ priversti pasitraukti iš 
tams. Už šita Lietuvio sąžinės or^an^zaeD°s- šį dalyką rei- 
laisvę musų ‘ senesnieji SLA. kia sutvarkyti taip kad toks 
darbuotojai yra nemažai nu-inaiYa’ Pai’rikalavęs, gautų su- 
kentęję kovoje su katalikais, ir mokėtos (Paid Up) sumos da- 
del asmens laisvės 16-me sei-l^ kokia jam priklauso už iki 
me kilo kova ir SLA. su dide-.to1 sumokėtus pinigus, ar kad 
Išmis materialėmis skriaudo- nar>s> padavęs pareiškimą a- 
mis, gindamas savo laisvę, bu-'?ie negalėjimą toliau mokėti 
vo priverstas pasitraukti nuo;’avo c’.uokliij, liktųsi Susivieni- 
katalikų. Mes nenorim kad da-j’ime apbaustas už visą sumą 

tekiam laikui kokiam jo iki tol 
sumokėtų į organizaciją pirn
s’ ą užtenka.

šių visų reikalavimų įvykdy
mui, ir užtikrinimui kad Susi
vienijimas butų ne įil$ įvirta 
apdraudos įstaiga, bet ir visų 
Lietuvių tautiniams idealams 
tarnaujanti organizacija, kaip 
tas įbrėžta jos pamatiniuose 
tiksluose, kurie šiandien jau 
baigiami vyti lauk, REIKIA 
išrinkt į SLA. Pild. Tarybą są
žiningus, teisingus ir kompe- 
tentiškus veikėjus, kurie na
riams ir Amerikos Lietuvių vi
suomenei žinomi ir patikimi, ir 
kurie pilnai sutinka šiuos visus 
reikalavimus Susivienijime 
vykdyti ir jų laikytis, štai 
kandidatai:

par pasikartotų istorija su so
cialistų vadų užmačiomis, ku
rie pasikėsino varžyti ir 
žuruoti žmogaus 
laisvę.

2. Panaikinti
organe socialistų

varžančia

cėn-
ir spaudos

MARGUČIO RADIO
PROGRAMAI

dą,
krą 
iki

(b) Apsaugoti narių sumo-

del bent kokios prieža-

Su Lapkričio 10 diena, 2 vai. 
po pietų, iš radio stoties WIND 
(560 kyloc.) bus transliuoja
mi Lietuvių muzikos ir dainų 
koncertai ištisą valandą, šiuos 
programus duoda muzikos ir 
dainų žurnalas MARGUTIS.

Programai bus girdimi se
kančiose valstijose: Indiana, 
Illinois, Michigan, Wisconsin, 
Iowa, Missouri, Kanadoj, Ohio 
ir vakarinėj Pennsylvanijoj.

WIND yra galinga radio sto
tis (560 kyloc. arba 536.4 
Temykit Amerikoniškuose 
kraščiuose radio skyriuje 
nešimą.

Didelis “Margučio
Programas

mt).
lai-
pra-

Kalakutų dienoje' (Thanks
giving day) ketvirtadienį, I.ap- 
kričio 28 d., plačiai žindm'as 
muzikos ir visuomenės žurna
las “Margutis” refrtgia didelę 
pramogą, “Dėdytės ir Tetytės 
Veseliją”,' lėngvo turinio muzi
kalis, šaržas1. Veikalas susidės 
daugiausia iš 1 Lietuviškos ve- 

i selijds dainų ir'senoviškų čere-
Susivienijimo 

t partijos cen- 
“Tėvynės” re

daktorių ir traktuojančią ki
taip manančius SLA. narius 
“atgaleiviais” be jokių teisių 
reikšti savo mintis SLA. orga
ne, ką parodo Susivienijimo 
organe Apšvietos Komisijos 
“daugumos” pareiškimas, ku
riame tautiškai nusiteikusieji 
nariai pravardžiuojami atgal- 
eiviąis, o “Tėvynės” redakto
riui liepiama uždaryti laikraš
čio skiltis tokio nusistatymo 
nariams ir rašytojams.

3. Padidinti ‘Tėvynę’ iki jos 
į buvusio didumo, nes laikraštis 
Į tai svarbiausias organizacijos 
I įrankis palaikyti Lietuvybę, o
su ja ir narių prisirišimą prie 
Susivienijimo.

4. Panaikinti neteisėtai ir 
bereikalingai dabartinės Pildo
mosios Tarybos uždėtus na
riams penktukus, kurie padidi
no mėnesines duokles, 
didesnės ekonomijos iš 
Piki, 
kės 
niais

5. Atmesti dabartinio prezi-j SLA. iždo globi 
der.co Bagočiaus Pildomos Ta-' J. ZALATORIUS,

Tarybos narių tai 
apsunkinti narius 
mokesniais. 
Atmesti dabartinio

Reikia j 
pačių į 
nerei- į 
dides-

į- 
tie

Prezidentas
ADV. NADAS RASTENIS 

Cleveland, Ohio.
Vice Prezidentas

ADV. A. O. ŠALNA, iš 
Boston, Mass.

Sekretorius
MATAS J. VINIKAS, dabarti

nis

iš

South

SLA. sekretorius.
Iždininkas

JONAS S. LOPATTO,

ironijų. Bus vaizduoiarha kvie-' 
slys, piršlys, svočia, jaunoji, 
pabroliai ir pamergės, “karvo
jaus"’ pjaustymo ceremonija, 
ir tt.

Senieji Lietuviai dar turbut 
atsimena Lietuviškais vestuves, 
jiems bus malonu jas prisimin
ti, o tiems kurie jų nematė ir 
nežino, užsimoka pamatyti, y- 
pač “piršlio korimą”.

“Dėdytės ir Tetytės Veseli- 
ja” be Lietuviškų vestuvių dai
nų bus dar pilna įvairių dainų, 
juokų ir šposų.

Pramoga rengiama vadina
moje “Margučio Auditorijoje”, 
32 W. Randolph St., Chicago. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Kompozitorius George Vic
tor šiai pramogai ruošia puikią 
overtiurą “Paukščių Veselija”, 
kurią diriguos Adv. A. Olis. 
Įžanga 40 centų. Rezervuotos 
vietos po 75c. Rep.

ADV.
iš Wilkes-Barre, Pa.

__ _ I Iždo Globėjai
į STASYS MOCKUS, dabartinis,

prezi-| SLA. iždo globėjas,
, iš Chicagos. į

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” ii 
tautinius laikraščiui,
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus
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WATERBURY. CONN.

DARIUS IR GIRĖNAS
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
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K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelionė Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

Neileiskim RaudonoTeroro

(Tęsinys iš pereito num.)

KIPRAS PETRAUSKAS
RUGPJŪČIO 8. Išbundam traukinyje, ku

ris puškena artyn Kauno — Kaunas jau visai 
netoli. Rengiamės ir pradedam susirasti vienas 
kitą. Nakvojom mudu su p. Trečioku vienoje 
kupė. Apsirengę, pradedam dairytis pro langus 
Į anksti rytą matomus Lietuvos vaizdus. Trau
kinyje, musu pačių vagone, gryžo iš Palangos 
ir Lietuvos operos įžymiausias dainininkas Kip
ras Petrauskas. Musų palydovas p. šumauskas 
pasistengė mus vieną po kitam supažindinti su 
tuo žmogum apie kurį viso pasaulio Lietuviai 
labai gerai žino. Kipras — aukštas vyras, tie
sus, jaunos išvaizdos, smulkaus veido, nors am
žiaus jau virš 50 metų. Juk amžinai žmogus 
jaunas negali būti. Laikas bėga.... Pasikal
bėjom apie šį-tą bendro, apie jo brolį, garsų, 
per daug metų Amerikoje dirbusį kompozitorių 
Miką Petrauską. Bet Kaunas artėja — ir pra
dėjom žiūrėti bagažus, nes tuoj bus laikas lipti 
iš traukinio.

Apie 7 valandą ryto jau traukinis įšliaužia 
Kauno gelžkelio stotin. Prie traukinio, ant pe
rono, kaip jie Kaune vadina, susirinkę pilna 
žmonių, vieni atvyko mus pasitikti ir vestis pas 
save apgyvendinti, kiti taip sau iš žingeidumo, 
nes Lietuvos žmonės bendrai mėgsta naujeny
bes, visokius pasitikimus ir ceremonijas, šeši 
delegatai vienu traukiniu pribūti tai nemaža 
naujiena Kaunui, todėl į stotį subėgo ir laikraš
tininkai ir jų fotografai ir sustatę mus į eilę 
fotografavo. Studentai tikėjo kad šiuo pačiu 
traukiniu atvyksta Chicagos sportininkai, tai ir 
studentų delegacija pribuvo į stotį. Kada pra
sidėjo fotografavimas prie stoties iš miesto pu
sės. Kauniečių minioje delegatai veik dingo...

Jau buvo pasiskirstyta — DULR prminin- 
ko Adv. R. Skipičio ir jo bendradarbių pastan
gomis — kur kuris delegatas bus apgyvendin
tas, kad nereikėtų už vietą mokėti. Mane pa
siėmė ir apgyvendino pas save vienas iš įžy
miausių Lietuvos žurnalistų-laikraštininkų, An
tanas Bružas. Bružas pragarsėjo kaipo di
džiausio Lietuvoje laikraščio, “Musų Rytojaus”, 
įsteigėjas ir išaugintojas iki 100,000 skaitytojų 
armijos. Jis dabar vadovauja ’’Talkos“ spaudos 
biurą (Tsb), kuris teikia pasaulio Lietuviams 
tikslias ir įdomias žinias iš Lietuvos.

Parsivežė į savo namus, kurie randasi Leli
jų gatvėje, nr 4, aukštai kalne, netoli buvusios 
Parodos Aikštės. Ten susipažinau su jo žmo
na ir šeima. Jie turi gimnazistę dukrelę, Gra
žiną, ir jauną bernioką sūnų.

Tuoj pradeda rūpėti pamatyti pats Kaunas, 
ką jis užgyveno ir kaip laikosi šiais depresijos 
laikais. Kauną mačiau 1928 metais, taigi dabar 
rupi pamatyti koks skirtumas po septynių metų.

Spėjau tik papusryčiauti tuoj keliauju į vi- 
durmiestį, į Laisvės Alėją, aplankyti savo žino
mas įstaigas, Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti raštinę, pažiūrėti ar nėra laiškų iš Ame
rikos, nes juk aš esu labai-labai toli nuo savu 
namų ir nuo savųjų — už apie 3700 mylių.... 
Rupi gauti kokia nors žinelė nuo žmonelės, rupi 
žinoti kaip naujas redaktorius Adv. Nadas Ras
tenis “Dirvą” veda, norisi pamatyti tuos “Dir
vos” numerius kurie po mano išvažiavimo išlei
sti, nes tik Kaune galima “Dirvą” rasti. .. .

KAUNAS ŽYMIAI GRAŽESNIS
Nulipu nuo kalno į pakalnę, einu Gedimino 

gatve pro “Lietuvos žinių” redakciją, į Nepri
klausomybės Aikštę, kur randasi DULR rašti
nė. Ten užėjau tik trumpai pažiūrėt laiškų. Jie 
visi ten darbuojasi išsijuosę, rengiasi Kongre
sui. Ten visokiais reikalais užeina žmonės. Ei
damas prie to namo kur yra DULR raštinė, tuoj 
ir susitinku gatvėje patį Adv. Skipitį, DULR. 
pirmininką, kurį dar vos nesenai Clevelande tu
rėjom. Net pasibučiavom apsikabinę, ir po ke
lių minutų pasikalbėjimo skyrėmės, nes jis la
bai užimtas.

Užėjus DULR raštinėn, ten tuoj susipaži
nau su raštinės darbuotojais, p. Vilkaičiu, p. 
Rusiacku, buvusiu Amerikiečiu Pranu Butkum, 
su kuriais paskui visu Kongreso laiku turėjom 
reikalų.

DULR raštinė randasi priešais didžiąją Ru
sų laikais buvusią cerkvę, Soborą, dabar pava
dintą Įgulos bažnyčia. Tai yra Kauno karo įgu
los bažnyčią, kurion kareiviai suvedami melstis 
ir kur yra kariškas vyrų choras giedojimui lai
ke mišių.

Praėjęs pro bažnyčią, eidamas link Laisvės 
Alėjos pradžios, žiuriu stovi mano pažystamas, 
Clevelandietis draugas Mažeika, komunistų de
legatas! Jis stovi su kitu savo draugu, kuris 
vėliau paaiškėjo buvo kitas komunistas delega
tas, draugas Urmonas, Amerikoje gimęs jau
nuolis, bet Maskvos apaštalas. Jiedu taip stovi 
lyg apžiūrinėja iš kurio galo pradėti Kauną už-1

imti! Vienas net koją padėjęs ant mažos tvo
relės saugojančios Nepriklausomybės Aikštės 
žolę nuo mindžiojimo. Jei ne tvora, jiedu be 
abejo butų stovėję ant žolės.

Nenorėdamas pertraukti jų pasikalbėjimo 
praėjau pro šalį, nes jie stovėjo šiek-tiek nuoša
liau, ir matomai neturėjo tikslo niekur eiti.

Laisvės Alėja! Oho! Jau ne ta kas buvo 
septyni metai atgal! Jau joje pristatyta kele
tas didelių naujų namų, ypač Pažangos namas 
ir greta Pienocentro namas — po šešis aukš
tus. Moderniškiausio stiliaus iš lauko, o vidu
je, kaip vėliau susipažinau, tikrai puikiai įren
gta. Pati Laisvės Alėja ištaisyta, išmeksfaltuo- 
ta, lygi kaip puikiausio Amerikos didmiesčio 
gatvė. Ne tik gatvės šonai bet ir jos vidus, tas 
liepų medžiais nusodytas pasivaikščiojimo ta
kas taip pat išmeksfaltuota, pačios jaunos lie
pos dabar jau daug didesnės ir buinesnės, ap
link jas palikta gryna žemė kad galima butų 
laistyti ir lietus įlytų. Aną metą, dar slampi
nėjo sena konkė, arklio traukiamas tramvajus, 
kuris ėjo per visą miesto centrą. Dabar jau 
konkės nėra, vietoj jos per miestą kas kelios 
minutos šveičia nauji, dideli, gerai sutvarkyti 
autobusai, greitas patarnavimas nuo pat senos 
Slabados, dabar vadinamos Vilijampole, iki Šan
čių. Važinėjimas labai pigus, nes pačiame mie
ste kaštuoja tik 20 Lietuviškų centų, į Šančius 
nuo Rotušės 60 centų, ir tt. Autobusai eina ir 
Ukmergės plentu į žaliąjį Kalną, ir pro Įgulos 
bažnyčią į Vytauto Kalną, ir tt. Taip kad susi
siekimas Kaune dabar sutvarkytas visai gerai 
r atsakančiai. Autobusai yra griežtoje miesto 
valdybos kontrolėje, nors patys autobusai yra 
privatinių savininkų arba bendrovės.

Kaunas jau turi vandentiekį ir nuobėgaš 
(sewers), ką viską tik 1928 metais, mums po 
Kauną vaikščiojant, dėjo, vedė.

Apsilankau “Lietuvos Aido” redakcijoje, 
ten pirmiausia užtinku Augustą Gricių, tą kuris 
aną metą su A. Bružu važinėjo Amerikoje. Tai 
buvo pirmutiniai Lietuvos žurnalistai kurie pa
sikėsino atvykti ir pamatyti tą Europoje keistai 
įsivaizduojamą šalį.... Gricius supažindino ma
ne su vyriausiu “Lietuvos Aido” redaktorium, 
rašytoju Vytautu Alantu-Jakševičium. Tai jau
nosios kartos žmogus kuriame jau matosi gryna 
Lietuvio dvasia ir pasiryžimas dirbti savo šaliai. 
Jis ir kiti jo amžiaus Lietuvos darbininkai jau 
nepažysta nei Lenkiškos-poniškos, nei Rusiškos 
biurokratiškos dvasios, bet yra naujos Lietuvos 
nauji žmonės. Gricius ir Jakševičius pasiteira- 
vos apie mano naujus įspūdžius Lietuvoje, apie 
Kongreso businčius davinius, ir apie Ameriką.

