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Italijos - Etiopijos Taika

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KITOS VALSTYBĖS 
RĖKIA KAD ANGLI
JA NEUŽSILEISTU 

ITALIJAI
Londonas. — Gruodžio 9 

d. Anglija ir Prancūzija 
pasiuntė Italijai ultimatu
mą kad bėgyje 48 valandų 
butų paliauta kariavimas 
ir užvesta taikos derybos 
su Etiopija. Ultimatumas 
sutinka palikti Italijai jos 
iki šiol užimtas Etiopijos 
žemes ir prie to sutinka 
duoti dali dar neužimtos, 
Italijai reikalingos Etiopi
jos teritorijos.

Mussolinio atsakymo rei
kalauta iki susirinks Tau
tų Sąjungos generalinė ta
ryba apsprendimui uždėji
mo griežto draudimo pri
statyti gąsdiną, angli ir 
geleži.

ETIOPIJA IR KITOS 
ŠALYS NESUTINKA 
Etiopija patyrus tokį An

glijos ir Prancūzijos taiky
mosi pasiūlymą pareiškė 
griežtą pasipriešinimą, nes 
tai reikštų Etiopijos api
plėšimą.

Taipgi griežtą pasiprieši
nimą tokiam taikymosi pla
nui pareiškė mažos valsty
bės ir nekuirios didėsės, kaip 
Rusija, Turkija, Bulgarija, 
Čekoslovakija ir Skandina
vų tautos.

Balkanų valstybių atsto
vai pareiškė priešinsis jei
gu bus tokiu budu bandoma 
sumindžioti Tautų Sąjun
gos įstatai, kurie draudžia 
leisti kam nors pasisavinti 
užgrobtas svetimas žemes.

Mažosios valstybės toki 
Anglijos-Prancuzijos siūlo
mą taikymosi planą vadina 
išdavyste.

Pasirodo kad tokios Ang
lija, Prancūzija, Japonija 
ir kitos daro ką jos nori: 
Japonija pasigrobė Man- 
džuriją, niekas ją nuo to 
nesulaikė, dabar Italija už
grobė dalį Etiopijos, jai tą 
ir atiduodama. Taigi di
dėsės valstybės pradės vėl 
sau graibstytis ką kuri no
rės, ir pasilaikys.

Anglijos Žmonės Bruzda
Anglijos vyriausybė at

sidūrė keblioje padėtyje su
tikdama leisti Italijai pasi
laikyti užgrobtas Etiopijos 
dalis. Anglija buvo pirmu
tinė vadovavime kitų vals
tybių prieš Mussolinį ir ap
šaukė Italiją užpuolike, da
bar jau sutinka su paties 
Mussolinio pasidaryta pa
dėtimi. Prieš tai pradėjo 
bruzdėti Anglijos žmonės.

10 užmušta. Anglijoje, 
nukritus Belgijos pasažie- 
riniam lėktuvui, užsimušė 
10 žmonių.

-i
4 UŽMUŠTA. Steuben

ville, O. — Gruodžio 5 va
kare ištikus sprogimui vie
noje kasykloje netoli čia, 
keturi darbininkai užmuš
ti. Laimingai išliko gyvi 
26 kiti darbininkai ten dir
bę sprogimo laiku.

16 UŽMUŠTA. Lethbri
dge, Alta., Kanada. — Iš
tikus angliakasy  kloję spro
gimui, Gruodžio 9 d. už
mušta 16 darbininkų.

Sprogimas ištiko kai tie 
darbininkai leidosi j kasyk
lą pakeisti kitus. Sprogi
mą pasekė užgriuvimas ir 
kasykloje liko 19 darbinin
kų. Trys jų šiaip taip iš
lindo, 16 mirė.

AUTOMOBILIŲ darbi
ninkų. algos šymet, kaip 
skelbia automobilių išdir- 
bėjų sąjunga, šymet ben
drai bus visu trečdaliu di
desnės negu buvo 1934 me
tais. Valandinis uždarbis 
šymet vidutiniai yra 76c., 
suvirš 6c didesnis negu bu
vo 1929 m. ir 1934 m. Vi
sose kitose industrijose al
gos bendrai imant išeina po 
57 centus.

1934 metais pačioje au
tomobilių industrijoje, ne- 
priskaitant automobiliams 
dalių išdirbystės, dirbo vi
so 289,582 darbininkai, šy
met dirba 320,484.

1934 metais viso algų iš
mokėta $322,073,000, o šy
met apskaičiuojama bus iš
mokėta $411,694,000, arba 
27.8 nuoš. daugiau.

Pernai pagaminta 2,525,- 
000 automobilių ir trokų, 
šymet pagaminta 3,208,000.

Praeitą savaitę automo
bilių pagaminta 93,180, o 
tą pačią savaitę pernai bu
vo pagaminta tik 19,347.

Houston, Texas. — Lai
vų krovėjų streikas, užsi
tęsęs keletą savaičių, šiose 
dienose pasibaigė. Darbi
ninkai gryžo dirbti už se
nas algas.

New Lexington, O. —At
sidarė ir pradėjo dirbt ply
tų dirbtuvė prie Shawnee, 
buvus uždaryta tris metus. 
Paimta. 100 darbininkų.

Galion, Ohio. — Pasibai
gė streikas Central Ohio 
plieno produktų dirbtuvėj, 
susitaikyta senomis sąlygo
mis iki bus tarybų keliu nu
statyta naujos sąlygos.

Pittsburgh Plate Glass 
Co. šešių dirbtuvių darbi
ninkams pakelta 10 nuoš. 
algij ir išvengta streiko, 
prie kurio ruoštasi.

DIDELĖ PARAMA 
ŪKININKAMS

Washington. — Agrikul
tūros sutvarkymo adminis
tracija, šelpianti Amerikos 

: ūkininkus, per šio fiskalio 
meto tris mėnesius, Liepos, 

'Rugpjūčio ir Rugsėjo, iš
mokėjo ūkininkams pašal
pų ir nuomų viso $133,387,- 
288. Vatos augintojai ga
vo $14,850,000; kviečių — 
$36,809,000; tabako — $5,- 
780,000; kukuruzų ir kiau
lių — $57,313,000; cukrau:: 
— $14,599,000; ryžiu — $4,- 
034,000.

DALYVAUS VOKIETI
JOJE OLYMPIADO.T 
New York. — Po didelio 

trukšmo, Amerikos atletų 
komisija nubalsavo, maža 
diduma balsų, siųsti Ame
rikos sportininkus dalyvau
ti Pasaulinėje Olympiadoje 
1936 metais Berline.

Amerikoje buvo pradėta 
agitacija už atmetimą Vo
kietijos, kadangi ten perse
kiojama Žydai ir kitos tau
tos ir netikima kad kitiems 
sportininkams bus galima 
gauti lygi proga prieš Vo
kiečius.

Amerikos komisijos ne- 
kurie nariai pasireiškė už 
ištraukimą Amerikos prisi
dėjimo jei pasirodytų kad 
Vokiečiai nors kame laužo 
Olympiados taisykles.

NUŠOVĖ LAIKRAŠTI
NINKĄ

Minneapolis, Minn. — W. 
W. Liggett, visoje šalyj ži
nomas rašytojas ir laikraš
tininkas, griežtas priešinin
kas Minnesota vals. guber
natoriaus Olsono, tapo nu
žudytas Gruodžio 9 vakare 
prie savo namų, akivaizdo
je jo žmonos ir dukrelės.

Liggett tapo nušautas 
parvažiavus namon, kuo
met išlipo iš automobilio ii’ 
nešėsi pirkinius Į vidų. Už
puolikai paleido į jį tris šū
vius ir pabėgo. Tame pa
čiame automobilyje buvo ir 
jo žmona su dukrele, kurios 
užpuolikus matė, ir minė
jo vieno vardą, nes jis bu
vo žinomas. Policija jį vė
liau suėmė, bet jis įrodinė
jo kad žudystės laiku buvo 
kitur.

Dešimts mėnesių atgal 
panašiu budu buvo nužudy
tas kitas šio miesto redak
torius, atkaklus priešas vi
sokių nedorėlių.

Liggett labai kibo prie 
valstijos valdžios.

Kerta eglaites. Minneso
ta valstijos miškuose dirba 
apie 5,000 žmonių kirsdami 
Kalėdoms eglaites. Jų bus 
nrikirsta apie 1,500,000 ir 
išvežiota į miestus. Eglai
tės atneš apie $1,000,000.

AMERIKA PERSERG- 
STI JAPONIJĄ

Washington. — Suvieny
tų Valstijų valstybės sekre
torius Hull pasiuntė Japo
nijai atsargiai, diplomatiš
kai parašytą bet griežtą 
protesto notai primindamas 
jai kad ji privalo prisilai
kyti savo tarptautinių pa
žadų duotų kitoms valsty
bėms Kinijos! reikale. Ja
ponija, kaip žinoma, varo 
savo planą plėšymo Kini
jos ir atskirdama jos dalis 
įuo centralinės valdžios 
pasiima pati valdyti per 
savo paskirtus valdovus.

Panašų protestą rengiasi 
pasiųsti ir Anglija.

AMERIKA NESIKIŠ KA
RAN, SAKO PREZI

DENTAS
Chicago. — Čia apsilan

kęs, Prezidentas Roosevelt 
pareiškė kad Suv. Valsti
jos neįsivels į dabartinį ka
rą. Jis tą pasakė prie 300 
Chicagos biznio ir politikos 
vadų, kuriuos mayoras Kel
ly sukvietė prezidentui pa
gerbti.

UŽMUŠTA 88 RUSAI
Maskva. — Ant indus- 

trialio miesto Kirovsk, 600 
mylių šiaurėn' nuo Lenin
grado, praeitą savaitę nu
slinko iš kalno ledai ir snie
gas ir užmušė 88 žmones ir 
14 sužeidė. Daug užgriū
tų išgelbėta gyvi, nes pora 
tūkstančių darbininkų sku
biai šoko į pagalbą.

MĖNULIS BUS TIK 
UŽ 25 MYLIU

Už meto-kito musų kai
mynas mėnulis bus priar
tintas tik per 25 mylių nuo 
žemės. Mėnulį bus galima 
matyti taip kaip ką nors 
dabar matai 25 mylios at
stu.

Corning, N. Y., stiklo iš- 
dirbystėje tapo nulietas di
delis skritulis stiklo, 200 
colių pločio skersai, kuris 
bus padirbtas teleskopu ir 
patalpintas ant Kalno Palo- 
mar, Kalifornijoj, kur ren
giama astronomiška obzer- 
vatorija.

Tas stiklo skritulis buvo 
nulietas metas laiko atgal 
ir iki šiolei buvo atsargiai 
ataušinamas, kad nesulin- 
ktų ir neskiltų. Per visą 
metą po juo buvo šiluma, 
kuri nuolat išlėto mažinta 
iki stiklas visai atvėso.

Jis tuoj išgabenamas į 
Pasadena, Kalifornijoj, kur 
technologijos institute bus 
ištekintas ir nušlifuotas 
taip kad tiktų astronomi
niam reikalavimams.

Tuo teleskopu mėnulis 
bus galima matyti visai iš 
arti ir Marsas bus matyt 
taip gerai kad galima bus 
patėmyti koks ten oras.

Iki šiol didžiausias teles
kopas buvo Mt. Wlison ob- 
zervatorijoj, 100 colių dia
metre. žvaigždės kurios 
dar šiuo teleskopu nebuvo 
gerai įmatomos, bus gra
žiai matomos tuo nauju te
leskopu.

JAPONIJA NORI DI
DELIO LAIVYNO

Londonas. — Kitą metą 
baigiasi didžiųjų valstybių 
karo laivų saiko sutartis.

Suv. Valstijoms pasiūlius 
sudaryti naują sutartį ir 
sumažinti karo laivus dar 
20 nuošimčių, Japonija at
sakė griežtą “ne”.

Japonija išdalies sutinka 
mažinti didžiųjų karo lai
vų skaičių, tačiau ne sulyg 
ki šiol buvusio nustatymo, 
'r nori turėti laisvės dary
tis povandeninius laivus, 
naikintojus, ir mažus pa
kraštinius laivus.

Kitos valstybės, Anglija. 
Talija ir Prancūzija, lei
džiasi į kalbas apie reika
lingumą mažinti karo lai
vynus, nes tas sutaupytų 
visoms šalims bendrai bi
lijoną dolarių.

UŽMUŠTA 91 ŽM.
Praeitą šeštadienį ir sek

madienį automobilių nelai
mėse užmušta arba užsi
mušė 91 asmuo. Daugiau
sia nukentėjo Pennsylvani- 
jos ir Illinois valstijose.

HAUPTMANN TURĖS 
MIRTI

Washington. — Suv. Val
stijų Aukščiausias Teismas 
atsisakė pakeisti mirties 
bausmę Vokiečiui Haupt- 
mannui, apkaltintam nužu
dyme lakūno Lindbergho 
vaiko.

Nuo mirties jį gali išgel
bėt tik New Jersey valsti
jos bausmių dovanojimo 
taryba arba jeigu atsiras
tų koks nepaprastas liudy
tojas kuris apverstų visą 
pirmesni jo kaltės įrodymą.

SIDABRO KAINA 
KRITO

New York. — Sidabro ir 
vario kaina nukrito, kas 
atsiliepė neigiamai į akci
jų biržą. Visame pasauly
je sidabro kaina sumažėjo. 
Londone buvo pasiūlyta ar
ti 20 milijonų uncijų sidab
ro, bet nesirado pirkėjų.

Suv. Valstijų iždas atsi
sakė sidabrą pirkti.

TRUKŠMAS INDUSTRIA- 
LISTŲ MITINGE

Washington. — Gruodžio 
9 d. čia buvo sušaukta in- 
dustrialistų konferencija, į 
kurią atvyko atstovai nuo 
44 industrijų. Suvažiavimo 
tikslas buvo sudaryti nuo
latinę industrialistų tarybą 
pagelbėjimui išspręsti Nau
jos Dalybos problemas.

Susirinkime kilo trukš- 
mas ir smerkimai Roose- 
velto “naujos dalybos” ir 
tiek įsilermuota kad kiti 
atstovai išbėgiojo, liko tik 
17 atstovų.

Daugis industrialistų rei
kalauja kad valdžia nekiš
tų savo rankų prie biznių, 
jeigu nori šalį atgaivinti.

Diduma industrialistų ti
ki tik į savo pelnus, ii- ma
no tada bus gerai visoje 
šalyje kada jie galės lais
vai kelti kainas ir mokėti 
kuomažiausias algas darbi
ninkams ....

Nepasitenkinimai Valdžia 
ir Dideles Bylos

Niekad jau nebuvo visuoti
no pasitikėjimo bi kokia vy
riausybe (mat vis opozicija bu
vo ir bus; nėra atsitikimų kad 
nebūtų žmonių kurie kam nors 
nebūtų priešingi), vis būdavo 
koks nors lageris leidžia ir lei
džia ar tai bent kiek pamatuo
tus arba ir visai nepamatuotus 
gandus, paskalas, bi tik paken
kus, bi tik pasipriešinus.

Tai ir dabar, prieš Lietuvos 
tautininkų vyriausybę įvairius 
gandus leidžia dešinysis bei 
kairysis lageriai, na ir seniau
si gandų leidėjai, Lenkai ir 
bolševikai. Vis, žiūrėk, tai tas 
bus, tai tas bus. Tai bus greit 
perversmas, tai atsistatydins 
visa, vyriausybė, tai atsistaty
dins koks nors ministeris.

Kai ėjo Neumanno ir Sasso 
(Klaipėdos krašto Vokietinin
kų) gaujų procesas kariumenės 
teisme, tai buvusio Paštų val
dybos direktoriaus K. Sruogos 
byla praėjo nepastebimai: vi
suomenė jos nei nepastebėjo, 
nat visą laiką dėmėtasi anų 
Vokietininkų išdavikų byla.

Tuo gi tarpu dabar J. Lapė- 
no byla visi domisi, seka, vie
nas kitą klausinėja. Kadangi 
visa bylos medega (tardymo 
daviniai ir tt.) yra slepiama, 
tas ir duoda pamato plisti ,ivai- 
iems pamatuotiems ir nepa
matuotiems, teisingiems ir ne
teisingiems gandams.

Nors tada K. Sruogos byla 
buvo labai svarbi, mat jis iš
eikvojo virš 15,000,000 litų, 
tačiau del sakytų priežasčių 
visuomenė tos bylos nepaste
bėjo. Atėjus dabar J. Lapėno 
eilei, visuomenė prisiminė ir 
K. Sruogą ir visus seniau įvy
kusius išaikvojimus bei išaik- 
votojus. Taipgi ėmė spėlioti 
kad tų išaikvojimų busią ir 
daugiau. “Naujoji Romuva” 
atvirai pareiškė kad visuomenė 
įtaria dar kelioliką tipų, nei iš 
šio nei iš to staiga pralobusių, 
ir griežtai reikalauja kad butų 
oatikrinta, pakontroliuota iš 
kur šie visi tipai sugebėjo taip 
susikurti, susikrauti kapitalus, 
įsigyti didelius ukius, išsista- 
tyti milžiniškus namus, nusi- 
nirkti automobilius. Juos pa
kratinėti gal ir butų ne pro 
šalį.

Iš TOLIAU KITAIP 
ŽIURI

Didžiausi opozicijonieriai, jei 
ūk jie išvyksta į svetimas ša
lis, tuoj virsta palankiais vy
riausybei. Mat, pamato kad 
Lietuvos vyriausybė, iš kokio 
lagerio ji nebūtų, visviena yra 
sava. Juk valdžioje yra savi 
žmonės, tų pačių Lietuvių tė
vų vaikai, tose pačiose bakūžė
se augę, tuo pačiu Lietuvišku 
oru kvėpavę. Pamato kad mu
sų vyriausybei Liet u v i š k a s 
darbas, Lietuvybė yra labai ir 
labai artimi, savi. Tat ji Lie
tuviškos kūrybos darbo ne tik 
ką netrukdo bet dar pati jį 
klosto, vysto, jame aktingai 
dalyvauja. Tuo gi tarpu sve- 
timur Lietuvybei sunku kles
tėti, ji sutinka daug kliūčių iš 
svetimtaučių pusės. Svetimų 
valstybių, kurių piliečiais ir 
Lietuvių esama, valdovams 
Lietuvybė yra svetima: į Lie
tuvybę jie žiuri kaip j savo 
tautos kultūros konkurentę. 
Matome kad net smurto, gink
lo imamasi prieš Lietuvybę.

Tik į tokias sąlygas patekę 

musų opozicijonieriai pradeda 
branginti Lietuvišką dabartinę 
vyriausybę.

Štai, dažnai tenka matyti, 
girdėti ir skaityti kaip aršus 
opozicijonieriai, patekę į pana
šias sąlygas užsieniuose, tau
tiškai ai vyriausybei ir pačiam 
dabartiniam Prezidentui Anta
nui Smetonai atsiunčia labai 
meiliais žodeliais sveikinančius 
telegramus bei laiškus, ir taip
gi paskiriems vyriau s y b ė j e 
stovintiems asmenims.

Tat butų sveika kad ir visi 
opozicijonieriai bent kiek gau
tų progos pagyventi užsieniuo
se ir patirti kokiais keliais ir 
takeliais Lietuvybė vystosi, pa
matyti kad Lietuvybei niekas 
po kojų gėlių nemėto, kaip kad 
yra Lietuvoje, kur Lietuvybei 
yra visa kas, bi tik butų dar
bininkų. Tuo gi tarpu užsie
niuose nėra palankių sąlygų, 
na ir darbininkų yra labai ma
ža. Jurgis Kazlėkas.

LIETUVOS PRODUK
TU IŠVEŽIMAS

PADAUGĖJO

Kaunas. — Per pirmus devy- 
r\i netų mėnesius Lietu

ms eksportas pasiekė 112 mi
lijonų litų prieš 108 milijonus 
litų 1934 metais.

Importas gi per tą patį pe
riodą sumažėjo, šymet tesuda
rė tik 95 milijonus litų prieš 
104 milijonus litų 1934 metais, 
taigi Lietuvos naudai išėjo 9 
milijonai litų.

Labai žymiai šymet yra pa
didėjęs javų, pakulų ir dobilų 
sėklos eksportas, žymiai padi
dėjęs sviesto, kiaulių, kiaušinių 
ir linų eksportas.

Grudų eksportas, lyginant 
su praeitais metais viso šymet 
yra padidėjęs 785 nuošimčiais, 
beveik aštuonis sykius dau
giau. Pakulų 171 nuoš.; dibi- 
lų sėklų — 166 nuoš.; sviesto 
— 61 nuoš.; kiaulių —■ 43 n.; 
linų — 44 nuoš.; kiaušinių — 
22 nuoš.

Grudų per 10 mėnesių eks
portuota už 15,900,000 litų.

Iš kitų produktų eksportas 
yra padidėjęs: kartono ir po- 
pierio — 60 nuoš.; dirbtų pa
dams odų — 72 nuoš.; chro
mo 44 nuoš.

Sviesto eksportuota už 18 
milijonų litų, linų už 11 milijo
nų litų; lentų už 10 milijonų 
litų; kiaulių už 5 milijonus li
tų; dobilų sėklų už 4 milijonus 
litų. “L. A.”

Maistas’ Superka Lie
tuvos Žąsis

Kaunas. — “Maistas” nusta
tė žąsų pirkimo tvarką vieto
se. Kas savaitė žąsų galės su
pirkti vidutiniškai po 7 iki 8 
tūkstančių.

