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aras ar Taika Europoie
Paaiškės šiose dienose

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUTOMOBILIŲ darbai 
Detroito srityje ir bendrai 
visoje šalyje pereitą savai
tę pakilo nepaprastai auk
štai — padaryta 98,582 au- 
tomibiliai ir trokai, ko nie
kad dar nebuvo automobi
lių istorijoje Lapkričio me- 
nesė. J934 metais tą pa
čią savaitę buvo padalyta 
tik 24,800 automobilių.

PLIENO IR GELEŽIES 
reikalavimai šiuo meto lai-i 
ku yra nepaprastas reiški- 
nis. Gruodžio mėnesi išve
žimas plieno medegos paki
lo 75 nuoš. virš Lapkričio 
mėnesio.

Plieno plotvių dirbtuvės 
dirba tarp 65 ir 75 nuoš. 
normalio, ir padidėjo dar
bai kitose plieno gaminimo 
dirbtuvėse.

Cleveland© srityje plieno 
darbai pasiekė iki 84 nuoš., 
Youngstowne pakilo iki 62 
nuoš.

Tikima darbų apmažėji- 
mo švenčių laiku, kada bus 
daroma inventoriai.

Automobilių gamyba ir 
reikalavimas plieno prie 
statybos yra svarbus šalti
niai sunaudojimui plieno.

Daug plieno reikės trum
pu laiku statymui 10,000 
prekinių vagonų Pennsyl
vania gelžkelio linijai. Be 
to, kelios kitos gelžkelių li
nijos užsako po kelis tūks
tančius prekinių vagonų.

Nužudė keturis. Los An
geles, Cal. — Pamišęs ar 
jtužęs iki nesuvaldomo lai
psnio, vienas darbininkas 
dirbąs prie viešų darbų, 
atsinešęs šautuvą nušovė 
keturis kitus darbininkus 
ir kelis sužeidė. Sako jis 
negalėjo pakęsti kitų dar
bininkų apsiėjimo su juo. 
Jis kitiems atnešinėjo van
dens laike darbo.

Youngstown, O. — Plieno 
ir geležies produkcija šioje 
srityje žada dar labiau pa
kilti Gruodžio mėnesio bė
giu.

Spalių mėnesį visoje ša
lyje plieno industrijoje dir
bo 436,554 darbininkai, gi 
Rugsėjo mėnesį dirbo 429,- 
217 darbininkai.

Anglijoje, angliakasyklų 
darbininkai grąsina strei
ku, darbininkai reikalauja 
padidinti algas dviem šilin
gais į dieną.

Gruodžio 18 d. įvyks ka
syklų darbininkų unijos va
dų konferencija aptarimui 
kaip laikytis toliau.

TAUTU SĄJUNGOS 
TARYBA SPREN
DŽIA SANKCIJAS

Londonas, Gr. 19. — 
Nesusipratimams Angli
joje didėjant del pasiū
lyto Etiopijos - Italijos 
taikos plano, rezignavo 
Anglijos užsienių reika
lų sekretorius Samuel 
Hoare.

Londonas. — Anglijos ir 
Prancūzijos pastangos už
kirsti kelią karui Afrikoje i 
pasiūlant Etiopijai ir Ita-1 
lijai taikymosi sąlygas ne
gavo pritarimo abiejose pu
sėse. Italai rėkia kad jie 
gauna permažai, o Etiopai 
pamatė kad nuo jų atima
ma perdaug.

Gruodžio 18 d. prasidėjo 
Tautų Sąjungos tarybos po
sėdis tolimesniam sprendi
mui kas daryti prieš ka
riaujančias valstybes.

Pačioje Anglijoje prasi
dėjo bruzdėjimas prieš vy
riausybę, ir premjeras St. 
Baldwin turi pilnas rankas 
darbo. Jo naujai vyriau
sybei net gręsia pavojus iš
irti jeigu atstovų butas nu
balsuos nepritarimą jo dar
bams.

Anglija padėjo daug pa
stangų pastarose dienose 
sueiti į artimesnius santy
kius su Nazių Vokietija ir 
su jos vadu Hitleriu.

Fašistų vyriausia taryba 
susirinko Gruodžio 1S d. 
Romoje tartis kaip atsineš
ti į visą Europą ir Tautų 
Sąjungos boikotus.

Šios savaitės pabaigoje 
paaiškės kokis likimas Eu
ropą laukia — karas ar 
taika.

RENGIA KELIONES PER 
ATLANTIKĄ

Tarp Amerikos ir Euro
pos greitu laiku žada įves
ti orinį pasažierių vežioji
mą. Suv. Valstijų vyriau
sybė padarė sutartį su Ka
nada, Anglija ir Airija pa
naudojimui jų žemių lėktu
vų nusileidimui. Manoma 
įvesti keturias keliones į 
savaitę.

Tikima kad kitą vasarą 
lėktuvai jau pradės kelio
nę, vežiodami paštą ir pa- 
sažierius.

PREZIDENTAS NORI 
DAR $500,000,000

Washington. — Dabarti
nė administracija apskai
čiavo kad sekančiam fiska- 
liam metui viešiems dar
bams dar reikės pusės bili
jono dolarių ir Prezidentas 
Roosevelt pasiryžęs prašy
ti sekančio Kongreso tą su
mą skirti.

PRANCŪZIJA STOVI 
SU TAUTU SĄJ-GA
Paryžius. — Prancūzijos 

Premjeras Lavai darė pra
nešimą atstovų bute apie 
savo atsinešimą į Italijos 
karą. Jis gynė Prancuzi- 
jos-Anglijos siūlymus baig
ti Italijos-Etiopijos karą.

Lavai tikrino kad tokie 
pasiūlymai buvo reikalingi 
prieš pradedant Tautų Są
jungai svarstyti draudimą 
pristatyti Italijai aliejaus.

Lavai toliau sako: “Ita
lijai ruošiama naujos rim
toj pabaudos. Prancūzija 
prisilaikys savo pažadų. Ji 
gali būti įtraukta į karą. 
Tačiau galit būti tikri kad 
aš viską atsargiai apsvars
čiau ir numačiau visas pa
sėkas.”

Atstovų butas nubalsavo 
Lavalo vyriausybei pasiti- 
tikėjimą.

Šis balsavimas duoda ga
lę Lavalui vykt į Geneva ir 
ten dirbti planus Italijos 
Etiopijos taikai.

ITALAI APMUŠĖ
ETIOPUS

Roma. — Gruodžio 18 d. 
valdžia paskelbė kad šiau
rinėje Etiopijoje Italų ka- 
riumenė po trijų dienų ko
vos sumušė Etiopus prie 
Tekkaze upės, išmušdama 
500 Etiopu. Pačių Italų žu
vo 272.

Gruodžio 17 d. valdžia 
pranešė kad Italijos kariu- 
menė Etiopijoje buvo pri
versta trauktis. Daug už
mušta šiauriniame fronte, 
kur ilgai laukti didelio mū
šio.

ITALAI NORI DAU
GIAU ETIOPIJOS

Roma. — Anglijai-Pran- 
cuzijai pasiūlius Italijai pa
liauti karą su teise kontro
liuoti beveik du trečdalius 
Etiopijos, Italams to ne tik 
nepakako, bet jie pradėjo 
šturmuoti ir rėkti kad jie 
nori daugiau Etiopijos.

Visa Italija agituojama 
prieš Europą, ir moterys 
suagituotos atiduoda savo 
auksinius šliubinius žiedus 
rėmimui savo valdžios, ir 
visi rėkia “Mes jiems paro
dysim!”, reiškia Europai ir 
Etiopams.

Mussolini savo kalboje į 
didelę minią žmonių Pon- 
tania mieste pavadino visą 
Europą ‘sukčiais ir parei
škė jog Italija “kovos iki 
galo” už savo teises.

Mussolini ir jo atstovai 
sako Italija atmes visokius 
taikos siūlymus jeigu jie 
neatitiks Italijos reikalavi
mams.

RUSIJA JIEŠKO SAN 
DRAUGU PRIEŠ VO
KIEČIUS, JAPONUS

Maskva. — Tiktai dide
liu nepatogumu Sovietų Ru
sija prisilaiko Tautų Są
jungos nustatytų sankcijų 
prieš Italiją, — rašo Ame
rikos laikraščių korespon
dentas Frazier Hunt.

Ji tą daro dėl dviejų prie 
basčių: pirma, gauti užjau- 
imą iš Anglijos pusės bu

simame kare prieš Japoni- 
ą ir Vokietiją; antra, tu- 
•ėdama viltį kad Tautų Są 
mo-a užkirs Hitlerio norą 

verstis į Centralinę Europą 
r Rusiją.

Nežiūrint netikrumo Ita
lijos padėties ir dvigubo 
■"rąsinimo iš Vokietijos ir 

Japonijos pusės, Sovietų 
Rusija dabartiniu laiku 
'aučiasi saugiausia negu 
kada buvo pastarų trijų 
metų bėgyje.

Sov. Rusija tiki laimėjus 
sau užtarėjas — Angliją ir 
Suv. Valstijas — jos kivir- 
čiuose su Japonija Toli
muose Rytuose, ir Prancū
zijos bei mažosios antantės 
pagalbos pastojimui kelio 
Vokiečių veržimuisi į ry
tus.

Sovietų valdovai negei
džia karo, bet nebijo prie
šų kurie bandytų užgrob- 
i jos žemes.

Sekantį pasaulinį karą 
■sovietų vadai numato bu
siant skerdyne nekaltų vi
sų šalių žmonių. Toks ka
ras bus toks pražūtingas 
kad pralaimėjusiems užneš 
visišką sugriuvimą, o lai
mėtoj ams gali užnešti vi
suotinus sukilimus ir ko- 
nunistines revoliucijas, ša
šo Hunt.

Rusija tiki kad kitas ka- 
■as greičiausia bus pradė
tas Vokietijos ir prie jos 
prisidės Japonija, o tada ir 
kitos šalys bus įtrauktos.

SEPTYNIOS ŠALYS 
PRIEŠ JAPONIJĄ

Londonas. — Septynių 
•alstybių delegacijos, daly
vaujančios karo laivynų 
-onferencijoje, vadovauja
mos Anglijos ir Suv. Vaiš
ijų, atmetė Japonijos rei 
■alavimą karo laivyno spė- 
•ų lygybės. Japonija, tu
rinti daug mažiau žemės ir 
oa.ju.rio linijos saugojimui, 
sulyginus savo karo laivų 
•kaičių su Anglijos ir Suv. 
Valstijų, proporciniai turė- 
ų laivyną daug didesnį už 
'ačiū didžiųjų valstybių.

Peiping, Kinija. — Kinai 
studentai surengė demon
straciją prieš Japonus už- 
grobikus. Riaušėse užmuš
ta apie 10 studentų.

Susekimas negyvų. Dau
gybė Amerikoje žūsta nepa
likdami jokių ženklų apie 
save. Per šių metų septy
nis mėnesius federalės val
džios tyrinėtojai susekė ki- 
Umą ir vardus 397 žmonių 
nažymėtų “nežinomais” iš 
ių pirštų nuospaudų ir iš 
jų taisytų dantų.

IAGINA VALSTIJAS 
SKUBINT ĮVEST SE
NATVĖS PENSIJĄ
Washington. — Vyriau

sybė ragina valstijas imtis 
įvesti savo senatvės pensi
ni sistemą, kad visi nega- 
.inti dirbti seneliai nuo 65 
.netų ir aukščiau, galėtų 
gauti reikalingą pagalbą.

Kaip žinoma, federalė 
/aidžia jau turi pravedus 
pensijų įstatymą ir kaip tik 
Kongresas suras tam tiks
lui pinigų, bus pradėta mo
kėti po $15 tų valstijų se- 
leliams kur pačios valsti- 

s sutiks dadėti po tiek pat 
ar daugiau savo pinigų.

Taigi, tuoj pradės veikti 
,530 senatvės pensijos mo
kėjimo planas kaip greitai 
/aistijos sutiks dadėti savo 
dalį.

Federalė valdžia reika
lauja kad pensijos butų mo
kama visiems piliečiams ne
žiūrint kaip trumpai kuris 
piliečiu tėra.

Townsend Plano Rėmė- 
mejai Rengiasi 1936 

Metų Vajui
Chicago. — Dr. P. Town

send, vadas judėjimo už 
5200 mėnesinės pensijos se
neliams nuo 60 metų ir au
kščiau, paskelbė kad jo or
ganizacija užrekorduos sa
vo trečią partiją ateinančių 
metų Kongreso rinkimams 
.isose 48 valstijose.

Townsend ir jo organiza
cija tiki kad jo planas su
rinks visuotino pritarimo 
r kitą metą prezidento ii 

kongreso rinkimuose lai
mės tie kandidatai 'kurie 
stos už tą planą.

TIKISI DIDELIO BIZNIO
Apskaičiuojama kad šy- 

net Kalėdų švenčiu laiku 
/isoje šalyje visi bizniai 
cures $500,000,000 ineigų 
langiau negu turėjo per- 
oernai.

MASARYKAS ATSISTA
TYDINO Iš PREZI

DENTYSTĖS
Praga. — Čekoslovakijos 

□rezidentas Masaryk, kuris 
savo šaliai tarnavo toj vie
toj nuo pat jos atgijimo po 
oasaulinio karo, Gruodžio 
14 d. rezignavo iš prezi
dentystės. Jis jau yra ar
ti 86 metų. Jo vieton sei
mas rinks kitą. Pats Ma
saryk savo rašte rekomen
davo išrinkti prezidentu ki
tą žymų diplomatą, Edvar
dą Beneš, ir jis išrinktas.

Rezignuodamas, jis pa
skelbė paliuosavimą dauge
lio politiškų kalinių.

Masaryk paėjo iš darbo 
klesos žmonių, jaunas bū
damas dirbo kalvėje.

AUTOMOBILIAIS UŽ
MUŠTA 100 ŽMONIŲ 
Praeitą sekmadienį viso

je šalyje automobilių nelai
mėse užmušta arba užsi
mušė 100 žmonių.

Nežiūrint visų pastangų 
ir kalbų apie vengimą au
tomobilių nelaimių, jos vis 
pasikartoja.
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Linikime visiems “Dirvos“ skaitytojams, 
bendradarbiams, korespondentams ir 

rėmėjams
Redakcija ir Administracija
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SVIESTO IŠVEŽIMAS 

ŽYMIAI DIDĖJA
Kaunas. — Paskutiniu laiku 

sviesto gamyba sezoniniai ga
ja sparčiai sumažėjo. Tačiau, 
'yginamt su praeitų metų tuo 
pat laiku, šymet sviesto eks
portas dar vis yra žymiai di
lesnis. Lapkričio paskutinės 
.avaitės eksportui, pav., pieno 
perdirbimo bendrovės sviesto 
pristatė apie 142,240 kilogra
mų. Perna tuo pat laiku svie
sto buvo eksportuota 99,161 ki- 
ogramas.

Užsienio rinkose paskutiniu 
.aiku sviesto paklausa yra gy
vesnė. Europos sviesto gamy
ba mažėja, del ko Europos val
stybės daugiau sviesto įsiveža1

Pirmų 10 šių metų menesių 
Lietuvos sviesto eksportas at- 
kiromis valstybėmis skirstosi: 

i Angliją išvežta 170,838 cent
neriai, kas sudaro 79.77 nuoš. 
bendro to laiko šymetinio svie
sto eksporto; j Belgiją 7,000 
centnerių; į Egiptą, Palestiną, 
Syrijąr — 14,854 centnerių, į 
'ekoslovakiją 5,422 cnt, į kitas 
Įvairias rinktas 4,482 cnt.
LIETUVOS GAMINIAI EINA 

Į 20 VALSTYBIŲ
Paskutiniais metais beveik 

80 nuoš. viso Lietuvos ekspor
to eina per Klaipėdos uostą.

