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Italija Atsikeršys Kitoms 
Valstybėms Savo Boikotu

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Plieno industrija šymet 
per pirmus 10 mėnesių pa
gamino plieno daugiau ne
gu pernai per visą metą.

Šymet jau pagaminta 27,- 
160,260 tonai, arba 23 nuoš. 
daugiau negu per tą patį 
laiką pernai, ir 6 nuoš. dau
giau negu visą pernai me
tą, kuomet buvo pagamin
ta 25,599,118 tonų.

Praeitą savaitę plieno iš- 
dirbystės veikė su 52.6 nuo
šimčiais normalio, arba 1.7 
punktu aukščiau negu sa
vaitė pirm to.

Battle Creek, Mich. — 
W. K. Kellogg, grudų mai
sto gamintojas, pranešė jog 
padidina savo darbininkams 
algas 12.5 nuoš., ir paskel
bė jog palaikys savo Įstai
gose šešių valandų dienos 
darbą, ką ta kompanija pir
mutinė Įvedė penki metai 
atgal.

Toj kompanijoje bus dir
bama 36 valandos Į savaitę 
ir mažiausia alga bus $27 
savaitėje.

Detroit. — Šymet išleidi
mas naujų automobilių po
ra mėnesių anksčiau negu 
kitais metais pakėlė auto
mobilių industrijoje darbus 
Spalių mėnesį aukščiausia 
negu kada tą mėnesi buvo 
nuo 1928 metų.

Detroite sumažėjo šelpia
mų bedarbių šeimų skaičius 
nuo 67,000 iki 49,000 Spalių 
mėnesi. Automobilių indus
trijoje darbai eina 101.9 
nuoš. normalio.

Washington. — Federate 
valdžia, vieno mėnesio bė
giu į įvairius Naujos Daly
bos darbų vedimo biurus 
priėmė 24,33'9 naujus tar
nautojus. Dabar federalės 
valdžios žinioje yra 794,467 
tarnautojai.

Mcnroe, La. — Netoli čia 
sudužus pasažieriniam lo- 
komotivui, užsimušė inži
nierius ir pečkuris. Trau
kinis užlėkė ant galvijų už
ėjusių ant bėgių. Pasažie- 
riai nenukentėjo.

Los Angeles, Cal. — Kal
nuose rengiant tvenkinį, 
nugriuvęs akmens šmotas 
užmušė tris darbininkus, o 
ketvirtam sulaužė koją.

Coshocton, O. — Penki 
šimtai darbininkų iš Moore 
Enameling and Mfg. Co. 
susirašė į uniją, bet kai pir
madieni nuėjo į darbą rado 
dirbtuvės duris jiems užrū
kytas.

Anglijoje bedarbių skai
čius sumažėjo pirmą kartą 
iki žemiausio laipsnio, nes 
pastarose dienose suregis
truota jų 1,972,941.

AMERIKOS KARO NUO
STOLIAI

Lapkričio 11 d. suėjo 17 
metų nuo pasirašymo pa
saulinio karo paliaubų.

Suv. Valstijų nuostoliai 
tame kare buvo sekanti:

Užmušta mūšiuose 37,568 
Mirė nuo žaizdų 12,942 
Sužeista 182,674
Mirė nuo ligų 62,670 
Be to, nepaduota skaitli

nės kiek žuvo jurininkų ir 
šiaip nuo įvairių susižeidi- 
mų.

Viso pasauliniame kare 
žuvo mūšiuose ir mirė nuo 
karo priežasčių apie pusde- 
vinto milijono žmonių.

Apvogė paštą, šeši gin
kluoti plėšikai su šautuvais 
ir kulkosvaidžiais užpuolė 
pašto vagoną ries Garretts
ville, Ohio, ir išvogė $34,000 
pinigais ir $12,000 kitokio
mis vertybėmis.

Šymet Birželio mėnesį 
bedarbių skaičius buvo pa
kilęs net iki 10,381,000.

SUVARŽO IR SPOR-
TO SANTIKIUS SU 
SAVO NEDRAU

GAIS
Roma. — Italija paskelbė 

boikotą kitoms šalims, at
sakymui į Tautų Sąjungos 
paskelbtą boikotą Italijai.

Mussolini uždraudė im
portuoti iš kitų šalių viso
kius dalykus, išskyrus pini
gus. Importavimai ateity
je bus pavelyti tik mažais 
saikais. Taip tai Italija no
ri uždaryti duris kitoms ša
lims atvežt savo produktus.

Italijos tūlos firmos atsi
sakė priimti užsakymus iš 
Anglijos, ir nutraukė visą 
biznį su Anglija.

Pačioje Italijoje, valdžia 
pradėjo smarkiai bausti sa
vo spekuliantus ir kainų 
didintojus, kurie sunkina 
šalies padėtį.

Prie visko to, Mussolini 1 
Įsakė savo sportininkams 
nutraukti visus sporto ry
šius su šalimis kurios vyk
dys boikotą prieš Italiją.

ETIOPAI SMARKIAI 
ATSIKIRTO PRIEŠ 

ITALUS

ITALIJA JIEŠKO IŠ
EIČIŲ

Washington. — Italija iš
leido visoms šalims, prisi
dėjusioms prie boikotavimo 
jos del karo su Etiopija, pa
skirus paklausimus kad jos 
kožna aiškiai pasakytų sa
vo poziciją ir ant kiek jos 
imsis boikoto.

Notoje, tarp kitko, Itali
ja “griežtai ir pilnai pro
testuoja prieš rimtumą ir 
neteisingumą tos priimtos 
prieš Italiją procedūros”.

Adis Ababa, Lapk. 13.— 
Etiopijos gynėjai didelėmis 
savo pastangomis atlaikyti 
prie užpuolikus Italus, pri
darė Italams nuostolių — 
Etiopai laimėjo dviem fron
tais, pietuose ir šiaurėje.

Mūšyje prie Anele, pieti
niame fronte, abi pusės pa
nešė sunkius nuostolius, bet 
Italai tapo atmušti kitame 
susikirtime toje pačioje sri
tyje ir turėjo sumišę bėgti.

Šiauriniame fronte Etio
pai užpuolė dikčiai didesnes 
Italų eiles, nužudydami jų 
vadą ir išblaškydami vyrus 
betvarkėje.

Etiopai užėmė keletą Ita
liškų karo tankų ir kitokių 
dalykų.

Italija rengiasi naujiems 
užpuolimams, ir Etiopija 
ruošia didelę kariumenę at
sispyrimui. Etiopija turi 
rezerve apie 300,000 vyrų 
gatavų išstatyti prieš Ita
lus šiauriniame fronte.

Italijos pietine ir šiauri
nė armijos nori traukti lin
kui vieno punkto, svarbaus 
Etiopijos miesto Harar ir 
gelžkelių centro Diredawa.

HITLER JIEŠKO ANG
LIJOS IR PRANCŪZI
JOS DRAUGINGUMO

Paryžius. — Hitlerio at
stovas siunčiamas į Pary
žių tartis apie budus sude
rinimo santikių tarp Pran
cūzijos ir Anglijos.

Hitleris nori susiartinti 
su tomis šalimis ir ištirti 
ar nebūtų galima sudaryti 
bendrą nusistatymą prieš 
sovietų Rusiją.

Hitleris net pasiryžęs ei
ti išvien su kitomis šalimis 
neteikime Italijai pagalbos. 
Vokietija įsitikinus kad ka
ro pelnai keleto piliečių yra 
mažesnės svarbos negu vi
suotina ekonominė gerovė, 
kurią galima turėti ramiu 
gyvenimu.

DINGO LAKŪNAI
Praeitą savaitę dingo la

kūnas Sir Kingsford-Smith 
ir jo draugas Pethybridge, 
kuriedu išskrido ilgai kelio
nei iš Anglijos į Australiją. 
Spėjama kad jie nukrito į 
Bengalo jurą, Azijos van- 
denuose, ir nuskendo.

NUŽUDĖ DU NEGRUS
Columbus, Tex. — Minia 

iš apie 700 žmonių nakties 
laiku atėmus iš policijos 
globos du jaunus negrus, 
apkaltintus nužudyme jau
nos baltos merginos, nusi
vedus juos po medžiu pa
korė.

VOKIETIJOJE STOKA GRYŽTA PRIE BUR-
MAISTO ŽUJIŠKOS MADOS

Berlinas. — Hitleris ir jo 
palaikytojai pradėjo šaukti 
į šalies ukinįnkps kad sten
gtųsi augint kuodaugiausia 
produktų, kad viduje už
tektų savo maisto.

Vokietija dabar pasiga
mina 80 nuoš.isau reikalin
go maisto, o likusią dalį im- 
portuojasi.

Valdžia deda pastangas 
suvaržyti maisto vartojimą 
kad kuomažialisia reiktų iš 
kitur imti. Įvesta didelė 
pabauda už skerdimą ma
žesnių negu nustatyto di
dumo 'kiaulių ir galvijų.

Nustatyta kainos kiek už 
ką galima imti, kad del sto
kos nebūtų pradėta bran
ginti.

Berline prie sviesto krau
tuvių kasdien stovi šimtai 
moterų laukdamos gauti 
pirkti nors kiek sviesto.

Aplink jas sukinėjasi na- 
zių agentai ir kalba: “Ša
liai reikia kreditų svarbes
niems dalykams negu svie
stas . .. . ”

Biznių. Nuostoliai Pra
eitais Keliais Metais
Suv. Valstijose nuo 1930 

iki 1934 metų; kuomet įsi
galėjo depresija, bizniai nu
stojo bendroje sumoje net 
$26,631,000,000!

Tas atsitiko sumažėjus 
kainoms ir vertybėms bei 
■ neigoms nuo apivartų.

Tačiau 1934 metais visos 
šalies ineigos jau žymiai 
pakilo lyginant su 1932 me
tų ineigomis. Štai kaip:

1932 metais ineigos buvo 
$39,545,000,000, 1934 metais 
ineigos pasiekė $46,561,000,- 
000.

JAPONIJA ATSKIRSIAN 
TI KINIJOS DALĮ

Tientsin, Kinija. — Kinų 
tarpe kilo sujudimas pra
dėjus aiškėti jog Japonija 
gali labai trumpu laiku at
plėšti nuo Kinijos šiaurinę 
jos dalį ir padaryti nepri
klausoma, po Japonijos ir 
Mančukuo globa.

Šanghajuje prasidėjo Ki
nų riaušės prieš Japonus: 
plytomis daužyta Japonų 
savininkų krautuvių langai. 
Kinai platina lapelius kurie 
šaukia: “Karas Japonijai 
išgelbėjimui Kinijos!”

IŠKILO I ORĄ 14 
MYLIŲ

White Lake, S. D. — Du 
Suv. Valstijų kariumenės 
lakūnai, kapitonai Stevens 
ir Anderson, Lapkričio 11 
d. atliko žygį kokio iki šiol 
dar jokis žmogus nebuvo 
atlikęs: jie laimingai pasi
kėlė į aukštumą 14 Ameri
koniškų mylių, arba 74,187 
pėdas, tuomi sumušdami vi
sus aukštai pakilimo rekor
dus ir grąžindami Ameri
kai aukštumo rekordą. Jie 
nusileido laimingai.

19 PRIGĖRĖ
Belfast. Airija. — Airi

jos pakraštyje apvirtus lai
veliui prigėrė 19 žmonių.

Sovietit Rusijoje minėta 
komunistų revoliucijos su
kaktuvės ir bolševikų užval 
dymas Rusijos. Tas atsiti
ko 18 metų atgal.

Maskvoje, raudonojoj ai
kštėj, buvo surengta mili- 
tariškas paradas, kame so
vietų carai demonstravo sa
vo gerai ištobulintą kariš
ką spėką.

Po to, iškilmė užbaigta 
milžinišku gatviniu balium 
Sverdlovo aikštėje, kas pri
mena kapitalistišką tvarką.

Rusija matyt jau gatava 
pradėti gyventi buržujišku 
gyvenimu....

. SUDEGĖ KETURI 
BEPROČIAI

Montreal, Kanada. — Iš
tikus gaisrui bepročių ligo
ninėje, užžiurėtojai spėjo 
visus ligonius išvesti lau
kan. Spėjo net atrišti nuo 
lovų pririštus pavojinguo
sius bepročius. Bet gais
rui įdidėjus, keturi bepro
čiai, parodę savo nežmoniš
ką spėką pabėgo nuo sargų 
r sušoko atgali degantį na

mą, kur ir suspirgėjo. La
bai tankiai atgal į gaisrą 
subėga ir sudqga arkliai

ATGIJO IR VĖL MIRĖ
Denham, Mass. — Laido

jant naujagimį kūdikį, ku
ris buvo pripažinta miręs, 
jrie duobės grabe žmonės 
išgirdo kūdikio garsą. Nu
vežė tuoj į ligoninę, kur jis 
po 6 valandų mirė.

PREKYBOS SUTARTIS 
SU KANADA

Kanados premjeras King 
kaip tik laimėjo rinkimus, 
ilgai negaišavęs pradėjo rū
gintis įgyvendinimu savo 
piliečiams duotų prižadų: 
jis atvyko į Suv. Valstijas 
pasitarti apie atsteigimą 
prekybos su Kanada. Da
bar jau Prezidentas Roose
velt davė sutikimą pasira
šyti Amerikos-Kanados sa
vitarpinio prekiavimo su
tartį.

«
Komunistai pralenkė so

cialistus. New Yorko mie
sto balsavimuose Lapkričio 
5 d. pirmą kartą istorijoje 
komunistai gavo balsų dau
giau negu socialistai: ko
munistų balsų buvo 11,883, 
socialistų 11,436.

FUTBOLE UŽMUŠTA 34 
JAUNUOLIAI

Šio rudens futbolo sezo
ne, kuris dar nepasibaigęs, 
jau sutiko mirtį visoje ša
lyje 34 jaunuoliai mokyklų 
studentai.

Aukščiausią skaičių žu
vusių turėjo 1'931 metas — 
tada futbolo lošyje žuvo 49 
jaunuoliai.

AUTOMOBILIU AUKOS 
122 ŽMONĖS

Praeitą sekmadienį auto
mobilių nelaimėse šioje ša
lyje žuvo 122 žmonės.

Penki sudegė. Londone, 
kilus gaisrui viename na
me, sudegė penki asmenys.

JOKIO PAGRINDO BAUGI-
NIMUISI NESAMA

Pasakė Lietuvos Premjeras Laikraštininkams

Kaunas. — Lietuvos minis
ters pirmininkas Juozas Tūbe
lis, atsilankęs Į tautininkų lai
kraštininkų susirinkimą, tarp 
kitko pareiškė kad nėra’ jokio 
pagrindo kai keno bukštavi- 
mams. Ministeris pirmininkas 
apipasakojo sekančiai:

Lietuvos politinė padėtis nė
ra* nei kiek pablogėjus, bet pas
taru laiku dar yra sustiprėjus.

Tokio susirūpinimo ir tokio 
griežto nusistatymo išlaikyti 
Europoje taiką kaip kad dabar 
dar rodos nėra buvę, ir Lietuva 
neduoda jokio pagrindo drum
sti taiką.

Po Klaipėdos krašto seime
lio rinkimų jaučiasi atslugis 
prieš Lietuvą ir ši anapus Ne
muno. Klaipėdos rinkimai gi 
tokiomis ypatingomis rinkimu 
sąlygomis kurias teko išgyven
ti, mums tenka laikyti paten
kinamais. Jei iš svetur nebus 
spaudimo ir drumstimo tai vi
duje esame tikri bus pasiekta 
darnaus ir ramaus sugyvenimo. 
Šiais ūkiškai sunkesniais lai
kais ypatingai reikia saugotis 
įvairių gandų keliančių nepa- 
grystą nepasitikėjimą musų 
pačių tarpe ir silpninančių mu
sų atsparumą bei ardančių vie
nybę. Labai gaila kad vien del 
opozicijos net buvę dideli vals
tybės vyrai nesusivaldo.

Ūkiškas Lietuvos sunkmetis 
ima atslūgti. Šymet žymiai pa
gyvėjo prekyba su kai kurio
mis valstybėmis ir pasitaisė 
kai kurių musų žemės ūkio ga
minių kainos užsienių preky
vietėse. Pakilo pastaru laiku 
svarbiausių musų gaminių kai
nos ir net ne visuomet pavyk

“MAISTO” BENDROVE NUSIPIRKO DU 
PREKINIUS LAIVUS

Klaipėda. — Prieš keletą sa
vaičių spaudoje buvo paskelb
ta kad akcinė “Maisto” bendro
vė išnuomavo (čarteriavo) iš 
Norvegų du nedidelius, pavar
totus garlaivius savo transpor
to reikalams. Dabar jau gali
ma pranešti kad šie du laivai 
yra nupirkti ir sudaro pradžią 
Lietuvos prekybos laivynui.

Laivai, tiesa, nėra imponuo-1 
jantys, kaip kad daugelis no
rėtų matyti, bet Lietuvos jūri
nei prekybai pravartus, reika
lingi, nenuostolingi, todėl jų 
pirkimas yra ne tik pateisina
mas bet ir sveikintinas.

Prie kitų aplinkybių, pavyz
džiui prieš dešimtį metų, nu
pirkti tokių laivų pora, be abe
jo, musų juriškoj visuomenėj 
butų menkesnio įspūdžio pada
rius. Bet, dabar atsiminus kiek 
daug prirašyta, kiek prikalbė
ta, kiek pastangų dėta kad 
Lietuvos prekybinės įmones ar 
pati tauta susiprastų steigti 
savo laivyną, šių dviejų laivu- 
kų nupirkimą tenka laikyti la
bai svarbiu ir reikšmingu įvy
kiu musų laivininkystėje, nes, 
reikia manyti, po padarytos 
tinkamos pradžios laivyno or
ganizavimas bus varoma toliau.

Norint įvertinti šių nupirktų 
laivų ekonominę naudą musų 
valstybės ukiui, pakanka pri
minti kad už nugabenimą iš 
Klaipėdos į Belgiją apie 650 
kiaulių, svetimiems laivams 
reikia sumokėti apie 500 Ang
liškų svarų, jei krovinis nuola
tinis tai nusileidžia iki 450 sv. 
Turint įsigytiems laivams spe

sta tuojau išpildyti užsakymai.
Šiomis nenormalėmis sąlygo

mis, kada kitos senos ir didelės 
valstybės jau nuo seniau turė
jo įvairių prekybos ir valiutos 
varžymų; musų laikais valiutų 
išvežimo varžymas buvo reika
lingas išeinant iš bendros pa
saulio ūkiškos padėties.

Iki šį reikalą galėjom tvar
kyti kitomis priemonėmis, va
liutų varžymo nesig’riebėm. Jis 
buvo padarytas tinkamu ir rei
kalingu laiku.

Paskutinės dvi savaitės pa
rodė kad tiek del pavartotų 
priemonių, tiek del bendros 
musų padėties valiutų fondas 
padidėjo net keturiais milijo
nais litų. Yra pagrindo laukti 
kad šis pagerėjimas ne silpnės, 
bet eis stipryn, ir gal ta laiki
na priemonė neilgai teks var
toti.

Laikini sunkumai anaiptol 
neturi mažinti musų energijos 
ir musų atsparumo. Ir senos 
valstybės yra turėjusios ir te
beturi panašių sunkumų. Tau
tos pasiryžimas reikalingas ne 
patogiam gyvenimui esant, bet, 
suprantamas dalykas, sunku-’ 
maras nugalėti. Todėl iš to 
pasiryžimo, būtino tautos ir 
valstybės gyvenimui, tegalime 
spręsti apie tautos gyvybės jie- 
gas. Tų jiegų musų tauta tu
ri pakankamai, todėl ji turi ra
miai žengti Į geresnius laikus. 
Juo labiau, niekad nepamirški
me kad, kol musų valstybės 
vairas bus prityrusiose Tautos 
Vado Antano Smetonos ranko
se tol mes galime būti visi ra
mus, — pabrėžė Ministeris Pir
mininkas J. Tūbelis. “L.A.” 

cialius mėsos gabenimo Įren- 
gimus-šaldytuvus, laivai gali 
gabenti iki 1000 kiaulių švie
žios mėsos (prie to dar Įvairių 
kitų prekių), už kurios nuga
benimą sumokama 690 svarų. 
Laivai, darydami į mėnesį dvi 
keliones, šias pajamas padvi
gubina, kurios, musų valiuta 
apskaičiuojant, sudaro apie 30 
tūkstančių litų sumą į mėnesį 
vien už kiaulienos prekių ga
benimą.

Išlaidos, nors ir nemažos, 
tačiau, apitikriai skaičiuojant, 
mėnesiui daugiau 15,000 litų 
nesiekia. Tuo budu apitikrio 
pelno nuo kiekvieno laivo lieka 
apie 15,000 litų, arba apie 150,- 
000 litų per metus.

Tokias tai pajamas duoda 
šie laivai Lietuvos ukiui, ku
rios, savo laivų neturint, ati
tenka užsieniams.

Nupirktieji laivai dar vieną- 
kitą sykį plauks senąją. Nor
vegų įgula, kol bus visiškai su
tvarkyta teisiniai pirkimo-par
davimo klausimai.

Kapitonų paskyrimo klausi
mas taip pat sprendžiamas, ir 
reikia manyti, laivų kapitonais 
bus paskirti tie musų laivyno 
karininkai kurie yra atlikę il
giausi plaukiojimo stažą. To
kie yra: pirmieji šturmanai 
Domeika ir Krištupaitis.

