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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Dar yra 10 Milijonų 
Bedarbių

Washington. — Valdžios 
žinioje turimos žinios pa
rodo kad Rugsėjo mėnesi 
šį rudenį bedarbių armija 
susidėjo iš 10,915,000 žmo
nių.

Taipgi-'Valdžia turi žinių 
kad nuo Kovo m. 1933 mz" 
tų darbus gavo 5,000,000 
buvusių bedarbių.

Atsirado apie milijonas 
naujų bedarbių, suėjusių i 
darbo metus vaikinų ir 
merginų.

Kovo mėnesį 1933 metais, 
kada Prezidentas Roosevelt 
užėmė savo vietą, bedarbių 
butą 15 milijonų!

Plieno darbai Cleveland0- 
Loraino srityje šiose dieno
se pakilo iki aukščiausio 
laipsnio — pasiekė 82 nuoš. 
normalio. Metas laiko at
gal šiuo pat tarpu dirbo tik 
43 nuoš. normalio.

Tam yra dvi priežastys, 
viena visuotinas pagerėji
mas šalyje padėties, antra 
paskubę j imas naujų auto- 
bilių modelių išleidimo.

Plieno ir geležies darbuo
se šiuo tarpu visoje šalyje 
dirba 436,554 darbininkai, 
metas laiko atgal šiuo pat 
laiku dirbo 381,431. Nuo 
žemiausio nupuolimo , plie
no darbų iki dabartinio pa
kilimo, 226,000 darbininkų 
daugiau gavo dirbti negu 
dirbo nuslūgimo laiku.

Kalba apie Dideli Rub- 
siuvių Streiką

Clevelande šiose dienose 
įvyko Moteriškų Rūbų Siu
vėjų unijos viršininkų su
važiavimas, kame aptarta 
unijos reikalai ir pasireik
šta del galimybių iššaukti 
milžinišką 120,000 rūbų siu
vėjų streiką New Yorko 
mieste.

Moteriškų rūbų siuvėjų 
unija yra ryšyje su Ameri
kos Darbo Federacija.

Neina dirbti. Columbus, 
Ohio. — Ohio valstijoje pa
šaukus Į darbus šelpiamuo
sius bedarbius, 50,000 žmo
nių neatsišaukė. Jų pusė 
gal buvo pašaukta dirbti į 
jų pirmesnius darbus, o ki
ti arba nenori dirbti arba 
nepajiegia.

Detroite, Gruodžio 3 d., 
Motor Products Corp, dirb
tuvėje ištiko streikuojančių 
darbininkų susirėmimas su 
dirbtuvės sargais ir polici
ja. Muštynėse keli desėt- 
kai sužeista. Streikuoja a- 
pie 500 darbininkų.

ITALIJA JAU JAUČIA DIDYSIS MUŠIS AR-
BOIKOTO PASEK-

MES

Londonas. — Italijai pra
dėjus grąsinti kitoms vals
tybėms už bandymą sulai
kyti pristatymo Italijai rei
kalingo karo vedimui alie- 
jaus-gasolino, Anglijos vy
riausybė vistiek nežada už
sileisti ir pasiryžus stumti 
pirmyn Tautų Sąjungos nu
tarimą vykdyti Italijai boi
kotą.

Skelbiama buk Italija pa
siuntus dalį kariumenės pas 
Prancūzijos rubežių ir Ita
lijos atstovai Tautų Sąjun
goje daro visokius grasini
mus del aliejaus sankcijų.

Gruodžio 12 d. Genevoje 
įvyks Tautų Sąjungos san
kcijų prieš Italiją vykdymo 
komiteto posėdis. Tame po
sėdyje • Anglija pasiryžus 
daryti viską kad sankcijos 
butų vykinamos kaip Tau
tų Sąjunga yra nutarus.

Anglija nori ištirti ar S. 
Valstijos sutiks uždaryti 
Italijai gąsdino rinką, jei
gu Tautų Sąjunga pradės 
vykdyt griežtą aliejaus už
draudimą.

Toliau, kokią įtaką turė- 
tė bendras Anglijos-Pran- 
cuizijos sutarimas sulaikyti 
abiejaus pristatymą, pra- 
vedimui išsprendimo Itali- 
jos-Etiopijos krizio.

Iki Gruodžio 12 dienos 
Mussolini turi progos apsi
spręsti ką jis tikrai nori 
daryti: kariaut ir eit į tai
kymosi derybas.

Suv. Valstijos neatsisako 
pristatyti Italijai gasolino 
tą patį kiekį kokį prista
tydavo normaliu laiku.

Tuo tarpu Italijai gąsdi
ną pasižadėjo pristatyt Ru
munija, viena iš kaimyniš
kų valstybių.

Sankcijų prieš Italiją lai
kantis, Italijos prekyba su 
kitomis šalimis tapo suma
žinta pusiau ir Italijoje 
padidėjo bedarbių skaičius. 
Talei Italija pajuto Tautų 
Sąjungos sunkią ranką ant 
savo sprando.

ANGLIJA RŪPINAS!
GINKLĄ VIMUSI

Londonas. — Susirinkus 
Anglijos parliaments, ka
ralius Jurgis savo raštu į 
parliamento narius pareiš
kė kad šaliai reikia apsi
rūpinti tinkamai apsigink
luoti ir būti gatavai gintis 
nuo užpuolikų.

Anglijos vyriausybė už
traukė dideles paskolas ša
lies reikalams, tarp jų rei
kalų stiprinimui karo pa- 
jiegų.

TINASI
Asmara, Eritrea. — Di

delis susirėmimas tarp Ita
lijos ir Etiopijos, laukiamas 
jau tūlas laikas, išrodo tu
rės įvykti trumpu laiku.

Tarp abiejų pusių nuolat 
pasikartoja maži užpuoli
mai, kurie nuolat didėja.

Etiopija traukia dideles 
spėkas prieš Italus už Ma
kale, kur tikima didžiausio 
šio karo susirėmimo.

Sakoma kad apie 400,000 
Etiopijos kareivių, gerai 
ginkluotų ir aprūpintų, yra 
gatavi stoti į muši. Neto
li Dolo Etiopai turi išstatę 
prieš Italus apie 40.000 — 
tai pietinio fronto gynėjai.

ETIOPIJA SUTINKA
BAIGT KARĄ

Kairo, Egiptas. — Pasie
kė žinia kad Etiopijos im
peratorius Haile Selassie 
kreipėsi į Patriarką Johan
nes, vyriausią galvą Kop- 
tiškų Krikščionių bažny
čios, kad darytų spaudimą 
Italijos vyriausybei sulai
kyti Etiopijos karą.

Prancūzijos premj eras 
Lavai iš savo pusės taipgi 
deda pastangas priversti 
abi kariaujančias valsty
bes ir laukia iš vienos ar 
kitos pusės kokių nors pa
siūlymų.

KUMŠTININKAS LOUIS 
SUKERTA 5 VIŠTAS 
Chicago. — Negras kum

štininkas yra nepaprastai 
ėdrus žmogus: jis pietums 
suryja 5 vištas su visais 
pridėčkais ir išgeria dvi 
kvortas pieno.

Lietuvis Jack Sharkey 
žada išbandyti savo spėkas 
su šiuo negru.

UŽMUŠTA 27 ŽMONĖS
Ekvadore, Pietų Ameri

koje, Andų kalnynuose, nu
slinkus ant vieno kaimo 
kalno žemei, užmušta 27 
žmonės.

TEN GERAI KUR MUSŲ 
NĖRA

Canberra, Australija. — 
Australija giriasi savo aiš
kiu ekonominiu pagerėji
mu ir skaisčia ateitimi. Jos 
iždas turi $3,500,000 per
viršio, taigi mažinama, tak
sai. Bedarbė ten visai ma
žėja, ir dabar tėra apie 17 
nuoš. bedarbiu. Prekyba su 
užsieniais pakilo nuo $300,- 
000,000 iki $362,500,000, ir 
ūkimą dar geresnio pakili
mo prekybos, ypač išvežimo 
vilnos.

BERLINE UŽMUŠTA
LIETUVIS

Kauno ‘Sekmadienis’ ra
šo: “Ž. B. rašo kad šiomis 
dienomis mirusį Lietuvos 
pasiuntinybės kurjerį Ju- 
kevičių mirties išvakarėse 
Berline buvo užpuolę naziai 
ir smarkiai sumušę. Po šių 
smarkių sumušimų sekan
čią dieną Jukėvičius mirė. 
Lietuvos atstovybė del šio 
įvykio įteikė Vokiečių už
sienių reikalų ministerijai 
protesto notą.”

Tai Vokiečių žvėriškumo 
vaisiai. Tai jų pasididžia
vimas savo “kultūra”.... 
Afrikos juodi kanibalai ne
užkabina kitų žmonių taip 
kaip Vokiečiai!

Jack Sharkey Suspen
duotas R. L Valstijoj
Rhode Island valstijos 

'umštynių komisija paskel
bė jog toje valstijoje užgi
na Lietuviui kumštininkui 
Jack Sharkey kumščiuotis. 
Priežastis paduodama jo 
neaiškus dviem atvejais iš
mušimas negro Winston jų 
kumštynėse Bostone Lap
kričio 22 d.

NUŠAUTA DU KALINIAI
Boston, Mass. — Kalinki 

išsiveržime valstijos kalėji
me Charlestone nušauta du 
kaliniai.

NAZIAI SPAUDŽIA 
PROTESTONUS

Berlinas. — Hitlerio vy- 
riasybė įvedė griežtus pa
tvarkymus protestonų dva- 
siškijai, liečiančius bažny
čios reikalų vadimą.

AUSTRIJA NORI JUNG
TIS SU VENGRIJA

Vienna. — Austrijos ir 
Vengrijos valdžios vadai 
turėjo pasitarimą suartini- 
mui vienos valstybės su ki
ta. Abi artimai susijungu
sios, turėdamos viso 15 mi
lijonų gyventojų, galėtų 
lengvai sudaryti milijono 
vyrų kariumenę gynimui 
savo žemių.

Viešų darbų programas 
veikia kaip buvo numatyta, 
sako valdžios vadai, kurie 
ilgai darbavosi prie pasu
kimo milžiniško rato su
statymui į darbą milijonų 
bedarbių. Gruodžio pra
džioje sako jau pastatyta 
dirbti 3,500,000 bedarbių.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖSE ŽUVO 152

Padėkavonės dienoje, 28 
Lapkričio, automobilių ne
laimėse visoje šalyj užmuš
ta. 70 žmonių.

Praeitą sekmadienį, 1 d 
Gruodžio, užmušta 82 žm.

BRAZILIJA BAUDŽIA 
SUKILĖLIUS

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos vyriausybė griebėsi 
griežtai bausti kareivius 
sukilėlius kurie prisidėjo 
prie trumpai gyvavusio so- 
cialistų-komunistų suruoš
to sukilimo. Visoje šalyje 
jau grąžinta tvarka. Bau
smė puls ant apie 3,000.

VOKIETIJA SMAR
KIAI GINKLUOJASI
Frazier Hunt, Amerikos 

laikraščių korespondentas, 
iš Berlino rašo kad Vokie
tija šiandien leidžia pinigus 
kaip girtas matrosas. Ka- 
riumenei ir kariškiems lėk
tuvams kas mėnuo meta po 
$125,000,000.

Visa Vokietija sunkiama 
kiek tik galima išspaudi- 
mui pinigų subudavojimui 
kariškos spėkos. Tačiau ir 
šio didžio ginklavimosi aki
vaizdoje, sako Hunt, truks 
šešis metus iki Vokietija 
galės sudaryti tinkamo di
dumo kariumenę kad galė
tų kariauti. Tuo tarpu Vo
kietija darys viską kas tik 
galima palaikymui taikos 
pasaulyje.

Pastarose dienose, rašo 
Hunt, pasaulyje paplito ži
nių apie Vokiečių kariume
nės stiprumą. Bet ir su 
paimtais pirmais naujokais 
pora savaičių atgal, jos ka
riumenės skaičius susideda 
iš 400,000. Metij bėgiu ga
lės sudaryti apie 600 000. 
Tai yra reguliarė taikos 
laikų kariumenė. Tikra ka
riška spėka turi būti ma
žiausia tris sykius didesnė 
ir turi būti du atsarginiai 
’Slavinti rezervai.

Dar lahau išpusti yra 
gandai apie 5000 kariškų 
lėktuvų. Vokiečiai turi po
rą tūkstančių greitomis pa
darytų lėktuvų, kurie nau
dojami mokymui skaidyti, 
lais kas mėnuo užsimuša 
po 20 vyrų, sako Hunt.

SŪNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ
Big Stone Gap, Va. — 

Lapkričio 30 d., 16 metų 
berniokas nušovė savo tė
vą po to kai tėvas vaiką 
pabaudė už nepaklusnumą. 
Po nušovimo, vaikas nuėjo 
ir pasidavė vietos vyriau
sybei.

Tik savaitė pirm to, toje 
pačioje kalnų srityje, buvo 
luteista ilgam kalėjimui 21 
metų amžiaus mergina už 
užmušimą savo tėvo, kuris 
irgi ją baudė už nepaklus
numą tėvams ir vaikščioji
mą naktimis su vaikinu.

Ir ta mergina ir šis vai
kinas sako jie gynėsi nuo 
savo įpykusių tėvų.

Valdžios Kaštų Suma 
Svaiginanti

Šiose dienose paskelbta 
kad Suv. Valstijose visokią 
valdžią išlaikyti piliečiams 
atsieina 15 bilijonų dolarių 
į metus! Tai milžiniška su
ma!

Ta suma padengia fede- 
ralės valdžios išlaikymą, 
vąlstijų, apskričių ir mie
stų valdžių.

Amerika Užtraukia Di
delę Paskolą

Washington. — Suv. Val
stijų iždas pasiėmė užtrau
kti $900,000,000 paskolą fi
nansavimui šios žiemos vi
su viešų darbų.

Tą sumą gavus, šalies 
skolos pasieks aukščiausią 
rekordą, $30,500,000,000.

TAUTININKAI LAIMI SVAR
BESNĖSE KOLONIJOSE

Pittsburgho ir Clevelande SLA. Kuopose Tauti
nis Sąrašas Gauna Žymiai Daugiau Balsų 

štai kaip eina SLA. viršininkui nominacijos didesnė
se kolonijose:

PITTSBURGH, PA., SLA. 40 kp. Gruodžio 1 d.:
Tautininkų kandidatai Socialistų-komunistų 

Prezidentu
Adv. N. Rastenis 36 Adv. Bagočius 13

Vice Prezidentu
A. O. šalna 16 J. Mažukna 36

Sekretorium
M. J. Vinikas 50 P. Jurgeliutė 2

Iždininku
Adv. J. S. Lopatto 26 Adv. Gugis 21

Iždo Globėjais
S. Mockus 34 Mikužiutė 22
J. Zalatorius 24 Miliauskas 20

Daktaru-kvotėju
Dr. S. Naikelis 26 Dr. Stanislovaitis 24

■CLEVELAND, OHIO, SLA. 14 kp., Gruodžio 4 d.:
Adv. N. Rastenis 54 Adv. Bagočius 16
Adv. A. O. šalna 54 J. K. Mažukna 16
M. J. Vinikas 61 P. Jurgeliutė 8
Adv. J. S. Lopatto 56 Adv. K. Gugis 11
St. Mockus 54 Dr. Stanislovaitis 25
L Zalatorius 48 Mikužiutė 9
Dr. S. Naikelis 42 J. Miliauskas 10

SURANDAMA LIETUVOS ŽMONIŲ KURS
TYTOJAS IR BUS BAUDŽIAMI

- r \  1— r - ' t-

Kaunas. — Dalyvavęs Mari; 
iampolės apskrities tarybos su- 
zažiavime, vidaus reikalų mi- 
listeris Gen. Čaplikas savo pa
sakytoje kalboje pažymėjo kad. 
visas Suvalkijos ūkininkų strei
ko priežastis iškarto susekti 
nelengva. Tačiau pamažu vi
sos tų negeistinų Įvykių šak
nys surandamos. Jau aiškiai 
nustatyta Įtaka iš vienos ir an
tros kaimynų pusės, aiškiai nu
statyta savų išsišokėlių veik
la, vis daugiau ir daugiau su
sekama ir atskirų krašte neri
mą ir netvarką kėlusių asme
nų. Gyvenimas visur krašte 
turi būti grąžintas į normales 
vėžes ir jis į jas grąžinamas. 
Visi susektieji už savo darbus 
turės atsakyti be jokio pasi
gailėjimo.

Visus pasitaikančius neaiš
kumus galima išaiškinti papra
sta tvarka. Per rimtas orga
nizacijas, Įstaigas visados gali
na pareikšt ir rimtus savo pa
geidavimus. Rimti, teisingi ir 
galimi įvykdyti jie buvo ir bus 
vykdomi. Tačiau krašte dary
ti betvarkę niekas neprivalo ir 
niekam nebus tas leista.

Kad bendra ūkininkų būklė 
šiandien nelengva, niekas ne
ginčija. Ji nelengva ir kituo
se kraštuose. Tačiau blogos 
valios žmonių yra teigimas kad 
būklė šiandien nelengva tik 
ūkininkams.

Valdininkų algos yra suma
žintos 30 nuoš. valstybės biud
žetui subalansuoti, išleistais 
valstybės lakštais, įvairiais ki
tais išskaitymais. Galop, ne 
čia sunkumų priežastis. Gali
ma ir niekam nieko nemokėti, 
bet tas padėties neišgelbės — 
■(riešingai, bus dar žymiai blo
giau. Tada iš ūkininko niekas 
neko nepirks, nes neturės už 
ką.

Bendrų ir ne nuo musų par
einančių sunkumų, be laiko ne

pašalins joki kiti žmonės, jo
kia valdžia. Tautiška, ministe- 
rio pirmininko Juozo Tūbelio 
vadovaujama vyriausybė ūki
ninkams finansų srityje yra 
tiek daug padarius kad kartais 
sunku ir įsivaizduoti.

Tuo metu kai daroma, kad ir 
labai daug gero daroma, daž
nai daugelio nematoma. Ne vi
sų ir norima matyti. Tačiau, 
kas vertina, neprivalo objekti- 
viai pražiūrėti Į tai kas buvo 
anksčiau. Nepravalo į praeitį 
nepažiūrėti, ir, apskritai, kal
bantieji apie dabartinę musų 
ūkininkų būklę nepažiūrėti ko
kias ūkininkas išlaidas daryda
vo anksčiau, kokias dabar daro, 
nepažiurėt koki gi anksčiau bu
vo reikalavimai, kokie dabar, 
šiandien visi nori kuvmažiau- 
sia dirbti ir kuogreičiausia pra
lobti.

Ūkininkams vyriausybės da
bar yra padedama tiek kiek 
tik pajiegiama. Visi iš kaimo, 
sako Čaplikas, esame kilę iš 
nuo jo nesame nutolę. Todėl 
del vienur-kitur pasireiškusių 
ūkininkuose bruzdėsiu, del ta
riamo jų reikalų nepakankamo 
supratimo ar jais nesirūpinimo 
yra tik visiškas nesusiprati- 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

NAUJOS ĮMONĖS 
LIETUVOJE

Kaunas. — Per Rugpjūčio, 
Rugsėjo ir Spalių mėnesį, Lie
tuvos banko žiniomis, įsisteigė 
dar devynios naujos pramonės 
įmonės. Į jas įdėtas kapitalas 
siekia arti 6 milijonų litų. Di
džiausia investuoto kr'.it:ū ) 
suma tenka naujai pastų yt' 1 
antram cukraus fabrikui, bū
tent apie 5 mil. litų. Į visas 
Įeitas naujai įsteigtas įmones 
investuotas kapitalas sudaro 
590,000 litų. “L.A.”
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PITTSBURGH
Lankysis Adv. N. Ras

tenis ir K. S. Karpius 
šį sekmadienį, Gruodžio 8 

d., L. M. D. salėje įvyks svar
bus vakaras — prakalbos ir 
pranešimai iš Pirmutinio Pa
saulio Lietuvių Kongreso atsi
buvusio šią vasarą Kaune. Vi
so programo pradžia 8 valandą 
vakare.

Pranešimus iš Pasaulio Lie
tuvių Kongreso darys du at
stovai, vietinis Petras Pivaro- 
nas ir Clevelandietis “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpius. Be 
to atvyksta iš Cleveland© įžy
mus Amerikos Lietuvių kalbė
tojas ir visuomenės veikėjas 
Adv. Nadas Rastenis.

Šalip prakalbų bus ir kitokių 
paįvairinimų. Taigi Pittsburg- 
hiečiai pasistengkit atsilankyti 

žada atvykti ir artistas Juo
zas Olšauskas, iš Chicagos, ku
ris šiose dienose vieši Cleve
land©. Jis mums padainuos 
gražių dainelių.

šią pramogą rengia Pitts- 
burgho ir apielinkės draugijų 
bendras komitetas, kuris rūpi
nosi siuntimu Pittsburgho de
legato į Kongresą.