Per uositą eina Lietuvos ga
miniai ne tik į jūrinius kraštus 
bet ir į tokius kurie prie juros 
jeprieina. Todėl nestebėtina 
bad per Lietuvos uostą Klaipė
dą siunčiamų prekių paskyri- 
no vietos nėra vienoje ar ke- 
’iose jūrinėse valstybėse, bet 
bent keliose dešimtyse jūrinių 
ir4 konltinentalinių kraštų. Be 
to, sekant prekių išvežimą per 
uostą, laiks nuo laiko pastebi
na kad Lietuvos prekės siun
čiamos vis į didesnį skaičių 
valstybių. Jų yra artimų, yra 
gana tolimų.

Išviso tik vienos savaitės bė
giu Lapkričio mėnesį laivais 
išvežta prekių bent į 20 valsty
bių. “L.A.”

Vėl Prasidėjo Arklių 
Eksportas

Kaunas. — Praeitą žiemą kas 
savaitę per Klaipėdos uostą į 
Daniją būdavo išvežama po 200 
iki 300 arklių. Juos gabendavo 
du Danų laivai.

Pavasarį arklių eksportas 
Danijon sustojo ir per visą va
sarą iki dabar teišvežta tik ke- 
’ios mažesnės partijos.

Dabar vėl pradėta Lietuvos 
arklių supirkimas į Daniją ir 
jau išvežta didesnė partija — 
230 arklių. “L.A.”

SOVIETAI AUGINASI 
ŠILKĄ

Šilkas, toks buržujiškas 
ir darbininkams nereikalin
gas dalykas, rūpestingai 
auginamas sovietų valdo
mose Azijos pakraščių da
lyse. Šymet surinkta šilko 
net 18,000 tonų. Šilkas bus 
pigus ne tik į užrubežį iš
vežti bet ir komisarų po
nioms rėdytis.

LIEUVOS KIAULIŲ 
EKSPORTAS

Kaunas. — Lapkričio pasku
tinę savaitę “Maistas” supirko 
10,368 kiaules, paskerdė 7,607, 
į Angliją eksportavo 3,472, į 
SSSR 3,424 ir į kitas šalis 
2,298, viso per savaitę ekspor
tavo 9,194 kiaules.

Be to, buvo eksportuota dar 
20,066 kilogramų taukų, 34,272 
kg. mėsos gaminių, 18,605 pau
kščiai, 2,945 klg. triušių, 10,702 
klg. avienos ir 38,499 klg. krau
jo.

Bekoninės kiaules perkamos 
visuose supirkimo punktuose 
sena tvarka nuo 85 iki 105 ki
logramų gyvo svorio. Riebios 
lašininės kiaulės perkamos vi
suose punktuose. “L.A.”

Išvežta 1072 t. Melaso
Klaipėda. — Lapkričio 27 d. 

iš Klaipėdos išplaukė Anglų 
laivas, kuriuo išvežta į Liver
pool! 1072 tonai Lietuvos cuk
raus fąbįikuose. pagaminto m<~ 
laso. “L.A.”

Klaipėdos Direktorija 
Susidarė

Klaipėda, Lapkričio 28 d. — 
Klaipėdos Krašto gubernato
rius, p. Kurkauskas, savo aktu 
iš Lapkričio 27 d. Krašto di
rektorijos pirmininku paskyrė 
Augustą Baldžių, ūkininką iš. 
Petrulių. šiandien naujosios 
direktorijos pirmininkas ponui 
gubernatoriui pranešė kad jis 
direktorijos nariais paskyrė 
pirklį Vilių Betkę iš Klaipėdos, 
ūkininką Otto Sziegaudą, iš 
Trakininkų, ir buhalterį Ernstą 
Sarau iš Klaipėdos. “L.A.”

VOKIEČIAI NORI 
TAIKYTIS

Kaunas. — Del Klaipėdos 
krašto direktorijos sudarymo 
užtrukimo paskutiniu laiku 
Vokiečių spauda vėl pradėjo 
aštrią kampaniją prieš Lietu
vą, visas negeroves suversda
ma ant Lietuvos vyriausybės 
galvos. Girdi, tik Lietuvos vy
riausybė viena tesanti “kalta” 
kad iki pat šio laiko (Lapkri
čio pabaigos) dar nėra suda
ryta direktorija.

Vis dėlto Vokiečių spauda ir 
dabar randa galimą Vokietijos 
susitarimą su Lietuva, jei a) 
butų pašalinti visi sunkumai 
seimeliui ir direktorijai; b) pa
naikinti neteisėtųjų direktori
jų ir Kauno įstaigų priešingi 
statutui įstatymai ir priemo
nės; c) reviduota Neumanno 
ir Sasso byla bei amnestuoti 
nuteistieji, ir d) panaikintas 
statutinis teismas.

Lietuva turi nemažiau mora
linės teisės reikalauti kad Vo
kiečiai a) tuojau sustabdytų 
savo propagandą prieš Lie ’V", 
b) nesikištų į Lietuvos ’ ' 
reikalus, c) sustabdyt”, 
spaudos kampaniją prieš - 
tuvą, d) laikytųsi esančiu su 
Lietuva tarptautinių susitari
mų, ir e) visiškai ir visam lai
kui atitrauktų savo rankas nuo 
Klaipėdos krašto. “L.A.”
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PITTSBURGH
KOMPANIJOS SKIRIA DIDE

LIUS PINIGUS SAVO ĮS
TAIGŲ IR BIZNIO PLĖ

TIMUI
The Jones & Laughlin Plie- 

iio korporacija, didžiausia ne
priklausoma plieno išdirbystė, 
pasiryžo praplėsti savo įstai
gas ir gamybos įmones, paskir
dama tam tikslui $40,000,000. 
Tai reiškia žymų sustiprinimą 
Pittsburgh© kaipo šalies plieno 
sostinės.

Didelė dalis tų pinigų, 25 mi
lijonai, bus sunaudota pastaty
mui didžiausios tos rūšies iš- 
dirbystės Pittsburghe, plieno 
juostų ir plotvių.

ši kompanija yra 85 metų 
senumo ir šymet pirmą kartą 
imasi tokių didelių pasigerini- 
mų nuo 1929 metų.

The Jones & Laughlin kom
panija savo' plėtimosi pasiryži
mą padarė po to kai United 
States Plieno korporacija pa
skelbė, savo $140,000,000 plėti
mosi ir gerinirnosi programą.

Pennsylvania gelžkelio linija 
taip pat plečia savo veikimą, 
nes šiose dienose išdavė užsa
kymus padaryti už $25,000,000 
prekinių vagonų.

Pennsylvania gelžkelis užsa
kė 10,000 naujų prekinių va
gonų, kas duos darbo del 8,000 
darbininkų ilgokam laikui.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Pittsburgho srityje ir Alle

gheny apskrityje iki šios savai
tės pirmadienio automobilių 
nelaimėse užmušta 255 žmo
nės. Pačiame mieste nuo šių 
metų pradžios jau užmušta 122 
ašmenys, apskrityje — 133 as
menys.

~ PENNSYLVANIJOJE trijų 
dienų briedžių medžioklėj nu
šauta 6 medžiotojai

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

Pas pp. A. Geležauskus įvy
ko pramoga — vestuvių apei
gos ; šliubą davė buvusios Lie
tuvių šv. Petro parapijos kle
bonas Kun. Mahoney. Antry- 
tojaus buvo krikštynos jų nau
jai gimusios dukters. Kūmais 
buvo K. Bartkus su p. O. Osit- 
skiene. Reiškia, dvilypis poki- 
lis; Ponia Geležauskienė yra 
buvus B. Jarašienė. Jie gyve
na prie Birutos gatvės.

SLA. 364-tos kuopos susi
rinkime buvo renkama kuopos 
valdyba, kuri liko beveik ta 
pati: pirmininku — L. Glins
kis, finansų raštininku, J. Ra
moška; iždininku, A. Oleknavi- 
čius; ir buvo nominacijos SLA. 
centro viršininkų. Tautininkų 
kandidatai gavo po 15 balsų, o 
socialistų, kaip pav. Bagočius, 
gavo tik 1 balsą. Kalnas.

HUNTSBURG, OHIO
VIEŠA PADĖKA. Išreiškiu 

širdingą ačiū draugei O. Boty- 
rienei už jos taip malonų ir rū
pestingą atjautimą man' laike 
mano ligos, už lankymą ligoni
nėje ir prižiūrėjimą namuose. 
Gal ateityje galėsiu kuo nors 
ir jums pasitarnauti.

Taipgi draugiškas ačiū vi
siems kitiems draugams ir 
draugėms už lankymą manęs 
ligoninėje ir už gėles.

. Ačiū draugėms H. Grinienei, 
A. Kairaitienei ir A. Rubienei 
už surengimą man dovanų va
karėlio Lapkričio 27 d., ir už 
dovaną kurią gavau jų pasi- 
darbivimu; taipgi ačiū kitiems 
kurie prisidėjo su dovanomis, 
kaip Clevelandiečiams taip ir 
musų apielinkės ūkininkams. 
Tas jūsų visų didelis draugiš
kumas suteikė man daug ener
gijos pasveikimui.

S. Valantinienč.

BALTIMORE, MD.
RENGIAMASI PRIE VASA

RIO 16-TOS. Gruodžio 2 d. 
Lietuvių salėje įvyko Baltirrio- 
rės Lietuvių Draugijų Tarybos 
susirinkimas. Komisija kuri 
buvo įgaliota kviesti Katalikų: 
Federacijos skyrių prisidėti- ir 
bendrom spėkom minėti 18 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves, raportavo kad K. 
Fed. skyrius Kun. L. Mendelio 
lupom griežtai atsisakė imti 
dalyvumą su kitais. Jis pa
reiškė kad pas katalikus yra 
atviros durys visiems, kas no
ri švęsti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę gali ateiti pas 
juos.

Kita delegacija kuri buvo 
nuėjus kviesti parapijos chorą, 
raportavo kad vargoninkas J. 
Čižauskas labai norėtų daly
vauti su savo choru, bet kle 
bonas jam neduoda leidimo.

Išklausius raportų Tarybos 
nariai pasipiktino tokiu musų 
klebono nesukaibamumu ir at
sisakymu' bendrai švęsti tau
tos šventę, šiose iškilmėse’ pa
sižadėjo dalyvauti Lietuvos 
Įgaliotas Ministeris P. žadeikis, 
Marylando gubernatorius, mie
sto mayoras ir kiti aukšti val
dininkai.

Po trumpo apkalbėjimo, Ta
ryba pasiliko tos minties kad 
nežiūrint klebono užsimojimo 
nedaleist katalikams oficialiai 
imti dalyvumą, Lietuvos nepri
klausomybės šventė vistiek bus 
iškilminga ir joje dalyvaus ir 
katalikai, tikri Lietuviai pat
riotai.

PRAKALBOS. Gruodžio 4 
d. Lietuvių salėje įvyko Amal- 
gameitų Unijos (rubsiuvių) 
Lietuvių skyriaus surengtos 
prakalbos: Kalbėjo S. Butkus, 
“Naujos Gadynės” redaktorius 
iš New Yorko. Nors prakalbas 
rengė unijos skyrius, Butkaus 
kalba buvo grynai politinė-ko- 
nunistinė. Butkus vaizdavo 
visokias politines šmėklas, su
skaitė šioje šalyje apie 8 mili
jonus tų baisių “fašistų”, o 
kaip darbininkas turėtų page
rinti savo būvį ir darbo sąly
gas dirbtuvėje, ir kad tas ga
lima' atsiekti tik per organiza
cijas, per uniją, to Butkus vi
sai neprisiminė. Pagai jo ko- 
nunistišką teoriją, “juo blo
giau tuo gėriau”, tai jis ir no
ri kad darbininkams butų blo
giau, tada' bus komunistams 
geriau.

Jis gavo progos unijos kaš
tais pasmerkti kapitalizmą, o 
girt komunistų teroristinę dik
tatūrą, ir jis tą daro. Butkus 
atakavo ne kapitalistus, tikrus 
darbininkų skriaudėjus, bet vi
durinę klėsą, kaip ’tai profesio
nalus ir smulkiuosius biznie
rius, iš kurių, pasak Butkaus, 
susidaro tas “baisus' fašizmas”. 
Vieną dalyką1 Butkus teisingai 
pašake, būtent kad socialistai 
ir komunistai bendrai čia Ame
rikoje nesudaro daugiau kaip 
30,000 ir kad tokiam mažam 
skaičiui negalima atremti to 
baisiojo fašizmo. Limbiniams 
nepatiko jo kalba ir jie po pra
kalbų pradėjo statyti jam pa
klausimus.

Nors tokios prakalbos darbi
ninkams jokios naudos nedavė, 
■■ačiau reikia pasakyti Butkus 
yra1 švaresnis kalbėtojas ir tuo 
toli skiriasi nuo Limbinių šlyk
ščių cirkininkų.

Noriu pastebėti kad mums 
Lietuviais unijistams reikėtų 
kada nors pasikviesti koki5 rim
tesnį kalbėtoją, kuris nors ir 
nesigiria save darbininkų “iš
ganytoju”, bet darbininkams 
pasakytų dauįT naudingesnę ir 
pamokinančią1- kalbą; Komuni
stai su savo kalbomis jau tiek 
'kirėjo žmonėms kad paveizdan- 
šiame ai.vcjyje, iš virš 1200 
narių, į prakalbas atėjo tiktai 
įpiė 100 galvų.

SLA. NOMINACIJOS. Gr 
3 d.' įvylto SLA. 64-tos' krtopoš 
metinis susirinkimas, kame iš
rinkta nauja valdyba kitam me
tui ir nominuota SLA. Pild. Ta
rybos kandidatai.

Nors susirinkime matėsi vi

sokių lapelių kuriuose buvo 
pažymėta įvairių kandidktų ir 
nurodymas kaip už juos bal
tuoti, tačiau vienas labai dide- 
is ir labai mokytas žmogus 
pamatęs lapelį su tautininkų 
kandidatų vardais, staiga pa- 
okęs' ėrilė rėkti: “Ka's tuos1 li
telius čia1 dalino? Aš' protes- 
tiiosiu centrui ir' tbš riomina'ci- 
jos nebus geros!” Po tam pa
reikalavo kad butų išvardinti 
visi senieji Pild. Tarybos na
riai, o išvardijus, vėl suriko, 
“Mbs už- juos' balsuokim!” Mat 
tas žmogus yra labai didelis 
nriešas Adv. Rasteriio ir kaip

■ ©amato kur Rastenio vardą ne
gali ramiai sėdėti. Tai neri
boto keršto asmuo.

Balsavimo pasekffiės tokios

N Rastenis
taut. soc.

14
F. J. Bagočius 20
A. O. šalna 18
J. Mažukna 15
M. J. Vinikas 31
P. Jurgeliui 4
J. S. Lopatto 13
Gugis1 18
S: Mockus 23
Zalatorius 13
Mikužiutė 20
Dr. Naikelis 13
Dr. Stanislovaitis 18
Dr. Bronušas 6

P. P. Jaras.

MIRĖ. Šiose dienose persi
skyrė su šiuo pasauliu Marijo
na Ambrasienė, sulaukus 61 m. 
amžiaus. Baltimorėj pragyve
no 42 metus. Paliko dideliame 
nuliudirine vyrą, sūnų Vincą, 
dukterį Viktoriją, ir keturias 
seseris ir du brolius; dvi se
serys gyvena Lietuvoje, kiti 
.risi Baltimorėje.

Velionė palaidota Šv. Alfon
so kapinėse, su bažnytinėmis 
apeigomis. Paėjo iš Marijam
polės apsk., Igliaukos parapi
jos, Klevinės kaimo.

Lai ilsisi ramybėje Ameri
kos žemelėje.

Brolis Ant. Bulota,

GERAS SUMANY
MAS VILNIAUS

FONDO NAUDAI
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

skyriams išsiuntinėta praneši
mai atkreipianti dėmesį į tai 
kad šią žiemą norima1 galimai 
plačiau išplėsti Vilniaus akci
ją ir ton akcijon įtraukti ne 
tik pavienius asmenis bet ir 
draugijas.