Iš perkupčių žąsys r kis 
perkamos, norima kad žąm 
gintojai uždirbtų visą j ■ ; 
priklausantį pelną. Supi, los 
žąsys laikomos “Maisto” pe
ny klose. Čia jos pjaunamos ir 
parengiamos išvežimui, sulyg 
reikalo.
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7- Tautininkų Prakalbos — ir Socialistų-Bolševikų
“Bendro Fronto” Bezdžionkiškas Aktas 

'i — ________
Sekmadienį, Gruodžio 8 d., 

L. M. D. salėje buvo surengta 
"prakalbos Pittsbugho draugijų 
“■-atstovui į Pasaulio Lietuvių 
^''Kongresą, Petrui Pivaronui. Į 

šias prakalbas buvo pakviesta 
Air Clevelandiečiai, “Dirvos” re- 
-daktorius K. S. Karpius, buvęs
„/Kongrese, ir Adv. Nadas Ras- 
V.Aenis, kandidatas Į SLA. pre- 
.-„zidentus. Su jais kartu atva-

‘žiavo ir dainininkas Juozas 01- 
L,šauskas ir P. Vasiliauskas.
*■'•'“ Programą pradėjo Draugijų

komisijos pirmininkas J. Vir- 
7 'bickas 8:30 v. vakare, perstą
jį -tydamas pirmutiniu kalbėtoj u 
-^■/P. Pivaroną, kuris trumpais 

■’„.bruožais apsakė Pasaulio Lie-
.tuvių Kongreso programą ir 
eigą ir padarė palyginimą Lie- 

0 . tuvos gyvenimo kaip j į matė 
L-dabar ir koks jis buvo 1927 
! M metais kada Pivaronas lankėsi 

Lietuvoje. Pasakė kad paste- 
"■'bėjo didelį skirtumą Lietuvos 
" gyvenimo pažangoje: pristaty-

1 ta daug gražių mokyklų ir vi- 
šokių namų miestuose ir mies- 

'teliuose.
“u' Antras kalbėjo K. S. Kar- 

pius, kuris papildė žinias apie 
patį Kongresą, ir plačiau nu- 

“fe^išvietė Lietuvos kilimą ir pa- 
Ai . žangą, nes ir p. Karpius lan- 
£< 'kėši Lietuvoje 1928 metais.

, Baigdamas savo kalbą Kar- 
t/T^pius plačiau- apsakė Amerikos 

komunistų išrinktų keturių at
stovų į Kongresą tikslą, ko jie 

... ten lankėsi ir kaip apsiėjo, kad 
"* ’jų tikslas buvo apsilankyt Lie- 
* ’-tuvoje panaudojimui visko sa- 
' ’ ' vo propagandai prieš Lietuvą. 
-.-Kongrese jie buvo prieš viską 
-° kas tik buvo kalbama ar daro-

ma. Ir dabar gryžę Amerikon 
„/jie važinėja po Lietuvių kolo- 
.. .. nįjas ir iš darbininkų rinkda

mi sau pinigus, Lietuvą, pųr.yi- 
na, o Rusiją giria. Kalbėtojas 

/ patarė Lietuviams tokius Lie- 
■“'■■. tuvių išsigimėlius iššvilpti iš 

salės, o ne suėjus klausytis jų 
t— niekinimų to kas mums Lietu- 
“'•'viams brangu, o girdėti jų gy- 
2C irimus tos Rusijos kurios na- 

gaiką Lietuvai ant savo spran- 
.-G/do jautė per 120 metų. Tegul 
»;..tie komunistai patys eina į dir- 
- j btuvę ir užsidirba sau pragy- 
.rr. venimą, o ne aukas renka, nes 
? . tautininkai kalbėtojai tuo ne- 

užsiima ir iš darbininkų aukų 
■_ sau nevilioja.

Karpiui pabaigus kalbą pa- 
/ . kilo rankų su paklausimais, nes 
"' buvo pranešta kad galės duoti 

-paklausimus kas ko norės su
žinoti plačiau. Program© ve- 

~ "riejas paklausimus atidėjo iki 
L pasibaigs programas. Visi nu- 
-y/.Timo, tik vienas komunistėlis, 
i,.,„(Budnikas, visą laiką murmėjo.

Dabar buvo perstatytas ar- 
„tįstas Juozas Olšauskas padai- 

L-«nuoti ir jis sudainavo gražiai 
J,,-.,dvi dainas, vieną apie Dzūkų 

kaštą, nes pas mus yra dikčiai 
Dzūkų, o kitą dainą taip sau 

. juokingą. Jam pianu akompa- 
|r‘; navo Milda Virbickaitė. 01- 
įė- 'šauskas Pittsburghiečius savo 
-'"dainavimu sužavėjo, plojimams 
c-'-nebuvo galo, reikalauta kad 

dainuotų daugiau, bet p. 01- 
-L .šauskas atsiprašė, žadėdamas 

•=.. kitą kartą atvažiuoti ir vėl pa
sidainuoti.

Trečias kalbėjo Adv. Raste- 
„^mis. Jis savo gražioj patriotiš- 

- ko j kalboj privedė kad tiktai 
Lietuvybės dvasia ir meilė sa
vo tautos mus Lietuviais išlai- 

"'■"kė per ilgus šimtmečius. Ne
įstengė mus pavergt nei Rusai

■ ; nei Vokiečiai nei Lenkai. Ne 
"'tik išlaikėme savo kalbą bet 
~“šiandien ir nepriklausomą val

stybę turim. Kalbėtojas ragi- 
-i^io mus palaikyti Lietuvybės 
-^dvasią čia Amerikoje ir žiurė- 
. ,įi kad musų išauklėta frater-

• lialė organizacija Susi vieni ji- 
' mas Lietuvių Amerikoje nebu- 
,/^ų Lietuvybės priešų užvaldy- 
“ ta, nes tie priešai rengiasi per 

užpakalines duris į musų orga
nizaciją įsiveržt.

CICILIKŲ IR RAUDONUKŲ 
’’KLAUSIMAI”

Po šios kalbos, pasakius kad 
bus atsakoma į paklausimus, 
o tu, Jackau, kas atsitiks: čia 
socialistėlis Bakanas prašo bal
so, čia komunistėlis Gasiunas, 
ten sklokininkas F. Radžius, 
čia dėdė Pauleika, Vainorius, 
Mažiukna, o ten užpakalyje 
lyg beždžionė šokinėją Dargis, 
gatavas ant krėslų lipt, ir rė
kia, žmogelis, ožio balsu....

Programo vedėjas paprašo 
paduoti klausimus tvarkoje, o 
ne taip kaip jie daro, rėkdami 
kožnas sau.

Bakanas klausia Karpiaus 
kaip atsirado dabartinė Lietu
vos valdžia ir kada bus sušau
kta" seimas. Karpius paklau
sia to draugučio ar jis iš tikro 
nežino apie tai nieko ar tik 
klausia norėdamas diskusijų. 
Bakanas aiškinasi kad jis no
ri žinot kalbėtojo nuomonės. 
Kalbėtojas paaiškino publikai 
kad pirmesnės partijos kurios 
norėjo" paimti valdžią į savo 
rankas, bet norėdamos gauti 
kelis Lenkų ir Vokiečių balsus 
sudarymui Lietuvos seime di
dumos, tiek užsileido Lenkams 
ir Vokiečiams kad beveik buvo 
parsidavę jiems, ir todėl Lietu
vos kariumenė turėjo įsikišti 
ir prašalinti juos. Dargis lyg 
beždžionė po krėslus šokinėda- 
damas rėkė: “Meluoji!”

P. Pivaronas gavęs balsą at
rėžė gražiai Dargiukui, prirū
dydamas kad jis pats yra di
džiausias melagis ir darbinin
kų priešas, nes kai vienoje dir
btuvėje Pittsburgh e darbinin
kai išėjo į streiką, Dargis par
sidavė kompanijai ir apsigink
lavęs ėjo į dirbtuvę streiklau
žius saugoti.

Radžius, vietoje klausimo, ėmė 
drožti “kalbą”, sakydamas ko
dėl Lietuvos policija laike ūki
ninkų streiko nešovė į kursty
tojus bet į ūkininkus. Karpius 
atsakė kad kurstytojai, ypač 
komunistai, sukurstę žmones, 
visada pasislepia, ir jeigu po- 
licijantas įtūžusio ūkininko bu
vo puolamas rungu mušti, jis 
turėjo gintis.

Mažiukna pasinaudojo proga 
išrėkt savo “kalbelę”, kritikuo
damas ir Rastenį ir Karpių už 
jų palietimą komunistų, nes 
Mažiukna labai gina savo ‘ben
drą frontą’ su komunistais ir 
jam net karšta pasidarė kada 
kalbėtojai pakritikavo komu
nistus ir jų darbus prieš tautą 
ir Susivienijimą. Mažiukuos 
kalboje skambėjo “brolybės” 
žodžiai komunistams su socia
listais.

Adv. Rastenis jam tinkamai 
atsakė: Kad Baltimorės ir Chi
cagos seime socialistai pirmu
tiniai šaukė policiją išmesti 
komunistus iš salės, o dabar 
jau kalčių pas kitus jieško.

Buvo ir kitų klausimų, ypač 
vienas jų sekantis: A. Panie
ka paklausė kodėl Lietuvoje la
kūną Vaitkų taip gražiai pri
ėmė, o “Dirva” jį taip “bjau- 
rioja”. Karpius atsakė kad 
prieš patį lakūną nieko neturi, 
tik prieš tuos kurie skridimo 
rengimui surinko $40,000, nors 
reikėjo tik $17,000, ir dar ren
ka pinigus, tai kur jie tuos pi
nigus deda? Kad Lietuva gra
žiai Vaitkų priėmė tai todėl 
kad jie ten labai svetingi ir 
turi laiko žmones vašinti. Ir 
Kongreso delegatus labai gra
žiai priėmė ir puikiai vaišino.

Prakalbose žmonių buvo dik
čiai ir visi buvo patenkinti, iš
skyrus komunistėlių ir cicili- 
kelių “bendro fronto” nepilną 
pustuzinį, kurio dabar labai su
sirūpinę pasigrobimu Susivie
nijimo ir savo ncapikantos iš
liejimui prieš tautininkus pa
naudoja visas progas.

Tie raudonieji šiose prakal
bose savo “bendrą frontą” pa
rodė. . . J. Virbickas.

PclitLania Bankas Nau
jai Perdirbtas

Pittsburgho Lietuviai turėjo 
gražias ir džiuginančias iškil
mes šeštadienį, Gruodžio 7, 
kuomet Lietuviij bankas, žino
mas vardu Polithania State 
Bank, po antrašu 1910 Carson 
st., naujai išsigražinęs, įsidė
jęs visus moderniškiausius ir 
puošniausius įrengimus kaip iš 
saugumo taip ir iš meniško at
žvilgio, sukvietė Lietuvius ir 
tos apielinkės gyventojus į ati
darymo iškilmes, žmonių at
silankė tiek daug kad išrodė 
lyg į kokius “atpuskus” suėjo.

Lietuviams ypač buvo malo
nu ir jie jautėsi išdidus kad jų 
finansinė įstaiga daro tokią 
gražią pažangą.

SVEČIAI BANKE
Polithania Banką Gruodžio 9 

d. aplankė ir tolimesni svečiai: 
K. S. Karpius, “Dirvos” redak
torius, iš Cleveland©, ir su juo 
kartu atvykęs artistas Juozas 
Olšauskas iš Chicagos.

Jiems aprodyta visi banko 
nauji įrengimai, kas ir juos su
žavėjo, nes ištikro šis bankas 
labai gražiai ir moderniškai iš
taisytas, pasiruošęs ilgam gy
vavimui ir gražiai ateičiai.

Svečiai buvo supažindinti su 
banko kasininke ir visų reika
lų vedėja, p-le Agota M. Sut- 
kaityte.

Įdomu buvo patirti kad ban
ko vedėja yra Lietuvė, sumani 
ir gabi panelė, kuri banko rei
kalus vedė taip pasekmingai 
kad kitiems bankams per pra
ėjusius šešis metus bankruti- 
jant, šis bankas nejautė dide
lių sunkumų, ir be jokių abe
jojimų iš valdžios pusės gavo 
leidimą atsidaryti ir varyti biz
nį toliau po garsios Preziden
to Roosevelto “bankų šventės”, 
po kurios daugelis bankų kaip 
uždaryta taip ir po šiai dienai 
negauna leidimo, atsidaryti.

Polithania State Bankas yra 
jau sena įstaiga, gyvuoja nuo 
1909 metų, kuomet Kun. Kazi
mieras Sutkaitis, numatydamas 
reikalą Lietuviams turėti savo 
finansinę įstaigą, ją suorgani
zavo. Tuo laiku p-lė Sutkaity- 
tė, kunigo sesuo, tik ką baigus 
Šv. Ksavero mergaičių akade
miją, buvo pastatyta tame 
banke kasieriaus padėjėja. Jos 
vadovavimu, banko kapitalas 
išauginta nuo $50,000 iki $200,- 
000 ir atsarga nuo $2,500 iki 
$93,000. P-lė Sutkaitytė gerai 
vartoja Lietuvišką ir Anglišką 
kalbą ir yra malonaus, svetin
go budo.

P-lė Sutkaitytė apdovanojo 
ir tolimus svečius, Olšauską ir 
Karpių, dovanėlėmis kurias da
lino vietiniams lankytojams 
prieš porą dienų.

Toliau, šiedu svečiai aplan
kė kitus South Side dalies biz
nierius, laidotuvių direktorių 
Adomą S. Marčulaitį, C. J. 
Washncrj ir kitus. Po To ap
lankė pp. Pivaronus, ir iš ten 
jau gryžo į Clevelandą.

Pas P. Pivaroną vieši jo bro
lis D. Pivaronas iš Chicagos. 
Jiedu šios savaitės pradžioje 
išvažiavo į Detroitą, kur mirė 
jų giminietis, dalyvauti jo lai
dotuvėse.

Svečiai atvyko į Pittsburghą 
sekmadienį pavakare, juos pri
ėmė ir vaišino Virbickų šeima 
ir miesto slaugė p-lė Marė Bal
čiūtė.

Adv. Rastenis apleido Pitts
burghą tą pačią naktį po pra
kalbų, Olšauskas, Karpius ir 
Vasiliauskas nakvojo ir išva
žiavo atgal pirmadienį po pie
tų. Reporteris.

L. M. D. RINKIMAI. Keis
ti gaivalai tie socialistai. Jie 
stoja su tais kur mato gali ką 
pelnyti. SLA. reikaluose jie 
eina išvien su komunistais.

Pittsburgho Lietuvių Moks
lo Draugijoje komunistai silp
ni ir socialistėliai be reikšmės, 
čia cicilikai žino kad susidėda- 
ni su komunistais nieko nelai
mės. taigi laižėsi prie sanda- 
riečių. Gruodžio 8 d. po pie
tų buvo L. M. Dr-jos valdybos 
rinkimai. Laimėjo tautininkai 
sandariečiai: beveik visa val-

DEL LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ 
PRATĘSIMO

Prinokę Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonai yra išperkami Lie
tuvos Finansų Ministerijoje 
Kaune ir Lietuvos Pasiuntiny
bėje Washingtone. Tose pat 
įstaigose yra daromi ir Lietu
vos bonų pratęsimai ilgesniam 
laikui iki 10 metų, tai yra iki 
1945 metų. Už pratęstus bo
nus ir toliau bus mokama 5% 
metinių palūkanų.

Yra pagrindo manyti kad 
diduma bonų yra užsilaikoma 
Amerikoje, o mažesnėji bonų 
sumos dalis yra patekus į Lie
tuvą ir kitus kraštus. Palygi
nus pratęstų bonų sumą Lietu
voje su pratęstų bonų suma 
Amerikoje matome didelį skir
tumą : pratęstų bonų nuošim
tis Lietuvoje yra 4'/2 kartus 
didesnis negu pratęsimai Ame
rikoje.

Ką tai reikštų? Manyti kad 
Lietuvos žmonėms pinigai bu
tų mažiau reikalingi negu Ame
rikiečiams, negalima. Veikiau
sia tai reiškia kad Lietuvos 
žmonės geriau suprato jog bo
nų pratęsimas yra vienas sau
giausių ir pelningiausių invest
ment© ; Lietuvos žmonės taip
gi labiau atjautė vyriausybės 
paraginimą pratęsti, kad per
daug neapsunkinus Lietuvos 
Iždo šiais metais. Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų išpirki
mas šiais metais ištikro Lietu
vos Iždui buvo didelė našta. 
Labiausia del šios priežasties 
Lietuvos vyriausybei teko įves
ti vieniems metams svetimos 
valiutos pirkimo ir iš Lietuvos 
išvežimo kontrolė. Tai valiu
tos kontrolei veikiant, vienas- 
kitas Amerikos Lietuvių jau 
pasiskubino skųstis kam, gir
di, Lietuvos muitininkai klau
sinėja apie į Lietuvrj įvežamus 
ar išvežamus pinigus. Valiu
tos kontrolė įvesta Lietuvos fi
nansams apsaugoti: Lietuvos 
lito pastovumas yra Lietuvos 
gerovės piliorius. Nėra tat pa
grindo tokiems turistų skun
dams, reikia tik suprasti tokio 
patvarkymo svarbų tikslą.

Jei Amerikiečiai butų didu
mą savo bonų pratęsę, o ne 
skubėję juos Į dolarius pakei- 

dyba išrinkta tautinės minties 
žmonių. Kada susirinkime ko
munistai įnešė siųsti nuo LMD. 
delegatą į komunistų rengia
mą suvažiavimą Clevelande, so
cialistai balsavo prieš, išvien 
su tautiniais.

Taigi labai teisingi yra “Vie
nybės” redaktoriaus Tysliavos 
žodžiai: “Kaip ilgai jie vieni 
kitiems meluos ir kurie kat
ruos prigaus?”

SLA. 40-TOS KUOPOS RIN
KIMAI

Gruodžio 1 d., nuo 2 vai. po 
pietų, SLA. įvyko SLA. 40-tos 
kuopos susirinkimas. Kuopos 
valdyba nusifotografavo del S. 
L. A. 50 metų jubilejinio albu
mo. Po to prasidėjo mitingas.

Po visų raportų, pirmiausia 
išrinkta 19 delegatų į SLA. 3 
Apskričio suvažiavimą, kuris 
įvyks Gruodžio 29 d. LMD. sa
lėje. Tą pat vakarą įvyks ir 
delegatams vakarienė toje pa
čioje salėje.

Toliau sekė kuopos valdybos 
rinkimas 1936 metams. Išrin
kta: pirmininku — A. Vaino
rius; vice pirm. — J. Virbic
kas ; sekretorium — M. Zdan- 
kienė; finansų sekr. — V. Ka- 
ličienė; iždininku — J. Vikto- 
ravičius; iždo globėjais — E. 
Saveikienė ir Julė Bikinaitė; 
maršalka — Ona Rumšienė; li
gonių lankytojais — K. Šinkū
nas ir A. žemaitis; daktaru 
kvotėju — Dr. J. Baltrušaitie
nė.

Po to buvo nominuojama 
kandidatai į SLA. centro val
dybą. Pirmoje vietoje nomi
nacijose laimėjo tautinio sąra
šo kandidatai (kaip jau buvo 
pranešta pereitame “Dirvos” 
numeryje).

Prie kuopos pastaru du mi
tingu prisirašė 7 nauji nariai.

Juozas Virbickas. 

sti, tai ir Lietuvos iždui šiais 
metais butų buvę daug leng
viau.

Yra manoma kad pas Ame
rikos Lietuvius šiuo tarpu dar 
yra 200,000 dolarių nepajudin
tų Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų. Lietuvos Pasiuntinybė 
įtikinančiai ragina kiekvieną 
bono turėtoją pasirūpinti savo 
visus bonus pratęsti keleriems 
metams.

Lietuvos Pasiuntinbės 
Informacijų Skyrius. 

Washington, D. C.

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

Lapkričio 30 d. apsivedė Jur
gis Bražas su Mare Tamošaus
kiene. Vestuvių pokilis atsi
buvo pas jaunosios seserį ir 
Švogerį pp. K. Puišius ukėje. 
Dalyvavo jaunavedžių artimi 
draugai: A. Rudis su šeima, K. 
Baublis su šeima, pp. Jankau
skai, V. Puišis, Pr. Staliorai- 
tis ir J. Salasevičius. Laike 
vestuvių grojo K. Jurevičiaus 
orkestras. Visi linksminosi il
gai, ir paskui linkėdami jauna
vedžiams laimingo gyvenimo, 
išsiskirstė.

Pas pp. K. Baublius užėjo 
į namus negras plėšikas ir at
ėmė $3 pinigais iš viešnios p- 
lės Mary Parry, kuri buvo p. 
Baublių namuose su p-le Bro
ne Baublyte. Negras inėjo j 
namus staigiai, nesibeldęs į du
ris, vakaro laiku, ir akivaizdo
je abiejų panelių ir p. Baublie
nės pasigrobė ant stalo buvu
sias mašneles ir išsmuko lau
kan. Pats Baublis tuo tarpu 
miegojo, bet sumišimui kilus 
ir jis išbudo. Duota žinia po
licijai, bet plėšiko nesurasta.

Už lango lauke užtikta jo 
išmindžiotos pėdos, matyt jis 
tūlą laiką slampinėjo aplink na
mą, nutėmijo kad moterys vie
nos kabmaryje randasi, ir įsi
veržė į vidų.

Patartina laikyti duris užra
kintas ir niekad neįsileisti į vi
dų iki nepažinsi kas pribuvo.

Kalnas.

DAYTON
TAUTININKAI LAIMI. S. 

L. A. 105-tos kuopos nariai no
minacijose SLA. centro virši
ninkų, didumoje balsavo už 
tautininkus kandidatus. Štai 
kaip balsai padalinta:

Adv. Rastenis 17
Adv. Bagočius 9
Panašiai gavo ir kiti tauti

ninkai prieš socialistų-komu- 
nistų kandidatus. Tik Dr. J. 
Stanislovaitis čia daugiau pa
remtas ir jis gavo balsų dau
giau už Dr. Naikelį.

MIRĖ. Praeitą savaitę čia 
pasimirė Antanas žukaitis, 54 
m. amžiaus. Liko žmona, dvi 
dukterys ir vienas sūnūs.

DAYTONIETĖ L A I M ĖJO. 
Margučio radio teisių skyriaus 
konteste laimėjo dovaną $5.00 
Daytonietė p-lė Marė Mieleške- 
vičiutė už geriausį nuosprendį 
apkaltinime vieno prasižengu
sio dvilypių brolių. Musų ko
lonijos Lietuvaitės yra suma
nios. . . “D.” Rep.

SCRANTON. PA.
PAMALDOS. Atgailos pa

maldos Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčioje prasidės su 
suma Gruodžio 15, 16 ir 17. 
Bus daug kunigų: iš katedros 
Mggr. Kun. Kisiešek. semina
rijos prof. Kun. čerkauskas, 
Kun. Dimša, Kun. Bagdonavi
čius, ir vietinis klebonas Kun. 
Žukauskas.

Kviečia visus pasinaudot šio
mis Dievo malonėmis, ne tik 
vietinius bet ir iš apielinkės 
tikinčius ir tautinės bažnyčios 
simpatizatorius

Kun. Žukauskas, klebonas.