“' i”a”.

Lietuvoje Mirė 24,099
Kaunas. — Lietuvoje šymet 

per pirmus 8 mėnesius mirė 
24,099 žmonės. ,
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PITTSBURGH KEARNY, N. J

PANAIKINTA SENAS 
ĮSTATYMAS

Lapkričio 5 d. balsavimais 
tapo atmesta senas, nuo 1794 
metų užsilikęs Pennsylvanijoje 
įstatymas draudžiantis sekma
dieniais turėti kokį nors pasi
linksminimą. Po tuo įstatymu 
buvo priskaityta ir judanti pa
veikslai, kurių nebuvo valia 
sekmadieniais teatruose rodyti. 
Dabar valstijoje pradėjo veikti 
judamų paveikslų teatrai.

Tokį keistą įstatymą valsti
jos nešė per 141 metą.

Tą įstatymą per tiek metų 
palaikė ir neprileido atmesti 
visokių tikybų dvasiškiai, ku
rie turėjo savo valdžioje kaimų 
ir mažų miestelių gyventojus 
ir su jų pagalba balsavimuose 
nugalėdavo didžiųjų miestų gy
ventoj us.

STEIGIA UŽSIENIO 
LIETUVIŲ SPAUDOS 

IR KULTŪROS 
MUZEJŲ

yra susipratęs 
vienas iš Dr. 
studentų.

J.

Chicago
CHICAGOS LIETU
VIŲ GYVEENIMO 

APŽVALGA
CHICAGOS MARGU

MYNAI
Mps po truputį atsigriebia

me. Darbai kiek gerėliau ei- 
nna, nors daugelis nedirbame. 
Dabar sunkiau bemoksliu! dar
bas gauti. Baigę aukštesnius 

“juodo dar-

Pitts- 
mažų 

dienos

VĖL PROH1BICIJA KELIA 
GALVĄ?

Allegheny apskrityje, 
burgho apielinkėse, 18 
miestelių Lapkričio 5
balsavimuose vėl nusitarė už
drausti pardavinėti degtinę ar 
alų savo ribose. Tai yra pas
tangos tų pačių dvasiškių ku
rie neprisileido per daug metų 
operuoti kokias nors pasilink
sminimo vietas sekmadieniais.

T
C
užsileidimą ir nepalikimą da
lykų taip kaip jie yra. Jeigu 
kokios, gali ateiti toks laikas 
kas jie užsimanys pravaryti 
balsavimus už įvedimą prohi- 
bicijos Pennsylvanijos valsti
jose. .. .

miestelių pavyzdis nuro- 
"prohibičijos šalininkų ne-

PIRKS MOKYKLŲ VAIKAMS 
AVALINES

Pittsburgho miesto mayoras 
McNair ilgai priešinosi davi
mui pinigų pirkti avalines mo
kyklas lankantiems biednų tė
vų vaikams. Reikalinga 4000 
porų. Tam tikslui nnayoras 
paskyrė apie 20 tūkstančių dol.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Nuo pradžios šių metų Pitts- 

burgho srityje automobilių ne
laimėse jau žuvo 220 asmenų. 
Iš jų 106 
užsimušė 
Allegheny 
to ribų.

50 METŲ SUKAKTUVĖS
Lapkričio 3 d„ šv. Vardo sa

lėje įvyko “surpraiz” pokilis 
pagerbimui J. Šlekaičio jo 50 
metų amžiaus sukaktuvių pro
ga. Surengimu rūpinosi poni 
šlekaitienė su dukrelėmis.

Svečių atsilankė virš šimto. 
Programą vedė J. Katilius. Va
karienės laike buvo pasakyta 
gražių kalbų ir geriausių lin
kėjimų, kuriuos išreiškė Kun. 
Vaicekauskas, Kun. Kinta, Bal- 
trukonis, Grimaliauskas, Veli- 
vis, o gale kalbėjo pats J. Šle
kaitis. Baltos Lelijos vyrų 
choras gražiai padainavo. P-lės 
Šlekaitės, viena pianu skambi
no ir dainavo, antroji pasakė 
gražias savo tėveliui pritaiky
tas eiles.

J. Šlekaitis 
Lietuvis, buvo 
Basanavičiaus

Ilgiausių metų jubileatui ir 
visai jų šeimai.

MOKYKLA, čia pradėjo vei
kti Lietuvių kalbos mokykla, 
kurią vadovauja Kun. Kinta. 
Pamokos atsibuna L. P. Klubo 
salėjo, 134 Schuyler avė., an
tradienio vakarais nuo 7 iki 8 
vai, o nuo 8 iki 9 vai. buna 
pamokos augesniems studen
tams ir suaugusiems. Mokyk
lą lanko geras buris mokinių, 
bet butų gerai kad pasinaudo
tų proga ir kiti. Kun. Kinta 
yra labai geras mokytojas ir 
gerai žino Lietuvos istoriją.

PO RINKIMŲ. Po rinkimų 
politika jau pradeda aprimti. 
Lietuvių remiamas kandidatas 
i miesto valdybą laimėjo, ir tik 
Lietuvių apgyventame rajone 
gavo daugiausia balsų, todėl 
Lietuviams ir garbė tenka. Bet 
Demokratai pralaimėjo miesto 
valdyboje kontrolę, Republiko- 
nai turi vieną atstovą daugiau.

PAVEIKSLAI. Lapkričio 8 
d. L. P. Klubo salėje Januške
vičius rodė spalvuotus judamus 
paveikslus iš Lietuvos. žmo
nių buvo pilna salė, ir paveiks
lai visiems labai patiko.

J. V. Baltrukonis.

Kaunas. — Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, buvo susirū
pinta praeities liekanų apsau
gojimu ir rinkimu medegos ku
ri vaizduotų įvairias gyvenimo 
sritis ir įvairius laimėjimus. 
Buvo įkurta čiurlionies galeri
ja, karo muzejus, bažnytinio mokslus, nesigėdi 
meno muzejus, gamtos muze- ■ bo” dirbti, 
jus ir visa eilė dar kitų tokių! 
pat įstaigų.
ta tiktai medega užsienio Lie- kėjus. JA L i.„l-------
tuvių gyvenimui p įvaizduoti, j žiai aprašo ir išjuokia. 
Užsienio Lietuviai buvo 
atžvilgiu lyg pamiršti.
dabar 
spraga.
jungos, sudarytos per 
užsienio Lietuvių Kongresą 
dyba ryžtasi: suorganizuoti 
sienio Lietuvių Kultūros 
Spaudos Muzejų.

Tokiam muze j ui medegos

Musų socialistai pradeda ne- 
Nebuvo susirupin-; gražiai atakuoti tautiškus vei- 

Jie ir katalikus negra-
Susi- 

šiuo' pratę, pažangus tautininkai ir 
Tačiau ■ katalikai, kurie pirmiau sim- 

ra prašalinama ir ši1 patizavo socialistams dabar ša- 
Pasaulio Lietuviu Są-'linasi nuo jų. 
sudarytos per pirmą! Nesenai socialistų 

vai-1 nos” turėjo koncertą.
u
ir! mažiausia tūkstantis 

giau publikos, 
jau vos 500. Nei 

/ra. Pirmo Pasaulio Lietuvių garbavojimas negelbėjo, 
kongreso proga buvo surengta Lapkričio 2 d. buvo Lietuvių 
užsienio Lietuvių Spaudos ir Į Auditorijoje garsios socialistų 
Kultūros Paroda. Parodai eks-į draugijos kaip ir koks “banke- 
onatų buvo prisiuntę Lietu- tas” 

ziai gyveną įvairiuose kraštuo
se, o dalis buvo surankiota pa
noje Lietuvoje. Manoma kad 
langelis kurie muzejaus reikš- 
nę supras, perves muzejui ir 
;avo eksponatus patiektus pa
ndai. Taip pat tenka manyti 
tad daugelis kitų Lietuvių ku- 
ie prie parodos savo turimais 
.ksponatais neprisidėjo, 
padovanos muzejui.

Steigiamas muzejus bus ne- Įvairių draugijų, kurios ne šim- 
paprastos reikšmės 
jus tikras užsienio 
tik dabartinio bet 
gyvenimo vaizdas, 
užsienio Lietuviai

Chicagos trukšmuose

užmušta arba patys 
mieste, o 114 žuvo 
apskrityje už mies-

WINNIPEG, Kanada

“Naujie- 
Kitais

i laikais į jų koncertus sueidavo 
ar dau-

o dabar suėjo 
“oro karžygio”

Ir čia vos apie 300 žmo- 
tokios Chicagos teatsi- 

Džiaugiasi socialistai 
mažai žmonių: esą na- 
buvo vietos linksmintis, 
metais ta draugija su- 

minia.

nių iš 
lankė, 
turėję 
riams 
Kitais 
traukdavo tūkstantinę 
Atgriso žmonėms visokį socia
listų skymai pinigus išviliot.. . .

Su Chicagos Lietuvių Audi- 
tikra bėda. Socialistai 

nori nusavinti ją nuo Chicagos
juos I tori ja

ralio pro-

ir Peeples 
davusius

Lietuviški RADIO Programai
(Iš didesnių stočių—girdimi toli) 

Clevelando Lietuvių Vaizbos Buto 
WJAY—Cleveland (610 kyloc.) 
Sekmadienį nuo 2:15 vai. po

MARGUČIO—WIND—Chicago (650 kyl.)
Sekmadienį nuo 2:00 vai. po

pietų

pietų

ĮDOMUS KAZIO PILĖNO LAIŠKAS
PIJUŠUI GRIGAIČIUI

Kazys Pilėnas (Casimir P. 
Palmer), iš New Yorko, žino
mas plačioje Amerikoje detek- 
tivas-slaptos investigacijos ve
dėjas, Spalių 29 d., 
pasiuntė “Naujienų’
riui P. Grigaičiui šitokio turi-

1935 m., 
redakto- j

KUR PINIGAI UŽ 
VAITKAUS PER
VEŽTUS LAIŠ

KUS?
nio laišką sąryšyje su 
čio išsisukinėjimais del 
mo pinigų Vaitkui:

Grigai- 
nedavi-

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai (Tuxedo) už labai mažas 
kainas išnuomojami šioje įstai
goje. Turim didžiausi pasirinki
mą tuxedos, dress cuits ir cut
aways. (52)

Dress Suit Rental Co. 
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius Į 2-rą aukštą) 
G. H. Schwane, Mgr.

I AlšKAS Iš LIETUVOS
Gavau nuo brolio iš Lietuvos 

.aiškų. Jis rašo įdomų dalyką, 
paminėti laik- 

Amerikos Lie- 
Lietuvos žmo- 
liečia, apsisau-

Greta Butterfass
MANUAL THERAPIST 
5005 Euclid Avenue

Room 304 HEnd. 4224

Palaikykit arba atg'aukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kombinuotu su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, Elektrišku Blanketu. Co
lonic Irigacija, Šviesos Gydymu 
Lankausi i namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

KALĖDU EMKUįUA
| LIETUVA

TJEDŲ

Limja

. IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
SEKANČIAIS LAIVAIS:

IROTTNINGHOLM Lapkričio 16 
SRIPSHOLM — Gruodžio

žeznos Ekskursijoms
Laivakorčių Kairios

apie kurį verta 
raštyje, kad ir 
tuviai žinotų ir 
nes, kuriuos tas 
gotų.

Laiško turinis:
“Brangus brolau! Gavau ta

vo laišką kurį siuntei apdraus-
Nudžiugau gavęs nuo ta- 

laišką, nes jau senai lau-
Perskaitęs jį net nuste- 

kai tu rašai jog siuntei

gaila, brolau,

sunku
kaime

Kurie laiš-

su lai- 
randa-

tą. 
vęs 
kiu. 
bau
man net keletą laiškų su pavei- 
kslukais. Labai 
bet jų negavau.

“Pas mus labai 
škais, nes musų 
si blogų žmonių,
kai siunčiami iš Kanados ar iš 
Suvienytų Valstijų, jie vargiai 
kadi: pasimato su tikru pri
ėmėju, nes tokie laiškai tan- 

į kiaušiu kaimietį įveda į pagun
dą ir jie paima iš pašto sveti
mus laiškus neva savo kaimy
nui, ir patys atplėšia tikėdami 
rasti jame kokią dolarinę.

“Kadangi Amerikiečiai ir 
Kanadiečiai pirmiau mėgdavo 
siuntinėti laiškuose savo gimi
nėms pinigų, tai tie laiškai ir 
pritraukia daugelį blogos valios 
žmonių paimti iš pašto laiškus 
neva parnešti, ir kai pačiumpa! 
laišką į savo rankas, tuoj jį at- 

Tankiausia laiške ne- 
nieko, bet jau atplėštą! 
negi perduos....
ir tavo, brolau, siųsti j

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
102j m ąt.ntvtas moderniškas laivas e l ‘1934 m. statytas moderniškas laivas 
‘MARIEI-IOLM”. Platesnes informaci
jas teikia ir parduoda laivakortes 
visi mušti autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

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

plėšia, 
randa

7 j laiška 
j “Tai
man laiškai galėjo tokiu budu I 

'žūti. Toliau prašau siuntinėti!
s laiškus, tik tokiu Į 

budu galėsiu kiekvieną tavo; 
laišką gauti”.

Labai stebėtina kad Ramy- Į 
galos valsčiuje, Šukelių kaime, į 
randasi tokių blogos valios į 
žmonių. Rodos jau butų laikas i 
šukulturėti ir kaimiečiams, per!

ištaiga. Tai j tais bet tūkstančiais dolarių į 
Lietuvių ne 04 sudėjo.
ir praeities | Lietuviškų radio programų 
žinome kad Pas mus daug- yra. Jau ir žy- 

daug ką dai ir Lenkai pradėjo garsintis 
aimėję ir daug kuo pasižymė- savo “Lietuviškuose progra- 
ię įvairiose gyvenimo srityse. | 
Bet medeg'a kuri įrodo tų lai
mėjimų tikrumą ir dydį, bias- 'gramų, veno Margučio žmonės 
kosi visur ir daugelis jos žus-Į tausosi. Dabar Margutis pra- 
bet. 
kys.

ir
įsavo
muose.

Iš visų Lietuviškų radio pro-

; klausosi. Dabar Margutis pra- 
Dabar tas jau nepasitai-|c]ėjo leisti koncertinius progra- 

Dabar bus muzejus, ku- \nills sekmadieniais iš dideles 
riame ji paliks saugojama at- stoties Gary, Indiana. Ta sto- 
eičiai. 4’s girdima toliau nuo Chica-

. Kuriuo budu užsienio Lietu- Stoties vardas tMND 
zių kultūros ir spaudos muze-Į ^60 kyloc. Laikas 2 vai. 
jus bus organizuojamas ir ar P° pietų.
Igai užsitęs paruošiamieji dar- pačios Chicagos Lietuviš
kai tuo tarpu nėra žinios. Už-Pcus programus sekmadieniais 
denio Lietuvių Paroda, kuri nuo e valandos leidžia Budri- 
^ietuvos visuomenėje sukėlė!^0 krautuvė, iš V CFL (970 ky- 
icpaprasto susidomėjimo, už- P00-)- 
taryta Spalių 20 d. Medega; Parengimų Chicagoj netiuk- 
<urią bus galima 
VIuzejui, ] ... 
ungo.
;u pasiims savo žinion, 
nuzejaus patalpų, taip pat ži- i 
nių drr nėra. Tačiau 
kad porą salių šiam 
pavyks gauti Vytauto 
muzejaus rūmuose.

Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
valdyba muzejaus steigimo rei
kalo imasi energingai, 
bos tikimasi susilaukti 
iš vietos žmonių bet ir 
pasaulio Lietuvių.

panaudoti s^a> didesnio dar šymet ne- 
i,"Pasaulio Lietuvių Są- buvo- .. Visi lau_kia Margučio 
valdyba artimiausiu lai- koniedijų Lapkričio 28 d., pei 

Del; Thanksgiving.
-• \ Vyčių “Dainos” choras turė- 

manomajj° °Peret9 “Pinafore” Lapkri- 
reikalui! či° 3 d., bet publikos nedaug 

i buvo.
Vyčiai pagerbė Dariaus-Gi

rėno paminklą. Lapkričio 3 d. 
sudėjo gražų vainiką prie pa
minklo, pirm negu tūrėjo savo 
apskričio posėdį. Rep.

Didžiojo

Pagal- 
ne tik 
iš viso

Tsb.

tiek metų gyvenant nepriklau- 
moj Lietuvoj.

Toks darbas yra negražus ir 
tikrai papildoma apiplėšimas 
pašto. Kanadoje ir kitose ša
lyse toks laiškų vogimas skai
toma kriminaliniu prasižengi
mu.

Amerikos Lietuviai buvo lin
kę tikėti kad laiškus su dola- 
riais vagia Lietuvos pašto tar
nautojai (tokių be abejonės ir
gi yra). Taigi pašto tarnauto
jai ir pašto vyriausybė turėtų 
atkreipti daugiau atidos ir su-j 
gaudyti bei nubausti tokius' 
laiškų vagis, tuomi apvalant 
jiems užmetamą juodą dėmę.

G. Paliliunas.

VTSOKIOS ŽINIOS
Adomas Geležauskas apsive

dė su B. Yarašiene. šliubas 
buvo Lapkričio 9 d. buvusioje 
Lietuvių šv. Petro bažnyčioje.

Akrono Lietuvių Draugiško 
Klubo pirmininkas Vincas Da- 

baigė Akrono 
dar ir toliau 
tarpu mies- 
suteikė jam 
V. Darulis 

Tik-

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

rulis, kuomet 
universitetą, manė 
mokytis. Bet tuo 
to mokyklų taryba 
mokytojo vietą,
patenkintas savo darbu, 
rai kaip Lietuvių patarlė sako, 
“Kas skaito, rašo tas duonos 

! neprašo”. Kas gerai užsilaiko, 
siekia mokslo tas iš mokslo ir 
duoną valgo. Darulis be abejo 
neapsistos ant to ir sieks auk
ščiau, ko jam ir linkėtina.

Šiomis dienomis paimta prie 
darbų daugelis miesto bedar
bių, kurie imdavo pašalpas; jie 
gavo dirbti prie riešų darbų. 
Daugelis ir Lietuvių paimta į 
darbą. Nors mokestis nedide
lė už tą darbą, bet Vis geriau 
ir daugiau naudos negu kad iki 
šiolei, gyvenant iš pašalpos.

Tik kažin ar ilgai tų darbų 
užteks. Kalnas.

Kaip tik lakūnas F. Vaitkus 
išskrido iš New Yorko, Chica
gos socialistų laikraštis pasi
skubino paskelbti jog “Naujie
nų” redaktorius, antro skridi
mo komiteto pirmininkas Pius 
Grigaitis Vaitkui mokėjo “ma
žiau negu $25 į savaitę algos”; 
pasiskubino paskelbti kad AL
TASS o visi pinigai buvo ne 
ALTASS’o komiteto žinioje ir 
globoje bet “Naujienų” kiše
niuje, ir tik “Naujienos” išgel
bėjo Vaitkų “paskolindamos” 
$900 jo skolų apmokėjimui.

Vaitkus gi prieš pat išskridi
mą pasiskundė New Yorko Lie
tuvių veikėjams kad išskrenda 
tik su puse dolario kišeniuje. ..

Matant tą viską parašyta 
juodu ant balto, argi mes au
kotojai galim užtylėti ir leisti 
Grigaičiui jaustis visu “oro 
karžygiu”? Jis dabar tik ir gi
riasi, ir jį Lietuvoje tūli jo 
^raugučiai aukština iki debesų, 
sakydami buk antrą skridimą 
“organizavo ir rėmė kaip tik
tai demokratiškoji Amerikos 
Lietuvių visuomenės su pažan
gaus Amerikos Lietuvių dien-

“Ir dar Tamsta drysti mus 1 rašei o ‘Naujienų’ redaktorium 
dergti. Tamsta mus vadini ‘in- p. Gaigaičiu priešakyje”, 
trigantais, veidmainiais, šmei- i 
žikais ir humbugieriais’, bet aš | 
iš patyrimo žinau kad stikli-i 
niame name sėdinčiam labai 
nepatartina į kitus akmenimis, 
svaidyti.

“Gal Tamsta leisi sau vieną | 
dalyką priminti: Tamsta, be ' 
abejonės, atsimeni pereitą S. 
L. A. Seimą, Detroite. Jeigu 
Tamsta kartais butum užmir
šęs tai aš Tamstai priminsiu 
štai ką: Tamsta prieš patį S. 
L. A. seimą rašei tūlam Lietu
viui klausdamas ar jisai nepa
norėtų užimti ‘Tėvynės’ redak
toriaus vietą, nes Tamsta prie 
žinomų aplinkybių galėtum mi
nimą asmenį į ‘Tėvynės’ redak- 

Vadinas, pir-

‘Nau- 
5 ir 8 

ant Tė-

“Gerbiamas Tamsta: 
j ienų’ laidose iš Spalių 
dd., 1935 m., puldamas 
vynės’ redaktoriaus Tamsta ir
mane užkliudai. Savo ‘apžval
goje’ ‘Naujienų’ laidoje iš Spa
lių 8 d., Tamsta rašai buk tas 
kas tilpo ‘New York Sun’ apie 
Vaitkaus trans-atlantinį skridi
mą ir jo pinigų stoką ‘yra veid
mainių ii’ humbugierių pasaka’.