Pašaukta fotografas, kuris mus visus tris 
nufotografavo sekančios dienos ‘Lietuvos Aidui’. 
Ponas Jakševičius užsikvietė kitai dienai pie
tums mane, prašydamas pakviesti p. Vitaitį ir 
kitus Amerikiečius laikraštininkus.

Vėl išėjus Laisvės Alėjon, susitikau savo 
kitą gerą pažystamą, dailininką A. Žmuidzinavi
čių, buvusį Lietuvos šaulių Sąjungos pirminin
ką, kuris prieš 10 metų lankėsi Amerikoje rink
damas aukų Lietuvos šaulių Sąjungai stiprinti. 
Dabar ta organizacija yra antra Lietuvos kariu- 
menė, susidedanti iš vyrų ir moterų, turinti sa
vo skyrius visuose Lietuvos miestuose ir mies
teliuose. Kaune turi savo didelį namą ir leidžia 
savaitinį laikraštį “Trimitą”. Ponas Žmuidzina
vičius taip pat kvietė pas save į svečius.

Toliau, apsilankau pas p. J. Makauskį, vais
tininką, įžymų darbuotoją, kuris lankėsi Ameri
koje prieš aštuonis metus.

Iš p. Makauskio patyriau kad jie surengę 
mums delegatams priėmimą — keletas buvusių 
Amerikoje Lietuvos veikėjų, kurie sumanė pa
vaišinti savo Amerikoje lankytus pažystamus 
veikėjus.

KAUNIEČIŲ BĖDOS
Vakarop, kadangi oras buvo gražus, einu 

lankyti sau reikalingų Kauno vietų — ypač isto
rinių vietų, nes dar mažai kas žino jog Kaune 
esu, taigi galiu vienas niekeno netrukdomas ap
vaikščioti. Rūpėjo aplankyti ir pertikrinti vie
tas ir vaizdus savo apysakos “Meruno” Daug- 
upių: ar nepadariau klaidų aprašydamas tas ir 
kitas vietas. Keliauju per senąjį miestą artyn 
Vilijos ir iš ten lipu į žaliąjį Kalną — į patį jo 
smailgalį, kuris apysakoje minimas, iš kurio 
Merunas dairėsi po plačias Nemuno ir Neries 
msibėgimo apielinkes. Apysakoje, kuo aukštes
nis kalnas tuo geriau, taigi norėjau persitikrint 
ar kalnas gana aukštas, nes aną metą lankyda
masis visko nuodugniai nebuvau ištyrinėjęs.

Užlipu pačian viršun, kur randasi aikštelė, 
kurioje stovi baltas didelis namas, dailininko 
Čiurlionies paveikslų galerija. Nemuno pusė 
man geriau žinoma, bet Vilijos mažiau, taigi no
rėjau patirti daugiau kaip išrodo Vilija-Neris iš 
Kauno aukštumos. Saulė slenka žemyn, darosi 
didelė ir raudona, slenka žemyn, lyg nori pasi-

Ne tiktai mes SLA. nariai 
bet ir visi Amerikos Lietuviai 
gerai atmena tuos laikus kuo
met Amerikos L’etuviai bolše
vikai visos jų partijos pagalba 
terorizavo S.L.A. organizaciją 
ir jos narius. Taipgi visi at
mena kokiomis puslaupinių su
tvėrimų scenomis bolševikai 
baigė savo terorizavimą Susi
vienijimo ir jo narių Chicagos 
seime 1930 metais. Kiekvie
ną sąžiningą SLA. narį šiur
pas nukrato prisiminus tuos 
laikus musų organizacijoje.

šiandien šito bolševikų tero
ro pavojus Susivienijimui vėl 
grūmoja. Jų pusbroliai socia
listai, kurie SLA. įkūrėjų ir 
auklėtojų nesantaika pasinau
doję užvaldė SLA., pasibučia
vo su bolševikais ir suvienytu 
frontu eina galutinai organiza
ciją užgrobti. Jie susijungė 
pereitame Detroito seime ir 
bandė nei vieno tautinių idėjų 
veikėjo nepalikti Susivienijimo 
vadovybėje. Bet jiems tas ne
pavyko Detroito seime. Todėl 
dabar jie pasiryžo baigti tų 
planų įvykinimą.

Lengviau su priešu kovoti 
kuomet žinai jų kovos planus, 
sako įgudę kariumenių vadai. 
Todėl ir Susivienijimo nariams 
bus lengviau kovoti su savo or
ganizacijos priešais kuomet jie 
žinos jų planus ir jų viliugin- 
gą politiką. Kas stengiasi grą
žinti musų organizacijon bol
ševikų terorą tas yra didžiau
sias SLA. priešas. šitą pri
pažins kiekvienas SLA. narys 
kuriam teko kovoti su bolševi
kais už Susivienijimo išlaiky
mą laisva Amerikos Lietuvių 
tautine organizacija.

SLA. Priešų Planai
Pirmiausia, suvažiavę Į Chi- 

cagą pereitą pavasarį net ke
turi SLA. Pildomos Tarybos 
nariai — Bagočius, Mažukna, 
Gugis ir Mikužiutė — bendrai 
su visu Chicagos socialistų 
štabu ir jų pritarėjais atlaikė 
porą slaptų pasitarimų ir nu

statė raudoną “šleifą” arba są
rašą SLA. Piki. Tarybos kan
didatų. Tą sąrašą jau paskel
bė socialistų spauda kaipo ‘ko
alicinį” arba sudėtinį iš visų 
SLA. partijų narių, į kurį esą 
ineina ir du tautininkai: Dr. J. 
Stanislovaitis ir P. Jurgeliutė. 
Prisieina paminėti kad Dr. J. 
Stanislovaitis yra tokiu “tau
tininku” jog tautininkų prašo
mas kandidatuoti jų sąraše į 
Daktaro-Kvotėjo vietą, atsisa 
kė kandidatuoti, sakėsi jog jo 
profesijos reikalai neleidžia 
jam toliau SLA. Pild. Tarybo
je būti. Vienok socialistams 
sutiko kandidatuoti jų raudo
nosios koalicijos sąraše.

Apie Jurgeliutės tautiškumą 
irgi neg'alima daug kalbėti ka
da ji sutinka gelbėti socialis
tams organizaciją užgrobti ir 
be abejo pasiryžus tarnauti 
jiems taip kaip jie diktuos.

Toliau, eina gandai kad lai
ke pereito SLA. Pild. Tarybos 
posėdžio New Yorke, be kitų 
socialistų-komunistų kokusinių 
susirinkimų, įvyko ir kokusas 
Bagočiaus, Jurgeliutės ir bol
ševikų vadų. Bimba, Mizara 
ir nekurie kiti bolševikt] vadai 
nuolat slampinėjo hotelyje ku
riame buvo apsistoję Bagočius, 
Gugis ir kiti socialistai Pild. 
Tarybos nariai. Mat, bolševi
kų vadai nepatenkinti kad so
cialistai ' tik vieną jų žmogų, 
Miliauską, laiko Pild. Tarybo
je, ir jie nenorėjo sutikt ir ant 
Jurgeliutės kandidatūros. Ta
da Bagočius ir kiti užtikrino 
bolševikų vadus kad jie nesi
priešins raudonukų gryžimui į 
Susivienijimą, jeigu bolševikai 
nutartų gryžti. Yra kalbama 
kad bolševikai planuoja su vi
su savo susivienijimu susijun
gti su SLA. šitas socialistų 
nuolaidas bolševikai vadai pri
ėmė ir sutiko, ant kiek jų tak
tika leis, remti ir Jurgeliutę. 
Tai tokius “tautininkus” rau
donoji koalicija į savo sąrašą 
įdėjo.

Kitas kokusinis socialistų

susirinkimas laike Pild. Tary
bos suvažiavimo įvyko po SLA. 
38-tos kuopos prakalbų, Spalių 
18 d., p. J. Glavecko namuose, 
kuriame dalyvavo vietiniai so
cialistai ir Bagočius, Gugis ir 
Mažukna. čia dalyvavo ir ko
munistų sklokos tėvas Prusei- 
ka. Kadangi kokusas buvo su
jungtas su užkandžiais ir gė
rimais tai ir atvirumas buvo 
didesnis, čia Bagočius beveik 
galvą į sieną daužydamas rei
kalavo kad socialistai remtų 
Jurgeliutės kandidatūrą, ta
čiau jam pritarė tik du Brook- 
lyno socialistai ir Pruseika, ku
ris niekuomet SLA. nariu ne
buvo ir šiandien nėra.

Kreiva Grigaičio Pozicija
Niekas nesistebi ir nesiste

bės Bagočiaus dvipusiais elge
siais kuomet jis dabartiniam. 
SLA. sekretoriui Vinikui ir jo 
draugams kryžiavojasi kad be 
Viniko išsilavinimo finansiniuo
se ir apdraudos reikaluose ir 
be jo gabumų tais reikalais 
orientuotis, šiandien Susivieni
jimas ekonominės depresijos 
sudarytų sunkumų nepajiegtii 
išvežti. Bet Bagočiui reikalin
ga pravaryti tam tikri skymai 
Susivienijime, kaip pavyzdžiui 
numažinimas SLA. nariams ap
draudos 10 nuoš., kaip Chica
gos Lietuvių Auditorijos pave
dimas, SLA. pinigais nupirkus, 
socialistų kontroliuojamai Chi
cagos Lietuvių Draugijai, kuri 
yra atviras SLA. kompetito- 
rius, ir tt., prie ko, Viniko pa
sipriešinimu, Bagočius negali 
praeiti. Todėl reikia Bagočiui 
tokio SLA. sekretoriaus kuris 
butų tik gumine antspauda vi
siems jo skymams. Taipgi yra 
kalbų kad tam tikro tipb advo
katams ir kitų organizacijų va
dams net ir nesvarbu Susivie
nijimo išlaikymas ir pavyzdin
ga jame tvarka.

Taigi Bagočiaus dviprasmiš
kas elgimasis suprantamas. Bet 
kaip suprasti Grigaičio pozici
ją, kuris taip dar nesenai Jur
geliutės administraciją Susivie
nijime vadino “SLA. centro 
vortinkliais”, kuriuos reikia iš 
kampų iššluoti ? Kodėl dabar 
Grigaitis užsimanė tuos “vor
tinklius” vėl sukabinti ant sie

nų SLA. centre? Grigaitis ži
no kad tie “vortinkliai” dryso 
falsifikudt net valstijų apdrau
dos departamentams raportus. 
Jis taipgi žino kad SLA. veikė
jai netylės jei bus reikalo pa
skelbti tuos faktus, kad geibė
jas Susivienijimą, kad jį ap
saugojus nuo buvusios betvar
kės ir nuostolių, kuriuos suda
rė viešpataujanti Susivienijimo. 
Grigaičio “vortinkliai”.

Tokia Grigaičio kreiva pozi
cija savaimi paaiškina kad so
cialistams Susivienijimo liki
mas nerupi. Jiems tik svarbu 
pravaryti Susivienijime tam 
tikrus savo naudai skymus ir 
kuomet tiems jų planams ke
lią pastoja dabartinis SLA. se
kretorius Vinikas, jie nori jį 
išmesti ir grąžinti atgal jų pa
čių surastus SLA. centre “vor
tinklius” ir su tų “vertiklių” 
pagalba gaudyti “museles” sa
vo naudai.

Raudonasis Teroras jau 
Pradėtas

Dabartiniai SLA. diktatoriai 
savo raudonąjį terorą prieš ne
pritariančius bolševikų-socialis- 
tų koalicijai narius ir viršinin
kus jau pradėjo. Tokio teroro 
varymas nutartas aname pava
sariniame kokuse Chicagoje ir 
komisijon išrinkti septyni žmo
nės Chicagoje su Grigaičiu ir 
Montvidu priešakyje, Bostone 
Bagočius, Michelsonas, Brook- 
lyne gi turėjo į šitą teroro ko
mitetą įtraukti sklokos ir bol
ševikų žmonės. Tokis teroras 
pirmiausia turėjo būti pradė
tas prieš Vitaitį ir Viniką, o 
vėliau išplėsti ir prieš“ kitus 
tautinio nusistatymo veikėjus, 
kurie pasirodytų pavojingi jų 
raudonos koalicijos planams. 
Jie sutarė, kuomet bus paskel
btas tautinio nusistatymo S. 
L. A. narių sąrašas Pild. Tary
bos rinkimams, tuoj pradėti 
visais kampais pulti, purvinti 
ir tuos asmenis.

Prieš “Tėvynės” redaktorių 
Vitaitį teroras pradėta pir
miausia ir tuoj pareikalauta 
kad jis rezignuotų net iš idė
jinės organizacijos Sandaros. 
Toliau, “Naujienos” ir “Kelei
vis” pradėjo pilti kibirus pur
vų ant “Tėvynės” redaktoriaus 
kad jį sukompromitavus SLA.

nerti Nemunan, kurio klonis nueina toli-toli į 
vakarus, Raudondvario, Zapyškio linkui. Iš kal
no toli matyt, betgi vaizdus gadina kalnas ap
statytas namais. Apsidairiau, iš Neries pusės 
stovi didelis, trijų aukštų naujai statomas na
mas. Aha! Užeisiu į namo viršų ir iš ten tai 
kaip iš kokio bokšto matysiu kuodaugiausia! 
Taip ir darau: tas namas stovi žaliojoj gatvėj, 
ir už to namo į Neries pusę jau eina status 
krantas. Ten matėsi vaikšto pora žmonių, vie
nas jų matyt savininkas, nes mokėjo už atvež
tą statybai medegą. Apatiniai du namo auk
štai dar neapgyventi, o viršutiniame vaikšto tas 
savininkas. Lipu į viršų, saku užšnekinsiu, pa
sisakysiu kad atvykau į Kongresą delegatu, ir 
kas esu, ir savininkas pavelys man jo namo vir
šūnėje pabuvoti. Taip ir atsitiko: užlipu tre- 
čian aukštan, randu patį savininką, žilą senuką, 
kuris arbatą gėrė. Jis įsileido mane, ir pradė
jom kalbėtis. Pasisakiau kas man labiausia ru
pi, ir kai patyrė kad esu iš Amerikos, pradėjo 
šio-to klausinėti, ir kartu pasakoti savo bėdas. 
Iki dar saulė buvo nenusileidus, aš pasinaudo
jau proga savo apžiūrėjimams daryti: ištikro 
ant to namo jau buvo aukščiausia Kauno aukš- 
mos vieta, gal tik aukštesni buvo Kauno radio 
stoties du bokštai Vytauto kalne.

Ant to namo viršaus, įrengta kaip Ameri
koje vadinama “roof garden”, atvira stogo da
lis, kur gražiame ore galima išeiti pasisėdėti. 
Ta vieta ir naudojausi savo apžiūrėjimams. Ir 
besidairydamas pamaniau: kitados gal pats šis 
kalnas buvo tokio aukštumo, tik amžių bėgis to
kius minkštus smiltinus kalnus apnaikino.

Paskui mano naujas pažystamas-pakvietė 
ir mane prie arbatos, tarnaitė atnešė arbatą, ir 
susėdus prie stalo pasikalbėjom ilgiau negu va
landą laiką. Senukas, dar judrus ir inteligen
tiškas, išrodo aristokratišku, lyg koks daktaras. 
Lietuvis senas Kauno gyventojas. Jis papasa
kojo Kauno bėdas tokias kurios šiais depresijos 
laikais prislėgė daugybę namų savininkų. Jis 
tą namą stato jau trys metai ir negali užbaig
ti... . o man išrodė kad tas namas tik šią va
sarą pradėtas ir baigiamas.... Pinigų pritru
ko, kainų nupuolimui atėjus, atėjo ir nuomų 
puolimas, o paskola užtraukta didelė, nėra kaip 
iš tos bėdos ištrukti. Jeigu butų geri laikai, 
kaip buvo 1928 metais, butų namas buvęs baig
tas, apgyventas ir mokėtųsi. Nebaigtą norėtų 
parduoti, bet negauna nei pusės kiek įdėta pi
nigų.... Nusiskundė kad mokesčiai dideli, nė
ra iš ko juos mokėti.... Ką darysi, padėjau

šiai dabar viskas yra ir Amerikoje: ir pas mus, 
sakau, daugybė žmonių savo namus praranda, 
daugybė įmokėjo tūkstančius dolarių į savo na
mus, užsitraukė dideles paskolas ir dabar ne
gali išsimokėti.... Papasakojau ir kokie aukšti 
pas mus taksai ant nejudamo turto, kad Kau
nietis nemanytų jog tik vienoje Lietuvoje žmo
nės turi skolų ir kad ne tik Kaune namų savi
ninkai turi didelius mokesčius mokėti.