Chk^go

Ten pat buvo nominavimas 
kandidatų Į SLA. centro virši
ninkus. Balsų gavo sekančiai:

Rastenis 48
Bagočius 40
Šalna 57
Mažiukna 22
Vinikas 56
Jurgeliutė 21
Lopatto 50
Gugis 37
Zalatorius 63
Mockus 53
Mikužiutė 23
Miliauskas 12
Dr. Naikelis 47
Dr. Stanislovaiti s 18
Dr. Graičunas 16
Tokiu budu 36-toje kuopoje 

nominuota tautininkų kandida
tus, nors susirinkime buvo at
virai agituojama už socialistus 
ir Grigaitis liuosnoriai (bet at
kakliai) prižiūrėjo balsų skai
tytojus. Rodosi kad socialistai 
36-toje kuopoje jau senai bu
vo taip negražiai pastumti į 
šalį kaip dabar. O reikia ži
noti kad ši kuopa tai Chicagos 
socialistų tvirtovė. Todėl da
bar visi tie kurie nepučia į so
cialistų dūdelę stebisi kad so
cialistai savo tvirtovėje “gavo 
lupt”.

Tautininkai Laimėjo 
SLA. 36 Kuopoje

GRUODŽIO 1 vakare, Lietu
vių Auditorijoje įvyko S.L.A. 
36-tos kuopos susirinkimas, ku
riame rinkta kuopos valdyba 
1936 met.; išrinko pirminin
ku J. Zalatorių, finansų sekre
torium Balčiūną, užrašų sekre
torium M. Vaidylą, daktaru- 
kvotėju Dr. A. L. Graičuną, 
kitų valdybos narių vardų ne
spėjau pasižymėti.

KOMEDIJ A V AITK A U S 
PASVEIKINIME

Gruodžio 1 d. Ashland audito
rijoje įvyko “Altasų” parengi
mas — Vaitkaus “pasveikini
mui”.... Nors buvo sakyta 
kad auditoriją pripildys tik 
viena policiją pakviesta sau
gojimui publikos nuo “susi
spaudimo”, bet kaip reikia, vi
sa publika kaip tik pusę tos 
auditorijos pripildė....

Pačių “sveikinimų” prakalbų 
oregrame įvyko negeistinas in
cidentas, labai sūrūs patiems 
“altasininkams”. Tą inciden
tą sudarė pats ‘“sudievintas” 
Vaitkus. Jis savo kalboje, ne
mokėdamas Lietuviškai kalbė
ti, girdamas Grigaitį ir jo tal
kininkus už surengimą antro 
skridimo, vieton pasakyti kad 
Grigaitis ir kiti užsipelnė (gar
bę), pasakė “pasipelnė”. Tas 
“pasipelnė” susirinkusioje pub
likoje iššaukė dvejopą reakci
ją : tie kurie į “altasininkus” 
žiuri šaltai, ėmė prunkšt ir 
kvatt, o šiltieji “altasininkai” 
ėmė raukytis kaip rūgštų 
obuolį perkandę: vieni ir kiti 
sužiuro j “dievišką” Vaitkų, o 
tas “susipratęs” norėjo savo 
“šposą” atitaisyti, bet nesusi
graibydamas kuo užlopyti savo 
išsišokimą, tik galvą kratė ir 
kartojo, “ne, ne, ne — viskas 
buvo gerai”. Tai antras toks 
Vaitkaus išsišokimas. Jis jau 
kartą “atsisveikinimuose” yra 
pasakęs kad jei jam pasiseks 
rulėkti į Lietuvą tai “aš jum 
orabočysu”. Nors už tai Vait
kų kaltint negalima, kad jis 
Lietuviškai kalbėt nemoka, ta
čiau šį kartą jo išsišokimas 
altasininkams buvo daug rugš- 
tesnis negu tas “aš jum pra- 
bočysu”

JAU BUVO “Dirvoje” rašyta 
apie pasekmingą “Margučio” 
parengimą, įvykusį Lapkričio 
28, kada virš 2,000 Lietuvių 
susirinko pažiūrėti “Dėdytės ir

Tetytės Veselijos”. Tik nebu
vo rašyta kaip tas parengimas 
buvo išgarsintas. Nors garsi
nimai mums paprastas dalykas 
ir daugelis Lietuvių į juos ne
kreipia jokią domę, tačiau kai 
kada verta į juos pasižiūrėti. .. 
Tą parengimą pats “Margutis” 
garsino apie mėnesį laiko per 
radio. Jam pritarianti laik
raščiai irgi pagarsino. Bet kai 
kam to neužteko. Atsirado 
žmonės kurie tą “Margučio” 
vakarą pasiryžo garsinti gyvu 
žodžiu. Susidarė liuosnoris ko
mitetas ir ėjo per namus, per 
Lietuvių įstaigas, ir ką tik pa
sitikdamas, ką tik pamatyda
mas, prašė neiti Į “Dėdytės ir 
Tetytės Veseliją”, už tai kad 
“Margučio” leidėjas - redakto
rius Vanagaitis nerėmė “antrą 
skridimą” ir socialistų dien
rašti patraukė teisman už 
šmeižimus. Nubaudimui kom
pozitoriaus Vanagaičio, kiek
vienas buvo prašomas neiti į 
“Margučio” parengimą”, o vie
ton to, lankytis “altasininkų” 
parengime “pasisveikinimui su 
Vaitkum”. Tokiu budu apie 
“Margučio” parengimą, o vie- 
tie kurie radio programų ne
klausė ir laikraščiuose garsini
mų neskaito. O tas “liuosno- 
rio komiteto” garsinimas “Mar
gučiui” daug gelbėjo, nes kad 
ir ne visi tie kurie buvo prašo
mi neiti, tai betgi didelė dalis 
jų, žingeidavo patirti “drau
džiamą vaisių”, ir į “Margu
čio” parengimą atsilankė. Tai 
dar kartą pasikartojo faktas 
kad Lietuvių, diduma drausmei 
priešinga, ir todėl jei juos kas 
nori prisikviesti, turi juos pei
kti ir drausti kad kur neitų ar 
ką nedarytų. Tada jie tikrai 
pasielgs atbulai. T. P.

GIRARDVILLE, PA.
MIRĖ ALĘNA AIDUKAI- 

TIENĖ
Šiose dienose mirė viena iš 

seniausių Amerikoje gyvenu
sių Liteuvių moterų, Alena Ai- 
dukaitienė. Ji gyveno Hillside. 
N. J., bet prieš mirtį apsigy
veno Girardville j. Laidotuvė
mis rūpinosi žentas Juozas Pri- 
dotkas. Gedulos pamaldos at
laikyta vietinėj bažnyčioj, da
lyvavo penki kunigai. Palaido
ta Šv. Juozapo kapinėse, Ma- 
hanoy City, Pa.. Laidotuvėse 
dalyvavo daug giminių ir šiaip 
draugų iš kelių miestų.

Mirties priežastis, sakoma, 
paėjo nuo širdgėlos, nes prieš 
keturias savaites Aidukaitienės 
dukters sūnūs Vincas Buja- 
nauskas buvo užmuštas dirbtu
vėje. Vincas buvo tarnavęs S. 
V. kariumenėje, turėjo tik 27 
metus amžiaus.

Rugsėjo 21 d. Alena Aidu- 
kaitienė gavo žinią iš Washin
gton, D. C., kad jos sūnūs Ta
mošius užmuštas. Velionis bu
vo parsiųstas į Newark, N. J., 
ir palaidoti nuvežtas į Maha- 
noy City, Pa. Po tų laidotu
vių motina nuvažiavo pas žen
tą, į Girardville, ir visą laiką 
būdama susirupinus, susigrau- 
žus, eidama tropais paslydo, 
susižeidė ir iš to mirė.

J. Kralikauskas.

BRACES, SUPPORTS
DIRŽAI

dirbimi ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia 

Geriausios Elastiškcs Kojines
Ligoninės lovos, ratais kėdės etc. 

parduodama ar nuomojama 
Prieinamos kainos. (52)
The State Brace & Mfg. Co. 
1513. E 55th St. Cleveland, O.

Ateina KALĖDOS -Į- 
£ Pirkti deimantų, laikrodžių, lai- 
•įkrodėlių ir kitų brangmenų krei-£ 
•kpkitės į senų Lietuviškų vietų. 
įlPirmos rūšies laikradėlių taisy-£ 
Stojas. Antrašas 
j JOS. KONECN1G J 
••• 6107 Superior Ave. Cleveland



K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelionė Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

LANKYMAS KARO MUZEJAUS
RUGPJŪČIO 15. žolinė — reiškia šian

dien visoje Lietuvoje šventa, švenčiam ir mes 
Kongreso delegatai. šiandien posėdžio nebus, 
bet nustatyta visai dienai programas.

Iš pat ryto pas mane atsilanko giminietis 
iš Marijampolės, Antanas Bubnys, kuris vakar 
dalyvavo Skautų Laužo iškilmėje. Jis yra van
dens skautas, baidarninkas. Su juo, einam į 
vidurmiestj, prie Karo Muzejaus, kur renkasi 
svečiai iš viso pasaulio ir sueina Kauniečiai ir 
į Kauną suvažiavę pačios Lietuvos žmonės.

šiandien Karo Muzejaus vyriausias globė
jas Generolas Nagevičius sutiko parodyti sve
čiams Karo Muzejų, kuris dar nėra pilnai įren
gtas, bet generolas žino kad daugelis svečių ne
galės sulaukti muzejaus visiško įrengimo, kas 
truks dar kelis mėnesius.

Muzejaus sodnelyje arba darželyje dabar 
buvo mažai žmonių tai galėjau jį daugiau ap
žiūrėti. Oras labai gražus, šiltas, visi tingiai 
renkasi, todėl iki ėjimo į muzejų buvo pusėti
nai laiko. To sodelio vaizdas maždaug tokis: 
didelis plotas, išvedžiotas takais, išsodintas ro
žėmis, ir jame auga kaštanų ir kitokių medžių 
pavėsiui. Aptvertas geležine tvora. Per var
tus inėjus, abiem pusėm tuoj pamatai aukšto
kas stovylas musų Tautos Vyrų: Dr. Basana
vičiaus, Dr. Vinco Kudirkos, Kan. Maironio, Si- 
mano Daukanto. Už juos reikšmingesnių vyrų 
šių laikų Lietuvos darbuotojų ir tautos kėlėjų 
musų tarpe dar nėra. Toliau po dešinei, stovi 
aukščiausias už visus, Laisvės paminklas. Ant 
aukšto pedestalo stovi sparnuota moteris. To
liau kairėje — tai žuvusių už laisvę šventovė: 
paminklas sudėtas iš akmenų surinktų iš visų 
Lietuvos karo laukų, atminčiai už laisvę kovo
jusiųjų, ir Nežinomo Kareivio Kapas. Ten sto
vi keli įvairaus tipo Lietuviški kryžiai. Neži
nant jų reikšmės, pamąstai: kam ten tie kryžiai 
sugrusti.... O tie kryžiai yra tai iš paskirų 
Lietuvos dalių —- Dzūkijos, Žemaitijos, Aukš
taitijos ir tt. surinkti Lietuviškų kryžių tipai.

Priešakyje, einant į sodelį, stovi didingas 
Karo Muzejus. Tai naujas muzejus, kurį pra
dėta rūpintis statyti Vytauto Didžiojo Metais, 
1930 metais. Muzejus iš lauko jau visai gata
vas, tik tvarkoma vidus, ir pritaikoma sodelis. 
Muzejus tiesiog stebinančiai puikus, didelis ir 
baltas. Kiek tolėliau nuo jo, sujungtas terasa, 
stovi labai aukštas keturkampis bokštas. Ta
me bokšte įkelta Amerikiečių dovanotas Laisvės 
Varpas ir ten įrengiama 29 balsų varpai, kurie 
tam tikrais laikais bus skambinami-grojami.

žiūrint į naują muzejų (senojo jau pasku
tines plyteles iš pamatų baigia ardyti) ir ma
tant kairėje jau minėtą žuvusių už laisvę ir ne
žinomo kareivio paminklų kampelį, su jo pras
tumu, tuoj gaunasi mintis kad tas kampelis jau 
neatitinka Karo Muzejaus sodeliui. Bet kas da
ryti? Ar Kauniečiai apie tai pagalvojo ar ne, 
nežinau, bet man užėjo tokia mintis: tų bran
gių paminklų negriausi, naujų nestatysi, jie tu
ri pasilikti tokiais kokie jie buvo padaryti ta
da kada Lietuviškos širdies jausmas nors tokiu 
paprastu paminklu išreiškė pagarbą ir atmintį 
tiems kurie už Lietuvos laisvę žuvo. Yra kitas 
išėjimas (ką išvažiuodamas iš Kauno ir pasiū
liau “Lietuvos Aide”): tame kairiajame sodelio 
kampe tuos paminklus ir kryžius apmūryti di
dele, puošnia arka, kurios arkitektura butų pri
taikyta Karo Muzejaus stiliui ir atitinkamo di
dumo. Tada tai butų ir puošnu ir butų įrodyta 
šių dienų Lietuvos žmonių įvertinimas ir atsi
dėkojimas tiems kurie Lietuvą nuo priešų gynė 
ir laisva padarė....

DARIAUS IR GIRĖNO “LITUANICA”
Susirenkančius į sodelį svečius pasitinka 

Gen. Nagevičius ir Kauniečiai Kongreso rengė
jai, jų tarpe matosi Adv. R. Skipitis. Generolas 
Nagevičius, lyg pasakiškas Lietuvių milžinas, 
arti 7 pėdų vyras, matomas virš visų galvų. Su
ėjus didesniam burini žmonių, generolas pasa
ko kalbą, paaiškina apie muzejų, ir praneša jog 
į vidų leidžia tik su ta sąlyga kad mačiusieji ne- 
išsineštų įspūdžio buk muzejus prastas, betvar
kis, nes nebuvo laiko jį sutvarkyti, jis tik tvar
komas. Lietuvos žmonių prašė į muzejų neiti, 
sakė bus progų kitą kartą, kada visai bus su
tvarkytas, bet kur jie tau klausys... . visi ver
žėsi į vidų.... Generolas Nagevičius, pirm ve
dant svečius-delegatus į muzejų, nuvedė visus 
prie paminklo žuvusių už Lietuvos laisvę, ten

visi nusilenkėm, pagarbai, ir paskui ėjom į mu
zejų. Pirmesniame aprašyme apie lankymąsi 
Meno Parodoje jau apie šį muzejų minėjau. Ir 
meno ir karo muzejų dalykai sutalpinti po tuo 
pačiu stogu, bet muzejai atskirti: į meno mu
zejų inėjimas iš Putvinskio gatvės, į karo mu
zejų — iš Duonelaičio gatvės, iš kurios pusės 
yra ir tas jau minėtas sodelis.

Pirmą kartą atsidaro karo muzejaus durys 
miniai 1 O ta minia nemaža — keli šimtai žmo
nių, susirinkusių iš viso pasaulio ir iš pačios 
Lietuvos! Inėjus į priešakinę muzejaus salę— 
pasijunti lyg kokioj didelėj, aukštoj katedroj: 
jos aukštumas iki pat stogo, per kur ineina 
šviesa. Stogas-lubos išgaubtos ir išeina kry
žiavai, nes tuoj nuo durų paėjus, į abi puses 
sukasi muzejaus salės-sparnai, o priešakyje — 
lyg koks didysis altorius — tai Vytauto Didžio
jo didelė, balta stovyla, ir ta dalis išrodo labai 
puošni. Sienos aplinkui iškabinėtos dideliais 
istoriškais paveikslais, liečiančiais Lietuvos is
toriją ir mitologiją, o pačiame viršuje eina visa 
eilė Lietuvos valdovų didžiųjų kunigaikščių nuo 
Mindaugo, iki paskutinio Lietuvos-Lenkijos ka
raliaus Poniatowskio. Paskui, eina tarpas tuš
čias—nuo 1795, kada Rusijos imperatorė Katrė 
Didžioji sudraskė Lietuvą, iki 1918, kada Lie
tuva vėl pasiskelbė nepriklausoma. Tas laiko
tarpis pažymėtas pieštu erškėčių vainiku ir tu
ri skaitlines: 1795—1918. Po to vėl prasideda 
dabartinių Lietuvos valdovų paveikslai: Smeto
na, Stulginskis, Grinius, ir vėl Smetona. Keno 
paveikslas bus šalę Smetonos, pamaniau sau....

ši didėji salė su jos sparnais paskirta isto
rijai ir karo už Lietuvos nepriklausomybę pa
žymėjimui. Sudėta karo liekanos, ginklai, ka- 
nuolės, pulkų vėliavos, vadų ir vyrų paveikslai, 
ir tt. ir tt.

Iš apatinės dalies ėjome į viršutinę, į kitus 
kambarius, kurie dar tik pačioje tvarkymo sta
dijoje. Visko neminint ką matėm, nes butų 
perdaug ėjimas į smulkmenas, o jų yra labai 
daug ir įvertinti galima tik jas matant, pami
nėsiu tik archeologijos kambarį, kur Gen. Na
gevičius taisė-tvarkė bandydamas padaryti ma
žą vaizdą Apuolės piliakalnio ir kitų istoriškų 
piliakalnių. Ten suvežta daug medžių išimtų 
iš Apuolės kalno. (Išvažiuojant, Gen. Nagevi
čius padovanojo man iš šmoto ąžuolo išimto iš 
Apuolės griuvėsių, padarytą pavidalą Apuolės 
piliakalnio, apie kurį aš rašiau savo “Meruną” 
ir tą knygą dedikavau Gen. Nagevičiui).

Iš to kambario paskui inėjom į kambarį 
kuriame sukrauta likučiai Dariaus ir Girėno 
lėktuvo “Lituanicos”.... Kiekvieną mus trau
kė didis geismas ineiti į tą kambarį ir pamaty
ti tą nelaimingą lėktuvą, del kurio daugybė pra- 
liejom ir ašarų išgirdę liūdną žinią Liepos 17 d. 
rytą 1933 metais....

Kadangi į tą kambarį visi labai grūdosi, aš 
dasiprotėjau kad su visais sunku bus kas ma
tyti ir prisigrūsti, ir žinojau kad pirmutinieji 
praėję pro lėktuvą, pamatę, eis laukan, pasiry
žau palaukti ir ineiti paskiausia, o tada galėsiu 
netrukdomas apžiūrėti. MJanęs paklausė ir po
ra kitų su manim ėjusių asmenų, ir kada kam- 
baris ištuštėjo, mes inėjome pamatyti “Litua
niką” .... Einant į kambarį ir artyn lėktuvo, 
širdis ima drebėti.... Matai tą lėktuvą ku
riuo pora linkmų, pasiryžusių vyrų tiek toli nu
skrido, su kuriais pats porą kartų buvau pasi
kėlęs į orą kada jie Clevelande lankėsi, o dabar 
čia tik sudužusių dalių krovinis, o tiedu narsuo
liai, negyvi, kitoje vietoje subalzamuoti guli ir 
nežino ir nejaučia — ir niekados daugiau neži
nos ir nejaus — kad apie juos žmonės kalba, jų 
lėktuvą lanko, jų gailisi, juos garbina ir mini... 
Tai žiauriausia dalis Likimo lėmimo musų tau
tai — Dariaus ir Girėno žuvimas nugalėjus ir 
“klastingą” Atlantiką, perleidus visus kitokius 
keblumus.... Jie žuvo tokioje vietoje ir tokiu 
atveju kada gyvi būdami man patys sakėsi jog 
jiems jau nieko blogo negali ištikti, tik lai per
skrenda Atlantiką....

Jieškojau orlaivyje nors kokių šovimo žen
klų, nes jų turėtų būti jei Vokiečiai butų lėktu
vą ir lakūnus nušovę, kaip ėjo kalbos, bet nie
kur tokių ženklų nesimatė.

Lėktuvo dalys atsargiai surinkta ir parvež
ta. Matyt ant skaidriai geltonai dažytų šonų 
užrašyta vardai tūlų daugiausia aukavusių jų 
skridimui.... Visas lėktuvas kiek jo išlikę, iš
rodo labai gražiai, naujai, nei kiek neapsidėvė- 
jęs, be senumo žymių, tik sulūžęs, sudužęs.... 
susilankstęs visas. Motoras gerai išrodo, nesu- 
rudijusios metalinės dalys, bet kas iš to....

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILĄ IMA 
DIDELIS “STROKAS” 

Aukautojai reikalauja jo 
skridinio atskaitų.

Štai va, gerbiamieji, jau 
suėjo metinis bilijušas nuo 
mano sugalvoto rengt skri
dimo iš Klyvlando į Kauną 
su daugiausia sustojimų.

Aš lėkiau ir nulėkiau — 
pakilau kaip vabalas, ale 
nutūpiau kaip sakalas, ir 
rodos žmonėms to turėtų 
užtekt. Atlikau savo gar
bingą žygį iš Klyvlando Į 
Kauną, visi Lietuvoje ma
ne pagarbino, apdovanojo 
ordinais, už ką ačiū Lietu

vai, o jie jums. Ale mane 
nepaleidžia tie nelabi laik
raščiai su atskaitomis.

— Na, gerb. Spragile, 
kaip jautiesi po kelionės iš 
Lietuvos? — sako jis.

— Labai puikiai, ačiū. O 
kaip tamsta jautiesi po 
savo kelionės? — sakau aš.

Gerb. redaktorius krank
si, j mane žiuri, lyg ko no
ri prašyt.

— Atnešk mums savo to 
vyno ką užraugei prieš ma
no sugryžimą, išsigersim 
su gerb. Redaktorium, — 
sakau aš savo šonkauliui.

Gerb. šonkaulis atnešė 
vyno, gerb. Redaktorius iš
gėrė ir susiraukė, ir vis Į 
mane žiuri ir kaklą timp
čioja.

— Gal pakortuotume pi- 
naklj, jeigu gerb. Redakto
rius neturi kur skubėti? — 
sakau aš.

— Gerai, aš turiu laiko, 
noriu su tavim pasikalbėt, 
galėsim pakortuot, — sako 
jis.

Sėdam kortuot, jis kor
tas rankoj laiko, ale per jų 
viršų vis man į akis žiuri, 
kranksi, o man išrodo jis 
mislina kad aš suktybę da

rau.
— Užfundyk mums krup

niko ką iš Lietuvos parsi
vežiau, ir išvirk juodos ka
vos, — sakau aš savo šon
kauliui.