MOTERŲ VAKARAS. Vie
tos moterų Sandariečių kuopa 
Lapkričio 17 d. surengė drau
gišką vakarienę L. M. D. salė
je. Pittsburgho sandarietės 
pasižymėjusios savo vakarų 
rengimais: jei ką surengia tai 
yra kuo pasigėrėt. Įžanga bu
vo tik 35 centai, bet vakarie
nė skani ir gausi. Svečių pri
sirinko pilna mažoji salė, daly
vavo virš 200 žmonių.

Programo vedėju buvo Juo
zas Virbickas. Laike vakarie
nės kalbas pasakė P. Pivaronas, 
J. K. Mažiukna, kuris kalbėjo 
apie SLA. ir jo Auksinį Jubi- 
lejų. Įkalbėjo ir viena mote
ris, P. Brazauskiene. Po kal
bų buvo šokiai prie Kaulakio 
orkestro.

Sandaros moterų kuopos var
du tariu ačiū L. M. D-jai už sa
lę, P. Pivaronui už duoną, ir 
visiems atsilankiusiems už da
lyvavimą.

Kadangi visas pelnas buvo 
skiriamas Pittsburgho Univer
siteto Lietuvių Kambariui tai
gi mums visiems malonu kad 
pelno padaryta’ $40 ir visk-n« 
atiduota į tą fondą.

Labai butų pageidautina krd 
ir kitos Pittsburgho Lietuvių 
draugijos pasektų sandariečių 
pavyzdį ir padarytų tokius va
karus tam tikslui. Jau sukel
ta daugiau kaip trys tūkstan
čiai dolarių Kambario fondui, 
dar trūksta apie pora tūkstan
čių.

Pittsburghiečiai, dar trupu
čiuką daugiau pasikrutinkim ir 
sukelsim tą trūkstamą dalį. 
Musų vietinių didesnė pareiga 
tą padalyti negu visos Ameri
kos Lietuvių.

LANKOSI CLEVELANDE. 
Poni Mitchell, viena iš Tautų 
Kambarių reikalų vedėjų, šio
se dienose lankosi Cleveland©. 
Ji surengė pasimatymus su 
Lietuvių ir kitų tautų veikė
jais jų Kambarių fondų parė
mimo reikalu.

Juozas Virbickas.

YOUNGSTOWN. O
PADĖKA CLEVELANDIE- 

ČIAMS
Šiuomi išreiškiu savo širdin

gą padėką Clevelandečiams už 
pasišventimą atvykti į musų 
koloniją ir išpildyti vietos Lie
tuviams tokį gražų programą 
bažnytinėj salėj Lapkričio 30 
d. Vietos Lietuviams kurie į 
šį vakarėlį atsilankė, tas buvo 
smagia pramoga.

Iš “Dirvos ’ redaktoriaus p. 
Karpiaus, nesenai gryžusio iš 
Lietuvos, susirinkusieji gavo 
išgirsti naujausių žinių apie 
musų tėvynę Lietuvą.

Ačiū pp. Karpiams už suruo
šimą programo, pp. Salasevi- 
čiams, pp. Baranauskams ir pp. 
štaupąms už automobilius ir 
atvežimą programo išpildyto
ji]; taipgi ačiū patiems progra
mo išpildytojams, ■ Adelaidei 
Miliauskaitei, Onai Karpienei, 
p-lėms M. Radzevičiūtei ir H. 
Butkiutei, ir Vincui Vaitinui, 
kuris prie to dar pagrojo šo
kiams. Be šių paminėtų, dar 
dalyvavo ir sekanti Clevelan- 

l diečiai svečiai: poni Navickie
nė, p-lė Stankevičiūtė ir Juo
zas žebris, kuriems visiems pri
klauso ačiū už telkimąsi apsi
lankyti ir pasisvečiuoti musų 
Lietuviškoje kolonijoje.

Visi po programo pasišokę, 
pasišnekučiavę, pasipažinę ge
riau vieni su kitais, linksmi iš
siskirstė.

Kun. E. šteigmanas, 
šv. Pranciškaus par. kleb.

PENNSYLVANIJOJ UžMUš- 
TA 80 DARBININKŲ

Per Spalių mėnesį Pennsyl- 
vanijoje darbuose užmušta 80 
darbininkų ir įvairiai sužeista 
8084 kitų. Tai yra žymiai dau
giau negu buvo užmušta ir su
žeista Rugsėjo mėnesį ir dau
giau negu Spalių mėnesį per
nai.

Šymet per pirmus 10 mėne
sių Pennsylvanijoj įvairiuose 
darbuose jau užmušta 807 as
menys. Pernai buvo užmušta 
per tiek pat laiko daugiau, vi
so 856 asmenys.

LANKYSIS PITTSBURGHE

“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius dalyvaus prakalbo
se Pittsburgh©, L. M. D. sa
lėje, Gruodžio 8 d.

BALTIMORE. MD. K. PILĖNO-PALMER TREČIAS LAIŠKAS
“NAUJIENŲ” RED. P. GRIGAIČIUI

Iš BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
DR-JŲ TARYBOS 

VEIKIMO
Jeigu reiktų rašyti Baltimo

rės Lietuvių Draugijų Tarybos 
istoriją, reikėtų pradėti nuo 
1914 metų, kada užsilepsnojo 
pasaulinis karas ir Lietuva at
sirado to karo ugnyje. Karui 
užsiliepsnojus, Baltimorės Lie
tuviai kaip ir visos kitos Ame
rikos Lietuvių kolonijos, suju
do gelbėti nuo karo nukentėju
sius saviškius Lietuvoje. Kad 
darbas butų našesnis ir sėk
mingesnis tapo suorganizuota 
iš vietos Lietuviškų organiza
cijų taryba, vardu Konferenci
ja šelpimui nuo karo nukentė- 
jusiems. Iškarto toj konferen
cijoj veikė bendrai visi Balti
morės Lietuviai. Palaikymui 
to bendrumo ant visados, buvo 
nutarta nesidėti prie jokių 
partijų ar srovių, sudarytų ko
mitetų ar šelpimo fondų, kurie 
rūpinosi Lietuvai gelbėti, bet 
surinktas aukas betarpiai sių
sti tiesiog į Lietuvą ten esan
tiems šelpimu nuo karo nuken
tėjusiųjų besirūpinantiems ko
mitetams.

Išsyk tas taip kilnus ben
dras darbas buvo našus ir sėk
mingas ir visų su didžiausiu 
pasišventimu dirbta, rinkta au
kos, rubai ir betarpiai siųsta 
tiesiog į Lietuvą. Bet tas taip 
kilnus bendras darbas pradėta 
ardyti ir pagaliau suiro. Mu
sų katalikai Tautos Fondo įs
teigėjų sukurstyti, atsiskyrė 
ir pradėjo veikti kaip Tautos 
Fondo skyrius. Atsirado ar 
socialistų grupe, kuri tačiau 
jokios reikšmės neturėjo ir jo
kiais tautos šelpimo darbais 
nepasižymėjo išskiriant suren
gimą prakalbų Adv. A. Bulo
tai ir senutei rašytojai žemai
tei.

Po įvykusio Chicagoje Ame
rikos Lietuvių seimo, kurio su
manymu tapo nulietas garsusis 
Laisvės Varpas (kurį katalikai, 
pašiepdami, vadino bimbalu), 
nutarimo stėigti kolonijose 
Tautines Tarybas, Baltimorės 
Lietuvių konferencija šelpimui 
nuo karo nukentėjusių, priėmė 
Tarybos vardą ir pasivadino 
Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Taryba, kuri ir po šiai dienai 
tuo vardu veikia ir nei per žin
gsnį nuo savo tikslo nenutolo. 
Nesimaišydama jokioj politikoj 
veikia vien tik Lietuvos reika
lais ir Lietuvos labui.

Nors pastarais laikais per
daug dideliais darbais neatsi
žymėjo, tačiau visuomet buvo 

i sargyboj Lietuvos reikalų, ir 
svarbiam reikalui esant kelia 
savo balsą' už Lietuvą, kurį ne 
kartą išgirdo ir visas pasaulis 
per Tautų Sąjungą Genevoje. 
Tarybos balsas už Lietuvą bu
vo garsus tais laikais kai Ta
ryboje veikė Adv. Nadas Ras
tenis, kurio šiandien deja mes 
savo tarpe jau neturime.

Taryba kas metai rengia mi
nėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių, renka au
kas ir jas siunčia tiesiog Vil
niui Vaduoti Sąjungai į Kauną 
ir Vilniaus Lietuvių Kultūros 
Draugijai į Vilnių.

Prisidėjo su apie pusantro 
šimto dolarių prie įkūrimo Lie
tuvių Kambario (Pittsburgho 
Universitete; surengė Dariui ir 
Girėnui skridimui paremti die
ną, o tiem didvyriam žuvus au
kavo $25 jų paminklo pastaty
mui.

Nebuvo to Amerikos Lietu
vių visuotino seimo kuriame 
Baltimorės Lietuviai šios orga
nizacijos rupesniu nebūtų bu
vę skaitlingai atstovaujami.

Tik gaila kad senesnieji vei
kėjai kurie per eilę metų nuo
širdžiai veikė ir organizaciją 
vadovavo, nuo jos pasitraukė

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

Miesto Komercijos Buto na
rys Buckingham paskelbė kad 
jis su kitais daro pastangas 
suorganizuoti dar vieną gumų 
išdirbystę Akrone, kuri duotų 
darbo del apie 1800 darbinin
kų. Prie to veda derybas su 
viena geležies liejykla, kviečia 
ją atsikeli: į Akroną; joje butų 
darbo del 400 darbininkų. Jei 
tas įvyktų, Akron o gyvento
jams butų didelis gerumas.

K. Bartkus šv. Kryžiaus ka
pinėse pastatė gražų akmeninį 
paminklą prie kapo savo žmo
nos, Petronėlės.

šiose dienose buvo atvažia
vęs K. Bartkaus sūnūs Anta
nas iš Chicagos, atlankė savo 
motinos kapą, ir paviešėjęs pas 
tėvą ir seserį, sugryžo.

Teisme gavo atsiskyrimą 
Jurgis Bražas nuo savo žmo
nos, Juzės.

Padėkavonės dienoje, pas K. 
Praspalauskus atsilankė jų se
suo M. Bartkienė su sunais, ir 
D. Jokūbaitis, iš Cleveland©.

iPadėkavonės dienoje, į “Dir
vos” vakarą Clevelande buvo 
nuvažiavę K. Bublis su savo 
žmona, podukre ir ponusiu. 
Taipgi dalyvavo K. Bartkus su 
savo duktere, p-lė Julė Balsis, 
J. Kiubikas ir keliolika Akro- 
no Lietuvių Draugiško Klubo 
jaunuolių narių. Kalnas-

Kazys Pilėnas-Palmer, New 
Yorkietis Detektivų Biuro ve
dėjas, Lapkričio 30 d. 1935 m., 
parašė “Naujienų” redaktoriui 
P. Grigaičiui trečią, sekančio 
turinio laišką;

“Naujienose lapkričio 25 d., 
straipsnyje ‘Apie Raketus Nu
simano’, Tamstos sėbras ‘Juo
zas Buktiškis’ bando mane 
įdilginti tvirtindamas tai ką jis 
ir Tamsta žinote kad prasima
nymas. Straipsnis matyti, bu
vo sufabrikuotas tuo tikslu 
kad Naujienų skaitytojų akis 
nuo tikrosios dalykų būklės 
butų galima nukreipti, kad 
jiems dar labiau butų galima 
akis apdumti.

“Vietoj žmones klaidinus ir 
iš jų tyčiojūsis, aš, Tamstos 
vietoj, bučiau paskelbęs pilną 
transatlantinio skridimo paja
mų atskaitą ir bučiau užbai
gęs visą dalyką garbingu budu.

“Pereitą pavasarį ALTASS 
kreipėsi į visuomenę $6,000 pi
nigų ir surinko reikalingą su
mą. Iš Lietuvos gavo $1,500. 
Skaitlinės pačios už save kal
ba. Vadinas, ALTASS gavo 
viso $7,500; gavo pusantro tū
kstančio dolarių daugiau negu 
reikėjo. Lakūnui pardavus Li- 
tuanicą II už $15,000 ir jam 
namon gryžtant, ALTASS vėl 
reikalauja ‘atmokėjumui pa
skolų’ pinigų. Lapkričio 16 d. 
ALTASS rašo tūlam New Jer
sey Lietuviui nusiskųsdami: 
‘Turime betgi dar atmokėti pa
skolas, kurių paliko apie tre
jetas tūkstančių lakūnui iš
skridus . ...”

“Lakūnas, taip liudininkai 
tvirtina, prieš lėkimą skundėsi 
teturįs tiktai 50c, ir žmonės 
jam sumetė $65 ant kelionės, o 
dabar, lakūnui gryžtant su pi
nigais, ALTASS skundžiasi kad 
‘paliko apie trejetą tūkstančių 
skolų lakūnui išskridus. .. . ’ 
Už ką? Nejaugi $15,000 ne
užtenka apmokėjimui trijų 
tūkstančių skolų?

“Kaip Tamsta neaimanuo
tum, kaip Tamsta manęs neko- 
liotum, nešmeižtum, vienok da
lykas nei kiek nepasikeičia: 
ALTASS kreipėsi į visuomenę 
labai neaiškiame reikale pini
gų... .

ir patapo rėmėjais tų kurie tą 
organizaciją suskaldė, suskal- 
dydami kartu ir kilnų bendrą 
darbą.

šį metą Baltimorės Liet. Dr- 
jų Taryba pradėjo stropiai ren
gtis prie paminėjimo 18 metų 
sukaktuvių Lietuvos nepriklau
somybės ateinančią Vasario 16. 
Pirmu kartu turėsime garbės 
pareikšti pasauliui kad ši mu
sų tautinė šventė, teisėjo V. F. 
Laukaičio rupesniu, yra pripa
žinta Maryland gubernatoriaus 
legale šios valstijos švente. Su 
sekančia Vasario 16-ta valsti
joje plevesuos vėliavos reikš
damos Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves, ir mokyk
lose vaikučiams bus aiškinama 
apie Lietuvą ir jos nepriklau
somybės atgavimą.

Kad tinkamai atžymėti visos 
Baltimorės Lietuvių bendromis 
spėkomis šią Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, Taryba 
pasiryžo kviesti Katalikų Fe
deraciją, parapijos ir Dainos 
chorus, paėmė didelį Audito
rium teatrą prakalboms; kalbė
tojais kviečia gubernatorių H. 
Nice, miesto mayorą Jackson, 
teisėją V. F. Laukaitį, Lietu
vos Ministerį P. žadeikį ir 
“Vienybės” redaktorių Juozą 
Tysliavą. Numatyta automo
bilių paradu gelžkelių sta'tyje 
pasitikti Lietuvos Ministerį P. 
žadeikį. Apie visą programų 
bus smulkiau pranešta vėliau.

Tarybos sekretorius ir 
korespondentas 'P. P. Jaras.

i

“Ir Tamsta dar drysti per 
savo gizelį ‘Juozą Buktiškį’ 
man prikaičioti buk aš lygus 
prohibicijos laikų agentams, 
kurie bųtlegerius mušė, rake- 
tierius šaudė. Aš niekada ne
buvau prohibicijos agentu, jo
kių butlegerių nemušiau ir ra- 
ketierių nešaudžiau. Bet jei
gu aš Tamstos varomą darbą 
slėpčiau, aš skaityčiau save 
aršesniu negu raketieriu; aš 
jausčiausi kaltu prieš savo 
viengenčius jeigu aš apie Tam
stos dabartinį elgimąsi tylė
čiau.

“Aš tai darau ne tam kad 
su Tamsta tuščią polemiką va
rinėti bet tam kad žmonių do- 
mę atkreipti į vieną iš opiau
sių Lietuvių visuomenėje apsi
reiškimų — apsileidimą.

“Dar nepersenai p. Tysliava 
Vienybėje iškėlė tą įdomų fak
tą kad Tamsta savo laiške į 
vieną pažystamą prisipažinęs 
kad jeigu Vaitkus dar greitai 
neišlėksiąs tai Naujienos turė
sią greitu laiku subankrutyti... 
Matyti, Tamstos paties išpa
žintis išdavė tikrąją Naujienų 
finansinę būklę ir išrišo klau
simą kodėl Tamsta taip besi
rūpinai transatlantiniu skridi
mu.

“KAM DABAR ALTASS PI
NIGUS RENKA, KOKIŲ SKO
LŲ apmokėjimui?

“Baigdamas dar pastebėsiu: 
Tamstos ‘Juozas Buktiškis’ ti
krina kad aš buk esu S.L.A. 
nominacijų - rinkimų vadas — 
tai netiesa. Aš nesu jokiu S. 
L. A. vadu. Jeigu juo bučiau 
tai be atidėliojimo jau senai 
bučiau kai kuriuos SLA. Pil
domosios Tarybos narius pa
traukęs atsakomybėn, nes skai
tlinės, nesenai SLA. atskaitose 
paskelbtos, liudija kad S.L.A. 
organizacijoj neviskas tvarkoj. 
Gerai Tamstai savo skaitytojus 
mulkinti jeigu jie nieko nema
to, kitaip dalykams virtus ir 
SLA. viršininkams netaip bu
tų gerai.

“Su priderama pagarba 
Casimir P. Palmer

(Kazys Pilėnas)”.

DAYTON
ĮVERTINA “DIRVĄ” LIE

TUVOJE. J. A. Urbonui iš 
Lietuvos brolis rašo: “Esu di
džiai dėkingas už laikraštį ‘Dir
vą’. Malonu yra skaityti Ame
rikos Lietuvišką laikraštį. Taip 
pat ir kaimynai sueina pasi
skaityti, ir visi gerėjasi ‘Dir
vos’ geru turiniu.”

VAŽIUOS Į RUSIJĄ. An
drius Matusevičius yra pasi
rengęs išvažiuot į Rusiją. Mat, 
jisai tenai tikisi rasti rojų. 
Andriau, tik neapsigauk kad 
po laikui nereiktų gailėtis.

KALENDORIUS DOVANŲ. 
Kas užsirašysite “Dirvą” ar 
atnaujinsite prenumeratą per 
J. A. Urboną, gausite dovanų 
puikų sieninį Kalendorių 1936 
metams.

“KRYŽEIVIAI”. Gruodžio 6 
d. Keith’s teatre bus pradėta 
rodyti brangi istoriška filmą 
“Kryžeiviai”; rodymas tęsis 
per visą savaitę. Tą filmą pri
valo matyti kiekvienas Lietu
vis, nes tų laikų kryžeivių da
lis Vokiečiai tironai yra kan
kinę ir musų Lietuvą, o Vy
tautas vedė kovą ir ties Žalgi
riu kryžeivius sumušė.

“D.” Kep.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”. “Vienybę” i' 
kitus tautinius laikraščiui,

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

“Margučio” Programas 
Gražiai Pavyko

Lapkričio 28 vakare, Orien
tal teatro namo 14-me aukšte, 
didelėje salėje, įvyko “Margu
čio” vakaras, pavadintas “Bė
dytės ir Tetytės Vestuvės”. 
Vakaro didesnę dalį suėmė pro
gramas, paskui buvo šokiai. 
Nors sale turi 2400 sėdynių, 
bet publikos prisirinko taip 
daug kad vėliau atėjusiems 
prisiėjo stovėti, nes sėdynių 
jau nebus _ likę. Buvo daug 
Lietuvių prampninkų, profesio
nalų, buvo ir kunigų. Bendrai 
tariant, prisirinko “gražaus 
svietelio”.

Pats vakaras buvo gražiai 
margas: Lietuviška muzika. 
Lietuviškos dainos, Lietuviški
šokiai, Lietuviška kalba. Visi 
dalyviai gražiai išsilavinę. Or
kestrui dirigavo muzikas Adv. 
A. A. Olis, chorui vadovavo 
pianistas M. Yozavitas. Pro
gramą vedė Ądv. A. Lapins
kas. Pritaikytą: proga į scęną 
išėjo Adv. Borden ir įsivedė 
septynis Lietuvius sportininkus 
kurie praeitą vasarą buvo Lie
tuvoje. Ponas Borden juos 
perstatydamas pasakė kad tūli 
jų buvo taip ištautėję jog ne
norėjo Lietuviais vadintis, bet 
nuvykę į Lietuvą ir pamatę 
kaip Lietuva graži, suprato 
kad Lietuviai yra kultūriški 
žmonės taip kaip ir kitos tau
tos, ir Lietuvybę jie taip pa- 

J milo kad dabar jie skaito sau 
garbe vadintis Lietuviais, ir 
tuomi didžiuojasi. Sportinin
kai kalbinami, tiesa, kalba Lie
tuviškai sunkiai, bet užtai su-, 
dainavo trejetą Lietuviškų dai
nelių gana gerai.