Temstant, ėjau nuo kalno atgal į miestą, 
keliavau namon pas pp. Bružus, ir taip baigėsi 
pirma diena Kaune.

Kaunas taipgi labai padidėjęs naujų gyve
namų namų skaičium, kurie statyta dideli ir 
moderniški, tokie kaip statomi Amerikoje: su 
vandentiekiu, maudynėmis, elektra, visokiais 
patogumais. Tų namų 1928 metais dar nebu
vo, bet buvo labai reikalingi. Man jau 1928 me
tais daugelis Kauniečių sakė kad jeigu kas iš- 
sistatys namus tai, tų laikų aukštomis nuomo
mis, namas už save užsimokės į septynis-aštuo- 
nis metus. Visi kurie tik suprato biznį rūpino
si statytis namus. Valdžia gelbėjo Lietuviams, 
bankas davė paskolas statybai, kad žydai ne- 
užvaldytų visus Kauno namus. Tikslas buvo 
geras, norai geri. Kaunas į kelis metus prisi
statė daug puikių namų, ir vis daugiausia Lie
tuviai jų savininkai.

Bef tie Lietuviai kurie statėsi namus ant 
skolos žiurėjo į ateitį perdidelėm akim: jie no
rėjo greitai pralobti, taigi statėsi namą ne taip 
sakant kiek gali apžioti, bet kad kando tai kan
do! Vietoj statytis dviejų šeimų namą, viena
me gale ar aukšte patys gyventi, kitą išnuomo
ti kafl padėtų mokesčius apmokėti, statėsi ketu
rių ir šešių šeimų namus, užsitraukdami dideles 
skolas. Paskui atėjo depresija, namų taipgi at
sirado užtektinai, nuomos nupuolė, ir jie visi 
dabar bėdoje, daugelis pasakojosi kad jų na
mus bankas jau parduosiąs iš varžytinių....

Tiesa, namai pasiliks Kaune, ir miestui tas 
blogo nepadarys, bet iš varžytinių parduodant 
namai gali patekti ir žydams. Tie apsigavę na
mų savininkai nori kad valdžia sumažintų sko
las arba atpigintų litus.... Tas pats kaip pas 
mus Amerikoje....

Gal sveikiausia išeitų jeigu valdžios bankas 
paimtų tuos namus į savo žinią, padarytų juos 
valstybiniais, ir už juos rinktų sau nuomas, o 
tiems apsigavusiems savininkams duotų juose 
išgyvent už savo sudėtus pinigus, kurie dar ne
išgyveno, o paskui jie galėtų gyvent kaipo nuo
mininkai.

narių akyse. Jieškoma prieka
bių ir prie Viniko, bet šis savo 
pareigose perdaug atsargus, 
perdaug supranta tuos reika
lus kurie pavedami jo atliki
mui, kad butų galima jį su
klupdyti ir apkaltinti.

Skaitėme “Tėvynėj” dviejų 
SLA. Apšvietos Komisijos na
rių — socialisto Montvido ir 
bolševiko Miliausko — uždėtą 
cenzūrą “Tėvynės” redakto
riui. Jie uždraudžia SLA. or
gano redaktoriui pranešti or
ganizacijos nariams net tokius 
dalykus kaip partijų planus S. 
L. A. užkariavimui. Jie rau
donajai koalicijai nepritarian
čius SLA. narius ir visus Ame
rikos Lietuvius paskelbia “at- 
galeiviais” ir įsako “Tėvynės” 
redaktoriui apie tokius žmones 
nieko nerašyti ir jų raštams 
neduoti vietos SLA. organe. 
Bet įdomiausia yra tas kad šios 
cenzūros autorium yra Bosto
no ofisas.

SLA. nariai, pastudijuokite 
šiuos planus ir tikslus raudo
nosios koalicijoj ir patys duo
kit atsakymą ar sutiksit grą
žinti į Susivienijimą bolševikų 
terorą.

Jaunas SLA. Narys.

PAJIEŠKOJIMAI _

bėdavot, ir palengva užsukau kalbą kad pana- (Bus daugiau). C

Gricius Petras, gyvenęs su- 
lyg adresu: 941 W. 23rd PI., 
Chicago.

Kenstavičiai, Juozas ir Zig
mas, gyveno Chicagoje.

Morkūnas Adomas. Paskuti
nis jo antrašas buvo: 800 First 
National Bank Bldg., Chicago.

Smukaitis Florijonas, gyve- 
nsę Melrose Park, Ill.

Aukščiau išvardyti asmenys 
ar kas ką nors apie juos žino
tų prašomi atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place

Chicago, Ill.



YLA. JAU IŠLENDA
Kur ALTASS padėjo pi

gus surinktus antram skri
dimui? Grigaitis gali vėl 
imti piemeniškai bartis ir 
fkolioti “Dirvą”, bet laikas 
nulipti nuo debesų ir pa
žiūrėti faktams į akis. Pi
nigus antram skridimui ne 
patys socialistai sudėjo bet 
jų gražiais žodžiais privi
liota Lietuvių visuomenė.

Keturiasdešimts tūkstan
čių dolarių tai ne nusišnyp
šti verta suma.

Grigaitis paėmė ii sunau
dojo ir tą tūkstanti dolarių 
kurį atsiuntė Lietuvos val
džia skridimui paremti.

Atmenat, “Dirva” Liepos 
26 d. padarė Grigaičiui to
kio turinio užmetimą del 
to Lietuvos valdžios skirto 
tūkstančio dolarių:

“Chicagos socialistu ruoštas 
‘antras skridimas’, sulyg pas- 
jkiausių žinių aš Chicagos, ati
dėtas neribotam laikui.

“Dabar ‘Naujienos’ skelbia 
kad ‘niekas negali’ pasakyti iš
skridimo dienos....

“Kodėl? Nagi todėl kad iš 
Kauno, Lietuvos valdžia, at
siuntė ‘antram sklidimui’ visą 
tūkstantį dolarių 1

“Klausimas Altass ponams: 
ar .ne del to sulaikot ‘skridimą’ 
kad atsiuntė daugiau pinigų? 
Ar ne tam. užtę.siat laiką kad 
tuos pinigus pačiupus į savo 
nagus ? i

“Pinigai. ■ randasi Lietuvos 
Konsulate .New Yorke. Ar su
tiksit pradėt ‘skridimą’, iki tuos 
pinigus neišgausit, arba iki ne- 
išrasit kokio kabliuko’ kad tlė 
pinigai butų pervesti jums?

“Jeigu mokėta
tūkstančius, nejaugi 
na smegenų 
į savo fondą 
tantėli ?....”

“Dirvos”
dė: “Vienybės” redaktorius 
J. Tysliava Lapkričio 1 d. 
“Vienybėje” tą “Dirvos” 
spėjimą patvirtina. Štai:

“S.L.A. švietimo Komisijos 
nariai sako kad ‘Tėvynės’ re
daktorius Vitaitis erzinęs skri
dimo rėmėjus. Tuo tarpu kai 
‘Naujienų’ redaktorius P. Gri
gaitis neleido Vaitkaus skristi 
j Lietuvą tol kol jo ALTASS 
negavo reikalaujamų pinigų, 
tai ponai cenzoriai nieko nesa
ko....

“Ir kad tai nebūtų tik žo
džiai, aš čia pacituosiu telegra
mą kuri Grigaitis buvo pasiun
tęs vienam1 žymiam asmeniui. 
Telegrama skamba taip:

“ALTASS VALDYBA DUO
DA SUTIKIMĄ KAD VAIT
KUS TUOJAU SKRISTŲ TĄ
JĄ SĄLYGA KAD TŪKSTAN
TIS DOLARIŲ Iš KAUNO IR 
WORCESTER PINIGAI BUTŲ 
PERDUOTI

Ką Grigaitis — dabar pa
siskelbęs ALTASS pirmi
ninku — padarė su žmonių 
ir Lietuvos valdžios auko
tais skridimui pinigais?

Kur pinigai už Vaitkaus 
pervežtus į Lietuvą “apie 
tūkstantį” laiškų?!

“Dirva” jau pereitą žie
mą patardinėjo Lietuvos 
valdžios atstovams padary
ti pareiškimą antro skridi
mo reikalu kada pasirodė 
jog pinigų surinkta dusyk 
Derdaiig negu tikrai reikė
jo!'

Dabar dar “Naujienos” 
drysta skelbtis jog į jų ki
tus rengiamus “kermošius” 
kviečiamas Lietuvos Minis
teris P. Žadeikis.

Ar ponas ministeris no
rės pykint ir kiršint Ame
rikos Lietuvius tautininkus 
ir katalikus taip atvirai da
lyvaudamas socialistų ker
mošiuje? Socialistų pasi
pinigavimo biznis Lietuvos 
valdžios atstovams Ameri
koje geriausia žinomas.

atsi-

surinkta 38 
nebus ga- 

sugalvoti paimti 
ir tą vieną tuks-

žodžiai išsipil-

POPIEŽIUS SU 
VALDŽIA

Dar niekad nebuvo 
tikimo kad dvasiškija tos
šalies kuri eina į karą atsi
sakytų laiminti kareivius, 
nors jie buvo užpuolikais. 
Dvasiškija vis rado pateisi
nimų savo šalies pusei.

Dabar 
išėjo su 
•pritaria 
•suteikta 
jai valdyti....

Popiežius prirodo man
dato reikalingumą išvengi
mui didesnio karo prasiplė- 
timo.

Italijos karalius taipgi 
pasireiškė už savo premje
ro Mussolinio pastangas 
užkariauti Etiopiją.

popiežius atvirai 
pareiškimu jog jis 
kad Italijai butų 
mandatas Etiopi-

ALTASS IŽDUI.
GRIGAITIS.”

Kauno atėjo tas 
dolarių, jug bu-

Kada iš 
tūkstantis 
vo Lietuvos vyriausybei ai
škiai atsakyta jog pinigų 
klausimas skridimo netruk
do....

Reiškia, Grigaitis sulaikė 
Vaitkaus išskridimą iki tų 
ir kitų pinigų, kur tik nu
jautė j u yra, negavo.

Taigi, IŠLINDO YLA IŠ 
MAIŠO!

Paskui gi, pats paskelbė 
“Naujienose” kad Vaitkui 
mokėjo “mažiau negu po 
$25 i savaite”, kad pinigai 
buvo ne ALTASS bet “Nau
jienų” kišeniuje; ir Vait
kus pasiskelbė kad išskren
da “tik su 50c kišeniuje”...

TIK DU....
Draugas F. Abekas, ko

munistų delegatas į Pasau
lio Lietuvių Kongresą, sa
vo aprašyme kelionės Lie
tuvoje pasigiria kad ėjo į 
Kauno kalėjimą lankyti po
litiškų (komunistiškų) kali
nių, ir jų turėjo viso tik 
dvi pavardes....

Kur tie desėtkai ar šim
tai “įkalintų, fašistų kan
kinamų revoliucinių darbi
ninkų”, apie kuriuos jis rė- 
kė-meląvo prieš važiavimą 
į Kongresą, komunistų su
šauktame suvažiavime Cle- 
velande ?... .

Abekas taipgi nurašo ko- 
'kis buvęs “fanatikas” Kau
no kalėjimo viršininkas, 
kuris paaiškino jam tikrų 
faktų apie sovietų rojuje 
kankinamus politiškus ka
linius.... Kalėjimo virši
ninkas peikė Rusiją, žino
damas faktus, o Abekas ją 
giria nieko nežinodamas.

Ar Abekas ne didesnis 
fanatikas, kuris Lietuvoje 
nieko gero nematė, o Rusi
joje,
tikrą “žemišką rojų”?

visai nebuvęs, mato

Čekoslovakijoje pradėta 
gaudyti nužiūrimi Vokieti
jos šnipai. Šiose dienose 
sugaudyta jų keli desėtkai.

Kokie metai trumpiausi?
Nauji metai.

MEKSIKOJE RELIGIJA 
TEBEVARŽOMA

Pastarose dienose Meksi
kos katalikai buvo prašę 
vyriausybės kad paleng
vintų tikybą varžančius Įs
tatymus. Tačiau šalies pre
zidento vardu, vidaus rei
kalų sekretorius paskelbė 
Meksikos katalikams atvi
rą laišką pareikšdamas jog 
įstatymai varžanti religiją 
pasilieka tie patys ir socia
lizmo idėjos plėtimas bus 
palaikomas po senovei. Ka
talikams nepavelijama mo
kyti tikybos viešai, bet tė
vai kurie nori gali patys 
netrukdomai mokyti vaikus 
tikybos.

Vidaus reikalų ministeris 
įtaria Meksikos Romos- 
katali'kus “buvus kaltinin
kais kruviniausių Meksikos 
vidaus karų”, ir dar dabar 
jie esą kalti šalies išdavys
tėje del jieškojimo Įeitų ša
lių užtarimo ir įsikišimo.

Pakilo, Darbai Ne
Suv. Valstijose biznių at

gijimas pasireiškė, pelnai 
padidėjo, bet bedarbių kaip 
buvo taip ir yra. Kame da
lykas?

Pasirodo kad valdžiai de
dant pastangas pagerinti 
padėtį ir apmažinti bedar
bių eiles, pagelbėta tikta' 
korporacijoms p a s i daryti 
sau pelnų, o darbininkams 
depresija kaip buvo taip ir 
liko. Pagalbą sulaukė ne 
dirbančioji šalies žmonių 
pusė, bet pelnaujanti pusė.

Dirbančiųjų d a r bininkų 
algos šiek-tiek didesnės ir 
produkcija žymiai didesnė 
negu buvo 1923-25 metais, 
tačiau darbininkų skaičius 
padidėjo visai menkai.

Tuo tarpu kompanijų už
darbiai pasirodo labai di
deli, ir jos tik džiaugiasi 
galėdamos 
liniukams 
dus.

Dalykas 
žymiai daugiau darbo at
lieka mašinos, kurios pada
ro produktų tiek daug ir 
pigiai jog kompanijos pa
daro pelnus leisdamos dar
bus tik tam tikrą laiką, ne 
ištisai visą metą, kaip bū
davo seniau.

Kas ir kada pradės prieš 
tai kovoti?

mokėti savo da- 
didelius dividen-

tanie kad dabar

Žydai Remia Palestiną
Vienų metų bėgyje, 

Rugsėjo mėnesio, viso 
šaulio Žydai suaukavo arti 
dviejų milijonų dolarių pir
kimui Žydams žemės Pa
lestinoje.

Iš Suv. Valstijų kaipo pa
skiros šalies gauta dau- sau
giausia — virš $300,000. į tint ūkiams, daugelis mie-

Net ir sunkiais laikais stų žmonių sumainys gryžti 
Žydai randa pinigų 
tautos reikalams.

iki 
pa-

gali brangti.
agrikultūros

sako kad Ameriko-

Ukiai
Valstijų 
retorius 
je gali pradėti brangti ūkių j

Suv. 
sek-

kaina. Sako, valdžiai gelb- 
tint ūkiams, daugelis mier

savo į ukes, ir pardavėjai pradėfe 
| nesąmoningai kelti kainas.

MYLIU
Myliu aš savo gimtąją šalį, 
Myliu kaip niekas mylėt negali, 
Nes mes tiek amžių priešams vergavę, 
Rodos tik vakar laisvę atgavę, 
Rodos tik vakar priešus išviję, ' 
Štai vėl mes matom naują vergiją, 
Kurios šešėlis per musų sieną 
Driekias ir slenka artyn kasdieną. 
Jis lyg tai šmėkla slenka, artėja, 
Mums juodą jausmą širdyje sėja... . 
Ir, jei nespėsim, nepasiruošim, 
Jei vyrs į vyrą eilėn nestosim, 
Naujos vergijos baisus šešėlis 
Perskris kaip žaibas kardą iškėlęs, 
Ir musų žemėj, musų tėvynėj, 
Gražiuose miestuos, lūšnoj šiaudinėj 
Neliks nei vieno laisvio Lietuvio!

