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Sprendžiamo Mūšio
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAR MILIJONAS nedir
ba. Sulyg viešų darbų pla
no, kaip buvo manyta iki 
Lapkričio 1 dienai suimti Į 
darbus 3,500,000 šelpiamų 
bedarbių“ TU šiol dar visas 
milijonas bedarbių laukia 
pašaukimo. Daugiausia ką 
paimta dirbti tai arti pus
trečio milijono.

JAUNI bedarbiai. Tik
romis žiniomis, šioje šaly
je jaunų bedarbių esama 
2,875,000 tarp 16 ir 25 me
tų amžiaus. Geresniais lai
kais didesnė jų dalis lanky
tų mokyklas, dabar gi ne
turi iš ko nei mokslą tęsti.

AUTOMOBILIŲ darbai 
šiuo meto laiku eina nepa
prastai gerai, ir tikima tuoj 
pasieks jao 100,060 automo
bilių i savaitę. , 1/S34 me
tais šią -pat1-savaitę paga
minta tik 16,810 automobi
lių.

Kitais metais, kaip spė
ja automobilių industrijos 
vadai, bus pagaminta per
virš 4,000,000 automobilių

MUŠTYNĖ. Akron, O. 
— Barbertone, Ohio Brass 
Co. dirbtuvėj, kur 300 dar
bininkų streikuoja du mė
nesiai laiko, Lapkričio 20 
d. įvyko muštynė kuomet 
streikeriai Įsigavo Į dirbtu
vę pasipriešinti tiems ku
rie buvo pasirengę pradėti 
dirbti.

Dalis darbininkų sutinka 
gryžti dirbti, bet kiti nori 
tęsti streiką ir kovoti dau
giau.

ANGLIJOJ kilus nesusi
pratimams už angliakasių 
algas, darbininkai nubalsa
vo unijos vadams teisę ap
šaukti streiką jeigu pasiro
dytų reikalas. Balsavo 20 
tūkstančių angliakasių.

SMARKUS SUSIRĖ
MIMAI SU DIDELĖ

MIS AUKOMIS
Addis Ababa, Lapk. 20.— 

Pietiniame fronte Etiopai 
sumušė Italus, patys pa neš
dami nuostolių. Etiopai su
gavo 72 Italų trokus vežu
sius kareivius ir amuniciją.

Kitoje vietoje kita dalis 
Etiopų kariumenės užkirto 
Italams kelią kalnuose, pa
darydama daug nuostolių.

Abi pusės rengiasi prie 
didelio mūšio, ir manoma 
tas išspręs tolesnę karo ei
ga.

Imperatorius Haile Se
lassie išskrido į karo fron
tą prie Dessye.

>J: #

Roma, Lapkr. 19 d. — 
Italų oro spėkos darė dide
lį užpuolimą šiauriniame 
Etiopijos fronte, kame iš
žudė apie 2,000 Etiopijos 
kareivių ir šimtus sužeidė.

Užpuolimą darė 20 Itali
jos lėktuvų skadronas, ku
riam vadovavo du Musoli
nio sunai ir vienas žentas.

Etiopai lėktuvus smar
kiai apšaudė, ir privertė 
kelis nusileisti.

Italų pozicijos prie Ma
kale, kurias jie užėmė prieš 
kelias dienas, pradėtos ap
supti naujai sutraukiamų 
Etiopijos kareivių eilės, ir 
tikimasi čia paties kruvi- 
niausio mūšio šio karo bė
gu.
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KUN. COUGHLIN ATSI
META NUO “NEW 

DEAL”
Detroit, Mich. — Kun. 

Coughlin, kuris jau kelinta 
žiema skelbė per radio vi
sokius savo išgalvotus pa
gerinimus šiai šaliai ir la
bai karštai rėmė Preziden
to Roosevelto “naują daly
bą”, dabar pradėjęs vėl sa
vo radio kalbas, paskelbė 
jog atsigręžia nuo “naujų 
dalybininkų”. Kun. Cough
lin remia Townsend senat
vės pensijų planą.

“Nekask kitam duobės”.

IADONIJA ATPLĖš DAR 
DALĮ KINIJOS

Tokio. — Japonijos ka
riška vyriausybė pasiryžo 
užimti dalį šiaurinės Kini
jos ir padaryti ją autono
mine, atskira nuo pietinės 
Kinijos. Jeigu Kinai patys 
to nepadarys, Japonija įleis 
savo kariumenės dalis ir 
varu pasidarys sau dar da
li Kinijos paklusnia.

________
Prezidentas Priešingas 

Svetimai Medegai
Washington. — Paaiškė

jo kad prie nekuriu viešų, 
valdiškų darbu panaudota 
iš Vokietijos įvežtas pliej 
n as, prieš ką Amerikos in
dustrijos ir darbininkų u-, 
nijos užprotestavo. Vokiš
kas plienas gaunamas žy
miai pigiau.

Tas dalykas atsidūrė ir 
pas prezidentą Washingto
ne: jo užklausta ar bus pa
velyta naudoti svetima me-

ITALIJOS BOIK.OTA-
VIMAS VEIKIA

Geneva. — Lapkričio 18 
d. inėjo galėn 52 valstybių 
bendras boikotas Italijos, 
tikslu priversti ją paliauti 
karą su Etiopija.

Tautų Sąjunga uždėjo 
visišką boikotavimą Itali
jos prekių, išskyrus mažų 
dalykėlių, pavelytų specia- 
lėmis išimtimis.

Visiškai užginta išvežti 
iš kitų šalių karo reikme
nis į Italiją; uždrausta da
ryti Italijos valdžiai, kor
poracijoms ir paskiriems 
Italams paskolos ir duoti 
kreditai.

Tik keturios nereikšmin
gos valstybės — Austrija, 
Vengrija, Albanija ir Para- 
guajus — neprisidėjo prie 
Tautų Sąjungos patvarky
mų.

Italijos laivams uždaryta 
uostai visame pasaulyje. 
Prancūzija atsisakė įsileis
ti Italijos šilką; Anglijos 
muitininkai išsiuntė atgal 
Italijos vyną. Kitur nepri
imama Italijos vaisiai, aly
vų aliejai ir kt.

Kitos šalys sulaikė par
davimą Italijai gurno, iš ko 
daroma ratai karo trokams 
ir kitokiems vežimams; su
laikyta pardavimas arklių, 
mulų ir kuprių. Kanada 
neduoda nikelio reikalingo 
sukietinimui šautuvų vam
zdžių.

Sovietų Rusija atsisakė 
parduoti manganesą reika
lingą sukietinimui plieno, 
ir tt. ir tt.

Protestui prieš visa tai, 
Italijoje sudaryta didžiau
sios demonstracijos ir su
kurstyta studentai kelti di
džiausius riksmus prieš jų 
šalį baudžiančias valstybes.

Mussolini savo kalboje 
pasakytoje prieš sankcijas 
pareiškė jog Italija bandys 
atsikeršyt savo priešinin
kėms “akim už akį”; griež
tai uždraus pirkimą iš kitų 
šalių visko, išskyrus pačių 
reikalingiausių dalykų; po 
karo gi, stengsis pakreipti 
visą prekybą toms šalinis 
kurios bus “draugiškos”.

Popiežius dėjo pastangas 
prikalbėti valstybes nukel
ti sankcijas prieš Italiją to
lesniam laikui, tačiau sank
cijos pradėta su ta diena 
kaip Tautų Sąjungos buvo 
nustatyta.

ANGLIJOS RINKIMAI 
DAVĖ TAS PAČIAS

PASEKMES
Londonas. —Atstovų Bu

to rinkimuose, praeitą sa
vaitę didumą1 balsų gavo 
dabartinės valdžios pusę 
palaikančios partijos. Jos 
gavo 3-36 atstovus, opozici
ja gi turi 56 . atstovus ma
žiau.

Šie rinkimai yra kaip ir 
užgyrimas ministerio pir
mininko Baldwino vesti ir 
toliau Anglijos politiką tuo 
pačiu keliu, neaplenkiant ir 
sankcijas ir kitus užsibrė- 
žimus Italijos-Etiopijos ka
re.

Šių rinkimų labai laukė 
Prancūzija, Italija ir kitos 
valstybės. Nežinota kaip 
gali išeiti su visais Anglijos 
užsibrėžimais vykdyti tai
ką ir bausti Italiją.

Rinkimuose žymiai pra
laimėjo Ramsey McDonald, 
buvęs darbiečių vadas, ku
ris vėliau atsimetė nuo sa
vo partijos norėdamas dau
giau rūpintis Anglijos rei
kalais.

FILIPINŲ SALOS PRA
DĖJO SAVO GYVENIMĄ

Manila. — Filipinų salos 
pradėjo savo gyvenimą, iš- 
sirinkdamos savo pirmutinį 
prezidentą, Quezon, 'kovo
toją už nepriklausomybę.

Iki šiol Filipinų salos bu
vo Suv. Valstijų valdžioje 
Amerika tas salas globos 
dar per 10 metų, teikdamos 
pagalbą ir užtarimą, pas
kui jau paliks patiems sa
ve žiūrėtis. Japonija yra 
Filipinams visai po šonu, 
todėl Amerika nenori kad 
Japonai juos pasivergtų.

dega ar tik sava naminė
Lexena, Kansas. — Duob- medega. Prezidentas Roo- 
kasis išbaigęs kasti duobę sevelt atsakė kad jokio pa-, 
numirusio laidojimui, ras-jkeitimo nusistatyme naudo-! 
tas pats toje duobėje negy-.ti tikati savus produktus 
vas.... nėra.

Sudegė 8 vaikai. Alexis, 
N. C. — namų gaisre nak
ties laiku ugnyje žuvo as
tuoni vienos šeimos vaikai, 
nuo 1 iki 19 metų amžiaus. 
Patys ' tėvai iš ugnies išbė
go, bet užmiršo išgelbėt 
patį jauninusį kūdikį, kuris 
su jais gulėjo.

ŽMONĖMS NEREIKS 
BADAUTI

Washington. — Čia suva
žiavo apie poros šimtų Su
vienytų Valstijų miestų 
viršininkų - mayorų aptari
mui bendrų reikalų.

Juos priėmė pas save ir 
Prezidentas Roosevelt. Už
klaustas kaip bus su bedar
biais kitą metą nuo Liepos 
1 dienos, kada pasibaigs 
viešų darbų programas, 
prezidentas atsakė kad be
darbiai nebus palikti bada
vimui, tai]) kaip nebuvo 
palikti iki šiolei.

SEKAMA KĄ HOOVER 
DARYS

Amerikos Repu blikonų 
partija dar neturi aiškaus 
kandidato į prezidentus ki
tų metų rinkimams. Titu
lavę Republikonų partijos 
galva skaitosi buvęs prezi
dentas Hoover. Jis dabar 
plačiai važinėja po šalį ir 
savo kalbose kritikuoja da
bartinio Prezidento Roose
velto “naują dalybą”. Bet 
ar žada kandidatuoti pre
zidento vieton, Hoover dar 
neprasitaria.

Arklių naudojimas ūkio 
darbams šioje šalyje pra
dėjo didėti 1933 metais, įr 
tikimas dar didės iki 1936 
metų.

PREKYBOS SUTAR
TIS SU KANADA
BUS NAUDINGA

Šiose dienose pasirašyta 
Suv. Valstijų ir Kanados 
prekybos praplėtimo sutar
tis. Ta sutartimi jau atpi
ginta Kanadiškos degtinės 
kaina Suv. Valstijose.

Žymaus biznio padidėji
mo su Kanada tikisi Cleve- 
lando miestas, kuris turi 
labai įvairių išdirbysčių ir 
randasi tik skersai ežerą 
nuo Kanados.

ANGLIJOS PASTA
BA LIETUVAI

Londonas. — Vokiečiams 
lermuojant del Klaipėdos 
krašto seimelio pirmininku 
paskyrimo Lietuvio, Angli
ja pasiryžo padaryti Lietu
vai pareiškimą kad prisilai
kytų Klaipėdos statuto ir 
duotų seimelio pirmininku 
išsirinkti didumos narį. Di
dumą sudaro Vokiečiams 
pritariantieji, kurių seime
lyje yra 24, o Lietuvių tik 
5. Viso seimelyje yra 29 
atstovai.

Smargi Audra ir Dideli 
Nuostoliai I

New York. — Praeitą 
sekmadienį rytinėse valsti
jose siautė smarki audra, 
paliesdama kelias Atlanti- 
ko pakraščio valstijas. La
bai nukentėjo jurų mažes
nieji laivai ir žuvo kelioli
ka žmonių. Nuostoliai sa
ko pasieks kelis milijonus 
dolarių.

Daugelį pajūrio mieste
lių apsėmė vanduo, išardė 
pajūrio kelius ir takus.

DRAUDŽIA PREKIAUTI 
GINKLAIS SU ITALIJA 

IR ETIOPIJA
Washington. — Valdžia 

pradėjo imtis griežtų prie
monių prieš tuos kurie ne
silaiko Amerikos neutrali
teto ir bando prekiauti ka
ro reikmenimis su Italija.

126 UŽMUŠTA
Praeitą sekmadienį viso

je šalyje automoblių nelai
mėse užmušta ar patys už
simušė 126 asmenys. Ryti
nėse valstijose daug nelai
mių ištiko del ledų ir smar
kaus lietaus.

Sosnowiece, Lenkijoje, Į 
Žydų maldnamį per langą 
įmetus bombą, sunkiai su
žeista vienas 14 metų vai
kas. Tai yra vienas iš ei
lės prieš-Žydiškų bruzdėji
mų Lenkijoje.

Devyni užmušta. Cor
doba, Argentina. — Mies
telio Plaza de Mercedes 
viršininkų rinkimuose Įvy
ko policijos muštynė su ra
dikalais. Astuoni policijan- 
tai užmušta ir nuo žaizdų 
mirė vienas radikalų vadas.

Suv. Valstijos skubinasi 
statyti penkis iš 16 naujų 
submarinų, kuriuos nori 
paleisti 1936 metais.

RASTA DAR VIENA SENA
PILIS

Pilies Griuvėsiai užtikta Kačerginės Miške 
prie Nemuno kranto

Kaunas. — Lietuvos senovės 
tyrinėjimo Įtemptas darbas bu
vo pradėtas tik nepriklausomy
bę atgavus. Pasirodė kad esa
ma senovei pažinti labai daug 
medegos. Senkapiai, piliakal
niai, pilių liekanos — viskas 
buvo neištirta. Dabar Lietu
vos senovės tyrinėtojai dirba 
net išsijuosę.

Skaitytojai jau buvo supa
žindinti su Apuolės, Impilties, 
Velykiškių piliakalnių tyrinėji
mais. Yra girdėję ir apie se
nosios Lietuvos tvirtoves, pilis. 
Pasirodo kad tų pilių butą dau
giau negu ikšiol buvo manoma.

Šiomis dienomis rasta nauja 
pilis, ir tai įrodo kad anksčiau 
pareikštas tvirtinimas yra vi
sai teisingas.

Ši nauja pilis užtikta ant Ne
muno kranto, Kačerginės miš
ke (14 kilometrų nuo Kauno, 
kairiajam Nemuno šone). Už
tikta bekasant žvyrą. Giliai 
žemėje buvo rasta muro siena 
ir laiptai. Siena yra metro 
storumo, sumūryta iš didelių 
raudonų plytų su kalkėmis. Iš 
visko matyti kad tai butą stip
raus pastato, pilies, kurioje se
nosios Lietuvos šios vietos gy
ventojai atremdinėjo kryžiuo
čių puolimus. Pastebėtina kad 
apie tai jog Kačerginėje butą 
pilies iki šiol niekas net nesap
navo ir radinys nustebino vi
sus Lietuvos senovės tyrinėto
jus. Dabar ši vieta yra sau
gojama. Pilies liekanos smul
kiau bus ištirtos sekančiais 
metais.

Perkūno Stovyla
Šiomis dienomis buvo suras

ta ir seniausia Perkūno stovy
la.

Senovės Lietuviai turėjo die
vų keletą, kurių vyriausias bu
vo Perkūnas. JĮ laikė pasaulio 
viešpačiu ir jam meldėsi. Se
novės tyrinėtojai j ieškojo šio 
dievo stovylų, nes yra žinių 
kad musų protėviai jų turėjo. 
Ikišiol tačiau ne ką tepavyko 
surasti. Tai del to kad plati
nant Lietuvoj krikščionybę vi
sos senojo Lietuvių tikėjimo 
liekanos buvo negailestingai 
naikinamos.

Suprantama tat kad žinia 
jog yra rasta Perkūno stovyla 
nepaprastai sudomino moksli
ninkus.

Stovyla rado Ymbrado vals
čiaus, Saveikių pradžios moky
klos mokytojas Urbonas. Sto
vyla yra 35 centimetrų aukštu
mo. Ji vaizduoja Perkūną sė
dintį ir laikantį rankoje vily
čių, iš kurios eina žaibai. Ma
noma kad ji yra padaryta dau
giau kaip'prieš tūkstantį metų.

Požemiai Kaune
Prieš kelias dienas Kaune, 

prie dvasinės seminarijos na
mų, buvo pradėta statyti Met
ropolijos arkivyskupo rūmai. 
Bekasant žemes užtikta kažin 
kokių paslaptingų skliautų ir 
mūrinių namų pamatų. Nepa
prastas sienų storumas liudija 
kad tai esama vietovės kur bu
vo kaž kokie pastatai prieš 500 
ar 600 merų. Prie šių sienų 
rasta žmonių kaulų ir keli pi
nigai iš 17—18 amžių. Taip 
pat aptikta įvairių koklių li
kučių, plytų ir tt. Iš tų daik
tų kaip kas daro išvadą kad 
šioje vietoje galėjo būti palai
dota maro epidemijos metu mi

rusieji žmonės. Tačiau pasku
tiniu laiku toje vietoje vienas 
iš darbininkų atrado žmogaus 
kojos kaulus su apkalta gele
žimi, o netoliese buvo aptikta 
briedžio ragas, apie maišas me
dinių anglių, gyvulių kaulų ir 
kitokių senienų. Be to, atras
ta ir skliautai vedą į kažin ko
kį požemį. Taigi iš šitų davi
nių galima padaryti ir kitų iš
vadų. Visai galimas daiktas 
kad tai butą Kęstučio-Vytauto 
laikų, o gal dar ir ankstesnių 
laikų, kalėjimo, kur Lietuviai 
laikė sugautus kryžiuočius.

Šiuos požemius pradėjo tirti 
senovės žinovai ir jų pastango
mis paslaptys gal but bus iš
aiškintos.

Tuo tarpu Lietuvoje jau vė
lyvas ruduo. Piliakalnių ir is
torinių vietų tyrinėjimas jau 
nebeįmanomas. Senovės tyri
nėtojai ruošiasi ateinančių me
tų darbui. Senovės tyrinėji
mą sekančiais metais manoma 
pravesti plačiu mastu. Tenka 
manyti kad ateinančiais metais 
susilauksime daug ko įdomaus.

Tsb.

LIETUVOS PREKYBA1 
SU UŽSIENIAIS

Kaunas. — Per devynis šių 
metų mėnesius iš Lietuvos j 
užsienius buvo išvežta įvairių 
prekių už 111.829,000 litų. Per 
tą patį laiką Lietuva iš užsie
nių įsi vežė už 94,637,000 litų 
prekių. Tuo budu, šiųmetinė 
Lietuvos prekyba su užsieniais 
davė Lietuvai 17,192,000 litų 
gryno pelno.

Pernai per tą patį laiką į už
sienius buvo išvežta prekių už 
107,591,000 litų, o įvežta iš už
sienių už $103,823,000 lt. Tai
gi pernai per devynis mėnesius 
Lietuvos prekyba su užsieniu 
davė 3,769,000 litų pelno.

Švmet kas mėnuo iš užsienio 
prekybos Lietuva vidutiniškai 
turi apie pustrečio milijono li
tų pelno. Tsb.

ŠVIETIMO REIKA
LAMS PINIGAI

Kaunas. — Išlaidos švietimo 
reikalams Lietuvos valstybės 
biudžete sudaro vieną stambes
nių sumų. Per eilę metų švie
timo reikalams buvo skiriama 
apie 15 nuoš. viso valstybės 
biudžeto. Be to, dar stambias 
sumas švietimui skiria miestų 
ir valsčių savivaldybės. Perei
tais metais švietimo reikalams 
valstybės iždas davė arti 40 
milijonų litų, o savivaldybės 
išleido dar 6 milijonus litų.

Daugiausia pinigų išleidžiama 
pradžios mokykloms. 1934 m, 
vienos pradžios mokyklos išlai
kymas kaštavo 10,364 litus, o 
vieno mokinio išlaikymas 97 li
tus. šiuo metu Lietuvoje yra 
2,556 pradžios mokyklos. Vie
na mokykla tenka 1076 gyven
tojams. Tsb.