Pati svarbiausia programo 
dalis buvo tai “veseilią”. Jau
navedžiais buvo “Dėdytė” p. 
Vanagaitis ir “Tetytė” p. Va- 
nagaitienė. Diktas pulkas: pa
mergės, pabroliai, piršlys, svo
čia ir tt. Svočia ir pamergės 
surinkta tikrai Lietuviški ti
pai. Svočia stora kaip pinti
nė, o pamergės diktos, raudo- 

■ nos, rodosi iš Lietuvos kaimo 
tą pat vakarą atvažiavusios. 
Visa “svodba” inėjo per duris 
salėn ir kvieslio vedama atėjo 
į estradą, čia prasidėjo dai
navimai, šokai, karvojaus da
linimas, piršlio teismas, jauna
jai vainiko nuėmimas, ir tt. 
Vestuvių puotą užbaigė savo 
prakalba Metropolitan Banko 
pirmininkas Adv. J. Brendza.

Visas tas reginys darė gra
žų įspūdį. Tik jį kiek gadino 
nuoga scena, neturinti jokių 
dekoracijų. Prie trukumų rei
kia priskaityt dar ir tai kad 
vestuvėse nebuvo muzikanto- 
smuikininko, be kurio Lietu
viškos vestuvės niekur neapsi
eina.

Bendrai sakant, vakaras bu
vo gražiai margas, nieko nekal
tas. Tokį vakarą surengti gali 
tik kompozitorius Vanagaitis. 
Jo parengimuose niekad ne
trūksta Lietuviškos muzikos, 
Lietuviškos dainos.

Už šitą ir visus kitus savo 
parengimus p. Vanagaitis už
sipelno pagyrimo. Tiesa, turi 
jis daug pavyduolių kurie prie 
kiekvienos progos skubinasi 
paneigti kaip patį kompozito
rių Vanagaitį taip ir jo paren
gimus. Tokių pavyduolių atsi-

“M A R G U T I S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prįsiųskit -10c-pašto- 
ženkleliais, gausit "vieną nu
merį pamatymui.' Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill 

tils parengimus, kaip 
dabar susirinko virš 
tuksiančiu Lietuvių i

ržls ir dabar, bet jie p. Vana- 
g-aičiui užtarnautą kreditą ne- 
išveržš. Komp. Vanagaitis tu
ri savo žmonių minias, ir tos 
minios ' moka atskirt pavydą 
nuo nekalto darbo. Tą liudija 
tų minių gausus lankymasis į 
šituos margus ir niekuo nekal- 

kad ir 
dviejų 

“Bėdy
tės ir Tetytės Veseilią”.

KAS GERO Iš TO? Dauge
lis Lietuvių net kitose koloni- 

| nijose žino “arkivyskupą” Ge- 
niotį, kuris mėgino Lietuviams 
įdiegti naują bažnyčią. Dabar 

| jis Chicagoje, Lietuvių auditD- 
rijoj, sekmadieniais rengia su- 

1 sirinkimus ir suėjusius žmones 
! kviečia rašytis į seneliams pa
galbos organizaciją.... Klau- 
Į šiauši jo aiškinimų kartą ir aš, 
Į bet «nieko nesupratau iš jo pa- 
i sakojimų. Gal jis ir turi gerą 
1 idėją, bet vargas kad jis ne
moka . kalbėti, tai yra, aiškiai 
dalyką nušviesti, šokinėja ant 
Roosevelto, nuo jo ant Smeto
nos, ant »Grigaičio, ant Kun. 
Coughlino, ant bolševikų, ant 
žydu “košernos” vištos ir tt., o * f
prie konkretiškos išvados pri7 
eiti nemoka. Tas Pats.

APSIVEDĖ. Detroite pla
čiai žinomi, Viktoras Petrikas 
ir Margarieta Karyeliutė suėjo 
į šeimyninį gyvenimą ’Lapkri
čio S d. Tai bene pirmos Det
roite Lietuviškos vestuvės ku
riose jaunavedžiai tapo “suriš
ti” savo namuose.

Aš ir dauguma svečių ma
nėm kad šiedu jaunavedžiai, 
sekdami kitų pramintus takus, 
kurie ne bažnyčioje ima šliubą, 
tą dieną teismo bute susišliu- 
bąvojo. Bet pasirodė visai ki
taip? 1 -

Viktoras Petrikas pirmiau 
nusipirko namus, dailiai juos 
išpuošė ir viską įsirengė gata
vai gyvenimui, o paskui susi
kvietę artimus savo ir Marga- 
rietos draugus Lapkričio 9 va
kare. Kai susirinko pilnutėlis 
namas svečių, mes datyrėm 
kad dar jaunavedžiai nėra “mo
terystės stone”, kad dar bus 
šliubo ceremonijos čia pat na
muose. Palaukus, pasilinksmi
nus, visiems teko būti dalinai 
liudininkais. Visiems Detroite 
žinomas advokatas ir teisdarys 
Juozas P: Uvickas paprašė vi
sų atsistoti ir jaunavedžių pri
gimta Lietuviška kalba, išpil
dė suvesdinimo ceremoniją.

Svečių buvo ir kitataučių. 
Jiems teisdarys Uvickas paaiš
kino kad vedybų ceremonija 
bus Lietuvių kalboje, jaunave
džiams taip pageidaujant.

Viktoras yra savininkas Ca
sino filmų teatrą, plačiai žino
mas, nes daugel metų čia gy
vena. Margarieta Karveliutė 
gimus Omaha, Nebr.

Po puikios vakarienės ir vai
šių, svečiai linksminęsi iki ry
to, išsiskirstė linkėdami jauna
vedžiams laimės ir linksmo gy
venimo. Ten Buvęs.
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(Tęsinys iš pereito num.)

ANKSTYVI SVEČIAI
RUGPJŪČIO 14. — Anksti rytą, atsilankė į 

p. Bružų namus, viešnia, MĮikasė Petrusevičie- 
nė-Dembinskaitė, pasiteirauti apie savo gimines 
Amerikoje. Ji gyvena Kaune, bet paeina iš Tar
pučių, Marijampolės vai. Clevelande, sako, gy
vena jos sesuo, Zuzana Sidarevičienė ir moti
nos, Magdės Dembinskienės, broliai Jonas ir 
Juozas Kičai. Ji sakė turi kitas dvi seseris Lie
tuvoje, Petrusę ir Kastanciją. Jos norėtų su 
savo giminėmis Amerikoje susirašyti.

Paskiau, ateina mano jaunų dienų mokyk
los draugas, Kazys Kulvetis, buvęs Vilkijietis, 
dabar gyvena Kaune, šio Kulvečio motina bu
vo ištekėjus už vieno Petukausko, nuo Batniu- 
vos, ir Clevelande yra tų Petukauskų giminės.

Su Kulvečiu einu j pakalnę, link Teatro, j 
Kongreso sesiją, kuri turi prasidėti 10 valandą.

Eidamas, susitikau Račkauską, kuris prašė 
po posėdžio susieiti su juo pasikalbėti. Suti
kau Joną Vasiliauską, operos baleto šokiką, bro
lį Clevelandiečio, Povilo Vasiliausko.

šiame kongreso posėdyje skaitė paskaitą 
Kan. Prof. Kemėšis. Po to sekė paskaito Gene
ralinio Konsulo New Yorke, P. žadeikio, kurią 
perskaitė vienas Kaunietis, padarydamas labai 
pritaikytas savo pastabas.

Bolševikai delegatai vėl reikalavo diskusijų 
prie paskaitų, bet jos tapo atmestos, nes ką ga
li kas atimti ar pridėti prie paskaitos.

Mandatų komisija išdavė raportą, pasirodė 
kad iki dabar Kongrese dalyvauja 94 užsiregis
travę delegatai.

Prof. Pakštas skaito savo paskaitą.
Komunistas Urmonukas reikalauja balso ir 

nori skaityti sveikinimą nuo Darbo Jaunimo. 
Jo reikalavimas atmesta, nes tai norėta pasi
naudoti proga pavaryti komunistišką agitaciją.

Pasiūlyta užtvirtinti sekančias komisijas: 
Redakcijos komisiją: šimutis, Vitaitis, Trečio
kas, Pakštas, Karpius, Ambotas, Skipitis.

švietimo ir Kultūros: Prof. Sleževičius, 
Pral. Krušas, Kun. Stonis, Daužvardas, Vronev- 
skis, Bulaitis, Raulinaitis ir buvo kišamas drau
gas Abekas, kuris gyrėsi atstovaująs 55,000 
organizuotų darbininkų!

Ekonominė komisija: Vanagas-Simonaitis, 
Kun. Briška, Gelgaudas, Kan. Kemėšis, Augus
tinas, Urmonas, Januškevičius.

Statuto Pasaulio Lietuvių Sąjungai: Ski
pitis, Pakštas, Merkys, Grisius, Požėra, Sinke
vičiūtė.

Tuo posėdis baigėsi. Komisijos susitarė 
savo susiėjimo laiką savo darbams dirbti.

Išeidami pietų, susitikom vėl su Račkaus
ku, buvusiu “Tėvynės” redaktorium, su Juozu 
Adomaičiu, kuris prieš kelis metus lankėsi Ame
rikoje su Martynu Jankum, ir žydų laikraščio 
redaktorium Juozu Serebravičium, kuris norėjo 
su mumis Amerikos laikraštininkais pasikalbė
ti, taigi mes keli ir jie ėjom kartu pietauti ii' 
šį tą apkalbėjom, išsikalbėjom.

Po pietų, su p. Račkausku nuėjom į jo 
kambarį Laisvės Alėjoje, ir jis mums pasipa
sakojo savo bėdas, kurias jis pergyvena del su
sidariusių trukumų jam esant Lietuvos konsu
lu Afrikoje, už ką jis buvo patrauktas teismo 
atsakomybėn, rastas kaltu, bet dar tikisi apelia
cijos teisme kokio palengvinimo ar ko. Nebuvo 
perdaug laiko visas smulkmenas išklausyti, tai
gi jis prašė mus susieiti dar su jo advokatu ka
da bus daugiau laiko, kuris apsakysiąs mums 
viską geriau.

Vėlai po pietų, žiemos uoste buvo surengta 
delegatams ir visam Kaunui Amerikos ir Kauno 
jaunimo plaukimo lenktynė. Tą popietį ir va
karą norėjau praleisti su savo mokyklos drau
gais, Kulvečiu ir Miku Buturlovu, tarnaujančiu 
Kauno telegrafe. Jo tėvas prieš karą buvo Vil
kijos monopolio vedėju. Per karą išbėgę Rusi
jon, Mikas Buturlovas ir jo jaunesnė sesuo, ga
lėjo sugryžti Lietuvon iš Rusijos del to kad 
mokėjo Lietuviškai, šiaip butų ir likę komu
nistų “rojuje”, kurio negalėjo pakęsti ir norė
jo kuogreičiausia bėgti j Lietuvą.

Plaukyuo lenktynių buvo susirinkę didelės 
minios pažiūrėti. Laimėjo ir Amerikiečiai ir 
Kauniečiai. Gerai pasirodė Chicagietė plauki
kė, nors rekordų nepadarė.

SENOS PILIES GRIUVĖSIUOSE
Iš plaukimo sporto rungtynių gryžom pasi

vaikščiodami. Mikas Buturlovas, gerai pažys

tus Kauną ir tarnavęs telegrafe prie Rusų val
džios iki turėjo iš Kauno išbėgti Vokiečiams už
einant, apipasakojo savo prietikius ir pergyve
nimus. Palengva ėjom link senojo miesto ga
lo, į Kauno pilies griuvėsius, kur sutemus va
kare įvyks Lietuvos Skautų surengtas svečiams 
iš viso pasaulio Laužo Deginimas ir tam tikros 
apeigos-programas prie laužo.

Perėjus senąjį miestą, artinantis pilies, Bu
turlovas parodė Jonavos gatvėje nr. 6 seną na
mą, kuriame gyveno Lietuvių korikas Murav- 
joras 1863 metais. Ten dar tebėra žymės Ru
sų valdžios laikų.

Dabar priėjom į pilies griuvėsius ir gavau 
progos pamatyti tuos likučius viduramžių bu
vusios galingos pilies, kurios dabar likę tik da
lis apvalo bokšto ir vienoje pusėje kertelė sie
nos, o šiaip visa beveik su žeme sulyginta. Pi
lies rūmų butą didelių, stiprių, nes sienos labai 
storos. Pilis stovėjo sutakoje Vilijos su Nemu
nu, ir Buturlovas pasakojo jog esąs apie Kau
ną koks tai žmogus kuris tikrina kad iš tos pi
lies ėjo urvas po apačia Vilijos į antrą upės pu
sę! Pilies istorija neaiški, kodėl tai pas Lietu
vius neužsiliko pasakų apie ją. Seniau pilis bu
vo čielesnė, bet Kauno gyventojai iš jos ėmė 
plytas sau pečiams mūryti ir pilį tiek apnaiki
no kad ištolo jos matyt tik tas kampas kur tu
no likus bokšto dalis. Dabar jau plytas iš pi
lies griuvėsių uždrausta imti. Aplink pilį, kaip 
senovėje buvo daroma, yra gilus griovis, kuris 
buvo pilnas vandens kada Vilija tekėjo visai 
šalia pilies. Dabar upė tolokai nuo pilies, o vi
sas tas plotas tarp pilies ir vandens srovės yra 
tuščias smiltynas. Griovis kur kitados buvo 
vanduo ir į pilį buvo galima ineiti tik iš pilies 
nuleistais vartais, dabar priaugęs visokiais žo
lynais ir visko primėtyta. Lietuvos istoriškų 
vietii saugotojai turėtų tą griovį gražiai išvaly
ti ir užlaikyti taip kad studentija ar šiaip kas 
senove įdomaujantis galėtų gražiai ir aiškiai 
matyti kaip senovėje buvo pilys statoma.

Ten pat prie pilies per daug metų buvo 
rinka, kur ir dabar dar suvažiuoja ūkininkai ir 
žydai prekiauti. Bet ilgai taip nebus: rinkos 
iš Kauno naikinamos ir perkeliamos į Vilijam
polę (Slabadą), o ta aikštė prieš pilį bus išly
ginta ir padaryta parku. Ji didinama pilant 
krantą tolyn ir tolyn link Vilijos.

SKAUTAI DEGINA LAUŽĄ
Temo, artinosi aštunta valanda, ir sulau

kėm prasidedant Skautų programo. Jau aplink 
pilį vaikščiojant, matėsi šimtai skautų, vaikų 
ir mergaičių, kurie darė tvarką ir rengėsi prie 
programo. Skautų programas atsibuvo pilies 
viduje, sienų plote, nes pilis buvo didelė: juk 
ten kitados sujodavo raitų kareivių.... Kon
greso delegatams ir šiaip užsienio svečiams pa
taisyta buvo net sėdynės atsisėsti, o Kaunie
čiams reikėjo už sienų stovėti, bet kad iš tos 
minėtos aikštės pusės ką prie pilies randasi, nė
ra sienos tai Kauniečiai gavo pamatyti nors lau
žo liepsnas ir viršūnes programo išpildytojų, 
nes pilies sienų plote buvo prisigrūdę žmonių 
tiek kad net Skautams maža vietos buvo pro
gramų! pildyti.

Pirmiausia, pradėta kurti laužas iš sausų 
malkų. Laimė kad vėjas durnus ir žarijas ne
šė į Nemuno pusę, nuo musų, o taip butume 
apsvilę kurie sėdėjom pirmuose suoluose.... 
Kaip tie skautai—maži ir dideli, vaikai ir mer
gaitės — neapsvilo, nuostabu, nes malkos degė- 
poškėjo, žarijos šokinėjo, ir vėjas ugnį nešė į 
juos. Bet niekas nenukentėjo tokiame didelia
me susigrūdime.

Skautus komandavo Vyrausiąs Skautinin
kas, Pulkininkas Juozas šarauskas ir p-lė Ge- 
siunaitė. Ir ko tie musų naujos tėvynės vai
kai neišmokyti! Kokį programą jie sudarė — 
tiesiog žmogus jaudiniesi, juokiesi ir didžiuo
jiesi! Viskas tas dėjosi aplink tą didį sukur
tą laužą. Buvo perstatyta kaip iš viso pasaulio 
Lietuviai atvyksta į kongresą: laivais, trauki
niais, ir net orlaiviais! Perstatyta ir atvykimas 
siuntinių iš tų pasaulio dalių kur Lietuvių yra, 
bet iš kur negalėjo atvažiuoti, pranešti kad ne
galės pribūti į kongresą.... Tie siuntiniai at
jojo iš Afrikos, ant krokodilio, iš Indijos — ant 
dramblio.... ir tuos visus gyvūnus sudarė pa
tys vaikai, palindę po išpieštais pavidalais!

Reikia paminėti kiek daugiau apie orlaivį. 
Kauno Skautų vadovybė iki paskutinei dienai 
tikėjo kad Vaitkus atskris į Kongresą (jeigu 
visą vasarą nepasirodė). Taigi, tas orlaivis

Begedlški Bolševiku-Socialistii Darbai
[Bolševikų ir socialistų va

dai, kurie susitarė užvaldyti 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje — šią dorų ir sąžiningų 
Lietuvių suorganizuotą ir iš
auklėtą organizaciją — pereina 
visas ribas, šmeiždami tuos or- 
ganizuotojus ir auklėtojus. Tie 
bolševikų ir socialistų vadai, 
pasivadinę “SLA. Vakarų Ko
mitetu”, meta didžiausio įžei
dimo ir paniekos purvus į vei
dą visai dorai ir patriotingai 
Amerikos Lietuvių visuomenei.

Jie paskelbė bolševikų ir so
cialistų spaudoj savo brukamų 
SLA. nariams kandidatų sąra
šą su nežmonišku tų kandidatų 
išgyrimu, ir tą patį raštą iš
spausdino plakatų formoje ir 
jais apvertė visas SLA. kuopas. 
Jei tas bolševikų-socialistų va
dų komitetas butų pasitenkinęs 
tik savo kandidatų gyrimu nie
kas negalėtų ką sakyti. Bet 
jie žinodami kad be šmeižimo 
dorų ir sąžiningų Lietuvių nie
ko nelaimės su savo kandida
tais, musų rekomenduojamus 
kandidatus ir kartu visus tuos 
Amerikos Lietuvius kurie tik 
SLA. Sargybos kandidatus re
mia, štai kaip kolioja:

“Visos tautininkų grupės ir 
klerikalai susijungė užvaldyti 
SLA. ir kandidatais į Pild. Ta
rybą stato pasižymėjusius at
žagareivius, demokratijos, lai
svės ir pažangos priešus, aiš
kiai sektantiškus ir vienos 
srovės partizanus”.

štai kuo bolševikai su socia
listais vadina visas Amerikos 
Lietuvių idėjinės sroves, visus 
visuomenės veikėjus, dorus Su
sivienijimo narius, kurie tik 
nenori būti bolševikų ir socia
listų vadų pastumdėliais! Ge
ri Amerikos Lietuviai patriotai 
vadinami tiesiog visuomenės 
išmatomis, didžiausiais nieka- 
dėjais. O tas daroma varde 
net penkių dabartinės S.L.A. 
Pildomosios Tarybos narių vir
tusių šios šmeižikų grupės pa
taikūnais.

Mes savo vajaus literatūroje 
jokios demagogijos, jokių šmei
žtų apie dabartinius SLA. vir
šininkus ir kitus kandidatus 
nenaudojam ir nemanom nau
doti, nemanom kitus asmenis 
niekinti. Mes tik rodėme ir 
rodome SLA. nariams kaip do
riems ir sąžiningiems Lietu
viams, kokis pavojus gręsia

musų Susivienijimui jei jį už
valdys dviejų prieš-Lietuviškų 
partijų vadai — bolševikų ir 
socialistų vadai su jiems pasi
vergusiais kandidatais, ir net 
dabartinės Pild. Tarybos pen
ki nariai, kurie be jokio pro
testo savo vardu leidžia šitaip 
kolioti ir užgaulioti visus dorus 
Amerikos Lietuvius ir Susivie
nijimo narius, kurie tik nenori 
pasivergti bolševikų ir socia
listų vadų skymams.

Tų šmeižtų autoriai dar kal-

mentus, bet nutyli tą kad Su
sivienijimas jokių blogų in- 
yestmentų neturėjo kol socia
listų garbinamas Gugis neuž
ėmė iždininko vietos. Tik Gu- 
giui pradėjus SLA. iždą valdy- ■ 
Ii prasidėjo visokį SLA. invest- 
menty suklupimai del netikusio 
pržiurėjimo, kas darosi ir da
bar. Jie taip pat nutyli ir SLA. I 
nariams nepaaiškina kodėl so
cialistų vadai ir jų skymams 
pritarianti Pild. Tarybos nariai 
tyčia atsisakė apsaugoti SLA. 
turtą ir iškeisti, net su pelnu, 
visus negerus S.L.A. esamus 
bondsus. Arti $300,000 ver
tės, per jų nerangumą, ekono-

tina visus tuos SLA. narius ku
rie kovojo prieš bolševikų tero
rą Susivienijime, o bolševikus 
teisina taip: “Daugiau del ne
takto, atžagareiviškos politikos 
ir narių teisių paniekinimo, ne
gu bolševikų propagandos iš 
SLA. pasitraukė virš 5000 na
rių po Chicagos seimo.”