“Kokiu tikslu Tamsta mus— 
Vitaitį, Strimaitį ir mane — 
kolioji man tas nerupi, 
įsitikinęs 
bjaurioji 
nukreipti 
jų domę, 
Vaitkaus 
dimą yra
‘New York Sun’ buvo rašyta 
yra tikra teisybė. Dienoje skri
dimo Leitenantas Vaitkus te
turėjo viso 50 centų kišeniuje. 
Jeigu ne žmonės kurie buvo 
susirinkę lakūną išlydėti tai 
Leitenantas Vaitkus butų su 
50c ir išskridęs.

Aš esu 
kad Tamsta mus 

tam kad nuo savęs 
‘Naujienų’ skaity to

nes kiek man apie tą 
trans-atlantinį skri- 

žinoma tai viskas kas

Kas girdėti Chicagoj ? Gir
dėti čia galima visko: bildesio, 
trenksmo, ūžimo, barnių, rėka
vimų, šaudymų, dainavimo, ko- 
lionių, skambėjimų, girgždėji
mo ir kitokių visokių trukšmų 
šiokiomis ir šventomis dieno
mis, dieną ir naktį, girdėti čia 
galima daugiau negu kur nors- 
kitur; tiek daug trokšmo ga
li būti tik Kruppo fabrike ir 
.... pragare.

Tuose niekad nepasibaigian
čiuose
vargsta dar niekeno nesuskai
tyti tūkstančiai senai mums 
pažystamų Lietuvių susiskirs
čiusių į: tautininkai, sandarie- 
čiai, katalikai, vyčiai, “nezalež- 
nikai”, socialistai, komunistai, 
bolševikai, menševikai, laisva
maniai, pažangieji, atžagarei
viai, pirmeiviai, fašistai, sme- 
tonlaižiai, ir tt.

Ir visi jie neatsilieka nuo ga
dynės, nuo gyvenimo prakti
kuojamų tradicijų. Ir jie ke
lia trukšmą kokį kas gali: su
sirinkimuose, karčiamose, laik
raščiuose, salėse ir savo gyve
namuose butuose, o kam čia ne 
visai patogu tie nusisamdę ra
dio, ii- per tuos trukšmauja 
vadindami “programų”.

Tuos Lietuvių radio progra- 
mus vadinu “trukšmu” todėl 
kad kitokio vardo jie neverti 
Iš tuzino Lietuviškų 
gramų kas savaitė, 
ma išskirti 'Progress 
firmų programus,
gražių dainų, bet pastarais lai
kais jie pasiliko tik prie armo 
nikos ir “panelių” histerikos. 
“Naujienos” davė gražius po- 
triotinius programus kol juos 
vedė A. Žymantas, bet sugry- 
žus Jurgelioniui, vėl likosi tik 
paprastas trukšmas.

Dienraštis “Draugas” kar
tais mėgina savo programus 
pamarginti parapijinių mokyk
lų mokinių dainutėmis, bet ir 
čia susidaro tik trukšmas del 
vaikų neišlavinimo, ne tik dai
navime bet ir žodžių ištarime. 
Alba vėl, koks estetikos žvilg
sniu skonis gali būti kada de
šimties metų vaikas dainuoja 
“Pamylėjau vakar”. . . . ? Klau
sant kaip kūdikiai, mokyklų 
vedėjų auklėjami, dainuoja to
kias dainas, prisimena sena 
Lietuviška patarlė: “Į akis pa
žiūrėjęs sveikatos neklausk.”

Dabar lemčiausiais progra- 
mais tenka skaityti Budriko 
programus kada juos veda pats

torius įsodinti.
ma negu seimas turėjo progą 
apie tai spręsti jau Tamsta S. 
L. A. viršūnių vietomis pirk
liauji.

“Tamsta naudojiesi tamsio
sios minios nežine ir žioplumu 
iki paskutinio galo. Nepaisant 
to viso, aš abejoju kad kada 
nors Tamstai pasiseks ‘Tėvy
nės’ redaktoriaus kėdę pasisa
vinti. Bet jeigu kuomet nors 
Tamsta ir pasisektų minią ap
mulkinti tai visgi Tamstai il
gai ponauti ant jų neteks, nes 
neužmirškite kad imigracija 
sustabdyta, o čia gimusių savo 
meškerėn jau nepasigausi.” ;

(Pasirašo) Kazys Pilėnas.

Budrikas ar A. Valančius, bet 
kai veda kažinkoks šaltmiras 
tai jau gana! gana!!

Grigaičio “kalba”....
Kalbant apie radio progra

mus, prisimena kaip nesenai, 
Vaitkui nuskridus į Europą! ne 
į Lietuvą) “Naujienų” progra
ma kalbėjo P. Grigaitis. Klau
siau ir stebėjausi. Aš daug 
kartų pirmiau girdėjau Grigai
ti kalbant, klausiausi jo “ug
ningų prakalbų”, bet dabar ne
norėjau tikėt kad čia kalba tas 
pats Grigaitis: mikčioja, mu
kia, žodžius nesugaudo, saki
nius nesurezga, ot, rodos kad 
“kalba” radio stotin užėjęs 
koks jurgis, pareidamas iš 
stok jardų.

SMUIKUS
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausį jmokėjimą, 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.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Kur pinigai už laiškus?
Lietuvos laikraščiai rašo jog 

Vaitkus atvežęs j 
tūkstantį laiškų, 
kaip žinome, buvo 
dolariu. Taigi ir 
darė du tūkstančiai dolarių.

šitie pinigai pilniausia pri
klausė Vaikui, bet ar Vaitkus 
matė iš tos sumos nors dolarį?

Taigi, “Naujienų” pasigyri
mas buk “Vatkaus skridimas 
esąs Demokratijos nuopelnas” 
parodo kad antro skridimo žy
gis yra 
gelio tų 
kratijos 
padarė 
golais ir kitais pasipinigavimo 
šposais per eilę metų.

“Naujienos” pasiskelbdamos 
jog “skolino $900” Vaitkus iš
pirkti gal tikėjosi uždėti Ame
rikos visuomenei dar 900 dola
rių kontribucijos, paskelbimu 
jog visuomenė turi tą sumą su
dėti ir “Naujienoms” sumokė
ti. Bet tuomi įkišo savo uode
gą į spąstus: parodė kas laikė 
ir kas naudojo sulyg savo nuo
žiūros visus ALTASS pinigus.

Katalikų Veikėjas.

Lietuvą virš 
už kuriuos, 
rinkta po du 
čia jau susi-

tik dar vienas iš dau- 
musų Chicagos “demo- 
nuopelnų”, kokius jie 

visokiais Kujolais-Bin-

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS
(Kitame numeryje tilps an

tras Kazio Pilėno laiškas rašy
tas P. Grigaičiui.)

SLA. Narių Žiniai
Paskutinėmis dienomis pasi

rodė siuntinėjami laiškai, ku
riuose rekomenduojami kandi
datai Į SLA. Pildomąją Tary
bą ir kurių tarpe į Iždo Globė
jus esu statomas ii' aš.

Noriu pareikšti kad neturė
jau nei asmeninių ciei kores- 
pondencinių pasitarimų su bent 
kuriais komitetais ar pavie
niais asmenimis savo kandida
tūros reikalu, neinu j jokius 
sąrašus ir i jokį SLA. urėdą 
nekandidatuoj u.

K. J. Paulauskas.
Brooklyn, N. Y.
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(Tęsinys iš pereito num.)

AMERIKOS JAUNIMAS KAUNE

RUGPJŪČIO 9. — šiandien rytą atvyko į 
Kongresą Chicagos Lietuviai jaunuoliai sporti
ninkai, su jais “Draugo” redaktorius L. šimu
tis ir sportininkų globėjas J. Yuška. Sporti
ninkų tarpe atvyko ii- viena Lietuvaitė, plauki
kė. Stotyje juos pasitiko studentai ir sporti
ninkai, bet kada šie Amerikos sportininkai, tu-> 
žinąs asmenų, pasirodė Laisvės Alėjoje, išrodė 
kad jų pilnas Kaunas. Jie dėvėjo savo specia
lius rubus—baltos kelinės ir batai, balti marš
kiniai, mėlynas švarkas su Amerikos ženklu ant 
vienos rankovės. Rupi kaip tokiems jaunuo
liams, specialiai j Lietuvą atvežtiems, patiks 
Kaunas ir visa Lietuva — daug prastesnė šalis 
ir mažiau visko turinti negu jie papratę Ame
rikoje beveik pasiimti kada ko užsigeidžia. . . .

Sportininkai darė malonų įspūdį—visi jau
ni, bet aukšti vyrai, po 6 pėdas ir daugiau, ir 
ta panelė taipgi aukšta ir gražaus veido mer
gaitė. Vieni jų sukalbėjo Lietuviškai gerai, tik 
labai maišytai Amerikoniškais žodžiais, o ki
tiems prisiėjo beveik mokytis Lietuviškai, nes 
Amerikoje nebuvo pratę Lietuviškai kalbėti.

labai gražiai, Lietuvos ir mums Amerikos laik
raštininkams vieniems su kitais suėjus į arti
mesnę pažintį.

Vakare, 9 valandą, mes Amerikiečiai laik
raštininkai ir šiaip keletas delegatų dalyvavome 
pp. Makauskio ir žygelio surengtoje vakarienė
je Rambyno valgykloj. Tai buvo, kaip jau mi
nėjau, lankiusių Ameriką Lietuvos veikėjų pa
vaišinimas Amerikos Lietuvių veikėjų. Gry- 
žom namon vėlai naktį.

Dabar Kaune jau nėra karo stovio, kaip 
1928 metais buvo: tada būdavo turi skubėti 
pareiti į savo nakvynės vietą prieš 12 valandą 
nakties, nes po 12-tai gali pakliūti Kauno po- 
licijantui į rankas, ir jis neklausdavo kas tu nei 
kur eini, bet vesdavosi kur jam buvo įsakyta 
“naktinius paukščius” atvesti. .. .

SPAUDOS FONDO ĮSTAIGA
RUGP. 10. — Vakar p. žygelio užkviesti, 

šiandien 10 vai. ryto susirinkome į Spaudos 
Fondo krautuvę apžiūrėti viso didelio tos įstai
gos įrengimo. Mus pasitiko p. žygelis, vyriau
sias Spaudos Fondo direktorius, ir aprodinėjo 
tą dabar jau kelintas metas besiplečiančią Lie
tuvos įstaigą, kuri jau turi skyrius Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir rodos dar kuriame kitame mieste.

vyko Liet 
tų gryžti.

Ryto metu jau manęs jieškojo viena buvus 
Amerikietė, poni žąkienė, su dukrele, kurios iš- 

ron pijęs porą metų ir dabar norė- 
Atėjo prašyti mano pagalbos parū

pinti jom. gr.yžimą į Ameriką. Ji turi savo ūkę 
prie Hiram, Ohio, kurią apdirba jos sūnūs.

Einam su jom pas Suvienytų Valstijų Kon
sulą pasikalbėti kas butų gąjima padaryti.

Einant link Konsulato, Daukanto gatvėje 
ties Karo Muzejaus sodu susitinkam Clevelan-
dietį smuikininką Vincą Greičių, kuris buvo 
specialiai į Lietuvą DULK atkviestas koncer
tuoti laike Kongreso. Vincas sutikęs mane nu
džiugo, nes Kaune iki šiol buvojo visai vienas. 
Jis mane užkalbino ir paskui kalbėjo jau Lie
tuviškai, nors Clevelande, prieš išvažiavimą, vi
sai dar prastai Lietuviškai tardavo.... Matai 
kaip bėda išmokina — Lietuvoj reikia Lietuviš
kai kalbėti, nieko nepadarysi. Jis atvyko ank
sčiau beveik visu mėnesiu, taigi turėjo laiko iš
mokti. Nusifotografuojam su p. Žakiene ir 
Vincu ir padirbdinęs fotografijas pasiunčiau į 
Ameriką jų šeimoms.

Pabaigęs reikalus Amerikos konsulate, nu- 
vykau į švedų Amerikos Linijos kontorą pasi- 

X'.tarti kad priimtų mano surenkamus Lietuvoje 
" Jr Kaune daiktus, nes pasiryžau daug ko par

sivežti, todėl reikėjo juos į vieną vietą sunešti. 
Besikalbant su kontoros vedėjais, užeina tenai 
panelė Apolonija štoškiutė, dainininkė, taipgi 
į Kongresą atkviesta. Ji rodos paeina iš Wor
cester, Mass. Aukšta, virš šešių pėdų, laiba, 
šviesiaplaukė mergina. Bet kaip jie vadina 
“temperamentas” jos tai tikrai artistiškas.... 
Mjanau sau, jeigu visi Amerikos jaunoliai taip 
Lietuvoje apsieis tai jiems niek s nepatiks, ir 
gryžę Amerikon jie tik spjaudys ant Lietuvos. 
Ji tokia stragi, kaip kibirkštis, tik komanduo
ja tuos su kuriais kalba, lyg norėdama bartis 
už kiekvieną mažniekį. Ji rodos darėsi sau re
zervaciją gryžti Amerikon tuoj po pirmo kon
certo.

šiandien po pietų jau buvo nuskirta apie 
keturi susiėjimai: reiškia, jau Kauniečiai žino 
kad mes delegatai jau Kaune. . . Atlikus pu
siau oficialius, pusiau asmeninius pasimatymus, 
papietavus su dailininku A. Žmuidzinavičium ir
vėliau Tautininkų Klube, Pažangos rūmuose, su 
“Lietuvos Aido” redaktoriais, 5 valandą ėjom i 
Kauno žurnalistų surengtą mums laikraštinin
kams priėmimą Lietuvos Viešbutyje, Trijų Ku
nigaikščių kambaryje. Čia mums prisiėjo pa
sakyti ir po kalbą, šiek-tiek save ir savo laik
raščius supažindinant su Kauno kolegomis. Po 
mano kalbos, kuomet pasakiau jog “Dirvos” nu
sistatymas yra palikti Lietuvą valdyti patiems 
Lietuvos Lietuviams, p. J. Kardelis, “Lietuvos 
žinių” redaktorius (Liaudininkų organo) norė
jo kad aš pasisakyčiau ar mes stovime už dik
tatūrą ar už demokratinę tvarką.... Mat, jie 
ten Lietuvoje jaučia esą po “diktatūra” — tie 
kurie patys nėra valdžioje. Keda jie ineina į 
valdžią, kaip seniau būdavo, tada jie skaito sa
ve ‘demokratijos’ vykdytojais, nors kitiems dik
tuoja. .. .

Na, bet susirinkimas buvo smagus, drau
gingas, atsirado keli kurie plačiau su “Dirva” 
ir mano raštais susipažinę, klausinėjo įvairių 
dalykų, ir pasikalbėjimas ir užkandis baigėsi

Spaudos Fondas savu keliu leidžia pirmutinę 
Lietuvišką Enciklopediją, šiaip gi tai yra kny
gų leidimo ir pardavimo Įstaiga, su dideliais 
sandėliais, spaustuve, rišykla ir viskuo kad tik 
reikalinga spaudai. Spaudos Fondas aprūpina 
mokyklas rankvedžiais, sąsiuviniais, ii- prie to 
užlaiko šiaip visokių reikmenų, foto aparatų ir 
apdirba filmas, daktarams instrumentų, ir tt. 
Susodinęs p. žygelis mus į taksės nuvežė apro
dyti spaustuvę, kuri gamina naujus Lietuvoje 
vidaus pasus. Kuomet privedė į tą skyrių kur 
pasus dirba, davė juos ir pažiūrėti, bet čia su
žinojome kad pasus taip saugoja kaip ir dirba
mus pinigus. .. .

Pabaigus lankymą Spaudos Fondo įstaigų, 
p. žygelis padovanojo mums savo įstaigos ga
mintas užrašams knygeles ir po gražią medinę 
dėžutę, kurias jie taip pat pardavinėja.

Po pietų, susitinku savo anų laikų pažysta
mą, Lietuvos kariumenės Majorą Aleksandrą 
Ardicką, su kuriuo daug reikalų atlikom susira
šinėdami laiškais. Jis surado Kaune arkitektą 
kuris paruošė Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio planus; jis man prisiuntė daug reika
lingos istoriškos medegos mano raštams. Jis 
taipgi buvo vienas pirmutinis kuris, mano pa- 
prašymu ir sumanymu, pradėjo rūpintis kad 
Lietuvos vyriausybė padovanotų musų Kultūri
niam Darželiui Dr. Jono Basanavičiaus biusto. 
Taigi, malonu buvo su juo susitikti. Kaip žino
ma, tas biustas galiaus gautas, pasidarbavus 
tuo laiku į Lietuvą nuvažiavusiam Lietuvos Mi- 
nisteriui Washingtone, B. K. Balučiui.

Maj. Ardickas užsiprašė kur nors su juo 
išeiti, pasikalbėti.

Kiek vėliau, į Lietuvos viešbutį gryžo kita 
Amerikietė, operos artistė p. Bronė Drangelie- 
nė-Darlys, Chicagos operos narė, gera pažysta
ma, kuri irgi pirmą kartą Lietuvon atvykus. 
Bet ji kitokio budo: maloni, švelni, linksma, ne
simato to “artistiško temperamento”, nors už 
kelių minutų turėjo eiti praktikuotis dainavi
mui per radio.

VYTAUTO IR KITOS BAŽNYČIOS

Apie 3 valandą po pietų apsižvalgiau kad 
turiu porą valandų liuoso laiko. Vyksiu, sakau, 
savais keliais: apžiūrėti Kauno nekuriu vietų. 
Keliauju į senąjį miestą, aplankyti Vytauto baž
nyčią. Ta pačia proga sumaniau nukeliauti ir 
į Marvianką aplankyti Clevelandiečio Jono Pol- 
terio seserį, kuriai jis įdavė nuvežti pinigų do
vanų. Maj. Ardicko buvau i.siklausęs kaip pa
togiausia į Marvianką nukakti.

Autobusu nuvykstu iki Rotušės Aikštės, 
ir pėkščias patraukiu į Nemuną, kur reikia eiti 
persikelti į Marvianką. Reikia praeiti pro šalį 
Vytauto bažnyčios, kuri stovi ant pat Nemuno 
kranto, ties nuėjimu į pakalnę prie garlaivių. 
Užeinu į bažnyčią, kuri buvo atdara ir visai tuš
čia. Bažnyčia labai sena ir didelių plytų sta
tyta, raudonas mūras. Ji tik Lietuvos nepri
klausomybės laikais praminta Vytauto Bažny
čia. Kai Rusai valdė, ji buvo paversta į cer
kvę. Lietuviai kiti nei nežinojo kad ji kada bu
vo katalikų bažnyčia, o dar mažiau žinojo ją 
buvus tokia istoriška. Viduje bažnyčia kaip 
bažnyčia, puošnumo jokio. Tik dėmesį patrau
kė dabar pačių Lietuvių įrengti tai bažnyčiai

ReMIiiiga platesne analizacija
“Sandaros” nr. 41-me, edito- 

riale tilpo užklausimas: “Ar Į 
tautinis judėjimas ištikro pa
krinka?” Aš manau kad šitas 
klausimas reikalauja biskį pla
tesnės analizacijos.

Arčiau pažvelgus į šiuomlai- 
kinį Amerikos Lietuvių tauti
ninkų gyvenimą nesimato jo
kio pakrikimo, tik matosi tam
presnis solidarumas, atviresnis 
nuoširdumas ir aiškesnė viltis 
prie visiško broliškumo trum
poje ateityje.

Berods, dar randasi keletas 
tautininkų veikėjų kurie mėg
sta savuosius skirstyti. Pav. 
kai ir korespondentas iš New
ark, N. J., “Vienybės” nr. 79, 
kuris sako: “....figūravo san-

dariečiai, tautininkai ir nepar
tiniai”. Bet pilnai tikiu kad 
trumpoje ateityje ir toki men
kos prasmes šovinizmai išga
ruos — bus visi tautininkais.

Toliau “Sandara” sako:
“Mums primeta jog esam ne

organizuoti, neturim discipli
nos ir noro veikti”.

Kaslink šito užmetimo, ypa
tingai “jog esam neorganizuo
ti”, tai čia yra “zecerio” klai
da.... nes mes įvairių orga
nizacijų turim perpilnai, o gal 
but jam ir perdaug turim tūlų 
rūšių organizacijų! Bet var
gas tame kad tos musų orga
nizacijos, kuomet juda, eina 
paveju, savais keliais; o dau
giausia tai brangij laiką pralei

džia letarge.
Už šitą tautinių organizacijų 

apsileidimą štai “Vienybės” nr. 
81-me, Ignas Siaurušaitis labai 
tinkamai komplimentuoja tūlas 
organizacijas. Nors tas kom
plimentas ir svilina akis, ta
čiau nepataisys musų organi
zacijų padėtį taip ilgai kaip il
gai siauraregiai ir saumyliai 
bus vadais esančiųjų organiza
cijų.