Užtai šiandieną, kol dar nevėlu, 
Kam mus tėvynė brangi ir miela, 
Turi kiekvienas tą atsiminti 
Kad jis Lietuvis ir turi ginti 
Mylimą šalį, brangią tėvynę — 
Taip kaip mus bočiai senovėj gynė!

Jonas Morkūnas.

L1AUDIES DAINA 
mergele, jauna, gražioji, 
vyrelį ne pagal norą: 
antrą dieną į miestužėlį,

O tu,
Gavai

Kas
Prageria litus ir drapanėles.

Pareina naktį pijokas girtas,
Drabsto žodelius, kas dieną virgdo. ...

O tu, močiute, mano širdele, ’
Kodėl tu leidai už girtuoklėlio?

Trobos sulinkę, gyvuliai menki,
Žeme nedirbta, duonos n’užtenka. . . .

Gryšiu, močiute, austi pas tave,
O nę gyventi su girtuoklėliu. .. .

(J. Almoųaitiš).
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XjL AJ* -L JL V. JL V—z (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

Prancūzo Valois pasiūlymas Gunda: 
išlaisvinimo dokumento riteriams Vokie
čiams nepatiko. Tačiau jie griežčiau gin
čytis nemėgino. Žinojo jo neįtikinsią. Tut 
tarpu belaisvė tik dabar tesuprato visi 
derybų prasmę. Ji skaisčiom akim pažvel
gė į savo vaduotoją, 
išaros. Iš džiaugsmo 
prieš Valois.

— Ačiū -tau, mano
Tačiau neduok man to rašto, — kalbėjo ji 
Lietuviškai. — Vokiečiai jį iš manęs at
ims ir vėl pavergs. . .. Pats grąžink ma
ne Į tėviškę.

Vienas riterių mokėjo Lietuviškai. Jis 
išaiškino gražios Lietuvaitės prašymą.

Eizenšteino patariamas, jis sutiko pa- 
'aikyti ją pas save iki baigsis karas. Jo 
širdis džiaugėsi kad tokia gražuolė pasi
tiki jo globa ir pasilieka arti jo.

— Gerai, meilute.... Pabusi pas ma
ne. Mano ginklanešis nuves tave į laiki
ną mano butą. Ten nebus tau jokio pa
vojaus.

Kai Gunda išėjo, grafas Braunšveigas 
karčiai nusijuokė ir tarė:

— Nesveikinu tamstos gavus tokį lai
mikį. Ji bjauri ragana ir burtininkė, 
burs, užkerės tamstą.

— Aš nieko nebijau! — atsakė 
čias: —- Kas man burtai! Bijau tik

Jos akyse sužib( 
ji net atsiklaupė

išvaduotojau!.

Už-

sve- 
mei- 

lės. O nuo visų burtų aš turiu relikviją, 
kuri mane nuo jų apsaugo.

— Kur ji? Parodyk! — šaukė rite
riai apspitę svetį.

Tačiau Prancūzas savo brangenybės 
nerpdė. Braunšveigas, po tiek šio vakaro 
pralaimėjimų, buvo piktas. Jis norėjo .at
keršyti keistam svečiui ir įžeisti jį. Tat 
ėmė sukauti:

— O aš sakau, gerbiamieji, kad kuni
gaikštis mumis tyčiojasi.. . ." ’ Jis nerodo 
■sayb’ relikvijos, nes jos neturi. Arba jis 
turi tokį daiktą kuris gėda parodyti. . . . 

; . Kunigaikštis rimtai supyko. Jis su
prato grafo patyčių tikslą! Tat atsistojo. 
' — Klausykit, gerbiami kryžeiviai! Aš,
(kunigaikštis Valois, Bomanansio grafas, 
Aragonijos ir Kastilijos didikas, Aukso 
Vilnos ordino kavalierius, visiems skelbiu 
kad busimų, grumtynių metu esu pasiry- 
ižęs išrodyt! savo relikvijos šventumą ir 
vertumą, kovodamas 'kalaviju ar jietim, 
pėsčias ar raitas!

— Šaukimą į grumtynes priimu, skai
stus kunigaikšti! — tarė Braunšveigas.

-— Ir aš! Ir aš! — atsiliepė kiti.
— Tiktai nelaikykit, gerbiamieji, ma

no šaukimo įžeidimu, — kalbėjo toliau 
meiliu balsu Prancūzas, — grumtynių kau
tynės yra leidžiamos ne tik bičiuliams bet 
net ir broliams.

— Žinoma, žinoma! — sušuko rite
riai, keldami taures.

Vėl buvo geriamas vynas. Vėl buvo 
ūžiama ir linksminamasi. Tiktai lošti nie
kas nebedryso su laiminguoju Prancūzu. 
Grafas Braunšveigas dabar net sugalvojo 
planą pralošimui atsiimti. Nugalėtas per 
kautynes riteris buvo leidžiama, nugalėto
jui apiplėšti. Jis pasiryžo kunigaikštį nu
galėti: jį viliojo nepaprasta relikvija.

Sutraukytos pinklės
Antrytojaus visa ordino vyresnybė ži

nojo kas praėjusią naktį buvo įvykę gra
fo Braunšveigo užumiestės bute. Tačiau 
niekas niekam nieko nesakė. Mat, ir vi
sa vyresnybė mėgdavo paūžti. Antra ver
tus, viskas įvyko privačiame bute, už vie
nuolyno sienų. Jokio viešo skandalo — 
papiktinimo nebuvo. Anksti rytą visi ri
teriai vėl susirinko į katedros bažnyčią 
pamaldų. Visi dėjosi niekas nieko nežiną. , 
Visi ramiai ir rimtai klausė šventų mišių.

Pats kunigaikštis Valois linksmas ir 
patenkintas gryžo namo. Jis taip saldžiai 
miegojo jog maža bereikėjo kad pasivėlin
tų į pamaldas. Jamexnebuvo nei pėdsako 
audringai praleistos nakties. Visai kitaip 
jautėsi grafas Ročesteris. Jis vos bepa
stovėjo ant kojų. Veidas, akys ir nosis 
buvo raudonos. Kai jiedu su Markvardu 
Zalcbaku šiaip-taip atšlitino į bažnyčią, 
visi į juos žvalgėsi ir šaipėsi. Net pats 
didysis magistras susiraukė juos pamatęs.

Ma.rkvardas suprato tų pašaipų ir 
žvilgių reikšmę. Jis piktai sučiupo savo 
svečią už rankos ir nusitempę jį i pavo

narvelį vienuolyne. Tenai jiedu išsitrau
kė iš slapto sandėliuko keletą bonkų vyno 
ir vėl ėmė girtauti. Po valandos laiko 
įbudu bičiuliai drybsojo be sąmonės, iš
sitiesę pastalėje.

Taip slinko Marienburge riterių gy- 
zenimas....

Kunigaikštis Valois tam laikui taip 
)at pasistatė užumiestėje dvi gražias pa- 
apines. Palapinėse buvo laisviau ir link

smiau gyventi negu troškiuose ‘vienuolyno 
kambariuose. Jo palapinės atrodė gra
žiausios. Jos buvo padarytos viena iš šil
ko medegos, antra iš labai retos ir bran
gios gelumbės, kurią jis nupirko iš Turko 
vežusio gelumbę pačiam magisteriui.

Daugumas kunigaikščio tarnų buvo 
atsivežtinių iš Prancūzijos. Keletas bet
gi buvo ir Lietuvių, kurių visada galėjai 
nasisamdyti Marienburge. Jie mielai ėjo 
tarnauti kunigaikščiui, nes tikėjosi jo ma
lone patekti į savo tėvynę.

Vienoje savo palapinių jis laikė ir sa
vo išpirktą gražuolę. Ji didžiai traukė 
kunigaikščio širdį. Tačiau jis, būdamas 
tikras riteris, nedryso jokiu poelgiu įžeis
ti Gimdos. Bet ii' Gundos širdį viliojo jos 
vaduotojas. Ji visaip stengėsi įtikti ge
ram savo globėjui. Jam buvo begalo nuo
stabu ir malonu kai vieną gražią dieną 
mergina pasveikino jį Prancūziškai. Jis 
nebeištvėrė ir pabučiavo paraudusį jos 
veidelį.

— Sakyk, skaisti mergužėle, kas tave 
išmokino mano kalbos? — paklausė jis.

Gunda nieko daugiau nemokėjo pasa
kyti, tiktai rodyte parodė seną kunigaikš
čio tarną.

— Tai tu, Pranai, išmokei kunigaikš
tytę Prancūziškai pasveikinti?

— Labai prašė tai aš ir išmokiau. 
Nors ir man sunku buvo su ja susikalbėti. 
Tačiau ji tokia gabi. Netrukus jis bus kaip 
tikra Prancūzaitė. Be reikalo Vokiečiai 
orą vardžiuoja Lietuvius stabmeldžiais ir 
laukiniais. Nėra bjauresnių žmonių už 
pačius Vokiečius.',...

Kunigaikščiui malonu buvo klausyti 
kaip tarnas gyrė jo gražuolę Gundą.

Paskui, kai jis pažiurėjo netyčia į jos 
akis, jam suvirpėjo širdis. Čia jis pasiju- 

ti'krai užburtas. ...
To vieno žvilgio pakako....
Grumtynių diena tuo tarpu artėjo. Vi

si labai gyvai ruošėsi toms pramogoms. 
Visi Marienburgo kalviai ir šaltkalviai dir
bo dieną-naktį, nesilsėdami. Vieniems tai
sė šarvus, kitiems šveitė ginklus, kalė jie- 
tis. .. .

Labiausia buvo mankštinami arkliai. 
Visi žinojo kad geriausias grumtynes lai
mėti laidas tai gerai išmankštintas žirgas. 
Kunigaikščiui del to nebuvo rūpesčio. Jo 
puikus Pegasas, nekartą dalyvavęs rung
tynėse, buvo gerai išsimiklinęs. Del jo 
bijoti nereikėjo.

Užtat didžiai susirūpinęs buvo grafas 
Braunšveigas. Jis neturėjo tinkamo 
go, o nugalėti Prancūzą labai norėjo, 
troško ir visi Vokiečiai. Jie nei kiek 
abejojo kad mitrus grafas Prancūzą 
galės. Ordino vyresnybė, be didžio ma- 
gisterio žinios, pati nusprendė padėti gra
fui Braunšveigui įsigyti gerą žirgą, ku
riam nupirkti pats grafas neturėjo pinigų.

(Bus daugiau)

to

žir- 
To 
ne- 
nu-

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje’’

ŽEMUPIAI
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

5820 Superior Ave.CĮeveįąųd, OtyQ



Pasaulio Lietuviu Kongreso Nauda
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Pirmutinė Pasaulio Lietuvių Spaudos 
Konferencija

Po V. Rastenio referato, A. Bružas, “Tal
kos” spaudos biuro vedėjas, kalbėjo apie tarpu- 
savės informacijos praplėtimą tarp Lietuvos ir 
užsienio Lietuvių spaudos. Jis pažymėjo kad 
lankydamasis Amerikoj 1930 metais turėjo pro
gos susipažinti su Amerikos spauda ir jos dar
bo sąlygomis. Teko pastebėti, sako, stoką sis
tema tingos informacijos apie Lietuvos apie Lie
tuvos gyvenimą, kuris būdavo dažniausia atvai
zduojamas tiesioginėmis Lietuvos laikraščių iš
karpomis, nepritaikintomis, neperredaguotomis. 
Tada ir kilo sumanymas Įkurti specialų spaudos 
biurą užsienio Lietuvių spaudai informuoti. Taip 
gimė “Talkos” spaudos biuras, labai kukliai pra
dėjęs savo darbą. Dabar, “Talkos” spaudos biu
ro buletiniais naudojasi apie 30 užsienio laikraš
čių. Tačiau, norint pasiekti tokio tobulo šio 
darbo išplėtimo, reiktų biurą padidinti, buletinų 
vietoje 18 puslapių duoti bent 24 puslapius pei
są vaite. Svarbi sritis yra iliustracijos, ir “Tal
ka” yra jau pradėjus darbą, siuntinėdama re
dakcijoms matricas su vaizdais iš Lietuvos gy
venimo. Reiktų kas savaitę duoti iliustracijų 
bent keturias matricas. Butų patobulintas ir 
pasikeitimas laikraščiais ir paraginami leidėjai 
siųsti knygas ir recenzijas apie jas. Tuo budu 
susidarytų Lietuviškų knygų rinkiniai prie už
sienio Lietuvių laikraščių redakcijų.

L. šimutis, Amerikiečių Lietuvių spaudos 
vardu, padėkojo A. Bružui už jo “Talkos” spau
dos biuro organizavimą ir jo varomą darbą.

J. Paleckis pridėjo pageidavimą kad butų 
surasta būdas svarbiais momentais teikti infor
maciją ir telegramomis, kas ypač svarbu Ame
rikai. V. Rastenis pastebėjo kad reiktų siste- 
matingai teikti žinių iš Įvairių sričių, išanksto 
paduoti medegą švenčių, iškilmių ir sukaktuvių 
progomis. - 1 : 1 - «• • •

Tolau, J. Paleckis referavo apie sumanymus 
profesiniams santikiams tarp Lietuvos ir užsie
nio spaudos darbuotojų pagilinti. Tam jis siū
lė kviesti upsienio Lietuvių žurnalistus atvykti 
vasaroti į Lietuvą ir būti žurnalistų Sąjungos 
svečiais, kaip tai daro kaimynių valstybių žur
nalistai ; prikomandiruoti užsienio Lietuvių re
dakcijų narius prie Lietuvos redakcijų ir atvir
kščiai; keistis pačių žurnalistų ir sąjungon in- 
einančių rašytojų leidiniais ne tik su redakcijo
mis bet ir asmeniškai su užsienio Lietuvių pa
žystamais žurnalistais. Didelės reikšmės turė
tų tiesioginės korespondencijos iš Lietuvos į už
sienio Lietuvių laikraščius, bet joms apmokėti 
reikėtų sudaryti spaudos fondą prie DULR ar 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos. Gal, prie TSB ar 
“Eltos”. Sąjunga turėtų rūpintis kad spaudos 
darbininkai išeivijoje butų aprūpinti senatvėje 
ir turėtų teisę į pensiją, kaipo svarbiausi Lie
tuvybės darbuotojai.

‘Lietuvos Aido’ redaktorius Vytautas Alan- 
tas-Jakševičius referavo apie sudarymą bendros 
žurnalistų sąjungos, kuri palaikytų nuolatinį ry
šį tarp Lietuvos ir užsienio Lietuvių spaudos. 
Tokia organizacija turėtų būti ne žurnalistų 
sekcija prie Pasaulio Lietuvių Sąjungos, bet at
skira pasaulinė Lietuvių žurnalistų Sąjunga. 
Galėtų ineiti trys atstovai iš Lietuvos centro, du 
atstovai nuo provincijos, du atstovai šiaurinės 
Amerikos Lietuvių spaudos, po vieną atstovą 
Pietų Amerikos, Latvijos ir Anglijos Lietuvių.

Dr. A. Gerutis kalbėjo apie sumanymą Lie
tuvos žurnalistų Sąjungos metraštyje atvaiz
duoti ir užsienio Lietuvių spaudos ir jos darbuo
tojų gyvenimą. Eltos direktorius Pranas Dai- 
lydė del Lietuvos propagandos užsienyje parei
škė kad Lietuvių spaudos darbuotojai užsieniuo
se turėtų stengtis užmegst ryšius su vietos val
stybių spauda, teikdami informacijų apie Lietu
vą ir varydami Lietuvos propagandą.

Po pertraukos, pradedant antrą posėdį, pir
mininkas Pr. Dailydė pasiūlė atsistojimu pager
bti Dr. Juozą Purickį, kurio vardu pavadinti 
žurnalistų poilsio namai Giruliuose, pirmą kar
tą tarnaują viešam žurnalistų susiburimui. Taip 
pagerbti ir kiti mirę Liet. žurn. Sąj-gos nariai.

Paskui buvo perskaityta ir priimta rezoliu
cijų komisijos paruoštos konferencijos rezoliu
cijos. Baigiant konferenciją, nutarta pasveikin
ti Lietuvos Prezidentą ir Vyriausybės Galvą, o 
taip pat Mažosios Lietuvos Patriarką Martyną 
Jankų.