Akcijos vedimui ir Vilniaus 
vadavimo reikalo stiprinimui 
planas yra siūloma sekamas:

1. V. V. Sąjungos skyriai 
per draugijų atstovus arba tie
sioginiai kreipiasi į draugijas 
ir prašo kad draugijos savo 
metiniuose ar kituose atitinka
muose susirinkimuose Vilniaus 
klausimo reikalą iškeltų ir nu
tartų :

a) Prisidėti prie V. V. S-gos 
skyriaus;

b) Iš draugijos' iždo nupirk
ti Vilniaus pasą ir į tą pasą 
įlipdinti ženklų bent už 5 do- 
larius metams;

c) Paraginti kiekvieną narį 
nusipirkti pasą ir pagal išgalę 
(nuo 5' centų ir aukščiau) pa
sižadėti1 kas mėnesį pirkti žen
klų;

d) pasus' ir ženklus parduoti 
ir apyskaitą vesti įpareigoti 
draugijos sekretorių. (Pasai 
ir ženklai jam butų suteikiami 
vietos V. V. S-gos skyriaus).

e) Visus draugijos parengi
mus apdėt Vilniaus taksa, bent 
po 5 centus nuo kiekvieno do- 
lari'o.

2. Skyrius nusitaria1 savo 
darbą ateinančiais metais su
stiprinti ir padidinti — sklei
sti V. V. S-gos išleistus vokus 
ir raginti žmones pirkti Vil
niaus pasus' ir ženklelius, žen
klelius lipdinti nė tik į pasus 
bet taip pat ir ant laiškų, kaip 
“Ghiistmas Seals”.-

.3.. Kur yra Lietuviškos mo-’ 
kykloš; dėti pastangų pasus ir 
ženklelius paskleisti vaikų tar
pe ir raginti juos' tuos pasus 
bei ženklelius platinti.

DIRVĄ

Kurių prenumerata šiuo laiku jau

| PASIBAIGĖ
IW7

W Pašisfėfigkit tuojau atnauįint kad “Dirva” jus lankytų nesutruk- 
doma. Pasistengkit atnaujinti dabar, gausit dovanų I 936 m. sie- 
ninį Kalendorių dovanų. Pridėkit 10 centų persiuntimo kaštų 
padengimui. Pinigus lengviausia prisiųsti įdėjus į laišką $2 po- 
pierinį ir 10c sidabru. Aiškiai užrašykit “Dirvos” adresą ir savo 
ir jūsų pinigai ateis be jokių kliūčių.

“DIRVA” 6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio.
fi <f. f f .£>. f,.f f f Bf fif ,f BBf f f f f f f f f f
SO. BOSTON, MASS.

SLA. NOMINACIJŲ PA
SEKMĖS

Gruodžio 11 d. įvyko South
Bostono SLA. 43 kuopos nomi-
n'acijos į SLA. Pild. Tarybą.
Balsai pasiskirstė sekančiai

soc.taut.
N. Rastenis ' 56
F. J. Bagočius 
A. O', ša’lria 72

24

J. Mažukna
M. J. Vinikas 71

6

P. Jurgeliutė
J. S. Lopatto 62

14

K. Gugis
J. Zalatorius 54

17

S. Mockus
A. Mikužiutė

74
12

J. Miliauskas 
Dr. S. Naikelis 56

5

Dr. J. Stanislovaitis 16
Tuo pačiu žygiu 43-čia kuo

pa1 išrinko savo valdybą, ku
ri iturės darbuotis' per sekan
čius metus. Į valdybą inėjo 
sekanti asmenys: pirmininkas. 
Jankauskas'; užrašų sekr., J. 
Kerdiejus; finansii sekr., St; 
Mockus; ir iždininkas, J. Le- 
kys. Labai veiklus darbuoto- 
ai Susivienijime!

Yra smagu ir malonu kad S. 
L-.- A. nariai įvertina skirtumą 
;arp teisybės ir melo. Kaip 
,ik Bostono Lietuviai ir gal' 
vertinti tuos žmones kurie yra 
/isuomenėš darbuotojai, kuriu 
privatinis gyvenimas ir būdas 
yra rimtas ir teisingas. Mums 
ir reikia tokių žmonių valdyti 
Susivienijimo Centrą ir globo 
ti sunkiai sudėtus SLA. narių 
pinigus. Yra .patartina visiems 
SLA. nariams balsuoti pase
kant Bostono Lietuvius, kurių 
klaidų nedaro sverdami Lietu
vių visuomeninį gyvenimą.

Bostono Lietuvių elgesys tu
pėtų būti pavyzdžiu kiekvienam 
3LA. nariui. Tat imkime pa
vyzdį iš tų kurie teisingai ir 
bėšališkai įvertina SLA. seną 
Pildomąją- Tarybą ir ateinan
čiais kandidatus" į Pild. Tarybą.-

Karolis Karpas

ŠALNA IŠRINKTAS. Kandi
datas į SLA. Vice Prezidentus, 
Antanas’ O. šalna, kaip prane
ša- “Boston Globe” ir patalpina 
jo atvaizdą, Naujosios Angli
jo!; Alumnų metiniame susirin
kimo tapo išrinktas sekantiems 
metams visos Naujos Anglijos 
Alumnų Organizacijos Prezi
dentu.

Pasirodo1 kad Adv. šalna tu
ri ir Amerikonų tarpe nemažą 
įtekmę, kaip šviesus, darbštus 
ir teisingas advokatas, žadąs 
Lietuviams daug naudos savo 
darbais ateityje.

SLA. nariai neprivalo jo pa
miršti ateinančiuose SLA. Pil
domosios Tarybos rinkimuose 
išrinkti jį Vice Pirriiininku. Jis 
sugebės tvarkyti musų jauni
ntą.- S. K.

Švedų Amerikos Linija 
Persikėlė Kiton Vieton

- *-*• —■•

New York. — švedų Ameri
kos Linija nuo Lapkričio 30 d. 
perkėlė saYo genėralį ofisą iš 
21 State Street, kur buvo nuo 
1915 metų, į’ naują vietą, 636 
Fifth Avenue ir 4 West 51st 
Street, taigi dabar bus Inter
national Buildinge, Rockefel
ler Center. New Yorko mieste. 
Naujas ofisas pradėjo veikti 
nuo pirmadienio, Gruodžio 2 d.

ATVYKO SKULPTO
RIUS RIMŠA

Rengs savo Medalionų Parodą 
Chicagoj, New Yorke, Cleve- 

lande, Pittsburghe
Švedų Amerikos Linijos mo

demiškų motorlaiviu “Kungs- 
holm” Gruodžio 7 d. išplaukė 
iš Gothenburgo, Lietuvos pa
garsėjęs skulptorius Petras 
Rimša, taipgi kartu važiuoja 
Dr. Al. Račkus iš Chicagos.

Skulptorius Rimša nori pir
moje eilėje surengti savo me
dalionų ir medalių parodą Chi
cagoj, paskui Clevelande, Pitts
burghe ir New Yorke. Jisai 
atsiveža apie 89 medalių ir me
dalionų. Kartu su medaliais 
lis vežasi porą modelių, iš ku
rių Chicagoje atliedinsiąs nau
jus kurinius.

Skulptorius P. Rimša vyksta 
i Ameriką kviečiamas Dr. Al. 

,Račkaus, išvyko iš Lietuvos 
nėr Klaipėdą Švedų garlaiviu. 
Jeigu P. Rimša daugiau paro
tų Amerikoje neruoštų tai į 
Lietuvą mano gryžti po pusės 
netų.

Kartu parvyksta: Aldona 
Briedytė, pianistė, kuri daly
vavo praeitą vasarą Pasaulio 
Lietuvių Kongrese Kaune; Ber
ta Mikalovski, abi turistine 
klase; Antanas Kaučis į Bos- 
’on, Mass., Anelė Simanavičiū
tė į Chicago; Mykolas ir Niko
demas Radavičiai į Chicago. 
Taipgi gryžta ponia E. Jurge- 
ienė su- sunum Vytautu, Kapt. 
P. Jurgėlos žmona..

Laivas atplaukė į New Yor
ką Gruodžio 16 d.

VI. P. Mučinskas,
Š. A. L. Liet. Skyr. vedėjas:

MILŽINAS LAIVAS 
"QUEEN MARY” 

i ATPLAUKS BIRŽ. 1

New Yorke išbus penkias die
nas pirmu1 atplaukimu. — Iš

plaukimai bus kas antrą 
trečiadieną ištisą metą.

Naujas Cunard White Star 
'aivas milžinas “Queen Mary” 
spiauks trečiadienį, Gegužės 27 
d. ateinantį metą iš Southamp- 
tono savo pirmutinei kelionei 
per Atlantiką. Laivas sustos 
takeliui Cherbourge, ir pribus 
į New Yorką pirmadienį, Bir
želio 1 d.

Pirmu atsilankymu Į New 
Yorką1 laivas “Queen Mary” 
išbus uoste penkias dienas, ir 
šplauks atgal pėriktadieriį, Bir

želio 5 d. Norima laivą apro- 
dyt Amerikos publikai per tas 
oenkias dienas.

Po pirmos kelionės; “Queen 
Mary” paskui plaukios tarp 
New Yorko ir Southamptono 
su sustojimu Cherbourge kas 
antras trečiadienis. Važinėji
mus atliks ištisą metą, atlik
damas kelionę į abu galu kas 
dvi savaitės.

Delei savo greitumo ir rėgu- 
'iaTiškumo laivas bėgyje pačių 
geriausių kelionėms rnėnesių, 
Birželio, Liepos ir Rugpjūčio 
galės atlikti šešias ekspresines 
keliones j abu galu.

Jau dabar galima užsisaky
ti sau vietas antrai ir trečiai 
kelionei, nors dar nėra nusta
tyta kelionės kaina.

Pačios dvi pirmutinės kelio
nės, į čia ir atgal, jau iškalno 
užpildytos su kaupu.

W
W

1^-

SOCIALISTŲ RŪPESČIAI
Dabar dar nežinia kaip to

liau bus, bet socialistų abaze 
atsirado rūpestis statyti klau
simą “kas bus?”. O tą klau
simą ir tą rūpestį sudarė jiems 
nepavykę nominacijos" S. L. A. 
viršininkų 36-toje kuopoje, kur 
socialistų kandidatai atsidūrė 
užpakalyje tautininkų. Tą rū
pestį išdavė pirmiausia didysis 
Jurgelionis, kuris (įgaliotas ar 
neįgaliotas) leidosi pilgrimo 
keliais pas sandariečius pasiū
lyti “taiką” ir kviesti bendran 
■darban SLA. labui.... Jo su
pratimu, renkant SLA. virši
ninkus nėra reikalo skirstytis į 
partijas, tik bendrai balsuoti 
visiems ir kas daugiau balsų 
laimės tas be kliūčių turės būti 
Išrinktas.

Tokia socialistų strategija 
dabar čia sukėlė nemažai nusi
stebėjimo ir daugelis jau mano 
kad turbut socialistų abaze bis- 
d šalta. . . . Vieni kalba vie- 
laip, kiti kitaip, tačiau visi 
endrai sprendžia kad socialis- 
ams paprastai atsiranda min- 

'tis “dirbti SLi\. labui bendrai” 
itsiranda tik tada kada jie 
iradeda netekti žemės p savo 
kojom. Bet kaip tik pajunta 
tad jie kojom užgriebia ką to
kio, ant ko gali nors viena ko- 
ia momentališkai atsistoti, ta
da jie “nei šuniui kelio nero
do”.

Tat ir dabar kada jie “pasi
šventė” net savo lėšomis keliau
si pas sandariečius prašyt “tai
kos”, jau' rodosi kad bene jie 

dous užtektinai pastovėję ten 
kur buvo atsistoję, "Tkur buvo 
sulindę. O itą patvirtina ir 
“Tėvynėje” atspausdintas iždi
ninko Gugio raportas tarybos 
suvažiavimui; ta raporto auto
mis, ponas iždininkas, taip 
drebėdamas skubina aiškinti 
savo veiklą kad, rodos, taip ir 
matyt kad jo kinkos dreba. O 
jei jo kinkos dreba tai dreba 
ir visiems socialistams p6nė- 
'iams, kurių1 eilėje priklauso ir 
nOnas iždininkas.

Šiaip aT taip kalbėsime, vie
nok sočialistų kinkų drebėji
mo simptomai aiškus ir nepa
slepiami, taip kaip nepaslepia
mi ir jų visi neišpildyti priža
dai, kuriuos jie drąsiai pareiš
kė 1934 metų seime Detroite, 
ir kitur. Tuos prižadus jie ne- 
ištęsėjo. Negalėjo ištesėti, nes 
tam reikalui pas juos nėra spė
kų. Užtai dabar atsirado pas 
juos noras pasinaudeti sanda- 
-i'ėčių spėkomis, kad sandarie- 
šiai “bendrai” dirbdami .jiems, 
nadėtų jiems išrinkta SLA. val- 
.dybon vėl jų tuzus. Dviejų 
metų jų sauvaliavimui ir kitų 
pažiūrų purvinimui buvo per
manai. T. P.

PAJ1EŠKOJIMAS. Lietuvos 
Konsulatas Chicagoje jieško šį 
asmenį:

Zigmą Augustinavičių, To
mo sūnūs. Iš žiežmatių’ mies
telio, Trakų ap., 1928 m. gy
venęs Chicagoje.

Lietuvos Konsulritaš 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Ill.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

na vieną dovanų.
VIENĄ KALENDORIŲ GAU

NA DOVANŲ IR NAUJI 
SKAITYTOJAI

Daugiau dasip įritant, 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

10. Kristus Vaikelis
11. Mergina juroj prie kryž.
SIENINIAI 1936 METŲ 

KALENDORIAI
po 25 centus

(Dideli, sieniniai, spalvuoti, su 
tautiškom ir bažnytinėm 

šventėm)
“Dirvos” skaitytojai mokėdami 
prenumeratą $2.00 ir pridėda
mi 10c persiuntimo kaštų, gau-
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. Gražuolės
21. Mergaitės su šuniu
22. Vaikai ir arkliai
Persiuntimui reikia pridėti 10c už 
vieną, po 5c už kožną jsigu užsa

koma daugiau negu vienas.
(Galima pridusti pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

SVEIKINIMAS 
“DIRVAI”

Gerbiamas “Dirvos” Redak
toriau. šiuomi sveikinu jus su 
šventom Kalėdom ir Naujais 
Metais, linkiu kad “Dirva”, 
šviesos .įi'^tįęsos skleidėja, tat'-, 
ptų ir sekančiais metais pa
siektų tuos Lietuvius kurie dar 
nėra jos matę, kad ir pro jų 
namo langus užžibėtų šviesos 
kibirkštėlė.

Tie kurie skaito “Dirvą” yra 
ja labai patenkinti, gaudami 
teisingas žinias, istoriškų vie
tų aprašymus, o šį metą dar 
“Dirva” apddvanoja savo skai
tytojus gražiu sieniniu kalen
dorium.

Ilgiausių metų, geros svei
katos ir ištvermės, p. Redakto
riau, Jūsų sunkiame darbe — 
leidime ir redagavime “Dir
vos”. S. Rodavičius.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago. I1L

BRACES, SUPPORTS 
DIRŽAI

dirb imi ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia 

GcriaūSibh Elastiškos' Kojinės
Ligoninės lovos, ratais kėdės etc. 

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

Į Atema KALĖDOS ? 
įį!Pirkti deimantų, laikrodžių, lai-.*. 
£krodėlių ir kitu brangmenų krei-.t. 
•į-pkitės į seną Lietuvišką vietą, y 
į!Pirmos rūšies laikradėlių taisy-*? 
įtojas. Antrašas •£
į JOS. KONECNIG £ 
? 6407 Superior Ave. Cleveland ^



K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

APSILANKYMAS PAS PREZIDENTĄ
RUGPJŪČIO 16. — Po žolinės šventės, de

legatai vėl susirinko į teatrą ir Kongreso 
bas tęsėsi toliau. Pirm pradėsiant kitus 
mus, Dailininkas šlapelis skaitė paskaitą.