Vadinasi, kalti ne bolševikai 
kurie visomis pastangomis kė
sinosi užvaldyti Susivienijimą 
ir vėliau stengėsi musų orga
nizaciją sudraskyti, kai užka
riauti nepavyko, bet jus, SLA. 
nariai, kalti už tai kad gynėte 
savo organizaciją nuo bolševi
kų užpuolimo. Kokia šlykšti 
veidmainystė! Anais bolševi
kų puolimo laikais, prieš bolše
vikus daugiausia kovojo socia
listų vadai, o dabar jau bolše
vikų ir socialistų vadai bendrai 
kaltina sąžiningus SLA. narius 
už apgynimą Susivienijimo lai
svės nuo Maskvos diktatūros.

Jie kaltina dorus SLA. na
rius už rinkimą seimuose į Pild. 
Tarybą mažiau balsų visuoti
nuose balsavimuose gavusių 
kandidatų, o tuo tarpu Detroi
to seime jie patys išrinko Ma- 
žiukną ir Mikužiutę, kurie bu
vo gavę mažiau pusės balsų ne
gu kiti kandidatai į tas vietas 
visuotinuose balsavimuose! Tik 
patys didžiausi veidmainiai ga
li kaltint kitus už tą ką darė 
patys.

Jie kaltina buvusius S.L.A. 
viršininkus už blogus invest-

SLA. ĮSTATU KOMI
SIJOS PIRMININKO

ATSAKYMAS
Advokatas A. O. šalna atsa

ko į laiškus pasiųstus S. L. A. 
kuopoms, kurių autorius netu
ri nei doros, nei drąsos pasira
šyti pavardę. Kadangi užme
timai liečia SLA. Įstatų Komi
sijos pirmininko kompetentiš- 
kumą, šalnai tenka pareiga at
sakyti ir priduoti faktų į tuos 
užmetimus.

Rimta kritika yra visuomet 
reikalinga ir pageidaujama, bet 
be pamato pasakymas šalnai

minio krizio sutruškintų bond- 
sų pasiliko Susivienijime, kad 
butų pamatas kuomi kaltinti 
buvusius SLA. viršininkus.

Kad šiandien Susivienijimas 
dar turi tuos nusmukusius bon- 
dšus tai kalti vien tik tie ku
riems buvo išaiškinta ir įrody
ta jog tuos bondsus dar galima 
iškeisti dar it su pelnu Susi
vienijimui. Bet tas nepadary
ta! Kodėl to nepaaiškina bol
ševikų-socialistų vadai? Juk 
tik tas o ne kas kita įvedė S. 
L. A. į sunkią padėtį!

Kuomet šmeižimu ir negir
dėtos veidmainystės priemonė
mis bandoma suklaidinti SLA. 
narius ir įvykdyti savo “sky- 
mus” Susivienijime, ai' verti 
tokie žmonės SLA. narių pasi
tikėjimo? Ar galima remti 
tokius kandidatus kurie savo 
vardu leidžia šmeižti, kolioti ir 
niekinti bolševikams ir sociali
stams nevergaujančius Susivie
nijimo narius?

Jus, Susivienijimo nariai, 
kurie jaučiatės dorais ir sąži
ningais Lietuviais, atsakykit į 
tuos bolševikų ir socialistų 
vadų šmeižtus, į jums mestą 
tokį negirdėtą įžeidimą! O tin
kamiausiu atsakymu bus tas 
kad neduosit nei vieno balso 
tų šmeižikų rekomenduoja
miems kandidatams! Visi bal
suokit tik už musų statomus 
tolerantiškus, teisingus ir kom- 
petentiškus kandidatus.

SLA. Sargybos Komitetas.

Balsuokit už ši Tautinį Kandidatų 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.

buvo pagamintas pagarbinti Vaitkaus žygį — 
jeigu jis butų atskridęs. Butų buvę perstatyta 
Vaitkaus atskridimas. Bet *kad iki to laužo už
kurinio Vaitkaus vis nesulaukta, tą vakarą or
laiviu atskridusieji pakrėtė juokų kaip jie iš 
Chicagos į kongresą skrido....

Buvo perstatyta pašaipa kaip Amerikietės 
ir kaip Prancūzijos Lietuvės į kongresą rengė
si....

Sėdim ir žiūrim iki vėlumos, ir vis nenu
sibosta. Prie manęs pasitaikė atsisėsti vertos 
pažymėti ypatos: p-lė Elzė Jankytė, Martyno 
Jankaus duktė iš Bitėnų, ir Unė Babickaitė, ku
ri kitados Amerikoje vaidino tūlose filmose.

Iš vakarų, Nemuno krantais, žiūrim atei
na baisus juodi debesys, iš kurių plyska žaibai. 
Niekas nenori pasirodyt kad bijo sušlapti, ne
sijudina iš vietos, laukia programo pabaigos.

Prie skautų, prisidėjo dar ir vandens skau
tai, padovanojami Prof. Kolupailos. Tie visi at
plaukė upe ir pasilikę savo valteles pakraštyje, 
atėjo į iškilmę nešini savo ilgus vairus, ant ku
rių turėjo vėliavėles. Tų baidarninkų radosi iš 
plačios Lietuvos, ne tik Kauniečių. Prof. Ko
lupaila vienu tarpu apnešiojo ir padovanojo už
sienio svečiams Vandens Skautų vėliavėles, ku
rių vieną ir aš gavau.

Dar dainavo Kauno šaulių choras, dar tu
ri atsibūti specialis vaidinimas, o tas gąsdinan
tis debesys iš vakarų Nemunu atslenka artyn ir 
artyn, žaibai dangų raižo; mes bijom kad ne
sudarkytų programo toks žiaurus lietus kokis 
rodėsi ateina. Viskas dedasi po atviru dangum, 
jei imtų lyti tai sutirptų ir tie “laivai” ir “or
laiviai” ir viskas.... nekalbant kad mums pa
tiems reiktų eiti per visą Kauną namon kaip 
išmaudytiems. .

buk šalna yra “advokatėlis”, 
(suprask neturi gero stovio sa
vo profesijoje), tai jau negali 
būti praleista be pateikimo pil
nų faktų ir teisybės SLA. na
rių žiniai.

Aukščiausia organizacija le- 
galėje profesijoje yra Bar As
sociation arba Advokatų Sąjun
ga. Bar Association prižiūri, 
tarpe kitų dalykų, palaikymą 
profesijos stovio ir advokatų 
elgesį. Massachusetts valsti
joje yra virš 7000 advokatų. 
Iki šių metų Mass, valstijos 
Advokatų Sąjunga prašalino 
(atėmė advokato teises) 142 
advokatus ir suspendavo 44 
advokatus.
Adv. šalnos Stovis Advokatų 

Sąjuhgoje
1. Nuo 1929 metų iki dabar, 

šalna yra išrinktas nariu “Exe
cutive -Committee of the Law 
Society of Massachusetts”.

2. Nuo 1932 iki dabar, šal
na yra išrinktas nariu “Board 
of Directors of the Bar Asso
ciation of the City of Cam
bridge”.

3. Pastarais laikais Jis pa
skirtas nariu “Committee on 
Unlawful Practice of the Law, 
of the Bar Association of the 
City of Boston”.

4. Puslapyje 967 “Index to 
Legal Periodicals”, mes randa
me kad A. 6. Shallna, kaip jo 
pavardę rašoma Angliškai, yra 
tarpe legalių autorių.

5. šalna buvo oficialis dele
gatas į “American Bar Asso
ciation” konvenciją Milwaukee, 
Wis., pereitą metą.

6. Tarptautinėje advokatų 
konferencijoje Haagoje, Holan- 
dijoje, šalna buvo delegatas 
nuo “Law Society of Massa
chusetts”, tuo laiku kaip Klai
pėdos byla buvo sprendžiama 
ir svarstoma Pasauliniam Tei
sme, Haagoje.

Jeigu Advokatą šalną patys
Griežia dūdų orkestras, prasideda paskuti

nis vaizdas: šis vaizdas buvo rimtas, parodyta 
kaip prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
prisidėjo visokie 'Lietuvos gyvenime, visokių 
užsiėmimų ir luomų žmonės..-..

Debesys artinasi, žaibai svaido, perkūnija 
ištolo burzgia..., Nemuno krantais nuo Rau-
dondvario slenka artyn ir artyn....

Bet mums sušlapti nebuvo lemta: tas bau
ginantis debesys taip tingiai slinko artyn, ar 
apsistojo, ar pasuko šiaurėn, kada prisiartino 
iki bauginančio artumo, ir skautai galėjo pro-
gramą užbaigti, o mes laimingai sausi namon 
parkeliauti!

Vaizdas pabaigiamas perstatyti, dūdų or
kestras ir šaulių choras griausmingai sugieda 
“Ei Pasauli, Mes be Vilniaus Nenurimsim!” — 
skautai suimdami vienas kito rankas padaro il
gas grindines abiem tako šonais, ir mes svečiai 
išleidžiami iš Kauno pilies senų griuvėsių, per 
senoviškus vartus, laukan.

Kas sau skubiname. į Rotušės Aikštę, gauti 
autobusą važiuoti į kitą galą Kauno, kad lietus 
neužkluptų, nes tas baisus debesys su žaibais 
savo grąsinimo nesulaikė, tik turbut slinkimą 
artyn sulaikė iki mes išsiskirstysim. ...

Pas autobusą susiėjom tie patys — tos pa
čios minėtos panelės ir Kan. F. Kemėšis. Vie
tos radosi užtektinai, nes mes buvom atėję vie
ni iš pirmųjų. Buvo jau apie 12 valanda nak
ties.

Pargryžau į Bružų namus, ir turėjau apie 
ką mąstyti — nes tokia skautų surengta mums 
iškilmė tiesiog galima tik matant įvertinti — 
aprašyti negalima....

(Bus daugiau),

jo profesijos kolegai renka į 
savo organizacijų valdybas ir 
stato į svarbias komisijas tai. 
kur pamatas bandyti mažinti 
jo profesionali stovį?

šalna Nėra Buvęs Jokios 
Bendrovės “Manadžerium”
šalnai būnant per keletą mė

nesių Lietuvos Prekybos Ben
drovės vice pirmininku, Danie
lius P. Desmond buvo tos ben
drovės manadžerium. šalna tu-
rėjo kontraktą su Lietuvių Pre
kybos Bendrove vienam metui, 
pradedant su pabaiga Rugsėjo 
1921 metų, bet Šalna rezigna
vo iš tos vietos ir pasitraukė 
iš bendrovės po penkių mėne
sių.
Jo Patyrimas, Kaip Jo Stovis, 

Yra Pirmos Rūšies
Šalnos patyrimą jo profesi

joje SLA. nariai gali spręsti iš 
šių faktų kad jis teises yra 
praktikavęs su F. W. Mans
field, dabartiniu Bostono ma- 
yoru. Jis yra buvęs artimas 
debatų kolega Universitete su 
Adv. Samuel S. Leibowitz, gar
siu kriminalių bylų advokatu 
New Yorke, kuris yra garsios 
Scottsboro negrų bylos advo
katu. Bostone šalna yra šešių 
Lietuvių pašalpinių draugijų 
legaliu patarėju, kad irgi pa
rodo jo veikimą Lietuvių tar- 
je. Adv. A. O. šalna.
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Donald Day, “Chicago Tribune” korespondentas iš 
Kauno paduoda gan įdomų pranešimą apie naujausius 
besivystančius Įvykius tarp Lietuvos ir Vokietijos. Ka
dangi tas pats Day yra prirašęs visokių nesąmonių ir 
sensacijų, nežinia ar šiam jo pranešimui galima tikėti. 
Jei šis pranešimas butų paremtas faktais, jis Lietuvius 
nemažai pradžiugins, o Lietuvai išeitų milžiniška nauda.

Donald Day rašo jog tarp Lietuvos ir Berlino vy
riausybių eina derybos už išliuosavimą iš kalėjimo dau
gumos tų 84 Klaipėdos krašto Vokietininkų, kurie no
rėjo surengti Klaipėdoje perversmą. Jeigu Lietuva pa
leistų Į laisvę tuos politiškus kalinius, sako Day, Vokie
tija sutinkanti paliauti ekonominį karą prieš Lietuvą 
ir atidaryti savo rubežių prekybai su Lietuva. Toliau 
■rašo kad Vokietija pageidaujanti iš Lietuvos prisilaiky
ti daugiau nuolaidumo politikos link Klaipėdos krašto 
Vokiečių. Tą Lietuvai patarę ir Anglijos ir Prancūzi
jos ministerial Kaune, tikrindami kad Lietuvai apsiei
nant su Vokietininkais švelniau, jeigu Vokietija ir ta
da neliautų Lietuvos užkabinus, lengviau butų Lietuvai 
gauti užtarimas iš Klaipėdos sutarti pasirašiusių vals- 
tyčių (signatarių).

Donald Day sako jog Lietuvos vyriausybė pradėjus 
su Berlinu slaptas taikymosi tarybos virš mėnuo laiko 
atgal. .. . Ar tokios slaptos derybos buvo užvestos ne
galima. tikėti — Lietuvai nėra ko nuo ko nors slėptis. 
Kad Lietuvos užsienio reikalų ministeris Lozoraitis bu
vo sustojęs Berline, gryždaraas iš Tautų Sąjungos po
sėdžio, tas tiesa, bet tame nebuvo nieko slapto.

■ Klaipėdos krašto gubernatorius V. Kurkauskas at
silankęs Kaune pranešė vyriausybei apie pasekmingą 
atidarymą Klaipėdos krašto seimelio ir užvedimą sei
melio darbų, priduria Day.

Tų įvykių akivaizdoj Day tikrina jog galima laukti 
Lietuvos-Vokietijos santikių sunormalinimo greitu lai
ku, nežiūrint sovietų Rusijos vyriausybės pageidavimo 
kad Lietuva Vokiečiams nei kiek neužsileistų.

Sovietų ministeris Kaune Karskis nesenai buvo iš
važiavęs i Maskvą pasitarti su savo vyriausybe, ir su- 
gfyžęs, kaip sako Day, turėjo ilgą pasimatymą su p. 
Lozoraičiu. Karskis buk pareiškęs pasipriešinimo Lie
tuvos taikymuisi su Berlinu tomis sąlygomis.
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Su Vokietija susitaikymas išeitų i didelę naudą ir 
Lietuvai ir Vokietijai. Lietuvai tuoj atsidarytų durys 
išgabenimui savo maisto produktų pertekliaus Į Vokie
tiją, tuoj sustiprėtų Lietuvos ūkininkų padėtis. Lietu
va neša milijonus litų nuostolių del uždarymo Vokieti
jos sienos. Tiesa, Lietuva rado rinkas kitose šalyse ir 
bendrai prekyba su užsieniu šymet žymiai padidėjo, ta
čiau Lietuvos galimybes patiekti ūkio produktų yra su
lyginamai didelės ir pakaks Vokiečius, ypač Tilžės kraš
to gyventojus, išmaitinti. Koks neramumas ir susirū
pinimas eina tarp Tilžės ir Rytų Prūsijos gyventojų del 
negavimo maisto iš Lietuvos, tik patys Vokiečiai gerai 
žino. Be to, visoje Vokietijoje stoka maisto, ypač svies
to ir mėsos. Lietuva gatava vėl duoti Vokiečiams svie
sto, žąsų, kiaulių, kiaušinių ir visko ko tik alkana Vo
kiečių širdis trokšta.

Vokietijai atsidarys rinkos savo fabrikų prekėms, 
kas dabar suvaržyta.

LENKŲ TRUKŠMAVI-
MAI PRIEŠ ČEKUS

Lenkai surado kitą prie
kabę trukšmauti. Jie savo 
godumui neturi ribų, 
kia ant kitų už tai ką 
tys daro.

Pasigriebę Vilniaus
Suvalkų kraštą, iš begėdiš
kai naudodami visą prie-

Lietuvius ištautinti, 
lermuoti 

kuri
Prusiš- 
gyvena

Re- 
pa-

ir

pusėmis

varlį
Lenkai pradėjo 
prieš Čekoslokaviją, 
turi Teščeną, dali 
kos Silezijos, kur 
apie 84,000 Lenkų.

Lenkai visomis
rėkauja ir per radio iš ke
lių stočių varo neliaujamą 
agitaciją prieš Čekus buk 
jie 1 pavergę” tuos Teščeno 
Lenkus, ir stengiasi juos 
ištautinti.

Del tų Lenkų agitacijų 
santikiai tarp Lenkijos ir 
Čekoslovakijos tiek pablo
gėjo kad Lenkai išvarė Če
kų konsulus iš Poznanės ir 
Krokuvos, o Čekoslovakija 
paliuosavo Lenkijos konsu
lą iš Morawsko Ostrawa. 
Eina agitacija atšaukti net 
Lenkijos ministerj iš Pra
gos.

Tarp Lenkų ir Čekų įvy
ko-jau net ir muštynių del 
to ?emės ploto.

Nors Lenkai Teščeno 'te
ritorijoje turi tas pačias 
teises kaip ir Čekai ir Len
kų ten niekas nevaržo, bet 
Lenkai užsidegę atplėšti tą

plotą nuo Čekijos ir prisi
jungti sau, daro visokiau
sias begėdystes ir kaltini
mus Čekams.

Kaip ponai Lenkai savęs 
moka gailėtis! Lai atkrap
što akis ir pasižiūri kaip 
jie elgiasi su pavergtu Lie
tuvos trečdaliu!

Juk jie Lietuvius ir kan
kina, ir žudo, ir persekioja, 
ir mokyklas uždaro ir viso
kias 'kitokias niekšystes pa
pildo savo užsibrėžime už
grobtos Lietuvos^ Lietuvius 
ištautinti!

Ir koks 
apsiėjimo 
vių, kurie
neišsižada, ir Lenkijos Len
kų, kurie del Teščeno sie
lojasi !

skirtumas tarp 
Lietuvos Lietu- 
Vilniaus krašto

LENKIJA NEAPSIEINA 
BE LIETUVOS

Baltijos valstybių minis- 
teriams besirengiant Į kon
ferenciją Rygoje, Lenkijos 
laikraščiai pradėjo raginti 
savo vyriausybę pasiųsti i 
konferenciją savo stebėto
jus. Taip pat Lenkų spau
da ragina savo vyriausybę 
imtis iniciativos sušaukti 
Baltijos valstybių ir Lenki
jos ekonominę konferenci
ją. Šios konferencija pro
ga esą butų galimą sėsti su 
Lietuva prie bendro stalo.

Lenkija prie ko tai ren
giasi, nes pradėjo atstatyti 
Lentvaravo gelžkelio tiltą, 
Vilniaus-Kauno linijoje.

Amerikos ūkininkų 
gos šymet padidėjo: 
pirmus 9 mėnesius už 
produktus gavo $4,215,217,- 
000. 1934 m. per ta pati 
laiką gavo $3,892,052,000.

LIETUVOS APDAINAVIMAS
(Iš K. S. Karpiaus operetės apie Pasaulio 
Lietuvių Kongreso Delegatus Palangoje)

(Gaida: Kur Nemunas ir Dauguva)

Kur Jurbarkas ir Merkinė
Ten musų brangi tėvynė;
Kur Mažeikiai ir Širvintai —
Ten/ tėvynė mus prigimta.

Kur Biržai ir Panevėžys

inei- 
per 

ūkio

^ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

Galiausia atėjo Liepos devinta diena. 
Baigėsi su Vokiečiais paliaubų metas. Jo
gailos pasiuntinis vis dar negryžo. Tą die
ną Vytautui pavyko įkalbėti Jogailą išžy
giuoti. Žemaičių ir Totorių būriai pirmu
tiniai ugnimi nušlavė keletą pasienio pilių.

Jungtinė kariumenė žygiavo į priekį, 
taikydama patekti į Marienburgą. Atėjus 
betgi iki Drevencos upės krantų, rado juos 
sustiprintus ir pavojingus pereiti. Tada 
Vytautas pasuko į dešinę. Kai kryžeivių 
žvalgai pranešė savo vyresnybei kad Vy
tautas nebeina, pradėtu eiti keliu, jie ėmė 
džiūgauto džiūgauti. Jie pamanė priešą 
pabūgus ir atsitraukus. Ta proga jie vėl 
iškėlė didžią puotą.

Tuo tarpu Vytautas ir Jogaila traukė

“SVEICINAM MUSU 
SABIEDROTO LATV1JU”

Šitokiais ir kitais viso
kiais obalsiais Lietuva ir 
Lietuvos spauda sveikino 
musų brolišką valstybę Lat
viją jos nepriklausomybės 
sukaktuvių proga.

Lapkričio 18 dieną 1918 
metais — devyniais mėne
siais vėliau po Lietuvos — 
Latvija pasiskelbė nepri
klausoma valstybe, ir tre
čia po Lietuvos ir Estijos 
atsimetė nuo Rusijos.

Latvijos dabartiniu pre
zidentu yra Albertas Kvie- 
sis; ministeriu pirmininku 
— Karolis Ulmanis. Val
džios forma yra tautinė.

pasitrauktų Leo Krzyckis, 
nacicnalis pirmininkas, už 
dalyvavimą komunistų su
rengtame mitinge. Atakuo
jama ir Norman Thomas, 
buvęs socialistų kandidatas 
į Suv. Valstijų prezidentus, 
už dalyvavimą su komunis
tais.