.ĮIEŠKO RINKŲ LIETUVOS 
SALDAINIAMS

Kaunas. — Vieno Lie ve; 
saldainių ir šokolavo fabriko 
direktorius išvyko į užsienius 
pajieškoti rinkų savo gami
niams, užmegsti ryšius su im- 
portininkais ir juos supažindin- 
dinti su gaminiais, Tsb,
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PITTSBURGH
j MEILIŠKA TRAGEDIJA

Lapkričio 15 d., Clement L. 
ĮBachus, gryžęs vidurnaktį iš 
darbo, rado savo butą iš vidaus 
Užrakytą. Viduje buvo šviesu, 
radio grojo ir jų mažas šuniu
kas lojo. Negalėdamas ineiti 
L savo butą ir susirūpinęs kas 

kio galėtų būti, nulipęs apa
čion išbudino ten gyvenančius 
žmones ir su jais užlipęs tre- 
čian aukštai), ir Įsigavęs į sa
vo kambarius, rado savo žmo
ną negyvą ir ten pat negyvą 
vyriški su revolveriu rankoje.

Prie to negyvo vyriškio ras
ta meiliškų laiškų, kurie buvo 
nuo tos moteries.

Sudėta sekanti istorija iš to:
Bacho žmona, 32 metų am

žiaus. praeitą vasarą buvus nu
vykus Į Atlantic City vasaroti, 
ten susipažino ir užvedė meiliš
kus santikius su bedarbiu sce
nos artistu, Fisher, 25 metų 
amžiaus. Gryžus i Pittsburghą 
ji palaikė su juo susirašinėji
mą, siųsdavo jam pinigų ir už
mokėdavo už pasikalbėjimus su 
juo telefonu. Ji matomai nu
siuntė jam pinigų ir dabar į 
Pittsburghą atvažiuoti ją ap
lankyti.

Tarp jų, susiėjus, matomai 
kas tokio ištiko kad vyriškis 
pasiryžo nužudyti ją ir pats 
Sau galą padarė.

laiČiams, moksleiviams, ir pa
skolos ant nejudamo turto ma
žais nuošimčiais, ką SLA. duo“ 
da tiktai savo nariams.

Prie paminėtų dar kalbėjo 
vietos policijantas, Jonas Go
ing. Jis nurodė Lietuviams 
reikalingumą sutikime sugy
venti, per ką Lietuviai galėtų 
pasiekti ko nors kilnesnio ir 
didesnio. Tuo programas ir 
užsibaigė.

Turiu ištarti širdingą ačiū 
SLA. 157 kuopos vardu kalbė
tojams, SLA. vice prezidentui 
J. Mažiuknai ir Jonui Jarui už 
jo pasidarbavimą atvežti mums 
gerų artistų. Taipgi ačiū pub
likai už atsilankymą.

M. Subonis.

BALTIMORE, MD.

15 ŽMONIŲ ŽUVO AUTO
MOBILIŲ NELAIMĖSE

Praeitą sekmadieni Pennsyl- 
vanijos valstijoj Įvairiose au
tomobilių nelaimėse užmušta 
15 žmonių.

Nelaimių priežastimis buvo 
šlapias ir snieguotas oras.

Pačiame Pittsburghe nuo šit 
metų pradžios automobilių ne
laimėse žuvo 107 žmonės, Al
legheny apskrityje 116 — vi
so 226 žmonės.

150 ANGLIAKASIŲ GAVO 
DIRBTI

Prownsville, Pa. — Keister 
anglies kasykla pradėjo dirbti 
paimta į darbą 150 vyrų.

Pradėta aptaisyti ir pareng
ti Isabelle kasyklą, kuri stovi 
18 mėnesių apleista. Dirbs ke 
Ii šimtai darbininkų.

YOUNGSTOWN. O
PASEKMINGAS PARENGI 

MAS. Lapkričio 3 d. SLA. 157 
kuopa buvo surengus koncertą 
su prakalbomis, kaipo atidary
mą SLA. Auksinio Konkurso. 
Kalbėti buvo pakviestas SLA. 
9-to rajono organizatorius Jo
nas Jarus iš Clevelando ir Su
sivienijimo vice prezidentas J 
Mažiukna iš Pittsburgh©.

Program© vedėju buvo M. 
Subonis, vietinės kuopos orga
nizatorius. Jonas Jarus atsi
vežė su savim grupę artistų iš 
Clevelando: jauną vaikiną ar- 
monistą K. Jurgelį, Anelę Ka
valiauskienę, M. Žitkų ir pia
nistę J. Jankauskaitę. Daina
vo ir vietinė, Rožė Lukoševi- 
čiutė, kuriai pianu akompana
vo Ona Andrijauskienė, jos se
suo. Kaip Rožės taip ir svečių 
dainos labai patiko. Prie to 
dar, pianu skambino jaunas Ja
rų sūnūs, Albertas.

Vakaro vedėjas, padaręs į- 
žanginę kalbą apie šio parengi
mo tikslą, paaiškinęs Lietu
viams kodėl svarbu prigulėti 
prie SLA., perstatė kalbėti Jo
ną Jarų. Jo kalbos tema buvo 
palaikymas Amerikoje gimusio 
jaunimo Lietuviškoje dvasioje 
prirašant prie Susivienijimo. 
Jarus nušvietė visus SLA. rei
kalus gana nuodugniai.

Po tam kalbėjo SLA. vice 
pręžidentas Jonas Mažiukna: jo 
visa kalba irgi buvo pašvęstai 
SLA. reikalams. Išaiškino pu-' 
blikai kad prigulint prie SLA. i 
gaunama ne tik pomirtinė ir Ii- ( 
goję pašalpa, bet ii- kitokia pa-' 
galba, kaip tai našlėms ir naš

lį. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if j 
kitus tautinius laikraščiuf,

130 CONGRESS AVE.
.WATERBURY, CONN.

AMSTERDAM, N. Y.
AMSTERDAMO LIETUVIŲ 

NUTARIMAS
Mes, Amsterdamo Lietuviai, 

gausingai susirinkę Spalių 27 
1., Amerikos Lietuvių Klubo 
salėje, nutarėme:

Del to kad jau penkiolika 
netų kaip Lenkai laiko pagro
bę Lietuvos sostinę Vilnių, ku
rį drauge su jo žemėmis anks 
;iau ar vėliau turėsime atsiim
ti, ir del to kad šiandien Lietu 
va veda sunkią kovą su Voki e 
Šiais del savo vienintelio uost- 
Klaipėdos, kurią drauge su jos 
kraštu anksčiau ar vėliau Lie
tuvai teks ginti, tai mes mano- 
ne kad šiuos uždavinius galės 
atlikti tik gerai ginkluota Lie 
tuvos kariumenė.

Bot kad Lietuvos kariumeiū 
tikrai butų gerai ginkluot? 
kaip dvasiniai taip ir materia- 
'iai, mes, Amsterdamo Lietu 
viai nutarėme remti Lietuvoj 
Ginklų Fondą. Drauge mes ra 
ginam visas kitas Ameriko 
Lietuvių kolonijas išvien ir en
tuziastiškai padėti, ginkluotis 
Lietuvai, kad ji galėtų ne til 
atsiimti Vilnių, apginti Klaipė 
tą, bet ir ištaikyti savo nepri 
klausomybę.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Skyriaus Valdyba

Pirm. P. Lalas,
Vice pirm. J. Bublinskas, 
S.kr. A. J. Lukšis, 
Iždininkas P. Sargelis, 
M. Kerbelis, J. Šidlauskas.

Pirmutinę auką iš Amster- 
lamo, Lietuvos Ginklų Fondui 
kiria:

VVS skyrius .$80.00
Lietuvių Vaizbos Butas 9.00 
Šv. Cecilijos choras 5.00 
Pasiųsta į Lietuvą $94.00 
Pinigai persiųsti Krašto Ap

saugos ministerijai, Lietuvos 
Ginklų Fondui.

DAYTON
GIRDIME DU PROGRAMŲ. 

Mes girdime du Lietuviškus 
.adio programos sekmadieniais 
□o pietų: 2:15 valandą girdime 
jrogramą iš WJAY stoties Cle- 
velande, kurį duoda Lietuvių 
Vaizbos Butas sykiu su laikraš
čiu “Dirva”.

3 valandą po pietų girdime 
‘Margučio” programą po vado
vyste komp. A. Vanagaičio, iš 
•.toties WIND, Gary, Ind.

Visų Lietuvių priedermė už
sirašyti tuos du laikraščius — 
‘Dirvą” ir “Margutį”, kurie 
•upinasi tiekimu plačiai Ame
rikos Lietuvių visuomenei tokių 
įaudingų ir kultūringų dalykų 
kaip skleidimas Lietuviško žo- 
Ižio ir dainos oro bangomis.

NEPRIIMA SAVO KLEBO
NO. šios vasaros pradžioje iš
važiavo į Lietuvą Kun. S. Bis- 
ras, vietos Lietuvių parapijos 

klebonas. Išvažiavęs sakė lead j 
sug-ryš. Bet vėliau pranešė jogl 
?ada apsibūti Lietuvoje ir ne-Į 
gryšiąs. Vietos Lietuviai pa- j 
"upijonys piadėjo jieškoti kito 
kunigo. Dabar gi Kun. Bistras ■ 
vėl pranešė jog gryžtąs atgal.!

Parapijonys susirinkę nuta-1 
re Kun. Bistro atgal nepriim
ti. Kreipiasi prie vyskupo su 
prašymu kad paskirtų naują 
kunigą, Amerikoje augusį Lie-: 
tuvį, kokių jau yra.

“D.” Rep.j

NUOSAVO PIKNIKAMS PAR
KO REIKALE

Nors pas mus atsiranda daug 
gerų sumanymų, tačiau ne vi
siems tiems geriems sumany
mams buna laimė išvysti švie
sųjį pasaulį.

Prieš porą desčtkų metų bu
vo kilęs geras sumanymas įsi
gyti nuosavas kapines, kad Lie
tuviai butų vienoje vietoje lai
dojami kada užbaigia savo ke
lionę šiame pasaulyje. Tam 
reikalui buvo pradėta ir aukos 
linkti ir regis buvo surinkta 
apie $1,100, reiškia pradžia la- 
bai graži, bet nelaimei, tas Lie
tuviams taip reikalingas suma
nymas ir pasiliko tik sumany
mu. Kas tame buvo kaltas sun
ku pasakyti, greičiausia buvo 
kaltė pačių sumanytojų kad 
nemokėjo padėti tinkamo pa
mato tam darbui. Tokiems su
manymams neužtenka gerų no
rų nei aukų, reikalinga tvirtų 
pamatų ant kurių pradedamas 
darbas galima butų paremti.

Dabar, seniems baigiant ny
kti, o jaunimui tuomi nesido
mint, sumanymas įsigyti nuo
savas kapines jau neįmanomas.

Kiek vėliau kilo kitas gana 
svarbus ir Lietuviams naudin
gas sumanymas, kuriam buvo 
laime išvysti šį pasaulį, tai įsi
gijimas nuosavo tautinio na
mo.

Kadangi šis sumanymas bu
vo paremtas grynai biznio pa
grindu, jis neužilgo ir įsikūni
jo, ir šiandien ant kertės Hol
lins ir Parken gatvių stovėda
mas gražus Lietuvos žirgvaikiu 
papuoštas budinkas-namas Lie
tuviams garbę teikia: jis bus 
žinomas ilgus laikus kaipo Lie
tuvių tautinis namas, kuriame 
yra ir nemažas apšvietos šalti
nėlis, knygynas, kuriuo, deja, 
jau mažai kas naudojasi.

Štai dabar ir vėl kilo naujas 
sumanymas, kuris gal reiktų 
sumaniai įgyvendinti. Prieš ko
kį laiką I). L. K. Mindaugo Dr- 
ja sumanė įsigyti nuosavą par- 
ką-daržą piknikams laikyti, nes 
vasaromis kuomet ateina pikni
kų sezonas Lietuviai išmoka 
svetimtaučiams nemažas sumas 
oinigų kuriuos galėtų sutaupy
ti įsigiję nuosavą arba, o iš
nuomodami svetimtaučiams ga
lėtų dar ir pelno pasidaryti. Šis 
sumanymas iki šiof buvęs tik 
sumanymu, dabar bandomas 
vykdyti gyvenimam Atsišau
kus į draugijas, klubus jau tu
rėta pora susirinkimų ir tar
tasi apie suorganizavimą ko- 
jperotiviais pagrindais piknikų 
daržui pirkti bendrovės.

Pasirodo kad sumanytojai 
turi nužiūrėję ir tinkamą vie
telę tam tikslui. Vieta gal kiek 
perdidelė ir perbrangi, 48 akrai 
žemės, gerai įrengtas gyvena
mas namas, 600 pėdų, su ce
mentine siena prie didelio ju
ros vandenio, tinkamo vasarą 
maudytis, kaina 10 tūkstančių 
delarių. Suprantama, įrengi
mas tinkamos vietos piknikams 
ir kiliems žaislams atsieitų dar 
keli tūkstančiai dolarių. Bet 
su gerais norais tas nebūtų la
bai sunku atsiekti. Tačiau kol 
kas neatrodo kad bus toliau nu
eita. nes pas žmones nematyt 
didelio prijautimo: visi žiuri 
labai šaltai, visų akis nukreip
tos į tautinį namą, kuris dar 
nėra galutinai išmokėtas.

P. P. Jaras.

JlEšKOMAS: Antanas Te- 
niukas, išvyko iš Lietuvos 20 
metų atgal, gyvenęs Chicagoj.

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place 

Chicago, 111.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, III

VISOKIOS ŽINIOS
Didelis “švietėjas” Dr. Mon- 

tvidas aną kartą “Tėvynėje” 
analizuodamas Lietuvių kalbo
je vedamas mokyklėles ir jas 
vedančius mokytojus, padarė
žioplišką klaidą: vieton pasa
kyti kad jis tik vienas geriau- 

■ šia moka ir supranta Lietuvių 
kalbą, nei iš šio nei iš to nu- 
plepėjo jog tie kurie šiek-tiek 
susigrabalioja Lietuvių kalboje 
visi susispietę prie Lietuviškų 
laikraščių. Tuomi jis ir Gri
gaitį Įvėlė į eilę tų kurie tik 
šiek-tiek susigrabalioja Lietu
vių kalboje.... Tą patį Gri
gaitį kuris per tiek daug metų 
kitų laikraščių redaktorius plū
do “nemokšomis”’, “analfabe
tais”.... O dabar jį patį pri
skaitė tiems kurie Lietuvių 
kalboj tik šiaip-taip susigraba- 
iioja. . . .

Praeitas Velykas socialistai 
rengė “Vaitkaus atsisveikini
mui” banketą, Į kurį kvietė 
Rusijos ambasadorių! Bet so
vietų ambasadorius “draugais” 
Lietuviais nepasitikėjo ir ne
atvažiavo. Dabar tie patys so
cialistai rengdami banketą 27 
d. Lapkričio, vieton Rusų am
basadoriaus kviečia jau Lietu
vos atstovą žadeiki. . . . Kada 
svetimas “draugas” parodė 
jiems nugarą tada jau saviškis 
pasidarė geras.

Chicagos Lietuvių tautiška 
oažnyčia tai nepasidalinamas 
jbuolis, kurį nei dinamitu su
ardyti negalima. Jo arčiausia 
stovėdamas Kun. Linkus jį 
saugoja. Iš Westvilles Kun. 
Vipartas (syki buvęs vysku
pas) prie jo selina. O daug 
’.ykių apie jį švaistęsis “arki
vyskupas” Geniotis net iš New 
lersey persikėlęs apsigyveno 
“nortsaidėj” ir laukia kada tas) 
obuolis užtektinai prinokęs nu
kris po jo langu.

SLA. nariai kuždasi, vieni 
kitų atsargiai klausdami “kas 
dabar bus?” Mat, viršininkų 
lominacijos jau paskelbtos, o 
čia “šleifas” dar tik greitomis 
sulipdytas ir tai netikras. Yra 
ir patarėjai, kurie sako kad 
‘bus taip kaip dabar yra”. Bet 
išrodo kad gali būti ir blogiau 
aegu dabar yra. Montvydo- 
Miliausko-Kubiliaus “manifes
tai” reiškia “depresiją” iš kito 
jalo.

Daug kas piktinosi kai A. 
Olszewskio namo čyte iškaltą 
jo vardą Elijošius išskaptavo. 
Bet daugeliui teks piktintis ir 
tada kada Lietuvių Auditori
jos čyie esantį Lietuvos Vytį 
“draugai” iškapos. P. M.

NARYS KANADOS 
GEOGRAFIŠKOS DR-JOS

Lietuvos gimnazijoms už fi
zišką auklėjimą ir kasmetinius 
sportiškus pasižymėjimus pa
dovanojusios Kanados Taurę 
Trofeją, kaipo pereinamąją do
vaną, Kanados pulkininko G. 
L. P. Grant-Suttie tarpininka
vimu, Lietuvos žurnalistas Arė
jas Vitkauskas priimtas Kana
dos Geografiškos Draugijos 
(Canadian Geografical Socie
ty) nariu, ši draugija leidžia 
nėnesinį laikraštį, “Canadian 
Geographical Journal”.

DURPĖS LIETUVOJE
Apskričių savivaldybių turi

momis žiniomis, ūkininkai kas 
met durpių prikasa sekančiai:

Alytaus apsk.
Kauno 
Kretingos 
Marijampolės 
Mažeikių 
Panevėžio 
Rokiškio 
Seinų 
šakiu 
Šiaulių 
Tauragės 
Telšių 
Ukmergės 
Utenos 
Vilkaviškio 
Viso tonų

tonų 1,035 
615 

5.221 
29.782 
6,771 
5.954

43 
23.202 
2.090 
2,908 
2,475 
8,621

4 
300 

39,894 
128,915

‘MAISTO’ ATSTOVUI 
ATSILANKIUS

Lietuvos “Maisto” (skerdyk
lų ir eksporto) Bendrovės at
stovas p. L. Grigonis New Yor- 
kan atvyko Spalių 30 d. New 
Yorke jis buvo iki Lapkričio 8 
d. Per tą laiką susipažino su 
vietos rinka, importeriais ir ki
tomis atitinkamomis įstaigo-
mis. Dabar p. Grigonis yra 
Chicagoje ir ten bus iki šio mė
nesio pabaigos. Su juo galima 
susirašyti sekamu adresu:

Consulate of Lithuania 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ill.
“Maisto” produktais, ypatin

gai konservuotais (canned) 
kumpiais, yra stipriai susiin- 
teresavę keli New Yorko ur
mininkai (wholesalers) bei im- 
porieriai. Jeigu mėsos rinka 
greitu laiku nepakryps priešin
gon kryptin tai New Yorko im- 
porteriai duos “Maistui” dide
lius užsakymus. Iki šiol dides
nėmis siuntomis New Yorke 
yra gauta apie 1000 šaldytų 
kiaulių ii' apie milijonas svarų 
sviesto.

Lietuviškos įstaigos taip pat 
yra susirūpinusios importu iš 
Lietuvos: Marianapolio Kolegi
ja, Thomson, Conn., praeitą 
mėnesį užsakė ir šiomis dieno
mis gavo didelį siuntinį Lietu
vos kumpių, bekonų ir sūrio. 
Newarkietis p. Trečiokas užsi
sakė 1000 konservuotų kumpių. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė iš 
Bostono buvo atsiuntus New 
Yorkan importo komisiją pasi
tarti importo reikalu.

Kadangi importas yra gana 
komplikuotas biznis ir mažais 
kiekiais importuoti neapsimo
ka tai patartina suinteresuo
tiems Lietuviams atskirose 
apielinkėse suorganizuoti im- 
porterių įmones, gerai susi
tvarkyti ir tada imtis importo 
įvairių prekių iš Lietuvos.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

New Yorke.

WATERBURY, Conn.
Lapkričio 3 d., Waterburyje 

buvo surengta masinis Lietuvių 
susirinkimas, kuriame išnešta 
protestas prieš Vokietijos Hit
lerio ir jo sekėjų pasikėsini
mus ant Klaipėdos ir bendrai 
del jų grąsinimų karu. Paga
liau rezoliucija pareiškia prie
šinimąsi visokiems grobikiš
kiems karams nežiūrint kas 
juos pradėtų.

Rezoliuciją pasirašo: Komisi
jos pirmininkas Thomas Ma
tas, sekr. Juozas Strižauskas, 
iždininkas J. Adamelis.

AKRON
GAVO 20 METŲ KALĖJIMO

Buvęs Akronietis Antanas 
Balsis Lapkričio 16 d. federa- 
liško teismo Clevelande nubau
stas 20 metų kalėjimam Jis 
pripažintas kaltu dirbime ir 
platinime klastuctų popierinių 
pinigų. Prie kalėjimo bausmės 
dar jis priteistas užsimokėti 
$2,000 piniginės pabaudos.

Jo meilužė, kuri padėjo jam 
tą darbą varyti, gavo du metu 
kalėjimo ir priteista sumokėti 
$1,000 pinigais.

Kiti du Balsio draugai gavo 
po 7 metus kalėjimo ir turi už
simokėti po $1,000 piniginės 
pabaudos.

Kitų jo pagelininkų teismas 
atsibus vėliau. Balsis įvedė 
nekurtuos Lietuvius į savo ne
gerą užsiėmimą visai nekaltai.