Vėliau buvo paskelbta kad Kongresas 
iš visų organizacijų, paskirų asmenų ir 
virš 200 pasveikinimų, kurie nebuvo kada 
tyti, nes butų užėmę daugiau negu visą i 
laiko.

Pranešta kad Kongrese galutinai susiregis- 
travo 103 delegatai.

Po raportų ir kitų pranešimų, paskelbta 
kad dabar pradės posėdžiauti komisijos, o dele
gatai galės apsilankyti sporto iškilmėje, kuri 
rengta Amerikos Lietuvių sportininkams su 
Kauniečiais.

Tą vakarą tame pačiame teatre surengta 
delegatams ir šiaip įžymesniems svečiams vai
dinimas. Taigi pirmą kartą pamatysime kaip 
Lietuvos dramos artistai vaidina.

Po pietų sporto žaidimai sugadinta, nes li
jo. Gal jie ir įvyko, ir kaip kas nuėjo pažiūrė
ti, bet kiti del lietaus nėjo, o mes kurie buvo
me komisijose turėjome posėdžiauti.

šeštą valandą vakaro, prieš vaidinimą, mes 
tautinės spaudos laikraštininkai ir veikėjai, ta
pome pakviesti arbatėlei pas Lietuvos Valsty
bės Prezidentą Antaną Smetoną, Kauno Balta
jame Name. Dalyvavo apie 30 asmenų, iš jų 
keletas buvo įžymesnių Lietuvos laikraštininkų, 
Vytautas Jakševičius-Alantas, Eltos direktorius 
Pranas Dailydė ir kiti. Mes laikraštininkai už- 
ėmėm pono Prezidento viešajame kambaryje vie
ną paskirą stalą: sėdėjo: Amerikos laikraščių 
redaktoriai, Pietų Amerikos redaktoriai, Latvi
jos redaktoriai, ir minėti Kauniečiai. Svečių 
buvo apsėdę keletas stalų, Prezidentas Smetona 
po kelioliką minutų praleido prie kiekvieno sta
lo, su visais pasikalbėdamas. Prie musų stalo 
atsisėdęs, pats kaipo buvęs laikraštininkas ir 
labai daug laiko praleidęs rašymui — nes Pre
zidentas Smetona yra vienas iš rimčiausių Lie
tuvių rašytojų, — jisai sakėsi jaučiasi kaip su 
savo artimiausiais draugais, čia būdamas, pa
sakė visiems trumpą savo kalbą apie spaudos 
reikšmę Lietuvių gyvenime ir bendrai. Prezi
dentas buvo nufotografuotas su svečiais prie 
kiekvieno stalo.

O kas ta buvo per “arbatėlė”? Gal jums 
įdomu žinoti kaip Lietuvos prezidentas svečius 
vaišina? Tai paskaitykit sekantį. Kaip viso
je Lietuvoje taip ir pas Prezidentą arbatė
lei tik bėda, o jos vietoje geriama visokie “kar
šti” gėrimai: konjakas, benediktiną, krupni
kas ; ir kava dabar išstūmė arbatą. Seniau gal 
buvo bandoma Lietuvoje įvesti gėrimas arbatos 
sulyg Anglijos papročio, kuomet penktą valandą 
po pietų sukviečiama svečiai pasikalbėjimui ir 
užsikandimui. Net buvo priimta ir Angliškas 
pavadinimas, “Faiv-O’klokas”. Dabar gi arba
ta retai kur tenka gerti, visur juoda kava su 
skaniu Lietuvišku krupniku ir kitokiais geri

amais. Užkandis buvo: įvairus sūriai, kumpis, 
visokios mėsos, žuvys, silkės — viskas, viskas 
kas tik tinka lengvam užkandžiui. Patarnavo 
nuolatiniai prezidentūros patarnautojai.

Laike - užkandžio, ponas Prezidentas pado
vanojo mums po savo tik naujai iš spaudos iš
ėjusią didelę knygą, “Pasakyta, Parašyta”, au- 
tografuodamas jas.

Po užkandžio, dar užtrukom geroką pus
valandį, ir ponas Prezidentas aprodė mums sa
vo privatinį muzejėlį, kurį turi ten pat maža
me kambarėlyje greta viešojo kambario. Mu
zejėlį apžiūrėti ir apipasakoti mums padėjo ir 
p. Smetonos sūnūs, Julius Smetona.

Su Julium Smetona esam pažystami 
1928 metų, kada važinėjau Lietuvoje, teko 
kyitis prezidentūroje, ir matytis šiaip kitur, 
tada buvo 18 metų vyrukas, dabar jau 25 
tų amžiaus vyras! Jis mane gerai atsiminė ir 
aš jį taipgi. Jis išrodė man toks pat jaunas, 
tik jau daugiau suvyrėjęs, kaip buvo septyni 
metai atgal. O jau dabar, už kelių dienų, įvyk
sta jo vestuvės! Kaip laikas bėga, kaip keičia
si! Jis prisiminė ir apie imtiką Juozą Šimkų, 
kuris aną metą kartu buvo Kaune ir ėmėsi, o 
dabar jau miręs, po nelaimingų imtynių, virš 
metas laiko atgal. Julius Smetona sakė girdė
jęs ir apie Šimkaus mirtį.

Julius Smetona labai gražaus veido vyras, 
gražios, tyros odos, raudonas, skaistus, sveikas;

dar- 
tari-

gavo 
vietų 
skai- 
dieną

nuo 
lan- 
Jis 

me-

iš veido visai panašus į savo motiną.
Su ponu Julium išsikalbėjom apie Amerikos 

Lietuvių jaunimą, Lietuvystę, ir apie galimu- 
. mus pasikeisti universitetų studentais su Lietu

va. Jis pageidavo, kas mums ir yra labai svar
bu Lietuvystės atžvilgiu, kad kuodaugiau Ame
rikos Lietuvių aukštesnius mokslus lankančio 
jaunimo stengtųsi parvykti į Lietuvos univer
sitetą tęsti mokslus, ten pasidarytų ir gerais 
Lietuviais ir paskui gryžę butų naudingi, pla
čiau pažystą savo tautą ir ją įvertiną darbuo
tojai jaunimo tarpe. Sakė, jeigu butų kokių 
reikalų tuo atžvilgiu, galima kreiptis tiesiog į jį 
laišku ar asmeniškai, jis visame pagelbės.

•Iš jo pasirodė labai rimtas ir plačiai į tau
tos reikalus žiūrintis vyras. Jis yra baigęs Lie
tuvos universitetą. Kitų aukštų žmonių vaikai 
tankiai yra visai netikę ir nenori sekti tėvų pė
domis. Julius Smetona gi matyt nepaleidžia 
Lietuviško gyvenimo ir tautos kėlimo reikalų 
iš savo akių. Kiekviena spraga jo matoma.

Iš prezidentūros, atsisveikinę su Prezidentu 
ir jaunuoju Smetona, lynojant žingsniavom į 
teatrą, kur 7:3Q vai. vakaro prasideda vaidini
mas populiariško veikalo, “Naujieji žmonės”.

Veikalą statė reguliariai Valstybės Teatro 
artistai, ir matėm tai kas butų net sunku įsi
vaizduoti. Lietuviškus veikalus iki šiol maty- 
davom tik musų savanorių-amatorių scenos mė
gėjų pastangomis pastatomus. Iki išvažiavom iš 
Lietuvos, Rusų valdžios laikais, Lietuviško te
atro nebuvo. Amerikoje profesionalių Lietuvių 
artistų sudaryto teatro neradom. Amerikoje 
pradėjom matyti profesijonalius artistus tiktai 
Amerikonus ir pripratom manyti kad patys Lie
tuviai nieko nemoka, nieko neįstengia.

Kaip pats veikalas vaizdavo Lietuvos “Nau
juosius žmones” taip naujai, tikrai gerai Lietu
viai ir pasirodė, ir musų širdys tuomi džiaugėsi, 
o mintys didžiavosi kad ir mes esam lygus vi
same kame kitiems, kada turime teisę ir savo 
laisvę save pareikšti!

Veikalo turinis maždaug toks: Dedasi rū
muose seno grafo ar kokio ten kito didžiūno, 
kuris gyvena dar senu protu ir mano kad visi 
turi būti jų vergais ir jų klausyti. To grafo 
žemės jau visai apkarpytos, išdalintos buvu
siems kumečiams, ir vienas tokių, sau pypkę rū
kydamas ir durnus į akis grafui pūsdamas pa
sako kad va nuo to ir to kapčiaus eina jau jo 
žemė, ir tu nieko nepadarysi! Viena negarbė 
ne tiek dar butų, bet kada jos susideda dvi ir 
trys — tada tai jau tikras pasiutimas grafą 
ima! štai jo sūnūs tarnauja Lietuvos kariume- 
nėje ir Lietuva didžiuojasi, kada pats senis ga
tavas prasmegti kad negali Lenkijai Lietuvą pa
vesti, ir to grafo duktė ar anūkė pamyli ir ište
ka už savo kaimyno kaimiečio vaikino! Tą vei
kalą, manau sau, kada nors pastatysime Cleve- 
lande, nors su savomis menkomis savanorių 
spėkomis.

Veikalas įspūdį darė visapusiai todėl kad 
pastatyti jį padėta kiek reikia pinigo ir viskas 
paruošta kuogeriausia: veikalui padaryta spe
cials scenerijos, artistai savo roles atlieka kaip 
davatka poterius iš atminties, ir jų rubai, nu- 
gramiravimas, 
taip tikru kad 
tu, kur reikia 
ti, verki....

Po teatro, 
buvo pervėlu, 
pagurkšnoti, taigi pora Kauniečių norėjo nusi
vesti mus parodyti Kauno Jachtklubą. Nors 
lynojo ir mudu su Newarkieciu Trečioku norė
jom eiti nakvynės, bet Kauniečių draugų prašo
mi eiti nors pamatyti tą vietą, nuėjom. Bet 
nuėję ir apsidairę joje, nematydami nieko ma
lonaus, tik spiegiančią muziką ir nekurtuos ge
rokai jau įkaitusius šokant, nei padų nesušilę 
išėjom ir keliavom po savo nakvynes.

šviesos — viskas padaro vaizdą 
jį sekant, gyveni kartu su artis- 
juoktis juokiesi, kur reikia verk-

dar sulyg Kauniečių papročio ne- 
dar einama j kavines pasišokti,

Kaip buvo sutarta 
raštinėje, pirm Kon- 
apie 8 vai. ryto jau 
svarstyti, peržiūrėti

PASKUTINĖ KONGRESO DIENA 
RUGP. 17 d. Lyja, 

komisijoms susieiti DULR 
greso sesijos prasidėjimo, 
mes susirinkome. Imama
ir ruošti rezoliucijas. Tarp kitų, įteikta komu
nistų nei tai rezoliucijos nei šis nei tas, ir ko
kie tai be parašų raštai apie darbininkų reika
lavimus. Pasirašę kokie tai “Demokratiško nu
sistatymo delegatų grupė”. Tokie raštai, žino
ma, pateko kur jiems reikia. Iš rimtų, reika
lingais klausimais dalykų buvo kalbos apie Pa
saulio Lietuvių Sąjungos statutą ir patiekta ap
tvarkytos šiaip rezoliucijos.

Prez. Smetonos Kalba Karininkų Ramovėje
Karininkų 
Lapkričio

kiekviena 
pažanga.

pajiega, 
pažanga 
Kasmet 

šventes:

Kaunas (Elta). — Lietuvos 
Valstybės Prezidentas A. Sme
tona pasakė sekančio turinio 
kalbą iškilmingame 
Ramovės posėdyje 
23 dieną:

“Mes džiaugiamės 
tautiškai valstybiška
Mums malonu matyti kasmet 
plintant ir tanke j ant savų mo
kyklų tinklą, malonu matyti 
kaip sekasi šiuo sunkiuoju me
tu įveikti ūkio sunkumai, kaip 
žemės ūkis, derindamasis ap
linkui, persitvarko naujoms 
gyvenimo sąlygoms ir sau pra
simuša kelią pasaulio rinkoje. 
Džiaugiamės kiekvienu savo 
kultūros laimėjimu, kiekvienu 
musų nugalėjimu. Tačiau vi
sų daugiausia turime džiaugtis 
savo krašto apsaugos 
savo kariumene. ' Jos 
mums itin svarbu, 
švenčiame dvi didžias
Lietuvos nepriklausomybės žy
gį ir Lietuvos kariumenės įsi
kūrimą. Jų svoris, jų sugreti
nimas musų tautai savaime su
prantamas: savo ginklo pajie
ga tapome laisvi. Ir tautos ža
dintojų darbai ne ką butų pa
dėję kad musų kariai savano
riai nebūtų pakėlę kalavijo. Jų 
dėka mes turime laisvę tokią 
kokią turime. Del to mes ger
biame ii- mylime savo kariu- 
menę ir gėrimės jos pažanga.

Ne iš sykio atsirado musų 
kariumenė. Prieš septyniolika 
metų buvo išleistas jai pirmas 
įsakymas, o jos tuomet dar ne
buvo. Ji teko kurti, skubotai 
kurti, neturint nei karininkų

rieziuentas Antanas Smetona

vadų, 
Neturėdami 
svetimų
Vokiečių, Anglų, švedų ir A- 
merikiečių, tačiau veikiai įsi-

nei pinigų, 
savų, 

karininkų

nei ginklų.
kvietėmės
— Rusų,

kuri per kelis mėnesius paruo
šė pirmą laidą savo karininkų. 
Daug buvo iš jų džiaugsmo! 
Tik išėję iš mokyklos, jie tuo
jau stojo kautis su priešais ir 
pasižymi nepaprastu drąsumu 
ir narsumu. Lauko mūšiai bu
vo jiems praktikos mokykla.

Tai buvo prieš keliolika 
tų. O dabar? Dabar karo 
kykla priima kariūnais ne 
lių klasių jaunikaičius, o

mėnesius, o jau 
metus. Kandida- 
daug kad imami

netin-tikinome kad svetimieji 
ka vadovauti musų kareiviams. 
Todėl, ilgai nedelsiant, buvo 
jau pradžioje 1919 metų įkur
ta musų savo Karo Mokykla,

ti :30 valandą ryto, mums laikraštininkams 
buvo suruošta audiencija pas užsienio reikalų 
minister} p. Lozoraitį. Apsilankėme ir jis tuoj 
mus priėmė. Papasakojo apie Klaipėdos krašto 
padėtį ir Vokiečių veikimą tame krašte, paaiš
kindamas kaip atsargiai Lietuviai ten žiuri ir 
teisių ir laikosi tvarkos. Kokios Klaipėdos rin
kimų pasekmės bus p. Lozoraitis nepranašavo, 
bet sako Lietuviai nenusimena ir pasiryžę lai
kytis ir ginti kas sava.

Iš užsienio reikalų ministerijos skubėjome į 
Teatrą, kur turi prasidėti Kongreso posėdis.

Susirinkus, ilgai reikėjo laukti prasidėjimo 
sesijos, nes komisijos nebuvo sutvarkiusios sa
vo rezoliucijų.

Iš nekuriu delegatų paaiškėjo ir šią pasku
tinę Kongreso dieną kad jie atvažiavo ne į pa
sitarimą apie pasaulio Lietuvių reikalus, bet rū
pintis apie Lietuvos vidaus reikalus, apie šalies 
tvarką, nors pati Lietuva turi savo valdžią ku
ri tuo rūpinasi ir tvarką veda.

Pradėjo rinktis komisijos, ir sesija atida
ryta 11 vai. dienos. Požėra iš Pietų Amerikos 
skaitė savo paskaitą iki prisiruošta prie Kon
greso darbų.