Tik musų paiki socialis
tai, matydami kad gali iš 
jų nagų ištrukti Susivieni
jimas, pasiryžo susidėti su 
komunistais ir pagelbėti 
jiems pasigriebti Susivie
nijimą. Tikrai žinome kad 
viskas teks komunistams, 
jeigu tik socialistai su jais 
susibroliaus. Kas girdėjo 
kad vilkas atiduotų lapei 
pagautą vištą. .. . ’

Ten kraštas tai labai gražus!
Kur Alytus ir Rokiškis — 
Tenai mus širdis traukia vis.

Kur Vilkija ar Kuršėnai, 
Tai musų namas yr’ tenai, 
Kur Šakiai ar Vilkaviškis, 
Tenai vilioja mus širdis!

Kur Raseiniai, Ariogala, 
Kalvarija, Vendžiogala.
Kur Ukmergė ar Kupiškis — 
Ten esant akys mus nušvis!

O graži, graži Lietuva, 
Žemė tėvų mus prigimta;
Aš ją mylėsiu visados 
Ir neužmiršiu niekados!

PEŠTYNĖS PAS 
SOCIALISTUS

New Yorke Įvyko Ameri
kos socialistų partijos su
važiavimas. Socialistų par
tijai gręsia pavojus patek
ti Į komunistų nagus ir iš
nykti. Tą gudresni socia
listai numato ir stengiasi 
kratytis nuo visokių komu
nistų siūlomų ‘bendrų fron
tų”. Tačiau kiti socialistų 
vadai susiglėbiavo su ko
munistais ir dalyvavo ko
munistų surengtoje demon
stracijoje New Yorke.

Dabar kilo reikalavimai 
kad iš socialistų partijos

Vokiečiai norėdami ker
šyti Lietuvai ir apibėgti ją, 
pradėjo siūlyti Latvijai už
megzti didesnius prekybos 
santikius. Tačiau prekybos 
derybos su Latvija nedavė 
jokių gerų vaisių.

Lietuvos pasienyje Vo
kiečiai vis tęsia savo var
žymus ir- visiškai sustabdė 
mažąją pasienio prekybą. 
Ikšiol buvo galima daryti 
užpirkimus iki trijų mar
kių. Dabar ir to neleidžia. 
Šiuo Vokiečių žygiu ypač 
pasipiktinę Klaipėdos kraš
to ūkininkai.________ į

LIETUVOS MERGYTĖS
( Iš K. S. Karpiaus operetės: Gaida kaip: 

“Aš Mergytė kaip Rožytė. .. .”)

Čia mergytės kaip rožytės, 
Kaip darželyj aguonytės, 
Bet berniukus kai pamato — 
Paskui juosius dzib-dzib-dzib!

Smagiai dainas jos dainuoja, 
Bistriai šoka ir flirtuoja, 
Jas pamačius, net mus širdys 
Ima plakti: tak-tak-tak!

Gauti vieną sau norėčiau, 
Tuoj i Klyvlandą skubėčiau 
Pasirodyt draugams savo 
Ką Lietuvoj rada-dau! 1

Tik ar tavęs jos norėtų —
Gal visai nei nežiūrėtų —
Tiek berniukų čia jos turi —
Tau atkirstų: ne-ne-ne.! , ...

Jos Amerikon bėgt nori, 
Sau berniukų tokių žiuri.
Kurie tari dolariukų
Pilnus įĮi-ki-^enius!

savo jiegas nesustodami.
Kryžeiviams bepuotaujant, staiga at

vyko jų žvalgai. Jie pranešė kad priešas 
traukiąs pirmyn su visa kariumene ordi
no žemėmis ir viską pakeliui naikina, Di
dysis magistęris supyko. Jis manė juos 
meluojant. Todėl liepė jiems pasvilinti 
padus. Tačiau jie, kaukdami iš skausmo, 
vis tebetvirtino kad priešas nebetoli. Ta
da divysis magistęris sušuko:

— Pakarkit juos, melagius! — ir pats 
nuėjo toliau puotauti.

Tačiau neilgai jie ramiai ūžė. Rau
doni gaisrai padangėse urnai juos išbudi
no. Žado netekę žiurėjo jie į gaisrus ir 
savo akim nenorėjo tikėti. Tuo pat aki- 

. mirksniu įsidžiovė Į riterių kiti žvalgai. 
Puolę kniūpsti prieš didįjį magisterį su
šuko :

— Nelaimė! Priešas eina kaip viesu
las. Jie nebetoli!

Kryžeivių stovykloje kilo trukšmas. 
Visi skubiai ruošėsi, pulkai rikiavosi. Po 
valandos laiko ilga birbynė geležinių rai
telių jau traukė gaisrų kryptimi.

Tai patyrę, Vytautas ir Jogaila, jau 
niekur nebesustodami, traukė toliau. Vy-1 
tautui buvo' svarbu sustoti tokioje vietoje 
kur buto užvis patogiau susiremti. Vy
tautas jau senai galvojo apie Žalgirio slė
nį kaip patogiausią vietą'kautynėms. Ten 
iš vieno šono tivuliavo platus ežeras, iš 
kitos pusės tanki giria. Jos prieangoje 
galima buvo slėptis nuo žvalių priešo akių 
ir gintis nuo saulės kaitros. Erdvioje gi 
lygumoje — patogu grumtis. Į šį slėnį 
ir traukė dabar jungtinė kariumenė, sku
bėdama pirma kryžeivių nuvykti ir užim
ti geresnę sau vietą.

Liepos penkioliktą, apie vidurdienį, 
kariumenės sustojo šimtamečių ąžuolų gi
rios pavėsyje. Lietuviai, kaip ėję taip ir 
pasiliko dešiniajame sparne. Totoriams 
Vytautas liepė traukti prie ežero. Jo van
duo blizgėjo girios dešinėje, paliai Eglė- 
kalnio kaimą. Tuojau buvo išsiųsti žval
gai patikrinti kur bežygiuoja priešas. Jo 
nebuvo matyti, bet buvo juste justi jis 
arti esant.

Kryžeiviai taip pat netruko atvykti. 
Jie iškarto labai nudžiugo pamatę pagi
ryje knibždant visą Lietuvių ir Lenkų ka- 
riumenę. Kryžeiviai neabejojo kad mušis 
bus lamėtas jų naudai.... Juk jų eilėse 
buvo rinktiniai ne tik Vokečių bet visos 
Europos kariai!

Nuogi Kardai
Ilgomiš eilėmis slinko Vokiečiai Į Žal

girio slėnį. Pamatę pagiryje jungtinę Lie
tuvos ir Lenkijos kariumenę, sustojo ir 
pradėjo rikiuotis puolimui. Vytautas su 
savo palydovais, garsiausiais karžygiais, 
sustojo aukštėlesnėje vietoje. Jis iš ten 
žiurėjo ir stebėjo kiekvieną priešo judesį. 
Kryžeiviai buvo taip arti jog ne vieną ga
lėjai pažinti iš veido. Beveik ties pačiu 
išsirikiavusios Vokiečių kariumenės vidu
riu plevėsavo didžiulė balta vėliava su juo
du kryžium. Po ta vėliava Vytautas pa
žino stovint Markvardą Zalcbachą ir pik
čiaus) savo priešą, jo sūnų žudytoją, Zo- 
nenbergą, Išblyško Vytauto veidas, o 
akyse sužaibavo rūsčios ugnys.

— Žiūrėkite, vyručiai, — tarė jis sa
vo palydovams: — kas paims aną rudąjį 
kryžeivį, gyvą ar negyvą, tam aš amži
nai busiu dėkingas!

— Ar tą su povo plunksna,, kunigaik
šti? — paklausė Vytauto ginklanešis Kar- 
maltas, jo mylimas bajoras,

— Taigi... ’ Paimk jį, ir prašyk ba
dą. Įp ________

— Nepasigailėsiu savo gyvybės kad 
tik jo galvą galėčiau padėti po tavo didy
bės kojom, — karštai atsakė jaunas kar- 
žygis.

Vytautas nujojo dar tvarkyti savo 
pulkų. Visus apskriejo, visiems davė pas
kutinius nurodymus. Liepė laukti ženklo 
puolimui pradėti. Kariumenė nekantra
vo. Matydama priešakyje priešą, ji verž
te veržėsi į kovą. Ypač nesulaikomi buvo 
Žemaičiai. Jų. krutinės labiausia liepsno
jo kerštu.

Oras buvo begalo karštas. Lietuvos 
kariumenė jau kelintą valandą stovėjo pa
siruošus mušiui. Tik Lenkai dar ramiau
sia tebeilsėjo maloniame ąžuolų pavėsyje. 
Pats karalius Jogaila meldėsi kilnojamoje 
koplyčioje. Jis klausė mišių ir kalbėjo 
maldas. Vytautas norėjo paskutinį kartą 
pasitarti su juo apie mūšio reikalą. Bet 
nei jam nepavyko Jogailos išvadinti iš 
koplyčios.

Nusibodo ne tiktai Lietuviams laukti 
mūšio prasidedant. Nusibodo ir Vokie
čiams. Tačiau pulti priešas miške jiems 
buvo visai nepatogu ir gaištinga. Reikė
jo jis išvilioti į lygumą. Šarvuotiems kep
ti saulėje buvo taip pat nepakenčiama. To
dėl karo vadai susirinko pasitarti.

Po ilgų tarybų, po karštų ginčų, kry
žeivių vadai nusprendė nusiųsti Vytautui 
ir Jogailai po vieną nuogą kalaviją. Tai 
busiąs aiškus iššaukimas į karą, nuo ku
rio nei vienas jų neatsisakysiąs.

Po valandėlės imperatoriaus Zigman
to ir Štetino kunigaikščio šaukliai, lydimi 
vieno vėliavininko, išjojo iš kryžeivių sto- 
vpklos. Jie ėmė Žalgirio slėniu artintis Į 
kariumenės eiles, nešdami nuogus kalavi
jus Lietuvos ir Lenkijos valdovams.

Vytautas, negalėdamas pasitarti su 
Jogaila, didžiai nekantravo. Nerimo ir vi
sa Lietuvos kariumenė, matydama taip 
arti priešą. Tuo tarpu Jogaila vis dar te- 
besimeldė užsidaręs koplyčioje. Visi, net 
pats karaliaus patarėjas ir kapelionas Mi
kalojus Trombą, stebėjosi tokiu nepapras
tu Jogailos maldingumu. Vis del to nie
kas nedryso trukdyti jo maldų.

Galiausia Vytautas pritruko kantry
bės. Jis inėjo į koplyčią. Karalius žvilg
terėjo į atėjusįjį. Pamatęs Vytautą jis 
vėl betgi ėmė šnabždėti poterius.

— Karaliau! — griežtai tarė Vytau
tas, prieidamas prie Jogailos, — laikas 
slenka, nebetoli vakaras. Kariumenės ne
begalima sulaikyti.... Pradėkim muši.

Karalius nei nepakrutėjo. Įsmeigęs 
akis į aukuro paveikslą, jis dar uoliau mel
dėsi.

— Broli, — maldaute maldavo Vytau
tas, — dabar pats patogus laikas.... Prieš 
tas, — dabar pats patogusis laikas.... 
Priešas išvargęs.... Pulsime ir nugalėsi
me. . . . Kam laukti nakties?

Jogaila pašoko. Jis praskleidė pala
pinės uždangą ir pasižiurėjo Į saulę.

— Sakai kad netoli vakaras? 0, va
karas dar toli. . . .

— Tai ko belaukiame? Kodėl nesi- 
naudojame patogiu metu?

Jogaila nieko neatsakė. Jis tiktai žiu
rėjo į judantį kryžeivių skruzdyną. Stai
ga Jogailos akys nušvito. Jis džiaugsmin
gai sušuko:

— Štai! štai! — jis parodė ranka be
siartinantį trijų raitelių būrelį su balta 
vėliavike. — Aš žinojau kad jie susipras. 
Jie dabar nori taikos! Ačiū visagaliui!...

Raiteliai pūstelėjo trimitus.
(Bus daugiau)

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš- 
vyti, pamilo. 300 pusi. ----__-------------

Reikalaukit “Dirvoje”
6820- Superior Ay.Gs
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DIRVA 5 —J

Ką Durpynai Kalba
VISOKIE AUGALAI, VABALAI IR ŽMONIŲ 

LAVONAI DURPĖSE
Ai- jums kada atsii-ado mintyje klausimas 

iš ko susidarę durpynai?
Europos geologai (žemės sudėties tyrinė

tojai) jau senai tokį klausimą rišo ir per dau
gelį metų tyrinėję durpių sudėtį, prieina išva
dų kad durpynai tai lyg praeities užraugtas ku
bilas, kuriame tolima praeitis sukrovus palike 
amžiams konservuoti daugybę įvairių augah 
ir gyvūnų. Visa 'tai per daugelį amžių mirko, 
rūgo ir sudarė tam tikrus gazus, kuriais per- 
siėmus to viso puvimo masė, dabar iš žemės iš 
imta ir išdžiovinta, dega; dega todėl kad savy
je turi degančius gazus.

Geologai tyrinėdami durpių sudėtį, joje 
randa daugybę augalų lapų, žiedų, samanų, van
deninių augalų ir šiaip žolių. Viskas tai supu
vę ir rūdynų fermentacija' persiėmę, sutrūnėję 
ir sudūlėję taip kad liekanas galima pažint tik 
su tam tikrų chemijų ir padidinančių stiklų pa
galba. Randama liekanos kirmėlių, vabalų ir 
kažin kokių nepažystamų gyvūnų, o stambes
niųjų ir kaulus, tik tie kaulai rūdynų fermen
tacijos jau taip sutarpinti kad joks jų pajudi
nimas jau negalimas. Be to viso durpynuose 
randama ir žmonių lavonai.

Žmonių lavonų durpynuose ikišiol atras
ta 50: Hannover durpynuose 18, Danijos dur
pynuose 16, Schlezvigo ir Holsteino durpynuo
se 11, Holandijos durpynuose 5, Falster 2, ir 
Suomijoj bei Airijoj po vieną, žmonių lavonai 
atrasti durpynuose, turi šlapios durpės varsą, 
o gavę oro, riečiasi ir aižėja. Tokių lavonų vie
nas mumifikuotas yra Kilonijos muzejuje; jis 
turi visus reikalingus kūno ženklus, net su dra
bužiais ir autuvais, bet kaulai visi sutirpę. To
dėl lavono storis išneša tik du centimetru.

Bet ne visų durpynuose surastų lavonų 
kaulai sutirpę. Kaymouser durpynuose atras
to lavono tik vienas dantis buvo minkštas, bet 
šiaip visi kaulai dar gerame stovyje užsilikę. 
Plaukai pas visus durpynuose surastus lavonus 
vienok užsilikę kuogeriausiame stovyje, ir visi 
kaip vieno — rudi. Tai suprantama, plaukai 
persiėmę durpynų vandens varsa, rūdimis. Ant 
lavonų užsilikę gerame stovyje ir vilnoniai dra
bužiai, nes vilna taip kaip ir žmogaus plaukai— 
nepuva. Marškonio drabužio prie lavonų nėra 
rasta net ženklo, nes marškonas puvimo greit 
sunaikinamas. Net vilnonis drabužis, koks prie 
lavonų atrastas, nors turėjo visą savo čielybę 
aiškių siūlių, bet jos buvo palaidos, todėl kad 
buvo susiūtos lininiais siūlais, ir siūlai senai 
supuvo. Kitur lavonai atrasta visai nuogi. 
Sprendžiama kad šie turėjo marškonį drabužį, 
o tam supuvus, neliko lavoną kam pridengti. 
Vieną tokių lavonų dar 1784 metais Bereler 
durpyne visokių muzejų agentai dalimis išsiun
tinėjo muzejams j Kopenhageną, Peterburgą, 
Hamburgą ir kitur. Kitur durpynuose suras
tais lavonais niekas nepasinaudojo, nes gavę 
oro jie tuojau subirėjo. Tik Kayhouser durpy
nuose surasti lavonai buvo tvirti, matoma todėl 
kad ten durpė turi kitokius fermentacijos ga
zus.

IŠ KUR VISKAS TAS DURPYNUOSE 
ATSIRADO

Ten kur dabar yra durpių sluogsniai arba 
durpynai, tolimoje praeityje ten buvo mažesni 
ar didesni vandenynai, pilni gyvūnų ir augalų. 
Laikams bėgant vandenyje rinkosi savo keliais 
kitokios liekanos ir ten puvo, vanduo tirštėjo 
ir vandenynai virto dvokiančiais rūdynais. Tvė
rėsi gazai-dujos ir nuo tų išmirė gyvūnai, pas
kui ir augalai. Paskui viskas rūgo ir supuvo. 
Per ilgą laiką nuslūgo vanduo ir iš tų puvėsių 
susidarė masė, kurią dabar vadiname durpe.

Ir akmeninė arba kietoji anglis panašiai 
susitvėrė, tik su tuo skirtumu kad' augalai ir 
gyvūnai sausumose patekę į žemę, ten suakme
nėjo ir suaugo kietan sluogsnin, gi durpė su
sidarė vandenyje, iš puvėsių.

Kitur iš žemės kasama kreida. Geologų 
analizacija jau senai parodė kad kreidą suda
ro ne kas kitas tik sudūlėję kūnai vandeninių 
smulkių gyvūnėlių. Tas reiškia kad kur dabar 
yra kreidos kasyklos, ten tolimoje praeityje bu
vo daugybė tų gyvūnėlių. Vandeniui savo ke
liais išsikėlus kitur, gyvūnėlius pridengė že
mė, ir tada jie ten išmirę sudūlėjo.

Bet kokiu budu į durpes pateko žmonių la
vonai? Kada ir kaip jie ten pateko?

Mokslininkai neapsiima nustatyt metus ku
riais žmonių lavonai į durpynus pateko, tik ma
no kad jie ten pateko jau civilizacijos laikais, 
ką galima spręsti iš žmonių tipo, o iš drabužio 
mątyt galima jog tai nutiko Romėnų valstybės 
kųrimosi laikais, ypač tais laikais kada Germa
nai briovėsi Į Romėnų žemę, nes ir durpynuo
se atrasti žmonių lavonai yra Germanų tipo.

Kokiu budu į durpynus Germanai pateko 
tai sprendžiama kad prievartos keliais. Tais 
laikais pas tūlas Germanų padermes buvo reli

giški papročiai skandint dievams aukautas žmo
gystas. Senovės Islandų knygoj “Saga Kjalne- 
singa” rašoma jog anais laikais žmones aukau
ta dievams pirmiausia dedant ant aukuro, o po 
visų aukavimo ceremonijų gyvoji auka buvo 
skandinama netoli šventovių buvusiose balose. 
Iš atrastų durpynuose lavonų tūli jų turėjo la
bai prastą drabužį, iš ko spėjama kad skandi- 
limo aukomis buvo arba vergai, arba parinkti 
jeturčiai.

Tacitus “Germanijoj” rašo kad iš karo lau
žo pabėgusieji, morališki nusikaltėliai kaip ir 
zisi niekšai, buvo skandinami balose. Kayhou- 
er durpynuose atrasti žmonių lavonai turėjo 
'ankas per liemenį užsuktas užpakalin, ir su
glaustas kojas. Tas turi reikšti kad buvo skan
inami su surištom rankom ir kojom. Skandi
namiems, kaip Tacitur mini, buvo rišamas ant 
kaklo akmuo, ir taip metamas Į vandenį.

Skandinimas prasikaltėlių ir įvairių niekšų 
senovėj buvo praktikuojama Afrikoj ir Azijoj. 
Iš ten atsibastę Germanai ir Europoje tą būdą 
oraktikavo. Dabar pre-istorikai ir geologai ža
da daugiau tyrinėti Europos duipynus. Tikisi 
iuose surasti daug paslapčių, kurias istorija nė
ra pasiekus. V. S. Jokubynas.

Amerikos Ūkininkų Skurdi Padėtis
Daugelis musų Lietuvių, fanatiškai nusista

čiusių prieš savo tėvynę Lietuvą, pagyvenę šios 
šalies miestuose, kur turi visokius patogumus, 
nuvažiavę į Lietuvą paviešėti, parėję j savo kai
mą, ima daryti palyginimus kaimiečių gyveni
mo su Amerikos miestiečio gyvenimu.... ir 
matydami skirtumą, Lietuvą žiauriai paneigia, 
panaudodami tą prastą ūkininko būklę smerki
mui sau nepatinkamos Lietuvos valdžios, kam 
ji neįvedanti rojiškų patogumų.

štai kaip gyvena Amerikos ūkininkai, apie 
kuriuos paskelbiama nesenai valdžios surinktos 
žinios:

Ukėse gyvena 32,700,000 Suv. Valstijų gy
ventojų.

73 nuošimtis turi parsinešti vandenį į na
mus iš šulinių ar kitokių vietų.

93 nuošimtis neturi nei naminių maudyk
lių nei švirkšlių (shower).