Kožnam patartina saugotis 
blogų žmonių, vengti jų drau
gijos ir su jais niekur nedaly
vauti.

RENKA AUKAS. Aki one 
pradėta vajus sukėlimui $450.- 
000 į vargšų įstaigų, ligoninių 
ir tam panašių vietų užlaiky
mui 1936 metais. Kalnas.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Lietuviški RADIO Programai
(Iš didesnių stočių—girdimi toli) 

Clevelando Lietuviu Vaizbos Buto 
WJ A Y—Cleveland (610 kyloc.) 
Sekmadienį nuo 2:15 vai. po pietų

MARGUČIO—WIND—Gary, Ind. 650 k.)
Sekmadienį nuo 2:00 vai. po pietų

ANTRAS KAZIO PILĖNO LAIŠKAS
_PIJUŠUI GRIGAIČIUI

'štai yra antras įdomus Kazio 
Pilėno-Palmer laiškas, rašytas 
“Naujienų” redaktoriui P. Gri
gaičiui Lapkričio 5 d., 1935 m. 
(kopija) :
“Gerbiamas Tamsta:

“Ir man teko skaityti Tams
tos pastabas ir mano adresu 
paleistas koliones tilpusias 
‘Naujienose’ iš Lapkričio 1 d. 
Tamstos prasimanymas vienok 
tikro dalykų stovio nepakeičia 
—faktai patys už save kalba.

“Leitenantas Vaitkus skridi
mo dienoje nusiskundė lydėju- 
siems jį Lietuviams kad jisai 
teturįs viso tiktai 50c kišeniu- 
je ir todėl jo kelionei ant vie
tos buvo sudėta apie $65, ku
riais pinigais, sako, Vaitkus pa
sidalinęs su ‘Naujienų’ ‘City 
Editor’.

“Jeigu, kaip Tamsta bandai 
pasigirti, Leitenantui Vaitkui 
ir siuntei $200' tai, matomai, ta 
suma visų išlaidų nepadengė, 
nes Vaitkus sulyg ‘ N. Y. Sun’ 
reporterio tvirtinimu, nusi
skundė kad jisai besirengda
mas skristi per Atlantiką išlei
dęs $500 savo pinigų.

“Vietoj išduoti žmonėms su- 
dėjusiems skridimui pinigus at
skaitą, Tamsta puoli ant ma
nęs, Strimaičio ir Vitaičio. Ar 
ne geriau butų kad Tamsta 
vietoj savo skaitytojus bemul- 
kinęs išduotum iš visų pajamų 
atskaitą? Juk žmonės turi pil
ną teisę, žinoti kaip Tamsta, 
kaipo skridimo direktorius, tuos 
pinigus išleidei, ir kodėl Leite
nantui Vaitkui teko (iš $40,000 
kaip laikraščiai skelbia) tiktai • 
5Cc per Atlantiką skristi ? į 
‘Vienybės’ redaktorius Juozas! 
Tysliava savo pastabose tilpu- 
siose ‘Vienybės’ laidoje iš Lap
kričio 5 d. štai ką rašo:

“ ‘Grigaitis, norėdamas iš 
Vaitkaus lėkimo pasidaryti 
naudos ‘Naujienoms’ ir jų 
politiniams sėbrams, įsakė 
Vaitkui nevežti į Lietuvą nei 
vieno laikraščio, išskyrus 
‘Naujienas’. Ir kai ‘Vieny
bės’ redakcija norėjo pasiųs
ti per Lituanicą II du savo 
laikraščio egzempliorius, tai 
p. Grigaitis pareikalavo po 
$250 už kiekvieną egzemp
liorių’. ...”
“Aš pilnai Tamstos jausmus

įvertinu ir man nenuostabu kad 
Tamstai tilpusios mano laiške 
pastabos nepatiko ir kad Tam
stai buvo parankiau jas užslėp
ti. Mane Tamsta juk tyčia už- 
gavai tam kad žmonių akis nuo 
savo darbelių nukreipti, ir to
dėl neturėtum nuduoti nekaltą. 
Tamsta vienok neužmiršk kad 
lazda turi tu galu.... Tamsta 
be reikalo man prikiši buk aš 
savo ‘šnipą’ į Vaitkaus kišenių 
kišau.. Ne tiktai Į Vaitkaus 
transatlantinį skridimą nesiki- 
šau, bet nieko daugiau apie tai 
nežinojau kaip tiktai tiek kiek 
apie tai skaičiau laikraščiuose. 
Ir kuomet į mane kreipėsi re
porteriai tai tik tuomet aš nu
rodžiau asmenis kurie Vaitkaus 
skridimu įdomavo ir kurie ma
no supratimu buvo pilnai kom- 
petentiški jiems suteikti pilnas 
informacijas. Ir tokiu budu aš 
sužinojau kr s užpakalyje skri
dimo slėpėsi: po Tamstos va
dovybe buvo renkami pinigai 
apmokėjimui skridimo išlaidų, | 
apie kurias iki šiolei niekas Iii- j 
tas nežino kaip tiktai Tamsta; | 
Leitenantas Vaitkus dirbo, tru-i 
sė pakolei prisirengė prie pavo- j 
jingo skridimo, ir skridimo die
noje teturėjo viso tiktai 50c. . .

“Aš iškėliau visą dalyką vie-
šurnon todėl kad kitokios išei
ties neturėjau: Tamsta mane 
prie to privertei. Ir dabar jau 
Tamsta pasigailėjimo iš mano

pusės nesitikėk, nes aš Tams
tai nusileisti neketinu. Jeigu 
kas apie raketus nusimano tai 
esu aš, nes tai yra mano užsi
ėmimas visokių gaudagrašių 
darbelius susekti ir iškelti vie
šumon.”

(Pasirašo)
Casimir P. Palmer 

(Kazys Pilėnas).

UŽPARDAVĖ 10,000 
CENTNERIU LINŲ
Kaunas. — šį rudenį, per 

pirmą Rugsėjo mėnesio pusę 
užsienio rinkose linų kainos 
pasitaisė ir tuo pasinaudodamas 
Lietūkis užpardave (daugiau
sia į Angliją ir Belgiją) apie 
10,000 centnerių naujo derliaus 
linų pluošto.

Antrojo pusėje Spalių mėne
sio linų kaina susilpnėjo ir pa
klausimai sumažėjo.

Belgija Pirks Daugiau 
iš Lietuvos

Kaunas. — “Maisto” pirmi
ninkas J. Tallat-Kelpša gryžo 
iš Belgijos, kur lankėsi apžiū
rėti kokioje padėtyje ten gau
namos Maisto siunčiamos pre
kės, ir pasitarti apie tolimes
nes biznio galimybes.

Paskutiniu laiku skerstų be- 
konįnių kiaulių, bekono ir kitų 
mėsos produktų į Belgiją pra
dėta siųsti reguliariau ir dau
giau. Dabar per savaitę kiau
lių į Belgiją pasiunčiama po 
1,000. Mėsos siunčiama viso
kios: įvairus sūdyti ir rūkyti 
kumpiai ir tt.

Toliau p. Tallat-Kelpša pa
sakojo kad kaip išrodo, į Bel
giją galima bus kiek ir pjautų 
žąsų išvežti, taip pat butų ga
lima išvežti pjautų riebių ir 
nemažų avių. Avienos bus pa
siųsta netrukus. Atrodo gal, 
galės susidaryti galimumo kiek 
išvežti ir galvijienos. Avienos 
šiuo laiku yra siunčiama ir į 
Švediją.

3 CENTAI ^5
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

S M U I K O S
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausi įmokejimą, 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 Ayes.
Cleveland, Ohio.

KALĖDŲ EmibA
(LIETUVĄ Jgfe-

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
SEKANČIU LAIVU 

jRIPSHOLM — Gruodžio 7
Žemos Ekskursijoms 
Laivakorčių Kainos

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

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



DIRVA 3^

lai

j

DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS S.L.A. Nariai Budėkime!
M
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Kelionė Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

VISIEMS KURIEMS TIK RUPI ORGANIZACIJOS GEROVE
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(Tęsinys iš pereito num.) kas, Adv. Grišius, draugas Mažeika, V. K. Rač- 
kiti.

Balsuokit už ši Tautini Kandidatu Sąrašą
Prezidentu .........................ADV. NADAS RASTENIS,
Vice Prezidentu ..............ADV. ANT. O. ŠALNA,
Sekretorium ............... . ,.M. J. VINIKAS (dabartinis)
Iždininku ...........................ADV. J. S. LOPATTO,
Iždo globėjais .........  ST. MOCKUS,• J. ZALATORIUS,
Daktaru kvotėju ..............DR. S. NAIKELIS.
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buvo uždengta. Užtiesale ma- 
šaka, bet balta, išsiūta ant 
žalia rūta tame dugne nebu- 

Uždangai prasiskleidus, scenoje

PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 
PRADŽIA

RUGPJŪČIO 11. Sekmadienis. — Vakar iš 
vakaro teko patirti kad šiandien šv. Petro Bazi
likoje (Kauno katedroje), įvyksta Pasaulio Lie
tuvių Kongreso delegatams pamaldos. Manau 
sau, buvus Kaune o neatlankyti katedros, to se- 
no-seno maldnamio, kurio dalis sakoma statyta 
net Vytauto laikais, butų nematymas visko ką 
mums kongreso atstovams Kaunas surengė. Vi
sokios vaišės delegatams dykai, taigi ir i kated
rą įžangos nėra, ir mumsdelegatams rodos bu
vo paruošta net garbės vietos už grotelių, su at
sisėdimu. Eidamas Kipro Petrausko gatve 
kuri susieina su Parodos gatve ir nuveda į Lais
vės Alėją miesto viduryje, žiūriu suka savo for- 
duką musų Amerikiečių pažystamas operos ar
tistas Antanas Sodeika. Sodeikos ir Kipro Pet
rausko namai stovi prie tos pačios gatvės. Pri
siartinęs ir užkalbinęs p. Sodeiką patyriau kad 
ir jis su šeima rengiasi važiuoti į katedrą į tas 
pamaldas, ir pasiūlė mane pavėžėti. Puiku ir 
greitai, nes katedra randasi sename mieste ir 
iki jos reikia pereiti visą miestą, pėkščiam trun
ka apie 25 minutas greitai einant. Išeina poni 

I m — Sodeikienė su šeima, ir visi sėdę į forduką pleš-
I T ; kam į pakalnę ir katedros link.

Sodeika ypatingai įdomavo išgirsti kaip gie- 
dos ta musų Amerikietė p-lė Stoškiutė, kuri tu- 

M rėjo katedroje laike sumos giedoti. Ineinant i 
šventorių, jame matėsi sėdint keliolika ubagų— 
ne taip daug kaip kitados, ir tik labai senų.
Lietuvos' ubagai nesusiprato ar nežinojo kad 
šiandien'į katedrą sueis daug Amerikiečių, ki
taip gi, butų susirinkę visi.... šventorius toks 
pat užleistas kaip Visada buvo. Jeigu Lietuvoje 
dar veikia Lietuvai Pagražinti Draugija jos pa
reigą butų apžiūrėt Lietuvos arki-katedros šven- 
tdrių, neš ten kaip kada sueina ir kitų šalių dip
lomatai, ir mato kaip užleista bazilika, kuri tu
rėtų būti gerai prižiūrėta.

Sodeikų šeima katedroje, buvo tolei tik ko] 
Sodeika gavo gerai įsiklausyti p-lės Stoškiutės 
dainavimo, ir paskui, nesibaigus pamaldoms iš
ėjo. Bažnyčioje matėsi ir ponų ir ponių, ir kai
miečių ir miesto vargšų, visi greta vienas kito 
stovi ar klupauja, vieni poteriauja ar skaito 
Lietuviškai, o kai kurie Lenkiškai. Kiti tik taip 
sau prastovėjo. Katedroje prie paskirų altorių 
ėjo paskiros mišios, prie mažųjų altorių skai
tytinės, o prie didžiojo altoriaus aukštąsias mi
šias laikė rodos Chicagos pralotas Krušas.

Išėjęs iš katedros, aš šiek-tiek apžiurinėjau 
tai kas man įdomu: patį katedros subudavojimą, 
senoviškas plytas, kuriomis buvo budavojamos 
ne tik bažnyčios bet ir Lietuvos ir kitų šalių 
viduramžių pilys.

Tuo tarpu pasibaigė pamaldos, išėjo laukan 
Adv. Skipitis ir Kauno burmisti'as Merkys, pa
sisveikinome, pasikalbėjome. Tą pat dieną pas 
pp. Bružus buvom užkviesti mes Amerikos laik
raštininkai ir pora Kauno laikraštininkų pie
tums, taigi skubėjau atgal, kad spėtume papie
tauti, nes po pietų jau paskirta prasidėti Kon
gresui.

KONGRESAS!
Trečia valanda po pietų paskirta Kongreso 

pradžiai. Renkamės į Valstybės Teatrą visi de
legatai ir svečiai kurie turi leidimus Į teatrą in- 
eiti. Ineiti norinčių buvo daugybė, o teatre vie
tos labai maža, taigi tegalėjo ineiti su pakvieti
mais. Visi delegatai vakar jau buvo gavę, ku
rie atsilankėm į DULR raštinę, delegato ženkle
lius, paprastas skardines apvalias sagutes su 
raidėmis “I P. L. Kongresas”. Papratę Ameri
koje seimų laiku gauti gražesnius ženklus, ne- 
kurie pasigedome puošnesnio ženklelio.

Einant per sodą, matėsi pilna prisigrūdę 
žmonių: Kauniečių ir iš aplinkinių kaimų ir mie
stelių. Visi norėjo matyti kongreso delegatus 
ir ceremonijas.

Suėjus Į teatrą, delegatai susėdom j kiek
vienam rezervuotą vietą, kas labai gerai, nes 
tokiu budu nebuvo nei susigrūdimo nei jieškoji- 
mo vietų. Teatre matėsi pažystamų: Dr. Jonas 
šliupas, J. O. Sirvydas, Purvis, Mikas Petraus
kas, A. Sodeika, Pral. Krušas, buvę Lietuvos 
prezidentai Dr. Grinius, Stulginskis; Lietuvos 
aukštieji karininkai, Gen. Bulota, Maj. Ardic
kas, tie kuriuos pažinojau. Prie tų, matėsi Lie
tuvos Ministeris Anglijaij, B. K. Balutis, kuris 
Lietuvoje ktostogavo; Drangelienė, Byanskienė, 
Janušas, Vitaitis, Pivaronas, Garmus, Trečio-

A. Merkys, 
pareikšda- 
atidarymo 

Smetoną.

kauskas ir
Teatro 

tesi didelė 
tamsaus aksomo,
tų įmatoma, 
jau sėdėjo Lietuvos spaudos atstovai, arti trys 
desėtkai prie tam tikrai paruošto stalo. Ineina 
scenon Prezidentas Smetona, DULR. Pirminin
kas Adv. Skipitis, Kauno burmistras 
Prof. J. Sleževičius. Adv. Skipitis, 
mas Kongreso atidarymą, perstata 
kalbą pasakyti Lietuvos Prezidentą

Prezidentas sutinkamas vių dalyvių gausiu 
plojimu.

Scenoje, šonuose kabojo keliolika įvairių 
šalių vėliavų, kurios perstatė šalis kur randasi 
Lietuvių kolonistų. Per vidurį matėsi DULR 
vėliava, gražaus darbo; buvo Vytauto Didžiojo 
ženklas. Stalas prie kurio sėdėjo Lietuvos Pre
zidentas ir DULR valdyba buvo žalia gelumbe 
apdengtas, paaukštintas. Priešakyje gelumbėje 
buvo išsiūta DULR emblema: žemės skritulis 
su skrendančia kregžde.

Po Prezidento kalbos, visi teatre atsistoja, 
orkestras ir teatro choras už scenos sugroja ir 
sugieda Tautos Himną. Taip tai buvo atidary
tas Pirmas Pasaulio Lietuvių Kongresas.

Dabar pasakė ilgesnę kalbą apie Kongreso 
tikslą pats kongreso organizatorius Adv. Rapo
las Skipitis. Jis dabar matė kad jo didelis dar
bas, kuriam jis pasišventė net į Ameriką ata- 
žiuoti, pilniausia įsikūnijo.

Adv. Skipitis po to patiekia sąrašą nužiū
rėtų delegatų ir DULR valdybos narių į Kon
greso prezidiumą. Perstatyta sekanti:

“Draugo’1 redaktorius L. šimutis, Chicago, 
Pralotas M. Krušas. Chicago;
“Tėvynės”' red. S. E. Vitaitis, New York;
“Dirvos” red. K. S. įKąrpįus, .Cleveland: 
Aug.'Voroneckis, Ryga, Latvija,- 
A. S. Trečiokas, Newark, N. J.;
Ona Gečionytė, iš Škotijos,
“Naujienų” red. K. Augustinas, Chicago;
Adv. Skipitis, Kaupas.
Prezidiumas tapo pakviestas užimti vietas 

scenoje prie to žaliojo stalo. Prasidėjo formalė 
Kongreso eiga.

Sekė Kongresui sveikinimai nuo Įvairių Lie
tuvos organizacijų, ką atliko jų vyriausi vadai. 
Tautininkų Sąjungos vardu sveikino J. Tūbelis, 
Lietuvos ministeris pirmininkas.

Kadangi į Kongresą su sveikinimais susi
rinko daugybė atstovų ir visų partijų vadai, tas 
parodo kad Kongreso idėjai pritaria visa Lietu
va.

valandą, ir Kauną 
dienos. Kelionėje

kuriuos atliko šie: 
buvęs Prezidentas

SPORTININKAI Iš RYGOS
Nepaprasta naujiena: Pirmininkas Skipitis 

praneša jog gauta žinia kad tik ką atbėgo iš 
Rygos, Latvijos sostinės, Lietuviai sportininkai, 
virš desėtkas jaunų vaikinų, kurie atnešė Lat
vijos Lietuvių sveikinimą Pasaulio Lietuvių 
Kongresui! Matant jaunuolius, atbėgusius pėk- 
ščius keletą šimtų kilometrų, taip pasiaukavu
sius ir taip įvertinančius Kongresą, daugelio 
akyse pasirodė ašaros. Sportininkus užvedus 
scenon, visa publika smarkiausia plojo. Vienas 
atbėgusiųjų perskaitė sveikinimą, į ką irgi atsi
liepta gausiu plojimu. Rygos jaunuoliai išbėgo 
iš Rygos vakar iš vakaro, 6 
pasiekė šiandien 1 valandą 
užtruko 17 valandų.

Sekė toliau sveikinimai, 
Kauno Burmistras Merkys;
A. Stulginskis, buvęs Prezidentas Dr. K. Gri
nius; Valstiečių-Liaudininkų vadas Adv. M. Sle
ževičius. Prie jo kalbos reikia šiek-tiek apsi
stoti: jis labai karštai agitavo kad Kongresas 
įsikištų į Lietuvos vidaus reikalus, kad pada
rytų reikalavimus pakeisti Lietuvoje esančiai 
tvarkai, išrodė lyg Kongresas susirinko ne apie 
pasaulio Lietuvių reikalus tartis, bet nustaty
ti Lietuvoje tvarką. Gal kiti delegatai tą tu
rėdami mintyje ir važiavo, bet ne tam Kongre
sas buvo šauktas.

Krikščionių demokratų ir “Ryto” vardu — 
Dr. L. Bistras. Lietuvos Socialdemokratų vardu 
Adv. Purenienė turėjo pasirašius net ištisą Lie
tuvos naujos tvarkos konstituciją ar ką pana
šaus, ir kai ėmė viską neigti, smerkti, net salė
je turėjo pakilti trukšmas ir jos kalbą nutrau
kti. Visai ne į tą pusę kalbėjo kaip reikėjo.

Tačiau visų partijų vadai pasisakė ką jie 
linki ir ko Lietuvoje pageidauja2 ir juos niekas

Artinantis SLA. Centro vir
šininkų rinkimams, visuomet 
musų kraštutinės partijos tru- 
siasi kad pervarius savo kan
didatus. Taip darydami agita
toriai visai nepaiso to kad Su
sivienijimas jau išėjo iš to lai
psnio kuriame bent kas galėjo 
vesti jo reikalus. Dabar Susi
vienijimas užaugo į tokią or
ganizaciją prie kurios vairo 
turi stovėti žmonės pasižymėję 
organizacijos reikalų žinojimu. 
Jie turi būti nesutepto charak
terio. Stoję į organizacijos va
dovybę, jie turi žiūrėti ne sa
vo asmens, ne savo partijos 
reikalų, tik saugoti visų narių 
gerovę ir interesus.

Rinkimuose tautininkai vi
suomet laikėsi tos nuomonės 
kad patys Susivienijin^o nariai 
jau turi suprasti savo reikalus 
ir žinoti kurie asmenys tinka 
organizaciją vadovauti. Tas 
butų gera jei visi nariai įdo
mautų centro valdybos rinki
mais. Bet deja, to nėra! Jau 
1933-34 metais tautininkai ne
susiprato pažvelgti į kairiojo 
sparno vedamą agitaciją, del ko 
SLA. pateko į visai nekompe- 
tentiškų ir net dideliu priešin
gumu 
rankas.