Belaukiant darbo pradžios, bemąstydamas 
prisiminiau ir apie musų nabagą Vaitkų — vi
sa Kongreso savaitė praėjo, daugelis tikėjo kad 
jis atplasnos į Kongresą, o jo vis nėra.... Tre
čiokas gavo nuo savo žmonos ir laišką ir kable- 
gramą, kuriuose priminta apie Vaitkų — kad 
jis jau vargu skris.

Amerikiečiams visaip apie Vaitkų nukalbė
jus ir Kauniečiams atsikalbėjus apie jį net su 
visokiais komentarais, baigiantis Kongreso die
noms jau niekas Vaitkaus ir nelaukė: Kaunie
čiai apsivylę tylėjo, vieniems buvo nesvarbu ar 
jis skris ar ne, kiti nori užmiršti savo užsivyli- 
mą, o dar kiti bijo kad jiems kas apie Vaitkų 
ir neprimintų, nes akys svilo....... Kiek ten bu
vo visko pridaryta, kiek prisirengta, kiek išpla
tinta bilietų jo sutiktuvėms, nuo to kai iš pat 
pavasario pradėta iš Chicagos ir iš New Yorko 
telegramai pleškyti buk Vaitkus atskris rytoj 
ar poryt.... iki praėjo trys 
greso.... Per tris mėnesius 
atšalti....

Kauniečiai net taip ėmė

mėnesiai iki Kon- 
visokis upas gali

“Kai

pra- 
pasi-

juoktis iš Vait
kaus: “Ponas, kada atiduosi man skolą?” 
Vaitkus atskris....” ir tt.

Einant prie Kongreso darbų, sesijai 
sidėjus, prisigrudusiame teatre iš balkono
girsta balsas: “Aš sveikinu pasaulio Lietuvius 
darbininkus varde 800 organizuotų Kauno dar
bininkų”. Tai matyt komunistų suruošta de
monstracija, su musų komunistų pagalba, net 
gal savo leidimą į teatrą ineiti kuris nors Ame
rikos komunistas atidavė tam draugui! Tą iš
girdę, kiti delegatai “sveikintoją” nurėkia ir jis 
negauna daugiau kalbėti.

Amerikos bolševikėliai delegatai, Abekas ir 
Mažeika įteikia Kongreso stalui pundą popierų 
ant kurių prirašyta rašoma mašinėle daugybėj

Lietuviškų vardų. Tai yra ta rezoliucija kuriai 
parašus komunistai rinko pirm išvažiavimo jų 
delegatų į Kongresą. Ta rezoliucija reikalauja:

Pagerinti Lietuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams maistą, aprūpinti juos geresnė
mis kameromis, suteikti daugiau laisvo pasivai- 
kščojimo, o pabaigoje reikalauja juos paliuo- 
suoti! Ar norės kaliniai eiti iš kalėjimo kada 
kalėjimo viršininkai suteiks jiems jų draugų iš
reikalautus pagerinimus ?

Antra klaida tų gudrių pelnagaudų su to
mis rezoliucijomis buvo ta kad jie surinkę žmo
nių parašus, originalius lakštus su parašais pa
siliko Amerikoje, kur kokiame skiepe, o visus 
žmonių vardus ir adresus nurašė ant švarių lak
štų, 
rėjo 
tuos 
tieji

me
mo- 
ke- 
rei- 

kalauja kad butų išėję ' aukš
tesnę mokyklą, gimnaziją; mo
ko ne kelis 
dvejus-trejus 
tų esti tiek 
pasirinktinai.

Reikalingas ir aukštasis ka
ro mokslas. Kariumenės va- 
dovybė, juo susirupinus, siun
tė jaunus karininkus svetur ei
tų karinės akademijos moks
lo ir tuo daug pasiekė. Ilgai
niui buvo įsitikinta kad pra
vartu įsisteigti savo aukštoji 
karo mokykla, pravartu savo 
karinė doktrina išdirbti. Kas 
buvo manyta tai padaryta prieš 
kelis metus, šiandien jau tu
rime savo aukštąją Karo Mo
kyklą, nors ir nevadiname jos 
skambiu akademijos vardu.

Karo mokslas musų jaunoje 
kariumenėje yra, vadinasi, pa
daręs daug pažangos.

Gali pasidžiaugti ir apsigin
klavimu. Pradžioje musų sa
vanorių kariumenė buvo aprū
pinta visokiais ginklais, labai 
sunkiai gaunamais. šiandien 
jie vienodinami, šiandien įsi
gyjama vis daugiau ir daugiau 
naujoviškų ginklų, suderinamų 
su karinės teknikos pažanga, 
šiek-tiek karinės medegos iš
mokta pasigaminti ir savo kra
šte. Pradžioje reikė tenkintis 
kariumenei tais trobesiais ku
rie buvo palikti Rusų 
kę musų reikalui, 
yra pastatyta naujų 
daugiau 
reikia, 
praeitis

Musų
mas, jos aprūpinimas visais at
žvilgiais yra toli pralenkęs tai 
kas buvo prieš keleris metus. 
Tokio skirtumo pastebime kas
met daugiau. Mes, žinoma, ne
galime susilyginti su kitomis 
šalimis kurios už mus daug tur
tingesnės ir didesnės, bet vis 
dėlto turime nuolat rūpintis 
kad musų šalies saugumas ei
tų stipryn. Tiesa, paskutiniu 
metu musų visuomenė, ypačiai 
musų jaunimas, daugiau negu 
seniau, ima reikšti rūpestingos 
užuojautos musų karo pajie- 
gai. Ir ne veltui: ji saugoja 
Lietuvos laisvę.

Jei taip, jei kariumenė turi 
apsaugoti sunkiai atgautą Lie
tuvos laisvę ir visą su ja riša
mą musų tautišką kulturinį lo
bį tai mes neturime sustoti 
ties musų kariumenės pasiekta 
pažanga, o turime žiūrėti kad 
pažanga butų kasmet žymes
nė.
nei daugiau ginklų ir stangres
nio auklėjimo.
ga....
na didžiulė valstybė, labai ge
rai apginkluota, nesitenkina 
pasiektais rezultatais, o dar 
daugiau nori apsiginkluoti, nors 
tautai trūksta sviesto ir mė
sos, trūksta ir kitų maisto da
lykų. Tos valstybės vadai sa
ko: Geriau pabadausime, bet 
nusipirksime metalų, tariant 
medegos ginklams. Lietuvai 
nestinga maisto,, negrąso bada
vimo pavojus, bet ji, palygin
ti, silpnai apsiginklavus. Tai 
ar neverta mums daugiau su
sirūpinti ginklais, atsisakius 
gardesnio kąsnio, nuo visokių 
nereikalingų prabangi] ? Tau
tos iždas skiria lėšų krašto ap
saugos reikalams, bet jų neuž
tenka, vadinasi, reikia kad vi
si kiek ir kuo galėdami padėtų 
savo aukomis, čia mums gra
žų pavyzdį rodo aukštieji Ita
lijos dvasininkai, vyskupai) ir 
arkivyskupai, aukoję 
riumenei auksines 
bes.

Gerai kariumenei 
vien tekniško apmokymo ir 
medeginio aprūpinimo, jai dar 
pravartu dorinis išauklėjimas.

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

rašoma mašinėle. Vyrai jie už tai kad tu- 
mandagumo pristatyti švarius lakštus. Juk 
originalius lakštus ant kurių protestuojan- 
pasirašinėjo, nešiodamiesi parašų rinkėjai 

po kišenius arba bobelės 
taukavo, — netinka juos 
tuvos Prezidentui rodyti! 
švarių lakštų ir sudėjo 
įteikė! Skaitykit, jus, ‘‘kraugeriai’ 
manė sau išdidus komunistų atstovai, jausda
miesi tokiais dideliais ir svarbiais kad juos net 
Lietuvos konsulai nedryso sulaikyti nuo važia
vimo į Lietuvą, ir prie rubežiaus bijojo juos su
laikyti, ir net Lietuvos Prezidentas prisileido 
juos su peticijomis ant kurių sutalpinta desėt- 
kai tūkstančių mašinėle drukuotų Lietuviškų 
vardų ir Amerikos adresų!

Jeigu jie buvo, kaip svajojo, prezidentūroj 
su tomis peticijomis, pažiūrėję į jas Preziden
to adjutantai pasakė, “Neškit jas į Kongresą, 
lai ten daro tarimą”. Na ir į Kongresą jie tas 
peticijas atnešė — atnešė prie prezidiumo sta
lo, užvertė ant pagrindų, ii- prakaitą nuo kaktos 
nubraukę, atsiduso, pasijutę atlikę didelį,- svar
bų darbą kovai už “darbininku” (keleto Lietu
vos žydukų ir žydelkaičių) laisvę! “žinokitės 
su tomis peticijomis, mums jau nusibodo su jo
mis po Kauną lyg katinui su pūsle prie uodegos 
bėgioti!” — pasakė Abekas ir Mažeika, kurie 
tokį ilgą kelią, iš pat Brooklyn©, jas Į Kauną 
gabeno! O pundas nemažas — keli desėtkai 
svarų sunkumo!

Ten peticijos ir rado savo kelionės galą: 
tas Kongreso prezidiumo narys kuriam arčiau
sia po kojų tas pundas padėta, paspyrė jį po 
stalu —- tuo dideliu, žalia gelumbe iki pat žemės 
uždengtu stalu, — ir gal tik šlavikas, Kongre
sui išsiskirsčius, šluodamas didelę teatro estra
dą, radęs po stalu pundą popierų, nunešė jas į 
teatro “krematoriją” ir pasiuntė jų “dūšią Die
vui”, kaip ta pasaka sako....

Draugai Mažeika, Abekas nei Urmonas ma
tydami tokią negarbingą savo atvežtų rezoliuci
jų padėtį, visai neužprotestavo ir visą dieną 
daugiau nieko apie jas neužsiminė, ir nebandė 
užsiminti, o rytoj nei poryt nei dar poryt jau 
daugiau Kongreso sesijų nebus!

(Bus daugiau).

užantyje, sutrynė, su
leisti į Kauną ir Lie- 
Jie perrašė viską ant 

tvarkiai — ir atvežę 
'fašistai”,

ir neti- 
šiandien 
ir dar 

ten kurjų statoma
Ir čia keliolikos metų 
žymu geran.
kariumenės apmoky

Tam reikalinga kariume-

Abeją reikalin-
Mes žinome kaip vie-

Italų ka- 
brangeny-

neužtenka
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VISKO TURI!

Naziai Vokietijoje ėmėsi 
dar vieno žiauraus žings-1 
nio prieš Žydus — neuždės 
vardų Žydų karių kritusių 
kovose už Vokietiją ant 
karių paminklų. Kare žu
vo apie 12,000 Žydų.

Šiais laikais, šalis kuri turi gana maisto — ji turi 
■visko. Tokia šiandien yra musų Tėvynė Lietuva.

Nuolat girdėti musų net inteligentus, kurie rodos 
turėtų dalykus permatyti plačiau, nusiskundžiant kad 
musų šalis varginga: neturi aukso, anglies, mineralų 
kasyklų, neturi geležies ir kitų žemės gelmių turtų....

Pasirodo kad Lietuvai to nereikia: ji to visko gau
na iš kitų šalių už savo žemės paviršio gamtos turtus: 
grudus, mišką, ir ūkių gyvus produktus.

Šiose dienose iš Lietuvos ateina džiuginančios sta
tistinės žinios apie Lietuvos produktų didėjantį išveži
mą Į kitas šalis. Nepaprastai pakilo išvežimas mėsos, 
ypač kiaulienos, kiaušinių, sviesto, grudų, bulvių, linų, 
ir gyvųjų, arklių, kiaulių ir tt.

Kodėl kitos šalys importuojasi tą viską iš Lietuvos? 
Todėl kad joms reikalinga, jos neturi gana.

Sugryžę iš Lietuvos musų komunistai agitatoriai, 
kurie ten buvo nuvažiavę neva Į Pasaulio Lietuvių Kon
gresą, susirietę peikia Lietuvą, o giria Sovietų Rusiją, 
darydami sulyginimus koks Lietuvoje skurdas, badas, o 
Rusijoje — koks malonumas, rojiškas gyvenimas!

Jie, del savo fanatiško nusistatymo, pražiūri faktus 
kad Rusijoje maisto stoka, nors ten yra ir aukso ir vis
ko kitko. Kodėl iš Lietuvos Į Rusiją išvežama kas sa
vaitė po kelis tūkstančius Lietuviškų kiaulių? Jeigu jie 
ten tokie pavyzdingi, kodėl, turėdami puikiausius ukius, 
neprisiaugina, sau kiaulių, o ima jas iš mažutės Lietu
vos? Juk tas kiaules, jei gyvas parsiveža, neskandina, 
o šaldytas skerstas nesušerta šunims: suryja patys kuo- 
skubiausia, ir vėl traukia daugiau.

Vokiečiai atsisakę imti iš Lietuvos sviestą ir žąsis 
badauja, nes savo neturi gana, nors turi ir anglies ir 
Įvairių metalų kasyklas.

Nežiūrint pasaulinio krizio, Lietuvos eksportas pa
didėjo: visko išvežama daug daugiau negu kitais metais.

Suradimas rinkų ir išgabenimas į jas Lietuvos ūkio 
produktų yra tai nuopelnas dabartinės vyriausybės. Ji 
yra tikrai “gaspadoriška”: pagelbėjo ūkininkams išau
ginti, gauti daugiau naudos iš savo ūkių, pagelbsti su
rasti rinkas .kur tą padėti. Tiesa, ne viską Lietuva gali 
eksportuoti kiek turi, nes turi daug daugiau, bet visgi 
tiek kiek padaryta, rodo kad padėta keno nors didelių 
pastangų.

Pačioje Lietuvoje, kiek padaryta pagerinimų, kiek 
padaryta naudos ir sutaupyta litų! Juk jau veikia Lie
tuvoje du cukraus fabrikai. Tas sulaiko ne tik išgabe
nimą litų už cukrų j užsienį, bet duoda darbo tūkstan
čiams savų darbininkų ir ūkininkams atneša naujas in- 
eigas už cukrinius runkelius. Valdžios suorganizuotos 
bendrovės superka sviestą, kiaušinius, mėsai gyvulius, 
linus, ir už tai užmoka nustatyta kaina. Nereikia ūki
ninkui laukti iki ateis koks Žydas ar-Vokietis perkup- 
čius ir už pusdykę paims jo viso meto darbą.

Tiesa, viskas parsiduoda pusėtinai pigiai, nes Lietu
vai reikia konkuruoti su kitomis šalimis kurios savo 
ūkio produktus grūda į rinkas ir pigiai atiduoda. Lie
tuvos vyriausybė užmoka kad ir pigią bet nustatytą kai
ną ūkininkams, o paskui svetur tankiausia parduoda pi
giau negu ūkininkui mokėjo, kad tik išvežus savo pro
duktus svetur. Bet nežiūrint to, Lietuvos prekybos su 
užsieniu balansas per šių metų 10 mėnesių buvo pelnin
gas, Lietuva turėjo eksporto už virš 4 milijonus litų 
daugiau negu importo.

Lietuvoje maža litų — pasakys dabartinės vyriau
sybės priešininkai. Tą žino ir pati vyriausybė. Bet 
mes žinome kad visame pasaulyje maža pinigų: jų ma
ža mums ir Amerikoje. Užėjo ekonominis krizis, prieš 
kurį kiekviena šalis, kaip ir kiekvienas žmogus, sten
giasi atsilaikyti. Krizio priežasčių yra daug, ir jų čia 
neaiškinsime, jas aiškina jau kelintas metas žymus pa
sauliniai ekonomistai, ir tai vieni su kitų nuomonėmis 
nesutinka.

Bendrai imant, Lietuvoje tik reikia geros tvarkos 
ir žmonių susiklausymo, o už savo žemės paviršio tur
tus Lietuva visada gaus iš kitų šalių ir aukso ir kitų 
brangių metalų, kurių j ieškant kitiems reikia labai sun
kiai ir giliai į žemes knistis.