Apie discipliną, tiek galima 
pasakyti kad tautinėse organi
zacijose disciplinai vietos nėra 
ir nebus, nes tautinės organi
zacijos daugumoj demokratiš
kai nusistačiusios, ir kaipo to
kios, vietoje disciplinos priva
lo ir vadovautis ir pasiganė- 
dinti narių sąmoningumu ir iš
tikimybe, kur tokios' kokybės 
randasi. Bet šito, deja, kuo- 
daugiausia ir stokuoja Ameri-

pažymėjimai ir parašai. Viename šone inėjus 
į vidų matosi išdėta reljefas: Du kariai iš šonų, 
Vytauto ženklas po karališku vainiku. Taipgi 
Įrengta atvaizdai Vytauto Didžiojo ir Lietuvos 
žemėlapis žalvaryje. Parašas kuris bažnyčioje 
įdėtas skaitosi šitaip:

“Šią bažnyčią 1400 m. pamūrijo 
Didysis Liet. Kun. Aleksandras-Vytau- 
tas atminti kaip Ladislovas-Jogaila ga
vo jį pripažinti iki gyvos galvos nepri
klausomu Lietuvos Viešpačiu”.
Užrašąs paimtas iš Vyskupo Motiejaus III 

Valančiaus raštų, “Pastabos”.
Bažnyčion užėjo vienas paprastas kaimie

tis senukas pasipoteriauti. Aš gi apžiūrėjęs ją 
kiek reikėjo, išėjau laukan.

Nuėjęs į Nemuną, paėjau iki pabaigos se
nojo miesto, kur jau prasideda pliažas ir Kau
niečiai maudosi, — nes mat buvo šilta, graži 
diena, tai žmonės iki pavakarės naudojosi vėdi
nančiu Nemuno vandeniu. Prie maudančiųsi pa
statytas ir sargas gelbėjimui skęstančių, nes 
Nemune pasitaiko daug prigeria. Priėjau prie 
valtininko kuris kilnoja žmones iš Kauno Mar- 
viankon. Senukas turi nemažą valtį ir uždar
biauja. Prie jo buvo ir jaunas vyrokas, ir aš 
jų abiejų užklausiau ar žino kur gyvena Pol- 
terytė. Jaunasis pasakė jog žino, ir pažadėjo 
nuvesti į pat namus. Keliamės per sriaunų 
Nemunėlį. Senai, .senai jau per Nemuną kė
liausi valtimi. Iš Kauno pusės Nemunas visai 
negilus, visa gilioji vaga eina kita puse, ir ten 
yra status Nemuno krantas. Persikėlus, klau
siu senuko kiek jis norės, sako, “dešimts cen
tų”. Mat ir jam nustatyta kaina už perkėli
mą: jau neseko “kiek ponas duosi” arba neuž
siprašo perdaug. Daviau jam 50 Lietuviškų 
centų. Už tuos pačius pinigus jis butų mane 
ir atgal perkėlęs, bet gryžau pėščias, tolimes
niu keliu, per Vytauto tiltą.

Marvianka arba Marvelė, kaimelis kitoje 
Nemuno pusėje žemiau Kauno, prie pat Nemu
no. Kalne aukštai krante buvo plačiai žinomas 
Marvos dvaras. Nuo to ir Marvelė vardą gavo. 
Namai seni, yra keli ir nauji, ir viskas išrodo 
apsnūdę. Kadangi buvo šeštadienis ir žydai, 
kurių ir ten yra, turėjo uždarę savo krautuvė
les, tai kaimelyje nebuvo jokio gyvumo.

Bet Marvelės laukia galima sakyti net di
delė “prosperity” arba geri laikai: į kelis me
tus ji turi progos išaugti į budrų ir bizningą 
priemiestį. Mat, panemunių nuo Kauno eis di
delis kelias plentas iš Kauno į Zapyškį ir tolyn, 
tolyn į pat šakius. Dabar visas šakių-Kauno 
susisiekimas eina tolimu aplinkiniu keliu per 
Marijampolę-Vilkaviškį-Naumiestį. Ir į Nau
miestį bus arčiau šiuo plentu pro Marvelę. Na 
taigi, viso to pakelio keleiviai į Kauną prava
žiuos ir turės padaryti Marvelėje biznio.

Plentas nuo pat Vytauto tilto iki Marvelės 
jau dirbdinamas: sudrutinta krantas iš Nemu
no pusės, ir kelias nustatytas. Iš kranto pu
sės aukščiau plento visas šlaitas nutiesiamas 
velėna kad krantas nebūtų plaunamas ir plen
tas užnešamas. Tiesiog nuostabu žiūrėti į auk
što šlaito stiprinimą; velėnų bryžiai lyg toj pa
sakoj “lašinių paltimis dengtas stogas” tiesia 
labai didelį plotą kranto nuo Marvenkos iki pa
ties tilto. Tą viską gryždamas apžiurėjau ir 
stebėjausi.

Per Nemuną atgal į Kauną parėjau Vytau
to tiltu, kuris nutiestas aukščiau Vytauto baž
nyčios, bet į Kauną atvykus kelias tuoj ir su
kasi pro bažnyčią žemyn į tą gatvę kuri veda 
į Nemuną ir garlaivius ir į Rotušės Aikštę.

Tas tiltas užima vietą buvusių medinių til
tų. Pastatytas po 1928 metų, ir yra jau amži
nas, stiprus, plieno ir betono. Tik kaip jį sta
tant skaičiau nekuriu Kauniečių išvedžiojimus, 
taip ir dabar pats pripažinau kad tilto prave- 
dimas į senąjį Kauną labai netikslus: lyg žydų 
pasidarbavimu darbas taip atliktas kad visas iš 
užnemunės ateinantis biznis patektų į senojo 
miesto gyventojų žydų rankas. Iš Naujojo

Kauno eina visas judėjimas su Suvalkija, na o 
Nemuną pervažiuoti reikia grūstis per siauras 
gatves senu miestu.

PARTIJŲ VAIŠĖS DELEGATAMS
Penktą valandą po pietų turėjau pribūti į 

Valstiečių-Liaudininkų surengtą delegatams ar
batėlę. Bet dar buvo laiko, taigi būdamas se
name mieste sumaniau aplankyti ten esančias 
kitas senas bažnyčias: • inėjau į Jėzuitų bažny
čią, ir paskui Trejybės bažnyčią, šioje patė- 
mijaii pilna Lenkiškų parašų, kurie pasilikę iš 
senesnių laikų. Ten pat netoli randasi ir nau
jai šį metą įrengtas Bažnytinio Meno muzejus, 
taigi ir jį aplankiau. Jame surinkta ir papras
ti seni mediniai bažnytiniai medžio drožiniai ir 
daug visko šiaip bažnyčiose pažystamo: pavei
kslų, daiktų, ir tt. Muzejus naujas, nepilnai su
tvarkytas, bet tvarkomas.

Nuvykau į “Varpo” bendrovės namą, kur 
buvo ta p. Šleževičienės surengta arbatėlė, šio
je vietoje degtinės nebuvo. Saliūkė nedidelė, 
bet buvo pilnai užgimsta entuziastiškų Liaudi
ninkų ir jų uolių rėmėjų Amerikos sandarie- 
čių. Kaip iš pasakytų karštų kalbų girdėjosi, iš
rodė tai mums keliems kurie esam vadinami 
“fašistais”, dabartinės Lietuvos vyriausybės rė
mėjais, tame susirinkime ausys svilo: skųstasi, 
pasakota kokia Lietuvoje nelaisvė, suvaržymas, 
ir šauktasi į mus Kongreso delegatus įsikišti, 
“pareikšti Kongrese savo balsą” už sugrąžini
mą kraštui demokratijos.!.. Kalbėjo Bortkevi- 
čienė, Dr. K. Grinius (buvęs Prezidentas), S. 
E. Vitaitis, aš, Dr. Baltrušaitienė. Ir musų tū
li Amerikiečiai pataikė tiems “nuskriaustiems” 
į jų palinkimus. Karščiausia ir ilgiausia kalbė
jo Adv. M. Sleževičius, buvęs ministeris pirmi
ninkas laike Dr. K. Griniaus prezidentavimo, 
kuriuos “fašistai” išvertė Gruodžio 17 d. 1926 
metais. Net gaila buvo klausyti p. Sleževičiaus 
nusiskundimų apie dabartinę Lietuvos padėtį, 
ir apie pavojus ir net pražūtį kuri Lietuvai “į 
akis žiuri”, tik vien del to kad Liaudininkai 
neturi valdžioje vietų.... Manau sau, tai pa
prasta partijų vadų kalba, žaidimas žmonių jau
smais, ir bandymas pasukti minių į savo pusę, 
nes tik taip vieni kitus išstumia iš vietų ir pa
tys lieka valdyti, kitus pastatydami į savo ba
tus — aimanuoti.

Iš Liaudininkų arbatėlės traukėm tiesiog į 
Tautininkų klubą, kur buvom kviesti dalyvau
ti ir susipažinti su Tautininkais, dabartinės 
valdančios partijos vadais, čia inėjus, pama
tėm puikius kambarius (tas Pažangos namas 
tik dar naujai įrengtas ir įtaisyta salės ir klu
bas) : viskas gražu, vietos daug, susispaudimo 
nėra. .. . Atėjus iš sueigos tų kurie neturi val
džios, į sueigą valdančios partijos, tą skirtumą 
ir jauti: čia visi linksmi, sveikinasi, šnekasi, 
juokauja, užkandžiauja, gurkšnoja valstybinę, 
čia suėjom dabartinį ministerį pirmininką p. 
Juozą Tubelį. Tai visai Lietuviškas žmogus, la
bai švelnaus budo, lėtas, draugingas, su kiek
vienu kalba kaip su savo broliu, čia dalyvavo 
ir dainavo Amerikoje žinomas artistas Antanas 
Sodeika. Minia jam pritarė. Čia matėsi jaunų 
naujosios kartos žmonių, Tautininkų partijos 
veikėjų, Jaunalietuvių ir studentų. Po užkan
džių, pasikalbėjimų, dar paskui svečiai tapo pa
kviesti ant viršaus namo, .kur įrengta vieta ke
liems1 šimtams žmonių, taip. Amerikoje vadina
mas “roof garden”. Ten svečiai vaišinta krup
niku ir juoda kava. Dainuota, kalbėtasi, pa
žintys daryta. Jokio nusiskundimo, rodos vis
kas kuogeriausia.... Čia susipažinau su artis
to Juozo Olšausko broliu Antanu, kuris yra to 
klubo vedėjas. Visai panašus į Juozą, kaip du 
lašu....

Tuo laiku kai mus vaišino Tautininkai, ki
tose vietose buvo sueigos katalikų delegatų su 
savo Kauniečiais idėjos draugais, kurie gal but 
irgi skundėsi saviems apie “belaisvę”. Neužsili- 
ko ir musų komunistai: jie su savais posėdžia
vo ir darė visokius suokalbius. Ne veltui jie į 

i Kauną važiavo, ne....
(Bus daugiau)

kos Lietuvių tautininkų eilėse.
Galop “Sandara” rašo kad 

“iš New Yorko, Maskvos arba 
Romos gauna paramos tie ku
rie pripažysta jų autoritetą”.

Jeigu Amerikos Lietuvių at
eities likimas priguli nuo įtek
mės ii- červoncų arba Romos 
su jos “benedikcijomis” tai 
mes neužmirškim jog turime 
Kauną, kuris musų žmonėms 
yra arčiausia prie širdies negu 
svetimi internacionališki cent
rai, jeigu tiktai musų vadai 
šioje šalyje sugebės tinkamai 
pavartoti tautinį obalsį — Ei
kime Lietuvos ir Lietuvybės 
keliu!

Visų pirma, musų tautinin
kai privalo vengti bendrumo su 
tautos atskalūnais, nes per to
kius bendrumus anie įgauna 
sau visuomenišką įtekmę ir 
kartais pastoja net tautinių 
organizacijų vadais. O antra, 
reikia susilaikyti nuo erzinimo 
Lietuvos ir Lietuvybės priešų 
su protestais, kas priešus dau
giau kiršina bet nenuramina. 
Juk tie protestai, ypatingai 
“bendro fronto”, ir reikalingi 
internacionalistams save išre
klamuoti tautinėj arenoje, kad 
butų lengviau tautinius žmo
nes nuvesti į Maskvą. Bet jie 
atras kad ne visose Lietuviš
kose kolonijose yra New Yor- 
kas!

Apie Organizacijas
Dar gryžkime prie organiza

cijų.
Kalbant apie tautines orga

nizacijas, rodos čia bus tinka
ma vieta paminėjimui to ką aš 
per keletą metų mėginau įsiū
lyti Sandarai, idant imtųsi šios 
šalies aktivios politikos. Bet 
pasirodo kad yra veltui žirnius 
berti į sieną, nes tokis žygis 
yra perdidele užduotimi Lietu
viams kurie nėra pratę politi
kuoti.

Tačiau, aš manau, dar nebū
tų pervėlu Amerikos Lietu
viams tautininkams rimtai su
sidomėti įkūrimu tokios orga
nizacijos. šitais žodžiais sa
kant, sujungti Sandarą ir San
daros kuopas, ir įvairius kitus 
Lietuvių politinius klubus į 
vieną organizaciją ir aktiviai 
veikti šalies politikoje.

Galima numatyti kad tokia 
organizacija turėtų didelę įta
ką ne vien šios šalies valstybi
nėje sferoje bet ir užsienio di
plomatijoje. Apart to, tokio
je organizacijoje susidarytų 
tvirtas materialis pagrindas 
auklėjimui musų jaunųjų kar
tų Lietuviškoje dvasioje, nes 
tokiuose klubuose ar kuopose 
visi Lietuviai rastų sau taip 
sakant užčiuopiamą naudą: se
nesnieji prigulėtų prie tokios 
organizacijos idant remti bei 
šelpti jaunuomenę, supranta
ma, kartu ir Lietuvystę. Su
augusieji, ypatingai šios šalies 
piliečiai, turėtų politinę para
mą, o kūdikius butų galima 
mokyti Lietuviškos kalbos bei 
rašto, Lietuviškų šokių, muzi
kos ir kitų reikalingi} sportų, 
kas išeitų į naudą ne vien pa
čios organizacijos nariams bet 
visai musų tautai.

Juk mes aiškiai matome kad 
su kiekvienais metais vis dau
giau Lietuvių užbaigia įvai
rius mokslus; jie jieško sau 
užsiėmimo.... ir su kiekvie
nais metais sunkėja prisitaiky
mas prie užsidirbimo sau pra
gyvenimo be pašalinės, o tuom 
labiau be politiškai įtekmingos 
paramos Ir jeigu pasirodytų 
kad šita organizacija vienam- 
kitam gelbsti gauti poziciją tai 
kiekvienas Lietuvis pilietis no
rėtų prigulėti prie tokios orga
nizacijos kuri rūpintųsi apie jį 
patį ir jo vaikus idant išauklė
ti gerais piliečiais ir sąmonin
gais Lietuviais.

Nėra abejonės kad šitokia 
organizacija daug pasekmin- 
giau galėtų įsteigti ir prieglau
dos namą bei ūkę seneliams ir 
našlaičiams, negu kuri kita mu
sų šiuomlaikinė organizacija.

Rodos kad šitas mano suma
nymas turi gana svarbos jį šal
tai bei rimtai visapusiai ap
svarstyti. J. Smailis.
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NAUJAS LIETUVOJE
ŽURNALAS “JURA”

SUVIENYTU FRONTU!
Visi tautininkai suvieny-*

tu frontu šiandien privalo-1 viešpataus musų Susivieni- 
me stoti už nominavimą jime, jie privers savo tar- 
gavų, tautinės dvasios ir nūs Pildomosios Tarybos 
idealių žmonių vadovavi- narius padovanoti tą audi
mui Susivienijimo Lietuvių toriją socialistų draugijai! 
Amerikoje — tos organiza-j 
cijos kurią mes per arti 50 
metų laikėme tautiniu švy
turiu !

Praeitus kelis metus mes 
parodėm ką galim padary
ti skaldydamiesi. DABAR 
parodykim ką galim atsiek
ti dirbdami suvienytu fron
tu!

Šiose dienose jau prasi
deda SLA. Pildomosios Ta
rybos narių nominacijos.

Mes turim savo kandida
tus, už kuriuos stokim iš
vien — ir laimėsim!

Šitai tinkamiausi kandi
datai :

Prezidentu
Adv. Nadas Rastenis

- , Vice Prezidentu
Adv. Antanas šalna.% 2 •

Sekretorium
Matas J. Vinikas

Iždininku
Adv. J. S. Lopatto

Iždo Globėjais 
Stasys Mockus
J. Zalatorius

Daktaru Kvotėju
Dr. S. Naikelis

SLA. iždininkas K. Gugis 
išskolino savo draugams ir 
bičiuliams’ Chicagoje arti 
trijų šimtų tūkstančių do- 
larių SLA. pinigų (žinoma, 
gaudamas 'kitų Pild. Tary
bos narių pritarimą, ar pri
rūdydamas jiems kodėl jie 
turi pritarti). Tai ta vie
na auditorija primesti so
cialistams “magaryčių” iš 
SLA. kišeniaus bus “mažas 
nuostolis”. ...

Šito ir kitų faktų akivai
zdoje, ar mes tautininkai 
galime leisti socialistams 
musų Susivienijime ilgiau 
ponauti?!

MIRĖ KUN. SVIRSKAS
Lapksičio 11 d. sanitori- 

joj, Wedron, Ill., mirė Kun. 
Juozos Svirskas, Chicagos 
Šv. Mykolo parapijos kle
bonas. Jis buvo 50 metų 
amžiaus.

TRAGEDIJA “VILNIES” 
SPAUSTUVĖJE

Chicagos Lietuvių komu
nistų dienraščio “Vilnies” 
spaustuvėje Lapkričio 11 d. 
policijantas nušovė Lietuvį 
komunistą Kinsgailą, kuris 
nuėjęs 
bartis • ir grasinti revolve-! įį®1 
riu nužudyti spaustuvės 
darbininką. Kiti išbėgę Į 
gatvę pašaukė policijantą. 
Tam atėjus, Kinsgaila šoko 
su revolveriu prie jo. Tada 
policijantas Kinsgailai pa
leido kelis šuvius ir nušovė.

Apie šitą Įvykį mes galė
tume prirašyt visokių pasa
kiškų nesąmonių, kaip pa
darytų patys musų komu
nistai jeigu toks dalykas 
atsitiktų “fašistų” spaustu
vėje ar kokioje Įstaigoje.

Tik komunistai negudriai 
pasielgė po tos tragedijos: 
Ga^jo tą Įvyki puikiausia 
sunaudoti savo bizniui — 
pagarsinant kad tas “alka
nas darbininkas” yra “žiau
ri kapitalo auka”, ir rinkti 
dolarius... Už Lietuvį butų 
daugiau aukų gavę negu 
surinkdavo už kokį polici
jos nušautą negrą... .

Klaipėdoje pradėta leisti lai
vininkystės, žvejybos ir. pajū
rio gyvenimo iliustruotas laik
raštis “Jura”. Jį leidžia Lie
tuvos Jurininkų Sąjunga Klai
pėdoj ir Lietuvos Moterų Tau
tiniam Laivynui Remti Sąjun
ga. Atsakomingas redaktorius 
A. Daugirdas.

Laikraštis yra gražiai apdir
btas, priimto Lietuvos žurnalų 
didumo. Tuo tarpu eina mė
nesinis. ■ Lietuvos gyvenime ši-

& T T TA T TA ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTC
/Ag l-r FA § DIDŽIOJO LAIKŲ

11 JLj VJ JI J. V JI (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

Vieną dieną atėjo j grafą Braunšvei- 
ordino vyresnybės atstovas Markvar-

.PRAŠYMAS kitiems tau
tininkams veikėjams: Nors 
ir jūsų daugelis esat tinka
mi užimti vietą SLA. vado
vybėje, prašykit savo drau
gų ir rėmėjų remti šį ben
drą tautinį kandidatų sąra
šą. Jus pasilikit nuošaliai, 
akivaizdoje padėties kokio
je mes šiandien esame: Jei 
skaldysimos, komunistai ir 
socialistai pasiims musų or
ganizaciją ant visados!

Jei išvien dirbsime, atei
tyje visi turėsit progą bū
ti išrinktais, kurie to pa- 
geidausit! Taigi, dirbkim 
ateičiai! Nuo musų dabar
tinių pastangų priklausys 
graži arba liūdna ateitis!

PERMAINA
Nuo Lapkričio 1 

atsistatydino nuo pareigi), 
del silpnos sveikatos, Lie
tuvos krašto apsaugos mi- 
nisteris Gen. Šniukšta. .To 
vieton pakviestas Pulk. St. 
Dirmantas.

dienos

Amerikoje daugelyje 
legijų ir universitetų 
deniai rengia protesto 
tingus ir kelia obalsius 
lin karas”.

Studentai reikalauja
Amerika nebandytų Įsivel
ti i karą.

ko- 
stu- 
mi- 

“ša-

kad

“CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA”

Kas ta “Chicagos Lietu
vių Draugija”? Tai prie
monė ardyti Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, sako 
Chicagos Lietuviai.

Tą draugiją sugalvojo ir 
turi savo rankose Chicagos 
socialistai.

SLA. Apšvietos komisijos 
pirmininkas Dr. Montvidas 
yra tos draugijos daktaru; 
SLA. iždininkas K. Gugis 
yra tos draugijos advoka
tu. Visa jų ir kitų SLA. 
narių socialistų energija ir 
darbas pašvenčiama tai or
ganizacijai auginti.