Geriam krupniką ir juo
dą kavą — taip kaip Lietu
voje viešėdami pas poną 
Prezidentą Smetoną, ale 
gerb. Redaktorius gerda
mas kavą man Į akis žiuri 
taip įtemptai lyg kad abe
jotų ar geria kavą ar nuo
dus ....

Sužiovavau, mano gerb. 
šonkaulis taipgi sužiovavo, 
manau sau, gal gerb. Re
daktorius susipras ir eis 
namon, ba man įkirėjo tas 
jo žiūrėjimas.

— Na, gerb. Spragile, ką 
tu manai toliau daryti? — 
sako jis.

— Ką čia toliau darysi: 
gryžau sau į Kolinvud ge
ležinkelio dirbtuvę ir kal- 
viauju. Nieko toliau ne
sirengiu daryt, — sakau aš.

— O kaip su savo skridi
mu: ar jau viską pabaigei? 
— sako jis.

— O taip, gerb. Redak
toriau: visai pabaigiau: net 
savo oroplaną nuskandinau

Koks malonumas butų buvę matyti tą lėktuvą 
visiškai sveiką, čielą, ir žinoti kad juomi skridę 
vyrai yra gyvi, linksmi....

LIETUVOS KARIUMENĖS PARADAS
Iš muzejaus, skubu į Šančius, pietums pas 

Generolą Grigaliuną-Glovackį, kur buvom už
prašyti mes keli, bet tik aš vienas galėjau nu
vykti, nes kiti turėjo kitus užsiėmimus, o tuoj 
po pietų reikėjo vykti į Kariumenės Paradą.

Gen. Grigaliūnas-Glovackis yra vienas iš 
senyvesnių Lietuvos karo vadų, dabar atsargo
je. Jis buvo karininku Rusijos kariumenėje ir 
kada Lietuva pasiskelbė laisva, gryžęs stojo į 
eiles pačių pirmutinių Lietuvos kariumenės or
ganizatorių ir vadų ir daug pasižymėjo kovose 
prieš Vokiečius, kurie norėjo dar prieš Lietu
vius statytis, ir su bolševikais kurie norėjo Lie
tuvius paversti savo vergais.

Generolo žmona kilus iš Totorių, nes pats 
generolas Rusijoj gyveno ir ten ją vedė. Jiedu 
augina sūnų, studentą, tikrą Lietuvį, nes pati 
poni kalba gerai Lietuviškai.

Prasidėjo pietus — ir čia, generolo namuo
se pirmą kartą Lietuvoje gavau valgyti medi
niu šaukštu, iš medinių ir molinių bliudelių!... 
Kalbant apie palaikymą Lietuvių senovės ir se
nų papročių, niekas kitas iš Lietuvos aukštųjų 
žmonių šiuo atžvilgiu nepasilygins su šio gene
rolo šeima! Jie ir rubus dėvi grynai Lietuviš
kus, drobinius....

Generolas įsigyvenęs viename iš Nemuno 
krantų, kalno pašonėj lyg kokioj tvirtovėj.... 
Davažiavus iki jų kiemo, į namą reikia lipti tre- 
pais aukštyn. Iš namų paskui dar eina į kalną 
trepai, kalno šone yra sodas ir daržai. Ant 
pačios viršūnės jo paties rankom kasama lygu
ma, bet tos lygumos viduje paliktas lyg koks 
kapčius, su plokščia viršūne. .. . Generolas juo
kavo jog tai busianti gera vieta Vaitkui nutūp
ti... . Kartu su kitais besijuokiančiais iš Vait
kaus skridimo juokėsi ir generolas. Juk visiems 
nusibodo ten jo laukti, kasdien vis žadant lėkti, 
ir neišlekiant. .. .

Iš generolo vaišių išsiskubinau važiuoti į 
Kariumenės Paradą, kuris turėjo prasidėti 2:30 
vai. po pietų, o iki parado aikštei, Aleksote, pu
sėtinai toli. Nors čia pat prie Šančių yra žalia
sis tiltas ir per jį važiuojant butų galima nuva
žiuoti į pusę laiko, bet tiltas buvo taisomas ir 
uždarytas, reikėjo gryžti į Kauną, ir per naują
jį, Vytauto tiltą, važiuoti aplink.

Pavėlavau labai mažai, nes paradas tik ką 
buvo prasidedąs ir dar žiūrėtojai rinkosi. Ra
dau vietos ant Kongreso prezidiumui ir kitiems 
žymesniems svečiams įrengtos platformos, kur 
sėdėjo R. Skipitis, šimutis, Pral. Krušas, Min. 
Vitkauskas ir kiti aukšti karininkai, Latvijos 
karo pasiuntinis, Sovietų ambasadorius, Vysku
pijos nariai, ir tt. Gal tik danguje kitą kartą 
tarp tokių didelių asabų gausiu sėdėti....

Kariumenės paradas kokį mačiau sunku bu
tų aprašyti, užteks pasakyti kad džiaugiausi, 
gėrėjausi matydamas taip išlavintus Lietuvos 
jaunuolius, kurie visi sunkiai dirba būdami ga
tavi savo tėvynei ginti. Paradą filmavo keli 
Amerikos Lietuviai filmininkai, ir mums žino
mas Juozas Januškevičius iš Hartfordo, su ku
riuo kaip pirmiau taip ir šiame parade tariausi 
kad neužmirštų atvykti filmas parodyt ir į Cle- 
velandą. Jis labai sumaniai filmas darė, ir ti
kiu geras padarė, o kai atvažiuos į Clevelandą

(arba į kitus miestus), kiekvienas turi pasi
stengti jas pamatyti.

Ir dabar, taip kaip vakar pas Skautų Lau
žą, iš vakarų pradėjo atslinkti baisus juodas 
debesys, žaibų nematyt nei perkūnijos negir
dėt, bet tas debesys toks didelis, toks baugi
nantis, taip žemai ir taip arti kad jau visiems 
buvo aišku jog nuo lietaus neišbėgsim.

Didžiausia šios dienos nuostaba buvo tai 
atskridimas iš Nidos vieno lėktuvo, prie kurio 
buvo parištas bemotoriais lėktuvas, sklandytu
vas. Nida yra toli, Klaipėdos krašte, kur ran
dasi įrengta Lietuvos sklandytuvų mokykla. Į 
pabaigą kariumenės parado, žiūrim iš vakarų 
atskrenda lėktuvas, paskui jį kas tai seka.... 
Kiti gal pamanė kad Vaitkus atskrenda, nes 
jo, ypač Kongreso laiku, daugelis tikėjosi. Bet 
kadangi aš sėdėjau, kaip sakiau, prie tokių 
slaunių asabų tai tuoj sužinojau kas čia at
skrenda. Abu lėktuvai buvo labai aukštai.

Kada lėktuvas buvo lygiai virš parado aik
štės, ir kiti kariški lėktuvai pradėjo savo skrai
dymus, paradui baigiantis ir lietui užeinant ar
tyn ir artyn, sklandytuvas atsiliuosavo nuo jį 
traukusio lėktuvo ir pradėjo savo pastangomis 
leistis žemyn. Jame sėdėjo gabus lakūnas Ma
joras Piragius, kuris pirm nusileidžiant ant 
žemės padarė savo sklandymo įvairias figūras. 
Pirmą kartą mačiau sklandytuvą ore veikiant. 
Jis daug lengvesnis už motorinį lėktuvą, skės
tais ilgais sparnais, lyg milžiniška kregždė, ir 
oru taip gražiai skraido kaip kregždė.

Maj. Piragius po ilgo sklandymo ir figūrų 
darymo pasiekė žemę. Jį sutiko minia sveikin
dama. Tai narsus lakūnas. Ten pat man sakė 
vienas ir kitas, jei Piragius turėtų tinkamą lėk
tuvą jis skristų per Atlantiką ar į tą ar į tą 
pusę.

Paradas baigiasi. Lietus ateina. Reikia 
žiūrėti kur pasidėti kad neliktum po atviru dan
gum tam baisiam debesiui prakiurus. Delega^- 
tams, tiesa, buvo autobusai gryžti į Kauną, jie 
jais buvo atvežti. Bet aš ne kartu atvažiavęs, 
nežinojau kur tie autobusai stovi, ir jie buvo 
tolbkai, taigi greitai susiradau sau taksi, sėdau 
į jį ir paprašiau vežti į Lietuvos Viešbutį. Tuo 
tarpu prakiuro tas debesys ir pradėjo lyti.... 
Tik tie kurie turėjo kokius nors važiavimo bu
dus, autobusus ar automobilius, išliko sausi, o 
kiti visi sulijo. O buvo susirinkę daug tūkstan
čių žmonių. Važiuoju taksėj vienas, net gaila 
kitų, dairausi ką iš pažystamų ai- šiaip gerų 
žmonių pamatysiu, paimsiu pas save, išgelbėji
mui nuo lietaus. Bet kai įvažiavo šoferis į ke
lią kur trafiko negalima sulaikyti, negalėjom 
sustoti ir nieką pas save paimti, nors jau buvo 
prasidėjęs smarkiausias lietus.... Parvažia
vau į Kauną visai vienas. Iki hotelio davažia
vus, nustojo lyti. .. . čia susitikau su p. Balu
čiu, nuėjom užkąsti ir pasikalbėti, nes buvo po
ra valandų liouso laiko iki koncerto, kuris reng
ta Teatre tą vakarą visiems delegatams ir pa
rinktiems Kauniečiams, kiek galima buvo į te
atrą sutalpinti, šis koncertas buvo tai pasiro
dymas Amerikiečių artistų, Briedytės, Stočkiu- 
tės, Vinco Greičiaus. Prie jų, dalyvavo charas 
iš Latvijos, kuris sudėtinai su Kauno choru su
giedojo Lietuvos ir Latvijos himnus ir šiaip ke
letą dainų. Latvijos ir Lietuvos Lietuvaitės šio
je iškilmėjo dėvėjo tautinius rubus.

Po koncerto visi skirstėmės, ir taip baigėsi 
žolinė, visų gerai žinoma Lietuvoje šventė.

marių dugnelyje, kad dau
giau nereikėtų rizikuot to
kios kelionės. ... — sakaiii 
aš.

— Bet aš manau dar ne 
viskas užbaigta, — sako jis.

— Nežinau apie ką ma
nai, ale iš mano pusės tai 
visai viskas baigta, — sa
kau aš.

— Kaip bus su tavo skri
dimo atskaitomis: visuome
nė nori žinot kur pinigus 
padėjai, — sako jis.

— Ko ta visuomenė iš 
manęs nori! Aš radau nu
kritusį lėktuvą, užmokėjau 
už jį penkis tūkstančius do- 
larių, ir visus kitus surink
tus pinigus išleidau taip 
kaip man reikėjo, — sakau 
aš.

— Ne tame dalykas: vi
suomenė davė aukas ir vi
suomenė turi žinoti kaip, 
kur už ką ir kiek mokėjai. 
Tu turi reikalų su “Dirva”, 
ir aš nenoriu kad žmonės 
sakytų mes susidedam su 
tokiais kurie iš visuomenės 
prisilupa pinigų ir neišduo
da atskaitų. Tavo tylėji
mas nuo parvažiavimo ver
čia žmones manyti kad tu 
slapstaisi ir bijai atskaitas 
išduoti, kitaip sakant, pini
gus išaikvojai ar net suvo
gei savo reikalams, — sa
ko jis.

— Jeigu ta visuomenė 
buvo tokia durna kad duot 
man pinigus, ko ji dabar iš 
manęs nori! O tie kurie 
nedavė, tegul tyli, aš jų nei 
cento nesuaikvojau, — sa
kau aš.

— Bet tokiu pasielgimu 
demoralizuoji visuomenę: 
negavę atskaitų iš tavo 
skridimo, žmonės kitą kar
tą neaukaus daugiau net ir 
reikalingiausiam tikslui, ir 
į “Dirvą” žiūrės kaip į laik
raštį kuris remia visokius 
žmonių išnaudojimo suma
nymus. Tau gi ir plaukus 
nuraus jei pasirodysi kur 
žmonėse, atskaitų neišda
vęs. Atsimink ką pasakė 
Abraomas Linkolnas, bu
vęs Amerikos prezidentas 
šešiasdešimts metų atgal: 
“Tu gali apgauti dalį žmo
nių laikinai, ir gali apgau
dinėti dalį žmonių visada, 
bet negali apgaudinėti visų 
žmonių visada.” Kas žino 
kur tu pinigus praleidai ir 
kam savo lėktuvą nuskan
dinai. O gal tu jį pardavei 
kam nors už didelę sumą 
pinigų. Kur tuos pinigus 
padėjai? — sako jis.

Man net plaukai ant pa
kaušio ėmė stotis. Iki tol 
viskas buvo gerai ii’ aš jau
čiausi kad visi tyli, o dabar 
atėjo redaktorius ir reika
lauja atskaitų.... Kaip aš 
galiu jas parodyt: aš gal 
mokėjau tiek, sąskaitoj pa
rašiau tiek, o kas bus kai 
pagarsinsiu atskaitas, ir 
jas kas nors ims ir nusiųs 
į tas kompanijas kur aš ką 
pirkau, ir jos matys kad 
pagarsinta visai kitokios 
rokundos negu buvo!....

Kad butų gyvas Saliamo
nas eičiau pasiklaust jo ro
dos .... Dabar, man plau
kai pražils ir galva nupliks 
iš susigraužimo ir susinė
siu į ragą iš rūpesčio ir ne
migęs ....

Kad tuos redaktorius kas 
po sausa šaka iškartų, ir 
kad išnyktų visi laikraš
čiai, tada nebūtų kam rei
kalauti atskaitų ir nebūtų 
kur jas išduoti....

Su ta dalele žmonių ku
riuos gali mulkint, aš leng
vai apsidirbčiau.... pasa
kyčiau : Mulkiai, tylėkit, 
kokių atskaitų norit, jeigu 
pinigai jau visi praleisti ir 
sunaudoti! .
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VOKIETIJOJ GIMIMAI 
PADAUGĖJO

Prancūzija pradėjo susi
rūpinti mažėjančiu gimimų 
skaičium savo šalyje ir di
dėjančiu Vokietijoje.

Paveizdan, Hitleriui pra-

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

KODĖL TAIP BAKO?
Tik savaitė-kita atgal, Lietuvoje uždaryta valstie- 

čių-liaudininkų ir krikščionių demokratų partijos. Jos 
apkaltintos plėtime Lietuvos visuomenėje propagandos 
prieš vyriausybę ir išleidime bendro atsišaukimo Į vi
suomenę prieš Smetonos-Tubelio kabinetą.

Nieko nuostabaus kad partijos bruzda — juk jos 
tik tam ir partijos. Bet kas ypatinga tai kode! Lietu
vos krikščionys demokratai, arba kaip mes Amerikoje 
vadiname, katalikų partija, prisidėjo prie valstiečių- 
liaudininkų ir kitų keiti betvarkę Lietuvoje tuo laiku 
kada labiausia reikia ramumo!

Paskirai kožną partiją galima pateisint kad ji bruz
da prieš valdžioje esančius žmones: nes kada vieni val
do, kiti negali valdyti, kada vieni iš visuomenės algų 
gyvena — tie kurie nieko negauna, nori gauti, ir susi
daro “idealai” ir “kovos” už juos, o tų kovų būdas — 
kurstymas šalies piliečių. Kokios to pasekmės buna 
kiekvienas protaujantis žmogus žino.

Keista tas kad Lietuvos katalikų vadai dedasi su 
tais kurie yra tiesioginiai visų jų idėjų ir darbų prie
šai. Juk kairysis elementas reikalauja atskirti Lietu
vos valstybę nuo bažnyčios, su visais kitais su tuo ben
dro turinčiais dėsniais.

Kaip pasijustų katalikų vadai jeigu jiems, gelbstint 
vėl sugryžtų Į valdžią socialdemokratai, liaudininkai ir 
tie keli Lenkai ir Vokiečiai, kurie buvo Lietuvos Seime 
laike Prezidento Griniaus, ir Seime jie nutartų atskirti 
bažnyčią nuo valstybės?! To reikalauja ir visame pa-, 
saulyie išsimėtę musų socialistai ir liaudininkai. ;

Dabartinė — Smetonos — vyriausybė nei kiek nė
ra anti-bažnytiška, priešingai, palaiko tikybas, moka iš 
valstybės iždo dvasiškijai algas, šelpia tikybines įstai
gas ir bažnyčių statybą pinigais ir medega.

Smetonos vyriausybė visame duoda pirmenybę ti
kybai, visokiose privatinėse ir Valstybinėse apeigose, ir 
Smetona pats yra nuolatinis bažnyčios lankytojas.

Ne tik Lietuvos bet ir Amerikos Lietuvių katalikų 
vadams patartina butų apsižiūrėti ir sužinoti ar re
miant judėjimą prieš dabartinę vyriausybę ir dedantis 
su kairiuoju elementu nepjaunama ta šaka ant kurios 
sėdima!

SAKO, 1936 BUS 
GERESNI METAI

Pulk. Leonard P. Ayres, 
narys Cleveland Trust Co. 
banko valdybos, visoje ša
lyje žinomas ekonominių 
dalykų žinovas, tikrina kad 
1936 metais industrijos ir 
bizniai pakils dar daugiau 
negu pakilo šymet. Gal ne
bus didelio pasišokę j imo j 
priekį, bet bus padaryta 
žymi pirmynžanga.

Industrials produ k c i j a 
viršys 1935 metų produkci
ją 12 nuošimčių.

Automobilių gamyba pa
didės 10 nuošimčių.

Plieno ir geležies gamy
ba turėtų padaugėti nuo 10 
iki 20 nuoš.

Minkštos anglies iškasi
mas galės padidėti 5 nuoš., 
bet audinyčiose darbai bus 
silpnesni.

Gyvenamų namų statyba 
padaugės 50 nuoš., bet ne
gyvenamų namų statybos ( 
pakilimas nebus didesnis 
per 10 nuošimčių, — sako 
Pulk. Ayres.

dėjus agitaciją už gimdymą 
daugiau kūdikių, 1934 me
tais Vokietijoje gimė 225,- 
000 kūdikių daugiau negu 
1933 metais. Prancūzijoje 
gi sulaukta 47,000 kūdikių 
mažiau negu 1933 metais.

Prancūzijos vadai už di
dinimą gimimų skaičiaus 
varde demokratijos šaukia
si į savo šalies motinas 
gimdyti daugiau kūdikių ii' 
gelbėti tautą nuo nykimo.

Republikonų partija su
sirūpinus 1936 metų prezi
dento rinkimais. Ji dar 
neturi nužiūrėto kandida
to kuris butų stipresnis už 
Demokratų Rooseveltą, da
bartinį kandidatą.

Jie vienok rengiasi prie 
rinkimų, kandidatą tiki ras
ti. O pinigams gauti trau
kia į savo eiles didžiuosius 
biznius.

Gruodžio 16 d. Washing
tone įvyksta partijos valdy
bos posėdis nustatymui 1936 
metų partijos konvencijos.

B

BULVĖS Europoje pata
po nuolatinis maistas nuo 
to kai 1771 metais užklupo 
didelis badas.

Japonija dabar yra. svar
biausia aprūpintoja Etiopi
jos pigiais vatos audimais, 
kurie naudojami šiokiam- 
tokiam kūno padengimui.

Gerina lėktuvus. Sovie
tų Rusijoje pastatyta 16 di
delių lėktuvų, kuriuose įtai
syta pasažieriams iššokime 
durys ties kiekviena sėdy
ne, atsitikime nelaimės. Tą 
pagerinimą įveda po to kai 
pereitą Gegužės mėnesį už
simušė 49 žmonės susimu
šus ore su kitu lėktuvu di
deliam sovietų lėktuvui.

NESIDĖKIT SU KOMUNISTAIS!
Amerikos Lietuviai komunistai rengia vėl savo ko

kią tai “prieš-fašistinę ir prieš-karinę” konferenciją, ir 
Į ją pasalomis kviečia tautines ir katalikiškas draugijas 
siųsti savo atstovus. Konferencija Įvyks neužilgo ir at
sibus Clevelande. Praeitą vasarą tokioje pat konferen
cijoje komunistai išviliojo iš delegatų arti penkis šimtus 
dolarių, neskaitant kelionės kaštų ir darbo nuostolių. 
Pamatę kad tokios konferencijos pelningos, jie šaukia 
antrą. Darbininkai jau pradeda susiprasti ir nelanko 
jų prakalbų, neduoda dolarių, taigi jie sugalvojo reng
ti platesnio pobūdžio konferencijas ir jose pasigautus 
delegatus apmaudyti.

Katalikų ir tautininkų vadai ir draugi!" veikėjai — 
persergėkit savo draugijas nuo rinkimo delegatų Į tą 
raudoną konferenciją.

MYSLĖ
Tanki tanki tankynėlė, 

bet ne tankynėlė.
—Plaukai.

MYSLĖ
Sunite mano tėvo, o man 

ne brolis. —Aš pats.

KASLINK TREČIO 
SKRIDIMO

Kaip jau žinoma, lakūnas 
Antanas Kiela rengiasi sta
tydinti sau lėktuvą ir ban
dyti skristi Lietuvon, apie 
ką praneša ir Lietuvių lai
kraščiuose.

Talpinimas jo pranešimi] 
nereiškia musų išėjimą už 
ruošimą trečio skridimo — 
tai tik davimas žmogui pa
sireikšti ką jis mano dary
ti. Jo ambicijos mes nega
lime užkirsti nei jam už
drausti.

Kiela mini jog žada susi
daryti komitetas — ir to
kiam komitetui niekas ne
gali uždrausti susidaryti. 
Niekas negali drausti nei 
žmonėms aukauti tam tiks
lui pinigus, jeigu susidarys 
visiems pasitikėtinas komi
tetas.

Tik neduok die komitetą 
sudaryti iš tokių žmonių 
kokis buvo “antro skridi
mo” rėmimui, kur komite
tą vienas asmuo kaip ma- 
nikinus šokdino ir visuome
nės geraširdingumu naudo
josi. .. .

Tik tokis komitetas bus 
pakenčiamas kuris gelbės 
lakūnui jo darbe, o ne ku
ris prišoks prie darbo pasi
pinigauti sau.

Kiela sako jo sklidimui 
užteks kelių tūkstančių do
larių. Keliolikos tūkstan

čių dolarių užteko ir “an
tram skridimui”, ir niekas 
neišdrysta pasakyti kur 
padėta virš $40,000 surink
tų tam tikslui.

Tokių gudruolių pasinau
dojimui doras žmogus ne
galėjo pritarti.