IR VĖL NEMOKĖJO
Gruodžio 15 d. suėjo lai

kas Europos šalims mokė
ti Amerikai karo skolų da
lis. Viso turėjo gauti apie 
$155,000,000, bet kitos šalys 
atsisakė mokėti, tik viena 
Suomija sumokėjo $230,453.

Lietuva turėjo mokėti 
$121,466; Anglija $117,670,- 
765; Lenkija $5,524,039.

Keletas kitų šalių, po 
daugiau ir mažiau negu 
Lietuva.

Rusų vaikų plėšikų gau
jos. Nežiūrint sovietų gy
rimosi kad pas juos viskas 
gerai tvarkoma, ypač visi 
aprūpinti ir pavalgė. Rusi
joje yra didelės gaujos vai
kų plėšikų, kurie atsižymi 
savo ypatingumu ir kitur 
to nėra kaip tik Rusijoje, 
bet kurie yra vienas iš pa
vojingiausių Rusijai gaiva
lų. Miestuose jie sudaro 
nuosavą klesą ir yra taip 
sakant be klesos visuome
nės dalis. Be namų ir už
siėmimo, jie gyvena lyg či
gonai, gaujomis lyg šaran- 
čiai užpuldami miestus. Jų 
priskaitoma į porą milijo
nų. Laikas nuo laiko šios 
vaikų gaujos užpuola ma
žus miestus ir rinkas kaip 
vilkai.

Sovietų valdžia ilgai ne
išgalvojo ką su jais daryti. 
Dabar gi pradėjo gaudyt ir 
dalint į keturis skyrius, su- 
lyg vaikij stovio, nesveikus 
gydyt, kitus atgaivint, ki
tus gi kurie yra tikri kri
minalistai siunčia į specia- 
lę nusižengėlių koloniją ir 
ten juos laikys kaip nelais- 
vius.

Daktaras ar Gydytojas?
Lietuvišką kalbą ir rašy

bą taisant, tarp kitų priim
ta žodis “gydytojas” į vie
tą plačiai tarptautiškai var
tojamo žodžio “daktaras”.

Tačiau geriau tiktų var
toti žodį “daktaras” žmogui 
kuris baigęs gydymo moks
lą. Gydytoju gali būti ir 
paprastas vyras ar moterė
lė, kuriems daktaras gali 
pavesti ligonio gydymą-už- 
žiurėjimą.

Daktaro titulą rašant su
trumpintai visada reikia 
rašyti su didžiąją D: — Dr. 
Žmogaus užtarnautas titu
las yra dalis jo vardo, todėl 
netinka titulą rašyti su ma- 
žaja raide, ypač sutrumpi
nant.

Lietuvoje dar laikomasi 
seno neištobulinto Rusiško 
budo, kuris užsilikęs šimtą 
metų, ir rašoma mažaja rai
de titulus ir tautų vardus.

Anglų kalba ir rašyba yra 
jau visai nusistovėjus ir tą 

(kalbą vartojanti žmonės yra 
pilnai kultūringi, ir Angliš
koje rašyboje priimta rašy
ti didžiąsias raides net ra
šant ponas, poni, panelė,— 
Mr., Mrs., Miss. Tautų var
dus rašo: Lietuviai, Anglai, 
Rusai, Vokiečiai, su didėsė- 
mis, ir tas priduoda įvairu
mo akiai, o nei kiek nepra
sižengia gramatikai. “Dir
va” todėl ir seka kultūrin
gos, didelės Anglų tautos 
taisyklę, atmesdami supelė
jusią. neištobulintą Rusų 
taisyklę.

Aplink apželus, o viduryj 
lai Dievas saugo!

—Akis.

PASĖJAU LINELIUS
Pasėjau linelius ant pylimo,
Del jauno bernelio, del mylimo,

Oi lylia, oi lylia, oi lylia-lia,
Del jauno bernelio, del mylimo!

Sudygo lineliai,
Išaugo lineliai... .
Pražydo lineliai....
Nuroviau linelius....
Išmyniau linelius....
Išaudžiau linelius. ...

PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ

APIE “KARALAITES”
Prieš tūlą laiką, per ke

lis metus “Naujienų” senu
kas Grigaitis va rgo j ieško
damas ir rinkdamas “gro
žio karalaites”.

Dabar tų “karalaičių” su
manė surinkti “Vienybė”.

Kame dalykas kad laik
raščiai linkę vargti “jieš- 
kojimui” kokių ten merg
šių, visai gal nieko nevertų 
ir nuo Lietuvystės atšalu
sių, ir jų paveikslus talpina 
ir jas garbina, vadindami 
“gražuolėmis”, “karalaitė
mis” ir tt.?!

“Vienybei”, reng i a n t i s 
prie minėjimo savo 50 me
tų jubilejaus, geriausia bu
tų tikę surinkti žinias ir 
paveikslus visų dar gyvų 
Amerikoje esančių Lietuvių 
veikėjų, kurte daug prisi
dėjo prie pakėlimo Ameri
kos VeUr’ių gyvenimo.

Visiems butų įdomu tok; 
“Vienybės” numeri paimti 
ir apsipažinti su musų 50 
metų gyvenimo praeitimi, 
metu atgal veikusiais žmo
nėmis.

SAULĖS UŽTEMIMAS '
Šymet įvyksta net septy- 

j ni saulės ir mėnulio užtemi
mai, kas yra didelė reteny
bė, nes tik už 550 metų vėl 
pasitaikys septyni užtemi
mai vienų metų -bėgyje, o 
daugiau kaip septyni nie
kad nebūna..

Paskutinis šių metų už
temimas bus saulės, per pat 
Kalėdas, Gruodžio 25 d. Ta
čiau jis bus matomas tiktai 
pietiniame žemės gale ir 
dalyje Pietų Amerikos.

Kitą metą bus tik ketu-, 
ii užtemimai, du mėnulio 

;ir du saules.

Pragėriau žirgelį ir kamanėles
Ir savo jaunąsias tai jau dieneles. . . .
Tadrylia, tadrylia....
Sugryžo žirgelis ir kamanėlės, 
Tik nebesugryžo jaunos dienelės.
Išjojo bernelis pasivandravot, 
Ir savo laimužės tai pasijieškot.
Nerado laimužės, tiktai vargelius, 
Užmiršo tėvynę, brangius Tėvelius...

LIETUVA BRANGI
Lietuva brangi musų tėvynė,
Šalis didvyrių kur grabe guli;

Graži kaip dangaus esi mėlynė,
Tave kaip tikrą myliu motutę!

Gražios pakalnės tavo Dubysos,
Ten vanduo skaistus, kalnai žaliuoja,

O po tuos .kalnus sesutės musų
Malonias, gražias, dainas dainuoja, f

Myliu aš tave, mano brangiausia, ‘
Mylit! už viską labiau ant svieto,

Myliu, ir todėl tu tinkamiausią -

ŽALGIRIS
(Tęsinys iš pereito num.)

Kryžeiviai tuojau patraukė į mūšio 
sukurį ir savo atsargos pulkus. Jie vylė
si tuo vienu puolimu galutinai suardyti 
Lietuvių eiles ir iškarto jas sunaikinti. 
Tačiau jie apsiriko. Žemaičiai, nors ir 
pulti iš kalno, neketino pasiduoti. Kai gi 
pradėjo pamažu trauktis, kunigaikštis 
Vingėla vis dar tebekovojo toje pačioje 
vietoje kartu su keturiais milžinais, apsi- 
grozdę kalnu Vokiečių lavonų. Vokiečių 
riksmai mišo su Lietuvių vadų šauksmais. 
Arklių žvingenimai su ginklų tratėjimu. 
Visa aplinkui virė kaip katile. Nelaimė 
tam kas suklupo ar nugriuvo. Juos min
dė ir priešai ir savieji.

Ūmai dešiniam sparne perskrodė orą 
baisus laukinis kauksmas ir negirdėtas 
staugimas. Tai Totoriai puolė kryžeivius.

Didysis magisteris iš kalno žiurėjo ir 
pamatė Totorius. Jis tuojau liepė dviem 
atsargos būriam pulti netikėtai pasiro
džiusius Totorius. Bet jie, kaip netikėtai 
atsirado taip urnai dingo, padegdami tik 
Eglėkalnio kaimą. Gaisro durnus vėjas 
užputę tiesiog ant kryžeivių stovyklos.

Toks greitas, kaip jiems atrodė, lai
mėjimas Vokiečius apjakino. Jie nepasi
rūpino net palikti atsargos prieš galimą 
antrą Totorių puolimą. Magisteris žiurė
jo kaip vyksta mušis. Pamatęs Žemaičius 
traukiantis, džiūgavo:

— Žiūrėk! žiūrėk! — kalbėjo jis šalę 
jo buvusiam Markgrovui Zalcbachui: — 
Mūsiškiai nugalėjo! Priešas traukiasi! 
Liepk traukti pergalės himną ir į priekį, 
paskui mane!

Pergalės himno aidas dar labiau su
tvirtino besiveržiančių į priekį kryžeivių 
dvasią, Didžiojo magisterio būrys sustip
rino jų jiegas. Naujas smarkus puolimas 
vis dėlto palenkė Žemaičių eiles. Jos ėmė 
irti ir trauktis, nusinešdamos savo banga 
ir kunigaikštį Vingėlą su milžinais Stri- 
siais, kurių jau. tik trys bebuvo likusių.

Kryžeiviai perplėšė Lietuvių eiles pu
siau. Vieną jų dalį rėmė į ežerą, o antrą 
vijosi į girią*.

Tačiau kryžeiviai neilgai giedojo per
galės himną. Vytautas, kuris visa matė 
ir tėmijo, jau veikė paežeryje. Jis tvar
kė pirmajame puolime pakrikusias eiles. 
Ten buvo ir kunigaikštis Dovydas. ’Jis su 
savo Smolenskiečiais, ginkluotais didžiu
liais kirviais, užėjo dabar Vokiečiams iš 
užpakalio ir smarkiu puolimu ritosi kaip 
banga ant jų.

Jie, kapodami priešą, veržėsi į savo 
vytinius apkasys kuriuos buvo sau pasi
darę išanksto. Niekas neįstengė jų sulai
kyti. Jų kirviai skambėjo gurindami ri
terių šarvų plieną. Įsigavę Į savo keis
tuosius apakasus jie sustojo vietoje kaip 
siena. Riteriai liovėsi vijęsi Žemaičius ir 
visi atsigręžė į Smolenskiečius. Bet ri
terių žirgai painiojosi tarp pintinių tvorų. 
Jie turėjo irgi pėsti stoti į kovą.

Tuo tarpu Lietuvių strėlės iš pamiškio 
retino Vokiečių eiles. Jos, tarytum gyvos 
surasdavo šalmų skylutes ir griovė nuo 
arklių geležinius raitelius. Šitaip į kairįjį 
sparną susigrūdo visos kryžeivių jiegos. 
Vytautui buvo laiko tvarkyti pakrikusį 
dešinįjį sparną. Ūmiu laiku vėl išaugo 
tvirta pajiega. Ji telaukė vado žodžio 
kad vėl griūtų ant priešo. Didysis magis
teris manė kad ta atkakliai kovojanti 
Smolenskiečių grupė esanti paskutinė jie- 
ga kurią bepaliko nuveikti. Tat jis pats 
šoko drąsinti savo karių, kad jie smar
kiau spustelėtų ir šluote nušluotų priešą.

Dovydas, pažinęs magisteri, norėjo 
pulti ir grumtis su juo dvikovoje. Bet jį 
sulaikė Bielskaus lankininkų kuopos va
das Vidmantas.

■ — Luktelėk, aš jį strėle pasveikinsiu. 
Šis lankas jau ne vienam tokiam puikuo- 
,liui galą padarė!

Tai taręs, jis įtempė didžiulį savo lan
ką, įdėjo į lovelį strėlę ir pradėjo taikyti. 
Nuo jiegos įtempimo jo veidas paraudo. 
Galiausia paleido strėlę, kuri su trenks
mu įsmigo į šalmo antkurnį. Magisteris 
atsegė šalmą ir kartu su sutrupėjusią strė
le nusviedė jį žemėn. Tiktai strėlės smai- 
galis sužeidė magisterial veidą, iš kurio 
srovėjo kraujas.

Magisteris buvo dabar taip įnirtęs .jog 
šoko į mūšį be šalmo, klika galva. Tiktai 
vienas riterių sugriebė jo žirgą ir išvedė 

-,if niHfjo šiurio-

ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

— Išnaikinkit, su žeme sumaišyki!!— 
šaukė magisteris, visoms jiegoms liepda
mas pulti Smolenskiečius.

Tuo tarpu iš miško pradėjo žygiuoti 
nauji, dar neliesti pulkai. Į mūšio lauką 
žygiavo dabar Lenkai. Kryžeiviai nuste
bo.

Atsisveikinęs su Vytautu ir nusiuntęs 
į kariumenę Zindramą, Jogaila panoro 
pats dalyvauti mūšyje. Skubiai pasišau
kė tarnus ir ėmė vilktis nepaprastai gra
žiais šarvais. Ant galvos užsidėjo auk
suotą šalmą su devyniomis povo plunks
nomis. Karo šarvais apsirengęs, Jogaila 
pasijuto esąs jaunesnis. Jis vikriai užšo
ko ant puikaus žirgo. Butų ir nuskridęs 
viesulu į mūšio sukurį. Tiktai jį sutram
dė jo patarėjas Trombą.

Mūšio trukšmas aiškiai buvo girdėti 
karaliaus stovykloje. Nebuvo tačiau jo
kių žinių apie jo sėkmę. Kovos karštyje 
Vytautas užmiršo savo pasižadėjimą siun
tinėti Jogailai žinias iš kovos lauko. Jis 
švaistėsi po kovos lauką kaip viesulas. Čia 
drąsino nusiminusius ir nuvargusius ka
rius, čia tvarkė suardytas eiles, čia pats 
šokdavo į patį didžiausį kovos verpetą. 
Šveidriu savo kalaviju Vytautas daryda
vo tiesiog stebuklus. Jam jau buvo už
mušti du žirgai. Dabar jau trečiuoju nu
skrido Smolenskiečių stiprinti bei drąsin
ti.

Jogaila nerimo. Jis su gausingu kil
nių palydovų buriu išjojo į kalvelę, norė
damas savo akim sekti mūšio vyksmą. 
Tačiau paties mūšio iš kalvelės nebuvo 
matyti. Iš ten tebuvo matyti degąs Eg
lėkalnio kaimas. Toliau ant kalno keletas 
Vokiečių-.pulkų tvarkėsi atskirais būriais. 
Tai buvo trumpam iš mūšio paties magis
terio išvesti pulkai, kad pasilsėtų ir susi
tvarkytų ' naujam puolimui.

Taip Jogailai iš kalvelės besižvalgant, 
skubiai atjojo vienas Vytauto karys, bajo
ras Rimvydas.

— Viešpatie, skubėk į pagalbą! Di
dysis kunigaikštis prašo vesti į muši Len
kijos kariumenę.

— Ar daug žmonių žuvo? Ar svei
kas ir gyvas mano brolis? — paklausė ne
rimdamas Jogaila.

— Ačiū Dievui, tebesveikas, nors jau 
du arkliu jam užmušė priešai.

Vos šitai Rimvydas pasakė, sudundė
jo žemė ir atskrido be kvapo pats Vytau
tas. Jis ištolo ėmė šaukti:

— Brolau, dabar pats metas! Mes ge
rokai išvarginome kryžeivius. Trauk sa
vo kariumenę, mes laimėsim!

— Į kovą! — šuktelėjo Jogaila savo 
palydovams. — Tuojau pasakykite Zin- 
dramui kad aš liepiu pulti!

Vytautas nuužė atgal į mūšio lauką.
*Autorįįąus taip aprašomas šis mušis pasi

remiant neteisingais Lenkų ir Gudų šaltiniais. 
Ištikrųj-ų, Lietuvių kariumenė nebuvo palaužta 
ir neatsitraukė. Tik jos dalys su Totoriais ty
čia buvo urnai pasitraukę ir tuo budu išviliojo 
paskui save iš mūšio lauko kryžeivių pulkų da
li. Tai buyo Vytauto sugalvotas kovos būdas.