Tai.yra naujas, socialis
tų vadovaujamas, Susivie
nijimas, kurio tikslu yra 
pakasti pamtus musų Su
sivienijimui.

Kaip jie Chicagoje dirba 
už tą draugiją parodo jų 
gudriausi skymai žmones Į 
ją patraukti.

Neužtenka to kad socia
listai užstojo kelią prirašy
mui narių į SLA., jie dar 
planuoja, musų Susivieniji
mo pinigais nupirkus, ati
duoti jų tai draugijai Chi
cagos Lietuvių Audotoriją! 
L Jei socialistai ir toliau

ramų žirgą. Dar atidžiau patyrinėjus, 
buvo rasta nedidelė vinutė paklotėje, kuri 
erzino arklį ir didino žaizdą. Šoko jieš- 
koti kaltininko. Bet Georgo buvo jau pa
sprukta.

Ištraukus vinį, arklys . nurimo. Ku
nigaikštis nujojo į grumtynes. Tik pir
ma nuoširdžiai padėkojo Gundai, išgelbė
jusiai jį iš didžio pavojaus.

gą
das Zalcbachas ir tarė:

— Girdėjau tave, broli Kristuje, nie
kur negaunant pinigų nusipirkti žirgui iš 
Silezijos kunigaikščio Rudolfo?

— Taip. Viską atiduočiau už tą ark- 
Ko'ks aš riteris kad neturiu kuo į ko- 

. os lauką joti!
— Kam taip kalbi. Ordinas duos tau 

žirgą. Jei bus reikalo duos ir du, kai jo
ji į kovą su priešu.

— Duos! Tai kas kad duos! Man 
■eikia dabar, tuojau!....

— Vadinasi, tu jieškai žirgo grumty
nėms? Nori atkeršyti už belaisvę, kurią 
iš tavęs Prancūzas išlošė? Aš atvykau 
įgaliotas suteikti tau pagalbos.

— Nesuprantu nieko. .. .
— Tuojau suprasi. Iš visų atvykėlių 

svečių vienas kunigaikštis yra nedraugin- 
giausias. Jis nesilaiko šventų ordino įs
tatymų. Jis juokiasi musų priesaikoms. 
Nelanko pamaldų ir visur mums kliųva... 
Jis savo elgesiu visus erzina.... Geriau 
butų kad jis iš musų tarpo išnyktų. .. Rei
kia jis išjoti į dausas.... Žinoma, nega
lima jo pašalinti jiega., smurtu. Tatai blo
gai paveiktų visų svečių nuotaiką.

Čia Zalcbachas nutilo. Paskui kalbė- 
o toliau:

— Bet grumtynių metu. .. . gali atsi
tikti nelaimė. Ką sakai, broli, gali atsi
tikti nelaimė ? .. ..

— Jei aš turėčiau kunigaikščio Ru
dolfo žirgą, prisiekiu kad jam netektų 
daugiau nei grumtynėse nei karuose švai
stytis, — karštai pritarė Braunšveigas.

— Tai aš ir norėjau iš tavęs išgirsti. 
Štai trys šimtai — pinkis žirgą, 
iš sandėlio rinkis kokių tik nori.

Braunšveigas- gavęs pinigus 
nusiuntė tarnus parvesti žirgo, 
dieną jis jau mankštinosi pilies 
Visi riteriai gėrėjosi puikiu žirgu, 
vienas Zalcbachas atrodė lyg nepatenkin
tas:

— Stebiuosi kad atsiranda vienuolių 
kurie drysta tokią krūvą pinigų mokėti už 
/ieną žirgą. Juk už tiek galima pasam- 
yti ir per visą karą išlaikyti pusė šim

to kareivių. Tai ištvirkimas.
Braunšveigas betgi neišsigando rūs

čių jo žodžių. Jis vykdė juk jo paties

į spaustuvę pradėjo jtoks žurnalas labai reikalingas, 
—,s atkreipia musų visuome- 
Į nes, ir ypač jaunimo, akis j ju- 
| rą.

žurnalas pradėta leisti kartu 
su Įsigijimu dviejų Lietuvos 
prekybinių laivų.

Tai bus bene pirmas bandy
mas Lietuviams išeiti i pasau
li juros keliais. Nors Lietuviai 
nuo amžių gyvena prie Balti
jos juros, tačiau nežinia kodėl 
taip nerangus buvo kad nie
kados nesiėmė jokių žygiavimų 
juromis. Jeigu kada nors ir 
užsiėmė, tai kodėl taip keistai 
galėjo net pėdsakai ir žinios 
dingti apie tai... .

Pėdsakai ir žinios apie 
tuvių žygius jurose butų 
silikę senose pasakose, 
atėję į musų laikus nors kokių 
juros karžygių vardai. Dabar 
gi — visiškai nieko.

Senų senovėje, kitų šalių už
puolikai atplaukdavo juromis Į 
Lietuvių žemes, ir Lietuvius 
pamuždavo, apiplėšdavo, bet 
Lietuvius nei vienas karžygis 
neišvedė Į jurą pasižvalgyti 
svetimose šalyse.

Latvių senovės istorijoje mi
nima apie Latvius net juros 
plėšikus, kurie siausdavo Bal
tijoje ir kur nors nusiirę už
puldinėdavo 
Lietuviai nei

Latviai, tiesa, buvo tie patys 
Lietuvių kilmės broliai, tačiau 
kiek jie skyrėsi nuo žemaičių, 
pajūryje gyvenančių, tiek jie 
skyrėsi ir savo darbais ntio jų.

Kad Lietuviai nebuvo lepšiai 
ir nenarsųs parodo vėlesnių 
amžių istorija: jie žeme nužy
giavo net iki Juodosios juros, 
pamušdami tas žemes valdžiu
sius žmones. Tačiau tuo ir 
sitenkino: nei Juodąją jura 
bandė jokių žygių daryti.

Senovėje net barbarai, ma
žai nusimaną apie laivų dirb- 
dinimą, rado budus blaškytis 
vandenais Į kitas žemes. Gal 
juos alkis prie to versdavo, nes 
jau anksti-anksti istorijos pra
džioje Britų salas užpuldinėjo 
vienoki ir kitokį barbarai ir 
Romėnai.

Galimas spėjimas apie Lie
tuvius bus gal kad Lietuviai 
buvo sotus, pasitenkinę savo 
gyvenimu tais laikais kada ki
tų šalių jurų plėšikai juos už
puldinėdavo, ir patys neturėjo 
noro svetur žygiuoti plėšti.

Dabar I ictuviai Įsigyja 
vyną jurų keliais pasiekti 
tas šalis — bet ne plėšti, o 
vo derlių, savo maisto pertek
lių, kitoms šalims išvežti. Nes 
Lietuvai visais amžiais, ir da
bar, užteko maisto, o kitoms 
šalims visada stokavo.

AR SOCIALISTAI 
IŠLIKS?

Ar musų komunistai 
sigaus socialistus j i 
bučių ir užsmaugs juos ga
lutinai? Taip gali būti po 
sekančių S._ L. A. valdybos 
rinkimų.

Ką padarė socialistai su 
sandariečiais per kelis me
tus “broliškai” dirbdami, 
tą padarys 'komunistai su 
socialistais, stodami Į “ben
drą frontą” prieš tautinin
kus. Tada butų tikras ga
las ant visados Grigaičiui 
ir jo “socializmui”.

BUDĖK, LIETUVI!
Dar kraujas nespėjo nudžiūti nuo žemės, 
Dangus dar tebėra rustus ir aptemęs, 
O karas jau tiesia kraujuotus sparnus 
Ir rodo Europai paruoštus kapus....
Supranta valdovai ir mato pavojų, 
Nes Hitleris taikai jau kardu grūmoja, 
Bet niekas nedrysta griežtai jo sudrausti, 
Ir kol dar nevėlu, pasmerkt ir nubausti.
O Hitleris galvą drąsiai aukštyn kelia 
Ir rodo Europai alyvos šakelę.
Ja moja ir šaukia, Europa, aš noriu taikos. 
Aš noriu ramybės! aš noriu tvarkos!. ...
Lietuviai mus smaugia, jie laužo statutą, 
Ir Klaipėdos krašte jie šėlsta įsiutę, 
Bet mes nieko bloga. Lietuvai nerengiant, 
Tiktai manevruoti prie Nemuno žengiam.
Europa supranta “taikingus“ jo norus,.
Kurs taikosi progos kad Lietuvą puolus: 
Ištrauks tą šakelę kuri kardą puošia 
Ir taikai Europos baisius kapus ruošia.
Budėki, Lietuvi! Tu pirmas juk stosi 
Ir pirmąjį smūgį puolikui suduosi.
Užtaigi budėki, karingas Lietuvi, 
Ir gink savo laisvę, gerovę ir būvį.
Ir dieną ir naktį budėki, Lietuvi, 
Nes gal neužilgo išgirsi jau šūvį! 
Budėki, Lietuvi, nes gal jau rytoj 
Kils karas Europoj, ne tik Lietuvoj!-
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Italija Skirs Lietuvos 
Rašytojams Premiją
Kaunas. — Spalių 28 d. Tau

tininkų Paangos rūmuose buvo 
surengta paminėjimas 13 įlietų 
Italijos fašistinės revoliucijos 
sukaktuvių. Tai paminėjimas 
Italijos išsiliuosavimo iš komu
nizmo pavojaus.

Iškilmėje dalyvavo Italijos 
ministeris Lietuvai Amadori ir 
Italijos atstovas Baltijos vals- 
stybėms Fosehini. Foschini sa
vo kalboje pranešė kad Italija 
yra pasistačius skirti Lietuvos 
rašytojui premija. Be to, nu
matomas pasikeitimas tarp a- 
biejų kraštų žurnalistais ir stu
dentais.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko linosiaikio draugas. 
PlatįRįųt ją tajg savo diąygą.

Keletu dienų prieš grumtynes keistai 
susirgo Prancūzo kunigaikščio Valois ar

fininkas. Į jo vietą buvo pasamdytas 
itas, Vokietis, Georgas Mejeris. Jis ki- 
ados tarnavo paties magisterio arklydė- 

->e. Jam buvo pavesta prižiūrėti ir ret- 
'.arčiais pamankštinti kunigaikščio Valois 
Tgas Pegasas.

Seną kunigaikščio tarną Praną šte
ino kad iš kiekvienų mankštynių arklys 
/ryždavo labai nusikamavęs, apsiputojęs. 

■ įbaidytas. Georgas aiškino taip esą del 
o kad Pegasas perdaug nusistovėjęs ir 
utukęs.

Galiaus atėjo grumtynių diena. Ma
rienburge buvo tikra šventė. Žmonės nuo 
ankstyvo ryto ėmė rinktis į kautynių vie
tą. Visas miestas buvo išsipuošęs vėlia
vomis. Ties kunigaikščio Valois palapi
nėmis taip pat plevėsavo baltos vėliavos 
su lelijomis — Prancūzų karalių giminės 
žyme.

Tuoj po pietų kautynių dalyviai ėmė 
ruoštis. Išėjo iš savo palapinės ir kuni
gaikštis Valois, išsipuošęs, tarytum koks 
pasakos karalaitis. Visi jo tarnai lygiai 
gražiai buvo išsipuošę. Visi ryškiai žy
mėjo tarp kitų riterių tarnų. Atvedė Pe
gasą, kuris labai nerimavo ir virpėjo vi
su kunti. 1

Kunigaikštis vikriai užsėdo žirgą. Ne
paisydamas kad žirgas labai nerimsta ir 
šoka piestu, paėmė pavadžius ir buvo jau 
bejojąs. Tuo tarpu urnai išbėgo iš pala
pinės Gunda. Ji sušuko:

— Palauk, nejok!
— Kas atsitiko? Kas tau, ko rodai- 

si? — klausinėjo kunigaikštis. Lietuvai
tė, nemokėdama atsakyti, tiktai pabraukė 
delnu arkliui per šoną ir parodė kraujuo
tą savo ranką.

Apžiurėjus Gundos nurodytą vietą, 
paaiškėjo kad šone, po balno paklote, bu
tą žaizdos. Tai žaizda taip neramino, šiaip

Naujas Prancūzo laimėjimas ir... 
atpildas

Šimtai įvairiausių 'kraštų riterių su
jojo į erdvą lauką. Aplinkui banguote 
bangavo jūrės žmonių. Iškilioje vietoje 
buvo paruoštos puikios vietos kryžeivių 
ordino vyresnybei ir aukštiems jo sve
čiams. Aplink didįjį magisterį iš abiejų 
pusių sėdėjo išdidus, rustus karžygiai, ap
sisiautę baltomis skraistėmis, išsiūtomis 
juodais kryžiais. Visi ramstėsi ilgais ka
lavijais. Čia sėdėjo tiktai patys vyresnie
ji, tiktai patys reikšmingiausieji riteriai. 
Visi jaunesni dalyvavo grumtynėse.

Visi grumtynių dalyviai su savo tar
nais ir palydovais iškilmingai praėjo pro 
didžiojo magisterio vietą, sveikindami jį 
ir nulenkdami prieš jį savo ginklus.

Galiausia išėjo šaukliai ir vyriausias 
iškilmių tvarkytojas. Jie apjojo aplink 
lauką, nusilenkė didžiajam magisterial ir 
paprašė leisti pradėti grumtynes.

— Pradėkit. Aš laiminu visus grum
tynių dalyvius! — tarė magisteris.

Tada vyriausias iškilmių tvarkdarys 
atsigręžė Į riterius ir prabilo:

— Garbingieji karžygiai! Garbės lau
kas atdaras! Telaiminga Viešpats jūsų 
rankų jiegas. Amen!

— Amen!! — kaip griausmas pakar
tojo visi riteriai.

Prasidėjo grumtynės - kautynės. Vo
kiečiams ta diena buvo labai nelaiminga. 
Juos nugalėjo Čekai, juos nugalėjo Ang
lai, vieną Vokieti jau nugalėjo ir kunigai
kštis Valois. ...

Visi kryžeiviai nerimdami laukė pa
sirodant mitraus ir stipraus, įgudusio ri
terio, grafo Braunšveigo, kuris turėjo pa
šalinti iš gyvųjų tarpo puikųjį Prancūzą 
Valois. Visi jie, išskyrus didįjį magiste
rį, žinojo balno vinies paslaptį. Tat jie 
tikėjosi kad ši vinis nulems kunigaikščio 
likimą. Tačiau jie begalo nustebo pama
tę kad Prancūzo žirgas šauniai lekia kaip 
viesulas, plačiu lauku; kad jis, matyt, nei 
kiek nejaučia vinies dūrimo. Jis nei kiek 
nekruptelėjo net tada kai kunigaikštis 
stipriai paspaudė pentinais, statydamas 
savo žirgą ir visa jiega pasukdamas į 
priešą. Nuo smarkaus įsilėkime ant gra
fo Braunšveigo ir susirėmimo net lūžo 
kunigaikščio jietis. Užtat Braunšveigui 
išmetė iš rankų skydą. Braunšveigas at
šoko į šalį. Išsitraukęs kardą jis vėl puo
lė artyn Valois. Dabar laimėti turėjo ku
nigaikštis. Jis turėjo skydą kairėje ran
koje. Braunšveigui nebuvo kuo apsisau
goti nuo smūgių.

Šitai matydamas, magisteris liepė su
stabdyti kovą. Tačiau grafas prašė leis
ti toliau grumtis.

— Taip negalima! Tu neturi skydo! 
Kova nelygi! — atsakė magisteris.

Prancūzas numetė skydą ir sušuko:
— Dabar galimybės laimėti abiem vėl 

lygios. Laimės tiesa!
— Laimės Vokietis! — suriko Braun

šveigas.
Magisteris sutiko kad grumtynės vėl 

eitų.
(Eus daugiau)

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekyje- , 
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir [do
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
610 pusi.; su daugeliu iliustracijų. Vertė, Karolis 
Vairas (Parašė Van Lo'on). Tvirtais virsel.ais

Reikalaukit “Dirvoj®’’__
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Išiinkim Tinkamus S. L A. Viršininkus
Musų kandidatai, rimti, pastovus vyrai, visuomenės veikėjai, kuriuos pri- 

metamvalome išrinkti Susivienijimo vadovais sekantiem dviem

su- 
dar 
šal- 
or-

ir iždo globė- 
į Pittsburgh^

apie
prie

narys
organizacijos
galėtų sąmoningai 
gerovei.

išleisti tin- 
nariams del 
naudingumą 
SLA., kad 
galėtų būti 

dan

Svarbiausia visų SLA. narių 
pareiga — rūpintis išrinkti tin
kamiausius veikėjus i Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Pil
domąją Tarybą. Ypač šiais 
ekonominio krizio laikais rei
kia žiūrėti kad į Pild. Tarybą 
ineitų ne tik sąžiningi ir orga
nizacijos reikalus tikrai su
prantanti žmonės, bet kad jie 
dar mokėtų taupyti organiza
cijos pinigus, kad nereikėtų 
nuolat rūpintis apie išlaidų 
fondą ir aimanuoti kad SLA. 
turi nedateklių; kad musų vie
nintelis kultūros įrankis “Tė
vynė” galėtų pasilikti tokio di
dumo kokio jis buvo pirmiau, 
su visais savo skyriais, ar net 
kad butų padidintas, ar jo lei
dimas padažnintas. Be to, kad 
dabar, įvedus naujus SLA. sky
rius, butų galima 
karnos literatūros 
paaiškinimo 
priklausyti 
kiekvienas 
susipratęs 
buotojas ir 
veikti SLA.

Todėl labai svarbu išrinkti į 
Pildomąją Tarybą tuos kandi
datus kurie vieningai dirbda
mi, sąžiningai eitų jiems pa
vestas pareigas.

Šiuo raštu kreipdamiesi į Jus, 
gerbiami SLA. nariai, išimtinai 
rūpinamės Susivienijimo gero
ve ir jo ateičia. Tuo obalsiu 
vaduodamiesi mes žinome kad 
musų parinktieji kandidatai į 
Pildomosios Tarybos narius yra 
tinkamiausi ir tikrai įsteng
siantys vairuoti SLA. organi
zacijos vairą taip kad butų 
naudos ne tik pačiai organiza
cijai bet ir visai musų išeivi
jai ir net pačiai Lietuvai.

ADV. NADAS RASTENIS 
Kandidatas SLA. Prezidento 

vietai
Advokatas Nadas Raste

nis kilęs iš Stagalinių kaimo, 
Linkmenų vai., Švenčionių ap. 
(okupuotoj Lietuvoj). Į Ame
riką atvyko 1911 metais. Pa
saulinio karo metu tarnavo S- 
V. kariumenėje, Prancūzijoje. 
Teisių mokslus ėjo Bostono 
universitete. Dabar gyvena 
Cleveland, Ohio. Yra pilnatei
sis advokatas Maryland ir Ohio 
valstijose. Be to, Rastenis stu
dijavęs Harvardo, Marylando 
ir John Hopkins universitetuo
se. r

Nuo pat atvykimo į Ameri
ką, Adv. Rastenis aktingai da
lyvauja Lietuviškame veikime. 
Jis buvo Sandaros vice pirmi
ninku ir vėliau pirmininku. Gy
vendamas Bostone daug dirbo 
su komp. Miku Petrausku, su 
kuriuo yra giminės. Baltimo- 
rėje jis buvo Draugijų Tarybos 
pirmininku per penkeris metus. 
Susivienijime jis buvo Stovio, 
Skundų ir Apeliacijų komisijos 
nariu ir paskui tos komisijos 
pirmininku. Buvo keleto SLA. 
seimų delegatu, 
šia pažysta SLA. 
žino jos istoriją ir 
lūs.

Be to, Rastenis
mas kaip poetas, rašytojas ir 
publicistas. Jis yra parašęs 
daug poezijos veikalų Lietuvių 
ir Anglų kalbomis. Jau senai 
jis bendradarbiauja musų laik
raščiuose. Laikinai buvo “San
daros’ 
rium. 
rintis 
gijos, 
SLA.

Jis puikiau- 
organizaciją, 
visus reika-

plačiai žino-

' ir “Dirvos” redakto- 
Gabus kalbėtojas, tu- 

daug iniciativos ir ener- 
jis geriausia tinka būti 
prezidentu.

ADV. ANTANAS O. ŠALNA 
Kandidatas SLA. Vice 

Prezidento vietai
iAdv. Ant. ? O. . šalna (Shall- 

na) priklauso musų Amerikoje 
gimusių jaunuolių’ ■grupei. Jis 
gimė 1894 metais Scranton. 
Pa. Mokslus baigė Cornell 
Universitete, o į advokatus iš
ėjo 1921 m., George Washing
tone Universitete.

Šalnos tėvai prirašė savo 
nų į SLA. vaikų skyrių 
1906 metais. Dabar Adv. 
na priklauso prie sekančių
ganizacijų: SLA. 53 kuopoje, 
Chelsea, Mass., kurią atstdva- 
vo Detroito seime; buvo Skun
dų ir Apeliacijų Komisijos pir
mininku ir išrinktas į Įstatų 
Komisijos pirmininkus. Be to, 
jis yra narys daugelio Ameri
koniškų organizacijų. Bostone 
jis yra šešių Lietuviškų pašai
pūnių draugijų legaliu patarė
ju.