76 nuoš. turi naudoti kerosino ar gasolino 
lempas; apie 10 nuoš. dar turi naudoti žvakes 
arba būti visai be šviesos vakarais.

33 nuoš. apšildo savo namus dalinai ar vi
siškai prastais akmeniniais ugniakuriais.

54 nuoš. turi pečius.
48 nuoš. atlieka savo šeimos skalbimą at

virame lauke.
15 nuoš. turi elektrą.
20 nuoš. turi radio.
35 nuoš. turi telefoną.
Tos skaitlinės parodo kaip dai* toli Ameri

kos ūkiai atsilikę nuo miestų moderniško gy
venimo ir patogumų.

Be to dar, beveik visi ūkiai skolose pasken
dę, ūkininkų produktai pigus, ir tų pačių nėra 
kur dėti. Viskas kas reikalinga ūkininkui pir
kti yra labai brangu.

LAKŪNO ANTANO KIELOS PAREIŠKIMAS 
DEL JO MANOMO SKRIDIMO LIETUVON
Į mano atsišaukimą, nesenai 

tilpusį spaudoje del mano nu
matomo skridimo iš New Yor
ko į Kauną be sustojimo, atsi
liepė gana prielankiai patrioti
nių tikslų turinčios organizaci
jos ir kai kurie visuomenės 
darbuotojai net iš kelerių val
stijų. Brooklyne susidarė vie
tinės apielinkės komitetas iš 
organizacijų atstovų. Dabar 
einama prie sudarymo centra- 
linio komiteto iš įžymių žmo
nių, kuriais plačioji visuomenė 
galės turėti pilniausio pasiti
kėjimo. Tas kaip tik pridavė 
man tvirto pasiryžimo savo už
sibrėžtą tikslą siekti.

Skridimą iš New Yorko į Kau
ną manau, su Lietuvių patrio
tiškos visuomenės pagalba, į 
vykdyti 1937 metų pavasarį

tai nebus pats pirmas, mano pa
ties pastatytas lėktuvas, bet 
jau ketvirtas. To statymo už
trukimas priklausys nuo grei
to ir gausumo aukų įplaukimo. 
Reikės tik . keletos tūkstančių 
dolarių. Jeigu aukos gana grei
tai suplauks tai lėktuvo kon
strukciją bus galima baigti iki 
ateinančios 1936 metų vasaros. 
Tada įplaukomis iš aviacijos 
dienų (kuriose dalyvautų tasai 
lėktuvas) ir kitų parengimų 
butų galima įsigyti būtiniau
sius kelionei instrumentus.

Trumpai išdėsčiau budus 
kaip manau, su jūsų reikšmin
ga pagalba, įvykdyti skridimą 
iš New Yorko į Kauną be su- 
-tojimo, kaip jau į tai atsiliep
ia ir kas jau pradėta delei to 
daryti. Dabar tikiuosi kad pla-

NEWARK
PRIĖMĖ VAITKŲ. Lapkri

čio 23 d., sugryžus iš Lietuvos 
lakūnui Vaitkui, pas pp. Gudus 
West Orange buvo surengta 
draugiškos vaišės lakūno ir jo 
žmonos priėmimui. Vaitkus po 
pabuvojimo Lietuvoje pasidarė 
tikras Lietuvis, gražiai Lietu
viškai kalba. Jis labai gyrė 
Lietuvą ir pasakojo kaip ten 
visi jį maloniai priėmė ir vai
šino ir džiaugėsi. Apgailavo 
net kad turėjo pergreit gryžti 
Amerikon.

Vakarėlyje dalyvavo Juozas 
Kralikauskas, Katilius ir kele
tas kitų. Pp. Gudai gryžusį 
iš Lietuvos lakūną ir jo žmo
nelę labai jaukiai vaišino.

Lapkričio 24 d. Vaitkai oru 
išskrido iš Newarko į Wiscon
sin valstiją pas Vaitkienės tė

vus. Juos j orlaivių stotį pa
lydėjo būrelis veikėjų.

A. Žiugžda.-

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

Cleveland Tobacco Co. ' 
2133 Ontario St. (52)'

Cleveland, Ohio

Nebvk žilas
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimų ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
SI. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. D 
Box 54 Universal, Ind.

Tą žygį anksčiau padaryti ir 
tuo pačiu musų tautai daug 
naši tarnauti negaliu. Jei pri
imčiau kitataučių man siūlo
mais lėktuvais ten nuskristi ir 
ių sąlygomis varžytis, maža 
butų iš to musų tautai garbės 
ir naudos.

Savo turto, daug savo laiko 
ir jiegų pašventus savo tautos 
labui, tėvynės gynimui, aišku, 
negalėjau susikrauti. Taigi ir 
šio žygio, vien savo pajiegomis. 
negaliu Įvykdyti. Turiu atsi
dėti ant musų kilnios, patrio- 
tingos visuomenės paramos. 
Tuomet tai ir tas mano žygis 
butų jau ne vien mano asmens 
ar kokių kelių rengėjų, bet pla
čios musų Lietuvių išeivijos.

Connecticut Lietuviai, entu
ziastiškai pritardami šiam skri
dimui, prižadėjo parūpinti lėk
tuvui naują, gerą motorą. Pa
ties lėktuvo korpusą aš pats, 
su keliais darbininkais, savo 
konstrukcijos pasistatysiu. Ir

žioji Lietuvių visuomenė, su 
gilesniu pasitikėjimu, organi
zuos vietose komitetus, rūpin
sis pinigine pagalba ir, kai jau 
bus paskelbtas visuomenės pa- 

centralinis ko- 
i juo artimame 
teiks paramą, 
neatidėliojant 
konstrukciją.

A. Kiela.

sitikėjimo turįs < 
mitetas, dirbs su 
kontakte ir tuoj 
kad galėčiau 
pradėti lėktuvo

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

‘>34 Michigan Ave. Dayton. O

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

mažiausj įmokėjima, jei norima. 
Didžiausias pasirinkimas visokių 
didumų ir kainų. Kr-ditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, 
visos reikmenys.

Schmidt Brothers
Violin Makers

Room 302 Frederick
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

dėžės ir
(52)

& Co.

Bldg.

TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti 

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

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

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

Member Federal Reserve System
Convenient Branch Banks Throughout Greater Cleveland

MEDICINOS DAKTARAS —■ Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi..........................................

MONOLOGAI — Trys, pritaikyti scenai ........... ....
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi...........

20c

10c

10c

15c

Kaip Atsirado New Yorko Miestas
Nebuvo praėję pusė šimto metų nuo Ho

landijos kailių pirkliautojų apsigyvenimo savo 
prastose medinėse bakūžėse ant Manhattan sa
los, kaip ištiko didelis nelauktas dalykas. Bri
tiški karo laivai atplaukė į tą kaimelį, vadina
mą New Amsterdam, ir laivyno komandierius 
pareikalavo kad gyventojai pasiduotų. Tuose 
laikuose tarp Anglijos ir Holandijos nebuvo ka
ro, bet Anglai nenorėjo leisti Rolandams įsigy
venti šioje dalyje Naujojo Pasaulio. Jie tikri
no kad jurininkai Cabots pirmutiniai apsilankė 
šioje dalyje ir po Anglijos vėliava atrado tas 
žemes, todėl jos priklauso Anglijai.

Holandas gubernatorius Stuyvesant neno
rėjo kaimo atiduoti, bet Anglų spėkos pasirodė 
didesnės už jo. Patiems to kaimelio pirkliams 
nebuvo skirtumo keno vėliava plevėsuos virš 
jų namų, taigi jie ir pasidavė be mūšio.

Vėliau, laike Holandijos karo su Didžiąją 
Britanija, Holandai tą miestelį vėl užėmė, bet 
už metų laiko Anglai jį atgavo taikos sutarti
mi.

Laivynas kuris privertė Stuyvesantą pasi
duoti, buvo vadovaujamas Yorko Kunigaikščio. 
Todėl tai to miestelio vardas tapo pakeistas iš 
New Amsterdam į New York. Yorko Kunigai
kštis buvo tuolaikinio Anglijos karaliaus bro
lis, ir kada karalius mirė, kunigaikštis užėmė 
karaliaus sostą ir buvo žinomas vardu James II. 
Jis gyveno tik tris metus po to.

Anglijos paskirtas gubernatorius leido vi
siems gyventi kaip gyveno, turėti savo krautu
ves ir ukes, kaip kas turėjo iš pirmiau. Tada 
New Yorkas susidėjo iš 1,400 žmonių.

šiandien New Yorkas prasiplėtė dideliuose 
plotuose ir turi septynis milijonus gyventojų.

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS —■ V’eno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................

DVI SESERĮ — Keturių veiksimi tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi....................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi........................

GRAŽI MAGELIONA ■—■ 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi.................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmu veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..............................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui —- Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsu; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

KUMUČIU ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.

MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

111 pusi. ........ ............................

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys.

Triveiksmis vaizdelis 
-Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

KATRIUTĖS GINTARAI 
damomis ir šokiais. 
2 vaikai. 27 pusi.

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi................. :

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........ ...................

KONTRIBUCIJA -— drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
diją; vąidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai, i 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny- - 
gėlė 34 pusi, didumo.......................................................25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi........................ 25c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys, pusi..........................

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi...........................................15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi......................................10c

25c

PINIGŲ NeR' — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi...................................... 10c

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidila 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi....................................................... 50c

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi..........................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tu, iš dabartinių Rusijos nuot’k'ų. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi...............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi...............

RUSIJOS CARAS — Monologas .................... ............
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........
RUSIJOS BOLŠEVIKU DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........
SNIEGAS — Drama ket”r:u veiksmų, vaidina 3 vy-, 

rai ir trys moterys. 62 pusi.....................................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Barba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant...............................................................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patr'otinč vieno veiksmo tra
gedija ;š kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................

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

20c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.......

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

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

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

25c

50c

50c

50c

<
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6820 Superior Ave,
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Adresas

MiestasDABAR LAIKAS!
Kaimas

Paštas

Kas užrašo:

Adresas

Miestas

Mai

The

Mo

HEnderson 9292

Tel.
Ta

PAIN 
kuris si

Duois 
mi ir 
dirbti 
nam 
pagei 
mokė

Mi 
reiks!

Dfdžiž 
radų 
ir Ch 
nias 
riausli 
jame 
riausiž 
tik ki 
ir ras

■LHINKII S1V0 IAIKRAST
STOKIT TALKON VISI!

Nužtenka kad patys skaitysit “Dirvą’ 
reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba 
išrašyti giminėms į Lietuvą ir kitas pasaulio 
dalis kur tik jūsiškių randasi.

“Dirvos” Kaina metams

28

1936 sieninis kalendorius

Šalip daugybes 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 Dovąnų puikų sieninį 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'

ša, įdėkit į voką $2.00 ir ant voko užrašę savo ir “Dirvos” antrašus išsiųskit.

^"SENIEMS SKAITYTOJAMS: Norint gauti Kalendorių, pridėkit 10c pašto kaštų

Amerikoje 
Kanadoje 
Lietuvon _

$2.00
$2.50
$3.00

A’ 
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orgs 
nešė 
Klaij 
kims 
Seirr 
jos, 
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N< 
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Visokiais reikalais adresuoki!:

Cleveland, Ohio

Prenumeratos Kortelė

Valst,

LIETUVON IŠRAŠANT:

Apsk.

Valst.

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

LIETUVIAI, REMKIT

THE KRAMER AND REICH 
7002-04 Superior Ave 

THE LOGAN ENGRAVING 
1656 East 55th St. — EN. 4014 

PORTARO BROS.
6916-18 Superior Ave. — EN. 9724

. A. WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Ave. — HE. 9292

ROSEDALE CLEANING - DYING
6702 Superior Aev.

THE WHITE HOUSE
1156 East 71st St. — HE. 2513

THE LITH. SAVINGS & LOAN ASS’N.
6712 Superior Ave.

J. GETZOV - DRY GOODS 
8315-17 Superior Ave. — GA. 2021 
MILADY’S BEAUTY SALON 

8104 Superior Ave. — GA. 3821 
COHEN’S FRUIT AND VEGETABLE MKT. 

6924 Superior Ave.
B. VELICHKA 

8101 Pulaski Ave. — EN. 1435 
STONIS RESTAURANT 

6824 Superior Ave. — EN. 9718 
BROWN’S SERVICE STATION 

7318 Superior Ave.
I. J. SAMAS

6704 Superior Ave.
ANTHONY GRIGAITIS DRY CLEANER 

1274 Addison Road 
ST. CLAIR BAKERY 

6212 Superior Ave. — HE. 6716 
JOSEPH BLAŠKEVICIUS 
1168 E. 77th St. — EN. 8820 

ELYRIA AUTO REPAIR 
6815-31 Superior Ave. — EN. 9361

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave. __  HE. 6792

LOUIS EISENBERG HARDWARE 
1169 E. 79th St. 
LEWIN’S 

7012 
ANN’S 

6932

ŠIUOS BIZNIERIUS IR PROFESIONALUS KURIE GARSINASI “DIRVOJE” 
IR OPERETĖS PROGRAME 
MILLER BROS. SHOE CO. 

6307 St. ClMr Ave. — 7026 Superior Ave. 
TILLIE’S BEAUTY SHOPPE 
8913 Superior Ave. 
J. c. 
6933 

GROH’S

co.

co.

EN. 8805 
DRESS SHOPPE 
Sunerior Ave. 
RESTAURANT 
Sunerior Ave.

HENNINGER’S ART STORE
8809 Superior Ave. — GA. 3711

Vis 
mėlio 
V. K 
strašė

kili
sau 
Koi 
što 
dos 
tuvc 
dos

CE. 3384 
BLASER HARDWARE 
Superior Ave. — EN.0280 

CASH MEAT MARKET 
1272 E. 71st St.

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Ave. — HE. 5310 

SILVER’S RELIABLE DRY GOODS 
8603 Superior Ave. — CE. 3796 
GUS F. ROSE JEWELER 

7016 Superior Ave. — HE. 4352 
BERKMAN’S SHOE CO.

7011 Superior Ave. — (Cor. Addison Rd.)
CENTER FOOD MARKET

7037 Superior Ave. — EN. 0245
ANN’S BEAUTY SHOPPE

1167 E. 74th St. — HE. 8051 
NORWOOD CAFE 

6406 Superior Ave. 
D. A. BURWELL 

1431 E. 85th 
HELD’S 

6900 Sunerior 
DELLA

6621 Edna Ave. — EN. 1763 
THE WRIGHT STORES 

7911 Snuerior Ave.
MILLER UNITED SHOE CO., INC.

7006 Superior Ave.
PAT’S PLACE

1386 E. 65th St. — Cor. Luther Ave. 
A. URBŠAITIS BARBER 

7013 Sunerior Ave.
PORTAGE MARKET CO., INC. 

7018 Sunerior Ave. — EN. 2075 
MANHATTAN POCKET BILLIARDS 

7925 Superior Ave.
SUPERIOR CANDY KITCHEN
7811 Snno-ior Ave. — Cor. E. 79th.

M. GOLDMAN TOBACCO CO.
7031 Snn°rior Av>,

JOE PFEIFER BARBER & BEAUTY SHOPPE
7028 Superior Ave. — HE. 6133

st. — CE. 7937-J 
FURNITURE 
Ave. — EN. 4073 
C. JAKUBS

P. J. KERSIS
1430 Standard Bank Bldg. — MA. 1778 

THE STONEMAN HARDWARE CO. 
7110 Superior Ave. — HE. 1759 

THE CLEVELAND COSTUME CO. 
1841 Euclid Ave. — MA. 5665 

THE DELL BRAMLEY FORAL CO. 
1264 E. 71st ST. — HE. 0750-0751 

ZILBERT’S LADIES WEARING APPAREL 
6930 Superior Ave. — EN. 0616 

INDEPENDENT FOOD MARKET 
1335 Addison Road 

ROMA MUSIC CO. 
6921 Superior Ave.

JOSEPH KODRIC QUALITY MEATS 
1307 Addison Rd. — HE. 3365 

FREEMAN BATTERY SERVICE 
7305 Superior Ave. — HE. 4188 

THE SMART SHOPPE 
6912 Superior Ave.

KARL STEIN CARPET WEAVER 
7407 Superior Ave. 
HODGE DAIRY 

1096 E. 74th St. — EN. 2857 
BRAMLEY-PEPPER FLORAL CO. 

6909 Superior Ave. — EN. 9722 
SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 

7011 Superior Ave. — HE. 4825 
MATH KOBAL GROCER 

1166 E. 74th St. — EN. 1249 
PAULINE’S BEAUTY SHOPPE 

Cor. E. 79th & Superior —& HE. 5010 
HOME OWNERS SERVICE 
7313 Myron Ave. — HE. 3842 

CHICK’S QUALITY CASH MARKET 
7035 Superior Ave. — EN. 1280 

GIBBS CUT RATE DRUG STORE 
7043 Superior Ave. — EN. 9072-3 

THE FLORA FLORAL SHOPPE 
1203 E. 79th St — EN. 2191 

ARLINGTON ICE AND FUEL CO. 
16201 Saranac Rd. — GL. 5787

THE EAST SEVENTY-NINTH STUDIO
1197 E. 79th St. HE. 3535

T1
^ i

1

Duokit Elektrišką Prosytoją
Žmonai ir šeimininkei tinka prosytojas, kad 
nereiktų dirbti rankom, ir Elektriškas Prosyto
jas bus geriausia dovana. Sutaupys daug dar
bo ir atliks darbų daug greičiau. Jums tikrai 
patiks kai patirsit kaip Lengva Elektriškas 
Prosytojas nupirkti.

THE ELECTRICAL LEAGUE

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

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

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

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.
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DIRVA

29 Atstovai Prisaikdinti Žiūrėti Lietuves ir Klai
pėdos Krašte įstatymų

Klaipėdos krašto Lietuvių' 
diduma turės galop susiprasti.

Lietuvos Pasiuntinybės
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C. !

VIETINES ŽINIOS j Vaizdas Clevelando Bu Alios 1936 Metų Ekspozicijos Paežeryje

žiningai eisiu seimelio nario 
pareigas. Taip man, 
padėk.”
Karakteringa kad 

atidarė atstovas Vaičys 
melio pirmininku buvo 
tas atstovas Baldszius

Dieve,

Seimelį 
ir Sei- 
išrink- 

— abu
Lietuviai, nors ne iš Lietuviš-

Nors rinkimuose dalyvavo 
daugelis grupių bei partijėlių 
tačiau los grupes rinkimų me
tu susijungė j dvi sroves: Lie

si

Autonominis Klaipėdos Kra-, 
što Seimelis, del kurio tieki 
daug trukšmo buvo daroma Vo
kiečių spaudoje ir Hitlerininkų 
organizacijose, kaip Elta pra
nešė, susirinko Lapkričio 6 d. 
Klaipėdoje. Kaip seimelio rin
kimai baigėsi ir kokios buvo 
Seimelio atidarymo ceremoni
jos, jau yra visiems žinoma iš 
Lietuviškos spaudos.

Nors užsienio spauda skaito 
rinkimų išdavas prie-Lietuviš-
ko gaivalo laimėjimu, tačiau tuvninkus ir Vokietininkus 
šio ketvirtojo seimelio rinkimai pastara srovė pasivadino 11 
nei kiek nesiskiria nuo praeitų nybės sąrašu” ir gavo 24 at- 
(trečio jo ir antrojo) seimelio stovus, gi Lietuvninkai gavo 5 
rinkimų, nepaisant nepaprastų atstovus. Butų visiškai klai- 
Vokietininkų propagandos prie- dingą manyti kad tie 24 
inonių. :

Visi dvidešimts devyni sei- i 
melio atstovai gubernatoriaus 
V. Kurkausko akivaizdoje pa
sirašė šitokią priesaiką:

“Prisiekiu Visagalio Dievo 
akivaizdoje kad busiu išti
kimas Lietuvos Respublikai, 
saugosiu Lietuvos Valstybes 
Konstituciją, Klaipėdos kra
što statutą ir kitus Klaipe- 
dos krašte veikiančius Lie
tuves Respublikos ir Klaipė
dos krašto įstatymus ir są-

“vie
nybės” atstovai yra Vokiečiai. 
Ne, jų tarpe bent trečdalis yra 

Tokiu 
bent pusė at- 

neabej otinai Lietu- 
r.e vienodo nusista-

InC, J ll Icll JJUIIL LIULI 
j Lietuviai Klaipėdiečiai. 
Į budu Seimelyj 
stovų 
viai, 
tymo.

Rinkimų 
nedryso 
kiečiais, 
pralaimėję, 
dos 
šauliui 
diduma

yra 
nors

metu Vokietininkai 
įtvirai pasiskelbti Vo- 
nes, be abejo, butų 

Seilino propagan-
mašina drąsiai skelbė pa- 

kad Klaipėdos 
gyventojų yra 

tačiau agituodami
diškių tarpe negalėjo 
be Lietuvių kalbos, 
lingi bet gudrus 

agentai

Markaradams Kcstiumai
Didžiausias pasirinkimas Maska
radų kostiumų tarp New Yorko 
ir Chieagos, išsinuomoja už že
mas kainas. Virš 10,000 įvai
riausių gatav dalykų. Nuomo
jame istoriškiems veikalams ge
riausia pritaikytus kostiumus — 
tik kreipkitės pas mus, patirsit 
ir rasit ko jums reikia. (4)

The Krause Costumes. Inc.
1025 CHESTER AVE.