/i (Bus daugiau)
ė' C; .

Divorsas—triSį veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje.-’Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje 'yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). G4 pUsl. -------------------------------------------------- 50

. (Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30e
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapį galėsit puikiai apsipažin
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiaF kitų šalių, 

ir visfci 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”



IŠ PAGAIRIŲ
Rašo P. W. URBAN.

Iš LIETUVOES IMPERIJOS LAIKŲ
Kiek laiko atgal šio rašytojo buvo praneš

ta apie suradimą Totorių tvirtovės senovės Su- 
var mieste, Rusijoje, kurioje kartą gyveno Gen
ghis Khanas. Tuose griuvėsiuose rasta visokių 
karo daiktų, bet jokių raštų ar įrašų visai ne
rasta, kaip ypatiškai patiriama iš Maskvos, — 
iš Draugijos Kultūriniams Santikiams su Kito
mis Tautomis, kuri praneša per savo Anglų- 
Amerikonų Skyriaus vedėją, B. Kurganskaja, 
šiaip:

“Atsakant Į Jūsų paklausimą apie senovės 
Totorių rankraščius, reikia su apgaila pasakyti 
kad jokių tokių rankraščių nerasta nei Maskvos 
Istoriškame Muzejuje neigi Rytų Kultūros In
stitute, Leningrade.”

čia bus pravartu pakartoti ką rašo apie 
Lietuvius E. Erlich Smith savo veikale “Teach
ing Geography by Problems”, kuris išleistas 
1922 metais:

(Pusi. 245) : “Po šito, buvo didis Totorių 
užpuolimas vadovaujamas Genghis Khano, ku
rie peršlavė per centralinę ir vakarinę Europą 
ir pietines dalis Rusijos. Ukrainiečiai, kurie 
gyveno pietinėje Rusijoje, ir kiti tų sričių žmo
nės, pasivedė po Lietuvių globa kariavimui su 
Genghis Khanu. Jie sulaikė užpuolikus prie 
Volgos upės ir Azovo juros. Tais tai laikais 
Lietuva valdė visus tuos plačius plotus, kurie 
tęsėsi nuo Baltijos iki Juodųjų jurų, tarp Ug- 
ros upės rytuose ir Narvos bei Bugo upių va
karuose, per apie du ir pusę šimto metų. Sa
koma jog Lietuviai buvo nuolaidus valdovai, pa
velijo žmonėms turėti pusėtinas laisves minčių, 
kalbos ir darbų.”

Nors istorikai savo Viduramžių istorijos 
veikaluose ir mini čigonų atėjimą Į Europą ir 
nuskarusį poetą Francois Villon, kurie visi jo
kios reikšmės tų laikų Europai neturėjo, betgi

Jų abiejų politini, visuomeninį ir valstybi
nį vaidmenį visai gerai žinome; čia jo neminė
sime. Atžymėtina čia tačiau tai kas rupi rašy
tojams: jų darbai literatūros baruose. Tuose 
baruose abu jie dirbo savo vyriškų metų eigoje 
bebūdami, ir labai gaila kad tolimesnė jų gyve
nimo eiga nustūmė juodu grynai į visuomenės, 
politikos, valstybės ir kitokius darbus, kurie 
atitraukė juos visai nuo literatūros.

St. šilingas kurį laiką buvo, būtent, cen- 
tralinis asmuo to tada jaunųjų rašytojų būre
lio kuris spietėsi apie šilingo redaguotą “Auš
rinės” žurnalą ir paskiau apie jo suorganizuo
tą “Barą”. Jis turėjo lemiamos literatūrinės 
ir pasaulėžiūros Įtakos tais laikais tokiems mu
sų rašytojams kaip Ant. Žukauskas-Vienuolis, 
Ignas šeinius, Balys Sruoga, jaunas miręs Z. 
Gaidanavičius-Gėlė, ir kt. Pats šilingas rašinė
jo kritikos straipsnius ir šiaip literaturos-kul- 
turos klausimais. Jo rašiniai pasižymėjo ug- 
ningumu, gražiu stilium. Gaila kad jo rašinių 
tiek laiko jau nebeskaitome. .. .

Martynas Yčas taip pat kurį laiką buvo 
buvo itin artimas literatūrai. Jis buvo vienas 
pirmutinių Lietuvių vertėjų po-revoliuciniais — 
1905 metų — laikais. Vertė Korolenką, Čecho
vą, ir kt. Buvo vienas žymesnių ir gabesnių 
publicistų. Gyvai rūpinosi spauda ir stovėjo 
pirmose jos kūrėjų eilėse, įsteigęs Vilniuje su 
Antanu Smetona “Vairą”, o Petrapilyje “Lietu
vių Balsą”. Buvo vienas Viltininkų. Ir dabar- 
jis yra artimas spaudai, šiuo metu leidžia sayo 
parašytus įdomius “Atsiminimus” iš politinės 
savo veiklos. L. G.

(“Literatūros Naujienos”)

PRANO BAJORO 25 METŲ LITE
RATŪRINIO DARBO 

SUKAKTIS
Vienas iš keleto platesnio mąsto Amerikos

SOCIALISTAI VAGIA 
BALSUS?

Vienas gerai žinantis komu
nistų ir socialistų gudrybes ir 
suktybes, sekančiai rašo “Dir
vai”:

“žinau kad mano rašto SLA. 
organe netalpins, bet noriu 
padaryti pastabą SLA. nomi
nacijų balsų skaitymo komisi
jai kad ji pertikrintų balsavi
mo lapeliuose parašytus nomi
nuotų Pild. Tarybon narių, ir 
patėmys kad jų daug bus ra
šyta viena ir ta pačia ranka, 
ar dviem rankom, del Įvairu
mo.

“Tai yra suvogti balsai už 
socialistų kandidatus. Tokių 
balsavimo lakštų gaus iš socia
listų ir komunistų kontroliuo
jamų SLA. kuopų mažuose 
miesteliuose.

“Jau dabar matote iš balsa
vimo davinių kad tose mažose 
kolonijose beveik išimtinai vi
si nariai nubalsavę už socialis
tus. Ar tas galėtų būti?

“štai kaip socialistai daro: 
Mažose kuopose, kur yra iki 
20 narių, reguliarių kuopos su
sirinkimų nebūna. Jų nariai 
užsimoka mokesčius atnešę pas 
finansų sekretorių. Arba jei 
laiko susirinkimus, tie susirin
kimai buna namuose. Dalyvau
ja dažnai tik 6 ar 7 nariai, ki- 
ti nedalyvauja.

“Kada ateina balsavimas, 
socialistuojanti kuopos valdy
ba neva atlaiko susirinkimą, 
kuriame narių visai kaip neda
lyvauja, ir patys paėmę para
šo balsavimo lakštuose vardus 
už visus savo kuopoje esančius

tojaus tą tėmyti, o tokių nele
galių, tiesiog- vogtų balsų, ra
sit paduota už socialistų kan
didatus.” - * ■

(Pasirašo) Senyvas Narys.

Prez. Smetonos Kalba
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

Tai labai svarbu. Koks tai 
auklėjimas turi 'būti 1 Jis tu
ri būti tautiškas valstybiškas. 
Jis turi būti vieningas, o ne 
šiokiomis ir tokiomis srovėmis 
išdraikytas. Tik tautiškai vie
ningas auklėjimas tegali suda
ryti vieningą pajiegą. Kariu- 
menė gauna mokyti jaunų žmo
nių kurių daugelis esti paliesti 
nesveikų gyvenimo srovių. Ka
rininkų auklėtojų uždavinis yra 
juos vieninga tautiška linkme 
suderinti vieningam tėvynės 
tikslui. Tam auklėjimui laiko 
nedaug: tik pusantrų metų. 
Vadinasi, kuo mažiau laiko yra 
tuo tikslingiau tenka juo nau
dotis.

Bet kareivis, išleistas iš ka- 
riumenės susiduria su srovin- 
ga visuomene. Jei nepatogi 
aplinkuma, jis gali prarasti 
įgytą auklėjimą. Taigi, kuo 
drausmingesnė visuomenė, kuo 
ji prantesnė tautos reikalams 
tuo mažesnis esti ir karinės 
vadovybės darbas: jis nenu
skęsta visuomenės juroje. Rei
kia, vadinasi, kad visuomenė 
suprastų ir gerbtų karinio au
klėjimo svarbumą. Antra ver
tus, ir tvirto budo kareivis, iš
ėjęs iš kariumenės, darosi au
klėtoju visuomenei. Taip tai 
kariumenė nėra uždaras orga-

tarp krašto vadovybės, visose 
valdymo srityse butų glaudus 
vieningi ryšiai su kariumenės 
vadovybe. • ' > ■

Kariumenės dėka gėrimės 
Lietuvos laisve; kariumenė ga
li išsaugoti tą laisvę. Stiprin
kime tą ginklo pajiegą! O stip
rinti galime ją dvejopai: savo 
aukų duosnumu ir savo užuo
jauta, rodoma jos auklėjimui.

Drausmė ir susiklausymas 
visuomenėje, ne vienas sakys, 
varžą asmens laisvę. Tai ne
susipratimas. Įstatymų tvar
koma laisvė, kad ir suvaržoma, 
tėra verta laisvės vardo. Be
ribė, nevaržoma laisvėj yra 
anarkija, arba nelaisvė. Ak
mens laisvė nėra ta pat kas [ 
tautos laisvė. Pirmoji turi nu
silenkti antrajai." Tautos lai
svei aukojama ne tik asnfens 
laisvė, bet ir asmens gyvybė. 
Ar ne už tą didžią auką mes 
lenkiame galvas prieš musų ne-

Greta Butterfass 
MANUAL THERAPIST 
5005 Euclid Avenue

Room 304 HEnd. 4224
Palaikykit arba -algaukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kombinuotų su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, Elektrišku Blanketu, Co
lonic Irigacija, šviesos Gydymu 
Lankausi į namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo

žinomo kareivio kapą ?....
Baigdamas savo žodi, linkiu 

musų kariumenei kad ji švęs
dama savo sukaktį kitais me
tais, galėtų pasirodyti savo 
darbo nauja pažanga.”

Nuo Redakcijos: Prieš treji 
jetą savaičių talpinome straipi 
snį prisiųstą iš Kauno sąryšy^ 
je su minėjimu Lietuvos -Kai 
riumenės 17 Metų Sukakties, 
šią kalbą Valstybės Preziden
tas A. Smetona pasakė Kari
ninkų Ramovėje, aukštųjų ka
rininkų iškilmėje tas sukaktu
ves minint.

Auto Taisymas
Taisom automobilius visais at

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

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

Radio Aptarnavimas
Patyręs radio aptarnautojas ir 

taisytojas, senai išdirbta repu
tacija. Einam į bgnt 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

Kepures, Skrybėlės
Gera naujiena vyrams ir vaiki
nams kuriems reik skrybėles ar 
kepurės Kalėdoms. Mes patys 
išdirbant kepures ir skrybėles iš 
geriausių • medegų ir parduodam 
už dirbtuvės kainą. Kreipkitės I 
pas mus pirm negu pirksit ki- I 
tur. Taipgi perdirbam senas 
skrybėles. (’5)

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

Puikiausios Gėles
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gėlių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliams, li
goniams ir laidotuvėms. Prista
tėm visur Clevelande ir plačiai 
apielinkėse, jeigu parašysit ar 
telefonuosit. Musų įstaiga yra 
žymiausia gėli ųpardavimo ant 
St. Clair. Apsipažinkit su mu
mis, sutaupysit pinigų. (5) 

Turim vainikų ir papuošalų 
Kalėdoms

J. Slapnik, Senior 
6102 St. Clair Ave. HE. 1126

Vytauto Didžiojo neminavoja, kuris buvo žy
miausias žmogus savo dienose. Bet paklausy
kime ką mokytas Britas, John Buchan, rašo 
apie Lietuvos Imperiją ir Vytautą Didyjį:

“Visgi Imperija kuri buvo subudavota to 
Lietuvių genijaus buvo gana stipri užkirsti ke
lią besiveržiantiems Totoriams ir sulaikyti už
einantį Teutonišką Ordeną, ir tik Vytautui Di
džiajam ir jo kariauninkams Europa skolinga 
už jos išgelbėjimą nuo užkariaujančios Tamer- 
lano ordos.”

ATKASTOJE DAKŲ SOSTINĖJE 
RAŠTŲ NERASTA

Kaip jau žinoma, kiek laiko atgal Rumu
nijoje tapo atkasta Dakų karaliaus Dekabalo 
sostinė, kurią Romietis Trajanas sugriovė 2000 
metų atgal. Rasta pilies griuvėsiuose visokių 
daiktų, bet raštų nerasta. Prof. Harold H. Ben
der iš Princeton Universiteto, sako (versta):

“....Atsakydamas i Jūsų užklausimą, kiek 
aš žinau, jokių įrašų nerasta Sarmizegethusoje. 
Musų visas žinojimas apie originalę Trakų-Fry- 
gų kalbą yra vien tik iš glossų ir iš kelių Grai
kų kalboje esančių žodžių, prie to dar biskį 
gauname šviesos apie tą kalbą iš Frygų ir Ar
mėnų ainių. Mes taip menkai žinome apie šią 
kalbą kad sunku būti dogmatiškais virš to aiš
kaus nustatymo kar ji esanti Indo-Europine 
kalba. Yra tūlų glaudaus panašumo žymių su 
Lietuvių kalba ir josios sesers — Slavų, gi tas 
visai ir įtikėtina geografiškai.... Ant klausi
mo apie naudojimą Lietuvių kalbos Webster’io 
žodyno etimologijose, pažymiu kad ji turbut 
tame žodyne daugiau panaudojama negu kituo
se Anglų kalbos žodynuose. Čia tai pareina ne 
vien iš mano paties intereso toje dirvoje, bet 
daugiau iš to pripažinimo kad Lietuvių kalba 
taip tankiai parūpino tikrąją sudėtį (form), 
kurią aš norėjau, kaipo atstovė Balto-Slavų ša
kos Indo-Europinių kalbų.”

Matomai, Prof. Bender surėdė etimologijas 
Webster’io New International Anglų kalbos di
džiajam žodynui, kuris buvo atspausdintas Lie
pos mėnesį, 1934 metais. Taigi šiame žodyne 
Lietuvių kalba ir yra labiausia panaudojama 
etimologijos srityje negu kuriame kitame An
glų kalbos žodyne. ‘ (Bus daugiau)

DU JUBILIATAI
Praeitą Lapkričio mėnesį suėjo lygiai pus

amžis dviem vyram, įrašiusiem nemaža savų 
minties ir veikimo žodžių į Lietuvos gyveni
mo — valstybiniai politinio, o taip pat ir tauti- 
niai-kulturinio — metraščių puslapius.

Tai buvęs ne vieno kabineto ministeris 
MARTYNAS YČAS ir dabartinis Teisingumo 
Ministeris STASYS ŠILINGAS.

Martynas Yčas gimė 1886 metais, Lapkri
čio 13 d., šimpeliškių kaime, Biržų apskrityje.

Stasys Šilingas gimė Lapkričio 14 d., 1886 
metais, pačiame Vilniuje. *

Lietuvių rašytojų yra Pranas Bajoras, šymet 
suėjo 25 metai nuo to kai jis pradėjo savo lite
ratim darbą ir tęsia jį nenutraukdamas.

Pranas Bajoras gimė Gruodžio 14 d. 1890 
metais, Jezno parapijoje. Amerikon atvyko 
1907 metais, ir tais pat metais pradėjo dirbti 
“Vienybės Lietuvninkų” spaustuvėje, Brookly- 
ne.