Nors 
tariaus 
M. J. Viniko nurbdymais ir bu- 
vo progų išgelbėti SLA. turto 
didelę dalį — netoli trijų šim
tų tūkstančių dolarių, iškeičiant 
netikusius- Bondsus' ant pasto
vių valstybės popierių, — bet 
tūli nekompetentiškį SLA. vir
šininkai tam griežtai pasiprie
šino, del ko milžiniška Susivie-

pasižymėjusių žmonių

dabartinio SLA. sekre- 
ir visų reikalų vedėjo

“kainijimo turto dalis buvo 
į balą” išmesta....

Di ktatoriškumas
Iki šiol musų gyvenime dar 

niekad nebuvo girdėta tokių 
stebuklų kad pasišventusius 
organizacijai narius-veikėjus S. 
L. A. prezidentas pareikalautų 
rezignuoti iš idėjinių organiza
cijų vien del to kad anos orga
nizacijos nepatinka Susivieniji
mo prezidentui! O dabartinis 
SLA. prezidentas Bagočius tą 
padarė: jis pareikalavo kad 
“Tėvynės” redaktorius Vitaitis 
ir SLA. sekretorius Vinikas re
zignuotų iš Sandaros!

Niekas ikišiol nedryso uždėti 
cenzūrą ant SLA. narių pini
gais leidžiamo organo “Tėvy
nės”. Tik dabartinės Apšvie
tos Komisijos nariai — komu
nistas Miliauskas ir socialistas 
Montvydas — tą padarė. Mu
sų pirmtakunai už spaudos lai
svę galvas guldė, kraują liejo.' 
kalėjimuose puvo, Sibiro tyruo
se šalo ir pačioje Lietuvoje 
carbernių Muravjovo ir Klin- 
genbergo įsakymais buvo žu
domi kovoje už išgavimą Lie
tuviams spaudos laisvės. Ir štai 
tą spaudą, musų pačių laikraš
tį, Bimbos ir Grigaičio 
drysta vėl varžyti, ir 
šioje laisvoje šalyje.

Tautinio nusistatymo
viai visuomet buvo tolerantin
gi. Anais laikais, kai socialis
tai vaikščiojo su kirviais, no
rėdami tą Susivienijimo medi 
nukirsti ir suskaldyti. “į tūks
tantį dalių7’, tautinio
tym'6 ir demokratinių įsitikini
mų nariai buvo tiek pakantus 
kad vistiek išrinkdavo į SLA.

išperos 
tai dar

Lietu-

nusista-

valdybą socialistus kaip ant F. 
Živatkauską, Dr. F. Matulaitį, 
Dr. J. Baltrušaitienę ir kitus. 
O patys socialistai nei nepajie- 
gė savo kandidatų išrinkti, kai 
po 25-to jubilejinio seimo 1911 
metais jie urmu išbėgo iš Susi
vienijimo, palikdami jame tik 
saujelę ramesniųjų draugų!

Dabar gi, žiūrėkit kas daro
si! Socialistaujanti Apšvietos 
Komisijos “dauguma” pagami
no brizgilus pažaboti tautinio 
nusistatymo nariams kad ne
galėtų laisvai išsireikšti musų 
organe....

Dirbkime prieš Pavojų!
Ar jus, .SLA. nariai, dar ne

matot koks pavojus gręsia mu
sų organizacijai ir visai Lietu
vybei? Ar ilgai dar jus patai- 
kausit tokiems darbams? VY
RAI IR MOTERYS, BUDĖKI
TE!!

Tokie nešvarus sauvaliavi
mai neturi vietos musų organi
zacijoje. Jau laikas tautinio 
nusistatymo nariams suprasti 
ir permatyti kad sunkiu 50 me
tų didelio truso sukrauta orga
nizacija, ilgus laikus ginama 
nuo klerikalų, socialistų ir ko
munistų, negali būti pavesta 
bent kokiems kraštutiniems! 
Tautininkai turi suprasti kad 
Susivienijimas yra tvirtovė gi
nanti tautiškumą ir musų jau
nino auklėjimą — tuos didžius 
Amerikos Lietuvių nuopelnus 
musų tautai. Del to šiais rin
kimais tautininkai būtinai tūri 
susiburti ir visomis jiegomis 
laikytis kad kraštutiniai gaiva
lai ilgiau nepasiliktų šeiminin
kauti musų Susivienijime.

SLA. SARGYBOS K'OMITE- 
TAS, stovėdamas Amerikos 
Lietuvių, b ypač Susivienijimo, 
reikalų sargyboj ė, siūlo sąrašą' 
tokų SLĄ. vršininkaihš, kandi
datų kurių kompėtentiškūmu 
ir tinkamumu ’abejoti negali
ma. Pasįstengkinkime kąd tie 
žmonės hutų nominuoti, o dau
giausia halsų gavę — išrinkti

į Centrą. Visuomenė juos ži
no, nes per metų metus jie iš- — 
tikimai ir sąžiningai ėjo savo 
pareigas kokias • tik visuomenė 
jiems skyrė. Jie nuodugniai 
apsipažinę su Susivienijimo rei
kalais. Jų tautiškumas neabe
jotinas. Už tokius kandidatus 
ne gėda varyt agitaciją kuopo
se ir pavieniuose nariuose, kas 
yra kiekvieno padoraus nario 
šventa pareiga.

Svarbiausia dabar pareiga— 
dalyvaukit visuose kuopų susi
rinkimuose, kuriuose bus nomi
nuojami kandidatai ir atlieka
mi rinkimai, kur reikia balsuo
ti tik už musų įvardintus kan- - 
didatus. Jei nariai nesirūpins 
savo organizacijos reikalais ir . 
paliks “Dievo valiai” tai atsi
ras nepageidaujamos jiegos ku
rios nuneš musų Susivienijimą 
Markso ir Lenino garbei, o už 
tą atsakomybė puls ant musų 
pačių!

Del to, SLA. nariai, budėki
te ! Sargybinis.

PER TVORA
PASIDAIRIUS
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j Enciklopedi- 
albumą-knygą

padėką Lietu-

netrukdė, iki neperėjo ribų, kaip ta moteris.
Lietuvos Karių Savanorių vardu sveikino 

Pulk. Gužas; Amerikos Lietuvių savanorių — 
atsargos karininkas Purvis; Vytauto Didžiojo 
Universiteto — prorektorius Juodelė, ir tt. ir tt.

Be tų sveikinimų kuriuos asmeniškai buvo 
atvykę perduoti įvairių Lietuvos įstaigų ir or
ganizacijų vadai, dar buvo prisiųsta virš poros 
šimtų sveikinimų nuo kitų organizacijų, bet jų 
neskaitė, tik perskaitė sveikinusių organizacijų 
vardus.

Lietuvos Enciklopedijos leidimo atstovas, 
Spaudos Fondo direktorius B. žygelis, trumpais 
žodžiais prataręs savo sveikinimą, pranešė jog 
jie pagamina knygą į kurią pasirašys Kongreso 
prezidiumas, ir tuos parašus įdės 
ją, aprašant apie Kongresą, o tą 
su parašais patalpins muzejuje.

Adv. Skipitis pasiūlė išnešti
vos Prezidentui už dalyvavimą Kongreso atida
ryme, ant ko visi sutiko, ir paskui užkvietė de
legatus į Vėliavos nuleidimo iškilmę Karo Mu- 
zejaus sode. Iš teatro pradėjo visi eiti laukan 
ir Kongreso prezidiumui vadovaujant visi žygia
vo į Muzejaus sodą.

Išėjus iš teatro, iš miesto sode buvusiųjų 
paaiškėjo kad tuo tarpu kai teatre atsidarė Kon
gresas, Kauno komunistai norėjo sode sudaryti 
savotišką demonstraciją, be abejo su žinia Ame
rikos komunistų. Vienas žydukas ar šiaip vai
kėzas norėjęs sakyti prakalbą ir pasilipęs ant 
tvorelės ar suolo, išsitraukęs raudoną vėliavą 
pradėjęs šaukti į minią, “Eikit šian, aš jums 
pasakysiu viską kas jums reikalinga žinoti!” Jį 
betgi rimtesni žmonės tuoj nugrūdo ir rodos 
atidavė policijai, ir tuo “komunistų perversmas” 
miesto sode pasibaigė.

Miniai nuėjus į Karo Muzejaus sodnelį prie 
Lietuvos Laisvės Paminklo ir Nežinomo Karei
vio Kapo, jau ten visur buvo pilna prisigrūdę 
žmonių, ii’ minios stovėjo gretimoje gatvėje. 
Oras buvo gražus tokioms ceremonijoms, prie 
to gi ceremonijos atsibuna nepaprastose aplin
kybėse: prie delegatų iš viso pasaulio! 
kai tūkstančių žmonių užpildė gatvę ir

Ceremonijoms prasidedant, kalbą 
Ministeris Pirmininkas J. Tūbelis ir L.

Dabar man teko matyti Vėliavos nuleidimo 
apeigas prie naujo Karo Muzejaus, ir vėliavos 
buvo nuleidžiamos iš stiebo virš paties muje- 
jaus ir iš bokšto kuris išstatytas labąi aukštas,

keturkampas, ir, stovi greta paminklų vakari
niame sodnelio gale. Iš muzejaus, kaip papras
tai, išėjo eilė vyrų, Lietuvos karo invalidų, ku
rie plieno šalmais ant galvų ir nešini ilgus jieš- 
mus, vedė kelią. Paskui juos išėjo antra tiek 
vyrų, grodami dūdomis tam tikrai pritaikytus 
muzikos dalykus. Prie Paminklo suėjus, vieni 
atsistoja viename paminklo šone, kiti kitame. 
Užkuriama Amžina Ugnis prie paminklo, pasi
girsta trimitai, komandos, ir grojama Tautos 
Himnas. Atiduodama pagarba žuvusiems ir 
pageriama vėliava. Laike tų apeigų buvo pa
dėta du vainikai prie paminklo žuvusių už Lie
tuvos laisvę: vieną vainiką padėjom Vitaitis ir 
aš, nuo Kongreso, antras vainikas buvo nuo Ry
gos Lietuvių.

Apeigų protarpyje buvo padaryta Lietuvos 
kariumenės paradas gretimoje gatvėje, kas da
rė labai malonaus įspūdžio.

Po visų iškilmių prie Karo Muzejaus, tą va
karą visi delegatai buvo pakviesti į Lietuvos 
Viešbutį vaišėms. Ir buvo nepaprastai puikios 
ir smagios vaišės. Tai buvo delegatų ir Lietu
vos svarbesnių žmonių susipažinimo vakaras.

Visi gerė-užė, šoko-kalbėjosi, suėjo į pažin
tį, romansavo per visą naktį! Tarpe visų ma
tėsi ir musų keturi komunistai delegatai, kurie 
gausiai naudojosi delegatams teikiama degtine, 
ir visai dykai, čia musų draugučiai galėjo pri
eiti prie visų ministerių kurie pokilyje dalyva
vo, ir sukritikuoti 
Mažeika, Abekas, 
bobelė.

Antrą valandą
stytis. Trečią valandą jau prašvito, nes Lietu
voje daug anksčiau švinta negu Amerikoje. Vi
si išbuvo viduje iki prašvitus. Ir aš sų visais 
maišausi. Ilgą valandą prisiėjo pradiskusuot 
su nekurtais apie nabagą Vaitkų, del kurio ‘skri
dimo’ Kauniečiai išgalvojo net visokių juokų ir 
anekdotų. Penktą valandą ryto palikau viešbu
tį ir kitus dar besilinksminančius ir ėjau pamie
goti, nes juk reikės vėl į Kongreso sesiją eiti. 
Einu gatve — saulė iš Vytauto kalno viršūnės 
paleido pirmus savo spindulius tiesiai į akis. 
Laisvės Alėjoje pasimatė Amerikoje paprastas 
vėlai pareinantiems naktiniams paukščiams vaiz
das: pieno išvežiojimo vežimas: Pienocentro ve
žikas važiavo su pienu.... šiaip Kaune dar 
jokios gyvos dūšios nesimatė.

(Bus daugiau)

DR. MONTVYDAS sū savo 
gizeliu Miliausku, kaipo SLA. 
Apšvietos Komisijos nariai (re
gis geriau tiktų pavadinti juos 
tamsybės komisarais) puola 
“Tėvynės” redaktorių Vitaitį 
biik jis negeriu “Tėvynę” reda
guoja. Vitaitis jau antrą de
šimtį metų kaip “Tėvynę” ve
da ir visiems neriams buvo ge
rai, bet dabar atsirado “ap- 
Šviestunas”, ,; kuriam i netinka, į 
ir kodėl? Nagi todėl kad pats 
Montvydas nori būti “Tėvynės” 
redaktorium, tai, žinoma, rei
kia.;, Vitaitį neigti ir įrodinėti 
SLA. nariams koks jis yra “ne
geras”.

Susivienijime eina auksinis 
kontestas, rodos kad tie “švie
tėjai” turėtų būti pirmose eilė
se vedime .propagandos ir pa
laikymo Susivienijimo nariuo
se geros nuotaikos. Kur jie su 
savo pasitarnavimu? Priešin
gai, tie mieganti “švietėjai” 
tik atbudo skandalintis ir 
rimą kelti prieš sąžiningai 
bančius žmones, vien del to 
turi asmeninius siekius.

Kas tas Montvydas? Nagi 
tas pats kuris seniau vadino
si Antonovu. Netolimoje pra
eityje Montvydų vardas “šau
niai” skambėjo visuose laikraš
čiuose.

Nu ir garbė butų Susivieni
jimui turėti Antonovą savo or
gano redaktorium....

ne- 
dir- 
kad

“KELEIVIO” bosai labai mė
gsta aiškinti savo skaitytojams 
apie tautininkų bendroves ir jų 
vedėjus. Mano supratimu ma
ža naudos iš to. Ot kad “Ke
leivis” išaiškintų apie savo 
“elektros mokyklą”, kurią anais 
metais buvo įsteigęs savo pa
talpose, iš to jo skaitytojams 
butų daug daugiau naudos ir 
pasimokinimo.
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juos j skudurius. Tai 
Urmonas ir Chicagos

nakties buvo peranksti

buvo 
viena

skir-

Desėt- 
sodneli. 
pasakė 

šimutis.

glėbi ir pabu- 
tokio, juk jie 
Markso bibli— 
vėliavos gar-

NESPJAUK Į vandeni, nes 
paskui reikės gerti. — Taip 
dabar atsitinka su P. Grigai
čiu. Kiek tas žmogutis pri- 
spjaudė ant komunistų, o da
bar kapt juos į 
čiavo! Ir nieko 
visi yra žydelio 
jos ir raudonos 
binto j ai.

Socialistams nuėjus su ko
munistais ir padarius aiškią 
atsiskyrimo liniją nuo sanda- 
riečių-tautininkų, tautininkams 
išeis į sveikatą.

‘Naujieniečiai’ išsiaugino ne
mažus pilvukus dėka sandarie- 
čių paramai. Arba, kalbant 
Dr. Jono šliupo žodžiais, “už
augino gyvatę savo antyje”,, 
kurią dabar turi stengtis kuo- 
greičiausia prašalinti. R. K,

Iii
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KAS BUS TOLIAU?
Tautų Sąjungos griežtas] Grigaitis be abejo turi 

nusistatymas bausti Italiją sutartį mokėti Vaitkui “po 
už pradėjimą karo prieš mažiau negu 25 dolarius Į 

■ Etiopiją, inėjo galėn. į savaitę” iki visokie bizniai
Sankcijose prieš Italiją'iš antro skridimo bus baig- 

dalyvauja 52 valstybės ir ti visiškai.
iš šalies prie to prisidėjo Todėl, jei Vaitkus gryžęs 
Suv. Valstijos ir Vokietija, j Ameriką važinės po Lie- 
kurios nėra Tautų Sąjun- tuvių kolonijas, pasirody- 
gos narės. " mui, tai bus tik pildymas

Pabaudos programas — su Grigaičiu sutarties, ir 
susidedantis iš uždraudimo pelnas eis ne Vaitkui bet 
parduoti Italijai karo gink- Grigaičiui.
lūs ir karo reikmenims me-j Jeigu Vaitkus gavo $15,- 
degą, prekybinio boikoto ir 
finansinio varžymo — pa
daro Italiją prasižengėle 
prieš visas valstybes, palik
ta vienų viena savo rube- 
žiuose. Pabauda turės ga
lioti iki Italija paliaus ka
rą Etiopijoje.

Pats tas karas nėra tiek 
reikšmingas ir pavojingas 
Europos taikai, kaip Italiją 
bausti pasiėmusių valstybių 
galimumas susikibti į karą 
su Italija.

Kaip dabar Italijoje žmo
nės Įtūžę prieš Angliją ir 
kitas stipresnes šalis, leng
va prieiti prie negeistino 
susirėmimo pačioje Euro
poje. Italai puldinėja An
glijos ambasadą ir gatavi 
sudraskyti visus Italijoje 
esančius Anglus. Jeigu Į- 
tužę Italai kurią nors die
ną papildytų politišką žu- 
dystę, to pasekmė butų tie
sioginis karas pačioje Eu
re p-je.

Mussolinio užsispyrimas 
ir dabar gėda nusilenkti 
Tautų Sąjungai, gali pri
vesti prie rimtesnių pasek
mių.

Boikoto pasekmės turė
tų tuoj pradėti rodytis.

'NĖRA TAIP KAIP 
GIRIASI

Amerikietis keliauninkas 
ir rašytojas, H. A. Franck, 
gryžęs iš Rusijos, sa'ko jog 
sovietų gyrimasis kad ten 
nėra bedarbių yra netei-

TZ . ... 'singas. Girdamiesi jog ne-Kaune ir rase kad jis aplankys , . , , , . • i ,
Latviją, Estiją, Suomiją ir net, bedarbių sovietų val-
Sovietų Rusiją ir tuo sustip- kalba, tik apie tuos 
rins ryšius su tomis valstybė- kurie via su valdžia ir 
mis. Tačiau, matome, kad jis kurie valdžios skaitomi “iš- 
gryžta atgal į Dėdės Šamo že- ( tikimais piliečiais”.
mę. Del ko Vaįtkus neapsiėmė j Kurie nėra geruose san- 
skristi Lietuvos kaimynų ap- ‘ tikiuose SU valdžia jie nesi
lankyti, nesunku yra įspėti., skaito ir prie nieko nepri- 
Amcrikos socialistams pritru- eįna. Jų mataį tūkstančius 
ko biznio ir del to jis turi sku- kiekviename dideliame mie- 

[ ' " .. Juk skridi-Į

eina. Jų matai tūkstančius

(Tęsinys iš pereito num.)

beti jiems Į talką.
mas ir buvo tam suorganizuo
tas kad socialistų biznį pakel-

Ap- 
per 
nu- 
kad

AR VAITKUS GAUNA 
TUOS PINIGUS?

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad Vaitkus savo lėk
tuvą “Lituanica II” parda
vė Lietuvoje už pusę kai
nos .kiek kaštavo jo Įrengi
mas.

“Draugas” prie to sekan
čiai pastebi:

“Turint galvoj kad F. Vait
kui buvo mokama suvirs metus 
laiko šimtas dolarių i mėnesi ir 
išlaidos, už lėktuvą gauna ke- 
lioliką tūkstančių dolarių ir 
dar gerą vietą lėktuvų firmoj, 
tai, žinoma, antras skridimas 
jam tikrai buvo naudingas, 
simokėjo rizikuoti skristi 
Atlantiką ir kuogreičiausia 
sileisti pamačius sausžemį,
toliau skrendant lėktuvo nesu
daužyti ir sau biznio nepaga
dinti.”

“Naujienos” praneša jog 
Vaitkus gavo už lėktuvą 
$15,000.

. Ar VAITKUS tuos pini
gus gauna ar juos gaus 
Grigaitis?

Jeigu Vaitkus, butų tiek 
to. Bet mes abejojame.

Grigaitis yra gudrus vy
ras, jis mokėjo išreikalauti 
iš Lietuvos konsulato tūk
stantį Lietuvos valdžios at
siųstų pinigų, nejaugi jis 
dabar ims ir atiduos Vait
kui penkiolika tūkstančių 
dolarių ?!

Mes turime nuojautą kad 
Grigaitis prieš Vaitkaus iš
leidimą pažabojo jį viso
kiais kontraktais, iš kurių 
išsiliuosuoti galėtų tik už- 
simušdamas.

000 už parduotą sumuštą 
lėktuvą, tuos pinigus tik
riausia parvežęs turės ati
duoti Grigaičiui.

Todėl tai rimti Amerikos 
visuomenininkai turi padė
ti pastangas užkirsti kelią 
tam musų gudriam skyme- 
riui toliau iš musų visuo
menės pinigautis Vaitkaus 
vardu.