Cleveland, Ohio

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akordio- 
nų muzikos jei pirksit pas mus 
dirbtuvės kaina akordionus. Ei
nam duoti pamokas į namus jei 
pageidaujama. Galit gauti išsi- 
mokėjiinu. (4)

Motari’s Accordion School
3311 EAST 55TH ST.

Tel. ’ML 4447 LO. 4027
Taipgi akordionų taisymas.

krašte 
Vokie- 

Klaipė- 
apsieiti

Neskait- 
Užnemunio 

kaimyno agentai grasinimais 
ir prisidengdami krašto auto- 

! nomijos ūbaisiais, dikčiai prisi
rinko sau tokiu budu ir gry
niausių Lietuviškų balsų. Grei
tai betgi pamatysim kiek toje 
“Klaipėdiečių vienybėj” gru
pėje pasirodys atstovų ne tik 

■■[Lietuviškai kalbančių bet ir 
! Lietuviškai protaujančių.

Geriausia Mera
Užlaikome geriausią mėsą 
ir kitus maisto dalykus že
miausiomis kainomis. Vi- 
raiausiom kainom. Kreip
iatės musu krautuvėn ka
da ko prireikia. (52)

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

Henninger’s
Art Store

8809 Superior .Avenue
Pilnas pasirinkimas 

Religiškų Paveikslų, 
Kryželių, Stovylėlių

Pirkit savo Kalėdines 
anksti.

visokių 
Rąžančių, 

ir tt. 
Dovanas 
(50)

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

Addison Hardware Co.
7100 Wade Park Ave. Cleveland

reciuoso ar cl
Muskulų Prašal.'r.im 

reikalaukit nas
pagar.rj usin'
ANCHOR

PAIN -EXPELLE 
kuris suteikia greitą ir 

palengvinimą

Pirkti deimantų, laikrodžių, 
krodčlių ir kitų brangmenų 

į seną Lietuvišką 
i rūšies laikradėlių 

Antrašas
JOS. KONECNIG

Superior Ave. Cleveland

pkitės 
Pirmos 
tojas.

, lai- 
krei- 
vietą. 
taisy-

6407

in .inKliiwnnmicirsHmiHillliHHiiiimimniinuiEiiiHiiiiniiIiitiiiw*.

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ■ 
Lithuanian Funeral Home i

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų i
kambarius leidžiame dykai. ' ■

f ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit •
g teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- :
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- •

. nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- į
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- į

sirinkimo. Reikale telefcnuokit. :
| G621 Edna Avenue EN'Hcott 1763 Į

iwvww’jw'^os^www.'wwvr - ■------------------------- - - — --
REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS

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

Vienatinė Vietinė Pastoti Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Vieši Darbai Cleveland© 
Stumiami Pirmyn

Washingtono viršininkai ku
rie tvarko viešų darbų eigą, 
pranešė Clevelando viešų darbų 
viršininkui stengtis pastatyti i 
darbus visus kiek tik yra Cle- 
olande bedarbių, ; nes paliuo- 

;uota visi viešų darbų pradė
jimo varžymai. Tikima kad Į 
tuos darbus bus paimta šio 
mėnesio bėgyje apie 15,000 be
darbių, taip kad išviso jau bus

Surandama Lietuvos
Žmonių Kiršintojai

(Tęsinys nuo i-mo pusi.) 
mas, piktos valios asmenų p: 
gimdytas.

Ūkininkams 
pajamų, 
nuo to 
Lietūkis supirkinėja iš ukinin- pastatyta dirbti apie 60,000 
. . , _ . . , . ! Clnvol n nd n mnvnras Rnrtrku vyriausybes nustatytomis I 
kainomis grudus, o kai kur u-' 
kininkai juos 
įvairiems perkupčiams. šie vė
tau juos kiša Lietūkiui, norė
dami paimti pilną kainą.

Opozicinių partijų liekanos 
kai kur reikalauja seimo. Tau
tos atstovybė, kaip ministeris 
pirmininkas yra pareiškęs, bus. 
Tačiau neriboto parliamento, 
tokio koks buvo anksčiau, ne
bus. Miniai visados geriau pa
tiks tas kuris daugiau visko 
žadės. Bet kas iš to kad jo 
tažadai niekad netaps tikrybe.

Mes galim laikytis, tik visi 
oasitikėdami tokiam asmeniui 
kaip dabartinis musų Valsty
bės Prezidentas, Tautos Vadas, 
Antanas Smetona. Kad jo var
ią terštų, terštų pats save, ter
štų visą tautą, — užbaigė Gen. 
Čaplikas. “L.A.”

reikia daugiau 
o kai kur jie patys 
atsisako. Taip pav.,

Clevelando mayoras Burton 
pasiryžęs pradėti, su valdžio' 

■pinigų pagalba,, tiesti didįjį 
pigiau parduoda vieškelį paežeryje, kas jau. su

planuota daug metų, bet netu
rėta pinigų.

Dabar jau dirba 49,000 be
darbių prie įvairių viešų dar
bu Clevelando srityje, ir tuoj 

15,000 ar dau

Clevelando in-

Surinktos ži-

dar bus paimta 
giau.

šiaip darbai 
dus'trijose šiuo 
miai pagerėjo,
nios iš 100 įžymiu Clevelande 
industrijų rodo kad šymet per 
Lapkričio mėnesį darbai ėjo 
apie 27 nuoš. geriau negu tą 
pat mėnesį pernai.

Daugelis dirbtuvių ir krau
tuvių Gruodžio mėnesį paims 
daugiau darbininkų iš priežas
ties ateinančių švenčių.

Šymet Lapkričio mėnesį mi
nėtame 100 industrijų dirbo 
72,293 darbininkai, pernai gi 
57T91.

Ypač žymiai pagerėjo dar
bai plieno ir geležies, mašine
rijoms įrankių ir automobilių 
dalių išdirbystėse.

Užbaigus sukelti milijono <lo- 
larių fondą, bus pradėta darbas 
įrengimui milžiniškos Didžiųjų 
Ežerų Ekspozicijos, kuri prasidės 
Liepos mėnesį ir tęsis iki pabai
gai Rugsėjo menesio 1936 metų. 
Viskas bus suruošta paežeryje.

Ekspozici ja bus sąryšyje su 
minėjimu šimto metu sukaktuvių 
ruc> Clevelando isikorporavimo 
kaipo miesto. Jos eentraline te
ma bus romansas plieno ir gele
žies ir sunkiųj mašinerijų bei

įrankių išdirbimo, bot visa Eks
pozicija apims visas didžiąsias 
industrijas Didžiųjų Ežerų sri
tyje*

Ek pozicija bus išrenkta ant 
80 akrų žemes ploto tarp West 
3rd, East 9th, Lakeside ir Lake 
gatvių, prie ežero. Jos ribose 
ineis stadiumas ir miesto audito- 
riia su jos požeminiais ekspozi
cijų rūmais.

Lincoln G.^Dickey, gerai žino
mas Clevelandicčiams buvęs pir-

miltinis 
torijos, i 
miesto 
paskirtas 
ir šios

Šios ekspozicijos tikslas yra ne 
biznis 
trialių ir 
Ežerų sr 
velando visam, pasauliui ir kėli
mas pasitikėjimo paties miesto 
gyventojų tarpe savo didžiu mie
stu.

manadžeric 
ir rengėjas 
pasekmingų 

i generaliu 
ekspozicijos.

miesto 
daugelio 

ekspozicijų, 
manadžeriu

audi- 
šio

bet pastumėjimas indu - 
vięšų reikalų Didžiųjų 

Garsinimas Cie- 
pasąuliui i 

paties

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

Visokia modega artistams apsi
taisyti nuomojama ir parduoda
mu. Nuolaidos mažnyčioms, klu
bams ir mokykloms — didelis 
pasirinkimas—populiarėc kainos. 

Visokį istoriški kostiumai. 
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
3606 SUPERIOR AVE.

GAif. 5970 Naktį POt. 3104

Lr ikredžiiį Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku seną 
auksą ir moku aukštą kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metų patyrimo.

A. GALVIN
831 VINCENT AVE. 

kampas E. 9th st. tarp Euclid 
ir Superior avė.

MIRĖ LIETUVIAI
Lankr’čio 27 d. mirė Anta

nas Didžiariekis, ūkininkas, iš 
: Leroy, Ohio, 55 metų amžiaus. 
! Jis ūkininkavo 16 metu. Pa
ėjo iš t Šimonių miestelio, Ku- 

gyve-
CJV w---------
oiškio par. Amerikoje 
nuo nuo 1911 metų.

Liko žmona, Emilė, 
Juozas Clevelande. kitas 
Elizas Philadelohiioje. i 
gėris Povilas Gudis Clevelande.

Palaidotas Lapkričio 30 d. 
Painesvillės kapinėse. Velionis 
buvo “Dirvos” skaitytojas.

Praeitos savaitės (pabaigoje 
mirė Clevelandietis Jutėnas.

brolis 
brolis 

švo-

DAILĖS CHORAS 
i PRADEDA PAMOKAS

Lapkričio 29 d. įvyko 
susirinkimas ir nutarė pradėti 
dainų pamokas. Pirma dainų 
namoka bus Gruodžro G, nuo 
7:30 vakare, pas J. "Krasnicką. 
8205 Superior avė. Mėgstanti 
dainas, kurie yra seniau daina
vę prie chorų, arba ir nauji 
dainininkai be skirtumo am
žiaus ir pažiūrų yra maloniai 

[ kviečiami ateiti dainų mokytis.
Choras yra padaręs tarimą pa
tarnauti visai Lietuviškai vi
suomenei bepartiviškoje pras
mėje. Dailės mylėtojai, su
kruskite. Dvasinėš naudos daup 
be jokių išlaidų. Choristar

į H O E D L’ S į 
> MUSIC HOUSE 

DIDELE LIETUVIŠKA |radio ir kiti muzikaliais 
VAISTINĖ ’ ’

C. Pakellis Pharmacy 
1117 E. 79111 Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi 

jokias namines ir importuotas! z-j O
gyduoles nuo visokių ligų, kaip' k5-‘ JL LTdA _1 j
tai nuo aštriojo užsisenėjusio ■ p E’amAYTRAMT Reumatizmo, nuo visokių žaiz- j IK L. O 1 /AUr\/AlN J 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs 
tokių ligų.

C. Pakellis
1117 E. 79 St.
Tolei. ENd. 8533

CIGARAI

(4)

TABAKAS
Cigarai, tabakas, cigaretai, pyp
kėj saldainės prieinamiausiomis 
kainomis. Dėže cigarų iš 50 už 
$1.07, gražiai supakuota. Kiti 

- ))aj cįo.arij jr tabakų. Ga- 
sutikti visokią kompeticiją, 
mano kaštai maži.

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

(4)

choro

INSTRUMENTAI 
Easy Skalbiamos Mašinos 

Refrigeratoriai ir tt. 
IŽPirkit savo kaimynystėj.
> 7412 St. Clair Ave.

i
i

ir visokių ki- 
(18)

Ap tieka
Cleveland, O.

ENd. 8534
1 Aptinka atdara 7 dienas savaitėje.

Lietuvių Salės Šėrinin- 
kams Svarbi Žinia

Kurie turite Lietuvių Salės 
Bendrovės Šerus, šis. praneši
mas jums turi būti labai svar
bus ir Salei naudingas.

šiais laikais musų draugijos 
ir musų jaunimas nyksta, ir 
visos ineigos mažėja, o šiuom , 
laiku Salė turi daugiau išlaidų 
negu seniau, nes tik ką pada-j 
rytas Salės pataisymas ir pa
gražinimas padarė pusėtinai iš-Į 
laidų. Į

Taigi Salės Bendrovės Di-; 
rektoriai ir Komisija sumanė] 
sušaukti šėrininkų Ekstra su-1 
-’rinkimą ir lai visi šėrininkai I 
-psvarsto ką reikia padaryti [ 
Salės biznio vedimui toliau.

Komisija ir Direktoriai turi 
gerų ir naudingų sumanymu, 
tik reikalauja jus visus susi
rinkti į šį didelį susirinkimą ir 
išgirsti visus planus. Dirbi
mas ir vykdymas tų planų pri
gulės nuo jūsų pačių. Taigi 
visi šėrininkai esat labai pra
šomi atsilankyti. Nuo šio su
sirinkimo priklausys naujas ir 
didesnis gyvumas Lietuvių saįr

PRIMINIMAS
šymet Naujų Metų sutikimo 

vakare (Gruodžio 31) “Dirva” 
rengia balių visiems savo skai
tytojams DYKAI—be įžangos. 
Taigi iškalno primename, nesi- 
rengkit niekur kitur Naujų 

' Metų naktį. Balius bus Lietu
vių salėje. Vidurnaktyje kai 
sueis 12 valanda ir prasidės

■ Naujas Metas, bus labai gra
užus, naujas programas.

Seni ir nauji šėrininkai įsi- 
tėmykit šita susirinkimą, nes! 
kitokio kvietimo jums negalė-1 
sim patiekti.

Parodykit savo susidomėji
mą šita musų didele Kuturiš- 
ka ištaiga, taip kain parodo tie 
kurie net nėra šėrininkai. Bu
kit gerų norų del Salės, ir pa
matysit ką geru sutarimu ir 
pasiryžimu padarysim!

Susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, Gruodžio 13, nuo

Kviečia Komisija ir 
Direktoriai.

(50)
S

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

IŠPARDAVIMAS O VFTPPn
VAIKŲ ir VYRŲ O V fLs 1

DABAR PATS LAIKAS PIRKTI IR TURĖTI
SAU ŠILTĄ APSIVILKIMĄ

LANKĖSI JONAS KULIS
Jonas J. Kulis, Chicagie'tis, 

keliaudamas po miestus, atsi
lankė Clevelande ir buvo užė
jęs “Dirvos” redakcijon, papa
sakojo apie savo įspūdžius ke
liaujant po Ameriką.

Taipgi pranešė naujieną Ku
piškėnams, Kupiškėnų Bendro 
Klubo nariams Clevelande. ži
noma jau kad K. B. K. A. pi
nigai surinkti statymui namo 
Kupiškyje, buvo sudėti viena
me Chieagos banke, kuris ban- 
krutijo ir pinigai tapo uždary
ti. Ten buvo sudėta $617.98. 
Dabar dalį tų pinigu, $92.70, 
bankas išmokėjo ir toliau ža- 
mokėti daugiau. Gautieji pi
nigai padėti j kitą banką Ku
piškėnų Bendro Klubo vardu.

Jonas J. Kulis yra Klubo 
centro prezidentas.

VYRŲ Už: eganii Meksti 
.................. $1.25

VILNONIAI Shaker 
Užsimaunami ....... $2,19

VYRŲ Grynos Vilnos Lumber
Jacks su ziperiais $3.95'

VAIKŲ Ilga Vilna Zipper 
Sveteriai ...............

VAIKŲ Vilnoniai Shaker 
Užsimaunami .......

VAIKŲ Lumber jaukėtai 
su Zipperiu ■ • • . ....

81.69

81.69

$2.45

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road ‘I

PAPILDYMAS
Praeitą savaitę tilpusiam ap

rašyme apie Moterų Ratelio 
kortavimo vakarą aplenkta ne- 
kurie aukautojai. Po tam va-Į 
karui susirinkimo nelaikėm tai 
valdyba 
misijos Visų tam vakarui 
kautojų vardų, taip ir įvyko

■ klaida.
šiųomi dapildomai■ dar esam 

dėkingi p. K. S. Karpiui už-’ 
padarymą, nemokamai tikietų, 
p. J. Blaškevičiui už kava, ir,p. 
T. šimkurienei už- s.ttriuą, ■ k ii- j. 
rie buvo labai skanus. i

Rengimo Komisijos N'are.

nebuvo gavus iš ko-
au-

(Kurie “Dirvos” neskaito ir 
norės į balių pakliūti, mokės 
50 centų įžangos.)

COMMUNITY FUND 
SUKĖLĖ $3,110,603

šymet Clevelando Communi
ty Fondas sukėlė $3,110,603, 
arba $139,397 mažiau negu pa
siskirta sukelti išlaikymui vie
šų labdaringų ir sveikatos įs
taigų 1936 metų bėgyje.

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

The Western Electric Company, dalis visos Bail 
System, yra jos išdirbimo ir pirkimo agentas. Tas 
užtikrina telefono įrengimų ir kitų reikmenų vie
nodumą ir gerumą už žemas kainas. Artimas ko- 
operavimąs su Bell Telephone Laboratories, taipgi 
dalimi tos Syętemos, duoda galimybes nuolatos to
bulinti ir gerinti telefono įrengimus kuriuos Tha 
Ohio Bell Telephone Company naudoja aprup'nl- 
inus jus patarnavimu.

THE OHIO BELL TELEPHONE’ Ct
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PO OPERETĖS
Operetė “Pasaulio Lietuvių 

Kongreso Delegatų Prietikiai 
Palangoje” pasisekė visai ge
rai, atsižvelgiant į trumpą lai
ką pasiruošimo, kadangi “Dir
vos” redaktorius p. Karpius šį 
veikalą sugamino po sugryži- 
mo iš Lietuvos, o nuo jo su- 
gryžimo iki vaidinimo buvo tik 
8 savaitės laiko. Viskas rei
kėjo daryti skubomis. Bet ačiū 
gabiems jauniems vaidinto
jams, jie spėjo išmokti ir su
vaidinti veikalą taip kaip tik 
galima buvo tikėtis.

Operetės visa komiška dalis 
rėmėsi ant keturių vyriškių, 
Petro Luizos, J. Kazlausko, 
Jurgio Luko ir Juozo žebro, 
kurie vaidino Amerikoje gi- 
sius ir augusius jaunuolus, 
pirmą kartą parvykusius Lie
tuvon. Po Kongreso, jie už
kliūva Palangos vasariniame 
rezorte, Kurhauze, kas jiems, 
tą žodį lyginant Amerikoniškai 
skamba labai prastai....

Jie, kaip Amerikoje gimę ir 
augę vaikinai, savo dalis atliko 
labai naturališkai.

Brigytėlės, Lietuvos kaimo 
mergelės, norinčios į Ameriką 
važiuoti ir į Maiki (Petras Lui
za) įsimylėjusios rolę vaidino 
žinoma musų dainininkė, Sofia 
Kane-Kučinskaitė. Maikio pa- 

/ erzinta ir pavilioja, ji ateina į 
Kurhauzą, Maikio jieškoti, ga
tavo su juo Amerikon keliauti. 
Kada pasijunta jo tik suklai
dinta, įvyksta pusiau tragedi
ja... .

Dvi Lietuvės moterys, viena 
senutė (Ona Mačytė), atėjus 
klausinėti apie savo sūnūs, ir 
antra viduramžė (Marė Las- 
kienė), jieškanti savo Ameri
koje dingusio vyro, įnešė į ko
mediją rimtumo.

Marė Galdikienė, Akrono de
legatės rolėje, vaidino senai 
iš Lietuvos išvykusią ir dabar 
parvažiavusią, bet neradusią 
del karo savo gimtinės vietos 
nei ženklo. Rado tik broli, ku
ris už ją daug jaunesnis, ir 
Lietuvoje gyvenęs dalyvavo 
karuose už Lietuvos laisvę (M. 
Žitkus).

Veikale dalyvauja ir “Dir
vos” ir “Tėvynės” redaktoriai 
(pats Karpius, ir A. Zdanis). 
Karpius veikale ir vaidinime 
pravedė naują, dar Amerikoje 
nedainuojamą, bet Lietuvoje 
labai populiarišką dainą, “Pa
sėjau Linelius ant Pylimo”.

Tanias Butelis (Jonas Mede
lis) vaizduoja senai iš Lietuvos 
išvažiavusį jaunikaitį, kuris tu
rėjo bėgti nuo Rusų kariume- 
nės tarnybos, svetur pasenusį, 
dabar pamačiusį naują Lietu
vą ir ja besigerėjantį.

Veikale įmaišyta ir Lietuvos 
Bravorų Ministerio žmona, ku
ri su Amerikiečiais flirtuoja 
(Petronėlė Stankevičiūtė), bet 
turi labai pavydų vyrą.

Kurhauzo patarnautojos ro
lę labai nuosekliai atliko Twila 
Babarskaitė.

Iki šiol minėti asmenys bu- 
vo vaidintojai paties veikalo. 
Jie atidainavo pritaikytas dai
nas grupėmis, solo ir duetais.

Prie jų visų buvo dar Kur
hauzo artistai, kurie tų svečių 
buvimo laiku išpildė muzikali 
programą.