Nors Adv. šalna dar jaunas 
vyras, bet turi labai daug pa
tyrimo organizacijų reikaluose. 
Išrinktas į SLA. vice-pirminin- 
kus, jis mokės patraukti mu
sų jaunimą į organizaciją, ne
kalbant jau apie begalo didelę 
svarbą Pild. Taryboje.

MATAS J. VINIKAS 
Kandidatas SLA. Sekretoriaus 

vietai
M. J. Vinikas — viduram

žis žmogus. Kai didžiojo karo 
metu Amerikos Lietuvių Ekze- 
kutivis Komitetas dėjo visas 
pastangas išgauti Lietuvai ne
priklausomybę, Vinikas buvo 
paskirtas Lietuvių Atstovybės 
sekretorium Washingtone. Tas 
diplomatines pareigas eidamas,, 
Vinikas nemažai pasitarnavo 
taip Amerikos Lietuviams kaip 
ir pačiai Lietuvai. Aukštuo
siuose moksluose jis pasiekė 
filosofijos daktaro laipsnį.

Dabar Vinikas
centro sekretoriaus tarnybą. 
Tokio sekretoriaus Susivieniji
mas dar nėra turėjęs niekad. 
Būdamas aukšto išsilavinimo 
ekspertas, Vinikas jau per šį 
trumpą savo tarnavimo Susi
vienijime laiką padarė centre 
tiek tvarkos, visų reikalų vedi
mą tiek pagerino kad įvairus 
iki šiol buvę Susivienijime nuo
stoliai ir išlaidos sumažėjo tūk
stančiais dolarių. Net nepa
prastose išlaidose kurias teko 
Susivienijimui užmokėti už už
vestas dar prieš jo sekretoria- 
vimą bylas, jis parodė netikė
tino taupumo pavyzdį.

M. J. Vinikas yra tikras eks
pertas finansiniuose ir įvairių 
inventmentų reikaluose. At
sargus ir teisingas organizaci
jos reikalų vedėjas. Jo nusi
statymas — siekti tokio stovio 
kad organizacijos nariai turė
tų iš Susivienijimo didžiausios 
sau naudos, nes Susivienijimas 
tik tam ir įkurtas kad tarnau
tų nariams. M. J. Vinikas yra 
nepavaduojamas kandidatas į 
sekretoriaus tarnybą. Del to 
SLA. nariai padarytų labai di
delę klaidą jei neišrinktų M. J. 
Viniko į sekretorius ateinan
čiuose rinkimuose.

SLA. iždininkui 
jams važinėti 
patikrinti finansus.

Esant Adv. J. S. Lopatto S. 
L. A. iždininku jis Rats galės 
tuos bondsus ir visus Susivie
nijimo vertybinius popierius 
saugoti ir bent banko apsaugos 
dėžutėje laikyti, kas kaštuos 
Susivienijimui tik apie $20 į 
metus, o kelionės išlaidų del to 
reikalo jokių nebus. Gi iždi
ninko kelionių į Centrą išlaidų 
skirtumas aiškiai matomas 
kiekvienam SLA. nariui! Juk 
iždininkui gyvenant netoli Cen
tro, ne tik sumažėja kelionių 
išlaidos, bet žymiai pasigreiti- 
na ir visi reikalai, kaip pašai
pos gavimas, pomirtinės ir kiti 
išmokėjimai. Išrinkdami Adv. 
J. S. Lopatto į iždininkus, na
riai sutaupys Susivienijimui 
tūkstančius dolarių, iš ko 
nauda ir organizacijai ir 
tiems nariams.

sipelnė visų pagarbos ir pasi
tikėjimo.

Tokis žmogus kaip tik dabar 
reikalingas Susivienijimui, kuo
met organizacijoje įvesti net 
septyni apsaugos laipsniai prie 
pirmiau buvusių keturių, ir yra 
dar trys laipsniai pašalpai li
goje. Čia jau reikia daktaro- 
kvotėjo turinčio daug patyri
mo ir gerai žinančio Lietuvių 
žinančio Lietuvių gyvenimą ir 
Susivienijimo reikalus. Tik to
kią plačią reputaciją ir nuo
dugnų organizacijos pažinimą 
turintis daktaras galės tinka
mai peržiūrėti aplikacijas ir li
gonių blangus, tikrai išspręsti 
reikalavimus ir patiekti teisin
gas rekomendacijas. O tokiu 
kandidatu yra Dr. St. Naikelis, 
už kurį visi SLA. nariai priva
lo duoti savo balsus.

Susivienijimo 
pasitarnaus 
jei balsuos 
kandidatus, 
parinkti ne
jos ar srovės pataikavimui bet 
del to kad jie visiems gerai ži
nomi ir patikimi, kaip geriau
sia tinkami į Pild. Tarybos na
rius.

Ateinančiose nominacijose, o 
paskui ir balsavimuose, šie 
kandidatai privalo gauti kuo
daugiausia balsų. Tuo pasirū
pinti privalo kuopų valdybos, 
komitetai ir visi paskiri na
riai.

To iš visų narių tikisi ir pra
šo

Iš Pagairių
Rašo P. W. URBAN.

eina SLA.

ADV. JONAS S. LOPATTO 
Kandidatas į SLA. Iždininkus

Turbut nėra visoje Ameriko
je tokio Lietuvio, ypač tokio 
SLA. nario, kuris nežinotų Ad
vokato Jono S. Lopatto ilgų 
metų darbuotės Susivienijimo 
gerovei. Jis visuomet buvo ir 
yra Susivienijimo, taip sakant, 
sielos vadu visuose legališkuo- 
se reikaluose, susiduriant su 
šios šalies įstatymais ir vals
tijų įstaigomis. Jis nuodug
niai žino ir supranta visus Su
sivienijimo reikalus, ypač fi
nansinius reikalus. Jam aišku 
visi keliai kuriais reikia eiti 
išvedimui Susivienijimo iš šio 
ekonominio krizio sunkumų.

Susivienijimas yra Pennsyl- 
vanijos valstijoje čarteriuota 
organizacija, dėlto valdžia ne
leidžia išvežti iš Pennsylvani- 
jos SLA. turto — bondsų ir 
kitų. vertybinių popierių. Vien 
tik del to reikia šiandien mo
kėti Mellon bankui Pittsburgh^ 
per $1,000 į metus kad tasai 
bankas laikytų ir saugotų Su
sivienijimo bondsus. Be to pa
sidaro labai daug kaštų kelio
nėms ir sugaiščiai kai reikia

bus 
pa-

STASYS MOCKUS 
Kandidatas į SLA. Iždo

Globėjus
SLA. nariai jau turėjo pro- 

patirti kad Susivienijimas 
niekad neturėjo tokio gero 
globėjo kaip Stasys Moc- 
Jis pirmu kartu Susivie-

gos 
dar 
iždo 
kus.
nijimo istorijoje parodė SLA. 
nariams kad praeityje butą 
stambių netikslumų pirmesnių- 
jų sekretorių knygvedystėje, 
dar prieš M. J. Viniko išrinki
mą. Pirmiau buvusieji iždo 
globėjai nesuprasdavo ir neži
nodavo knygvedystės painumų, 
kurie nuo S. Mockaus budrios 
akies negali pasislėpti. Aišku 
kad S. Mockui svarbiausia ru
pi Susivienijimo reikalai ir jo 
gerovė, kaip ir visų SLA. na
rių gerovė. Jis pilnai supran
ta knygų vedimą, žino kaip rei
kia viską kontroliuoti. Tai nuo
širdus, teisingas ir sąžiningas 
Susivienijimo sargas, kurio nie
kuo kitu pavaduoti negalima. 
Dėlto visi SLA. nariai ir priva
lo balsuoti už Stasį Mockų į iž
do globėjus.

ANTANAS J. ZALATORIUS 
Kandidatas į SLA. Iždo 

Globėjus
Antanas J. Zalatorius gyve

na Chicagoje, kur per daugelį 
metų darbuojasi Susivienijimo 
gerovei. Jis pirmininkas 36-je 
kuopoje, kuri laikoma progre- 
siviškiausia kuopa visame Su
sivienijime, nes anoje priklau
so beveik visi Chicagos inteli
gentai, profesionalai, advoka
tai, daktarai, inžinieriai ir kt. 
Aišku kad tokia kuopa renka
si į pirmininkus tik tokį žmo
gų kuris geriausia pažysta S. 
L. A. reikalus. A. J. Zalato
rius pilnai užsitarnauja šios 
žymios kuopos pasitikėjimo.

Kaip žinome, dabartinė SLA. 
Pild. Taryba yra išskolinus Su
sivienijimo pinigų Chicagoje 
taip vadinamais “morgičiais” 
arti trijų šimtų tūkstančių do
larių, o iš tų apskolintų nuosa
vybių bent vienuolika dabar 
“forklozuota”, kas reiškia Su
sivienijimui brangiai kaštuo
jantį apsunkinimą, kurio išly
ginimui, vedimui ir saugojimui 
būtinai reikia turėti vieną są
žiningą ir sumanų iždo globė
ją, gyvenantį ten, Chicagoje. 
O tokiu žmogum kaip tik ir yra 
Antanas J. Zalatorius, už kurį 
turi visi SLA. nariai ir balsuo
ti.

‘ DR. STASYS NAIKELIS
Kandidatas į SLA. Dakta- 

rus-Kvotėjus
Dr. S. Naikelio tėvai gyveno 

rytinėse valstijose kai jis ėjo 
aukštuosius mokslus. ‘ ■ Gavęs 
daktaro laipsnį, Dr. Naikelis 
apsigyveno Chicagoje, kur per 
daugelį metų įsigijo’didelės re
putacijos ir plačiai praktikos 
kaip geras gydytojas ir tikras 
Lietuvis. Savo sąžiningumu, 
atvirumu ir teisingumu jis už-

nariai tikrai 
savo organizacijai 
už čia paduotus 

nes tie kandidatai 
bent kurios parti-

ATRASTA GENGHIS KANO 
PALOCIUS

Nesenai į Maskvos Valstybi
nę Kultūros Akademiją tapo 
pargabenta daugybė iškasenų 
rastų sugriovusiame senovės 
Totorių mieste vardu Suvar, 
kuris yra Totorių valstybėje, 
šiame vienuolikto amžiaus pa- 
Volgės Totorių apsigyvenimo 
mieste taipgi rasta ir Genghis 
Kano (vadina ir Džingis Ka
nas) ir jo Auksinės Ordos pa- 
locius, kuriame butą centrali- 
nio apšildymo ir kitokių pato
gumų. Požeminiai kambariai 
bei rūsys dar visokių palaikų 
savyje turėjo. Rasta sunyku
sių žirnių, kviečių ir miežių. 
Nemaža ir ginklų rasta, susi
dedančių iš durklų, vilyčių ir 
kalavijų, podraug ir rankinių 
granatų ir šautuvų- kurie nau
dota buvo su paraku. 
Europoje negreit dar 
atsiranda — už kiek

Kadangi Vytautas
musų didvyriai koyėsi su To
toriais ir sulaikė j bos nuo už
puolimo visos Europos bei tu
rėjo su jais šiaip reikalų, šito
kios žinios yra įdomios. Lietu
vių mat turėta' bendro su jais, 
o senovės Totoriai buvę žiau
rus žmonės, bet Lietuviai juos 
gerai aplamdė.

Išlikę Totorių rankraščiai, 
sako, minavoja Lietuvius, bet 
kadangi visi tie raštai išmėty-

ti po įvairias mokslo įstaigas, 
rodos niekas nesirūpina juos 
akivai perkratinėti delei žinių 
Lietuvybės atžvilgiu.

Atsikreipus į žymius asme
nis, jų patarnavimo pasigen
dama. štai Achmed Abdullah 
laišku praneša: “Kiek man ži
noma, paminėjimai Lietuvių 
raštuose apie Totorius ir Mon
golus, bendrai, yra ketus ir to
li vienas nuo kito.... Mask
vos, Tifliso ir Kazaniaus uni
versitetuose randama šiek-tiek 
Totorių rankraščių kuriuose 
Lietuviai aprašyti.... Už tiek 
metų atstumo aš negaliu at
minti antraštes ar rašytojus... 
.... Pulk. Miles yra išvertęs 
Sajrat ui Atrak, kuris verti
mas buvo, atspaustas Londone 
1838 metais.... Reynolds yra 
išvertęs Kitab-i-Yamiki, kuris 
buvo atspausdintas 1858 me
tais . .. . ”

Kunigaikštis Mykolas Radvi~ 
la matydamas savo garsios gi
minės tragedijas — susivedi- 
mai su svetimtaučiais — ir ne
rasdamas sau tinkamos tur
tuolės Lietuvaitės taip ir mirė 
viengungiu. Jei jis butų apra
šęs viendienei kunigaikštienei 
Kingston, kuri kilus iš Devon
shire, Anglijos, visą savo Bir
žų pilį, gal ją butų vedęs. Bet 
jis pustelninkei bijojo visą tur
tą užrašyti.

Gyvenanti Amerikoje Kuni
gaikštienė Radzwill sakosi kad 
jos vyras (jau miręs) paėjęs 
iš garsių Lietuvos Radvilų, ir 
kad Lietuvos istorija labai įdo
mi, tik ji nerandanti laiko apie 
tai pasiskaityti, nes visuomet 
esanti užimta kitais reikalais.

KLAIDOS PATAISYMAS

Vakarų 
parakas 

amžių.
ir kiti

RADVILŲ GIMINĖ GYVA
Kunigaikštienė Radzwill, ku

ri rašo į Pictorial Review, turi 
Lietuvišką pavardę. Radvilų, 
vėliau pasivadinusių Radzivilų, 
šaka gana ilga ir romantinga. 
Toje šakoje du pusbroliai — 
Juodasis ir Rudasis — Radvi
lai gal stovi aukščiau už visus 
kitus savo eilės, pertai kad jie
du kumštimis Į stalą duodami 
prieštaravo unijai tarp Lietu
vos ir Lenkijos ir šiaip abu 
buvę Reformatais 
darę viską ką tik 
kyti Lietuvą nuo 
su Lenkija.

K. S. Karpiaus kelionės ap
rašyme Įsiskverbė klaida: 44- 
me numeryje buvo pasakyta 
kad “su mumis vykstąs V. Bi
zauskas” turėjo būti: V. Sidzi
kauskas.

M Sunaikinimui Peršalimai 
Krutinėję 

reikalaukit visame, pasaulį 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERlOj 
kuris suteikia greitą ir tikrą

ik. J* 
K J liu

tikyboje ir 
įmanė sulai- 
susijungimoSLA. SARGYBOS

KOMITETAS.

DIRVA” METAMS TIK $2

“Kalnas Neatėjo pas Mohamedą
tai Mohamedas nuėjo pas Kalną”

Lietuva ir kitos įdomios šalys yra toli nuo musų ir jos negali pas mus ateiti — taigi 
“Dirvos” redaktorius Į jas nuvažiavo, aplankė,

“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius 
sugryžo iš savo Įdomios kelionės Lie
tuvoje, Švedijoje, Danijoje ir Norve
gijoje — ir nuo dabar visus savo ke
lionės Įspūdžius ir patyrimus smul

kuskiai aprašys “Dirvoje”. Skaitymo 
visai žiemai!

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

pa- 
ap-

K. S. KARPIUS

ir plačiai apie jas aprašys “Dirvoje

valdininkų ir net valdžios galvų —• 
apie tai visa apsakys jums kurie ‘Dir
vą’ skaitot. v /

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

Štai ką savo keliones 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
tės nuotikiai; aplankymas Dariaus ir Girėno lavonų; Lietuvos kariumenės manevrai ir 
paradai; kelionės po Lietuvą — per Žemaitiją, per Mažąją Lietuvą, Nemuno pakran
tėmis apie Tilžę ir kitur; visu Nemunu nuo Jurbarko j Kauną; Nevėžio pakraščiais iki 
Babcinos-žemaitkiemio; kelionė per Suvalkiją nuo Kauno — Marijampolė, Vilkaviškis, 
Naumiestis, Kalvarija, Alytus, Birštonas ir kiti miesteliai tarp jų. Paskui kelionė at
gal j 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 
į Danijos sostinę Kopenhageną, iš ten per didelę dalį Švedijos į švedų sostinę Stock- 
holmą; iš ten giyžimas į Gothenburgą; istoriškų pilių aplankymas, aplankymas gar-a 
siu senų Vikingų sostinių, Uppsalos, Bjokos ir kitų. Audros juroje gryžtant; Vait
kaus skridimas ir nukritimas; laive užeiti dokumentai apie Suomius ir jų savinimąsi 
musų tautinio muzikalio instrumento kanklių. Ir tt. ir tt. Aprašyme bus suminėta 
keleiviai kurie kartu gryžo iš Lietuvos, iš kur jie paeina ir kur lankėsi Lietuvoje, ką 
patyrė savo aplankytose vietose ir ką jie patys turi pasakyti apie Lietuvą. į j 

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



LIETUVIŠKA

Pasaulio Liet. Kongreso

Padėkavones Dienoje

LIETUVIŲ SALEJE

PALANGIEČIAI

PONAI, PONIOS, PANELĖS

Generalis Direktorius—ADV. NADAS RASTENISONA KARPIUSMuzikalis Direktorius—ADELAIDE MILIAUSKAITĖ Kostiumų-

Pregramo pradžia 5 vai

... Marė Lasky 
Twila Babarskas

Sofia Kane-Kučinskaite
... Marcelinas Žitkus

6835 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

BRIGYTĖLĖ ....
JONAS ...............
KOKETĖ ............
SENUTĖ .............
MOTERIS ..........
PATARNAUTOJA

KONGRESO DELEGATAI
.. Petras Luiza 
. J. Kazlauskas 

. . Jurgis Lukas 
. . Juozas žebris 
. . Jonas Medelis 
Marė Galdikienė 
...... A. Zdanis 

. . K. S* Karpius 
. . J. P. Garinus

KURHAUZO ARTISTAI
Birutė ............................. Adelaide Miliauskaitė
Kaimo Mergelė .................. Florence Aleknaitė
Jonas Baritonas ........................... Jurgis Mačys
Operos Artistė ......................... Bronė Rasiliutė
Kanklininkė ................................ Ona Karpienė
šokikės . . Helen Butkus ir Marge Radzevičiūtė 
Petras Kiprauskas ................. Petras Akelis

Piano akompanistės
Jeanette Jankauskaitė Biruta Vaitkevičiūtė

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

MAIKIS .....................
DžEKIS .....................
FRENKIS ...................
DŽIOVAS ...................
TAMAS .......................
MARĖ .........................
“Tėvynės” Redaktorius 
“Dirvos” Redaktorius . 
Kudirkinės atstovas . .
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SUPERKAMA LIETUVOS į SUDEGE barbenu
BAŽNYČIAGRUDAI

Kaunas. — Iki Spalių pabai
gos Lietuvos ūkininkai prista
tė Lietuvos grudų supirkimo 
įstaigai “Lietūkiui” apie 620,- 
000 centnerių grudų. Daug 
Lietuvos ūkininkų turėjo savo 
grudų dalį parduoti tokiam 
stambiam skaičiui sudaryti.

Kai kurie grudų supirkimo 
punktai praneša kad pasitaiko 
net stambių ūkininkų kurie 
nors ir žino eksportinių grudų 
sąlygas, tačiau stato pakanka- Į 
mai neišvalytus arba ir visai 
nevalytus grudus. žinodami 
kad tokie grudai nepriimami, 
ant viršaus maišo supila gra
žių grudų, o visas sąšlavas apa
čioje. Esant supirkimo punk
tuose susigrudimui, kartai to
kiems pavyksta apgauti ir pa
sidžiaugti savo sumanumu.

Pasitaiko dar ir kitos rūšies 
visai rimtų ūkininkų tarpe "pa
tarnautojų”, kurie padeda per- 
kupčiams parduoti jų žemesnė
mis nustatyto lygio kainomis 
supirktus grudus Lietūkiui. O 
kas nukenčia? Nukenčia tie 
patys Lietuvos grudų auginto
jai, kurie del Įvairių priežasčių 
pardavė Įvairiems perkupčiams 
savo derlių žemesnėmis kaino
mis negu galėjo gauti patys 
atvežę savo grudus į 
punktus.

Toks veikimas yra 
gystei ir supirkimo 
yra duotas parėdymas griežtai 
sekti visokius sukčiavimus ir 
bandančių apgaudinėti ūkinin
kų pavardes viešai skelbti 
spaudoje, kad juos žinotų ir 
nuo jų apsisaugotų visi kaimy
nai ir kad garbinga Lietuvos 
ukininkija atskirtų iš savo tar
po “kūkalius”. “L.A.”

FREE KO PRIVEDA
KERŠTAS

supirkimo

lygus va- 
punktams

Keturių Baltijos Valsty
bių Konferencija

Kaunas. — Spalių 29 d. čia 
prasidėjo keturių Baltijos val
stybių intelektualinio bendra
darbiavimo konferencija. Da
lyvavo 'Lietuva, Latvija, Esti
ja ir Suomija.

Pelnas iš Mėsos
Kaunas. — Kiaulių šiuo me

tu Lietuva į užsienį galėtų par
duoti daugiau negu parduoda, 
nes ūkininkai nepristato gana 
kiaulių. Mėsos produktas Lie
tuvos užsienio prekyboj užima 
žymią poziciją. šiais metais 
už kiaules ir kitus įvairios mė
sos produktus viso iš užsienio 
Lietuva gaus apie 32 milijonu 
litų. “L.A.”