Amerikiečio redaktoriaus Karpiaus pasiūly
mu, pareiškiama užuojauta ir solidarumas Tilžės 
Lietuvių spaudos darbuotojams, kurie del žino
mų sąlygų negalėjo dalyvauti šioje konferenci
joje. Nutariama pasveikinti ir pareikšti solida
rumą ir Vilniaus krašto, Lietuvių spaudos dar
buotojams.

Koherencijoj dalyviai, be Klaipėdos ir Gi

rulių, aplankė ir Palangą. Amerikos Lietuvių 
laikraščių atstovai K. S. Karpius ir P. Pivaro- 
nas nuvyko į Bitėnus, aplankyti Martyną Jankų, 
kuriam jie perdavė konferencijos sveikinimus ir 
pabuvojo istoriniame Rambyno kalne. Tsb.

PIRMUTINĖS PASAULIO LIETUVIŲ SPAU
DOS KONFERENCIJOS NUTARIMAI
Viso pasaulio Lietuvių laikraštininkų pir

ma konferencija, susirinkus Lietuvos pajūryje, 
Klaipėdoje ir Giruliuose, Pasaulio Lietuvių Kon
gresui pasibaigus, Rugpjūčio 20 dieną, 1935 me
tais, pasidalinus mintimis bei sumanymais, ir 
pilna tvirto pasiryžimo glaudžiau sutelkti viso 
Pasaulio Lietuvių laikraštininkų pajiegas Lietu
vos gerovei ir Lietuvių išeivijos tautinės dvasios 
palaikymui, nutarė:-

I. Užsienio Lietuviu spaudos informavimo 
reikalu:

1. Užsienio Lietuvių spauda, informuoda
ma savo skaitytojus apie Lietuvą tesistengia im
ti žinias iš objektingų šaltinių ir pirmoje eilėje 
teteikia daugiausia teigiamų žinių apie Lietuvą, 
vengdama tokių srovinės kovos aistrų kurios 
be pagrindo galėtų pabloginti užsienių Lietuvių 
nuomonę apie jų tėvynę.

2. Konferencijai atrodo kad yra reikalin
ga tam tikra informacijų įstaiga, kuri nuolat 
tarpininkautų tarp Lietuvos ir užsienių Lietu
vių spaudos. Tokį darbą sėkmingai yra pradė
jęs “Talkos” spaudos biuras. Konferencija lai
ko būtinai reikalinga tą darbą praplėsti, padidi
nant žinių iš Lietuvos kiekį, įvedant periodines 
ekonominio ii- kultūrinio Lietuvos gyvenimo ap
žvalgas, buletinus visais aktualiais klausimais, 
speciales informacijas Tautos bei Valstybės 
švenčių proga, iliustracijų iš Lietuvos gyvenimo 
tiekimą ir telegrafo tarnybą. “Talkos” spaudos 
biuras taip pat turėtų teikti reikalingas žinias 
kada yra reikalas viso pasaulio Lietuviams vie
ningai atsiliepti del kurio Lietuvai svarbaus 
įvykio.

3. “Talkos” spaudos biuras taip pat turė
tų stengtis koncentruoti žinias iš užsienių Lie
tuvių spaudos apie užsienių Lietuvių gyvenimą 
ir teikti jas spaudai.

4. Konferencija pageidauja kad butų su
organizuotas reguliarus užsienio Lietuvių ir Lie
tuvos laikraščių apsimainymas. Konferencijoj 
taip pat kreipiasi Į visas leidyklas, kurios išlei
džia knygų, turinčių svarbos informacijai apie 
Lietuvos ūkio ir kultūros gyvenimą, prašydama 
nusiųsti tų knygų bent po vieną egzempliorių 
užsienio Lietuvių laikraščiams. Drauge konfe
rencija prašo Lietuvos laikraštininkų ir rašyto
jų, per organą kuris tarpininkaus tarp Lietuvos 
ir užsienio Lietuvių spaudos, pasiųsti užsienio 
Lietuvių laikraščiams Lietuviškų knygų recen
zijų.

II. Profesinių santikių tarp Lietuvos ir už
sienio Lietuvių laikraštininkų reikalu:

1. Konferencija siūlo Lietuvos laikraščiams 
užsienio Lietuvių laikraštininkus kviesti savo 
specialiais korespondentais Lietuvių kolonijose.

2. Konferencija laiko reikalinga kad butų 
suorganizuotas Lietuvos laikraštininkų plates
nis bendradarbiavimas užsienių Lietuvių spau
doje, sudarant Lietuvoje veikiantį fondą už tą 
darbą tinkamai atlyginti.

3. Konferencija karštai pageidauja kad bu
tų suorganizuotas Lietuvos laikraštininkų ko- 
mandiravimas padirbėti užsienių Lietuvių laik
raščių redakcijose ir užsienio Lietuvių laikrašti
ninkų komandiravimas padirbėti Lietuvos re
dakcijose.

4. Konferencija su pasitenkinimu priėmė 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos pasiūlymą kad į 
Lietuvą atvy katantieji užsienio Lietuvių laik
raštininkai palaikytų su žurnalistų sąjunga ar
timus ryšius ir pailsėtų Sąjungos poilsio namuo
se. , /

5. Konferencija kreipėsi į Lietuvos Vy
riausybę prašydama kad, tvarkant Lietuvos lai
kraštininkų ir kultūros darbininkų socialinio 
draudimo reikalus, išeivijos spaudos bei kultū
ros darbininkai gautų tas pačias teises sociali
nio draudimo srityje kaip ir Lietuvos tų sričių 
darbininkai.

III. Metraščių ir Almanachų reikalu:
1. Konferencija priima Lietuvos žurnalis

tų Sąjungos kvietimą ir užsienio Lietuviams da
lyvauti Lietuvos žurnalistų Sąjungos metraš
tyje.

2. Konferencija laiko reikalingu ateityje 
Pasaulio Lietuvių Kongreso proga, kviesti viso 
pasaulio Lietuvius laikraštininkus paruošti ben
drą almanachą apie Lietuvių gyvenimą išeivi
joje.

IV- Pasaulio Lietuvių Laikraštininkų Są
jungos reikalu:

Konferencija nutarė steigti Pasaulio Lietu
vių Laikraštininkų sąjungą. Sąjungos įstaty
mų projektą paveda paruošti .Ljetuyos Žurnaįįp- 
tų sąjungos valdybai. Sąjunga turės veikti 
glaudžiuose ryšiuose su Pasaulio Lietuvių Są
junga. Sąjungos įstatai turės būti priimti re
ferendumo keliu.

šių nutarimų vykdymu rūpintis konferenci
ja paveda Lietuvos žurnalistų sąjungos valdy
bą. ' Tsb,
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“Kalnas Neatėjo pas Mohamedą
tai Mohamedas nuėjo pas Kalną”

Lietuva ir kitos įdomios šalys yra toli nuo musų ir jos negali pas 
“Dirvos” redaktorius į jas nuvažiavo, aplankė, ir plačiai apie jas1 —■ /•

“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius 
sugryžo iš savo Įdomios keliones'. Lie
tuvoje, Švedijoje, Danijoje ir Norve
gijoje — ir nuo dabar visus savo ke
lionės Įspūdžius ir patyrimus smul
kiai aprašys “Dirvoje”. Skaitymo 
visai žiemai!

bus

pa- 
ap-

Redaktorius bandė apvažinėti; 
matyti kuo daugiausia . Lietuvos, 
lankė daug miestelių, kalbėjos su dau
gybe žmonių — darbininkų, tarnauto
jų, profesijonalų, inteligentų, veikėjų,

k. s. KARPIUS

Ai

mus ateiti — taigi 
aprašys “Dirvoje”.

net valdžios gaivu —valdininkų ir 
apie tai visa apsakys jums kurie ‘Dir
vą’ skaitot. t

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 šiųdienini gyve
nimą ir Įdomybes tose šalyse atpasa
kos aprašyme savo kelionės Įspūdžių.

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

Mano aprašyme rasite smulkiai apsakyta pergyvenimai kelionėje į Lietuvą — Nor- 
vegijos fjordų aplankymas; parvykimas Klaipėdon, pasiekimas Kauno, Kongreso savai- L
tės nuotikiai; aplankymas Dariaus ir Girėno lavonų; Lietuvos kariumenės manevrai ir 
paradai; kelionės po Lietuvą — per Žemaitiją, per Mažąją Lietuvą, Nemuno pakran- • I 
temis apie Tilžę ir kitur; visu Nemunu nuo Jurbarko į Kauną; Nevėžio pakraščtaiS’IKi” I •
Babcinos-žemaitkiemio; kelionė per Suvalkiją nuo Kauno — Marijampolė, Vilkaviškis, 
Naumiestis, Kalvarija, Alytus, Birštonas ir kiti miesteliai tarp jų. Paskui kelionė at
gal į Klaipėdą per Kėdainius, Radviliškį, Tauragę. Kelionė į Palangą, aplankymas Dr. , 
Jono šliupo; patyrimai Klaipėdoje, kaip rengtasi prie rinkimų Klaipėdos krašto seime-
lio; aplankymas Nidos Kuršių marėje; atsisveikinimas su Lietuva; kelionė per Švediją . J
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--77,1 
siu senų Vikingų sostinių, Uppsalos, Bjokos ir kitų. Audros juroje gryžtant; Vait- r
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 kartui gryžo iš Lietuvos, iš kur jie paeina ir kur lankėsi Lietuvoje, ką '
patyrė savo aplankytose vietose ir ką jie patys turi pasakyti apie Lietuvą.

šis aprašymas nebus spausdinamas knygoje, todėl prašau visų skaityti ir sekti A 
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- Jr 
mokintumet ir praplėstumet savo žinojimą. Aprašyme bus pažymėta kiekvienos dienos ** 
pergyvenimai ir patyrimai per visą mano 1.0 savaičių kelionę. į ’ ;

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 Dovanu puikų sieninį Lietuviška 1936 kalendorių!

DABAR LAIKAS!
Dabar yra pats geriausias laikas išsirašyti “Dirvą”, nelaukiant pradžios metų! Ilgi ii* 
nuobodus vakarai pasidarys trumpi ir įdomus skaitant “Dirvą”! Viskas ko reikia —
iškirpkit apačioje telpančią prenumeratos kortelę, įrašykit savo pilną vardą ir antrai 
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

Visokiais reikalais adresuokit:

i 
¥ 
3:

X

Prenumeratos Kortelė
Vardas-Pav,

Adresas

Miestas

Kaimas

Paštas

Kas užrašo:

Adresas

.............................................. Valst..

LIETUVON IŠRAŠANT: «•

Apsk.

f

Į 
j i
f

X

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Miestas ......................  , Valst. > ...................

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)^ I

T vi



Į šokius — 25c.

KARPIUSKostiumų,—ONA

(Sekančiame numeryje bus paskelbta visi veikalo dalyviai)

Dirvos” Redaktorius K. S. KARPIUS, po savo atsilankymo Lietuvoj, parašė šią komišką-patriotišką Operetę

PASAULIO Lietuvių KONGRESO

DELEGATAI PALANGOJE1

(Operetei dainos pritaikytos jau žinomos ir naujos, dar Clevelande negirdėtos, kelių įžymių musų kompozitorių)

Ketvirtadienį, Lapkričio-Nov. 28
LIETUVIŲ SALEJE 6835 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

Salės durys atdaros nuo 4 vai., veikalo pradžia 5 vai.

TĖMYKIT: Įžanga Į programą 50c. Iškalno perkant — po 40c. Jono Apanaičio Orkestras.

Muzikalis Direktorius—ADELAIDE MILIAUSKAITĖ Generalis Direktorius—ADV. NADAS RASTENIS

<

Į VIETINĖS
ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

CLEVELANDE
Praeitų savaitę, naktį Lap

kričio 1 d., apie 1:05 valandą, 
Clevelandą pajudino žemės dre
bėjimas, kuris buvo jaučiamas 
ir keliolikoje kitų valstijų.

Daugelis žmonių jautė tą 
drebėjimą, bet mažai kas su
prato jog tai tikras žemės dre
bėjimas. Kiti jau miegojo, o 
kurie buvo gatvėje gal visai 
ir nejautė. Geriausia buvo 
jaučiama ramiai sėdint ar ra
miai gulint.

Drebėjimas buvo ne aukštyn- 
žemyn kilnojimosi rūšies bet 
Į šalis, ir visi daiktai buvo ju
dinami savo vietose. Drebė
jimas tęsėsi apie pilną minutą 
laiko nuo to kada buvo pradė
tas jausti ir kada baigėsi.

Kurie pamanė jog tai žemės 
drebėjimas, tuoj buvo apimti 
keisto jausmo ir baimės. Ku
rie nedasiprotėjo arba ir visai 
nejautė, tiems buvo nei šis nei 
tas.

Dar silpnesnis žemės drebė
jimas buvo jaučiamas naktį 
pirma to.

Clevelande bėgyje paskuti
nių 30 meti] buvo jaučiami ke
turi žemės drebėjimai. Pas-

kiausi buvo Kovo 1 d. 1925 m. 
ir Rugp. 29 d. 1929 m.

šiaip laikas nuo laiko buvo 
jaučiama paskirose Ohio daly
se mažos reikšmės sudrebini- 
mai.

APSIVEDA
Ponas ir ponia J. Shimkai, 

nuo 697 E. 101 st., praneša 
kad ji] duktė Julie apsiveda su 
Pilypu Cyrgaliu. šliubas bus 
Lapkričio 9 d., Trinity Kated
roje, 22nd ir Euclid, nuo 2 vai. 
po pietų.

RUOŠIASI MILŽINIŠKAI 
PARODAI

1936 metais, Liepos, Rugpjū
čio ir Rugsėjo mėn., Clevelan
de bus surengta didelė paroda 
paežeryje, paminėjimui šimto 
metų sukaktuvių nuo Clevelan- 
do įsikorporavimo miestu. Vi
sa paroda bus sutalpinta pa
ežeryje, kur užims 80 akrų 
plotą. Smarkiai keliama rei
kalingi parodai suruošti pini
gai. Norima turėti gatavų pi
nigų visą milijoną dolarių.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ii- Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausias 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave,

CIVICS MANUAL
Adv. Joseph Saslaw išleido 

knygelę, Civics Manual, įvai
rių kasdien reikalingų žinoti 
įstatymų rankvedėlį. Ta kny
gelė labai paranki ateiviams 
turėti ir apsipažinti su musų 
valdžios formomis.

Galima gauti iš autoriaus, 
Joseph Saslaw, 420 Leader Bld.

TOWNSEND JUDĖJIMAS
Clevelande plečiama judėji

mas už pravedimą Townsend 
plano įstatymu mokėjmui se
natvėje pensijos iki $200 į mė
nesį. Daug Sweeney politikos 
rėmėjų prisideda prie Town
send plano vajaus.

Community Fund Vajus
Šymet Community Fund pa- 

siskyręs sukelti $3,250,000 pi
nigų užlaikymui viešų labda
ringų įstaigų Clevelande. Va
jus prasidės Lapkričio 18, bai
gsis 26 d.

Štai kaip maždaug fondo pi
nigai bus paskirstyti, sulyg pa
skelbimo fondo generalio pir
mininko, Dudley S. Blossom:

Didžiausia dalis, 34.1 nuoš., 
kožno Community Fund dola- 
rio bus praleista patarnavimui 
šeimoms, vaikams ir bena
miams. Taigi, viso $1,108,268 
bus praleista 1936 metų bėgy
je jeigu bus pilnai sukelta nu
sistatyta suma. Toje sumoje 
ineina atsteigimas sugriautų 
šeimų, užlaikymas benamių kū
dikių, gelbėjimas keleivių, le- 
galė pagalba, ir šelpimas nega
linčių dirbti.

Biednų tėvų vaikai gauna iš 
Community Fund paramą ant 
tiek kad gali atsistoti ant ge
ro kelio į gyvenimą. Tam tik
slui iš fondo eina $667,250, ar
ba 20.5 nuoš. Reikalinga, sako 
Mr. Blossom, pagelbėti tiems 
vaikams duoti progą praleisti 
jų laisvas valandas tokiose są
lygose kad jie galėtų tapti ge
rais piliečiais.