Lietuvoje gi, kurie mo
kėjo ar mokės Vaitkui tuos 
15 tūkstančių dolarių už 
lėktuvą, privalo tikrai ži
noti kas tuos pinigus gaus.

Tie pinigai, tikrenybėje, 
priklauso ne Vaitkui ir ne 
Grigaičiui bet Amerikos 
Lietuvių visuomenei, ir lėk
tuvas turėjo būti padary
tas Amerikos Lietuvių au
ka Lietuvai.

Kita patėmytina “Drau
go” pastaba:

“I ■’f'tuVOS ----
sulaukus lakūno F. Vaitkaus

KODĖL TAIP?
Musų raudonukams 

kodėl “Dirva” palaikydama 
Lietuvos tautinės valdžios 
pusę, nepalaiko ir Vokieti
jos Hitlerio pusę, o smer
kia ji ir jo darbus.

Draugučiai, todėl “Dir
va ’ palaiko dabartinę Lie
tuvos vyriausybę kad ji rū
pinasi visos šalies žmonių 
gerove, kramto gerinimu, 
kėlimu ūkio, ir bendrai žiū
rėjimu tik savo vidaus rei
kalų.

Hitleris gi lyg žvėris ne
moka tvarkyti savo nami
nių reikalų, šąli terorizuo
ja, o galvą iškėlęs žiuri ką 
užpuolus, kam kandus už 
savo šalies ribų.

“Dirva” negali remti ir 
Stalino komunizmo, kuris 
turi tikslo ne tiek žiūrėti 
i savo naminius reikalus 
kiek į pasaulinę revoliuciją, 
rengti žudynes ir kraujo 
praliejimą kitose šalyse po 
priedanga, darbininkų gero-

VISUR VIS LIETUVIŠKAI
Visur vis Lietuviškai 
Norime kalbėti;
Ką mylėjo mus tėvai — 
Norim mes mylėti.
Visur vis Lietuviškai 
Eikim gint tėvynės, 
Ką saugojo mus tėvai, 
Saugos mus krutinės. 
Visur vis Lietuviškai, 
Kraujo nemaišysim. 
Kaip tėvai taip ir vaikai 
Gryną išlaikysim.
Visur vis Lietuviškai
Kaip tėvai manykim:
Taip giliai, skaidriai, laisvai 
Ateitį statykim.
Visur vis Lietuviškai 
Mes — mes nepražusim.
Ginsimės kaip kart tėvai: 
Buvom. Esam. Busim.

“Karys” F. Bajoraitis.

KRAŽIŲ KOVA
Tai ne vėjų sutartinės 
Gaudžia palei sienas. 
Tai Žemaičiai su kazokais 
Imasi kaip vienas.

Už tikybą ir tėvynę
Jie šventovę narsiai gynė, 
Stojo prieš kaip vienas.

Mus Žemaičiai tvirto budo, 
Laiko muro sienas, 
Jie pavojaus nepabūgo 
Sako, anei vienas.

Už teisybę galvas dėjo, 
Žuti-buti drąsiai ėjo 
Per naktis ir dienas.

Nuo altorių takus klojo 
Vieni savo kūnais, 
Juos kankino ir kapojo 
Žiaurus Dono sūnus.

Kai saulutė patekėjo, 
Šventą kovą jie laimėjo
Nors ir skaudžiai nukentėjo.' 

Siiuonys. _______ _ _ _

rupi

ste. Kaip jie gyvena? Jie 
vaikščioja po turgavietes ir 
rinkdami išmestus kopūstų 
lapus ir supuvusias daržo
ves minta. Jų padėtis 
si, sako Franck.

bai-

LAIŠKAS REDAKCI
JAI

Italijai butų suteikta 
Etiopijai valdyti. .. . 
p. Redaktorius daro 
ir visai dvasiški j ai.

Tokių minčių apsiaubtas, inėjo jis j 
Gimdos palapinę. Vikriai pašoko gražuo
lė, nuraudus it rožė skaistažiedė. Jos akys 
kalbėjo žodžius kurių nemokėjo pasakyti 
lupos.

Kunigaikštis kaip mokėdamas dėkojo 
jai. Paskui ant jos kaklo užkorė auksini 
grandinį kurį buvo gavęs iš magisterio. 
Mergaitė buvo laiminga. Nežinodama kas 
daryti ji apkabino jo kaklą ir karštai 
bučiavo jo veidą.

Tai kunigaikščiui buvo tikras ir 
džiausiąs pergalės atpildas....

pa-

di-

sutaikinti 
neprileisti

dažniausia

Šių metų 45-me “Dirvos” nu
meryje įdėta redakcijos pasta
ba, “Popiežius su Valdžia”, ku
rios visas tonas reiškia lyg ir 
pastabos rašytojo pasipiktini
mą kam popiežius atvirai iš
ėjo su. pareiškimu jog jis pri
taria kad 
mandatas 
Ta proga 
priekaištą
kuri visada laiminus einančius 
į karą kareivius, “nors jie bu
vo užpuolikais”.

Kažin ar reikėtų piktintis 
tuo popiežiaus pareiškimu. Mes, 
katalikai, visada skiriame po
piežių, kalbantį kaipo Bažny
čios galvą tikėjimo ir dorovės 
dalykuose, nuo popiežiaus kai
po šiaip jau jau individo. Aiš
ku kad šiuo atveju jisai parei
škė savo asmeninę nuomonę, 
kuri musų nei kiek nevaržo, 
kurią tačiau, rpes galime ir tu
rime pagerbti, nes, ar šiaip ar 
taip ji vis. dėlto turi gana rim
to pagrindo. Sakysime, jeigu 
jisai, kaip ir labai daugelis ki
tų, numato didelį pasaulinio ka
ro pavojų, kurio juk visi bijo, 
į kurį tačiau žmonija artinasi, 
gal popiežius tada tik pataria 
iš dviejų blogybių pasirinkti 
mažesnę. Yra taip pat žino
mas faktas jog Vatikanas dar 
ir prieš prasidėsiant Italijos su 
Etiopija karui, ir jau jam pra
sidėjus, per savo diplomatus 
dėjo visų pastangų 
besiginčijančius ir 
prie skerdynių.

Kad dvasiški j a
(gal net ištikrųjų beveik visa
da) laimina savo krašto kariu- 
menę — tai lengva suprasti. 
Juk jie yra savo žemės sūnus, 
savo tautos nariai. Tiesa, ka
talikų mokslas skiria puolimo 
karus nuo gynimosi karų, pir
muosius smerkdama, antruo
sius pateisindama. Tačiau gy
venimas rodo kaip begalo sun
ku esti atskirti kada esti puo
lamasis ir kada ginamasis ka
ras. šiandien Italai beveik vi
si yra šventai įsitikinę kad jų 
karas yra visiškai teisingas.

Mes, žinoma, galime čia tu
rėti savo aiškią ir griežtai prie
šingą nuomonę. Mes galime 
net laukti kad šis karas reikš
tų galą visiems fašizmams ir 
hitlerizmams. Tačiau vis del 
to gal reikėtų pripažinti ki
tiems teisę turėti kitokių nuo
monių.

Šv. Tėvo užkabinėjimai, kur 
reikia ir nereikia dvasiški jos 
puolimai, yra tai ne visiškai 
sveikos tendencijos reiškiniai. 
Tikintiems katalikams jie yra 
skaudus. Ir jie neprisideda prie 
musų savitarpių santikių geri
nimo.

'Prašau priimti, pone Redak
toriaus, mano pagarbos Tams
tai pareiškimą. ' 1

Kan. F. Kemėšis.
1R35.IX.15.
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Vėl prasidėjo grafo Braunšveigo kau- 
.ynė su kunigaikščiu Valois.

Kova dabar radosi daug pavojinges
nė. Kardai karštai laižė vienas antrą. 
Abu raiteliai tvirtai sėdėjo ant puikių sa- 

o žirgų. Žiūrovai atsidėję sekė kiekvie- 
_ą kovotojų judesį. Daugumas minios ge- 
ėjosi gražuoliu Prancūzu. Gabaus Pran

cūzo žirgas Pegasas neiškentė priešo ar
elio artumo ir įkando jam į sprandą. Ar
dys suvirpo. Tuo tarpu Prancūzo kar
das, smogtelėjęs į grafo šalmą, nuslydo ir 
sužeidė arklio kaklą.. Arklys pašoko į ša- 
į. Grafas neišsilaikė ir nudribo iš balno 
žemėn.

Valois laimėjo. Garsus delnų ploji
mas sveikino nugalėtoją. Tiktai Vokiečiai 
sėdėjo paniurę ir nusiminę. Grafas pa
šoko nuo žemės ir prašė magisterį leisti 
dar kartą susikirsti. Magisteris betgi ne
sutiko.

Kunigaikštis Valois priėjo prie didžio 
magisterio ir vienu keliu atsiklaupė. Ma
istelis užkorė ant jo kaklo platų aukso 
■ctežį su skrendančiu ereliu ir tarė:

— Didžiuokis, šaunus riteri. Nugalė
jai patį vikriausį ir patį stipriausi riterį. 
Telaimina tave Dievas kovojant su stab
meldžiais !

— Nesididžiuoju, — atsakė kunigaik
štis, — bet džiaugiuosi būdamas tarp gar
bingų tavo karžygių, kur nėra suktybių 
iv keršto, kur vyrauja tiesa ir meilė!

Magisteris nežinojo kokie siųstai 
o sprendžiami kunigaikščiui. Tat jo 
žius palaikė nuoširdžiais ir buvo jais 
enkintas.

Kiek pasėdėjęs tarp žiūrovų Valois 
pakilo ir išvyko namon nelaukdamas visų 
/rumtynių galo. Kryžeiviai palaikė tai 
įer naują savo garbės įžeidimą. Jie vėl 

i'ėjo laukti progos atkeršyti. Vokiečiai 
.dekada neužmiršta savo skriaudos.

Tuo tarpu kunigaikštis, linksmas ir 
'aimingas, sugryžo į savo palapinę. Jis 
nenorėjo sėdėti tarp klastingų Vokiečių. 
Namon gi traukė jį gražuolė Gunda, kuri 
išgelbėjo jo garbę ir gyvybę.

Prie pat palapinės tarnai pranešė kad 
suimtas ir nusikaltėlis arklininkas Geor
gas.

Nusikaltėlis tuojau buvo atvestas pas 
kunigaikštį, kuris ėmė jį tardyti. Vokie
tis iškarto atkakliai gynėsi nepadaręs jo
kios niekšystės. Tačiau, kai inėjo du sti
prus tarnai su virvėmis, jis suprato kad 
jam bus riestai. Ėmė tada klupščias šau
kti esąs nekaltas, tik negalys pasakyti kas 
kaltas. Jį esą varžanti baisi priesaika.

Tada kunigaikštis mostelėjo ranka ir 
virvės smagiais smūgiais palietė Vokiečio 
pečius. Tačiau ir dabar Georgas tik tuos 
pačius žodžius bliovė:

— Negaliu pasakyti!.... baisi prie
saika .... Manęs mirtis laukia....

Kunigaikštis liepė tarnams išeiti. Kai 
jiedu paliko dviese, jis pinigais sugundė 
godų Vokietį prisipažinti. Georgas taip 
papasakojo:

— Šitai padaryti man liepė Markvar- 
das Zalcbachas, įgaliotas visų kryžeivių. 
Jis susirgdino tamstos arklininką Pran
cūzą ir pasiuntė 
Jie įtikinėjo kad 
Už tamstos mirtį 
dangų.... Tik, 
manęs.

mane tamstai tarnauti, 
tamsta esi atskaluonis. 
man žadėjo po mirties 
maloningasis, neišduok 

Jie tada gyvą mane iškeptų....
— Buk ramus, neišduosiu. Dabar gi 

dumk savais keliais! — tarė Prancūzas, 
sviesdamas Vokiečiui maišelį pinigų.

Georgas Mejeris bematant dingo. Ku
nigaikštis ilgai sėdėjo susimąstęs. Buvo 
apie ką mąstyti. Jis atvyko čia padėti ko-1 
voti su netikėliais už šventą krikščionių ’ 
tikėjimą, už tiesą ir meilę. Tuo tarpu pa
ti ordino vyresnybė buvo suruošus jam 
žabangas. Ir jis neabejojamai butų žuvęs 
jeigu ne Lietuvaitė, to stabmeldžių krašto 
duktė, prieš kurį buvo ruošiama dabar 
karo žygis. Ordinas siuntė prisaikdintą 
žmogžudį kad įvykdytų piktadarybę....

šlykštus ir nepakenčiami jam- pasiro
dė dabar kryžeiviai. Jis norėjo kuogrei
čiausia pasprukti atgal į savo tėvynę. Ta
čiau pirmiausia turėjo nuvežti Gundą į

. . . jos tėvus ir ju paprašyti kad pavestų jam
iš Vokiečių Idas-

Gėdos Puota
Kryžeiviai nerimo. Jie išanksto 

rinko visas savo jiegas. Vos tik pasibaigė 
taikos metas, jie tuoj pradėjo karą prieš 
Lenkiją, peržengdami Lenkijos sieną. Jie 
Traukė Zolotirnės miestelio kryptimi. Ši 
miestelį jie pasmerkė žiauriai pražūčiai.

Prieš pradėdami žygius kryžeiviai pa
prastai ruošdavo vadinamą “šlovės puo
tą”. Tai buvo kryžeivių ir visų riterių 
labai mėgstama pramoga. Per šią puotą 
galėjo susėsti už “šlovės stalo” patys nar
siausieji karžygiai. Šis stalas labiausia ir 
viliojo viso pasaulio riterius, nes niekur 
kitur nieko panašaus nebūdavo.

Zolotirnės gyventojai, išvydę išeinant 
iš miško ir rikiuojantis plačioje aikštėje 
milžinišką geležinių kryžeivių armiją, be
galo nusigando. Jie ėmė prašyti tvirto
ms komendantą nieko nelaukus pasiduoti. 

Tačiau komėndantas Sedzivojus buvo nar
sus karys. Jis suramino nusigandusius ir, 
sudeginęs priemiesčius, užsidarė su žmo
nėmis tvirtovėje. Jis pasiryžo gintis iki 
paskutines. Dalis gyventojų slapta norė
jo pabėgti. Vokiečiai juos pagavo, bet į 
nelaisvę neėmė.. Jie suvarė pabėgėlius į 
tvirtovės pasienius, sakydami:

— Jus busit reikalingi kitiems tiks
lams ....

Niekas nežinojo kokiems tikslams ke
tina kryžeiviai panaudoti nelaimingo mie
sto gyventojus. . . . O kryžeiviai ruošė 
-įuotą kokios nebūtų sugalvojęs jokis niek
šas.

SU-

Kitą dieną iš pat ryto kryžeivių sto
vykloje supoškėjo kirviai. Užvi-rė karštas 
darbas. Statė didelį paaukštinimą. Auk
ščiausioje jo vietoje pastatė didelį stalą ir 
dvyliką krėslų aplink jį.

Čia turėjo susėsti narsiausieji karžy
giai. Kurie gi yra narsiausieji turėjo nu
spręsti tam tikras teismas. Teisėjai susė
do už raudona gelumbe užtiesto stalo. Tei
sėjų buvo taip pat dvylika: šeši kryžeivių 
ordino riteriai ir šeši svečiai.

Staiga sugaudė trimitai. Išėjo šauk
lys ir sušuko:

— Garbingi svečiai, taurus riteriai ir 
visi karžygiai! Šlovės stalas paruoštas. 
Garbingas teismas jau sėdi ir laukia jums 
pelnytos šlovės pripažinti. Eikite ir pa
sakokite savo žygdarbius.

Ilgokai niekas nedryso išeiti Į teismą. 
Gabaus vienas riteris priėjo ir tris kart 
sudavė kardu į kabojusį varpą.

— Sakykis, taurus riteri, kas esi ir 
kodėl nori atsisėsti į garbingą kėdę už šlo
vės stalo? — tarė teismo pirmininkas.

— Aš esu grafas Kolmaras, Bonšter- 
no pilies valdovas Liutecijoje... . Nese
nai aš tik su vienu ginklanešiu raitas nu
vykau į Šventąją Žemę pagarbinti Išgany
tojo grabą. Paskui gryžau tais pačiais 
keliais, kovodomas su visokiais pavojais 
ir vargu....

— O kiek netikėlių užmušei šviedriu 
savo kardu? — klausė pirmininkas.

(Bus daugiau)

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga KieKvię- 
nani darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir l - 
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyg Karolis 
610 pusi, su daugeliu iliustracijų. K
Vairas '(Parašė- Van Loan); Tv.itais virsel.ais
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Lietuvos Kariumenūs 17 M. Sukaktis
Rašo Majoras S. Narušis.

Iš Pagairių
Rašo P. W. URBAN.

LIETUVIŲ ANKSTYVI LAIMĖJIMAI j
Šių metų Lapkričio 23 d. sukanka lygiai 17 

metų kai 1918 metais Vilniuje buvo išleistas 
pirmas įsakymas Lietuvos kariumenei, kuriuo 
buvusiam Pulk. Galvydžiui-Bikauskui buvo įsa
kyta steigti pirmutinį Lietuvių pėstininkų pul
ką. Tat ta diena oficialiai užfiksuota kaip pir
moji musų kariumenės užuomazga ir nuo tos 
dienos visame krašte buvo pradėta telkti svei
kos musų tautos jiegos, kurioms paskui teko su- 
vaidint labai gražų ir lemiamą vaidmenį sunkio
mis atgimstančios Tėvynės valandomis.

Nors Vilniuje jau 1918 metais Vasario 16 
dieną buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomy
bė, tačiau materialinės jiegos atžvilgiu musų 
valdžia tada dar visai nieko neturėjo. Tiesa, 
moralinė krašto jiega, tas tų laikų pasiryžimas 
žūti arba laimėti, buvo labai didelis, bet į kon 
krečią formą jis išsiliejo tik tada kada prasidė
jo savo kariumenės organizavimas. Jei Lietu
vos vyriausybė nebūtų suorganizavus savos ka
riumenės, drąsiai galime tvirtinti kad visi jos 
politiniai aktai pasaulio akyse nebūtų turėję jo
kios praktiškos reikšmės ir butų likę tik iškil
mingomis kalbomis, gražiomis rezoliucijomis ir 
jokios realios vertės neturinčiais dokumentais.

Taigi Lietuvių kariumenė atgijo Vilniuje 
senoje Lietuvos sostinėje. Bet neturėdami nei 
pinigų nei ginklų, Lietuviai negalėjo per kelias 
dinas sudaryti tokią pajiegą kuri butų atrėmus 
Rusų raudonąją armiją, jai pradėjus veržtis į 
Lietuvą atsitraukiančių Vokiečių pėdomis. Vo
kiečiams pasitraukiant iš Vilniaus, gryžusieji iš 
Rusijos Lietuviai karininkai, puskarininkiai, pir
mieji kareiviai savanoriai — visi tie karžygiai, 
nežiūrėdami Vokiečių varžymo, bolševikų grą- 
sinimo, Lenkų pasityčiojimų, stojo į Lietuvos 
kariumenę, apsitaisę savais drabužiais, kai kas 
savo žirgais ir ginklais, kaip senovės kariai 
šaukiamieji ir savo valia ėjo ginti tėvynės nuo 
pražūties.

1919 metų Vasario 7 dieną musų kariume
nė, teturėdama nepilnus du pėstininkų pulkus, 
kelis nepilnus batalionus ir 'smulkių specialių 
dalių, stojo į karą su Rušų raudonąja armija. 
Išpradžių kartu su Vokiečiais, paskui viena, ka
ro ugnyje didėdama, kovėsi su galingesniu prie
šu ir karžygiškomis kautynėmis jau Rugpjūčio 
31 dieną išvijo Rusus, šis laimėtas karas davė 
Maskvoj 1920 metų Liepos 12 dieną garbingą 
taikos sutartį ir nustatė Lietuvos sienas su Vil
nium ir Gardinu.

KAIP ATSIRADO BERMONTININKAI
Kada Lietuviai rytuose kovėsi su Rusais ir 

pietuose laikė frontą prieš Lenkus, kurie sten
gėsi vis veržtis į atvaduotos Lietuvos kraštą, 
žiemiuose kilo naujas pavojus. Vokiečių gene
rolas Goltz, po Versalio sutarties nebegalėda
mas atvirai kariauti, iš savo pairusios divizijos 
ir Rusų belaisvių sudarė tarytum Bermonto- 
Avalovo Rusų kariumenę, labai gerai apginkla
vo ir alkaną paleido prieš Lietuvą ir Latviją. 
Iki 1919 metų Lapkričio 20 dienai Bermontinin
kai buvo užėmę ir plėšė visą žiemių Lietuvą. 
Su jais karžygiškai kovojo musų partizanai. 
Musų kariumenė, atsigręžus nuo Rusų fronto, 
supliekė Bermontininkus, kurių Gruodžio 15 tą 
patį metą Lietuvoje jau nebuvo. Kovos su Ber
montininkais davė Lietuviams daug karo tur
to, kuriuo geriau buvo apginkluota musų kariu
menė. O jos tuo tarpu jau buvo ti*ys divizijos 
su įvairiomis ginklų rūšimis.