HITLERĮ VADINA 
TINGINIU

Žydas rašytojas ir bio
grafas, Emil Ludwig, lan
kydamasis Clevelande su 
paskaita, padarė sekančius 
pareiškimus:

“Mussolini yra sugabiau- 
sias valstybės vyras Euro
poje šiandieną.

“Čekoslovakijos preziden
tas Masaryk yra didžiau
sias Europos demokratas ir 
taikos šalininkas.

“Hitleris nėra baisus. Jis 
yra permažo proto tam. 
Jis yra silpnas, histeriškas 
ir tinginys”.

Emil Ludwig parašė bio
grafijas garsių šių žmonių: 
Napoleono, Goethes, Bis
marko, Hindenburgo ir ki
tų ir jis žmones gerai pa
žysta.

Anglijoje norima praves
ti įstatymas velijantis pa
gelbėti neišgydomiems li- 
niams numirti, jeigu kuris' 
ligonis to pageidautų,

PRIENŲ KALNAI
Prienų kalnai tai žavingi, 
Savo grožiu sudėtingi, 
Žalias galvas jie iškėlę, 
Riešutynais apsivėlę, 
Kukliai siekia dangaus skliautą, 
Kai pavasarį saulėtą 
Čionai j ievos puikiai žydi, 
Po jų kojų vanduo spindi, 
Tai čia kruta Nemunėlis; 
Prienų kalnų čia tik dalis, 
Kur lakštučių ta tėvynė, 
Kur jų skamba sutartinė 
Mėnesienų spinduliuose, 
Šiuose krūmuose žaliuose!....
O į pietus ten aukščiau, 
Kalnai stūkso kiek skurdžiau, 
Be pavėsių jie apšutę, 
Moja žalią pušų skraistę, 
Mat, šios pušys užsispyrę, 
Nuo šių kalnų atsiskyrę, 
Aukštumoje susilipę, 
Kurios nuo kirvio išlikę, 
Kaip tos painios galvas kelia — 
Jos savo išvaizda dailia 
Dabina šilų aukštumas, 
Čia stebėtinas gražumas!
Po jų kojų Prienų miestas 
Taip gražiam slėnyj ištiestas! 
Jau keli amžiai kaip jis stovi, 
Jam šie šilai, kalnai taip savi 
Kad alsuoja čia pušimi, 
Ta Prienų nuotaika rami, 
Žmogaus širdį atgaivina 
Ši šilų daina amžina!....
O, šie kalnai taip vilioja 
Kad kiekvienas pasvajoja, 
Jausmus laimės čia atgauna 
Užsidegęs meile pilna 
Mus Tėvynės Lietuvos — 
ąios šalelės 'taip gražios! 

Prienai-Mačįunąi. Juozas Petraitis.

— Greičiau siūkite žmogų. Teveda 
brangius pasiuntinius į mane! Taika, tai
ka ! — džiaugėsi Jogaila.

Vytautas paliko lyg stabo ištiktas. 
Jam buvo nesmagu matyti toks Jogailos 
bailumas. Tat, kai karaliaus šaukliai iš
jojo pasitikti pasiuntinių, jis nepastebimai 
pasišalino. Jojo į savo kariumenę. Pake
liui susitiko kunigaikštį Dovydą, Smolen
sko burių vadą. Šio veidas buvo baltas 
kaip drobė.

— Valdove kunigaikšti, — sušuko jis 
Vytautui, — argi vėl turėsime be kovos 
pasitraukti iš šio lauko? Mačiau, atvyko 
kaž kokie Vokiečių pasiuntiniai.

— Nieko nežinau!. . . . Jok pats į ka
ralių ir viską patirsi.... Man skaudu žiū
rėti Į tokius dalykus.

— Kažin kam tie pasiuntiniai atvyko 
su dviem plikais kalavijais, viešpatie? — 
klausė kunigaikštis Dovydas.

Vytautas nušvito.
— Ką sakai? ką? — klausė pralinks

mėjęs. — Kalavijai be makštų? Puiku! 
Vadinasi, karas, neišvengiamas karas! 
Na. tai atgal! Greičiau į karalių! — su
šuko Vytautas. Jis apgręžė žirgą ir, kaip 
viesulas, nuskrido į Lenkijos valdovo pa
lapinę.

Kunigaikštis žinojo kad riterių pa
plotis buvo siųsti priešo vadams nuogus 
kardus tais atvejais kada kitu bildu nega
lėjo sulaukti mūšio pradžios.

Jogaila sėdėjo aukštame krėsle, po 
gražiu baldakimu. Jis laukė pasiuntinių. 
Aplinkui jį buvo susispietę visi Lenkijos 
kariumenės svarbiausieji karo vadai ir di
dikai. Šaukliai ėjo Į karalių ir nešė nuo
gus kardus. Karalius kardų nei pastebė
ti nepastebėjo, nors juos matė visi kiti. 
Kai šaukliai priėjo ir žemai nusilenkė, ka
ralius atsistojo ir liepė jiems kalbėti:

— Didysis ordino magisteris, Ulrikas 
von Jungingenas, siunčia tau, karaliau, li
tavo broliui Vytautui, kurio čia nematy
ti, šiuodu kalaviju....

Tik dabar, pamatęs nuogus kalavijus 
ir pastebėjęs šauklius išdidžiai kalbant 
bei nemandagiai elgiantis, Jogaila supra
to kad tai ne taikos pasiuntiniai.

— Išversk ką jie sakė, — tarė Jogai
la vienam savo bajorui.

Kai karalius išgirdo pasiuntinių kal
bą, nusiminė ir prabilo:

— Tuojau pašaukite mano brolį, didį 
Lietuvos kunigaikštį.

— Aš čia! — atsiliepė Vytautas. Jis, 
Jogailos nepastebėtas, jau buvo atsisto
jęs šalia Jogailos.

Jogailai liepus, šaukliai vėl pakartojo 
savo kalbą. Jie dar pridūrė kad orgino 
magisteris leidžiąs Vytautui ir Jogailai 
pasirinkti mūšio vietą ir reikalaująs ne
gaišti ir nesislapstyti girioje.

Vytautas buvo Įširdęs. Jis norėjo 
kaž ką pasakyti, bet susivaldė. Tuo tar
pu karalius atsakė:

— Pagalbos viliamės tiktai iš Dievo. 
Kardus priimame ir tuojau stosime grum
tis.... Mūšio vietos nenurodysim. Vieš
pats jau senai ją paskyrė ir mums ir 
jums....

Jogailos balsas skambėjo liūdnai. Jis 
vos galėjo sulaikyti betryškančias ašaras. 
Paskui kreipėsi į Vytautą:

— Skubėk, broli, į kariumenę. Ruoš
kis galutinai. Išgirdęs rago balsą, vesk, 
Dievo padedamas, i mūšį savo jiegas.... 
Aš ateisiu kai busiu reikalingas. Duok, 
Dieve, susitikti sveikiems po laimėtos ko
vos!. . . .

— Amen! — atsakė Vytautas, ir kaip 
striela nuužė i savo pulkus.

Dabąr sukruto ir Lenkai rikiuotis ir 
ruoštis mušiu!.

Vokiečių stovykloje suaidėjo trimitų 
garsai. Jie visu ruožtu greitai pasitraukė 
atgal. Iškarto sunku buvo suprasti ką 
tatai reiškia. Neilgai betgi laukus, jie 
sustojo, išnaujo susirikiavo ir tvarkingai 
gryžo. Visos geležinės raitelių eiles, iškė- 
lusios jietis, sustojo vienoje linijoje, ant 
paties kalnelio skardžios.

— Gudrus prakeikti! — kalbėjo Lm- 
kų kariumenės vadas Zindramas: — 'tį
stojo ant kalnelio! Pulkite, girdi, mes lau
kiam! Kiekvienas kvailys nuo kalne mo
kės spausti. Arkliai patys veršis Į priekį..

—: Geras esi tių ISindrame^ pats jVieš-

pats tave man atsiuntė, — kalbėjo Jogai
la. — Leiskis, aš tau užkabinsiu šv. Bar
boros kankinės relikvijas. Tesaugo jos 
tave nuo visokių pavojų. ... O dabar liepk 
trimituoti Į kovą. Brolis Vytautas tegul 
jau pradeda muši.... O kai jį kryveiv'ai 
palauš, bus musų eilė. ... Eik, Visagalis 
mums padės, nes mes kariausime už tie
są. .. .

Vytautas sėdėjo ant balto žirgo savo 
pulkų priešakyje. Jo pulkai nekantravo 
pasiruošę pulti Į kovos sūkurį. Galiausia 
suaidėjo rago garsas, kuris šiurpuliu su
kratė ne vieną kūną. Didysis vadas išsi
tiesė, aukštai iškėlė savo kalaviją, ir kaip 
viesulas nuvedė paskui save nesuskaito
mus būrius karžygių į lemiamą mūšį.

Mūšio Sūkuryje
Lietuvos kariumenę Vytautas buvo 

išrikiavęs trimis eilėmis, tarp kurių buvo 
platoki tarpai. Lietuviai narsiai šoko į 
priešą paskui savo vadą. Vytautas atro
dė pajaunėjęs. Jo akys žaibus svaidė. 
Rankoje blizgėjo aukštai iškeltas kalavi
jas.

Pirmiausia su priešu turėjo susitikti 
kunigaikščio Vingėlos ir bajorų Velbuto, 
Klavigailos bei Gintauto vedami Žemai
čiai. Jie buvo pirmutinėje eilėje. Kartu 
su jais nuo ežero šono išpuolė, kaip skė
riai, Totoriai. Jie turėjo užpulti dešinįjį 
sparną ir sukrikdyti priešo eiles. Puoli
mui nepavykus, jie turėjo greitai pasi
traukti ir paskui tinkamu laiku vėl pulti 
priešą. Antroje kariumenės eilėje buvo 
surikiuota narsi ir įgudus kariauti paties 
kunigaikščio Vytauto kariumenė. Pasku
tinę eilę sudarė Gudų ir Rusų pulkai.

Kartu su priešakinėmis karių eilėmis 
smelkėsi Į priekį ir krivės. Jie Perkūno 
vardu ragino Žemaičius narsiai pulti ir 
naikinti priešą. Po visą slėnį nuaidėjo 
baisus šauksmai:

— Į priekį! Į prieki! Mirtis nela
biems kryžeiviams!

Žemaičiai buvo baisus savo pašėlime. 
Apsikarstę miško žvėrių kailiais, apsigin
klavę geležimis kaustytais vėzdais, jie 
veržėsi į priekį, kaip taurų gauja. Ta
čiau slėnyje jie nieko nerado ir sustojo. 
Kryžeiviai dar tebesitvarkė kalne. Prie
šakyje blizgėjo šalmai, šarvai ir ginklai, 
plevėsavo vėliavos ir baltavo apsiaustai, 
išmarginti juodais kryžiais.

Staiga pasklido jų trimitų aidai. Kaž 
kas baisiai trinktelėjo ir akmenų skevel
dros pabiro Žemaičių priešakyje.

— Perkūnas! Perkūnas! — sušuko 
nusigandę Žemaičiai ir krito kniubsti.

— Perkūno vardu Į priekį! — vėl šau
kė krivės.

Žemaičiai vėl sukruto, šaukdami puo
lė jie priešą, kuris, kaip viesulas, pasilei
do nuo kalno į slėnį. Susirėmimas buvo 
baisus. Atrodė kad dangus ir žemė suki
bo ir ėmė grumtis. Kryžeivių jietys be
matant sutrupėjo. Prasidėjo kati tynė kir
viais, kalavijais, vėzdais ir rankom. Žmo
nių lavonai krito kaip pievoje žolė, aštraus 
dalgio kertama.

Atkakliausia kovėsi kunigaikštis Vin- 
gėla ir keturi milžinai Strisiai. Po jų ko
jom jau raitėsi krūva Vokiečių kareivių ir 
riterių lavonų. O jie vis stovėjo vietoje 
ir tebešvaistė savo ginklais. Kiekvienas jų 
smūgis paguldydavo bent po vieną priešą.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
. ŽEMLAPIAI30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave.Cleveland, Ohio
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DIRVA 5

Kelios žinios apie Braziliją
PIETŲ AMERIKOS ŠALIS, GARSI SAVO KAVA IR DEIMANTAIS

Brazilija tai didžiausia valstybė Amerikos 
kontinento pietinėje dalyje, Pietų Amerikoje, 
užimanti plotą 2,700 ilgyje ir 3,600 plotyje ke
turkampių Angliškų mylių. Brazilija rubežiuo- 
jasi su visomis Pietų Amerikos valstybėmis, iš
skyrus tik vieną Čile. Brazilija yra rytų pu
sėje kalnynų vadinamų Andais. Brazilijos kal
nų virtinę galima paskirstyt Į tris dalis: Serra 
de Mar, į šiaurę nuo Rio de Janeiro ežero kur 
Organ kalnas iškilęs 7,500 pėdų aukščiau jurų 
paviršiaus. Dalyje tų kalnų aukščiausis yra 
kalnas Itatiana, apie 10,000 pėdų aukščio. Ser
ra Central kalnų dalis prasideda netoli Rio de 
Janeiro ir tęsiasi šiaurinei! valstybės pusėn. 
Trečia kalnų sistemos dalis eina šiaurvakari- 
nėn pusėn, skirdama pradžią upių Sao Francis
co ir Tocantins, nuo upės Parana.

Didėsės Brazilijos upės tai Amazona, To
cantins, Sao Francisco, La Plata, Paraguai, Pa
rana, Uruguai, Paranahiba. Brazilija turi 40 
tūkstančių mylių vandeninių, navigacijai tin
kamų kelių ir suvirs 20,000 mylių geležinkelių.

Klimatas ne visame valstybės plote vieno
das. Vidurinėje dalyje bendra temperatūra yra 
tarp 75 ir 90 laipsnių; Pietinėje dalyje, apie 
Rio Grande de Sul, Santa Catharina, Parana ir 
Sao Paulo, žiemos mėnesiais temperatūra nu
puola iki užšalimo laipsniui (32 1. F.) nakties 
metu, šiaip Brazilijos klimatas sveikas, išimant 
tas vietas kur yra pelkių plotai. Derlingos ir 
našios žemės plotai yra Amazonos upės ir pie
tinėje valstybės dalyje, gi kita žemės dalis tin
ka tik ganykloms.

KAVA. Svarbus Brazilijos produktas tai 
kava, kurios derlius savo didumu ir gausumu 
neturi niekur sau lygaus. Kavos didžiausios 
plantacijos šiaurėje nuo Parana, Sao Paulo. Mi
nas Geraes, Espitito, Santo ir Rio de Janeiro.

Antru svarbiu produktu yra gumas, pas
kui kakao, gaunamas .Amazonos slėnyse. Cuk
raus gamyba taipgi yra žymi. Cukrinės nen
drės auga aplinkėse Pernambuco, Bahia ir Cea
ra. Tabakas auginamas Bahioj. Herba-Mata, 
odos ir mėsa gaminama daugiausia pietiniuose 
kraštuose. Kukurūzai (komai), lęšiai, bulvės, 
ryžiai, bananai, orandžiai, citrinos, “grapefru- 
tai”, vynuogės ir daržovės auginama tik savo 
reikalams, ne eksportui.

MINERALAI. Brazilija mineralais — že
mės turtais — turtingiausia pasaulyje, tik del 
tūlų trukumų, ypač del stokos reikalingo kapi
talo, mineralų laukai nėra tinkamai išnaudoti. 
Minas, Gereas ir Bahia aplinkėse yra labai daug 
aukso ir deimantų. 1730 metais čia buvo ras
ta didžiausis pasaulyje deimantas pagarsėjusio
je deimantų kasykloje Serro de Frio, kur se
niau per daugelį metų vergai kasė auksą. Auk
so jieškodami vergai iškasė daug šviesios var
sos akmenukų, kuriuos metė šalin kaip bever
čius, net kol Į tuos akmenukus atkreipė atidą 
kasyklų užžiurėtojas, kuris savu laiku buvo bu
vęs Indijoje. Jis paabejojo ar tie akmenukai 
kartais nėra deimantai, ir valdžia pasiuntė savo 
pasiuntinius su tulu kiekiu tų akmenukų Į Ho- 
landiją, kad ten specialistai patirtų tų akmenu
kų vertybę. Holandai žinovai ištyrę akmenu
kus pripažino juos tikrais deimantais. Nuo ta
da pradėjo garsėti Brazilijos vardas. 1732 me
tais Portugalijos valdžia pasiuntė savo ekspedi
ciją j Rio de Janeiro, jieškoti deimanto akme
nukų. Ekspedicija po trijų mėnesių sugryžo 
su 1,146 uncijomis deimantų ir užpildė bran
giųjų akmenų rinkas taip kad brangiųjų akme
nų pirkliai Europoje priėjo net prie bankruto.

Nuo 1730 iki 1814 metų Brazilijoje pririn
kta deimantų 30,000 karatų. Jų rinkimo ir ka
simo darbais užsiėmė apie 20,000 darbininkų. 
Deimantų kasyklas eksploatavo per 124 metus 
kas tik galėjo: valdžia, bendrovės ir pavieniai 
žmonės. Ir dabar tos kasyklos veikia. Iš že
mės kasama žvyrių ir jį tam tikrais kiekiais 
verčiama į tam tikrus lovius, paskui užleidžia
mą bėgančiu vandeniu. Kada vanduo išplauja 
visas žemes ir loviuose lieka tik žvirgždai, tada 
vanduo sulaikomas, o tam tikri darbininkai žar
stydami išplautus žvirgždus, j ieško juose dei
manto akmenukų. Senovėje, kada šitą rinkimo 
darbą dirbo vergai, buvo paprotis paliuosuot iš 
vergijos tą kuris ras deimanto akmenuką sve
riantį 17 karatų, ir tokiu budu ne vienas išsi
pirko iš vergijos.

Vergai deimantų j ieškodavo visur, net ir 
upių dugne, su pagalba geležinės štangos laužy
dami dugno ir krantų uolas, kuriose nekartą 
atrasta deimantų iki 1,500,000 musų dolarių 
vertės ir daugiau. Taip prirankioti deimantai 
buvo'gabenami į Angliją, ir brangiųjų akmenų 
rinkos kuriose Brazilijos deimantų taip prisi
pildė kad vietiniai pirkliai buvo priversti ban- 
krutyti. Vienas Brazilijoje rastas deimantas 
buvo pavadintas “Estrell de Sul”, parduota jį 
už 180,000 dolarių. Kitą, pavadintą “Pietinė 
žvaigždė”, prieš 70 metų importavo Prancūzi

ja, užmokėdama už jį 120,000 dolarių; jis svė
rė 254% karatų. Vieną Brazilijoje rastų dei
mantų pasilaikė vienas Portugalijos karalius; 
tai buvo 1,800 karatų ir buvo įvertintas 1,800,- 
000,000 dolarių. 1933 metais dar rasta du dei
mantai, kurių vienas įkainuota $700,000, antras 
$200,000.

Tokiu budu Brazilija gali būti pavadinta 
kavos ir deimantų šalis. Tačiau Brazilija tur
tinga dar ir geležia, cinu, zinku, magnezija, va
riu ir gyvsidabriu, tik šitų mineralų laukai nė
ra kaip reikiant išvystyti, del stokos anglies.

Fabrikų pramonė irgi neišsivysčius. Viso
je šalyje yra apie 200 bovelnos verpyklų. Iš
dirbama autuvai, virvės, šniūrai, audiniai kavos 
maišams, baldai, balnai, skrybėlės ir stikliniai 
išdirbiniai. Dirbama ir ryžių ir cukrinių nen
drių alkoholiški gedimai. Geležinkeliai išve
džioti daugiausia tik tose šalies dalyse kur yra 
kavos plantacijos, ypač Sao Paulo, Minas Ge
mas ir Rio de Janeiro.

Vietinė pramonė labai išsiplėtus ir kasmet 
zis dar labiau plečiasi. Eksportuojama į užru 
ježius daugiausia kava, paskui cukrus, gumas, 
zata, odos, tabakas, dažai, auksas ir deimantai, 
sportuojama bovelniniai ir vilnoniai audiniai, 

mašinos, geležiniai, stikliniai ir popieriniai iš
dirbiniai, anglis, druska ir nafta. Importuoja- 
na daugiausia iš Anglijos, paskui Japonijos, 
Prancūzijos ir Suvienytų Valstijų.

Brazilijos tautą sudaro rasių mišinis: Por
tugalai “tyro kraujo”, murinai, Indai ir Euro
pos ir Azijos išeiviai. Portugališka tautos da
lis susideda iš žmonių prakilnios ir apšviestos 
klesos. Todėl ir Portugalų įtekmė Brazilijoje 
žymi iki tiek kad Portugališka kalba yra vals
tybinė Brazilijos kalba, tik rytiniuose kraštuo
se gyvenanti pusiau necivilizuoti Indijonai var
toja “lingua gerai”, gautą iš misijonierių Jėzui
tų. Tai yra kalba paeinanti iš originališkos 
kalbos Tubinamba giminės Indijonų.

Brazilija yra Amerikos valstybė ir todėl 
priskaitoma “naujam pasauliui”. Turi gražius 
miestus su dailia statyba ir medžių sodais, ku
rie verti pamatymo. Bendrai tariant, šalis gra
ži ir turtinga mineralais ir augalais, tik žmonių 
užgyventa dar menkai. Bet kaipo valstybė su 
sveiku klimatu, Brazilija turi prieš save gražią 
ateitį. V. S. Jokubynas.

Iš KO DAROMA KREIDA
Jus visi pažystate kreidą ir žinote kam ji 

reikalinga, tat čia nekalbėsime kas ir kam ji. 
Tačiau gal ne visiems žinoma iš ko daroma ir 
kur gaunama ta kreida. Todėl apie tai čia ir 
kalbame.

Kaip žemėje yra sluogsniai anglies, uolos 
ir tt., 'taip žemėje yra sluogsniai kreidos. Tuos 
kreidos sluogsnius sudaro nesuskaitomi trilijo
nai sudūlėjusių smulkučių vandeninių gyvūnė
lių. Iš kur ir kaip jie susirinko į tokius sluog
snius ir kaip jie taip susigulėjo iki baltumo to 
niekas prideramai pasakyt ir išaiškint negali. 
Tačiau sprendžiama kad tose vietose kur šian
dien yra kreidos sluogsniai ten kada nors toli
moje praeityje buvo jura. Kada ta jura išsekė 
ar išgaravo, ar jos vanduo persikėlė į kitą vie
tą, visi liūliai, mašalai ir kiti smulkieji sutvėri
mai pasiliko ant vietos ir ten sutrešo ir savo 
daugumu sudarė sluogsnį, kurį vėliau pridengė 
žemė. Iš žemės dabar iškasama jie jau sukie
tėję. Iškasus deginama tam tikruose pečiuose, 
ir paskui lešiuojama taip kaip kalkes. Iš to 
gaunama kreida.