Community Fundo ligoninės 
ir dispensarai, taip reikalingi 
užlaikymui sveikatos Didžiojo 
Clevelando žmonių, gaus ben
drai $497,237, jeigu pilna su
ma bus sukelta. Vaikų insti
tucijos, apžiūrinčios našlaičius 
ir apleistus vaikus, gaus $419,- 
003; namų sveikatos prižiūrė
jimui, aklųjų, kurčiųjų ir rai
šųjų gelbėjimui skiriama $232,- 
510; senelių namams $58,300, 
ir $22,479 atidedama nuošaliai 
netikėtiems reikalams.

MIRĖ
AGNIEŠKA SLAUTIENĖ

Sekmadienį, Lapkričio 3 d., 
mirė Agnieška Slautienė. Pa
liko sūnūs: Jurgį, Petrą, Miką, 
Joną ir Antaną; dukteris: Ju
zę Polterienę, Oną Kudaraus- 
kienę, Washington, Pa., Anta
niną Aukščiunienę, ir Marijo
ną.

Velionė paėjo iš Lietuvos iš 
Jokubiškių k., Liškiavos para
pijos, po tėvais Kaupiniutė.

Palaidota pasitarnavimu gra- 
boriaus N. Wilkelio, iš šv. Jur
gio bažnyčios antradienį, Pap- 
kričio 5, 9 vai. ryto.

Sūnūs Jonas yra pasižymė
jęs footbolo lošimuose ir lošia 
East High mokyklos tyme.

NUTEISTAS Už IšGĖDINI- 
MĄ MERGAITĖS

Vienas 34 metų vyras, ve
dęs, prieš savaitę laiko pasiga
vo 9 metų amžiaus mergaitę ir 
vakaro laiku nusitempęs po 
vienų namų laiptais, per dvi 
valandas ją laikė ir išgėdino. 
Vėliau mergaitė nuo jo pabėgo 
kai jis girtas užmigo, ir jis ta
po suimtas. Mergaitė nuvežta 
ligoninėn blogoje padėtyje. Jis 
gi bėgyje 24 valandų nuteis
tas visam amžiui kalėjiman.

Jei mergaitė, kuri randasi 
kritiškame padėjime, mirtų tas 
užpuolikas bus teisiamas kai
po žmogžudis ir jam gresia 
mirties bausmė. Prie kaltės 
jis prisipažino.

APMAŽINA TARNAUTOJUS
Nuo Lapkričio 1 dienos tam

pa paleista iš vietų 110 tarnau
tojų kurie buvo paimti prie su
žiūrėjimo Ohio valstijos “par
davimo taksų”. Nuo Spalių 16 
buvo atleista dar dvidešimts tos 
divizijos tarnautojų.

MĖSA NUPIGO, 7 £
PIENAS PABRANGO

Clevelande daugelyje mėsos 
parduotuvių nupiginta kiaulie
na mėsa 6 iki 10 centų svarui.

Tuo tarpu pienas pabrangin
ta 1c kvortai.

VYRAMS IR VAIKINAMS

NAUJI RUDENINIAI SIUTAI
DRABUŽIAI KOKIŲ gg MUSŲ KAINOS
JUS NEGALITE VI KUOŽEMIAUSIAI
GAUTI KITUR V ■■ NUSTATYTOS i

Vyrų Ir Vaikinų Skribelės.......................... $2.95
Geriausio šilko kaklarišiai...................................48
Per Galvą Užsivelkami Sveteriai.................... 1.95

. . . Laikas pradėti galvoti apie 
siuntimą pinigų dovanų savo gi
minėms ir draugams užsienyje.

MUSŲ užrubežinis banko 
departmentas siunčia pi
nigus saugiai, greitai ir už 
žemiausias kainas Į visas 
pasaulio dalis.

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System

} Convenient Branch Banks Throughout Greater Cleveland

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 aukščiausių 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.

-'tiiiiiimiiiiiiiiiiiiKjiiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

| DEIEA C. JAKUBS I 

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home i= s
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 
y kambarius leidžiame dykai. -■
į. Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
y teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
2 tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- £.
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. FĮ
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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IŠVEŽTA 10 MIL. KILOGR
LIETUVOS SVIESTO

IR 25 MILIJONAI KIAUŠINIU

Nei 
ne-

vė-

LIETI IV OS VA -Dzi A 
SUPERKA GRUDUS

Kaunas. — Per 48 grudų su
rikimo punktus Lietūkis (Lie
tuvos ūkio produktų supirkimo

KAUNE NUOSEKLIAI PRAĖJO MAŽOSIOS 
LIETUVOS PARODA

Kaunas. — Pastaru laiku vi
same pasaulyje plačiai skamba 
Mažosios Lietuvos, ypač jos

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS
Kiaušinių eksporte Pienocen

tras taip pat pasiekė savotiško 
rekordo, nes iki Spalių 15 die
nos buvo išvežta šių metų 25- 

milijonas kiaušinių. Ta 
kiekis kokio Pienocentras 

nėra nei vienais metais iš-
yra 
dar 
vežęs.

šių metų visas kiaušinių eks
portas daugiausia nukrypo An
glijos, Į kurią išvežta apie 7C 
nuošimčių, o kiti 30 nuoš. nu 
ėjo Į kelioliką kitų šalių.

Nuo savo darbo pradžios 
Pienocentras yra išeksportavęs 
64,500,000 kiaušinių. “L.K.”

čekoslovaki- 
apie 10 kitų

Del atsiradusių gerų rinkų 
Lietuvos kiaušiniams, Lietuvos 
miestų šeimininkės prašomosi miestą scuiuiuiio.es piasuinot

pieno ūkis stengtis gamintis valgius iš ki

Klaipėda. — Nuo pradžios 
šių metų iki Spalių 18 d. Pie
nocentras eksportavo Lietuvos 
sviesto per 200,000 statinaičių 
arba virš 10 milijonų kilogra
mų (apie 20,200,000 sv).. 
vienais metais tiek sviesto 
buvo eksportuota, 

šiais metais, nepaisant
lauš pavasario, metinė sviesto 
gamyba yra apie trečdaliu di
desnė kaip praeitais metais ir 
todėl dar toli prieš galą metų 
pasiekta tokio rekordinio eks
porto kiekio. Didžiausia svies
to dalis, apie 80 nuoš., šymet 
sutalpinta Anglijoje.

Likusią dalį suėmė Su v. Val
stijos, Palestina, 
ja, Belgija ir dar 
smulkesnių rinkų.

Taigi, Lietuvos
iškentęs pačius sunkiausius lai- tų produktų, be kiaušinių, o 
kus, gali švęsti rekordinį ga- leisti kiaušinius eksportuoti 
mybos pasiekimą kaip tik tuo nes į rudenį bendrai visur 
mementu kada šiai ūkio šakai 
rodosi geresnės vilties prošvai
stė.

Stipriausia pieno ūkio ben
drovė, “Pienocentras”, suburus 
visas pieno perdirbimo bendro
ves, per pačius sunkiausius lai
kus suorganizavo gamybą ir 
ekspertą, užkariavo rinkas mu
sų pieno gaminiams ir išdirbo 
jų vardą pasaulinėje rinkoje. 

Per savo gyvavimo laikotar
pį “Pienocentras” eksportavo 
virš milijono statinių sviesto j 
įvairias rinkas. Apie 500,000 
statinių sviesto buvo sutalpin
ta Anglijoj; Be Anglijos, 
stas buvo parduotas dar
rinkose: Vokietijoje apie 360,- 
000 statinių; Belgijoje 
80,000 statikų; Palestinoj, Sy- 
rijoj, Egipte apie 25,000 stati- 

*. • nių, ir tt. .■
Lietuviškas sviestas iš neži

nomo produkto, viso pasaulio 
1 rinkoje, pasidarė žinoma, auk

štai vertiriaina prekė. Už jį 
įplaukia į Lietuvą šimtai milo- 
jonų litų ir Išsiskirsto po visus 
pieno statytojus.

šiuo laiku-visoj Lietuvoj yra 
217 pieno perdirbimo bendro
vių, kurių išlaikomų pieninių 
mašinų ir kifo turto vertė iš 
nieko išaugo į 12 milijonų litų. 
Į pienines jau priklauso nariais 
10,000 ūkininkų, o pieninių tei
kiama parama 
naudojasi apie 
kų.

Tikimasi kad 
šymet dar bus eksportuota apie 
100,000 statinių sviesto!

bai sumažėja kiaušiniai ir 
kainos pasidaro aukštesnės.

la 
j>.

Stato Naujus Maisto 
Sutaisymc Pastatus

i
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r eksportavimo bendrovė) iki šiaurinės dalies, Klaipėdos kra-
Ipalių 12 d. supirko iš Lietu- 
zos ūkininkų tvirtomis kaino
mis šiek grudų:
Kviečių
Rugių
Miežių
Avižų
Viso

Už šiuos 
sumokėta

Lietūkis iki Spalių vidurio 
jau eksportavo į užsienius 17,-1 
500 tonų grudų.

Spalių 7—12 savaitę Klaipė-; 
dos uoste buvo pakrauti trys į 
laivai. Spalių 14—20 savaitę; 
pakrauti 4 laivai. Daugiausiai 
išvežta kviečių ir rugių.

Taip pat Klaipėdos uoste su
krauta ir išvežta Į Italiją 30,-j 
100 centnerių Italų 
bulvių.

centu. 123,232 
345,072 

31,612 
22,652 j 

522,568 centnerių, 
grudus ūkininkams 

apie 3,500,000 litų.

Kauno Studentų 
tymas

svie- 
šiose

Kaunas. — Ministeris pirmi 
ninkas Juozas Tūbelis drauge 
su žemės ūkio ministeriu Put 
vinskiu, žemės ūkio tumų pir 
mininku agr. VI. Kraučiunu i 
Pienocentro pirmininku Glem 
ža apžiurėjo Pienocentro stato
mus įrengimus žuvims, kiauši
niams, vaisiams, o taipgi kon 
densuotam pienui gaminti.

užpirktų i
“L.A.”

Kurs-
StreikuotL5

što, vardas. Tai yra propagan
da.
giausia varoma Vokiečių. To
dėl suprantama kad ne visuo
met ji Lietuvai yra palanki. 
Tik daugiau nusimanančiose ša
lyse

praeitimi. čia yra įstatyta že
mėlapiai, nuotraukos ir daik
tai, vaizduojanti Prūsų Lietu
vos kultūros praeitį, tikybą, Į 
tautodailę, žmones, valdovus ir

Bet ta propaganda dau- tt. čia taip pat yra daug me
degos pažinti kryžiuočių ordi
nui, Vokiečių pastangoms nu-: 
tautinti Mažąją Lietuvą. Yra j

! parodoma kaip Vokiečiai slopi- 
; no Prūsų Lietuvių kalbą ir kul-Vokiečių šmeižtai prieš

kėjus, kultūros kilimą 
los, spauda, Klaipėdos kraštas' 
ir miestas, uostas, gražiosios 
Neringos gamta ir žvejyba.

Ketvirtame skyriuje yra pa
rodyta svetimų valstybių įteka 
Klaipėdos kraštui, jau esant 
jam Lietuvos valdžioje. čia 
tarp kita ko yra plačiai pavai
zduota šią žiemą buvus garsi 
valstybės išdavimo byla.

Ši paroda yra tai tikras Ma
žosios Lietuvos Lietuviškumo 
įrodymas’. Joje išstatyti

apie

ir patarnavimu
70,000 ukinin-

iki galo metų

NEBŪK
i

$

r

Stebuklingos Gyduolės, 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. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už 81. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept.

62 W. Huron St, ..Chicago, Ill.
c

. Vilniaus , Krąšte Padan
gėje Lietuvių Mokinių

Skaičius
Nežiūrint vi šų gausių Lenk’ 

pastangų nuslopinti Vilniau, 
krašto Lietuviškumui, ten vi. 
del to Lietuvių tautinis gaiva 
las yra gana stiprus. Kasine 
Lietuviškai kalbančių ir galvo 
jaučių žmonių skaičius smar 
kiai didėja.. Tai parodo ne tik 
'ViifilA'iIš"in,aštoi Lietuviai bet ir 
teisingesni Lenkai.

štai nesenai pačių Vilniaui 
Lenkų spaudoje tilpo gana įdo 
mi ir didelio susidomėjimo ver
ta tokia žinia:

“Lietuviškos organizacijos 
kurios išlaikė mokyklas, švie
timo vadovybei įteikė prašyme 
kad Švenčionių, Vilniaus, Tra
kų ir Braslavos apskrityse bu 
tų leista atidaryti daugiau Lie 
tuviškii mokyklų. Tame pra 
šyihe nurodoma kad per pasku
tinius metus mokyklinio am- į 
žiaus Lietuvių vaikų skaičių: j 
padidėjo net 400, o per tą pa- ; 
tį laiką buvo uždarytos aštuo- Į 
nios Lietuvių pradžios mokyk- į 
les. '--i----- -- -- T-i
tuvių organizacijos 
atidaryti daugiau 
mokyklų.”

Iš šios žinios be 
kinimų matyti kad Lenkų už
grobtame Vilniaus krašte Lie
tuviai, nors Lenkų žiauriai per
sekiojami, vis del to sugeba iš
laikyti ir ugdyti savo tautinę 
sąmone. Tsb.

Atsižvelgdamos i tai, Liė- 
prašo leist 
Lietuvišk

jokių paaiš-

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.

HEnderaon 9292

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
> Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
Į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
; miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
[ Vienatinė Vietinė Pastoli Lietuvių Real Estate
• ir Apdraudos Agentūra

1 P. P. MITRIOM S

<

< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į i
VVWWWWWWWWWWWWW.WWV/.VsVAVAV/ASVA-y 1

molę, k- Rgzos ir kitų tautosakininkų 
užrašytos, liudija kad čia žmo
nės gyveno tuo pačiu gyveni
mu ir alsavo ta pačia dvasia 
kaip ir Didžiosios Lietuvos Lie
tuviai. Piieš keletą šimtų me
tų pirmutinis Prūsijos univer
sitetas didžiavosi Lietuviais 
iriokslininkais, kaip Rapagelio- 
niu ir Kulviečiu, šešioliktame 
amžiuje Prūsijos valdovas Al
brechtas visiems svetimšaliams 
kunigams įsakė mokytis Lietu
vių kalbos, nes žmonės jų Vo
kiškų

doku
pamokslų nesuprasdavo, 
yra tik kelios nesuklas- 

Ir jos 
Lie-tu- 
del ko

.tėjųnai neatėmė 
Lietuviams

Oi

istorijos tiesos.
kalba už Mažosios 

štai

Kauras. — Spalių 16 d. stu- 
lentų Ateitininkų, Varpininkų,! 
ocialistų, komunistų ir kitų 
.raiškių elementų pastangomis 
Zytauto Didžiojo Universitete Lietuvą neranda jokio atgarsio, Į turą, 
;andyta sutrukdyt mokslo dar- nes šviesesnis pasaulis šiandien 
>ą, studentus prievarta versti jau moka atskirti melą nuo tic- 
streikuoli”.
Neramumų kėlėjai studenti- 

oje pritarimo visai nerado bet' 
utiko iš jos grįežčiausį pasi

priešinimą ir kai kuriuose fa
kultetuose, pav. technikos ir 
t., mokslo darbas ėjo net nei 
iek nesutrukdytas.
Vakare triukšminingai ban- 

lė sutrukdyti paskaitas teisių 
akultete. Į čia prisirinko į- 
'airių fakultetų minėtų 
lentų, kurie “dainomis”, 
Imu ir susigrudimu 
ori jų durų bandė 
aekaitas. čia su 
ais, komunistais, 

r kitais uoliai bendradarbiavo 
r “Lietuvos” korporantai. Ta
liai! ir “sujungtomis” jiegomis 
jut’ukdytr darbo nepavyko. :

Patys studentai smarkesnius 
trukšmininkus perdavė profe
sūrai. “L.A.’

stu- 
truk- 

pric audi- 
nutraukti 
Ateitinin- 

socialistais

Pašto Ženklų Vogimo 
Kaltininkai Nubausti
Kaunas. — Spalių 18 d. Lie

tuvos teismo apeliaciniai rūmai 
paskelbė sprendimą Lietuvos 
Kašto ženklų vogimo byloje.

Šių metų Vasario 18—26 d. 
Kauno apigardos teismo spren
dimą rūmai pakeitė: vyriausias 
kaltininkas Adolfas Sruoga nu
baustas 15 metų sunkių darbų 
kalėjimo (tiek buvo nubaustas 
ir apygardos teismo), bet dar 
priteista visas jo turtas kon
fiskuoti valstybes iždo naudai.