KOVOS SU LENKAIS
Ilgiausia teko kariauti su Lenkais, galin

gu, tik negarbingu priešu. 1919 metų Balan
džio 20 dieną Lietuvių kariumenė, bevydama 
bolševikus, prisiartino prie Vilniaus, bet Lenkai 
užlindo už akių ir jį paėmė. Kai 1920 metais 
Rusai sumušė Lenkus ir šie atsitraukė net iki 
Varšavos, tai Vilnių užleido Rusams, fronte su
stabdydami Lietuvių kariumenę, kuri tik vėliau 
įžengė į Vilnių ir užėmė Maskvos sutartim nu
matytas sienas.

Tuo laiku Prancūzų sutvarkyti ir vadovau
jami Lenkai pradėjo pulti Rusus ir kartu Lietu
vius, nors Lietuva buvo pareiškus bešališkumą 
(neutralitetą) ir pasiūlius naują demarkacijos 
liniją. Šitoj operacijoj Lietuvių kariumenė la
bai nukentėjo ir del to nepajiegė atmušti Želi
govskio smurto. Spalių 7 d. Lenkai pasirašė 
su Lietuva sutartį, kuri nustatė demarkacinę 
liniją;' ir,, paliko (Vilnių Lietuvai, o Spalių 9 dieną 
Želigovskis įsiyeržė į .Vilnių' ir „ėjo toliau į Lie
tuvą. šis siaudus smūgis ' padidino tautos at
sparumą: buvo papildyta ir padidinta kariume
nė (iki keturių divizijų), kuri pagaliau < narsiai 
sumušė Želigovskio kariumenę ties Širvintais 
ir Giedraičiais ir Lenkai butų buvę išvyti iš Vil

niaus jei vėl ne Santarvės komisija, kuri parei
kalavo Lietuvi) sustabdyti karą ir nutiesė ne
utralią zoną, vėliau demarkacinę liniją, kurią 
Ambasadorių konferencija 1923 metais pripaži
no Lenkijos siena. Lietuva nepripažino to spren
dimo, nes jis atplėšė nuo jos vieną trečdalį 
krašto.

Tačiau Vilniaus žemės laikinis netekimas 
nepakirto Lietuvos gyvybės. Ji toliau stiprėjo 
r jungėsi savo krašto sargyboje. 1922 metų 
Kovo 31 dieną musų kariumenė įžygiavo į Pa
augą, o 1923 metų Vasario 20 dieną — į Klai
pėdą.

Musų kariumenė dar jauna, bet nemaža jau 
teko jai kovoti, daug savo kraujo pralieti Lie
tuvos laukuose.

VISI DIRBO PASIŠVENTĘ
Pirmieji tais 1918—1920 metais musų tik 

>esitveriančios kariumenės žygiai buvo begalo 
. amkųs ir dabar mums tenka tik stebėtis kaip 
pirmieji musų kariumenės savanoriai, mažai ka
riškai mokyti, blogai ginkluoti, apiplyšę, tvirtai 
buvo pasiryžę žut-but savo tikslą pasiekti. Jie 
itliko tokius darbus prieš Lenkus ties Giedrai
čiais ir širvintais, prieš Rusus ties Panevėžiu 
ir Zarasais, prieš Bermontininkus ties Radviliš- 
ciu, prieš kuriuos su pagarba turime nulenkti 
;avo galvas. Tai buvo didžiausio jiegų įtempi
mo, didžiausio ir sunkiausio musų kariumenės 
kruvinų žygių darbo laikai.

Be savanorių, su gražiu ir garbingu pasiry- 
iimu tada pasirodė ir Lietuvos visuomenė savę 
lukomis ir nuoširdumu bei dideliu entuziazmu.

Iš Lietuvos žemių buvo išvaryti bolševikai, 
sutriuškinti Bermontininkai, sumušti Lenkai ties 
Giedraičiais ir Širvintais, ir jei nebūtų įsiki
bus Tautų Sąjungos kontrolinė komisija, šian
dien Vilniuje butų plevėsavus ne Lenkų erelio, 
□ Lietuvių su balta vytimi vėliava. Bet čia ne 
musų kariumenės kaltė. Kariumenė savo užda
rinį atliko garbingai.

Lietuvos kariumenė steigėsi-augo karo ir 
■evoliucijų ugnyje, todėl ji negalėjo iškarto tu
rėti tobulos organizacijos. Nebuvo nei aukšto 
karo mokslo prityrusių karininkų, nes Rusijos 
’aikais Lietuvių karininkų, kaip katalikų, moks- 
slo ir tarnybos teisės buvo aprėžtos.

KAIP DIRBAMA DABAR
Išėjus iš karo ugnies, patiems Lietuviams 

prireikė tvarkyti, naujinti ir mokslinti savo ka
riumenę.

šioje srityje jau daug padaryta. Pirmiau
sia nustatyti kariumenės mokymo pagrindai 
(karo doktrina). Karininkų mokslingumui pa
kelti patobulinta karo mokykla ir buvo įsteigti 
aukštieji karininkų kursai, su įvairių specialy- 
bių skyriai, per kuriuos jau yra perėję daugu
mas karininkų, įsteigti Generalinio štabo kur
sai, kurie jau davė kelias dešimtis gerai paruoš
tų specialistų. Be to, kasmet siunčiama kari
ninkų į Belgijos, Čekoslovakijos, Prancūzijos ir 
Italijos karo akademijas ir speciales mokyklas.

Taip pat daug padaryta puskarininkų lavi
nimui. žymus jų procentas pasilieka kariume- 
nėj, todėl karininkai jau turi daug prityrusių 
padėjėjų.

Kareivių mokymas palengvėjo. Rusų pali
kimu kariumenė pirmais metais gaudavo iš 100 
naujokų arti 50 neraštingų. Dabar neraštingų 
beateina į kariumenę arti 30 nuOš. ir tie pro
centai kasmet mažėja. Bet laikantis dėsnio kas 
tik sąmoningas pilietis tegali būti geras karei
vis, kareiviai mokomi ne tik kariškų dalykų, bet 
ir skaityti, rašyti. Be to, jiems laikomos pa
skaitos, rengiamos ekskursijos ir teatro vaidi
nimai, net operos, kareivinėse įvesta radio, jie 
dovanai gauna įvairių dienraščių ir žurnalų. 
Visa tai išlavina kareivius ir neraštingų iš ka
riumenės mažai beišeina.

Kariumenės leidžiami raštai irgi gerėja. 
Pradėdama steigtos, kariumenė neturėjo nei 
vienos kariškos Lietuviškos knygos tinkamos 
darbui, o dabar jau turi daugiau kaip 300 savo 
knygų (statutų, vadovėlių ir tt.), turi laikraštį 
“Karį” kareiviams, karo mokslo žurnalą “Musų 
žinynas” ir “Kardas” karininkams. Visos spau
dos pagerėjo turinis, kalbos dailumas ir pavir
šius.

Kariumenei tobulėt daug padeda bibliote
kos, kurių 1918 metais nebuvo nei vienos, o da
bar jas turi kiekviena kariumenės dalis ir prie 
kariumenės štabo ■ yra ■ Kariumenės biblioteka. *

Visiems kariumenės nuveiktiems darbąips 
ir Nepriklausomybės karui vaizduoti yra įsteig
tas Karo Muzejus.

Taigi Lietuvos kariumenės 17 metų sukak 
tuvės rodo kad Lietuvių tauta, amžiais priešų 
engtai, pajiegė sudalyti ginkluotą jiega, kuri du

Iš LIETUVOS KILĘ 
GARSUS ŽMONĖS

Tūlame mokinių periodiniam 
leidinyje radau pažymėta jog 
garsieji Eddie Cantor ir Jaša 
Heifetz yra kilę iš Lietuvos 
žydų. Aną metą Cantor ra
dio programe, kurį davė Chase 
and Sandborn firmai, truputį 
prisiminė apie savo kūdikystės 
dienas (tik nepasakė kurioje 
šalyje), kaip jis likosi našlai
tis ir kaip jį senelė auginus. 
Esą senelė palikdavo jį vieną 
namie, o ji kamuodavos su 
kromeliu po kaimus. Gal dar 
ir silkes pardavinėjo. Jis sa
kėsi įsmeigęs akis žiūrėdavęs 
ir žiūrėdavęs pro langą sene
lės pareinant, o ją pamatęs nu
džiugdavęs.

Lietuva yra išleidus į pasau

lį daug didžių asmenų. Jos 
tikri sunai ir dukterys, deja, 
išėję iš tėvynės greitai nutau
sta kuomet tik dasigauna šil
tos vietos. Regi va Kepurnin
kas (Lotyniškai rašęsis Coper
nicus), gyvenęs kiek amžių at
gal astronomas, esą buvęs Prū
sų Lietuvis. Pravartu pažymė
ti kad jo ne tik atrasta jog 
musų žemė sukasi apie saulę, 
bet jo butą ir didelio finansų 
žinovo ir ta tema jis dar dabar 
labai daug panaudojamą kny
gą parašęs antrašte, “Monetae 
Cudendae Ratio”, kurioje jis 
rašo jog “laikas sutaisytas 
dangiškų kūnų sukimosi” ir 
taigi laikas ir pinigai yra pa
grindu kontrakto nutuokimo. 
šioje knygoje jis pabrėžė, kaip 
ir Aristofanas senovėje, jog 
blogi pinigai turi kryptį varyti 
lauk gerus pinigus, kas vėliau 
likosi žinoma kaipo Gresham’o 
įstatas (law). Ir taigi nusta
tymas pinigų pagal aukso svp-

Lietuvos

paskirtas 
kaipo ad-

rį stipriai buvo svarstomas ir 
nustatomas didžiojo astronomo 
Koperniko. Pirm savo išve
džiojimų apie žemės sukimosi 
apie saulę, jis dirbęs įvairio
se kanceliarijose Lenkijoje ir 
Prūsijoje, nesakant kaip musų 
Daukantas, tai čia, tai ten dir
bęs pirm parašymo 
Istorijos.

Kopernikas buvo 
Ermlando vyskupijai
ministratorius Allensteino dio- 
cezinės pilies. Vėliau, vysku
pui mirus, jis prižiūrėjo Frau- 
enburgp dioceziją. Visos šios 
tarnybos bisKj po biskį patrau
kė jį finansus gvildenti. Bet 
jo mėgiamiausias užsiėmimas 
tai buvo tyrinėjimas dangaus 
kūnų ir žvaigždžių, ir kur jis 
negyveno jis vis jieškojo pa
gairių ar bokštų kurie jam bu
vo observatorijos saulinę siste
mą studijuoti.

Jo raštas liečiantis monetas 
labai suįdomino Lenkų karalių,

ir jis tapo paskirtas Prūsijos 
deputiniu kancleriu. Deja, meą 
taip menkai žinome apie Ko- 
perninką jei jis buvo Lietuviu. 
Kalvaitis savo “Vardų Klėte
lėje” turi užrašęs pavardę Ke
purninkas, kas rodo 
šis astronomas kilęs 
vių tautos. Lenkai 
jis jų žmogus.

jog didy- 
iš Liet il
gina jog

metu grūmėsi su galingesniais priešais, apgynė 
nepriklausomybę ir davė jai politiškai sutvirtė
ti. Kariumenė per šį penkiolika taikos metų 
laiką po kovų padėjo mokslo ir tvirtėjimo dar
bui. Per tą laiką daug nuveikta, daug padary
ta, bet dar daugiau reikės padaryti, nes ir Lie
tuvos jungimo darbas dar nebaigtas.

JUNGIS TARP KARIUMENĖS IR 
VISUOMENĖS

Per Lietuvos kariumenę, kaip per gyveni
mo mokyklą, yra perėję daug sveiko jaunimo ir 
gerai kariškai pasirengę. Karo mokykla yra iš
leidus gražų skaičių aktyviosios tarnybos kari
ninkų ir kariunų-aspirantų į atsargos karinin
kus.

Šie atsargos karininkai-kariai palaiko glau
džius santikius tarp kariumenės ir visuomenės, 
šių metų Gegužės 26 d. surengta kariumenės su 
visuomene susiartinimo diena parodė kaip vi
suomenė myli kariumenę, ja džiaugiasi ir di
džiuojasi. Visuomenė gausiai parėmė Vytauto 
Muzejaus statybą, kuriame yra ir Karo Muze- 
jaus patalpos. Buvo suorganizuotas ginklų fon
das, kurį visuomenė irgi gyvai remia visokio
mis aukomis. Tas svarbus faktas liudija kad 
musų kariumenės tiek vadai tiek eiliniai kariai 
yra tikri savo krašto sūnus ir kad kariumenė 
su visuomenė glaudžiai bendrauja.

Įvestas karinis rengimas vidurinėse ir auk
štesnėse mokyklose. Karinį rengimą mokyklo-

se dėsto tikrosios tarnybos ir atsargos karinin
kai. Jaunimas karinio rengimo pamokomis la
bai domisi ir jas mėgta. Vasarą su mokiniais 
atliekami šaudymai iš kariškų šautuvų ir lauko 
pratimai.

Mokykloms siunčiamas kariumenės laikraš
tis “Karys”. Mokiniai jį gausiai skaito ir jame 
bendradarbiauja, rašydami įvairiais reikalais ir 
jaunimo gyvenimo straipsnius, eilėraščius ir gal
vosūkius.

Karinis auklėjimas pradedamas plėsti ir 
pradžios mokyklose, kad jaunimui iš mažens 
butų skiepijama Tėvynės gynimo idėja ir mei
lė kariumenei. Nors musų 17 metų gyvenimo 
laikotarpyje tokių mažai teatsirasdavo kad ven
gtų kariumenės ir jos tarnybos, priešingai į ka
riumenę nemažai ir dabar taikos metu ateina 
savanoriais, 
priimami.

Nors ne 
kaimyninius
grasina musų nepriklausomybę 
mes, vadovaujami visos tautos 
jiego Vado Antano Smetonos,, ir didelio autori
teto karininkų, Pulk. St. Dirmanto, Krašto Ap
saugos Ministerio, ir Generalinio štabo Pulki
ninko St. Raštikio, Kariumenės Vado, dirbame 
taikos padėties kario darbą žinodami kad vie
ningume ir tvirtame pasiryžime gludi tautos 
stiprybė..

bet del vietų stokos jie sunkiai

paslaptis kad mes 
priešus, kurie ne

turime nemažus 
tik tyko bet ir 
panaikinti, bet 

ir ginkluotų pa-

GRAMATIKOS KLAUSIMU ■
Apie Lietuvių kalbos grama

tiką Angliška kalba jau senai 
kalbama. Ji butų labai nau
dinga Angliškai kalbantiems 
mokytis musų kalbos. Ameri
kos Lietuvių jaunimas galėtų 
tobulai pasimokyti savo tėvų 
senos, gražios ir svarbios kal
bos sau prieinama Angliškai 
kalba. Kokios tik yra pastan
gos rengti tokią gramatiką la
bai sveikintinos.

Amerikos dvasiškių Marijo
nų buvo projektuojama tokia 
gramatika, bet, kaip patiriama 
iš Fr. Navicko, M.I.C., Maria- 
napolis Kolegijos, Thompson, 
Conn., jos rengimas dar nepra
dėtas.

Prof. Alfred Senn, Wiscon
sin Universiteto, nesenai para
še tokią gramatiką ir nusiun
tė rankrašti SLA. centrui at
spausdinti. Bet apie tai nieko 
negirdėti ir turbut tas rank
raštis dar tebestovi pas kurį 
Apšvietos Komisijos narį.

GARSUS GĖRIKAS
Tarp herojų kurie randasi 

Clevelando Tautų Kultūriniuo
se Darželiuose yra įvairių skir
tumų. Taigi tarp Shakespearo, 
Maimonido ir musų Basanavi
čiaus yra ir Vokiečio rašytojo 
Goethe, kuris per visą savo 
amžj išgėręs 40,000 bonkų Kel
niško vyno. Jis gėręs po dvi 
ar tris bonkas vyno kasdien.

Kas .žino ar musų Lietuviški 
gėrikai jį pralenkia? Kas su
sirašytų kiek išgeria — gal...,

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

delio pasitenkinimo iš jos.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

1936 sieninis kalendorius
DOVANAI

Šalip daugybės gerų ir įdomių raštų kokius kiekvienas skaitytojas “Dirvoje ras, dar 
kožnas NAUJAS SKAITYTOJAS kuris nnuo dabar iki Naujų 1936 Metų isširašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam, gaus Dovanų puikų sienini Lietuvišką 1936 kalendorių!

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

- STO KIT TALKON VISK
Nužtenka kad patys skaitysit “Dirvą” — 

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

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje _______________  $2.00
Kanadoje _________________ .$2.50
Lietuvon__________________ $3.00

Visokiais reikalais adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

'^SENIEMS SKAITYTOJAMS: Norint
-------- ...^......................... .................... .............

Prenumeratos Kortelė
Vardas-Pav.

Adresas

Miestas

Kaimas

Paštas

Kas užrašo:

Adresas

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

LIETUVON IŠRAŠANT:

Apsk.

❖j
.... |

. -i-

Miestas ................................................ Valst. ....................... ’ ->

X (Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas) J.
x ■■■'< \4

gauti Kalendorių, pridėkit 10c pašto kaštų \



DIRVA

šgag

Pasaulio Liet. Kongreso
jam ii

Padekavones Dienoje lašu vi

r -'■
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Sales durys atdaros nuo 4 vai., veikalo pradžia 5 vai

PALANGIEČIAI

PONAI, PONIOS, PANELĖS

mus

daugiu 
Pabrėž 
parašo 
džiaugi 
dėlę s

labai i 
žmoną 

Į nimą. 
, be nųt 
, k 1»1 

parneš

reikia' 
žmona, 
meniu 
ras, ga 
ta į ui 
brežiei

vienu I 
nusižit

Ona f 
vTiu'olika 

ir visos 
atšoko ’ 
keturias 
gražių 
8i savo 
taryta 
Pabrėža 
gyvenk 
kasios 
jo falši 
ti valai 
vimo k 
Pabrėži 
vieną-k 
mesdav

. . . Ona Mačytė 

. .. Mare Lasky 
Twila Babarskas

Sofia Kane-Kučinskaite 
. ... Marcelinas Žitkus

Kostiumų—ONA KARPIUS

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

Generalis Direktorius—AD V. NADAS RASTENIS

Dirvos” Redaktorius K. S. KARPIUS, po savo atsilankymo

Muzikalis Direktorius—ADELAIDE MILIAUSKAITĖ

KONGRESO DELEGATAI
. . Petras Luiza 
. J. Kazlauskas 

. , Jurgis Lukas 
. . Juozas žebris 
. . Jonas Medelis 
Marė Galdikiene 
......  A. Zdanis 

. . K. S. Karpius 
. . J. P. Garmus

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

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

MAIKIS .....................
DŽEKIS .....................
FRENKIS ....................
DŽIOVAS ...................
TAMAS .......................
MARĖ .........................
“Tėvynės” Redaktorius 
“Dirvos” Redaktorius . 
Kudirkinės atstovas . .

6835 SUPERIOR AVE. CLEVELAND
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(Iš Teismo Salės)
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įrodinėti
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Buk ir Tu!

GAVORažas.

DARBŲ

reikalų
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STONIS

$1.69

$2.19 $1.69

$2.45

AU. IN PEBSON

įžangos ir keliolikos 
klausimų, studentas 
teisėją tokiais žo-

vietą.
taisy-

M
X

Lietuviu S~ 
šokiai pra-

Di džiausiu ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m. 
Siunčiamas Dykai.

Gorodinsky, nors jo pavarde 
Lenkiška, yra pirmiausia Či- 
o paskui muzikantas. Kaipo

tJuodanic į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

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

ir visokių ki- 
(18) 

Aptiekti 
Cleveland, O.

ENd. 8534

į seną Lietuvišką 
rūšies laikradePių 
Antrašas
JOS. KONECNIG

6407 Superior Ave. Cleveland

AUTO SHOW
sLNov. 23-30^®
_ ___ l. ■ ' Si ■" '*' c _ i

pa- EAZARAS
to- šv. Jurgio parapijos salėje 
ta- prasideda, bazaras šį sekmadie- 

roasteryje, be to dar -.-.j jr tęsis iki Gruodžio 1 d.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
■i ■<

a

ir pajų ir pyragus iškepti. Net ir 
spanguoles uogas kurios visada su 
indiku duodasi, galima iššutinti tuo 
pačiu kartu.

Prie šito dar reikalinga turėti ir 
kitą, modernišką patogumą — elek- 

: trišką rsfrigeratorių, kurie visų la
bai vartojami. Jame galima užlai- 
kyt viską šviežiais, ypač daržoves 
kaip tik parneštas iš daržo.i: Ateina KALĖDOS 5 

it Pirkti deimantų, laikrodžių, lai-A 
••krodėlių ir kitų brangmenų krei-Š 

pkitės
.£ Pirmos 
Įįtojns.