Kreidos “kalnus”, t. y. žemės dar nepri
dengtus, galima matyt Floridoj, ir prie Angliš
ko kanalo, tarp Anglijos ir Prancūzijos. Lietu
voje, kreidos sluogsniai randasi Biržų srityje.

Kur kreidos klodai randami ten visos api- 
įtovos lyg liudija teisingumą sprendimo jog to
se vietose kada nors yra buvus jura. V.S.J.

PALAIDOTAS UPĖS DUGNE
Gotų karalius Alarikas atsižymėjo didžiais 

savo karais. Jis siautė Italijos žemėse. Ala
rikas mirė 410 metais po Kristaus. Jokis kitas 
žmogus neturėjo keistesnių laidotuvių kaip jis.

Jo sekėjai Gotai išsuko upę iš jos tikrojo 
kelio, iškasdami alkūnę, tikrame upės dugne 
akmenyje iškalė skylę, padalydami jam kapą, 
ir ten savo vadą palaidoję, paskui vėl paleido 
upę jos tikron vagom Taip Alarikas ilsisi to
kiame kape kur be didelio vargo ir daugelio 
žmonių pastangų niekas negali prie jo prieiti.

Reikalaukit '‘Dirvoje”
Du Broliai—istoriška apysaKa iš 13-to šimtmečio iš 

Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. --------------------------------------------------- U

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohį<

GRIGAITIS ŽINOJO KAD VAITKUS Į
KAUNĄ NESKRIS

Rašo K. S. KARPIUS.
Juozas Tysliava, “Vienybės” 

redaktorius, kuris nesenai iš
kėlė aikštėn Grigaičio sulaiky
mą Vaitkaus išskridimo iki ne
bus atiduota iš Lietuvos pri
siųstas tūkstantis dolarių, — 
dabar vėl iškelia kitą gana įdo
mų dalyką. P. Tysliava (“Vie
nybės” nr. 91, Gruodžio 3 d.) 
pasako štai ką:

“Tik paklausykite ką Nau
jienų redaktorius ir ALTASS 
pirmininkas Grigaitis rašė apie 
lakūną Vaitkų, laukiantį pato
gaus oro lėkti. Birželio 27 d. 
Grigaitis viename savo laiške, 
rašytame į New Yorką, sako:

“Kas man tikrai šiek-tiek ru
pi tai — ar Vaitkus norės ri
zikuoti, perskridęs per okeaną 
r lėkti be sustojimo į Kauną. 

Iki šiol jisai pasirodė visuomet 
atsargus; jokio pavojingo žin
gsnio; jokio noro pasirodyti 
‘didvyriu’. O čia pati, uošvis... 
Kažin kodėl, ir kiti žmonės sa
vo protu yra priėję prie tokio 
’tarimo. Girdi, jisai per At- 
lantiką perskris, bet kur nors 
saugioje vietoje nutups. Prisi
bijau kad jisai taip gali ir pa
sielgti.”

Tas parodo kad Grigaitis iš- 
anksto žinojo Vaitkaus “kar- 
"ygiškumą” (o kaip ji iki de
besų aukštino!) Grigaitis tikri- 

o savo laiške tam asmeniui (be 
abejo kokiam svarbiam, kurio 
p. Tysliava nenori įvelti) kad 
“ir kiti žmonės savo protu yra 
priėję prie tokio įtarimo. ...”

Vaitkus nesirengė skristi į 
Kauną, ir tą Grigaitis žinojo. 
Bet jis begėdiškai kaulino iš 
visuomenės daugiau pinigii ir 
dryso reikalauti iš Lietuvos 
Konsulato tą tūkstantį dolarių, Į

kurį Lietuvos vyriausybė pri
siuntė! Jau tada — Birželio 
mėnesį — buvo Lietuvos vy
riausybei atsakyta kad tas tūk
stantis dolarių buvo nereika
lingas, pinigų klausimas skri
dimo nekliudo (žinota kad Vai
tkus bijo ir tik tam “laukia” 
“gero oro), visgi sutikta pil
dyti Grigaičio akiplėšiškas rei
kalavimas !

Vaitkus pasielgė taip kaip 
Grigaitis “prisibijojo kad jisai 
gali ir pasielgti”....

Viskas iškalno buvo žinoma.
Kada jau nebuvo kito išėji

mo kaip Vaitkus turėjo skristi 
arba “Naujienos” turės užsida
ryti, Vaitkus sulaukęs geriau
sio šios vasaros prielankaus 
skridimui oro, kuomet oro biu
ro vedėjas p. Campbell paragi
no jį skristi, ir užtikrino prie
lankų vakarų vėją (iš užpaka
lio pučiantį), Vaitkus perskri
dęs apie 1590 mylių per Atlan- 
tiką, skubinosi leistis Airijoje!

Oras buvo toks patogus kad 
perskrido greičiau negu kiti 
tuo keliu skridę, ir galėjo da- 
lėkti į Kauną (juk rengėsi net 
į Maskvą skirsti!)

Neturėdamas kuo pasiteisin
ti nusileidimo, išsyk pasakojo 
iog pritrukę gasolino. Paskui 
nasirodė kad to gasolino turėjo 
tiek kad net atidavė Dublino 
aerodromui atlyginimui ,už pa
galbą. Toliau, ėmė pasakotis 
kad Atlantikas buvo “labai au
dringas, kerštingas,” ir kitokių 
dalykų pripasakojo. Savo kal
bas supynė.

Mes gi gryžom švedų linijos 
laivu “Gripsholm” tose dieno
se kada Vaitkus skrido. Oras 
tas dvi dienas kada jisai skri
do buvo giedras, vėjas putė iš 
vakarų, reiškia gelbėjo skridi-

mui, matymas buvo labai ge
ras dienos laiku ir naktį dan
gus buvo žvaigždėtas, mėnuo 
buvo ketvirtis po pilnačio ir 
svietą visą antrą pusę nakties 
iki ryto. Tuos dalykus turiu 
užsirašęs savo kelionės prieti
kiuose, nes viską gerai tėmi- 
jau: visas oro apistovas ne tik 
dieną bet ir naktį.

Už visą tokį šposą iš musų 
visuomenės ištraukta $55,000!

čia ineina sumos surinktos pir
miau, ir dar $15,000 užmokėta 
Vaitkui už sulaužytą lėktuvą!

Už tokį visapusį pasipiniga
vimą gudraus cicilikų vado ir 
“atsargaus” Vaitkaus, Lietuva 
dar juos išgarbino, ir Chicago- 
je dar bandyta rengti jiems 
kitas kermošius!

Kaip gera gyventi tiems ku
rie supranta kad žmones gali
ma mulkinti!

SENI ‘DIRVOS’ SKAI-Į SIENINIAI 1936 METU
TYTOJAI GAUS KALENDORIAI
KALENDORIŲ po 25 centus

Visi “Dirvos” skaityto
jai gali gauti dovanų pui
kų didelį sieninį Lietuviš
ką kalendorių. Kurie pre
numerata jau baigiasi ar 
pasibaigus, viskas ko rei
kia tik atnaujint prenume
ratą visam metui, ir pridė
ti l°c kalendoriaus persiun
timo kaštams padengti.

Kurių prenumerata bai
giasi po kalendorių dalini
mo laiko, tie gali gauti ka
lendorių dabar, prisiųsdami 
lnc persiuntimo kaštų.

Taigi pasistengkit atsių
sti savo prenumeratą — 
$2.10 su kalendorium, ar
ba 10c už kalendorių jeigu 
dar prenumerata baigiasi 
kada vasarą, ir kalendorius 
bus nrisiustas .tuojau.

Taipgi galį otumiiint sa
vo pirnumeratas kartu su 
reibaD"’—.’’ k a 1 endoriaus 
ir tie kuriu prenumerata 
baigsis kada pavasarį.

Kurių prenumerata jau 
pasibaigus, kalendorius ne
bus siunčiamas nors pri
siusi! 10c kaštų.

“Dirvos” Administracija.

Knjhinkit savo draugus skaitv- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

TEATRO VEIKALAI 
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti 

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

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komed'ja 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.............................. 25c

AKIS Už AKĮ, DANTIS Už DANTĮ — viename, 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15c

AUKSO VERŠIS — V;eno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................ 15c

s DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi......... 50c

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi........................ 15c

GRAŽI MAGBLIONA — 4 aktų drama, senov’škas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................. 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................ 45c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.... 25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmu veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 va'kai.............................................................................. 10c

KOMRDTT'IriS M'gėju Teatrui — T~lpa šios ko
medijos: 1--Uošvė i namus. Tylos nebns: 2—Kur- 

ž.-mtss: Vnrtrsas Tada”: 4—Advokato pa-
tar’mai: 5—Gaila Ūsu; 6--Nesipr'ešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi............................................ 50c

KUMUČITT ROJUS — keturių veiksmu tragikome
dija. Ve'kia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.... 5c0

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
; trijų ve:ksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3

vyrai, 3 moterys. 111 pusi......................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksnrs vaidelis 
da’nomis ir šokiais. Vaid'na 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.......................................................... 15c

| KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi................. 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Isteriką drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi............................ 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS —■ Keturių veiksmų kome- 
’dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Djama trijuose veik
smuose, vaiaina 6 vyrai, 2 moti, 3 vaikai. 30 p. 15c

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

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

.............-................ -____________ ______________ _________ ;....................... ...........................................

(Dideli, .sieniniai, spalvuoti, su 
tautiškom ir bažnytinėm 

šventėm)
“Dirvos” skaitytojai mokėdami 
prenumeratą $2.00 ir pridėda
mi 10c persiuntimo kaštų, gau

na vieną dovanų.
VIENĄ KALENDORIŲ GAU

NA DOVANŲ IR NAUJI 
SKAITYTOJAI

Daugiau dasiperkant, reik pri
dėti po 25c už kiekvieną.

(Užsakant kalendorių pažymė
ki! numerį ir vardą)

1. Darius-Girėnas
2. Prez. Roosevelt su ereliu
3. Lietuvaitė ir Vytis
4. Vytauto Priesaika
5. Mergina ir kaimo vaizdas
6. Vaikai ir ūkio vaizdas
7. Motina su vaikeliais
8. Lietuvaitė su vėliava
9. Amerika su vėliava

l'k Kristus Vaikelis
11. Mergina juroj prie kryž.
12. Angelas sargas
13. Kristus ir vaikeliai
14. šventa šeima
15. Kristus ir šv. Juozapas
16. Kristus tarp ligonių
17. Kristus ir avelės
18. Kražių skerdynė
19. Visa Lietuva
20. Gražuolės1
21. Mergaitės su šuniu
22. Vaikai ir arkliai

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.......................................... 10c

MONOLOGAI — Trys, pritaikyti scenai ................ 10c
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi........... 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .51 pusi.......................... 25c

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

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

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

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

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c

PAVYDAS — Penk’ų veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi.......................................... 50c

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tu, iš dabartinu; Rusijos nuot’k'ų. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi............... 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno ve'ksmo kodemi- 
ja. Vaidma 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............. 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidmime 
da1wa”ja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi............... 20c

PTTC-T’oę; — Monologas ................................... 10c

RVTE PTIJS — Dv>ma 5 ve:ksmuose, ’š Amer’ko- 
nn ryven:mo Va'd’na 8 v ir 5 m 67 p........  35c

PTTPTTOS noj SPVTKT’ DARBO P,TITRAS — vi-mo 
vr.'l- p,o komedija Ve'kio 9 vyrai. 3 mot 18 p. 10c

- • . r-„ -.o r- . n-'vri , y _ ]co<.„rjn vp-'Vsm,] trage- 
d’Tn Va dina 6 vyrai. 2 mot-rvs. 77 p............ 35c

S'e'r’TT''’ * S DIEVAS — Drama Trijuose ve’ksmuo- 
se Vaid'na 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........ 25c

SNIEGAS. — Drama ket”r’ų veiksmų, vaidina 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusi.................................... 50c

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant............................................................................... 25c

SALOMĖJA, Hercdienės Duktė — Drama viename 
verksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.... 25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komed’ja . Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTA DARBAI — patr'otinč vieno veiksmo tra- 
r-ml in š kovu už spaudos atgavimą. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi........................................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė............ 10c

UŽKEIKTA MERGELĖ —• sceniška pasaka 4 veiks
mu. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi......... 25c .r 1

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge- > ų
Įėję: 1—-Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši- 1. <
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už- į
gavėnės. Neilgi veikalukai........................................... 50c

VEIDMAINYSTĖ IR MEILE — drama-tragedija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų .komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi.......................... 50c
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Prenumeratos Kortele

Vardas-Plav.
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$2.00
$2.50
$3.00

l

Paštas .......................................................... Apsk.......................................

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

....................................... Valst.
LIETUVON IŠRAŠANT:

PLATINKI! SAVO LAIKOASTm 1*
a
S

URVĄ STOKIT TALKON VISI!

1936 sieninis kalendorius

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

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

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

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

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje
Kanadoje
Lietuvon _

Visokiais reikalais adresuokit:
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TIKRIEJI SLA. NARIĮJ 
MULKINTOJAI

GRIGAIČIO SKĖTRIOJI- 
MAI

S.L.A. Sargybos Komitetui 
atsakius į socialistų ir komu
nistų neva “SLA. Vakarų Ko
miteto” šmeižtus, "Naujienų” 
redaktorius Grigaitis net per 
du savo laikraščio, numeriu iš
pyškino šlykščiausią demago
giją, pilną visokių priekaištų 
ištikimiems Susivienijimo na
riams. Pirmiausia jis kaltina 
SLA. Sargybos Komitetą už 
kurstymą vientj organizaci j os 
nariti prieš kitus. Bet jis ne
mato kad jo paties kontroliuo
jamas slapukų komitetas vi
sus tautiniai nusistačiusius S. 
L. A. narius piešia bjauriau
siais žmonijos priešais.... Ro
dos jis nemato kad jo laikraš
tis prikimštas bjaurių šmeižtų 
apie visus SLA. narius, netar
naujančius Grigaičio ir komu- 
nistų skymams.

Kuomet tas Grigaičio kon
troliuojamas “SLA. Vakarų 
Komitetas” primetė musų sta
tomiems kandidatams j Pild. 
Tarybą kaltę už ekonominio 
krizio sutraškintus investmen- 
tus, gerai žinodamas kad mu
sų statomi kandidatai nei vie
nas tų investmentų daryme ne
dalyvavo, mes pastebėjom kad 
tik Gugiui užėmus SLA. iždi
ninko vietą prasidėjo visoki S. 
L. A. bondsų defoltavimai. Gu- 
gis ypač kaltas už negirdėtą 
apsileidimą ir neprižiurėjimą 
SLA. paskolų, leidžiant skoli
ninkams užvilkti tūkstančius 
dolarių nemokėtais nuošimčiais 
ir taksais. To apsileidimo ne
pateisins niekas.

MELAGINGAS TEISINI
MAS

Teisindamas Gugį ir kaltin
damas kitus buvusius SLA. P. 
Tarybos narius, Grigaitis sa
ko kad Adv. Gugis vargiai ga
lėjo ištirti ko verti tie invest- 
mentai kuriuos jam perdavė 
Gegužis, iki neatėjo kritimas 
(čia Grigaitis ir pameluoja, sa
kydamas kad SLA. turi pirkęs 
Šerų). Jei Gugis būdamas ad
vokatu ir dėdamasis didžiausiu 
investmentų žinovu, kaip per 
“Tėvynę” narius mokino ir bu
vo tokiu Grigaičio vadinamas, 
o negalėjo susekti ko verti tie 
investmentai-bonai jau ekono
miniam kriziui prasidedant tai 
kaip Grigaitis gali kaltinti ki
tus buvusius Pild. Tarybos na
rius ne-advokatus už tų invest
mentų nupirkimą, kuomet jie 
pirkta tada kai pasaulis nei ne
sapnavo apie ekonominį krizj?

Tik maži vaikai gali patikė
ti tokiems argumentams buk 
Gugis nežinojęs kaip tie Bonai 
pirkti ir kiek už juos mokėta, 
kad jis negalėjęs ištirti ko tie 
bonai verti! Kiek kaštavo Su
sivienijimui tų bonų pirkimas 
turi būti įrašyta paties iždi
ninko Gugio knygose. O jei 
Gugis tokių knygų neveda tai 
jis pats kaltas už tą maišatie- 
nę del kurios negalėjo ištirti 
bonų vertės, ką gali ištirti ii’ 
paprasčiausias žmogus.

šitokiais vaikiškais argumen
tais Gugi teisindamas, Grigai
tis sušunka kad Gugis paėmęs 
SLA. iždo vedimą, padarė Su
sivienijimui didį patarnavimą: 
sustabdė organizacijos pinigų 

investavimą į visokį šlamštą.
Čia jau negražiai pameluo

ta. Sekretoriaus raportas per
eitam SLA. seimui parodo kad 
jau Gugio pirktų bonų buvo de- 
foltavę net už $73,000. Vadi
nasi, ir Gugis pirko tokį pat 
“šlamštą”, už kokį Grigaitis 
kaltina buvusius Pild. Tarybos 
narius.

KENO ČIA KALTĖ?
Mes demagogija nesivado

vaujame ir buvusių Pild. Ta
rybos narių nekaltiname už bo
nų nusmukimą. Kaltė gal but 
tik ta kad buvo nežmoniškai 
apsileista investmentų prižiū
rėjime. Ypač labai kalti Gri
gaičio sėbrai dabartinėje Pild. 
Taryboje kad jie sustabdė iš
keitimą abejotinų bonų į gerus, 
kaip tą rekomendavo sekreto
rius Vinikas, net įteikdamas 
valdžios įstatymais nurodytą 
planą tokiam be nuostolių iš
keitimui. Kodėl tas iškeitimas 
buvo sutrukdytas? Tegul at
sako Grigaitis ir jo sėbrai.

Bet Grigaitis vengia atsaky
ti į tą klausimą, tik kabinasi 
prie Vitaičio ir Viniko, kodėl 
jiedu duodą tokias informaci- 
ias kokiam ten Brooklyno Sar
gybos Bokštui. Kabinasi bet 
jokių faktų apie tokių infor
macijų davimą neparodo, nes 
jis pats, kaip ir kiekvienas pro
taujantis žmogus žino, Sargy
bos Komitetas savo raštams 
faktus pasiima iš Pild. Tary
bos suvažiavimų ir SLA. Sei
mų protokolų ir iš Pild. Tary
bos narių paskelbtų raportų. 
Kam čia Vitaitis su Viniku?

Nors Grigaitis ir pažymi kad 
“Tėvynėje” tilpusiame raporte 
Vinikas minėjęs apie neiškeis
tus bonus, bet vistiek savo in
sinuacijoms kabinasi prie SLA.

sekretoriaus del kokių tai slap
tybių išdavimo. Mat, Grigai
tis nori kad jo sėbrų atsisaky
mas išgelbėti arti 400,000 do
larių SLA. turto pasiliktų slap
tybe: kad nariai to nežinotų!

S.L.A. Sargybos Komitetas. 
(Bus daugiau)

GRYŽTA DRANGE- 
LIENĖ IR KITI

DULR praneša iš Kauno kad 
Amerikos operos dainininkė B. 
Drangelienė ir pianistė Brie- 
dytė, abi iš Chicagos, jau gryž- 
ta Amerikon. Jodvi turėjo 15 
pasekmingų koncertų visoje 
Lietuvoje.

Gruodžio 4 d. jos apleidžia 
Lietuvą.

Jodvi išbuvo Lietuvoj ilgiau 
už visus kitus Amerikos artis
tus, DULR parkviestus į Lie
tuvą šią vasarą.

Tą pačią dieną išvyko Ame
rikon ir Dr. Al. M. Račkus. Jis 
buvo nuvežęs į Lietuvą savo 
labai brangų senų pinigų ir ki
tų dalykų muzejų, kurį Lietu
vai ii’ padovanojo.

Su jais atvažiuoja skulpto
rius Rimša, kuris mano suren
gti įvairiuose Amerikos mies
tuose savo kurinių parodas.

Toliau DULR praneša kad 
Chicagos jaunuolis boksininkas 
Knašas, kuris su kitais sporti
ninkais šiais metais garbingai 
atstovavo Amerikos Lietuvius 
sportininkus, sumušė stipriau
sius Latvijos ir Estijos boksi
ninkus.

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

RADIO UROGRAMAS
IŠ KAUNO

Praeitą sekmadienį, Gruodžio 
8 d., 12:45 vai. dienos, pirmą 
kartą Amerikoje girdėjosi Lie
tuviškas radio programas iš 
Kauno radio stoties! Tiesiog 
buvo malonu klausyti kai at
ėjus paskirtai valandai, Ame
rikos Columbia Broadcasting 
Company pranešėjas paskelbė 
jog prasideda Lietuviškas pro
gramas iš laikinosios Lietuvos 
sostinės Kauno. Tuoj pasigir
do balsas iš Kauno, Lietuviš
kai keliais žodžiais ir paskui 
perstatymas programo Angliš
kai. Programą Angliškai per
statė viena panelė, o kalbėtoją, 
Švietimo ministerį Prof. Juozą 
Tonkūną perstatė Suv. Valsti
jų Pasiuntinybės žmogus.

Prof. Tonkūnas pasakė trum
pą kalbą Angliškai, bet jo An
gliška kalba girdėjos labai gra
žiai ir sklandžiai.

Po kalbos sekė dainų progra
mas: Kauno operos artistė Jo- 
nušaitė-Zaunienė sudainavo ke
letą lengvo turinio dainelių, po 
jos dainavo operos choras, ku
ris užbaigė su Lietuvos him-, 
nu.

Gaila kad ne visos radio sto
tys Columbia tinkle tą Kauno 
programą perdavė. Paveizdan 
Chicagoje nebuvo girdėti iš jo
kios Chicagos stoties. Jos tu
rėjo tam laikui savų skelbimų.