NEBŪK 
ŽIL A S'

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina žibiną, Plaukų Slinliimą 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 $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C

62 W. Huron St, ..Chicago, III.

Šuium-Burum Ralius
Rengia Moterų Labdarybės 

Draugija, Naujos Parapijos sa
lėje, sekmadienį, LAPKRIČIO 
24 d., pradžia 5:30 vak. Bus 
kortavimas, dovanos pie kiek
vieno stalo, šokiai prie geriau
sios muzikos. Kas nemėgsta 
kortuot, ‘galės lošt bingo. Bus 
įvairių gėrimų ir skanių už
kandžių. Įžanga 15c.

Kviečia Komisija.

Clevclande liko velionio bro-l Velionis paėjo iš Budronių 
lis Petras Vaitekūnas ir sesuo k., Pušaloto parap., Panevėžio 
Veronika Prankaitienė. Lietu- ap. Amerikon atvažiavo 19^8 
voje gyvena du broliai, Jonas metais, Clevelande išgyveno 27 
ir Juozas. • j metus.

IŠPARDAVIMAS QVPTPPIT T 
VAIKU ir VYRŲ O ¥ JD i. JOJLVllgJ
DABAR PATS LAIKAS PIRKTI IR TURĖTI 

SAU ŠILTĄ APSIVILKIMĄ

į VIETINES ŽINIOS J
APIPLĖŠIMASSpalių paskutinėse dienose 

I gaisras sunaikino visą Darbė- 
I nų katalikų bažnyčią, liko tik 
muro sienos. Gaisras prasidė
jo bažnyčios bokšte, apie 20 
metrų nuo žemės aukštumoje, 

ir apėmė visą 
bokšto smailumą ir kryžių.

Ugnis buvo nakties laiku, ir 
degant bažnyčios bokštui mies
telyje buvo šviesu kaip dieną. 
Laike gaisro buvo smarki aud
ra ir sklaidė ugnį plačioje apie- 
linkėje. Visų tikybų gyvento
jai skubėjo bažnyčios turtą 
gelbėt. Net žydai nešė iš baž- 

stacijų atvaizdus ir ki-

Sprakšių k. (Vy
Jonas Zabulionis i aukščiau varpų, i
su savo sunum 
m. amžiaus. Su- 
ant tėvo už neva

Ukena. — 
žuonių vai.) 
nesugyvenęs 
Liudviku, 25 
nūs supykęs
nelygų palikimą jam ii- broliui. 
Praeitą pavasarį Liudvikas net 
primušęs tėvą, 60 metų senuką. 
Tėvas iškėlė prieš sūnų bylą 
Simus raginęs bylą, nutraukti, 
bet tėvas nepaklausęs. Rug- 
pjučio 9 d. išvykus tėvui pas nyčioi 
tardytoją, sūnūs i 
ūkio trobesius ir net 
motiną sudeginti, o pats nusi
žudyti. Motina išsigelbėjo, o 
padegėją smarkiai apdegusį po
licija pristatė į Utenos 
ties ligoninę.

Sudegę gyvenamas 
klojimas ir tvartai su 
ten buvusiomis gerybėmis — 
miestelių padaryta apie 10,000 
’itų. Turtas nebuvo apdraus
tas. “L.A.”

padegė visus tus daiktus kuriuos tik galima 
mėginę buvo paimti ir gelbėti.

apskri-

namas, 
visomis

Lietuvos Bedarbiai Ap
rūpinami Darbu

Kaunas. — Nedarbas Lietu
voje tokių didelių sunkumų 
kaip kitose šalyse, nesudaro. 
Bedarbių Įregistruota yra ke
ptas tūkstančių, tačiau ir jiems 
darbo pasirūpinama.

Vasarą yra organizuojami 
vieši darbai gatvių tvarkymui, 
plentų tiesimui ir tt., kuriems 
lėšos yra naudojamos iš viešų 
darbų fondo, žiemą darbo yra 
duodama miškuose.

Ypatingai daug darbo miš
kuose bedarbiams yra numato-

Iš bokšto ugnis persimetė Į 
bažnyčios lubų medžio kon
strukciją ir viską pakeliui nai
kino. Kai užsidegė bažnyčios 
vargonai, iš bažnyčios jau be
veik visas laisviau esantis tur
tas buvo išneštas. Nors atvy
ko iš Palangos ugniagesiai bet 
joks gesinimo darbas nebuvo 
galimas.. Tokiu budu visas baž
nyčios gesinimo darbas nebuvo 
galimas. Paliko tik muro sie
nos. Taip Darbėnai paliko be 
bažnyčios.

Spėjama kad gaisras galėjo 
kilti iš kibirkščių įneštų į bok
štą per atvirus ventiliacijos 
langus, ir ten buvusios varnų 
sunešto šiukšlės greitai jside-

Antradienį, 12 valandą die
nos, du drąsus plėšikai inėję 
į puošnią Lindner Co. krautu
vę ant Euclid avė., kur visada 
buna daug žmonių, ilgokai pa
laukę, pataikė kaip krautuvės 
pasiuntinis neš į banką pini
gus, ir jį ten pat krautuvėje 
užpuolę, žmonių akivaizdoje 
atėmė pinigus $7,000, ir pabė 
go i gatvę, kur jų lauke auto
mobilis. Vienas krautuvės pa
tarnautojas dar norėjo pasto
ti plėšikams kelią, mesdamas į 
jų kojas kėdę, bet plėšikas iš
sitraukęs revolverį Į jį paleido 
uvį ir jie abu pabėgo, šūvis 

nieko nelietė.
Pirmadienį del šventės ban

kai buvo uždaryti, o krautuvės 
targavojo, taigi plėšikai pasi
rinko tą turtingą krautuvę ka
da sekančią dieną nešta pinigai 
į bangą, ir juos pačiupo.

GUARDIAN IŠMOKĖS
Guardian Banko depozitoriai 

prieš Kalėdas gaus pinigų ben
droje sumoje $7,377,000. Pil
nai bus išmokėta tiems kurie 
turi tame banke likusių $10 ar 
mažiau.

ma šymet. Darbo gaus tik tie
kurie darbo neteks prie viešų 
darbų arba neturės kitų pra
gyvenimo šaltinių. Prityrę dar
bininkai miškuose per dieną 
galės uždirbti po 4—5 litus, o 
pragyventi kaime dieną galima 
už 1 litą. Tose vietose kur nė
ra arti gyvenamų trobų, miškų 
darbininkams yra statomi dar
bo vietoje bendrabučiai. Tsb.

Palengvina Skalas
Kaunas. — Ministerių Kabi

netas Spalių 24 d. priėmė du 
svarbius Įstatymus Lietuvos 
įsiskolinusiems namų savinin
kams skolų mokėjimui paleng
vinti.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Fharmac>
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Šioje vaistinėje užlaikėm vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėj tįsio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų. visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų. (18)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidcjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelginio į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir vj-ais atžvilgiais mo 
derniškas.

flEnderson 9292

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteik i visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastoji Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

5

ž
5< 6663 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

Darbėnai yra Kretingos aps
krityje, Žemaitijoje, netoli Pa
langos. “L.A.”

PADĖKA
šiuomi išreiškiame padėką 

visiems kurie atsilankė šerme
nyse ir palydėjo į kapus Ag
niešką Slautienę, Lapkričio 5 
d., ir už mums pareikštą užuo
jautą musų liūdnoje valandoje.

Taipgi ačiū laidotuvių direk
toriui N. A. Wilkeliui už gra
žų pasitamavimą ir grabne- 
šiams: J. Bindokui. P. Janu- 
'auskui, Bružui, Visockui, Mi- 
kolioniui ir židoniui, kurie su
teiktą pagalbą.

Slautų ir Polterių šeimyna.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Admii-stracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

ERACES, SUPPORTS
DIRŽAI 

dirbami ir pritaikomi. 
T uss.-s Pritaikomi Tinkamiausia

Geriausios Elastiškos Kojinės
Ligonines lovos, ratais kėdės etc. 

parduodama ar nuomojama
Prieinamos kainos. (52)
Tile State Brace & Mfg. Co. 
1543. E 55th St. Cleveland, O. Į

į Ateina KALĖDOS ❖ 
£Pirkti deimantų, laikrodžių, lai-į. 
•Į'krodelių ir kitų brangmenų krei- Ž 
❖ pkitės į seną Lietuvišką vietą.';' 
X Pirmos rūšies laikradėlių taisy- 
T tojus. Antrašas X
į .JOS. KONECNIG $ 

6i07 Superior Ave. Cleveland j;
Į ’*4* *4* *.* * 4**4 *4 *’***‘4**4 * **

į| H O E D L’ S £ 

i S MUSIC HOUSE £ 
i į. RADIO IR KITI MUZIKALIAIS 
j £ INSTRUMENTAI g 
rį Easy Skalbiamos Mašinos į

Refrigrratoriai ir tt. 5>
4J Pirkit savo kaimynystėj. (50) į 
J 7412 St. Clair Ave. <

Heimmger'.
Art Store 

8809 Superior A' 
Pilnas pasirinkimas 

Religiškų Paveikslų, 
Kryželių, Stovylelių 

Pirkit savo Kalėdines 
anksti.

VISOKIU 
Rašančių, 

ir tt.
Dovanas 
(50)

3
3

S
,•

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m.
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

'4
*

*><
3

JONAS KERDIEJUS į
652 Broadway,

South Boston, Mass.

Į VISOKIOS 
: APDRAUDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
Ipatelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 

! nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
j apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
i apdrauda ant namo ar kitko, duo

kit man ją atnaujinti.
C. F. Petraitis

6702 SUPERIOR (viršuje) 
Tefef. Il End. 5699

YPSISAUGOKIT
Clevelando Lietuviški bolše- 

■ikėliai dar vis sapnuoja apie 
įasigavimą į savo pinkles kitų 

srovių žmonių, ypač katalikų. 
Jie šiose dienose išsiuntinėjo 
pakvietimus draugijoms neva Į 
mitingą protestui prieš Hitlerį 
del Klaipėdos.... Jau tas da
lykas pasenęs, ir kiti jau senai 
protestus išnešė kada buvo tam

VYRŲ Užsisegami Mėksti 
švarkai ................... $1.25

VILNONIAI Shaker 
Užsimaunami ........ $2.19

VYRU Gryn:3 Vilnos Lumber
Jacks su ziperiais $3.95

VAIKŲ Ilga Vilna Zipper
Sveteriai ................... $1.69

VAIKŲ Vilnoniai Shaker 
Užsimaunami ........ $1.69

VAIKŲ Lumberjacketai 
su Zipperiu ............ $2,45

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

laikas. Bolšcvikėliai atbudo du 
mėnesiai pervėlai... .

Draugijoms patartina igno
ruoti jų kvietimus, nes jie no
ri neva po Klaipėdos užtarimo 
priedanga prisivilioti kitu pa
žiūrų žmęnes į savo mitingus 
ir paskui kalti jiems j galvą 
plepalus prieš Lietuvą ir už so
vietų Rusiją, kurią giria, nors 
Rusai Lietuvius gana prismau
gė. Lietuvis.

MIRĖ VINCAS VAITEKŪNAS
Lapkričio 13 d. persiskyrė 

sušiuo pasauliu Vincas Vaite
kūnas. 48 m. amžiaus, nuo 1359 
E. 6čth St. Laidojamas šešta
dienio rytą iš šv. Jurgio baž
nyčios. Pašarvotas pas laido
tuvių direktorių N. A. Wilkelj.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, įmokėti reikia $500, Ii- j 

kusieji lengvu išsimokčjimu, arba 
mainyčiau ant 1 šeimos kad ir seno , 
namo. Savininkas namie iki 4 vai. Į 
vakare. Kreipkitės (47)
13626 Eaglesmcre av. E. 140 St. car į

Išimkit

ĮTEMPIMĄ
Iš Matymo

Akin negerumai, paeiną nuo nuolatinio Įtempimo 
jų prie prastos šviesos, šiandien yra vienas iš pa
prastų apsireiškimų tarp vaikų ir suaugusių.

Kuomet Įtempiam akis prastoj šviesoj, tuo apsun- 
kinam savo širdį, smegenis ir nervus.

Silpnas matymas, atbukę smegenys, ir nusidėvė
ję nervai buvo priežastimi daugybės nelaimių ir 
susižeidimų. Nuo to taipgi svarbiausia paeina 
galvos skaudėjimas, vidurių nedirbimas ir nuo
vargis.

Bet šiandien galima išimti Įtempimas iš maty
mo. Matymo Mokslas priparodė kad išvengimui 
akių įtempimo reikalinga turėti pakankamai švie
sos, su tinkamu jos išskirstymu, ir laisvą nuo žė
rėjimo ar blizgėjimo. Ir Matymo Mokslas nuėjo 
dar toliau ir ištobulino lempą kuri atsako trims 
reikalavimams.

ši lempa—Matymo Taupymo Trijų šviesų Lem
pa—duoda trijų laipsnių šviesą, be žėrėjimo, tin
kamai išskirstytą. Pamatykit ją demonstruoja
mą pas pardavėjus.

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

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

Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, te. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

į, ’lllllllllllllll |||,| IlilKUKlIlIUIIKIIIIIIIIIIIIMIIHinillilHlllllllOlttlIlIlIlIlIlIlIlUtli

Į DEGLA C. JAKUBS i
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų i
= kambarius leidžiame dykai.
= J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
7 teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- :
7 tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- ■
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių Kainos sąžinin

gos žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
Ę Edna Atenue ENdicott 1763 •
■eiiiMiiiitiiiii iiiiiiiinitimit Vilimui) tiisiiint miiiiiimniiiitiiiiiiimiiiniitHiiiiiio

Akis Taupanti Trijų 
Šviesų Lepma ir Jos 

Ypatybės
A—Dviejų siuogsnių 100-200- 

300-watt šviesos bulb.
E—Stiklo reflektorius ir iš

plėtėjas.
C—Platus viršus su baltu 

vidum.
D—Užgirta per Illuminating 

Engneering Society, In- 
ternacionalę šviesos In

žinierių Organizaciją.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 1 8 T fl FLOOR ® PROSPECT NEAR ONTARIO



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas
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Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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i DABAR LAIKAS ĮSIGYT SAU TIKIETUS’J
Primenam visiems Clevelandiečiams ku- E 
rie nori gauti Į Operetę įžangos tikietus E 
pigiau, kad pasistengtu nusipirkti juos Ę 
išanksto: — Prie durą bus po 50 centu. = 

D. bar perkant — tik po 40 centų. Ė 
GAUNAMI “DIRVOJE” ' =

(“Dirvos” Administracija atdara iki 8 vak.) : 
(Taipgi atsiminkit kad veikalas prasidės : 

5 vai., todėl kurie pavėluosit negausit : 
vietų atsisėsti, arba liks tik kampuose.) Ė

antiiHiiiiiHiliiiimutuiiiiiiiuminniHiiiHHjmiHuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Community Fund 
Ekspozicija

Didžiojo Clevelando antra 
Community Fund Ekspozicija, 
surengta Public Auditorijoje, 
Lapkričio 11-17, traukia nepa
prastai milžiniškas žmonių mi
nias ir tikima perviršys lanky
tojų skaičių per 100,000.

Ekspozicijoje buna ir palin
ksminimo programai, kuriuose 
dalyvauja įžymus radio ir sce
nos artistai.

Ekspoziciją surengė ir vado
vauja Community Fondo įstai-

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

WINS SCHOLARSHIP
Anna Wanda Yanusaitis received 

a part scholarship at the Music 
School Settlement, for the violin. 
At present she is studying under 
Mr. Felix Eyle, who is the head 
of the violin teaching staff. She 
has been teaching violin for the 
past five years, herself.

OPERETĖS TURINYS SMULKIOS ŽINELĖS
K. S. Karpiaus operetė iš 

prietikių pirmo Pasaulio Lietu-
—Gauta žinia iš Washingto- 

no kad Clevelandui užtvirtin-

gos, kurios rūpinasi savo glo
boje pavestais nelaimingaisiais.

šymet, kaip jau buvo skelb-
ta, pasiryžta sukelti $3,250,000 
sumą tų nelaimingųjų palaiky-

WHOSE NAMES 
LEAD ALL THE 

REST

“Thence I ventured to Juratė’s 
castle on the bottom of the 
Baltic.

“I felt the fluted columns — you 
see, Perkūnas had not struck it 
yet — ,

“But Jūratė I did not see — she 
was flirting with Kastytis at 
Nida.”

“I hastily departed and took Rad
vilas the Orphan’s route to the 
Holy Land.”

“While there I strolled in the 
underground chambers of the 
Pharaohs,—

“I met Rameses who was dressed 
in white and purple robes. . . .

“He gave me fifty keys and wel
comed me to ancient Egypt.

ARMISTICE
BY NADAS RASTENIS

Each year, when autumn leaves turn red, 
One day I bend my weary head, 
For I recall how manhood bled 
And mourn for my good Buddies dead.

Each year when leaves turn pale and fall, 
I hear the last shrill Bugle Call 
For those who perished in the brawl— 
Who gave not much, but gave their all.

At us, who banished fear and care, 
And did the bloody madman’s share, 
Both, “over here” and “over there,” 
But sanguine horrors madly stare.

But those who suffered mortal pain
To end the wars—the damnest stain!—
If they could speak, they would complain:
“It was a lie! We died in vain!” \

(Anonymous)
“I unlocked one chamber beneath 

a pyramid and stood aghast...”

vių Kongreso Palangoje vaiz
duos garsų Palangos Kurhau
zą, kur Lietuvos ponai ir po
nios ir panelės vasarą linksmi
nasi. Į tą Kurhauzą, nuvažia
vę į Palangą, patenka keturi 
Amerikoje augę jaunuoliai — 
juos vaidins mums žinomi Gry
bai po vadovyste Petro Luizos.

Kurhauze atsibuna Lietuvos

' ta viešų darbų projektai už ar- 
i ti 19 milijonų dolarių sumą. 
I Bus paimta į darbus nauji tūk
stančiai darbininkų. Iki šiolei 
Clevelande paimta į tuos dar
bus 11,340 darbininkų.

.—Kandidato Miller vajus į 
mayorus šį rudenį kaštavo net 
$61,000, bet nieko nelaimėta.

mui sekantį metą, ši suma yra 
žemiausia suma iš visų kitų 
kitais paskirais metais reika
lautų sumų, nors pats reikalas 
ir vargšų skaičius yra tas pats.

šioje ekspozicijoje tapo nu
skirta dienos įvairių paskirų 
grupių dienas. Taip pirmadie
nį buvo “Veteranų Diena”, ka
da 154 Infanterijos benas ir

I’da“You know”, states Ažukas,” 
pleasant dream last night.

“Stimulated it was by folk-songs 
and in it I was a gallant knight.

“I was garbed in that quaintness 
ship firms dress foreign folk.”

“And in what age and land did 
you 
“ere

find 
you

yourself,” I asked, 
awoke ? ”

artistų programas, ką viską 
Amerikos svečiai mato. Pro
gramą, Lietuvos artistų ir ar
tisčių imitaciją, atliks vietos 
pažymiausios scenos spėkos.

Musų Grybai ten mato Lie
tuvos ponus n*? ponias rankas 
bučiuojant, mato šokant, bet 

■Lietuvos ponios riečia prieš 
juos nosis, neina su jais šokt.

Jie sau fundijasi, gurkšnoja,! 
■ usigeria ir pradeda Ameriko-I 
Jiškai rėkaut—tikrai taip kaip Į 
“Amerikiečiai Lietuvoje apsiei-| 
na. Jie, girti būdami, apšneka 
savo matytus Lietuvoje “ste-l 
buklus”, iš kokių “aukštos kil-1 
mes” žmonių kuris 'paeina, ir 
apšneka ir apdainuoja Lietuvos 
mergeles, kaip jos ant Ameri
kiečių kimba, norėdamos kad! 
jas į Ameriką vežtų....

Maikis Baravykas pasipasa
koja kaip jis paerzino vieną 
Erigytėlę savo tėvo kaime, pa
žadėdamas ją į Ameriką imti, 
ir ji sutirpo jo glėbyje. .. .

“Apie vilką kalba, ir vilkas 
jau čia”. .. . taip ir su Maikiu: 
besijuokiant iš Brigytėlės, ji, 
pilnai pasirengus kelionei, at
eina Maikio jieškot, nes jis ža
dėjo ją j Ameriką vežtis, o ne
pasirodo daugiau....

Paskui pas juos užeina se
nutė ir viduramžė moterys, jie, 
girti būdami iš jų ima juokus 
rautis apie jos Amerikoje din- 
krėsti, bet senutė pradeda tei
gusius sūnūs, kurie ją užmiršo, 
o antroji klausinėja apie jos 
į Ameriką išvažiavusį vyrą ir 
ją su vaikais užmiršusį.... Jie 
pasižada, parvažiavę Amerikon, 
pagarsinti jų pavardes laikraš-

—Šerifas Sulzmann kitą ru
denį žada kandidatuoti į Suv. 
Valstijų Kongresą prieš dabar
tinį Atstovų Buto narį, Demo
kratą Martin L. Sweeney. Tas 
pakrikusią Demokratų partiją 
dar labiau sudraskys. Dauge
lis reikalauja kad dabartinis 
Demokratų partijos vadas Cle
velande, Gongwer, pasitrauktų 
iš pirmininkystės ir užleistų to
kiam kurį visi remtų. Gongwer 
pasiryžo savo oponentams ne
užsileisti ir stiprina savo pozi
ciją, sudarydamas aplink save 
sau ištikimų asmenų komitetą. 
Senatorius Bulkley pasiryžo iš
ardyti Gongwero lizdą pats su
sidarydamas Demokratų veikė
jų būrį 1936 metų prezidento 
rinkimų vajui. Jis stovi už 
Rooseveltą.