KEISTA SEIMOS TRAGEDI 
JA KAUNE

Ona Butkaitė, sulaukus de-1 savo sūnų atsiims ir pats au- 
——<... gjnSj jeigu ji su vyru neįstengs

persiskirti ir vaidins jam meile 
atsidavusią. Pabrėžienė nusi
gąsta tokiu mylimojo sumany
mu, ji visaip atkalbinėja, bei 
studentas nesutinka, 
liau, beveik apsipykęs 
brėžiene, jis duoda 
skundą reikalaudamas 
sūnūs butų atiduotas 
jam.

yyniolika metų, ištekėjo, kaip 
ir visos mergelės. Linksmai 
atšoko vestuves, atsinešė savo 
keturias pasogines pagalves, 
gražių rankdarbių ir didžiavo
si savo vyru Povilu Pabrėža, 
tarytum pulkininku. Po metų 
Pabrėža neteko tarnybos ir jų 
gyvenimas, kaip naujos neti
kusios firmos laikrodis, pradė
jo falšuoti, nebetinkamai rody
ti valandas. Tačiau to falša- 
vimo kiti žmonės nepastebėjo. 
Pabrėžienė apsiverkdavo, vyrui 
vieną-kitą skaudesnį žodį nu
mesdavo, ir viskas.

Pabrėža nutarė kad jiems 
reikia vaikų. Su tuo sutiko ir 
žmona. Ir štai, tuo pačiu mo
mentu Pabrėža, dar jaunas vy
ras, gauna stipendiją ir vyks
ta į užsienį čęsti mokslo. Pa
brėžienė palieka viena, mylė
dama išlydi vyrą ir prisiekia 
jam ištikimybę, o taip pat pa
žada jai sūnų.

Kitame name pro Pabrėžie
nės langą dažnai matyti jau
nas studentas su juodais pa
kirptais ūseliais. Nusišypso jis 
kartą Pabrėžienei, o Pabrėžie
nė jam tuo pačiu atsako, ir jau 
jiedu kitą vakarą eina į kino 
“Metropolitain”. Po to jau ir 
daugiau kartu. Sueina laikas. 
Pabrėžienė gimdo berniuką. Ji 
parašo savo vyrui, tas apsi
džiaugęs parvažiuoja ir per di
delę savo tėvišką meilę nepa
stebi kad berniukas, kaip du 
lašu vandens, panašus į studen
tą su juodais ūseliais. O mo
terys kad ir pastebi tai visos; 
vienu balsu tvirtina: ponia Ona, norėjo pulti prie Onos, bet sų-

| silaikė ir lyg sustingo. Studen- 
Vyras'tas drąsiai pradėjo pasakoti 

iouo., uVu ocivv vyiuną, myli visas aplinkybes ir įiuūiuėLi 
žmoną ir kuria šviesesnį gyVe-| kad tikra meilė netelpa sumi
nimą. Bei Pabrėžienė dažnai 
be nuotaikos išeina iš namų, o 
ją palydi tas pats studentas ir 
parneša Vytukui čia raudoną 
pūslę, čia saldainių dėžutę, čia 
vėl automobiliuką....

Vieną gražią dieną studen
tas pasako Pabrėžienei kad jis

Ir paga 
su Pa 
teismu 
kad j< 
auklėt

Gavęs kvietimą į teism;, 
Pabrėža nesuvokia ką tai tur 
reikšti ir eina ramia sąžine. 
Jis manė kad bus supainioto, 
pavardės. Pabrėžienė buvo bal
ta kaip drobė ir nežinojo ką 
daryti: ar ryžtis teisme viską 
pasakyti, prisipažinti, ar užsi
ginti, mesti vyi-ą, ar paversti 
studentą nepilnapročiu. Betgi, 
kaip žinome, ypač moterų šir
dys užmiršta visokią logiką, 
protą. Taip pasielgė ir Ona 
Pabrėžienė.

Po ilgos 
neesminių 
kreipėsi į 
džiais:

— Tegu ponia Pabrėžienė 
pati šioj byloj pasakys keno 
yra kūdikis: mano ar Pabrė
žos?

Onos vyras dairėsi į juodu, 
į teisėją apkvaišusiom akim ir 
atrodė kad dar tik vieną žodį 
ir jis tikrai išeis iš proto.

— Na, mes laukiam tamstos 
žodžio, — prakalba teisėjas.

— To kūdikio tėvas yra stu
dentas Domas Galinauskas. Ir 
aš prašau su vyru persiskyri
mą.

Pabrėža griebėsi už gaivos,

CLEVELANDO AUTO 
PARODA

Clevelandas, vienas iš metropoli- 
tiškiausių miestų Suv. Valstijose, 
reikalauja metropolitiškos muzikos. 
Todėl tai, Cleveland Automobilių 
Paroda, kuri tęsis nuo Lapkričio 
23 iki 30, lankytojams patieks pa- 

muziką — 
muziką. Noy Gorod niky, 

atvyk s iš Europos su savo 
gros populariškiausius šmo- 
Centralinės ir Pietinei Eu

5ią metropolitiškiausią 
'igonų muziką. Noy 
tik ką 
enu, 
is iš 

ropos.
Noy 

i rodo
jonas, 
okis jis yra labai gabus ir atliks 
iėgiamiautią muziką.
r ORD-LINCOLN CLEVELANDO 

AUTO PARODOJ
Abiejų, ir Fordo ir Lincolno, vi- 

a eilė automobilių ir Ford lenervu 
■oku. bus išstatyta Clevelando Au

tomobilių parodoje, Lapkričio 23 iki 
J. Kadangi Ford nedalyvavo New 
rorko parodoje, buvo klausimas ar 
'alyvaus Clevelande. Fordo sky
dus bus vienas iš didžiausių Cleve- 
'ndo Automobilių parodoje.

nepriklausomybės rengia-
Ukrainicčių šį sek-

UKRAINIEČIU NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS

nusižiūrėjo. . . .
Praeina metai, kiti, 

labai myli savo Vytukų

GRACU ALLEN
BUciž Wiiriia

į George Duffy's Hand 
| damoroušbStyle'Show

Jacques Riėhiafį^^i’i|įaif 4

..T'..
Goradinsky's Gypsy -

■■ -7/Ęnse^lg-,.^^^

5 Noog fo Midnight

BRACES, SUPPORTS
DIRŽAI

dirbami ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia 

Geriausios Elastiskcs Kojinės
Ligoninės lovos, ratais kėdės etc. 

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

Vyčių 25 Kuopos Įvai
rumų Vakaras

Liet. Vyčių 25 kuopa rengi: 
pasilinksminimo vakarėlį sek 
madienį, Lapkričio 24 d., Lie
tuvių salėje, nuo 5:30 vai. vak

Įvairumai šio vakaro paeiru 
iš to kad atsilankius publik; 
galės verkti laike puikios dra 
mos; galės juoktis nuo laba 
juokingos komedijos. Muziko, 
mėgėjai galės pasidžiaugt dai
nelėmis kurias padainuos kuo 
pos geriausi dainininkai.

Prie vaidinimo dalyvauja se 
kanti atsižymėję artistai:

Petras Luiza — juokdarys 
dainininkas, ‘Trijų Grybų’ or 
ganizatorius.

Marcelinas Žitkus — gera 
žinomas basas-dainininkas, scc 
ros mėgėjas.

Juozas Stagniunas — nauja 
atvykęs scenos artistas, kurir 
pirmą kartą duoda savo para- 
ną Vyčių kuopos vaidinime.

Petronėlė Stankevičiūtė — 
aimėčoja antros dovanos Ak 
ono gražuolių konteste.

Agnieška ir Stasė Kiveriu- 
iės — dvi tipiškos Lietuviško 
Birutės, kurios jau kelinti mė
sai darbuojasi prie Lietuviški, 
perstatymų.

Anelė Grigalevičiutė — dai 
lininkė, Lietuviška komedijan 
tė.

kučiuose įstatymų paragrafuo
se. Jis Pabrėžienę senai my
lįs ir rūpinsis ne tik kūdikiu 
bet ir jos pačios laime. Tačiau 
teisėjas jam nedavė baigti, pa
tardamas Pabrėžienei pradėti 
bylą išnaujo nuo persiskyrimo.

’ “M.R.

PARENGTAS VIEŠŲ 
PLANAS

Kaunas. — Vidaus 
ministerijoje jau baigtas 1935-
36 metų viešų darbų planas, 
kuris visoje Lietuvoje numaty
tas pradėti vykdyti nuo Lap
kričio 15 d. Planui įvykdyti 
numatyta per 2 milijonu litų.

Tsb.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakellis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikoni vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533 
Aptieks atdara 7 dienas savaitėje

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6S22 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiai* mo
demiškas.

HEnderson 9292
’AWWJA'AW.V.WAWAW.WAW.SVWAWVi 
REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 

a"
Mes. esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- jč 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 5 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į
ir Apdraudos Agentūra į

P. P. MUEIOLIS f
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

' ’AV.VA'AS'.W.'.VAWAW

■: HOEDL’S •:I‘ MUSIC house S
RADIO IR KITI MUZIKALIAIS 

INSTRUMENTAI <
Easy Skalbiamos Mašinos į 

Rcfrigeratoriai ir tt. į 
Pirkit savo kaimynystėj. (50) į 

7412 St. Clair Ave. <

.VAVAr-AVAV.%y.VAW.,.V.
;;<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn
□ Henninger’s 3 
m Art Store 3

8809 Superior Avenue 3 
H Pilnas pasirinkimas vieokių j 
ū R: ligiškų Paveikslų, Rąžančių. J 
□ Kryželių, Stovylėlių ir tt. į 
M P'rkit savo Kalėdines Dovanas 3 
y anksti. (50)
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Stasė Salkauskaitč — taipg 
lainininkė, ir komedijantė.

Ona Uselytė — soprano dai
nininkė.

A. Banys — vienas iš ge
riausių Clevelando kalbėtojų.

Alvina S. Luiza — daininin- 
;ė, dramos mėgėja.

Prie šių bus dar ir daugiau 
ik nėra vietos visiems sužy
dėti.

Negana to! Iš Chicagos at- 
■yksta vienos Vyčių kuopos 

’•erai žinomi juokdariai, kurie 
lirmu kartu palinksmins Cle- 
elandiečius.
Taigi nepamirškit atsilanky- 

i, pamatyti naują modernišką 
•arensimą. šiam vakarui įžan 
ra padaryta tik 25 centai, kad 
ožnas Lietuvis-Lietuvė galėtų 
tsilankyt pamatyti tokį pro- 
•rpma.

Atminkit kad tas viskas bus 
iau dabar, šį sekmadienį, Lap- 
kričio-Nov. 24 d.. 
Įėję nuo 5:30 vak. 
ddės nuo 8 vai.

Aš Busiu!

Septyniolikos metų sukaktu
vės Ukrainos trumpai gyvavu- 
.;os 
na vietoj 
ladienį, Lapkričio 24 d., nuo 
:30 vai. po pietų, miesto au- 
.torijos Muzikėlėj salėj.
Bus suruošta gražus progra

ms pastangomis Suvienytų 
krainiečių Draugijų Clevelan- 
j ir Lakewoode, dalyvaus 
inų Tautinis Choras, šv. 

i ir Povilo choras, ir šv. 
imiro vyrų choras.
Viešnia soliste bus poni 

e Diakew iš Youngstowne, ir 
iano skambins p-lė Olga T. 
Tycey, garbės studentė Obel
io Muzikos kolegijos.
Vyriausiu kalbėtoju bus Dr. 
leksandras Suško, pažymus 
krainietis mokslininkas, bu- 

ęs profesorium akademiškos 
imnastikos ir vedėju Ukrai- 
ų Tautinio Muzejaus Lvowe 
Lemberge), dabartinis prote
inus Chicagos Universitete, 
daktorius ir autorius, ir vei- 
antis Prezidentas Ukrainą 
okslų Akademijos Amerikoje. 
Mrs. Jennie K. Zwick, Cultu- 

al Institute of the Air vedėja, 
aibės apie Tautų Kultūras, ir 
levelando Mayoras Harold H. 

lurton pasakys sveikinimo kal- 
ą.
Tų visų apeigų vedėjas bus 

'mer E. Malisky, Prezidentas 
Suvienytų Ukrainiečių Draugi- 
:ų Clevelande.

Visas šio parengimo pelnas 
uji-iamas įrengimui Ukrainie

čių Kultūrinio Darželio Rocke
feller Parke.

MIRĖ A. KILINSKAS
Lapkričio 19 d. mirė 

nas Kilinskas, 68 m. amžiaus, 
nuo 9106 St. Catherine avė. 
Pašarvotas Jakubauskienės lai
dotuvių ištaigoj. Laidoiama- 
su pamaldomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios šeštadienį, 8 vai. ry
to, Kalvarijos kapinėse.

Liko vienas sūnūs ir dvi du-

Kita didelė Amerikos tradicija 
tapo moderniško mokslo ištrumta. 
Elektra prašalino sunkų darbą iš 
apvaikščiojimo Padekavonės Dienos 
ir šeimininkei daugiau nereikia pa
švęsti daug ilgų valandų prie valgio 
gaminimo virtuvėje.

Moderniškas elektriškai roasteris 
atlieka visą darbą vėsiame patogu
me ir daug trumpesniu laiku negu 
ima senu kepimo budu.

Trunka tik dvi valandos elektriš
kame roasteryje poną Indiką 
ruošti gatavai valgymui. Prie 
bulves ir daržoves galima išvi.ti 
me pačiame

j d -:lla c. jakubs 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
3 I .ifJiuanian Funeral Home
į -!<-<>>• i n-iiau:.- norint eins naudoti musu
ė kambarius laidžiame dykai
'i. 1 ictuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi!
J eisingą pata.rnav mą mandagus, simpatiškas, grei- 
r. tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių nprvežhnui i ir iš ligonbučių Kainos sąžinin 
E gos Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.

t;‘'?L J'LIn-i V ynui

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.

tus per “Dirvą” 
ypatos:

M. Marcinkevičius . .. . 
L .Dlaškevičius ...........
?. Petravičiūtė ...........
VI. Tiškienė .................
Mykolas Stonius .........
\ntanina Vaikšnorienė 

M. Tiškienė .................
Steponas Urbšaitis . . 
Elzbieta Abraitienė . .

Kreipkitės vėl:

siųs- 
šios

$40.00 
$50.00 

$5.00 
$15.00
$10.00

$5.00 
$15.00 
$15.00 
$10.00

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

arba 
seno 
vai 

(47)

©
©

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Lile Ins.) 

patelefonuokit del paaiškinimų 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi narni} baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
aprirauda. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo 
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699 į

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

Ofiso Telef. 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 vir
ines; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, U. 
Reikalaujantiems sutelkiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pus mane, busit užganėdinti.

©

i©'t 
i ©

P A STARU laiku mes pradėjome gauti dikčiai 
nusiskundimų nuo gatviakarlais važinčjančiijjų 
žmonių apie nereikalingą naudojimąsi važinėji
mo pasų privilegijomis. Vienas iš tų nusiskun
dimų yra tai del tėvų kurie leidžia savo jauniems 
vaikams naudotis pasais važinėti gatvekariais 
vėlai naktimis ir save Betvarkiu apsiėjimu kelti 
■■ rjm - 

trukšmą ir kliudyti kitiems važinėto jams.

išpardavimas QWTZ’TTIZTOTT T
VAIKU ir VYRŲ O V Ų
DABAR PATS LAIKAS PIRKTI IR TURĖTI f 

SAU ŠILTĄ APSIVILKIMĄ
VAIKŲ Ilga Vilna Zipper 

Sveteliai ...............
VAIKŲ Vilnoniai Shaker 

Užsimaunami ........

VYRŲ Užsisegami Meksti
Švarkai ........................ $1.25

VILNONIAI Shaker
Užsimaunami ............ $a,,u. vircsaiiauiiauu .............

VYRŲ Grynos Vilnos Lumber! VAIKŲ Lumberjacketai
Jacks su ziperiais $3.95! su Zipperiu ................

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave.

©

©
©

©

Toks pasų sistemos paneigimas, mes tikime, yra 
dikčiai perdėtas iš priežasties musų teikiamo pa
togumo. Todėl tai, nežiūrint ką Kampanija ma
no, jeigu nusiskundimai sukels didesni ir dides
ni pasipriešinimą, pasų teikimas gali atsidurti pa
vojuje. Mes nenorėtume kad taip atsitiktų.

The Cleveland Railway Go
©kampas Giddiriįfš Road @

| @@@@©@(o)©©©©@©©@@©©©©©©©©©©(§)@@@©@@(®)(§)(©)@©(§)@
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GAUKIT TIKIETUS 
PO 40 CENTŲ

JSIKYGIT TIKIETUS DABAR 
PADĖKA VOKĖS DIENOS

OPERETEI
Kam mokėti 50 centų jeigu 

galima matyti Operetę “Pasau
lio Lietuvių Kongreso Delegatų 
Prietikiai Palangoje” tik už 40 
centų? Viskas ko reikia, atei
kit į “Dirvos” administraciją 
kurią nors dieną ar vakarą 
pirm Lapkričio 28-tos.

Operetė apima daug nauje
nybių pačioje scenoje ir artis
tai bus kostiumuoti, todėl rei
kalinga padidinti ineigos, taip 
ir padaryta Įžanga 50 centų.

Bet tiems kurie norės išank- 
sto pasirūpinti Įžangos tikietus 
gaus po 40 centų.

Apie operetes turini maž
daug jau žinote. Kas joje da
lyvauja pažymėta skelbime ant 
6-to puslapio. Kitame nume
ryje bus plačiau pažymėta dai
nos ir kitos smulkmenos.-

Kalbinkit visi savo draugus 
ateiti į šį puikų, juokingą ir 
kartu patriotingą perstatymą 
su gražiausiomis reikšmingo
mis dainomis, operetėje pritai
kytomis taip kad turėsit ir ga
na juoko, o kai prieis prie rim
tesnės dalies, ištrauks jūsų 
ašaras... . y

PASTABA: Rengkitės pri
būti Į salę anksti. Salė bus at
dara nuo 4, o veikalas prasidės 
nuo 5 vai. šokiai nuo 8 vai. 
Tų kurie pavėluos nebus lau
kiama, ir jiems liks tik pakam- 
pinės sėdynės, o tas neduos 
matyti visko kas scenoje de
dasi. Taigi, pribukit laiku!

17,500 Gavo Dirbti
Clevelande nuo Spalių 1 iki 

Lapkričio 1 17,500 darbininkų 
kurie neturėjo darbo, buvo pa
imti dirbti. Tokiu budu mies
to bedarbių skaičius sumažėjo 
nuo 76,100 iki 58,600. Tai pir- 
rtią kartą nuo 1930 metų be
darbių skaičius pasiekė tokio 
žemo laipsnio.

Be šiaip gavusių darbus sa
vo senose įstaigose, dar 13,000 j 
bedarbiu paimsta į viešus dar-' 
bus.

SMULKIOS ŽINELĖS
šiose dienose pasibaigė bra

vorų alaus išvežiotoji] streikas, 
kuris prasidėjo Balandžio mė-1 
nesi. ' Tai ilgiausia užsitęsęs Į 
streikas. ■ Streikavo' 300 veži
kų, iš 10 vietos bravorų. Jie 
iškovojo 40 valandų darbų sa
vaitę už tas pačias iki streiko 
mokėtas algas.

—Ohio Valstija gauna i me
tus 18 milijonų dolarių ineigų 
nuo taksų už degtinę ir alų. Į 
tą sumą ineina ir leidimai įs
taigoms kurios užsiima svaigi
nančiu gėrimų pardavimu.

—-Kitą vasarą Clevelande tu
rėsim penkis milijonus svečių, 
kurie atsilankys pamatyti ren
giamą Parodą. Jau sutarta čia 
rengt 46 konvencijos ir seimai, 
tarp jų ir SLA. 50 meti] jubi- 
lejinis seimas.

—Budavojimas namų Cleve
lando srityje šymet pralenkė 
pereitų metų statybą. Pernai 
per 10 mėnesių buvo užvesta 
statybos darbu už $4,385,000, 
šymet gi — už $7,602,000.

—Clevelande dar vis kasdien 
pagaminama po 30,000 galionų 
naminės degtinės, sako valdžios 
alkoholio taksų rinkėjas.

Atviras Laiškas Šv. Jurgio Parapijos Klebonui
KUN. V. G. V1LKUTA1C1UI

Gerbiamas Tamsta.
Tamstos pasikėsinimas suardyti Jaunosios Birutos chorą 

bus labai ne į naudą tamstai pačiam, šis tamstos pasikėsini
mas ir bolševikavimas tų kurie yra geresni Lietuviai negu 
tamsta, nieko gero neduos nei tamstai nei tamstos patarė- > 
jams. Taip maža musų kolonija, kaip ir visi tauta, reikalau
ja Lietuvių didesnės vienybės, o ne ardymo ir neapikantos 
skleidimo, bet tamsta, nors kaip kada nukalbi apie reikalin
gumą vienybės, apsisukęs savo žodžius vėl suterši.