Reikia taipgi padaryti pas
taba pačiam Kaunui del pro
gramo. žinant kad programą 
sudarė patys operos dalyviai, 
reiškia operos dirigentui žinant 
ar net vadovaujant, tikėtasi 
stipresnio, gražesnio progra
mo. Artistės Zaunienės ir 

operos choro dainos buvo tvar
koj, tačiau į pasaulį leidžiant 
programą galima buvo dainas 
duoti su orkestro akompani
mentu: juk Lietuvos opera tu
ri savo orkestrą, kurį gali pa
statyti kada tik reikia ii- kur 
reikia. Taip sau tik atmesti
nai koncertuoti, tokia reta pro
ga, nereikėjo. Kad butų kokie 
sunkumai su orkestru, jei rei
kėtų jį samdyti, tiek butų to, 
pianu akompanuojant butų ma
žiau kaštų. Bet dabar, turint 
valstybės apmokamą orkestrą, 
viskas ko reikėjo tik pastatyti 
jį dainoms akompanuoti.

Linkėtina kitą sykį geriau 
padaryti, nors gal ta kita pro
ga negreit ateis. Bet tą gali 
padaryti duodant koncertus į

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiuj

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN

F. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kamnas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

IWILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

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

HEnderson 9292

kitas šalis, nes ten Europoje 
tokie programų pasikeitimai 
buna tankiau. Girdėjęs.

Nebūk žilas
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, 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 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. D 
Box 54 Universal, Ind.
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KAIP ATRODO DARIAUS IR GIRĖNO LAI
KINAS KAPAS KAUNO KAPINĖSE

Patinka Aprašymai apie 
Lietuva

— Kauno kapinėse, | Skromanas, iš Šeduvos,
■L —    , 1.4- ~ 4- X". 1 1 XX XX x X    ? - _ 1

Kaunas. - 
prie Vytauto prospekto, netoli 
karo lakūnų kapų jau kelintas 
mėnuo verda smarkus darbas. 
Tenai statomas laikinis mauzo- 
lejus-koplyčia, kuriame ilsėsis 
žuvusių transatlantinių lakū
nų Dariaus ir Girėno kūnai.

Mauzolejus yra laikinas to
dėl kad su laiku, kai bus pa
statyta Prisikėlimo Bažnyčia, 
tų didvyrių kunus perkels i 
speciales kriptas toje bažny
čioje, kuriose bus laidojami 
pasižymėję tautos žmonės.

Kauno kapus beveik kasdien 
aplanko arkitektas Liandsber- 
gis ir prižiūri laikinio mauzole
jaus statybą. Mauzolejaus pro
jektą sudarė pats Liandsber- 
gis, arkitektas Šalkauskas ir 
inžinierius Mačiulskis. Vidaus 
įrengimas jau baigtas, lieka 
tik baigti viršų. Į požemį yra 
padaryti du inėjimai. Vienas 
įlipti, antras išlipti. Tas pa
daryta todėl kad. esant dides
niam lankytojų skaičiui, galima 
butų greičiau apžiurėjus kars
tus užleisti vietą kitiems, švie
sa į požemį ineina per didelį 
apskritą langą, įtaisytą mauze- 
lejaus viršuje. Taip pat įveda
ma elektra. Rūsys yra apskri
tas, jame palikta vieta alto
riui ir vainikams sudėti, o šo
ne įtaisyta pečiukas. Jis bus 
kuriamas tik esant dideliems 
šalčiams, palaikymui daugiau 
vienodos šilumos viduje.

Prie inėjimo į mauzolejų de
dama Dariaus ir Girėno žalva
rinis bareljiefas skulptoriaus 
Pundžiaus darbo. Bareljiefo 
apačioje kabės žalvarinė lenta 
su Dariaus ir Girėno 
to tekstu.

, vie
nas iš geresnių akmens tašy
toji], pasiėmė užbaigti mauzo- 
lejaus viršutinę dalį. Skroma
nas atsivežė 
du vagonus 
mauzolejaus 
baigti. Tas

granito 
daliai

jų nėra reikalo kartoti, 
bus pakviestas kunigas 
pašventinti. Mauzolejus 
apie 100 ketv. metrų

kas didvyrių kūnai bus 
variniuose karstuose su 

pro ku-

iš Šeduvos tašyto 
melsvo 

viršutinei 
akmenų tąsymo

specialistas sako kad tuos mel
svo granito du vagonus jis su
rinkęs Kėdainių, Panevėžio ir 
Šiaulių apskrityse, nes vienoje 
vietoje esą sunku surast dides
nį melsvo granito kiekį.

Kuomet įvyks didvyrių kūnų 
perkėlimas į mauzolejų, komi
tetas nusistatęs jokių iškilmių 
pernešant kunus nedaryti, nes 
faktinai lakūnų laidotuvės įvy
ko ir 
Tiesa, 
vietai 
užima 
plotą.

Kol 
padėti
stikliniais langeliais, 
riuos lankytojai galės matyti 
žuvusių lakūnų veidus, bet ne
trukus karstus teks padėti į 
sarkofagus. Sarkofagų projek
tus žada padaryti dailininkas 
Kalpokas, pasikvietęs į talką 
dailininką Jonyną.

Jeigu oro sąlygos laikino 
mauzolejaus statybą nesutruk
dys tai apie Naujus Metus la
kūnų kūnai bus perkelti į Kau
no kapus, šiems darbams vyk
dyti komitetas yra paskyręs 

litų. Arkitektas 
mauzolejaus sta- 
nemokamai.

Pts.

apie 21,000 
Liandsbergis 
tybą prižiūri 

“L. A.”

testamen-

Dabar baigiamas 
jaus viršus, dedama 
kad nepereitų drėgmė.

mauzole- 
izoliacija

Lietuves Viešiems Dar
bams Paskirta 
2,432,000 Litu

d.

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- 
mokėjimu. (4)

— Lapkričio 
kabinetas priėmė 

metų viešų darbų 
; apima 2,432,000 
Ši suma bus išmo- 

už atliktus 
vykdys savi-

Notari’s
3341 

Tel. MI.
Taipgi akordiomj

Accordion School 
EAST 55TH ST.
4447 LO. 4027 

taisymas.
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Henninger’s
Art Store

8809 Superior Avenue
Pilnas pasirinkimas 

Religiškų Paveikslų, 
Kryželių, Stovylėlių

Pirkit savo Kalėdinės 
anksti.

Kaunas, 
ministerių 
1935-1936 
planą, kuris 
litų sumą. ! 
keta bedarbiams 
darbus. Darbus 
valdybės, susisiekimo ir švieti
mo ministerijos. Iš priimtas 
viešų darbų plano sąmatos su- 

I sisiekimo ministerijai teks apie 
600,000 litų, švietimo ministe- 

i rijai 20,000 litų, o visa kita 
suma savivaldybėms.

“L.A.”

visokių ►
Rąžančių, J 

ir tt. “ 
Dovanas t 
(50) P
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KARPETŲ AUDĖJAI J 
GRAŽUS IŠ ĮVAIRIŲ SKARŲ-į 
LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- * 
TIESALAI PIGIOM KAINOM ?

K. STEIN ❖
7109 Superior Ave.

Sunaikinimui Persalimo 
. Krutinėję

; Kf i reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikra

H O E D L’ S
MUSIC HOUSE 

į RADIO IR KITI MUZIKALIAI 
“ INSTRUMENTAI

;v Skalbiamos Mašinos 
Refrigeratoriai ir tt. 
savo kaimynystėj.

7412 St. Clair Ave.
(50) <5

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

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

6621 Edna Avenue

»

ENrlicott 1763 Į

(
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 Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MUDIOBIS6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

5
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Nikodemas F. Martišauskas, 
Clevelandietis, kuris jau virš 
59 metų kaip Lietuvą apleidęs 
ir pragyvenęs visą laiką Ame
rikoje, rašo sekančiai “Dirvos” 
redaktoriui:

“Gerbiamas Redaktoriau: — 
Nepakenčiu nepranešęs Tams
tai mano širdies jausmų, skai
tydamas Tamstos aprašymus 
kelionės Lietuvoje. Nuo pat 
pradžios man puolė širdin tam
stos kelionės įdomus aprašy
mas apie tuos dalykus kurių 
dar nesu užmiršęs, nors Ame
rikoje esu jau virš 51 metas. 
Skaitau ir gerėjuosi.

“Bet praeitame 48-me nu
meryje skaitydamas aprašymą 
apie Lietuvą, nepasijutau kaip 
mintyse paskendęs rodos aš 
pats tas po vietas vaikščioju i 
ir jomis gerėjuosi.... Kada 
pakeliu akis, apsidairau, pasi
juntu vėl Clevelande! Net ne
smagu pasidaro kada perskai
tai viską kas parašyta ir apra-

nori

ELEKTRIŠKOS DOVANOS 
KALĖDOMS

štai sumanymas Kalėdoms!
Linksmiausios vaišės esti kai 

draugai netikėtai susieina kur 
namuose pasikalbėti, pajuokau
ti, ir užkandžiauti.

Kiekviena šeimininkė
būti prisirengus tokiam atsiti
kimui patiekti svečiams ką už
kasti, greitu laiku. Tokius už
kandžius greitai galima pasi
gaminti turint namuose elek
triškus padargus, kaip kavai 
virti, duonai apkepinti elektriš
ką toasterį ir kitus.

Jž $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašyki t saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

KALĖDOMS BUS
PINIGŲ

šymet prieš Kalėdas Cleve- 
lando gyventojai turės daug 
daugiau pinigų negu turėjo 
pernai.

Darbuose ir visokiuose užsi
ėmimuose algos pakilo iki 9,- 
000,000 doląrių į menesį.

Guardian Bankas išmokės 
savo depozitoriams $6,000,000.

40,000 buvusių šelpiamų be
darbių dabar dirba ir gauna 
algų bendroje sumoje $2,600,- 
000 į mėnesį.

KALĖDOS JAU NETOLI
Pirkimui Dovanų kreipkitės 
į L J. Šamo Graznų Krautu
vę. Parduodu viską daug 
pigiau negu kitur. Vieta 
prie Lietuvių banke.

L J. SAMAS
6704 SUPERIOR AVE.

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

šymas nutrūksta iki kitam nu-j PakeItis Pharmacy 
menui.... Dar niekad nesi-' 
jaučiau taip skaitydamas kad. 
rodos aš pats tais keliais vaik
ščioju, tuos vaizdus matau — 
per tiek metų nebuvęs Tėvynė
je Lietuvoje!.... Laukiu su, 
didžiausiu nekantrumu aprašy-1 Reumatizmo, 
mų tęsinių....

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

šioje vaistinėje užlaikom vi-j 
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio

■ iicunidwzaii'j, nuo visokių žaiz-
Į du, dedervinių, nevirškinimo vi-

N. F. Martišauskas.” ['durių, užkietėjimo vidurių, ko- 
--------------------------- I sulio, kataro, lytiškų nusilpnė-

Moterims Naujiena
Duosim puikią dovaną jeigu at

silankę musų krautuvėn pirksit 
ką dolario vertės. Mes turim 
moteriškų suknių, skrybėlių ir 
apatinių, taipgi atliekam apsiu- 
vinėjimus. (52

C. Migdal’s Millinery & 
Dress Shop

1191 E. 79th Street

Puikiausios Gėlės
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gėlių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, 
goniams ir 
tom visur 
apiclnkėse, 
telefonuosit 
žymiausia 
St. Clair, 
mis. si

Turim

pokiliams, 
laidotuvėms. — 

Clevelande i 
jeigu parašysit 

Musų įstaiga 
geli ųpardavimo 
Apsipažinkit su 

mtaupysit pinigų. 
:t vainikų ir papuošabi 

Kalėdoms
J. Slapnik, Senior

6102 St. Clair Ave. HE. 1126

Prista- 
plačiai 

ar

ant 
mu- 
(5)

Visckios Gėlės
Gėlės visokiams tikslams ga

lima gauti pas mus pigia kaina, 
vestuvėms, sukaktuvėms, vardu
vėms, ligoniams, ir laidotuvėms. 
Duodama nuolaida Lietuviškoms 
draugijoms ir bažnyčioms. Per 
mus galima užsakyti gėles bent 
kuriame mieste esančiam asme
niui. (5)

Josephine Flower Shop 
8909 Supericr Ave. GA. 7272

' Aliejus — Gąsdinąs
Geriausias aliejus ir gazas au- 

šioje kaimynystėje, 
gerų aliejų. Mu- 

patarnavimas atsa- 
Pas mus pirkti au
gumai laiko ilgiau- 

ga tavas, 
su ma- 

Sena Įstaiga ir

tomobiliams 
Turim visokių 
si: batarejų 
karšiausias, 
temobiliams 
šia. Sunoco 
Duodam Eagle Stamps 
žiausiu pirkiniu, 
atsakanti.
Superior Tire and 

Acessory Company
8007 Superior Ave. ENcl. 9512

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai (Tuxedo) už labai mažas 
kainas išnuomojami šioje Įstai
goje. Turim didžiausi pasirinki
mą tuxedos, dress suits i.r c 
aways. (£

Dress Suit Renta] Co. 
235 THE OLD ARCADE 

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

)

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

Addison Hardware Co.
7400 Wade Park Ave. Cleveland

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

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phono HE 3365

jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Tolei. ENcl. 8533 
Ant.iekn atdara 7 dienas

ir visokiu ki-
(18)

Aptieka 
Cleveland, O. 

ENd. 8534 
savaitėje

Skrybėlės 
vyrams ir vaiki- 
reik skrybėlės ar 

M es patys 
ir skrybėles iš 

ir parduodam 
dirbtuvės kainą. Kreipkitės 
mus pirm negu pirksit ki- 

Taipgi perdirbant senas

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

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

Schmidt Brothers & Co.
. Violin Makers

Roon: 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

Gera naujiena 
nams kuriems 
kenuršs Kalėdoms, 
išdirbant kepures 
geriausių medegų 
už 
pas 
tur.

Sion Hat & Cap Mfg. Co.
7808 Supericr Ave. Cleveland

Auto Taisymas
Taisom automobilius visais at

žvilgiais, parvežam sudaužytus, 
ir pertaisom nukentėjusius. Nu- 
dažom ir padarom kaip naujus. 
Parduodam visokį aliejų—.bet ne 
gasoliną. Turim nilną mašinų 
dirbtuvėm patarnavimą. (5)

East 79th Street Garage 
1238 E. 7Jth St. EN. 2887

Radio Aptarnavimas
Patyręs radio aptarnautojas ir 

taisytojas, senai išdirbta repu
tacija. Einam į Itąnt namus pa
čiame mieste ir apielinkėje pa
taisyti radio. Turim pardavimui
visokių elektriškų padargų, par
duodam radio tubus. (5)

Bruss Radio Service
6026 St: Clair Ave. EN. 4224

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rasių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, už prieinamiausias kainas. 
Turim didžiausį rinkinį deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
ir visokių kitokių brangmenų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, 
ir šiaip brangmenas.

Frank Ceino Jewelry 
6191 St. Clair Ave. HE

radio

Co. 
0465

Paukščiams Maistas
Parduodam geiiausj maistą ka- 
uarkoms, no 10c ir 20e didesnis 
pakelis. Turim pardavimui ka- 
nerkų, šunų ir kitokių naminių 
gyvūnų.

GORDON PARK BIRD and 
SEED STORE 

John Roddie, Prop.
8112 St. Clair Ave. Cleveland

CIGARAI TABAKAS
Cigarai, tabakas, cigaretai, pyp
kės, saldainės prieinamiausiomis 
kainomis. Dėžė cigarų iš 50 už 
$1.07, gražiai supakuota. Kiti 
pigumai cigarų ir tabakų. Ga
liu sutikti visokią kompeticiją, 

mano kaštai maži. (4)

M. GOLDMAN
nes

CUT-RATE TOBACCO CO.
7031 Superior Ave.

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku senų 
auksą ir moku aukštą kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metų patyrimo. (4)

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

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

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

Visokia medega artistams apsi
taisyti nuomojama ir parduoda
ma. Nuolaidos mažnyčioms, klu
bams ir mokykloms — didelis 
pasirinkimas—populiarės kainos. 

Visokį isteriški kostiumai.
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
8606 SUPERIOR AVE.

GArf. 5970 Naktį POt. 3104

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

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario St. (52)

Cleveland, Ohio

IDiiokit Kalėdoms Dovanas*
KURIAS VYRAI IR VAIKINAI ĮVERTINS!

Jį ŠILKO KAKLARAIŠČIAI 65e 2 už $1.25
'^KOJINĖS ................................. 25c ir 35c
**SVETERIAI ...........  $1.95 iki $3.95
^DIRŽAI su SAGTIMIS ..................... $1-00

GEROS PIRŠTINĖS .......... $1.00 ir $1.50
^NOSINĖS SKEPETAITĖS ... 10c iki 50c

Čia tik maža dalis daugybes p
sirinkimui. Atsilankykit pas

MARŠKINIAI paprasti ir įvairiaspalviai
. . $1.00 ir aukščiau 

ir $1.50 
ir $1.00 
ir $1.50 
ir $1.00

Wl

visokiu stilių . ..
PADŽAMOS ..................... $1.00
KAKLINĖS SKEPETAITĖS 69c
UNION APATINIAI ............ 97c
PETNEŠOS ............................. 50c
nikių ir naudingu dovanų

Atdara vakarais.
7002 Superior Av

Kampas Giddings Road

muš.

3

pa

*
*#-

O

#-

e.

| Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

I SUPERIOR MEATS
❖ VISOKIŲ RŪŠIŲ RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS
| KALĖDŲ ŠVENTĖMS
♦ į Taipgi visokiu rūšių Sūriai.

Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus
¥ musų kainos visai prieinamos

j 4506 Superior Ave. HEnd. 8638

i 
f H h x 
C 
H M >4 H P

-i

FURNITUREHELD’S
Superior Ave.6900

LINKIME
Savo kaimynams Lietuviams 

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGU NAUJŲ METŲ

PADARYKIT LOUIS EISENBERG’S
KRAUTUVĘ SAVO KALĖDŲ DOVANŲ

PIRKIMO VIETA
ŠTAI KELETAS PAMINĖTINŲ DALYKŲ

PRALINKSMINKIT SAVO ŽMONA 
Padcvanokit jai Tikrąjį “FRIGIDAIRE’ 

Nieko nereikia įmokėti — issimokėjimac trims metams laiko. 
“FRIGIDAIRE“ UŽSIMOKA UŽ SAVE TAUPYMU MAISTO 

Operavimas pigus ir. pats jis yra patogus.

KALĖDŲ EGLAITES puošimui elektriškos vielos nuo 
Išbandytos geros rūšies lemputės!.........................................

VAIKAMS
Elektriški Traukiniai nuo $3.69 
Movie Mašinos........... ..
China Lėkštelių Setas 
Žaislų Lentelė...............
Siuvimui Reikmenys. . 
Chemijos setai. . . .

. J39c 

..59c 

... 97c 
nuo 25c 

. nuo 10c

. . . 29c 
už 5c

ŽAISLAI
G-Man šautuvai.........

Kick Back Žaislas.........
Užsukami traukiniai.

Juodon rašymui lentos
Piešimo setai

Ir šimtai kitų žaislų žema kaina

.........89c

.........97c

.........79c
nuo 97c

. . .10-25-48c

JŪSŲ SKALBINIAI BUS ŠVARESNI IR ILGIAU LAIKYS JEI 
NAUDOSIT SKALBIMUI APEX SKALBTUVĄ IR PROSYTOJA 
Juos galima pirkti už visai mažai, kaip $49.50 ir galima išsimokėti 
per trejetą metą—

SUTAUPYSIT DAUGIAU NEGU UŽMOKĖSIT

Keturių Šmotų pjūklo prietaisai .............................   81.39
Flash Lights nuo 39c 3 Ašmenų kišeninis ptilis 39c

LOUIS EISENBERG
HARDWARE

CRAXD PEČIAI — APEX PADARGAI — FRIGIDAIRE 
1169 EAST 79TH STREET ENdicott 8805

DUOKIT ŠIĄ NAUDINGĄ LEMPĄ
Tinkamiausia Kalėdoms dovana yra Akis 
Saugojanti Study Lamp arba Akis Saugo
janti Trijų Šviesų Lempa. Žėrinti Kalėdų 
linksmumu, ta akis saugojanti lempa duos 
puikią šviesą studijavimui, skaitymui, 
šymui, skaičiavimui, siuvimui. Kožnam 
reikalinga ir naudinga.

THE ELE C I K f C A L
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Rengkitės Dalyvauti “Dirvos” Naujų Metų Suti
kimo Baliuje — Prenumeratoriams Dykai

Po Naujų Metų, per kelias 
savaites visi Clevelando Lietu
viai vienas kito klausinės: “Ar 
buvai ‘Dirvos’ Naujų Metų Su
tikimo Baliuje?”

Tik ligoti, nesveiki, ir kurie 
tą vakarą dirbs, arba bus ki
tur išvažiavę, nedalyvaus tame 
Baliuje, o tie kurie nėra “Dir
vos” skaitytojai, raudonuos iš 
sarmatos kada jų draugas pa
klaus: “Kodėl tavęs nemačiau 
‘Dirvos’ Naujų Metų Sutikimo 
Baliuje?” Jiems bus sarmata 
prisipažinti kad jie del neužsi- 
rašymo “Dirvos” negavo pa
kvietimo j tą Balių!

NEPAPRASTAS PROGRA
MAS 12 VAL. NAKTIES

šis ’‘Dirvos” Balius, rengia
mas dykai visiems “Dirvos” 
metiniams prenumeratoriams, 
atsibus Naujų Metų išvakarėje, 
antradienį, Gruodžio 31 d.. Lie
tuvių Salėje.

8 vai. vakaro, salėje prasi
dės tas linksmas Balius, ir tę
sis iki 11:55 nakties. Tada, 
salėje pasidarys tamsu, ir sce
noje prasidės puikus naujas, 
dar niekad nematytas progra
mas — NAUJŲ METŲ pasiti
kimas. Pasigirs varpų skam
bėjimas ir visoki kitoki gar
sai, pradings senas 1935 metas 
ir užeis Naujas 1936 metas.

Paskiau prašvis scena, pra
sidės linksmi šokiai ir žaislai 
scenoje, ką atliks Jaunoji Bi
rutė. Programas bus trumpas 
bet žavėjantis, įspūdingas, ku
rį dalyvavusieji atmins ilgai.

Scena bus visai naujai įreng
ta ir išpuošta.

Po viso programo, vėl prasi
dės šokiai. Atminkit kad visą 
vakarą bus tik Lietuviški šo
kiai.