—Naujas mayoras Harold H. 
Burton pirmadienį jau užėmė 
savo vietą. Burton paskelbė 
daug naudingų dalykų, ir kar
tu ekonomijos programą mies
tui, nes vistiek miesto ižde nė
ra pinigu. Sekmadienio vaka
re, pats Burton važinėdamas po 
miestą su policijos viršininku 
Matowitz, pažiurėjimui tvarkos 
mieste kurio valdžią jis užima, 
11:30 vai. naktį dalyvavo su
gavime jauno plėšiko kuris bu
vo įsigavęs į automobilių gara
žą.

—Clevelando Amerikos Le
giono skyrius raginamas stoti 
į eilę kovoti prieš plintantį mo
kyklose ir kolegijose radikaliz
mą. Komunistai neturi turėti 
teisių Amerikos gyvenime, nes 
jie skelbia visko sugriovimą,

Amerikos Legiono Brooklyno 
Posto benas po vadovyste An
gelo Vitale griežė; antradienį 
“Didžiojo Clevelando Diena”, 
trečiadienį — “Kaimyninė Die
na”, paskui Fraternalė Diena; 
Mokyklų Diena, Tautų Diena ir 
Atletų Diena šį šeštadienį.

Ekspozicija atdara kasdien 
nuo 11:30 iki 10 vakaro, sek
madienį gi, Lapkričio 17, va
landos bus nuo 3 iki 6.

Lankėsi “Maisto” At
stovas L. Grigonis

Pirmadienio vakare, Cleve
lando Lietuvių Vaizbos Butas 
priėmė ir pavaišino svečią iš 
Lietuvos, “Maisto” bendrovės 
atstovą L. Grigonį.

Ponas Grigonis atvyko vaka
rop iš Pittsburgho. Jį pasiti
ko Vaizbos Buto valdybos na
riai, pirmininkas P. P. Muliolis 
ir sekretorius - K. S. Karpius.

Vakare apie 8 valandą, susi
rinko gražus būrelis vaizbiečių 
Stonio restaurante viršuje, kur 
su svečiu turėjo vakarienę.

Ponas Grigonis papasakojo 
apie savo atvykimo į Ameriką 
tikslą: jis atsiųstas čia Maisto 
bendrovės tyrinėti mėsos su- 
pakavimo budus Amerikos mo
derniškiausiose skerdyklose, ir 
tuo tikslu svarbiausia vyksta j 
Chicagą.

Svečias papasakojo kad jau 
jų bendrovė daug siunčia mė
siškų produktų į Ameriką, ką 
išplatina New Yorko importe- 
riai. Pats apžiurėjo New Yor
ke kaip atvežama importuoja
mi valgomi dalykai, nes kartais

“Ah! I was
a “bakūžė

‘Nemunas’ 
came in

living forever at be
ing a Lithuanian in 
samanota’,

“Not far from the 
where my romance
when I serenaded . . .

“Yea! a beautiful blue-eyed blond 
Lietuvaitė who was heavily 
weighed down —

“With ‘rūtų vainikėliais’ and
fuls of
ground.”
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arm-
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‘kanklės!”

I sang and 
of tunes 
dievaitė.” 
“I sang 
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“If sėrved it signifies refusal of 
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Forefathers, or the Feast 
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“To see her folks. .. .Thus
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‘Slogas’ did a ‘Maid of Pesti
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his dreams
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“Why
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are impres-

“Yes!” and
‘vietų’ and

“Alexander the Great dropped and 
laid his sword on the palm of 
my hand;

“It shrunk to an inch in length 
.... Then I beheld Jesus 

had long brown hair and 
in a linen robe....His 
figure cast light.

“He walked up to me 
three' amulets in my 
I gazed with awe....

“In company with the
I thought.
rang and I awoke. .. .

Who 
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very

and put 
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ACQUAINTED BALL

BIRUTĖ SMAILIS

my good fortune to 
a Gtet-Acquainted 
the delegates to

abe
Ball 
the

woman-like, regretted not wearing I nn thr thn ths mprsntr. If knd oy 
our formals, because thi* Ball would bind me up fr whl 2 see ths gy

ciuose. . . .
Paskiau ineina daugiau dele

gatų — Akrono delegatė, su 
savo jaunu broliu, kariavusiu 
ir atsižymėjusiu karionėse už 
Lietuvos nepriklausomybę. At
eina “Diryos” ir “Tėvynės” re
daktoriai aplankyti tą garsią 
Palangos pasilinksminimo vie
tą. Visi dainuoja, šoka.

Ateina ir Youngstowno dele
gatas, senbernis, kuris išvažia
vo iš Lietuvos kad nereikėtų 
stoti Rusijos kariumenėn, pa
liko savo mergelę. . . . dabar ją 

^prisimena, apgailauja jaunys- 
telės, kuri niekados, niekados 

■ jiiu negryš. .. .

pasakė vienas kalbėtojas.
—Nuo Gruodžio 1 dienos su

laikoma teikimas federally pa
šalpų bedarbiams, nes iki tos 
dienos manoma surinkti visus 
bedarbius prie darbų. Pripra
tę dykai gauti pinigų, daugelis 
tinginių dabar keikia kad juos 
varo dirbti.... t

—Naujas Clevelando mayo
ras Burton užimdamas vietą ti
ki rasti apie 11 milijonų dola
rių nedatekliaus. Jis todėl par
sikvietė valstijos egzaminerius 
suvesti visas miesto finansines 
sąskaitas, kad paskui nebūtų 
primetama jam pirmenių ma-

Veikalas ištisai pilnas gra
žių romantiškų ir patriotiškų 

-dainelių, širdžiai malonių, au
sims priimnių. . .... musų žino
miausių kompozitorių kuriniai.

Program© dalyviai sužymėta 
skelbime ant 6-to puslapio — 
patėmykit kas dalyvaus ir ži
nosi! kaip veikalas bus atlik
tas, o Karpiaus veikalai jums 
gerai žinomi — jie visada gra-l 
žus, juokingi, kartu ir patrio-! 
tingi. ■

yorų pridarytos skolos ir tt.
Burton buvo miesto teisių 

direktorius prie kitų mayoru. 
taigi miesto dalykus gerai ži
no.

importeriai skundžiasi buk Lie
tuvos produktai ateiną netvar
koje.

Atvykęs į Ameriką taipgi 
patyrė kad ir Lietuviai čia su
sirūpinę gavimu iš Lietuvos 
tinkamų produktų praplatini
mui, ypač mėsiškų, taigi apsa
kė kiek kaštuoja importuoti iš 
Lietuvos kumpiai sudėti į skar
dines dėžes, kurie negali su
gesti. Nekurie musų mėsos 
pardavėjai tuomi susiįdomino 
ir pasiryžo parsitraukti parda
vimui.

Antradienio rytą p. Grigonis 
apleido Clevelandą ir išvažia
vo į Chicagą. Jis moka Angliš
ką kalbą, kas gelbsti jam pa
tirti reikalingus dalykus ir ne
turi bėdos po Ameriką važinė
damas.

just the 
that I 
Tower 

at the
small paneless but cob

other night I 
was in Vilnius 

of Gediminas, 
Lithuanian city

Looking
I beheld in

could plainly
Vytautas the

“What a feeling I had!
thru the window 
the sky a planet.

“On this planet I 
see the figure of
Great in costly robes,

“And his nation which stretched 
in a streak clear 
huge ball.

“ ‘Parinkta tauta’, I 
the Earth — they
Tartar, stayed the Teuton.”

around the

pondered, of 
checked the

RADIO PROGRAMAI
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas pasiryžo duoti šį sezoną 
eilę Lietuviškų radio progra
mų, kurie jau prasidėjo praeitą 
sekmadienį iš stoties WJAY.

Atminkit??: perstatymas bus' 
ketvirtadienį, Lapkričio - Nov. I 
28 (Padėkavonės dienoje). Lie
tuvių salėje. Įžanga prie durų 
50 centų; išanksto perkant — 
po 40 centų. (Gaunami “Dir-| 
voje). Programas prasidės bū
tinai 5 vai. vakaro.

Programe dalyvavo ir gražiai 
padainavo: Jaunosios Birutės 
choras, solo dainavo Adelaide 
Miliauskaitė, Akelis ir Jonas 
Urbonavičius.

šį sekmadienį ir kas sekma
dienis programai bus girdimi 
nuo 2:15 vai. po pietų.

'h >’ 
Pasiuskit saviškiams į Lietuvą keletą 

Litų kalėdų dovanų.
“Dirvos” Agentūra persiunčia pinigus į Lietu
vą greitai ir už mažą kainą. Kreipkitės tuo
jau, kad jūsų dovana spėtų pasiekt Kalėdoms.

“DIRVOS” AGENTŪRA

8 6S20 Superior Ave. Cleveland, Ohio
I iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ATSILANKYKIT Į
KORTAVIMO VAKARĖLĮ

Jis įvyksta šio penktadienio 
vakare, Lapkričio 15, Lietuvių 
salėje. Rengia Lietuvių Mote
rų Ratelis, pelnas skriamas nu
pirkimui apatinei salei naujų 
gražių langams užtiesalų.

Daugybė jau turi įsigiję ti
kietus išanksto, bet kurie dar 
neturi galės įsigyti prie durų 
šį patį vakarą. Ateikit nuo 
7:30 vai., pasirinkit sau part
nerius ir stokit į kovą už ge
ras dovanas, kurias moterėlės 
paskyrė. Po kortatįmo bus už
kandis, o paskiau pasišokimas. 
Įžanga tik 25 centai.

SALĖS NAUDAI ŠOKIAI
Praeitą sekmadienį Lietuvių 

salėje buvo surengta vakaruš
kos su trumu programų, kurį 
išpildė Jaunoji Birutė.

Kadangi vakaras surengta 
tik ant greitųjų, pasirodžius 
jog salė kitų nesunaudojama, 
tai mažai publikos ir buvo, at
silankė daugiausia jaunimo pa-' 
sišokti. Salei liko keliolika do-, 
larių pNno,

“What!” I shouted, “you were on 
earth and you beheld another 
one ?....”

“Yea! perhaps the 
some other dazed 
epitome

“Took
and
and

“On a
Ion
Vilniaus 1937 m.’

Kasidah or 
philospher’s

The 
owl’s

effect on me. 
planet donned 
I appeared 
huge bridge — on

I inscribed: ‘Atvadavimas

Tower 
robes,

a py-

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

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario St. (52)

Cleveland, Ohio

KEPTUVĖ
PYRAGAI, KEIKSAI. COOKIES 
Pas mus gaunami švieži, skanus 
ir gražus. Naudojam geriausius 
miltus, sviestą ir taukus kepime.

UŽSAKYKIT PAS MUS PYRA
GUS ŠVENTĖMS IR ŠIAIP 

IŠKILMĖMS

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Ave.

It was 
, guest at 

given for _
Lithuanian Convention by the “Rau- 

1 tas Korporacija”, one of the or- 
i ganizations belonging to the Gen

eral Lithuanian Student Organiza- 
i tions. It was held in the “Neo

Lithuania” Hall, on Parodos street, 
Kaunas, at 21 o’clock, that is, at 
9:00 P. M.

After spending the early part of 
the day in the State Theatre, lis
tening to the convention reports 
and the afternoon in visiting with 
my friends from Latvia, I rushed 
home (to where I was staying) to 
get ready for the Ball that even
ing. I had my friend from Detroit 
with me, so both of us discussed 
the important problem of what to 
wear. This of course is one of 
woman’s major problems — a prob
lem that the men don’t have to 
cope with to any great degree —- 
but — well —- my friend had a 
light green flowered daytime dress 
which she wore and of course could 
not change, being far away from 
her home (where she was stay
ing). So I wore a blue flowered 
daytime dress. Besides, we had to 
take a bus to Kaunas to get to 
the Hall, and didn’t want to be 
conspicuous, because the people just 
noticed everyone who was dressed 
unusually, just as they would here.

Well, a few minutes before nine 
found us walking on Parodos street, 
un a hill, quite a steep one. Fin
ally, we got to the top of the hill 
and to the Hall. We walked in
looked around —■ saw a few men 
standing around — and a checking 
place; so we checked our hats and 
coats ( no charge); and seeing 
some of the men and women going 
up and down the stairs, d?cided 
to go upstairs and see what was 
going on there.

Upstairs, were several early ar
rivals like ourselves, among them, 
Mr Pivarunas. If it hadn’t been 
for him, I do believe we would 
have sat there quite a while before 
we got acquainted, but Mr. Piva- 
runas brought along two of the 
club’s members, introduced them, 
and left us to each others mercy. 
In a few minutes the musicians ar
rived and the dancing began. The 
Hall was very large and had a 
smooth, polished floor, very ex
cellent for tripping the light fan
tastic. When the music started, 
more people kept coming in, so that 
by 10:30 there was a goodly crowd 
assembled.

About 11:00 some of the club’s 
member’s invited us to go for re
freshments and drink, so we very 
gratefully accepted and were es
corted thru the hallway to another 
room where two tables, running 
lengthwise of the room, were just 
packed with foods and drinks of 
all sorts. Why, it seemed the tab
les just groaned from being weight
ed down with so much food. And 
so did we groan, because we couldn’t 
get to it. The students, it seemed, 
were all gathered about the tables, 
and my friend and I 
an elbow edged in 
others to reach for 
spite of being urged 
escorts. Finally, we said we would 
come back later, when it wasn’t 
so crowded.

Just then, someone else escorted 
us into another smaller room where 
another table was set, with chairs 
around it, and it seems that this 
was where the 
come and where 
gone to, in the 
how were we to 

At this table

have been just the place to have 
worn them to. Many of the Kau
nas girls wore formal gowns, the 
styles being just like ours, and in 
level pastel summer shades. Sev
eral of the girls wore Lithuanian 
national costumes, which gave still 
more variety to the occasion. Sev
eral Lithuanian national dances were 
played and we were very interested 
spectators and here also regretted 
not knowing them. But our regrets 
were short-lived, because, for the 
most part, foxtrots and waltzes 
were played, and those we did dance. 

About 12:30 we began to sense 
that others were leaving, so we j 
decided to leave also, since we had ' 
a considerable distance to go home'.P. S. Wn’t th 
and had to rise early. And then — 
came the surprise of the evening. 
We were taken downstairs to still 
another room, toasted, asked to 
join in a few toasts, and had the 
pleasure of hearing the “Neo-Lith- 
uania” members 
songs. And that 
of them escorted 
where we parted: 
corting mv friend 

another escorting 
where I insisted I would be 

Yes. courtesy and chivalry 
flourish, girls — if you don’t

gttng wy wth ths hx. Hwvr, frm 
nthr ngl it ' ws vry fnny. U see 
th Shdw bgn 2 tri hm thnkng it 
was me nd all hr' rprts 2 hr bss 
hv bn abt hm nd nt abt me. I 
gss Im nt so dmb ftrall, hy chf? 
By th wy chf, hv u nted a a chng 
n my wrtng? U see all th tm 
tht I wse n hrng I hv bn gng .2 
nght schl stdying nglsh nd spllng. 
I hvn’t lend the ntr Iphbt yt, so I 
hv 2 Iv out sm f th Ittrs. But 
Im dng prtty gd, Un’t u thnk so 
chf?

Tht’s all chf. 
soon — I hp.

I’ll b n th jb gn

whn sh hrs abt 
alrdy.

Yr ftfll Spy
Sappd

Shdw b brnd up 
ths ? I’m Ighng

couldn’t 
between 
anything, 

on by

guests
we should 

first place, 
know ?
were seated

get 
the 

in
our

were to 
have 
But

the 
popular veteran Army General, the 
Mayor of Kaunas, and other promi
nent men of the city, besides a 
fair number of American guests. 
Toasts were drunk and our appe
tites appeased, while a lively con
versation was kept up by everyone 
and general impressions were ex
changed between the out-of-town 
guests and the in-town citizens.

We then danced a little more and

sing us several 
wasn’t all! Two 
us into the city, 
one of them es

to her very home 
me to myand 

taxi 
safe, 
still 
get it at home (I’m not saving you 
don’t) — you’ll get it in Lithuania.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Dear Sophisticated,
We were extremely pleased 

receive your last letter, giving_
a brief biography of yourself. From 
the- few facts that you sentx us we 
were able to draw an accurate pic
ture of just the type of woman 
that you really are, with this know
ledge on hand, the case is greatly 
simplified, for we can readily tell 
what type of man will be most 
suitable for your species of women. 
Al! that remains now is to obtain 
more information about this “han
son feiler”, and it vis regards to this 
latter phase of the problem that 
we are sending you this missive.

From the brief description that 
you sent in, about your latest heart 
throb, and from the results of an 
investigation that we 
conducting concerning 
chap we had come to 
that 
was

to 
as

have been 
this young 

a conclusion 
young marr 
Sappo, our

unfortunate
than

spy. That being the

the 
none other

Steeltown spy. ------ ----- „ —
case the problem was made simple I 
since we now know all the necessary I 
information concerning both par
ties involved. However, just this 
morning, we received a letter from 
Sappo that throws an entirely dif
ferent angle on the case, so that 
we will have to reconsider our so
lution to your problem. You see, 
this “hanson feller” is not Sappo 
as we had originally thought. Just 
who he really is and what some of 
his peculiarities are we do not 
know, yet. So we humbly ask you 
to bear with us for another week 
or so until we get some reliable 
information concerning this romeo.

Enclosed you will find a copy 
of Sappos letter which undoubtedly 
proves that he is not the “hanson 
feller.”

Dr Chf.
I m xtrmly srry tht I dd snd u I 

ny rprts drng the pst ninth. Bt | 
thngs bgn 2 dvlp n Yngstwn tht I 

thnk it mst dvsbl 2 rfrn 
Frst thr ws

md me 
frm snpng fr whl. ____
th Shdw. Sh hd vwd 2 fnd out wh. 
I ws so I thght tht I hd bttr ly Iw 
fr whl. U knw t’s prtty hrd 2 gt 
wy frm a wmn nee sh inks up 
hr mnd 2 gt u. Bt I hd no Ingr 
scldd nyslf whn up pps n mprsntr 
wh 
my 
use 
sx. 
wh 
yng

bgn 2 dpt my styl nd 2 Iv on 
pplrty. It sms tht he bgn 2 
my styl 2 wn th hrts f the wkr 
F u sk me chf, th “hnsn fllr”' 

hs bn pssng out enrys 2 th I 
Idy wh ells hrslf Sphstctd s

ATTENTION PLEASE!
The football season is gradually 

drawing to a close and it won’t 
be long until basketball will begin 
to rule the field of sports. It is 
in regards to this latter sport that 
this paragraph is written.

j There is 
mation a 
ketball League to be 
Lithuanian teams in 
Plans have already 
out for the league, so 
remains now is to 
gether a sufficient number of teams 
to insure its success and at the 
same time to make'1’it representa
tive of this district. So if you are 
interested in seeing such a league 
formed or desire to obtain more 
information concerning it, just drop 
a line in care of the writer at —

627 Bellevue Ave., 
Akron, Ohio 
add at this time that 
probably be no entree 
trophy will be awarded 
ler. Individual awards 

v.il; also be given. However, the 
extent to which the league will go 
depends entirely upon the amount 
of interest that will be rhown. So 
if you are a Lithuanian basketball 
player and playing with a Lithuan
ian basketball team, here is your 
chance to enter a league that will 
be second to none. But it all de
pends upon you.

in the process of for- 
Northeastern Ohio Bas- 

composed of 
this vicinity, 
been worked 
that all that 

assemble to-

I might 
there will 
fee and a

Pinch-hitter.

NEKENTĖKIT
Rhcumatizmą, Arthritis, Neuritis 
Sinus ligos. Neveikliais Inkstais 
ir Kepenimis, Užkietėjimu. Seno
mis žaizdomis ir kitomis Užsise- 

nėjusiomis ligomis.
didelei dau- 

savo pacientų Elektri- 
Gydyrnu, Sauliaspindu- 
Viduriu Išplovimu ir 
natūraliais ir beskaus- 
budais. (2)

Aš pagelbėjau 
gvbei 
eku 
liais, 
kitais 
miais

Už egzaminavimą neimu nieko.

Dr. N. R. Rose
792 The Old Arcade

Euclid prie E. 4th Street
Telef. PRos. 1979

Geriausia Mesa
Užlaikome geriausią mėsą 
ir kitus maisto dalykus že
miausiomis kainomis. Vi- 
miausiom kainom. Kreip
kitės musų Krautuvėn ka
da ko prireikia. (52)

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

KARPETŲ AUDĖJAI
GRAŽUS IŠ ĮVAIRIŲ SKARU
LIŲ AUSTI GRINDIMS PA
TIESALAI PIGIOM KAINOM

K. STEIN
7409 Superior Ave.

| pirkit QERUS ANGLIS NU0
J. J. STANKUS

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

Naudojama furnasuose 
ir pečiuose.

ARLINGTON IGE & FUEL GO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio, $ *