Tamstos pasakos mažiems vaikučiams jog jie neisią “į 
dangų” jeigu priklausys prie “bolševikų choro”, parodo kad 
tamsta nesugebi kitaip pamokyti Lietuvių vaikus būti dorais 
kad patektų į dangų. .. . Jeigu tik tiek tamstai rupi Lietuvių 
gražus sugyvenimas šiame mieste tai gaila kad tamsta iš Lie
tuvių duoną valgai, nes tarnauji tikrai ne Lietuviams.

Tamsta savo užsispyrimu aną metą atmetei didelį skaičių 
Lietuvių Vyčių jaunimo nuo savo parapijos tiktai del takto 
stokos. Tamstos netolerantiškumas privertė tikrus Lietuvius 
suorganizuoti antrą Lietuvišką parapiją, kur nuėjo daugelis 
suaugusių. Dabar savo pavydu “Dirvai” ir Lietuvių salei tik 
kiršini Lietuvius labiau prieš save. Tamstos parapijom] ei
lės žymiai sumažėjo ir vaikų lankančių parapijinę mokyklą 
skaičius sunyko ne del to kad jie kada susidėjo su “bolševi
kais”, bet kad tamsta kaipo vadas juos atstūmei.

Tamsta visur demonstruoji savo pavydėjimą kitiems gy
venti, nors žinai kad jau baigi gyvenimą ir su savim visko 
nenusineši. Gal tamstai baisu kad neliktų gražiai sugy
venančių Lietuvių kitam klebonui, kuris po tamstos ateis, 
kuris bus atsidavęs Lietuvybės idėjos palaikytojas.

Birutės Chorą mokina ne kas kitas kaip pačios šv. Jur
gio parapijos choristė, gera katalikė, su kita gera tautininke 
ir gal but prakilnesne krikščione negu yra nekurie tamstos 
patarėjai, nesutikimų sėjikai. šitie vaikučiai nemokinami 
nieko kito’ kaip tik Lietuvybės, Lietuviškų dainų ir žaislų, 
ir niekas jiems nieko nei prieš tikėjimą nei prieš bažnyčią, net 
pagaliau nei prieš tamstą, nesako.

Tie vaikučiai mokinami Lietuvybės, kad tarnautų ir dirb
tų musų tautai, kada jų tėvai nepajiegs dirbti, bet išrodo kad 
tamsta pasiryžęs jų Lietuvybę nusinešt su savim į kapą. . . .

Visi Amerikos Lietuviai geriau žino už tamstą kad nei 
“Dirvą” nei “Dirvos” redaktorius nėra bolševikai, ir žino 
apie jų darbus Lietuvybei didesnius negu tamsta kada pada
rysi.

Tamstos ir tamstos patarėjų toks negražus užmetinėji- 
mas žmonėms tokių begėdysčių lai palieka tamstai ir tiems 
patarėjams ant sąžinės jūsų mirties valandoje.

Toliau, tamstos pastangos niekais nueis ir del to kad ne 
visų vaikučių tėvai pasiduoda tamstai jiems diktuoti, kiti gi 
atsimeš nuo tamstos ir eis į tokią parapiją kur viešpatauja 
tolerancija ir pagerbiama Lietuvybė. Lietuviai katalikai nori 
kad jų vaikai butų auklėjami tikybinėje dvasioje, o ne moki
nami keršto ir. nesutikimų. Yra kita Lietuviška parapija ir 
yra kitų parapijų kurią vadovai neužsiima kurstymu, o tilįr 
mokymu. 1 '

Dar Clevelande yra gražus buris Lietuvių kurie galėtų 
palaikyti ir tamstą ir kitas Lietuviškas įstaigas ir visiems 
užtektų pragyventi. Bet tamstos užsispyrimas tik sau vie
nam viską suimti neatneš tamstai to ko trokšti.

Iki šiol palaikyta vienybe mes Clevelando Lietuviai daug 
ko gero atsiekėm. Bet jei tamsta pasirinkai tą vienybę ar
dyti, tamsta pats pirmutinis nukentėsi ir pasekmes. Tajnsta 
pats skelbi iš šventraščio, “Ką jus pasisėsit tą ir susirinksit”.

K. S. KARPIUS, “Dirvos” Redaktorius.

Kitos savaites "Dirva” PELNINGAS VAKARAS
išeis antrad., Lapk. 26

NUDEGĖ KOJĄ
Keturi vyrai žuvaudami eže

re, nusiirę netoli nuo krašto, 
pastebėjo kad prie jų paliktos 
sukurtos ugnies atsigulęs vy
ras įkišęs vieną koją į ugnį ir 
ta koja dega. Jie tuoj prisi- 
irė atgal į kraštą, puolėsi prie 
jo su viedru vandens ir visą 
apliėię, tuoj pašaukė policiją, 
ta. atšaukė ambuliansą, ir skil
tomis tą žmogų nuvežė į ligo
ninę. kur daktarai ruošėsi nu
pjauti nudegusią kojos dalį kad 
neužsivietrytų.

Tas žmogelis, Frank Eppich, 
54 metų amžiaus, paaiškino 
kad ta koja buvo medinė, ir 
kad reikės vėl naujos....
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DABAR LAIKAS ĮSIGYT SAU TIKIETUS!
OPERETĖ "KONGRESO DELEGATŲ PRIE 

TIKIAI PALANGOJE STATOMA 
LIETUVIŲ SALĖJE LAPKRIČIO 28 D. 
TIKIETAI PRIE DURŲ BUS PO 50c. 

IŠANKSTO PERKANT — PO 40c.
GAUNAMI “DIRVOJE”

Praeitą penktadienį, Lapkri
čio 15 d., Lietuvių Moterų Ra
telio surengtas kortavimo va
karėlis Lietuvių salės naudai 
puikiai pavyko. Apatinė salė 
buvo visai pilna svečių, kurie 
apsėdę stalukus pliekė korto
mis norėdami pasirodyti vienas 
už kitą gabesni, ir laimėti do
vanas. Ne menkesnės už vy
rus prie kortų yra ir moterys, 
taigi prie daugelio stalukų jos 
vyrus supliekę pasiėmė sau do
vanas. Rateįietės visą vakarą 
darbavosi sužiurėdamos tvar
kos ir stengdamosi padaryti 
kuodaugiausia naudos.

Po kortavimo ir dovanų iš
dalinimo svečiams duota už
kandis ir paskiau tęsėsi šokiai, 
šokiams grojo akordionu Lil
lian Maziliauskaitė.

šis Ratelio pasidarbavimas 
buvo sukėlimui pinigų nupirki
mui apatinei salei gražių lan
gams užtiesalų. Sukelta arti 
$30. Kitą kartą atsilankę į sa
lę jau matysit langus puikiai 
aptaisytus.

Garbė Moterų Rateliui už jų 
pasidarbavimą! Rep.

(“Dirvos” Administracija atdara iki 8 vak.) E
Taipgi atsiminkit kad veikalas prasidės 5 vai., : 
todėl kurie pavėluosi! nematysit puikios pra- E 
džios, ir negausit gerų vietų atsisėsti, liks tik E 

kampinės.) ~
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Pasiųskit saviškiams į Lietuvą keletą
Litų KALĖDŲ DOVANŲ.

“Dirvos” Agentura persiunčia pinigus Į Lietu
vą greitai ir už mažą kainą. Kreipkitės tuo
jau, kad justi dovana spėtų pasiekt Kalėdoms.

“DIRVOS” AGENTURA
C329 Capcr.cr Ave. Cleveland, Ohio
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MOTERŲ BANKETAS
Lietuvių Moterų Klubas ren

gia gražų linksmą banketą ir 
balių šeštadienio vakare, Lap
kričio 23, Elmwood Gardens, 
ant E. 185 gatvės, netoli Lake 
Shore Blvd.

Šis banketas yra metinis Mo
terių Klubo įvykis, jau kelintas 
išeilės. Visada į juos susiren
ka gražus buris žmonių ir pa
valgę skanią vakarienę šoka ir 
linksminasi.

Šio banketo komisija yra: 
Ona Myhling, Zuzana DeRigh- 
ter, Elena Pečkaitė, Ona Mar
tis. Klubo pirmininkė Ona Mi- 
helichienė.

Kas nori dalyvauti gali gau
ti tikietus iš komisijos narių.

Klubietė.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

DRASUTIS - MICKENAS 
WEDDING

Twenty-one for two still makes 
two when they’ll say “I do”, for 
that is the “case of the curious 
groom,” Mr. John Drasutis, 547 E. 
101st street, who marries Miss Stel
la Mikėnas, 1365 East 86th str. et, 
at St. George’s Church, nine o’clock 
in the morn of Saturday, November 
23rd.

Mr. Drasutis, son of Mike and 
Bogosdava Drasutis, long a Cleve
land family, is proficient with the 
accordian and violin having played 
several times in the local shows 
and orchestras. Charles and Agnes 
Mikėnas, parents of the prospective 
bride, will hold the reception for 
guests and friends at their home.

DIRVA’S OPERETTE 
THANKSGIVING

Don’t fail to see Mr. Karpilis’ 
new creation, written directly after 
his return from. Europe, portraying 
the adventures of the delegates at 
Palangas, a sea resort of Lithuan
ians during the DULR Congress, 
(A society for the bettering of 
Lithuanian relations abroad). It 
will be presented at the Lithuanian 
Hall, Thanksgiving day. Dancing 
to the music of Johnny Apanaitis’ 
Orchestra.

MOTOR TO TOLEDO
The Misses Stephanie, Julia, Helen 

and Frances Skukas will motor to 
Toledo with Mr. John August this 
week-end to visit Mrs. Ann Žukas, 
sister of the girls. They will be 
the guests of Mr. and Mrs. Andy 
Žukas, young couple of last June’s 
harvest of brides. Ann Žukas was 
a former Clevelander and sister of 
the editor.

RABINO SILVER PA
ŽIŪROS Į KLAIPĖ

DOS PAVOJŲ
;------

šeštadienį, Lapkričio 16 d., 
Clevelando Miesto Klube buvo 
pietus. Juose dalyvavo daug 
Klubiėčitj, kurių tarpe buvo 
Inž. P. J. Žuris ir Adv. Nadas 
Rastenis. Popietiniu kalbėto
ju buvo< Rabinas Silver. Pert- 
statytojas pareiškė jog Rabi
nas Silver yra jgimęs Lietuvoje, 
o mokslus išėjęs Amerikoje; 
kad jisršią' vasarą lankėsi Se
najame Pasaulyje, ir kalbės 
temoje “Musų Dienų Klaidos”. 
Rabinas Silver, kuris yra žino
mas kaipo liberalas, nurodė 
Rusijos, Vokietijos ir Italijos 
padėtį, kad ten žmogaus gyva
stis yra niekinama, o spėka 
dievinama; žmogaus laisva dva
sia neigiama, protas aptamsi
namas, o brutališkumas plečia
mas. Iš priežasties Mussolinio 
noro palaikyti Italijoje fašiz
mą, buvo pradėtas Etiopijos 
karas. Panašus, bet dar dides
nis, karas gresiąs iš Vokieti
jos pusės, tik kiek vėliau. Jis 
taipgi nurodė kai kurias ir 
Amerikos panašias į Europos 
šių dienų klaidas.

Po kalbų prasidėjo klausi
mai. Inž. žuris užklausė, “Ar 
negręsia Klaipėdai pavojus iš 

i Hitlerio pusės?” Rabinas Sil
ver atsakė jis nemanąs jog 
Hitleris tuoj, ir tik vieną Klai
pėdą pultų, nes Klaipėda jam 

j esanti tik mažas kąsnis. Hit
lerininkai turį išsidirbę planą 
paimti ne tik Klaipėdą bet ir 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Dan
cigą, ir Austrijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos dalis ir pačią 
Ukrainą. Hitlerininkai įvyk
dymui to plano rengiąsi ir Hit
leris tik laukiąs kada jo rėmė
jai pasakysią kad jau viskas 
prirengta, tada Hitleris ir pra
dėsiąs savo žygį.

Silver vienok sakė jog taim 
Hitlerininkų prisirengimui ims 
kelis metus laiko. Bet toks 
karas, jei Hitleris užsiliksiąs, 
esąs neišvengiamas.

APSIVEDA
šeštadienį, Lapkričio 23 d., 

sueina į šeimyninį gyvenimą 
Jonas Drasutis, sūnūs Miko ir 
Boguslavos Drasučių, nuo 547 
E. 101 St., su Stella Mikėnai
tė, Kazio ir Agnieškos Mikėnų 
dukterim. Abu jaunavedžiai 
turi po 21 m. amžiaus, šliu- 
bas bus šv. Jurgio parapijoje 
9 vai ryto. Vestuvių pokilis 
jaunosios tėvų namuose.

Jaunavedis tankiai pasitar
naudavo Lietuviams su muzika 
tai salėse tai per radio groda
mas akordionu.

Linkėtina jaunavedžiams ge
riausių laimių.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER 

į ----------------

Well, well, it looks like the Youth’s 
Forum is beginning to go poetic. 
Have you noticed, lately, the many 
poetic endeavors of the Forum’s 
poetic aspirants? Well, I have and 
I’m going to do something about 
it. You know, the SSS is a super
syndicate and anything that is su
per just can’t be outdone. So this

K. of L. SPOTLIGHT

week the Knoos is going to be a 
poetic too. Remember, the only 
way to get even with anyone is to 
give them some of their own medi
cine. But don’t get “rambunkshus”, 
this is going to be POETRY. Why 
I’ll even bet that Mr. Rastenis will
be a bit envioūs when he reads 
So here goes.

BE THANKFUL — WHY?
Why should I be thankful on Thanksgiving Day?
That’s what many a person, and even you, might say.

At firct if does seem, that maybe you’re right. 
If you look at the world and see all the plight. 
All the serrow and pain that seems to never end.
All the hunger and want amongst your neighbor and friend.
All the graft, all the crime, all the wars and her dead.
A.ll the misery, all the wrong, all the selfishness and hatred. 
Yes, the reasons seem endless — that they’ll neve*r stop. 
Why even the New Deal seems to have been a flop.

it.

But before you make your will — before you decide. 
Look at this world from another side.
Just stop — think — and you will readily see.
That there really are reasons why thankful you should be.

Just look at the stars and the moon high above.
They all belong to you when you are in the mood for love. 
Look at the trees, the flowers, and the birds that sing. 
Look at the air that you breathe each night and day. 
It’s priceless, but etill, you don’t have to pay. 
Look at life itself, a treasure beyond compare.
It’s been given to you to do as you care.

So when Thursday comes, this Thanksgiving day. 
Don’t just feast, and dine, and laugh, and play. 
But stop for a moment, — remember it’s Thanksgiving. 
Look up towards heaven and be thankful that you're living.

That’s that. Now for a snoop or weren’t even sober.. Pctey wasn’t 
two and we can call it another I there either.
week. MARCH OF TIME — Years ago

BOW WOW WOW — During the 
past few weeks Mr. Peter J. Yeni- 
cky, who has had several heart
breaking dissappointments lately, 
has been complaining that he is be
ing treated just like a dog — al- ' 
ways left out in the cold. To top 
it all of, last Sunday morning while 
going to church a group of seven 
dogs followed him ah the way. Well, 
Petey, maybe you are being driven 
into a dogs life — then again may
be you’ve just got a wooden leg. 
Who knows ?
A WORD OF WARNING — Would 
you be surprised if I told you that 
most. of the Akron Lithuanian ■ girls 
are not as innocent and angelic as 
they niight appear to be? Weill 
I’m . telling you that they are not.) 
Last Sunday I chanced to be among 
a group of Akron’s younger set 
and guess what? Half of them

when our forefathers spent their 
blissful moments with the weaker 
sex they just went sparking or 
bundling-. However, more recently, 
the American youth started a new 
JRpe of sexual pastime — petting. 
However the latest of all, in fact 
it is still in its infancy, is called 
“cuddling”. Cute — cuddling. Try 
it some time.
ALLEY-OOP—Did you know that 
the A.L.S.C. is boasting of a bowl
ing team ?’ Yessir, a quintet of 
boys — Slim, Chick, Pete, Whitey, 
and Paul, are the club’s representa
tives in the League of Nations. 
(Don’t get excited this is just the 
name of the bowling league, com
posed of six different nationalities.) 
Although the boys are net on top 
of the league at present, they still 
think they can beat any Lithuan
ian team in within many a mile. 
And I know darn well they can.

ST. GEORGE’S BAZAAR

An annual event with the parish, 
St. George’s will hold their bazaar 
the week of November 24th to the 
30th inclusive. Many valuable arti
cles are contemplated for this af
fair insuring its success in every 
degree.

WOMEN’S CLUB AID
LITHUANIAN HALL

The Women’s Circle, a club of 
active Lithuanian women, gave a 
card party last Friday at the hall 
which turned out to be a grand 
success both in spirit and finances. 
Young Miss Lillian Mazilauskas 
played an accordian for the assembl
ed group. More than several seore 
of green backs boosted the tottering- 
finances of the Lithuanian Hall 
which spent a large sum remodel
ing the interior lower hall.

YOUNGSTOWN
The Y. L. S. C. with the aid of 

another club composed mostly of 
Lithuanians who call themselves 
“The Notables” in putting on a 
dance before the Christmas season 
begins. Since both of these clubs 
have always given successful and 
enjoyable dances, you who have at
tended them know what to expect; 
and you who haven’t ought to try 
us out, and I promise you won’t 
be disappointed. The date is Satur
day, Nov. 30th; the place, Lithuan
ian Hall on Franklin Ave; and the 
time, 8:30. We promise to have 
even a better orchestra then the 
good ones we have had in the past. 
Shades of Paul Whiteman. So; 
come on Akron, Cleveland, Alliance 
and everyone else far or near. Bet
ter be there for a swell time! More 
details later.

SILVER ANNIVERSARY

At the silver anniversary of .her 
parents, Miss Ann Skarnulis, erst
while waitress at Zvinis eatspot, 
will act as hostess at the Lithuanian 
Hall, Saturday, November 23,. where 
the celebration will take place.

i 4Mb eikit! 
L-&r PIRKTI'
t tik į tokias krautuves :Į: 

kurios turi savo skei-
y . . v . *:*ę kimus jūsų laikraštyje ą 
f “Dirvoje”. Nuėję ko 
* pirkti, priminkit jog į 
j matėt jų biznio skelbi- j 
'į mą “Dirvoje”, gausit * 
j geresnį patarnavimą. ?

J KARPETŲ AUDĖJAI * 
^GRAŽUS IŠ ĮVAIRIŲ SKARŲ- $ 
Ž LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- į 
t TIESALAI PIGIOM KAINOM ❖

K. STEIN *
7409 Superior Ave.

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

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario SI. (52)

Cleveland, Ohio

K OF L VARIETY PROGRAM
Sunday, November 24th, the local 

K of L, Chapter 25 will present a 
varieties program and dance at the 
Lithuanian Hall.

This program consisting of three 
rioteous one act skits begins at 6:30 
p. m. sharp! It is to be followed 
immediately by dancing. The cast
will include all well-known K. of L. 
members. <

This is the last of the pre-advent 
activities of this group and should 
offer a good evening’s entertain
ment for the entire family.

Admission — ONLY 25c.
______________ T

NOTE — We indeed regret that 
the Youngstown article which was 
supposed to have been received last 
week, did not reach its destina-i 
lion for seme unkown reason. Others
wise it would have received out
pre.nipt attention.

Nuo Reuma+iškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

iilii .. R U B IT IN. - . i

Greta Butterfass
MANUAL THERAPIST 
5005 Euclid Avenue

Room 304 HEnd. 4224
Palaikykit arba atgaukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kombinuotu su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, Elektrišku Blanketu, Co
lonic Irigaciją, Šviesos Gydymu 
Lankausi i namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

ATSILANKYKIT ČIA
ATEIKIT pasidaryti po musų 
krautuvę, kur visokių reikmenų 
kainos yra prieinamos. Su pir
kiniais duodam Eagle stamps. 
Atsilankė pasakykit kad matėt 
musų skelbimą šiame laikrašty
je, gausit .geresnį patarnavimą. 
Kalėdoms ir Naujiems Metams 
reikmenis pirkit pas mus. (3)

Addison Hardware Co.
7400 Wade Park Ave. Cleveland

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.

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

nėjusiomis ligomis.
Aš pagelbėjau didelei dau
gybei savo pacientų Elektri- 
ęku Gydymu, Sauliaspindu- 
liais, Vidurių Išplovimu ir 
kitais natūraliais ir beskaus
miais budais. (2)

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 ze-- 
miausiomis kainomis. Vi- 
miausiom kainom. Kreip
kitės musų krautuvėn ka
da ko prireikia. (52)

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius į 2-rą. aukštą)
G. H. Scbwane, Mgr.

Į PIRKIT GERUS ANGLIS Nuoj

J. J. S T A N K U S į: 
Švari, duodanti didelę kaitrą, ilgai * 

deganti ir visai mažai pelenų. * 
Naudojama furnasuose •> 

ir pečiuose. ?

ARLINGTON ICE & FUEL CO. 1
16201 SARANAC ROAD ❖ 

GLenville 5787 Cleveland, Ohio. į