Niekur nebus smagiau ir 
maloniau pasitikti Naujus Me
tus kaip “Dirvos” Baliuje!
GAUKIT TIKIETUS DABAR!

Visi vietiniai ir aplinkinių 
miestų “Dirvos” prenumerato
riai, kurie tikisi galės dalyvau
ti tame Baliuje, šiuomi ragina
mi įsigyti savo tikietus dabar.

(Visi turi turėti tikietus, be 
tikietų niekas į 'alę nebus Įlei
džiamas.)

Kiekvienas prenumeratorius 
gaus po DU tikietu (jie bus su 
vardais ir nebus galima per
duoti kitiems).

Ateikit į “Dirvos” adminis
traciją dabar ir Įsigykit sau 
tikietus.

Kurių prenumerata jau pa
sibaigus ar baigiasi, prašomi 
užsimokėti, nes jei nemokėsit 
tikietų negalėsim duoti (kurie 
mokės už visą metą, prie tikie
tų .dar gaus dovanų Kalendo
rių).

Prie durų tą patį vakarą ti- 
kietai nebus pardavinėjami ir 
negalės gauti nei prenumera
toriai, todėl visi pasistengkite 
pasiimti savo tikietus iškalno 
“Dirvos” administracijoje.

Šis balius bus privatinis tik 
“Dirvos“ skaitytojams ir jų 
šeimoms bei draugams.

“Dirva” rengia šį Balių savo 
skaitytojams ir rėmėjams at
silyginimui už paramą per pra
ėjusius 20 metų.

“Dirvos” Administracija.

Į Automobilistas Sužeidė 
Tris Lietuvaites

Automobilistas, kuris mena
ma buvo girtas, trečiadienį 1 
valandą dienos, kada vaikai 
po pietų gryžo į mokyklą, už
lėkė ant keturių mergaičių ir 
civilinio skerskelio prižiūrėtojo 
ir visus sunkiai sužeidė.

Nelaimė atsitiko ant Supe
rior avenue ties E. 43-čia gat
ve.

Iš sužeistų mergaičių trys 
yra Lietuvaitės: Birutė Maci
jauskaitė, 9 metų, Elena Se- 
menaitė, 11 metų, ir Ona Stan
kūnaitė, tų pačių metų.

Automobilistas tapo suimtas 
ir apkaltintas už važiavimą bū
nant girtu. Mergaitės ir jų 
vadas per gatvę tapo nuvežti Į 
ligonbutį.

UN CENSORED SIDE-GLANCES
BY K. .1. M.?

— IMPRESSIONS — 
GATHERED AT THE DIRVA OPERETTE

don’t really mean to say that you thought I was out 
of the picture entirely, that I wasn’t going to “stick my 

two cents worth” in again . . . did I hear ‘one cent’, al
right “one cent’s worth”. There’s that old saying “ you can’t 
keep a good . . .or is it — “Can’t get rid of a bad cent”? 
No, guess I’m not so good at those sayings and proverbs at 
that so while ....

Ha, ha, ha, you and me little brown jug how I love thee; 
ha, ha, ha, you and me little brown jug how I love thee, and a 
varied assortment of other songs and ditties, which are only re
vived after the fourth or fifth “push 'em up”, still whirl thru 
my skull, I again take my pencil and you read in ink —
FOUR STARS —

APIPLĖŠĖ
Praeitą sekmadienį į dentis- 

to Tamošaičio įstaigą įsibriovė 
plėšikai, kada name nieko ne
sirado, ir padarė nuostolių už 
virš $200 išnešdami aukso ir 
pinigų. Inėjo išlauždami du
ris. Dr. Tamošaičio - Thomas 
kabinetas randasi po „antrašu 
6902 Superior avė.

SLA. 14 KUOPOS VALDYBA
Gruodžio 4 d. SLA. 14-tos 

kuopos susirinkime buvo rin
kimas kuopos valdybos 1936 
metams ir nominavimas centro 
valdybos narių.

Centro valdybos nominacijos 
jau buvo paskelbta pereitame 
“Dirvos” numeryje, didumą 
balsų g-avo tautininkai kandi
datai.

Kuopos valdybon išrinkta 
visi tie patys: pirmininku F. 
Baranauskas; vice pirmininku 
J. česna; finansų sekr. — Jo
nas G. Polteris; užrašų sekr. 
Jonas Verbyla; iždininku Juo
zas Vilčinskas. Parinkta nau
ji iždo globėjai: J. Dovidaitis 
ir V. židžiunas, iš senųjų liko 
J. Miščikas.

Kuopos daktarai: Dr. Kame- 
sis, Dr. Matulaitis, Dr. Vitkus.

Organizatorium — Jonas G. 
Polteris.,

Atstovais į Darželį: O. Bal- 
trukonienė ir F. J. žuris. žu
vis taipgi išrinktas kuopos ko
respondentu.

NAUJOS PARAPIJOS 
MOTERŲ VEIKIMAS

Moterų Sąjungos 36-tos kuo
pos veiklios narės sėkmingai 
plečia savo kuopos vajų raši- 
nėdamos naujas nares, jaunas 
ir veiklias, kaip ir jos pačios.

Prie kitų dalykų, kuopa ruo
šia didelį gražų perstatymą 
Gruodžio 29 d., Lietuvių salė
je. Statys veikalą “Ties žalių 
Vartelių”, veikalą išvertė į Lie
tuvių kalbą ir pritaikė musų 
scenai Alvina S. Luizienė. Vei
kalas svarbus ir įdomus, todėl 
kiekvienam bus naudinga jį 
pamatyti ir tuomi įvertinti pa
stangas p. Luizienės, kuri ne
sigaili energijos nei brangaus 
laiku pašvęsti veikalų paruoši
mui. šis yra jau kelintas jos 
išverstas veikalas.

Tikietus šiam veikalui gali
ma gauti iškalno pas komisijos 
nares: J. Salasevičeinę, Bajer- 
čienę, Katkauskienę, Navickie
nę, Luizienę.
i P. štaupienė, korespondentė.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
VEIKIMAS

Lietuvių Moterų Klubas tu
rėjo savo metinį susirinkimą 
antradienio vakare, Gruodžio 
11, Onos Navickienės namuo
se, 554 E. 117 St.

Padaryta daug gerų nutari
mų darbuotei ateityje: Sausio 
susirinkimui nutarta užkviesti 
kalbėtoja iš Moterų Balsuoto
jų Lygos; nutarta rengti kor- 
tavimo vakaras ir šokis Lietu
vių salėje Vasario mėnesį, ir 
rengti kitą kortavimo vakarą 
sukėlimui pinigų Lietuvių kam
bariui Pittsburgho Universite
te ; surengti draugišką vaka
rienę narėms ir jų šeimoms.

Valdybos rinkime, Ona Mi- 
helichienė vienbalsiai išrinkta 
pirmininke 10-tam metui išei- 
lės. Klubo 10 metų sukaktu
vės sueina Birželio mėnesį 1936 
metais, taigi nutarta tuo lai
ku surengti paminėjimą su 
banketu ir šokiais.

Klubo valdyba 1935 metams 
bus: Pirmininkė — O. Mihe- 
lich; vice pirmininkės — Mar
celė Montvilienė, Helena Peč- 
kaitis; sekretorė —■ Adelė Pri- 
mosch; iždininkė — Anelė Lui
zienė ; iždo globėjos — Ona 
Karpienė, Zuzana DeRightienė, 
spaudos — L. Šukienė; atsto
vės į Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjungą — Ona Mihelich 
ir Ona Karpienė. O. K.

NELAIMINGOS MIRTYS
Per metus laiko Clevelande 

nuo įvairių nelaimių namuose 
mirė 119 žmonių. Iš jų 14 bu
vo vaikai.

SUOMIŲ RANKDARBIAI
Higbee krautuvėje šiose die

nose atidaryta Suomijos išdir
binių paroda. Parodą tvarko 
tas pats Louis Bonyhard, ku
ris pernai buvo surengęs Lie
tuvos ir Estijos parodą.

PRADEDA DIRBTI 
PAEŽERIO VIEŠKELĮ

Ilgai svajotas' Erie paežerio 
vieškelis pradeda virsti tikre
nybe. Jau pastatyta dirbti ar
ti 5,000 viešų darbų darbinin
kų. Vieškelis bus išpiltas iš 
dzindrų, visu paežerių nuo E. 
9-tos gatvės iki E. 72-ros, kur 
susieis su Gordon Parke pra- 
sisedančiu Lake Shore blvd.

ATMETA TAKSUS
NUO MAISTO

Ohio valstijos seime, atsto
vai 61 balsais prieš 57 nutarė 
panaikinti mokėjimą taksų už 
perkamus maisto dalykus.

Norima tą įvesti galėn nuo 
ateinančio Sausio 1 dienos.

Dar tą bilių turi priimti val
stijos senatas ir patvirtinti 
gubernatorius.

AUTOMOBILIAIS 
UŽMUŠTA 190

Iki šios savaitės pradžios, 
Clevelando srityje nuo pradžios 
šių metų automobilių nelaimė
se Užmušta arba užsimušė 190 
žmonių. Nors tikėta kad šy- 
met tų mirčių bus žemiau po
ros šimtų, tačiau dar likus tre
jetui savaičių iki metu pabai
gos, galimas dalykas bus pa
siekta ar perviršyta 200.

SLA. SEIMO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS

SLA. Seimo Rengimo komi
sija laikys savo susirinkimą 
kitą penktadienį, Gruodžio 19. 
nuo 8 vai. vakaro, Stonio res- 
taurante, viršuje.

DAUGYBĖ KALENDORIŲ
Jau galima gauti “Dirvos” 

Administracijoje 1936 metams 
sieninius puikius kalendorius. 
Ateikit pasirinkti Kalendorių 
sau, pasiuskit vieną ar kelis 
savo draugams ir giminėms 
Dovanų čia pat Amerikoje, ir 
neužmirškit saviškių Lietuvoje 
— pasiuskit jiems dovaną nuo 
savęs puikų kalendorių.

Dabar siunčiant, jūsų dova
ną Lietuvoje gaus kaip tik su 
pradžia metu.

Kalendoriai po 25c ir per
siuntimo kaštai. Atsineškit ad
resus, jums kalendorius gata
vai susuks ir užadresuos, vis
kas ko reikia, tik patys įmesit 
į pašto dėžutę — ir kalendo
riai jusu adresatus pasieks lai
ku.

BEDARBIŲ VIS BUS
Jeigu Clevelande sugryžtų ir 

1929 metais buvę geri laikai, 
šiame mieste reikės rūpintis 
užlaikymu iki 15,000 šeimų ir 
keliolikos šimtų pavienių as
menų. Dabartiniu šelpimo sai
ku, jų užlaikymas atsieis apie 
$5,000,000 į metus.

1929 metais miestas turėjo 
maitinti tik 1,800 šeimų ir 300 
pavienių.

Dabar padėtis yra tokia: 
daug žmonių jau nuseno ir ki
taip suneeralėjo, jie nebus pri
imami atgal į savo darbus.

Nesenai tapo surašyta Cuya
hoga apskrityje 7,883 šeimos 
iš kurių nei vienas narys jau 
negali dirbti, ir 2,000 pavienių 
netinkančių darbui.

Jų užlaikymui pinigus turės 
parūpinti patys miestai ir ap
skričiai.

“The last shall be first and the 
first shall be last” — so on this 
list. Let us give first mention to 
Twila Babarskas. Not only for 
the very excellent portrayal of the 
waitress, but the very unique and 
diplomatical way in which she set
tled all those arguments, and ex
plained to some of the cranky diners 
why they were receiving plain wat
er while the others were receiving 
colored water with a smell of li
quor. She’s clever off stage too! 
I know.

SLIPS —
And indeed it was slips when our 

charming everyday Stonis Restau- 
trant waitress, Miss Millie Zidjunas 
made that near sommer-sault from 
her chair. From her ghostly ap
pearance you would have thought 
a million eyes were staring down 
upon her. She may be stage shy 
but I must contend, Charles Stonis 
knows how to piick his waitresses 
and Kazys Karpius his diners.

UNSUNG —
Bet eighteen cents you didn’t 

know who that was in the kitchen. 
The person Who dryed 999 spoons, 
999 knives and 998 forks. (Yeah’ 
one fork was missin’ because as 
Georgiė Lucas made a stab for a 
pork chop, someone pulled the dish 
away.) The prongs of the fork are 
still imbedded in the table. But 
to get on with the bet, — The ex
pert dryer of all those utensils (gee, 
how I hate to dry knives and forks), 
was Mrs. Alekna, mother of song
stress Florence.. Here’s a great 
big hand for all of those untiring 
kitchen mechanics, whom are so 
very seldomly mentioned but very 
quickly missed.
ACH’ DU LIEBER —

Perhaps I’m just in a complimen
tary mood but if any one deserves 
credit, it is Mr. Nadas Rastenis, 
director of the show. You probably 
don’t know what a hard job it is 
to pull hen’s teeth . . . well, 
you won’t realize what a job it was 
to teach some of those Scotch- 
Irish Lithuanian actors and actres
ses to “sprechcn ze Lithuanian.” 
Hats off to Mr. N. Rastenis for 
his directing, for his prompting, for 
his teaching, for his patience and 
for his disclosure of rugged in
dividualism in “watching the bir
die” for the photographer, who 
nearly didn’t take the picture.
LOOK AGAIN —

Yes, and upon second look 1 
saw clearly, two of our old troup
ers — Sophia Kane and Bernice 
Russell. After their splendid per
formances, Bernice was rushed off 
in a taxi to vocalize at the Metro
politan Opera, or some doggone 
thing, which took her away from 
us, while Sophia had to crawl under 
the dinner table in order to catch 
her chow. Right under the table 
just as sleekly as could be.
CLEWS —

According to my deductions the 
manner in which Joe Stagnunas and 
Patsy Salkes took their respective 
parts as diners, I’d say it came 
so natural it looked as though our 
Joey and Pat must have had prac
tice elsewhere previously, where 
they were served something more 
palatable than pink water. What 
say, Joe?

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 ELEACH .................................................................... 1.25
RED HENNA PACK ..................................................................................... 1.00
EYEBROW ARCH ...................................................................................................35
MANICURE ....................  35

Buvus po antrašu 1330 G'ddings Road. Kreipkitės sutarrčiai 
Telefonu. Lietuvės aptamautojos.

7011 Superior Ave. Hend. 4825

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Clevelando Lietuvių Kultūri

nio Darželio valdybos ir vei
kiančios komisijos susirinki
mas bus laikomas pirmadienio 
vakare, Gruodžio-Dec. 16 d., 
nuo 8 vai., P. P. Muliolio ofise. 
Kaip žinote, yra rengiamasi 
prie iškilmingo apvaikščiojimo 
Vasario 16-tos, ir Darželyje 
darbas jau varomas, yra daug 
kas aptarti, todėl visi valdybos 
ir komisijos nariai privalo su
sirinkime dalyvauti.

K. S. Karpius, Sekretorius.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

A NATURAL
We’ll all have to agree that Pete 

Luiza copped the show for the 
nonchalant way he supplied the 
clowning. In other words it was 
he who supplied the spice to the 
performance with his laughable an
tics. Why he looked more natural 
on the stage than when he’s giving 
the baby the bottle T . . just 
a second, he doesn’t have any kids, 
does he? O’ well what’s a minor 
slip-up like that, he looked and 
sounded fine just the same!
BOOTIFUL —

With Karpius’ hard thinking and 
Kuvy’s hard working or was it 
vice-versa ... a lovely job of 
stage decorating resulted. Oh yes, 
lest I forgot, Pete Skukas glued a 
couple of ends of that crepe paper 
together, too. Nice goin’ boys, 
pretty color contrasts at that.

NICE PICKING —
You know how hard it is to find 

the keyhole in the dark, (especially 
if someone’s looking through the 
other side) . . . well imagine the 
job Jeanette Jankauskas had at 
times to pick out the ivories on the 
keyboard when the lights were turn
ed off. But she made it nicely, did
n’t she? yep and so did Martin 
Žitkus with his mustache, (mus
tache), ornamental decorations, for 
his mustache, no, I mean for brav
ery, cane etc. etc. Not trying to 
say anything about the mustache 
Marty, you sang very well, even if 
you did sing thru your whiskers.
LISTEN MY CHILUN’

It probably runs in the family, 
but I really must say that besides 
all the other chores Mrs. Karpius 
had to. tend to, she positively gave 
everyone a suprised thrill with her 
very excellent strumming on the 
Kankles. No, she didn’t even get 
flustered, in fact she gave me 
the impression of a baby fascinated 
with a new toy.
DIFFERENCE —

By the way did you notice any 
difference in the appearance of that 
printed program? Well, this humble 
person (get that humble?) would 
like to remark that it looked like 
a program — for that we will have 
to say “Saluta,” to Paul Vasiliaus
kas and company.
ALL IN A BREATH —

The Akron crowd was there. — 
Franks Rokus - eyes and ears wide 
open, playing boy scout to a pal, 
by dancing with his wobbly goil 
fran. Whitey Termanas - uh hub, 
he’s got his eye on some tall very 
smooth-looking blonde, no 1 won’t 
disclose any names. It’s just a 
flame in the distance, says he, but 
when I came close to him, I smelled 
something burning, no he wasn’t 
in a thinking mood either. Windy - 
wal, I just don’t know what to say, 
but she seems to be keeping Bill 
Darulis’ interest, alright, alright. 
Rose and Helen Lugas (behaved 
quite wel. . . —gęe’ I must be slip
pin’ they weren’t even there. One 
of these days someone will be 
athinkin’ I make some of this stuff 
up.

Ya sure, I could go on with this 
column until, if you Were still read
ing it, you would be blue in the 
face. So, let’s just end it, even 
though two weeks late, by saying 
that the entire cast did well, on 
the stage, and at the dinner table. 
All joking aside tho, everyone in 
the cast, extras and all gave all 
they had, and the complimentary 
things heard after the affair, gave 
every indication that the entire 
audience was well satisfied. How 
about you?
P. S.

I have inside information that , 
if you purchase your tickets in ad
vance for the New Year’s Eve 
Celebration, you get a knock-down 
of 15 cents. That’ll make it, let’s 
see ... 50 minus 15, about 
gang let’s make whoopee! Tickets 
on sale at Dirva, 6820 Superior.

AKRON
Knowsey Knoos
Cy SUPER SNOOPER

Tcd-y may ba Friday the 13th, 
but never the less it is your lucky 
day, because there will be no Know
sey Knoos this week, at least as 
far as snooping is concerned. In
stead there will appear in this 
column an editorial, if I may call 
it that, which I hope every young 
man and woman in Akron will read 
very carefully and consider seriously 
for it concerns itself with a mat
ter of grave importance. So with
out any further adeiu, here it is;

FACING THE FACTS
In the year 1932 there was form

ed in Akron a new organization — 
an organization whose prime pur
pose was that of bringing together 
the Lithuanian youth of that city. 
This organization was named the 
Akron Lithuanian Social Club.

Some three years have elapsed, 
and the time has come to test 
whether this group will long en
dure. We have come to the period, 
in the life of the A.L.S.C., that 
will soon determine whether we 
still ARE the Akron Lith. Social 
Club or whether we WERE the 
Akron Lith. Social Club. You, as 
an active member, undoubtedly re
alize that we have been on the de
cline for some time; that we no 
longer possess the spirit and in
terest that we once maintained; 
that we no longer are as active in 
either local or foreign circles as 
we were in the beginning years. 
Have we reached the peak and are 
beginning to drift downward — 
to the end ? Are we on the road 
to disbandment? Is the A.L.S.C., 
as a whole, going to be a thing 
of the past? What is your answer? 
Are you willing and anxious to see 
the A.L.S.C. live on and make a 
comeback to the position it once 
held ? Or are you one of those who 
are satisfied to sit back and say, 
“It was swell while it lasted?”

Tho fate of the A.L.S.C. is being 
placed in your hands. You are 
the jury. The few members who,. 
during the recent past, have been 
endeavoring to bring the club thru 
this semi-dormant period will soon 
be exhausted, the club needs your 
helping hand, at least your moral 
support, NOW! Later may be too 
late.

Therefore, remember this. It is 
of utmost importance. The A.L.S.C. 
is going to hold an important meet- 
nng in conjunction with its social 
nite, Thursday, Dec. 19, 8:00 P.M., 
on the 6th floor of the Y.W.C.A. 
An important matter will be dis
cussed and decided upon that even
ing. It might be the last gathering 
of the A.L.S.C. Who knows? We 
are drifting down and down, you' 
know it. But what are YOU go

ing to do about it? Are you a 
quitter? Are you ready to give 
up? Or are you still an active sup
porter? Are you ready to start 
anew, if necessary?

But before you decide, look bacl&r, 
—. think about those first two 
years or so. Remember the many 
pleasant moments the “gang” used 
to have ? Remember those Fun- ’
full out-of-town jaunts the whole 
“gang” used to take? Remember 
the beach parties, weiner roasts, 
card parties, dance — the fun? 
Remember the many friends you've 
made both here and there? Yes, 
those were the “good ole days”. 
Weren’t they? But are they going 
to be just a memory? Are they 
going to be a thing of the past? 
Or will we continue on, but with 
renewed vigor, to make those mem
ories merely serve as an incentive 
for a BETTER AND MORE EN
THUSIASTIC AKRON LITH. SO
CIAL CLUB.

Me have reached the point where 
the road goes in both directions —• 
upward to greater fun and glory 
and downward to the end. Which 
are we going to take? This com
ing Thursday, Dec. 19, at the Y.W.
C.A. may give the answer. YOU 
MUST BE THERE.

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.

Markaradams Kostiumai
Didžiausias pasirinkimas Maska
radų kostiumų tarp New Yorko 
ir Chicagos, 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

VISOKIOS
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 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699
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SVARBUS IR NEPAPRASTAS
LIETUVIŲ SALES

NAR1Ų-ŠER1NINKŲ

SUSIRINKIMAS
Gruodžio-Dec. 13 '
LIETUVIU ■ SALĖJE i

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.
Visi pribuki t—išgirsit naujų naudingų sumanymų

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th SL

pirkit GERUS ANGL I nuo;
J. J. STANKUS

Švari, duodanti didelę kaitrą, ilgai ; 
deganti ir visai mažai pelenų, j

Naudojama furnasuose i 
ir pečiuose. ?

ARLINGTON ICE & FUEL CO. ;
16201 SARANAC ROAD ;

GLenville 5787 Cleveland, Ohio. ;
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