Veikalas prasidėjo su tamsa 
scenoje, kuomet pasigirdo dai
na “Ant Krašto Marių”. Ta
da pasimato scenoje pilname 
gražume Biruta (Adelaide Mi
liauskaitė), kuri sudainavo Bi
rutes Arija. Petras Akelis su
dainavo solo. Jurgis Mačys* so
lo ir su Florence Aleknaite du
eto. “Kam šveiti Karde’i?”

Bronė Rasiliutė sudainavo 
dvi Meksikoniškas dainas (žo
džiai Lietuviški), gražiai flir
tuodama su svečiais.

Ona Kai pienė nirmą kartą 
skambino kanklėmis.

Dvi jaunos mergaitės. Marge 
Radzevičiūtė ir Helen Butkiu- 
tė suvaidino “Jonukas T Ma
rytė”, sudainuodamos ir pa- 
šokdamos valca žinoma gaida, I 
“O tai Tu Mano Turi But”. !

Veikalas baigėsi daina “Lei

skit Į Tėvynę”, ir pabaigoje ■ 
dar pasirodant Brigytėlei, kuri j 
nenustodama vilties Į Ameriką 
patekti, vėl atbėga prie Maikio 
ir primena, “Ar ir mane imsi 
su savim į Ameriką, Mykolėli 
mano brangiausias?. ...”

Dainoms akompanavo p-lės 
Jeanette Jankauskaitė ir Biru
ta Vaitkevičiūtė. Muzikos di
rektorium buvo Adelaide Mi
liauskaitė, viso veikalo direkto- ’ 
rium Adv. Nadas Rastenis.

Vaidinimo laiku šokiams gro
jo Jonas Apanaitis su savo or
kestru.

Prie vaidintojų, buvo dar 
visa eilė, kuri buvo Palangos 
svečiai, Kurhauzo lankytojai.

Vakaras, kuris atsibuvo Pa
dėka vonės Dienoje, Lapkričio 
28 d., pasisekė visais atžvil
giais. šokiams dar prisirinko 
daug jaunimo. Rep.

J« J. Versiackas Suvaži
nėjo Du Žmones

Juozas J. Versiackas, Padė- 
kavonės dienos naktį gryžda- 
mas automobiliu su šeima iš 
Akrono, Clevelando priemies
tyje Independence, ant Brecks
ville kelio užvažiavo ir suvaži
nėjo kitus du Clevelandiečius, 
kurie tuo laiku patamsėję tai
sė savo automobilio rato spro
gu sį gumą.

Suvažinėti vyrai yra Joseph 
Majoros ir Stephen Gakubecz.

Versiackas kaltinamas užmu
šime žmonių ir tardomas. Ga
li būti kad suvažinėjimas -atsi
tiko ne iš jo kaltės.

Tą dieną paskirose miesto 
dalyse automobiliais užmušta 
viso penki asmenys.

LEISKIT SAVO VAIKUS 
PRIE JAUNOSIOS BIRUTĖS

“Jaunoji Birutė” smarkiai 
ruošiasi prie Naujų Metų suti
kimo programo. Tas vakaras 
bus Gruodžio 31 dieną, Lietu
vių salėje, it visiems “Dirvos” 
skaitytojams bus duota tikie- 
tai dykai. (Kurie nebus “Dir
vos” skaitytojais už inėjimą į 
salę mokės 50c.).

Programas bus 12 valandą 
nakties, kada baigsis senas 
metas ir prasidės naujas.

Jaunosios Birutės pamokos 
atsibuna Lietuvių salėje šešta
dieniais 1:30 vai. po pietų.

PASKIRTAS KOMISIJON
Šymet suėjo 100 metų su

kaktuvės gimimo garsaus ra
šytojo Mark Twain. Ta pro
ga, Clevelando miestas Ameri
konų Darželyje (Tautų Darže
lių Serijoje Rockefeller Parke) 
pastato tam rašytojui pamink
lą. Paminklo atidengimo cere
monijos Įvyksta šį penktadienį, 
1 vai. dienos.

Clevelando miesto mayoras 
Burton savo proklamacija pa
skelbia sukaktuvių paminėjimo 
iškilmę. Tuo patim “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpius ta
po poro Mayoro Burtono pa
skirtas iškilmių komiteto na
riu.

SUSIRINKIMAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos metinis susirinkimas atsi
bus penktadienio vakare, Gruo
džio 6 d., nuo 7:30 vai., Lietu
viu salėje, šiame susirinkime 
bus renkama draugijos valdy
ba sekantiems metams ir daug 
kitų reikalų apsvarstoma, kai
po metiniame susirinkime.

Taigi būtina pareiga kožno 
nario dalyvauti, ir bandykite 
surasti naujų aplikantų, arba 

uvusius narius pakalbinkit 
sugryžti. Prie to. nepamirškit 
atsinešti ir smulkių, nes neku
ria dar nepilnai už šiuos metus 
esat atsilyginę.

A. M. Praškevičius.
Turto Raštininkas.

ATVYKO OLŠAUSKAS
šiose dienose Clevelande lan

kosi artistas Juozas Olšauskas 
iš Chicagos. Atvyko trečia
dienį ir žada praleisti keletą 
dienų.

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
EUGENE CROQUIGNOLE WAVE ................................................ $3.50
EUGENE CROQUIGNOLE ^SPIRAL .................................&.... 3.50
EUGENE WATER WAVE (Without Ammonia) ........................ 5.50
SHAMPOO AND FINGER WAVE ................................................................ 50
WHITE HENNA (LEACH .......................................................................,1.25
RED HENNA PACK ..................................................................................... 1.00
EYEBROW ARCH ...................................................................................................35
MANICURE ..............................................................................................................35

Buvus po antrašu 1330 Giddings Road. Kreipkitės šutančiai 
Telefonu. Lietuves aptarnautojos.

701 1 Superior Ave. HencL 4825

Lankėsi Viešnia iš Pitts
burgh© Universiteto

Gruodžio 2 Clevelande lan
kėsi Pitcsburgho Universiteto 
atstovė poni Ruth Crawford 
Mitchell, Tautinu Kambarių 
pirmininkė tame universitete. 
Ji čia lankėsi pas Vengrus ir 
Slavokus jų tautinių kambarių 
reikale. Prie progos susisiekė 
ir su keletu vietos Lietuvių vei
kėjų, pasiteiraudama apie gali
mybes vėliau kada atsilankyti 
ir pas Lietuvius paaiškinti apie 
Lietuvių Kambarį ir parodyti 
kambario planus, kurie yra ga
minti Lietuvoje.

Kiek žinoma, vietos Lietuvių 
moterų organizacijos, ypatin
gai Moterų Ratelis ir Moterų 
Klubas, šiek-tiek rūpinasi pa
rėmimu Lietuvių Kambario 
Pittsburgho Universitete. Ki
tą kartą kai poni Mitchell ga
lės atvykti į Clevelandą ji no
ri susisiekti su tomis moterų 
organizacijomis.

Pittsburgho Lietuviai dar
buojasi kėlimui fondo Lietuvių 
Kambariui jau kelintas metas. 
Šankiems laikams užėjus, ir 
esant kitokiems reikalams ir 
trukdymams, surinkta dar ar
ti $3,000. Viso reikalinga su
kelti $5,000, tik tada Lietuvių 
Kambaris bus pradėtas rengti.

Kitos didelės tautos pasirin
kusios įrengti didelius kamba
rius, ir jų kambariai atsieis po 
10, 15 iki 25 tūkstančių dola- 
rių.

Clevelando Lietuviai kaipo 
didelė ir veikli tautinių reikalų 
rėmimo kolonija labai mažai 
su aukomis prisidėjo prie Lie
tuvių Kambario parėmimo, nes 
tuo pat laiku kaip tik čia pra
dėta ,rinkti pinigai savo vieti
niam. dideliam tikslui, Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui. Jei ne 
Darželis, galima drąsiai sakyti 
Clevelandiečiai butų buvę pir
mutiniai po Pittsburgho aukų 
gausumu Lietuvių Kambariui.

Bet yra galimybė ir viltis iš 
Clevelando gauti daugiau pa
ramos. Rep.

NAUJOS PARAPIJOS SALĖJ 
KORTAVIMO VAKARAS

Moterų Sąjungos 36-ta kuo
pa rengia savo pirmą adven
tinį kortavimo vakarą naujos 
parapijos salėje, sekmadienį, 
Gruodžio 8 d., nuo 4 vai. vak. 
Prašome visus atsilankyti. Bus 
dovanos prie kiekvieno stalo.

Komisija.

LIETUVIŲ DIENOS 
RENGIMO KOMISIJAI

Pirmadienį, Gruodžio 16 d., 
įvyksta bendras susirinkimas 
Lietuvių Darželio Komisijos ir 
Sąryšio atstovų galutinam ap
tarimui rengimo paminėjimo 
Vasario 16-tos. Visi prašomi 
«u«irinkti Lietuvių salėje nuo 
7:30 vakare. Va]d.

RENGIA VEIKALĄ
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa ruošiasi perstatyti įspūdin
gą romantišką komediją, “Ties 
žalių Vartelių”. Perstatymas 
ivyks sekmadienį, Gruodžio 29 
d., Lietuvių salėje. Kadangi 
šis veikalas dar nebuvo niekur 
statytas, ką tik atsiųstas nuo 
paties autoriaus, dauguma no
rės jį pamatyti, todėl prašoma 
kitų draugijų tą dieną nieko 
nerengti. Prie suvaidinimo pri
sideda Clevelando geriausi ar
tistai. Alvina S. Luiza.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

GETS ART PRIZE AWARD
Mr. Edward Velička, 8101 Pulaski 

Ave., Cleveland lad, won th? first 
prize of a Marionette design of 
“Qiiasimdo”, from the “Hunchback 
of Notre Dame,” in a contest 
sponsored by the Columbus Gallery 
of Fine Arts. Mr. Velička is a 
student of Ohio State University 
in the School of Fine Arts. This 
promising lad has won a number of 
awards for his excellent art work. 
Benny, his father is well known here 
in this city, is a merchant here.

BACK HOME AGAIN
Prominent among Lithuanians and 

Americans, particularly connected 
with the Veterans of Foreign Wars, 
Mr. Charles Bills, has returned to 
his home town, residence of his 
mother and family. The city is 
that of DuBois, Penn., where so 
many Clevelanders got their start 
in life.

CHICAGOAN HERE FOR A 
BRIEF STAY

Mr. J. Olšauskas, famed counter
part of the Olšauskas-Vanagaitis 
entertainers, is here for a short stay 
at the home of Mr. Karpius, editor 
of the Dirva.

OPERETTE GETS A GREAT 
RESPONSE

Presented for the first time to 
the public and written about two 
months ago by Mr. Karpius, editor 
of the Dirva, upon his return from 
Lithuania, the operette “Delegates 
at Palanga”, received many com
pliments Thanksgiving day at the 
Lithuanian Hall.

Conducted on a par with the 
large productions, Nadas Rastenis 
was the general director, Miss Ade
laide Miliauskas, musical director, 
and Mrs. Ann Karpius, costumer. A 
host of lesser acted in the many 
minor but never-the-less important 
for the proper execution of the 
entire production.

So many participants were in the 
acts that we here will only men
tion their names. All performed 
excellently in their particular roles.

Delegates to the congress; P. Lui
za, J. Kazlauskas, G. Lucas, J. Ze- 
bris, J. Medelis, Mary Gildik, A. 
Zdanis and K. S. Karpius.

Native citizens of Palanga: Sofia 
Kane, M. Žitkus, O. Macys, M. Las- 
ky, Twila Babarskas.

Dine and dance artists, Adelaide 
Miliauskas, Florence Alekna, G. 
Macys, Bernice Russel, Ann Kar
pius, dancers Helen Butkus and 
Marge Radzevich, and soloist Peter 
Akelis.

Pianists Jeanette Jankauskas and 
Bertha White. Noteworthy is the 
fact that this is the first produc
tion which Attorney Rastenis direct
ed since bis establishment of resi
dence here. He surely deserves all 
the credit that is .due him.

With such and admirable cast 
and musical artists success was per
tinent. Attendance was large, and 
many thanks for the support.

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 Irigacija, Šviesos Gydymu 
Lankausi Į namus. Turiu valstijos 
gvdytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

KORTAVIMO VAKARĖLIS
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengia smagų kortavimo va
karą (card party) šeštadienio Į 
vakare, Grnodžio-Dec. 7 d., po 
antrašu 623 E. 140 St. Pra
džia 7:30 vakare. Įžanga 25c. 
Svečiams bus alaus ir užkan
džių prie įžangos tikieto.

Kviečia Rengfmo Komisija.

APSIVEDĖ
Lapkričio 23 d., suėjo į šei

myninį gyvenimą Pranas švel- 
nis su Kastancija Žemaityte, 
duktere Onos Bačkauskaitės- 
ir Jono žemaičiu, nuo 5912 
Whittier av. šliubas buvo šv. 
Jurgio parapijoje. Vestuves 
atsibuvo jaunosios motinos na
muose. Dalyvavo giminės ir 
draugai.

REIKALINGA GABUS 
VAIKINAS

Išvežiojimui duonos, kuris 
turi savo mašina, sukalbantis 
Lietuviškai. Geras uždarbis. 
Kreipkitės informacijų “Dir
vos” administracijom

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.

VISOKIOS
i APDRAUDOS-INSURANCE 

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

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

! nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią j 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų I 
apdrauda ant namo ar kitko, duo- , 
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) ,

Telef. HEnd. 5699

Phone: ENdicolt. 4486

Alas! the Seven Hills of Rome once more are lit 
With flames of long departed Caesars’ greed!

Nero is dead; now Mussolini claims his wit— 
Perforce makes Ethiopia to bleed.

Many a Caesar drank his crimson cup:
Now Mussolini for its taste is up.

Who caused the misery and serfdom everywhere?
Who drenched three cqntinents by crimson pools?

Who had enslaved the nations, ravished maidens fair?
Who burned the temples, libraries and schools?

Who filled with bodies dead the deep blue foam?— 
The raging, cruel, ever-greedy Rome!

O Rome, you still remain the same bloodthirsty leech!
To waste many a kingdom you have laid;

No lash of time nor change of tide could yet you teach: 
You are once more at your inhuma'n trade.

You’ve dipped in red the earth, the moon, the sun: 
“Rome hath no heart,” t’was said of you anon.

Though Ethiopia is dark, her blood is red;
All men were cast by one Eternal Will.

A living slave is better than a scholar dead.
Man has no right another man to kill. 

If killing one man is a deadly scar, 
Black is the future for the lords of war!

It matters not what their reward in future be.
Wars are the damnest of the damnest things!

Their end depends upon us mortals, you and me;
Their causes are dictators, rulers, kings.

To them the wars are games of casting dice: 
To us, they are mad murders in disguise!

Arise, arise ye toilers, sanely thinking men!
Wake up ye scholars deeply erudite!

Come forth ye poets, show the might of pen!
Let’s put dictators, rulers, kings to flight!

Kings, and dictators,—be they red or black— 
Must give the people their sweet freedom back!

And then, with all uncrowned and crowned oppressors gone, 
Humanity will fashion its own course.

Full justice will be fairly and devoutly done, 
Without invasions, slaughters, bloody wars.

The weary mankind will attain its dream—
True brotherhood of men shall reign supreme.

AKRON 
Knowsey Knoos 
By SUPER SNOOPER

AFTER receiving 1001 praise
worthy comments concerning last 
week’s poetic attempt, and after 
deducting 1001 slandering utterances 
concerning the same, I feel I am 
still even with the world of critics. 
That being the case I will again 
sally forth with rhyme and con
tinue so — until my fan mail in
dicates otherwise. So just sit back 
comfortably, fold the paper up neat
ly, and read ....

SEE’S EM.
AS THE SUPER-SNOOPER

Now there's Slim Mickunas who’s 
way over six feet,

He’s ’ always mixed up with the 
gal fram Marcy Street.

Then there’s Whitey Termanas who 
is just about in Slim’s class, 

He had once lost his heart to the
Crosier Street lass.

There’s Mr. Charles Praspol, who’s 
his gal now, I can’t say,

But I do know, he once went for 
“Katie” in a great big way.

Now there’s Mr. Bill Darulis who’s 
a bit girl shy,

But I think Ann Milicke has caught 
his eye.

Then there’s George Stokos, he’s 
a new-comer, so I really can’t 
tell,

But it appears that he goes for the 
other Millicke gal, named Adele.

Now there’s Peter J. Yenicky, I 
think he loves them all,

But for the top of his list, Helen 
Lucas gets the call.

Then there’s Mr. Al Jocis who with
a girl is hardly ever seen, 

That’s cause he’s in love with a
Chicago brunette named Jean. 

Thert’s Peter H. Hpllish whet’s 
headed for the bachelor’s rank, 

But you never can tell — look at 
his brother, Hank.

Now there’s Mr. Gus Lucas, although 
he's- from out-of-town,

He comes in this list ‘cause our 
Marcy Eve is getting him down. 

Then there’s Anthony Waller, about 
whom I don’t know what to 
believe, *

But I’ll play my hunch on Marcy- 
Street Eve.

Now there’s Connie Kubilus, he real
ly doesn’t care

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 

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

Į you. I might call it “As the Su
per-Snooper Sizes them up.” And 
when I get through with it you’ll 
probably wish that you had been 
overlooked.

FOR MEN ONLY — Listen men. 
If there is any guy in the above 
rhyme that think’s I’m a bit off 
on what I’ve said come around and 
see me personally. In act I’ll take 
on the whole bunch of you — one 
at a time. Who’s afraid of the 
big bad wolf, big bad wolf, the big 
bad wolf, Who’s afraid of .

YOUNGSTOWN
Dear Boss,

There’s dirty work in Denmark. 
I collected a swell lot of scandal 
at the Akron Dance and wrote you 
all of it. Now I see the editor of 
The Youth’s Forum says the letter 
has been lost. Either the Super 
Snoopers arc in cahoots with the 
editor or else they swiped the let
ter. Those guys are jealous of 
my scandal collecting. I’ll get to 
the bottom of this last outrage, 
never fear. Also they have been 
trying to say that the guy I’ve 
been tracking wasn’t Sappo but a 
pretender. Notice that Sappo is 
oven changing his spelling. Shad
ow’s got them on the run.

Still stalking Sappo
THE ‘SHADOW’.

By the way, whatever happened 
to the Alliance Gang? In Memori- 
am — A Bouquet; “of Pansies to 
the Alliance Club who found they 
couldn’t take it and retired. Or
maybe I’m wrong! We’re looking 
forward to seeing you again Alliance.

Our friend Joe Derin is coming 
into the picture again. They just 
can’t keep a good man down can 
they, Joe? Joe is getting up a

He just picks them up most any
time or anywhere.

Then there’s Stan and Hank a couple 
of my best pals,

But I really should leave them out 
‘cause they’ve married their 
gals.

There’s Mr. Pat Roman who has 
also taken on a wife,

And says, “If I had known, I would- 
nt have been single a moment of 

my life.”
Last comes the Pinch-hitter, ‘we’ll 

have to put him on the end, 
‘Cause he really has no gal — he 

just calls them all ‘a friend.’
FOR GIRLS ONLY — Listen girls. 
Just because this column concerns 
the stronger sex don’t think you 
are being overlooked. You’re not. 
There will appear in the near future 
a rhyme concerning you, you, and

basket ball team this time and pro
phecies that his team will be the 
League Champions. By the way 
how is the League coming? Then 
too the Y. L. S. C. is getting up a 
bowling team. The A. L. S. C. team 
is a little too cocky and will have 
to be taken down a couple of not
ches. We’ve got a girls team too, 
so you Akron girls better start tak
ing lessons from that good (that’s 
what they think) boys team.

The Innocent Bystander.
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Elektriški Naudingi Padargai Namams

Moderniški namai yra elektri
ški namai, šių dienų šeimininke 
atlieka šimtus darbi; su elektros 
pagalba kas seniau imdavo ilgas 
valandas sunkaus darbo.

Tik vieni pusryčiai yra pavyz
di?. Su elektrišku toasteriu, 
elektrišku kiaušinių virėju, ir 
elektrišku perkolatorium, pusry
tis yra tik paprastas darbas, be 
jokio vaikščiojimo, saugojimo ir 
mokslo.

Pastaras dalykas geriausia gal 
tiks nepatyrusiai jaunavedei, ku
ri turėdama e'ektriškus padargus

gali ir visai užmiršti kad ką ver
da ar kepa ir elektra pati atlie
ka darbą ir sustoja veikus, nesu
gadindama nieko.

Nėra geresnes dovanos Kalė
dų dienoje kaip vienas iš viršmi- 
nėtu elektriškų namų reikmenų. 
Juos galima panaudoti kiekvieną 
valanda iš 24. ir jie visada vie
nodai tarnaus.

Elektriškos dovanos Kalėdoms 
šymet užima pirmą vietą. Pania- 
tykit jas pas savo krautuvnin- 
kus.

PIRKIT GERUS ANGLIS NU0.|
J. J. S T A N K U S | 

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

Naudojama furnasuose ? 
ir pečiuose. ?

ARLINGTON ICE & FUEL CO. į 
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GLenville 5787 Cleveland, Ohio, t