Kitiems trims jo draugams, 
Augimui, Vasiliauskui ir Jurk- 
šaičiui, bausmės pamažinta. Iš 
visų bendrai priteista atmokė
ti padarytus nuostolius sumo
je 2,860,500 litų. Iš tos sumos 
vienas Sruoga turi atlyginti 
2,793,500 litų.

j Kalendorių ir Paveikslų 
j Katalogas 1936 m.
J Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERD1EJUS 
652 Broadway,

South Boston, Mass.

APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

' /'■Z t

totos 
visos 
vos Lietuviškumą, 
joki Vokiečių
ir niekados neatinu 
mylėti Mažąją Lietuvą.

Mažosios Lietuvos paroda 
vyksta Vytauto Didžiojo Uni
versiteto rūmuose. Lietuvos 
žmonės, net iš tolimesnių vie
tų nuo Kauno, ištisomis eks
kursijomis vyksta jos pasižiū
rėti. Tsb.

LIETUVOS SAHARA — SK ĮJOJANČIO SMĖLIO DYKUMA.— yra Neringos alkūnėje, Klai
pėdos krašte. Tai įdomiausias šiaurinės Europos reiškinys. Sidabro balto smėlio juosta vienos 
pusės Baltijos juros, o iš ant os pusės Kuršmarių plaunama, vis ir, metų laikais pritraukia dau
gybę keliauninkų iš Lietuvos i viso pasaulio. Kas nebuvę Afrik j nori gauti tikrą Saharos vii- 
zdtj gali tai gauti apsilankęs L tuvos gamtos stebukle — Klaipėdos krašto Neringoje. (Tsb.)

mentai apie to krašto Lietuviš
kumą yra paskelbti ne keno ki
tų bet tų pačių Vokiečių rim
čiausių mokslininkų. Jie sakė 
kad dar ir dabar Mažosios Lie
tuvos žemė kvėpuoja jos Lietu- 

5 praeities dvasia. Šie 
Lietuviškumui Įrodyti 

mokslininkų dar butą parmaža. 
j Patys krašto vietovardžiai
Lietuviškos dair.o:

I sos. Lietuvoje Mažaja Lieiu- 
I va taip pat dabar yra daug di- 
i dėsnis susidomėjimas negu bu- 
| vo anksčiau. Tai yra todėl kad 
pastaru laiku nazių Ariški ‘mo
kslininkai’ visur ėmė triubyti 
kad Mažojoje Lietuvoje Lietu
viai niekados negyveno ir kad 
ten tikrieji istoriniai šeiminin
kai buvę ir yra Vokiečiai. Tai 
žinoma yra ne kas daugiau kaip

• tic-tik klastavimąs istorijos ir 
sos.

Kaune, Rugsėjo 22 dieną 
daryta Mažosios Lietuvos 
rodą visiems aiškiausia parodė 
dabar, Vokiečių “mokslininkų” 
skelbiamus melus. ši paroda 
yra suskirstyta į keturias da
lis. Pirmoje dalyje supažindi
nama Mažosios Lietuvos

ati- 
pa

gamtos 

kokias priemones varto
jo gyventojams suvokietinti ir 
kekių skriaudų Prūsų Lietuvai 
yra pridarę.

Antrame parodos skyriuje 
vaizduojama Mažosios Lietu- ___ _
vos, ypač Klaipėdos krašto, gy-! viškos 
venimas, nuo didžiojo karo pra- krašto 
džios iki 1923 metu, kai Klai-; 
pėdos kraštas, vietos gyvento- 
tejams sukilus, prisiglaudė prie 

; Didžiosios Lietuvos, šiame sky
riuje matoma kaip Klaipėdiečiai 
gyveno didžiojo karo metu, pa
skui Prancūzų valdomi, kaip 
jie 1923 metais sukilo, kaip ėjo 
sukilimas ir kaip įvyko susijun
gimas su Didžiąją Lietuva.

Trečiame skyriuje yra paro
dyta Klaipėdos krašto gyveni
mas, prisijungus jam prie Lie
tuvos. čia yra sutelkta daug 
medegos vaizduojančios tauti
nį atgijimą, organizacijas, vei-

HenrJngsir’
Art Store 

8309 Superior A 
Pilnas pasirinkimas 

L ligiškų ’Paveikslų, 
Kryželių, Stovyliiių 

irk't savo Kalėdines 
anksti.

vicokin M 
Rąžančių 3 

' ir tt. R 
: Dovanas J

(50) įb 
fggxrrxzxxi

J H O E D L’ S $
MUSIC HOUSE $

£RADIO IR KITI MUZIKALIAI £

(50) £

£ INSTRUMENTAI
J1 Easy Skalbiamos Mašinos
£ Rcfrig.ratoriai ir tt.

j,.: į Pirkit cavo kaimynystėj.
. 7412 St. Clair A
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pietus.
je matome vieną toki me
džiotoji; kurs dantimis per
kanda varnos galvą kad ji 
negalėtų pasprukti.

užsiėmi- 
kitur pa- 

Klaipėdos
žvejų kal

inėtu, au-

><
K 
X

PO LAIMINGOS MEDŽIOK- 
mato- 

k rašto 

dienos 
laimi-

LĖS. šiamę paveiksle 
me kaip Klaipėdos 

varnų gaudytojo visos 
trusą atlygina gausus
kis, kuris pradžiugina ne vie
ną neturtingo žvejo šeimą, o 
ypač šeimininkę, kuri iš var
nos padaro skanų virtuvės 

kurinį.

SAVOTIŠKIAUS1A PRO
FESIJA — VARNŲ GAU

DYMAS. šitokio 
nio nėra niekur 

šaulyje kaip tik 
krašte, Neringos 
mėliuose. Rudens
drems neleidžiant plaukti į 
jurą, žvejai su tani tikrais 
tinklais eina gaudyti var- 

kurių mėsos jie šei- 
pagamina skanius 
Šiame paveikslėly-

©iir
put fo«B®l^95

“MES nesupratom kaip nepatogu, be 
telefono iki nepabandem apsieiti be 
io”, pasakė ši moteris. “Prašau vėl 
ji įvesti musų namuose’’.
Daugybė kitų, kurie nenorėjo skirtis 
su telefonu, dabar vėl' įsiveda juos į 
savo namus—nusibodo atlikinėti as
meniškai tą ką galima lengvai atlik
ti telefonu.
Ar jums nepatiktų tas patogumas 
vėl, nes tai yra lengviausias susisie
kimas su draugais ir kitokiuose rei
kaluose pagalba. Tik duokit mums 
žinoti, mes tuoj įvesim.

© © ©

The Western Electric Company, dalis vises Bell 
System, yra jos išdirbinio ir pirkimo agentas. Tas 
užtikrina telefono įrengimų ir kitų reikmenų vie
nodumą ir gerumą už žemas kainas. Artimas ko- 
operavimas cu Bell Telephone Laboratories, taipgi 
dalimi tos Systemos, duoda galimybės nuolatos to
bulinti ir gerinti telefono įrengimus kuriuos ,Thc 
Ohio Bell Telephone. Company naudoja aprūpini
mus jus patarnavimu.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO

iuiio.es
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

LANKYSIS ‘MAISTO’
ATSTOVAS

BURTOM LAIMĖJO
RINKIMUS

AMONGST OUR
LITHUANIANS

Clevelandiečiai turės garbės 
priimti, pasipažinti ir pavaišin
ti dar vieną įžymų svečią iš 
Lietuvos — “Maisto” atstovą, 
p. Grigonį, kuris atvyko Ame
rikon susipažinti su visais šio
je šalyje vartojamais maisto 
apdirbimo budais.

Ponas Grigonis atstovauja 
tą Lietuvos įstaigą kuri rūpi
nasi eksportavimu ir jau gerai 
žinomo bekono į užsienius.

“Maistas” turi savo dideles 
gyvulių skerdyklas • Klaipėdoje, 
Kaune ir kituose Lietuvos mie
stuose. Užsiima mėsos apdir
bimu, pakavimu, konservavimu.

Ponas Grigonis nori patirti 
viso to budus šioje šalyje, tai
gi aplankys skerdyklas ir pack
ing houses kituose miestuose 
ir Clevelande.

Svečias Clevelandą pasieks 
pirmadienį, Lapkričio 11 d., ir 
čia bus vieną ar gal dvi dienas.

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas rengia svečiui priėmimą 
pirmadienį, ir kviečia dalyvau
ti biznierius, profesi.jona.lus ir 
veikėjus, nes turės progą gau
ti tikriausių informacijų apie 
Lietuvos maisto gamybą, eks
portą ir bendrai apie Lietuvos 
biznius.

Numatyta yra rengti vaka
rienė Stonio restaurante, vir
šuje, pirmadienio vakare.

Harold H. Burton

£ į sekmadienį— 
Lapkričio 10 — 
iš Radio stoties 
W J A Y prasi
dės CJev. Lietu
viu Vaizbos Buto 
radio programai. 
Laikas: nuo 3:45 
iki 4:15 vai. po 

pietų.
Dainuos Jaunoji Birutė pirm3 
kartą per radio. Paklausykit!

LITHUANIAN G AGENT VISITS 
HERE

Lithuanian Consul at Nev/ York 
informs us that Mr. Grigonis, Food 
export representative for the Lith
uanian Government, will visit Cleve
land November 11th, to make an 
inspection tour of the packing hou
ses for the express purpose of 
yctt'i.g acquainted with modern meat 
racking system;: and methods of 
exporting.

Daugiau vietinių žinių 
ant 6-to pusi.

Clevelando mayoro rinkimus 
antradienį laimėjo Harold H. 
Burton, nepriklausomas Repu- 
blikonas, sumušdamas Demo
kratų partijos kandidatą Ray 
T. Miller. Burton gavo 39,000 
balsų daugiau negu Miller — 
kaip dar niekad nėra buvę Cle
velando mayorų rinkimo istori
joje.

Burton gavo 154,199
Miller 115,114
šiais rinkimais dalis Lietu

vių smarkiai darbavosi už Bur- 
toną, taigi tikisi gauti Lietu
viams miesto .darbų. Kiti Lie
tuviai darbavosi su Demokra
tų partija.

Burton laimėjo nežiūrint da
bartinio mayoro Davis, kuri 
Burton nominacijose sumušė, 
pastangų pakenkti jam, Davis 
neleido miesto darbininkų nei 
pagelbėti balsavimų dienoje.

LlETUVIšKOS VAKARUŠKOS 
LIETUVIŲ SALĖJE

šio sekmadienio vakare, Lie
tuvių salėje bus smagios Lie
tuviškos vakaruškos ir progra
mas, -kurį išpildys Jaunoji Bi
rutė.

Programas bus visai trum
pas, o visą vakarą tęsis šokiai, 
Lietuviški ir Amerikoniški.

Visas pelnas eis įrengimui 
apatinėje salėje gražių staliu
kų ir kėdžių.

Įžanga tik 15 centų! Senes
nieji ir jaunimas, pasinaudokit 
šiuo gražiu, linksmu vakaru. B

i ___________

LIETUVIAI PINIGŲ 
DIRBĖJAI

Šiose dienose Clevelande 
suimta apie pustuzinis Lie
tuvių įtartų dirbime ir pla
tinime klastuotų pinigų — 
popierinių monetų. Vienas 
ar pora jų yra Akroniečiai.

Iš suimtųjų vienas-kitas 
gal yra visai nekaltai Įvel
ti. Visi laukia teismo.

PRIEST CONTEMPLATES DAY
TON CALL

Parishoners, we are told, of the 
Dayton Roman Catholic Church, due 
to the stay of the former pastor in 
Lithuania, have called Father Pat
rick, assistant at St. George’s, in 
Cleveland, for pastoral duties at 
the Dayton parish.

KARPIUS WRITES NEW 
OPERETTE

Since his return from Lithuania, 
the fourth of October, Mr. Kar
pius has written a brand new oper- 
ette involving the general theme of 
the DULR Congress (Society for 
the Advancement of Lithuanians 
Abroad) which he had attended. 
Full of firey wit and humour of 
the American-Lithuanian delegate, 
this play promises to be the most 
cutstanding of this season’s pre
sentations. Thanksgiving day is 
the date at the Lithuanian Hall.

A carefully chosen cast of the 
most notable of Cleveland players 
and songsters will participate.

IN YOUNGSTOWN
Last Sunday, Mr. and Mrs. Kava- 

lauskns motored to Youngstown ac
companied by Miss Jeanette Jankaus
kas, pianist and Martin Žitkus, deep 
baritone. Mr. John Jarus, of Cleve
land was also on the program spon
sored by the S L A at the Pro
gressive hall in Youngstown.

DARBAI TRUKDOSI
Viltys gauti Clevelande dar

bų del 45,000 bedarbių pradėjo 
mažėti kuomet pasirodė kad 
miesto valdyba, negali sukelti 
dviejų milijonų dolarių pagel
bėti pravesti ežero pakraščiu 
vieškelį. Federate valdžia iš 
viešų darbų fondo duoda tam 
tikrą daiį pinigų, bet miestas 
turi dadėti savo dalį, o mies
tas neturi kur tų pinigų gauti.

Paežeryje bus nupilta tiktai 
dzindrų kelias nuo E. 9tos iki 
2.'/cos gatvių.

Tas patikrina kad ir Lietu
vių Darželio baigimui reikalin
ga Lietuviams turėti apie porą 
tūkstančių dolarių, kitaip ne
be. ų skyrę nieko. Lietuviai 
pasižadėjo sukelti iki $2,500.

Lietuvių Darželyje žemė jau 
kasinėjama, lyginama, taigi 
darbas jau pradėtas. Butų gei
stina kad kokios kliūtys darbo 
nesulaikytų.

Dabar jau dirba Clevelande 
prie viešų darbų apie 15,000 
bedarbių.

IŠVAŽIAVO Į LAIDOTUVES
Vincas Puzinas, gražios Lie

tuviškos užeigos savininkas, 
Superior ir E. 81st St., gavo 
žinią kad West Camp, N. Y., 
mirė jo motina, Jieva Puzinie- 
nė, 85 metų amžiaus.

Trečiadienio naktį visa Pa
žinų šeima, su dviem dukterim, 
Betty ir Eva, išvyko į laidotu
ves.

Velionė paliko Amerikoj sa
vo du sūnūs ir dvi dukteris, iš 
jų Vincas gyvena Clevelande.

Velione paėjo iš Sasnavos 
parapijos.

Puzinai gryš po laidotuvių, 
šios savaitės pabaigoje. Rep.

SUSTREIKAVO
Pirmadienį sustreikavo Wa- 

genman Paint Co. darbininkai 
protestuodami prieš algų ma
žinimą. Unijos vadai sako iš
ves i streką ir kitų dažų išdir- 
bysčių darbininkus, jeigu jos 
lesiliaus mažinę algas ir ilginę 
darbo valandas.

35 METU VEDYBŲ 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio G d., Petras ir Ur
šule Kamarauskai, nuo 1407 E. 
S2nd St., minėjo savo 35 metų 
vedybų sukaktuves. Paminė
jime dalyvavo šeima ir artimi 
gimines: buvo sunai Petras su 
savo žmona Ona, Pranas su sa
vo žmona Ona, ir Alfonsas. Da
lyvavo ir p. Kamarauskienės 
tėvai, Stasys ir Jieva Puodžiu
mi!. kurie vedę jau 55 metai.

Kamarauskai turi dar sūnų 
•Turgį, kuris gyvena Shenan
doah, Pa., ir dukterį Adelę, iš- 
tekėjtįsią, gyvenančią Detroite.

Patys Kamarauskai Ameri
koje gyvena apie 40 metų. Il
giausia išgyveno Donora, Pa. 
Clevelande gyvena jau 10 me
tų.

Svečiai ir giminės, pavaka
rieniavę, pasilinksminę, palin
kėjo jubiliantams laimingai gy
venti dar ilgiau. P.ep.

AtiiomoLiIhj Paroda 
Jau ŠĮ Mėnesį

štai tikra naujenybė: Cleve
lando Automobilių Paroda ren
giama jau šį mėnesį, Lapkri
čio 23 iki 39, vietoje kaip bū
davo Vasario mėnesį, šioj pa
rodoj bus išstatyta automobi- 
iai jau 1936 metų modelių.

Bus įdomus programas, ku
riame dalyvaus George Burns 
u G-vacie Allen kasdien po ke
turis kartus per astuonias pa
rodos dienas.

Muziką patieks George Duf- 
fy’s benas, kuris gros arenoje 
laike Madų Parodos, ši paro
da bus žieminių ir pavasarinių 
stilių rūbų.

Buck Rogers ir jo draugė. 
Wilma, dalyvaus su savo per
statymais. Jei kam nusibos 
žiūrėti į daiktus galės atsisės
ti naktiniame klube ir žiūrėti 
vaidinimų.

AMERIKIEČIU “TRO- 
EELIAI” LIETUVOJ 
Daug juokų ir gražių dainų 

matysite ir girdėsite naujoje 
komiškoje operetėje, kurią pa
rašė “Dirvos” redaktorius iš 
prietikių Pirmutinio Pasaulio 
Lietuvių Kongreso delegatų 
Lietuvoje. Matysit kaip, ketu
ri Amerikoje augę jaunuoliai, 
pirmą kartą nuvažiavę į Lietu
vą kaipo delegatai, aplankę sa
vo tėvų kaimus, pakliūva į bė
dą beerzindami kaimo merge
les ii- bežadėdami jas į Ameri
ką vežtis. Matysit imitacijas 
Lietuvos operos artistų dainuo
jančių Palangos Kurhauze. Ma
tysit sujaudinančių scenų Lie
tuvos savanoriu susitikimo su 
savo ilgai Amerikoje gyvenu
siais broliais, matysit ašaras 
ištraukiančią sceną kaip senutė 
klausinėja pas Amerikonus ar 
jie nepažysta jos sūnų kurie j 
Ameriką išvažiavę ją užmiršo; 
moteriškę klausinėjančią apie 
jos vyra, kuris ją su mažais 
vaikais apleido; matysit Ame
rikoje ilgai gyvenusį vyra, ku
ris turėjo bėgti nuo Rusijos 
kariumenės, pergyvenantį da
bartinės Lietuvos kareiviii sa
vo šalies meilę. .. .

Veikale įdėta naujų ir jau ži
nomų dainų, kurias dainuos ii' 
vaidins pažymiausi vietos ko- 
medijantai ir geriausios daini
ninkės ir dainininkai.

Tas veikalas bus statomas 
Lietuvių salėje Padėkavones 
dienoje, ketvirtadienį, Laplcri- 
čio 28 d., nuo 5 vakare.

PASTABA: “Dirvos” skai
tytojus paraginame įsigyti ti- 
kietus iškalno, nes anksčiau, 
perkant gausit po 40c., o tą 
pačią dieną prie durų bus 50c.

K OF L HALLOWEEN DANCE
While goblins roamed the streets 

.of the fair city, the local K of L 
sponsored a successful Halloween 
Dance at the Lithuanian Hall last 
Thursday. Many came . in masquer
ader’s togs entailing creative de
signs. This has been an annual 
event with this club for years but 
inclement weather in the past al
ways caused financial difficulties, 
but this year the spooky day of 
days brought mild warmth to the 
ruddy faced masqueraders.

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE I GAPED

It’s a good thing breach-of- 
promisę suits are no go in Ohio 
or Al Jocis would be in for a bad 
time. It seems that Al went to 
Chicago and while there, in a mo
ment of indescretion he wrote a 
lot of’ love letters on postcards. 
The only trouble with that sys
tem wąs that the girls checked up 
and discovered that he felt very 
romantic about all of them and 
that all the postcards expressed the 
same sentiments, and are they mad!

For our Hall of Fame we nomi
nate that Good Samaritan and our 
Youngstown Ccl'ogc Frosh, Johnny 
Kodiu. . He was seen helping a 
girl across the street. You see 
she was only three and couldn’t 
get across by herself. Thats the 
stuff Sir Walter Raleigh was made 
of.

Flash — The Tyndale Philoso
pher wearing a cheerful expression 
and a cheerful tie, one of those 
very, kn.ock-your-eye-out shades of 
red. What did you say that score 
was going to be, Joe?

Our correspondent from Tampa, 
Florida, Benny York, reports that 
there are more Lithuanians on the 
Freshman team than any other one 
nationality. He even met a Lith
uanian on an opposing team. Their 
team mates call the Lithuanian “Loo- 
gans.”

Joe York and Vince Sabel are 
both foot loose and fancy free and 
open for engagements. They’ve 
been very chummy lately and swear 
that theirs shall be a womanless 
world from now on but seeing is 
believing!

Can Ann Subcnis roll them bones? 
Seven come eleven! Mama needs a 
new pair of shoes! Ann’s slogan is, 
“If you get bored at a club meet
ing start a erap game.” And did 
everybody take to it! Didn’t know 
we had so many gamblers in the 
club. Joe Derin is all for putting 
the money in the treasury on the 
“Bug.”

The Innocent Bystander.

LITHUANIA
By BIRUTE SMAILIS

A LITHUANIAN WEDDING
One of the big social events I 

had the pleasure of attending I 
will describe to you in this article. 
It was a military wedding.

One of;. my newly-made friends 
in A. Panemune, a pretty girl by 
the name of Emily, married a young 
army lieutenant. The wedding took 
place at 5 P. M. in the military 
church in Šančiai, near Kaunas. 
The bride wore a lovely white satin 
gown and' a long veil, cap-fashion. 
The veil was fashioned on her head, 
impromptu,( by her bridal atten
dants, just before going to the 
church. Tiny sprigs of ruta, the 
beloved Lithuanian national green, 
were inserted along the border of 
the veil. She carried a bouquet 
of white rosebuds and lilies-of-the- 
zallcy presented to’ her by her hus
band to be.’ She had four couples 
attending h$r. The men who were 
in military service,’ including the 
groom, were dressed in military 
uniform.

After the-, wedding ceremony, the 
bridal party .got into taxis hired 
for the occasion and went to Kau
nas to have- their photographs 
en. Then they all went to the
oi the bride’s parents, where many 
other guests were assembled to 
wish them happiness and join them 
in partaking of the wedding sup
per. >

There was everything imaginable

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

SHAME ON YOU’ZE — Spy seven
teen reports that Mr. I. G. Hollish 
has become a regular customer at 
the Oncil’s department store She 
(yes, we got femalęrs too) states 
that each week he purchases five 
bars of Ivory soap, three bars of 
Lux and three boxes of Rinso. Say, 
gank, you’re not beginning to lead 
a dirty life now, by any chance?
LOVE WHAT ART THOU??? — 
Found, at last, another rumble seat 
pair.. Its none other than George 
Stokos and Adelle Millicke. The 
only difference between this pair 
of the past (Tony and Bertha) is 
that they didn’t fall asleep — they 
just kept twiddling their thumbs. 
Some fun these romantic rumble 
seat rides.
MAYBE DARWIN’S RIGHT??? — 
After watching Frank Mickunas go 
about climbing- around a dead tree, 
last Thursday night, looking for 
dry wood. I’m beginning to think 
that mavb? evolution wasn't such 
a dumb idea after ail. He did every
thing- but hang by a tail.
ANNOUNCEMENT — There will 
apnear in this column next week a 
spicy short storv entitled “Romance 
in the Raw”. This is going to be 

4 , the inside dope on how two of Ak- 
į ron’s pusillanimous (lock it up) 

home j lovers satisfy their weaker moments.

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

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

PAREMKIT LIETUVIU 
SALE!

Jus visi norit kad Lietuvių 
salė butų gražesnė ir malones
nė. Lietuvių Moterų Ratelis 
rengia kortavimo vakarėlį su 
dovanomis ir užkandžiais Lie
tuvių salės puošimo naudai ki
lo penktadienio vakare. Lapk. 
15 d., nuo 7: 30 vai. Už savo 
25c padarysit daug gero. At-i 
silankykit. R. Į

DID YA VOTE?
Cleveland this week, clustered 

with embattled candidates, survived 
another annual upheaval fructify
ing the peace and quiet symbolic 
of the Forest City. Even the earth
quake couldn’t shake the brawling 
combatants from their tenacious 
stumps as the fair citizens became 
obfuscated with “earthquake shiv
ers”.

So many promises were made 
that a movement is afoot to make 
the week of the first Tuesday a 
“National Promise Week” in honour 
of the significance it has to the 
basic blood life of a community 
Of all the promises, it is reported 
were laid end to end they would 
reach ovėr to Moscow and if piled 
on top of one another they would 
reach heaven and still have enough 
to form the hypotenous. And as 
not in geometry, if tiny one knows 
two good sides to a politician lie 
can not find the third, but if the 
politician knows one good story for 
the average citizen he can find a 
million sides to each voter.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, įmokėti reikia .$500, li

kusieji lengvu išsimokejimu, arba 
mainyčiau ant 1 šeimos kad ir sene 
lamo. Savininkas namie iki 4 vai 
zakare. Kreipkitės (47)
13626 Eaglesmere av. E. 140 St. car

Dear Mr. Trianstumpus:
Some time ago I .wrote you ask

ing for advice. Your answer was 
that you. could not solve my problem 
until you knew more about me, my 
cognomen for instance. My dear 
Air. Trianstumpus, in the words of 
the immortal Shakespeare “What’s 
n a name?” But since you ark for 

more of my history I shall give 
you a brief sketch.

My first husband was a mere 
nonentity and not worth mention
ing except that I couldn’t bear his 
dirty fingernails so you can see 
for yourself that I simply had to 
divorce him. My second attempt 
?.t matrimony was quite an improve- 
nent but he too proved unworthy. 
Alfred was a horse lover and it 
wasn't till after the divorce that 
i learned that the Beauty he was 
avinę: about was a horse and not 

mother woman. Oh well, the ali- 
"ony was very ^generous and I 
icvcr could stand a bay window.

Husband No. 3 was a famous football 
ilayer and a model husband except 
or the fact that he insisted on 
iracticing his tackles on me. Next 
n line was a scientist who special- 
zed in bugs. After he had absent 
nindedly left a few cockroaches 
and beetles lying around I decided 
to leave. Bug research must b? 
profitable because Socrates’ settle
ment was very liberal. By this 
time I was beginning to despair of 
ver finding a suitable husb'and. 

Then along came this “hansom fel- 
.er” and his canary bird. I hate 
canaries and its donator makes me 
furious and amused by turn.

So there Mr. Trianstumpus you 
have my history and a? for my 
name which of the five do you 
•vant to know ?

Yours,
Still Sophisticated

to eat and drink and everyone ate 
and drank heartily. Toasts were 
offered to the bride and groom by 
practically everyone and a song was 
aung- to them, “Ilgiausių Metų”, 

hich is a song sung for all occa
sions such as weddings, birthdays, 
etc.

The distinguishing feature of the 
entire evening was the singing. My, 
how they all loved to sing. They 
knew so niany songs and everyone 
joined in singing them. I cer
tainly enjoyed listening and tho I, 
didn’t know the songs, I helped or! 
thought I helped, by just humming | 
every once in a while.

Then there was dancing to the 
radio and to phonograph records. 
And a last course consisting of 
coffee , and cake were served just 
before dawn, just before the guests 
began to depart for home after 
speeding such a gay., merry even
ing. So let us hope that this couple 
live happily ever after, for they 
were both so' nice and young and. 
n love with each other.

This is just a note I have to add 
in regard to military weddings. If 
a girl is engaged to marry an of
ficer, she must either have had at 
’east a high school education and 
be able to support herself, or else 
present her husband . with a dowry 
of two thousand litas. And if 
she has both, so much the better. 
This is to insure that in case of 
necessity, she, will- be able to earn 
a living and not be entirely a bur
den to the nation; and in case she 
has the dowry, they would both 
have something to start off with. 
So all is not Romance that glitters; 
i dash cf the Practical is thrown in
to it.

[ Be sure to get your copy of the 
Dirva next week. You don’t want 
to miss this.
SHORT SNAPPY SNOOPS —

Did you know that Eva (Crogier) 
Kazlowsky hitched hiked home from 
the A.L.S.C. outing last Thursday
night? She did. — Did you know 
that Bertha Galiones calls Slim Mic
kūnai’, Uncle. Louie? — But why? 
Do you know that Ann Millicke no 
longer says “Go away” but “Let’s 
go away”? — Yessir — And did 
you know that the local Lith boys 
have not -made any dates with the 
local Lithuanian girls for the last 
three months? — With the excep
tion of one guy.

BRACES, SUPPORTS
BIRŽAI

dirbami ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia 

Geriausios Elastiškos Kojinės
l ig’oninės lovos, ratais kėdės etc. 

parduodama ar nuomojama
Prieinamos kainos. (52)
The Stele Eraee & Co.
15J3. E 55th Si. Cleveland, O.

■Gerjąusia Mesa
Geriausia mėta žemiausiom kai
nom gaunama mano parduotuvėj 
nes ač perku daug antsyk ir ga
liu pigiau parduot. Taipgi turiu 
visokių daržovių dėžėse, kurios 
parsiduoda pigiausia kaina. Ma
no kava ir arbata puikiausios. 
Apsilankykit, pamatysit. (52

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

SMUIKUS
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausį įmokėjimą. jei norima. 
Didžiausias^ pasirinkimas visokių 
didumų ir kainų. Kreditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, dėžės ir 
visos reikmenys. (52)

Schmidt Brothers & Co.
Violin Makers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

PUOŠNUS RUBAI 
Vestuvėms ir pokiliams Dress ! 

Siutai (Tuxedo) už labai mažas 
kainas išnuomojami šioje įstai
goje. Turim didžiausj pasirinki- ! 
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (52)

Dress Suit Rents! Co.
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius į 2-rą aukštą)
G. II. Schwane, Mgr.

| KARPETŲ AUDĖJAI | 
^GRAŽUS IŠ JVAIRIŲ SKARŲ-$ 
į LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- $ 
jįTIESALAI PIGIOM KAINOM i 
•į- K. STEIN ❖

7049 Superior Ave. i*

DIDELĖ LIETUVIŠKA

TABAKAS — CIGARAI
Geriausias pypkei tabakas, 5 sv. 
už 50c.; cig-aretams tabakas Ru
siško ir Turkiško mišinio, Yz sv. 
50c. Rankų darboc igarai, 50 dė
žėje, už $1.25 dėžė. Geros pyp
kės, už labai žemas kainas. Mi
lijonai ciganj pigiausia kaina.

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario St. (52)

Cleveland, Ohio

J Ateina KALĖDOS * 
^Pirkti deimantų, laikrodžių, lai-*
❖ krodčlių ir kitų brangmenų krei-£
*pkitėš į seną Lietuvišką vietą.-į 
^Pirmos rūšies laikradėlių taisy- •!- 
J to jas. Antrašas *
❖ JOS. KONECNIG *
Y 6407 Superior Ave. Cleveland 
.AA***.;.****************,;-**į,

Dear Boss:
At last I’ve found out who Sappo 

really is but I feel so sorry for 
the poor feller that I’m not going 
;o reveal his identity. He’s in 
love, Boss, and buying canaries for 
his Lady Love. And is she taking 
him for a ride! He would pick on 
one of the slickest numbers in 
town even tho one of those dumb 
blondes in his own class is making 
goo-goo eyes at him. The love 
letters he was writing the Lolly 
Pon was what gave him away. I’d 
know that spelling anywhere in the 
world. I happened to be the House 
Dick in the swanky apartment house 
she was staying in and noticed that 
spelling on her mail. From then 
on I kept my eyes peeled and who 
should eonle wandering in but Sap
po with a canary. I’m still laugh
ing. The Shadow.

Greta Butterfass 
MANUAL THERAPIST 
5005 Euclid Avenue

Room 304 HEnd. 4224
Pei.iikykit arba atgaukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kombinuotu su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, EI- ktrišku Blanketu, Co
lonic Ir:- acija, Šviesos Gydymu 
Lankausi į namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 7!)th Street 
(Kampas Pulasld Avė.)

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

t PIRKIT GERUS ANGUS' n u 0 I
X X

J. J. STANKUS t
Švari, duodanti didelę kaitrą, ilgai $ 

deganti ir visai mažai pelenų.
Naudojama furnasuose ❖

ir pečiuose. ?

ARLINGTON ICE & FUEL CO. į
16201 SARANAC ROAD ?

GLcnvlllc 5787 Cleveland, Ohio.