Pirmą savo literatūrinį kurinį parašė 1910 
metais, kuris buvo patalpintas “Tėvynėje”. Po 
to, jo raštai ir spindėjo daugelyj Amerikos Lie
tuvių laikraščių. Pastebėtina kad jis visada bu
vo tautinio nusistatymo žmogus ir net anų ank
styvų šio šimtmečio metų socialistinis Lietuvių 
tarpe įsikarščiavimas į jį įtakos nepadarė. Jis 
nuo pat 1910 metų iki dabar rašė tautinės min
ties laikraščiuose: “Tėvynėje”, “Vienybėje Lie
tuvninkų”, dabartinėje “Vienybėje”, “Lietuvo
je”, “Dirvoje”, “Artojuje” ir kituose.

Dirbdamas “Vienybės Lietuvninkų” ir da
bar “Tėvynės” spaustuvėse, tarpais dirbo kaip 
administratorius ir tarpais redaktorių padėjėju 
ir pavaduotoju.

Per aštuonis metus Bajoras vedė “Tėvy
nės” jaunuolių skyrių, “Jaunimo Keliai”. Per 
eilę metų buvo perorganizuotos “Vienybės” fi
ves direktorium-sekretorium. Laike Didžiojo 
Karo, pradėjus Lietuviams organizuoti Lietuvos 
gelbėjimui organizacijas, Pranas Bajoras buvo 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo, Lietuvos Autonomi
jos Fondo, ir Amerikos Lietuvių Tarybos sekre
torium. Kuomet Amerika įsikišo į karą, Bajo
rui teko išeiti ir karan — buvo paimtas Ameri
kos kariumenėn ir išvežtas Prancuzijon, kur iš
buvo 12 mėnesių, iš jų keturis mėnesius pačia
me mūšio fronte.

Gryžęs iš karo, — laimingai išliko gyvas ir 
sveikas, — vėl stojo Lietuvybės darban: darba
vosi prie “Tėvynės”, ir tęsė savo literatinį dar
bą.

Apie dešimts metų atgal, Pranas Bajoras 
buvo apsilankęs Lietuvoje, apsipažinti su nau
jai atgimusia musų tėvyne, iš kurios taip senai 
buvo išvykęs, palikęs dar po Rusų caro letena.

Per pastarus dešimts metų Bajoras buvo 
vedėjas-mokytojas Brooklyno Lietuvių jaunuo
lių mokyklos, kurioje dikčiai pasidarbavo pra
plėtimui Lietuvybės.

Kaipo rašytojas, daugiausia rašė vaizdelius 
iš šių dienų gyvenimo, kurių yra parašęs virš 
pusantro šimto, trumpesnių ir ilgų, arti šimto 
realaus gyvenimo ir lyrikos eilių, ir daug strai
psnių įvairiais Amerikos Lietuvių bėgamojo gy
venimo klausimais.

Stambesnieji jo veikalai: VERPETAI — 
Didžiojo Karo apysaka; AUŠRELĖ — romanas; 
MOTINA — drama; PAPARČIO ŽIEDAS — 
mažamečiams dramukė; PASAULIS BE MOTE
RŲ — komedija. Pastaru laiku baigia rengti 
Lietuvių kalbos vadovėlį Amerikoje gimusiems 
Lietuvių jaunuoliams.

Gruodžio 14 d. suėjo jam 45 metai amžiaus. 
Taigi Pranas Bajoras dar yra viduramžis žmo
gus ir pilnas energijos toliau dirbti ir veikti 
musų išeivijoje. K. S. Karpius.

pilnus ir turinčius teisę balsuo
ti narius!

“Tokius balsavimo lakštus 
lengva pažinti, nes jie rašyti 
viena ar dviejų asmenų ran
kom. Tokiose mažose kuopelė
se, lyg kokiu stebuklu, tankiau
sia susirinkime ‘dalyvauja’ VI
SI kuopos nariai!

“Taigi, patariu balsų skaity-

nizmas valstybėje, ji daugybe 
gijų siejasi su visuomene, su 
visa tauta. Jei norime kad 
kariumenėje butų drausmė ir 
susiklausymas tai tų dorybių 
neturi stigti ir visuomenėje. 
To pasiekiame tvarkingai or
ganizuodami visuomenę.

Kariumenės auklėjimui itin 
svarbu kad tarp vyriausybės,

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telcf. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami, pigiai pirkti namus ąr pa

šaliniuose miesteliuose^ kfeipA<J(Įėst4pas -mane,, gausit-’ už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios* apdraudos-mšUi-ahėe" reikaluose gausit ge
riausi 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.

Naudingiausios Knygos
Isigykit šias įdomiausias knygas — istorines apysakas ir istoriją — kurios nušvies 
jūsų namą — Knygos visos bendrai kaštuoja $6.15, visas kartu perkant už $5.00

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis* 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino • 1 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi............................................................1-00

Ii

M E RU NAS
ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at

žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvčdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Mcruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00. Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 

Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių s 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ________ ____________ _____________ .15JUROS MERGA

Jurosi Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų' mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _______________________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogių knyga, kurioje 'lengvai ir ■,įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemės nuo 
pat rpriešistorinių laikų iki'dabar. Knyga i didelė, 
6io/ipųsl„ su daugeliu-iliustracijų. Vertėj Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

4'
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DIRVA
*
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STOKIT TALKON VISI!

dalis kur tik jūsiškių randasi.

Dirvos” Kaina metams

Visokiais reikalais adresuokit:

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.

Prenumeratos KorteleX
Vardas-Plav.X
Adresas

Miestas

Kaimas

Apsk.

Kas užrašo:

Adresasf 
X

$2.00
$2.50
$3.00

Amerikoje 
Kanadoje 
Lietuvon _

Neužtenka kad patys skaitysit “Dirvą”— 
reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba

XlX

X

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

LIETUVON IŠRAŠANT:

DOVANAI

DABAR LAIKAS!

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

1 i '
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PI ATIMKIT SAVO LAIKRAŠTI

1936 sieninis kalendorius

Šalip daugybės 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 sieninį Lietuvišką 1936 kalendorių!

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

x f 
X

Paštas

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

Miestas Valst.
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TIKRIEJI SLA NARIU 
MULKINTOJAI

laiko 
Tą 

nuta- 
m., o

užmačios val- 
saviems tik-

(Pabaiga iš pereito num.)

AKIŲ DŪMIMAS
Grigaitis dar įtaria buk SLA. 

sekretorius 
slėpti 
stovį 
kada 
SLA.

stengėsi 
finansini

Na, jei

Vinikas 
Susivienijimo 

Detroito seime, 
kas stengėsi dumti akis
nariams tai Grigaitis da

bs, r viršija visus! Juk sekre
toriaus raportas Detroito šei

ni pirmu kartu Susivienijimo 
gyvenime aiškiai parodė visą 
SLA. finansinį stovį. Tas ra
portas parodo ir kurie Gugio 
pirkti bondsai defoltuoti, ir ko
kiai sumai SLA. bondsai yra 
nusmukę, ir viską kitą. O vie
nok Grigaitis bando tokiu bu- 
du šmeižti- SLA. sekretorių ir 
prikišti jam slėpimą ko nors! 
Koks 
SLA. 
vimui 
kų, o
sėbrus!

Grigaitis pasigiria kad jo 
peršamas į prezidentus Bago- 
čius kada tai atgavęs Susivie
nijimui “laisnį” New Yorko 
valstijoje. Kodėl Grigaitis ne
paaiškina nariams kaip yra 
dabar su tuo laisniu New Yor-

kvailas bandymas dumti 
nariams akis, diskredita- 
kai kurių SLA. viršinin- 
išgirti ir išgarbinti savo

rzxxxmxzxxxxxxzxxxxxxxxx'
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Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m. 
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.

H
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ko valstijoje, kuomet jo sėbrai 
viešpatauja Susivienijime? Te
gul Grigaitis ar prezidentas 
Bagočius, kuris savo raporte 
giriasi “sutvarkęs” SLA. rei
kalus New Yorko valstijos ap- 
draudos departamente, aiškiai 
pasako SLA. nariams ar turi 
Susivienijimas “laisnį” New 
Yorko valstijoje.

GUGIS IR MORGIČIAI
Grigaitis ir jo bendradarbiai 

; slapukai primeta tautininkams 
ir “Vienybės” namą. Bet ne
pasako kad Susivienijimui ant 
“Vienybės” namo ir kitų for- 
klozuotų nuosavybių nuostoliai 
susidarė del to kad iždininkas 
Gugis kaž kokiais sumetimais 
leido per kelis metus nemokėti 
Susivienijimui nuošimčių ir 
miestui taksų. Kodėl Grigaitis 
su savo sėbrais nieko nesako 
apie savo draugams išduotus 
morgičius (Susivienijimo pini
gus)? Kodėl jie tyli kai šian
dien kitų morgičius prižiūrin
tis jų sėbras Stungis Chicago- 
je nemoka Susivienijimui už 
skolą nei nuošimčių nei mies
tui taksų, už ką Pild. Taryba 
jau nutarė jo paskolą forklo- 
zuoti? Kiek nuostolių pada
rys Susivienijimui net jo Fi
nansų Komisijos narys Stun
gis?

Kodėl Grigaitis su sėbrais 
nesako nieko apie Mišeikos na
mą, kurio forklozavimas, nemo
kėti nuošimčiai ir taksai su
daro didesnę sumą negu pats 
namas vertas? Kodėl nutyli
ma paskola Čepukui, iš kurio 
Susivienijimas nėra gavęs nei 
vieno cento nuošimčių ir kurio

taksai nemokėti nuo to 
kaip morgičius duotas? 
namą Pild. Taryba buvo 
rus forklozuoti dar 1933
iždininkas Gugis tik dabar ra
portuoja kad forklozavimas 
pradėtas.... Kodėl Gugis ne
vykdė Pild. Tarybos nutarimo 
ir leido Grigaičio sėbrui kolek- 
tuoti nuomas už namą per ke
lis metus, nemokant Susivieni
jimui nei cento nuošimčių už 
paskolą ir nesumokant miestui 
taksų ? Lai Grigaitis paaiški
na kiek nuostolių bus Susivie
nijimui už tą namą?

KAS DARYTI?
Matot, brangus SLA. nariai, 

kokiais melais, kokiomis veid
mainystėmis Grigaitis ir visa 
socialistų-komunistų klika du
mia jums akis! Jie daro tą 
kad pravarius socialistų ir ko
munistų kandidatus į SLA. Pil
domąją Tarybą. Jie net ban
do atgaivinti dar neužmirštą 
Devenio aferą, prisikviesdami 
to skandalo dalyvius. Aišku, 
jiems nerupi Susivienijimo ge-

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Šioje vaistinėje užlaikom vi

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

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

ir visokių ki- 
(18) 

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534

jus, tyrieji

rovė, tik jų pačių 
dyti organizaciją 
slams.

Ar apsileisite
Lietuviai, padorus Susivieniji
mo nariai? Ar negalit tinka
mai atsakyti tiems žmonių mul
kintojams? Taip, galit! Jūsų 
geriausias atsakymas bus tas: 
neduokite nei vieno balso už 
Grigaičio klikos siūlomus kan
didatus į Pild. Tarybą.

Neužilgo ateis galutini rinki
mai — agituokit ir balsuokit tik 
už tautini kandidatų sąrašą — 
už teisingus ir visuomenės pa
sitikėjimą užsipelniusius kan
didatus!

SLA. SARGYBOS 
KOMITETAS.

*’♦**♦'***'**♦*♦♦**'♦**♦**♦**’♦*♦**♦**♦ *♦*****♦**♦**♦**♦■**♦*****♦**♦**♦**♦******* 
J KARPETŲ AUDĖJAI | 
| GRAŽUS Iš ĮVAIRIŲ SKARŲ- * 

X LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- 
t TIESALAI PIGIOM KAINOM 
į K. STEIN

7409 Superior Ave.

X

į

Nebūk žilas
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa 

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

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

*

DUOK ELEKTRIŠKĄ LAIKRODĮ 
Elektri'kas Laikrodis rodys tikrą laiką 
visada. Yra daugybė įvairių modelių— 
skambančių, virtuvei ir kambariams. Ir 
yra visokio gražaus išdirbimo už įvairias 
kainas. Dabar yra laikas pasakyti “Lin
ksmų Kalėdų” su Elektrišku Laikrodžiu!

THE ELECTRICAL LEAGUE

Paukščiams Maistas
Parduodam geriausį maistu ka- 
narkoms, po 10c ir 20c didesnis 
pakelis. Turim pardavimui ka- 
narkų, šunų ir kitokių naminių 
gyvūnų.

GORDON PARK BIRD and 
SEED STORE 

John Roddie, Prop.
St. Clair Ave. Cleveland

WJWWVAT
H O E D L’ S
MUSIC HOUSE 

RADIO IR KITI MUZIKALIAI 
INSTRUMENTAI

Easy Skalbiamos Mašinos 
Refrigeratoriai ir tt.

Pirkit savo kaimynystėj. (50)
7412 St. Clair Ave.
A'.'.Y.'.W.VAVAW.W

8112
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Geriausi Linkėjimai 
KALĖDOMS 

1935
Prisidėkit prie musų 1936 Kalėdinio 

Taupymo Klubo ir Turėkit 
Linksmesnes Kalėdas Kitais Metais 

incorporated 1649

Society
in the City of Cleveland 

PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
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AIŠKĖJA SUVALKIJOS ŪKININKŲ “STREI
KO” TIKRIEJI KURSTYTOJAI

Kaunas. — Nepavykus pir
mutiniam ūkininkų “streikui”, 
šakių apskrityje Lapkričio 1 
d. buvo apsčiai išmėtyta atsi
šaukimų kviečiant ūkininkus 
pradėti antrą “visuotini” strei
ką. Kaip ir pirmasis, taip šis 
antras tariamas ūkininkų kur
stymas plačiuose ūkininkų 
sluogsniuosė atgarsio nerado. 
Bekonų pristatymas visą laiką 
buvo normalus, į turgus tiek 
pat suvažiuodavo kaip ir visa
da. Tiesa, buvo sustojus vie- 
na-kita pieninė, bet ūkininkai 
pamatė kas tą “streiką” skati
na, pieną į pienines kaip vežė 
taip ir veža.

Tas, matyti, paskatino tik
ruosius “streiko” inspiratorius 
jieškot griežtesnių būdų “strei- i kių ir nebūtų verčiamos imti 
kui” palaikyti. | nepageidaujamų. Sindikato su-

štai Lapkričio 11 d. šakių- darytos tabako prekių pardavi- 
Lukšių vieškelyje keturi vyriš- mo sąlygos be reikalo pykino 
Idai teroristiniais grąsinimais vartotojus, kurie negalėdavo 
neleido ūkininkams vežti beko- mėgiamų tabako ir papirosų 
nūs Į šakių "priėmimo punktą.' markių gauti.
Tuos kurie grąsinimų nepa-j Tabako fabrikantai savo raš- 
klausė ir bekonus j šakius ve- tu iš Liepos 1 d. sutiko išpildy- 
žė, pasižymėjo užsirašydami jų ti kainų tvarkytojo reikalavi- 
vardus ir pavardes ir gyvena- mus ir prašė pratęsti jų Įgy-

I vendinimo terminą.
i- Kainų tvarkytojas terminą

to produktų aiškėja
“streiko palaikymui”
buvo išėję ilgesniam

Panašių “streikininkų’
laikyta Sintautų ir kituose val
sčiuose. “L.A.“

kad jie 
iš namų 
laikui.

su-

Tabako Sindikatas Nu
baustas 50,000 Litų
Kaunas. — Kainų tvarkyto

jas Liepos 8 d. pareikalavo iš 
tabako fabrikantų, ineinančių į 
sindikatą, sudaryti tokias taba
ko dirbinių pardavimo sąlygas 
kad smulkios tabako dirbinių 
parduotuvės galėtų gauti sin
dikato urmo sandėlyje pagei
daujamų tabako dirbinių mar-

mas vietas.
šalies saugumo organai vi

sus tuos keturis nepažystamus pratęsė iki Rugsėjo 15 d., ta- 
išaiškino ir areštavo. Pasiro- čiau ir terminui praėjus reika- 
dė, jie visi yra Vokiečių kilmės lavimai nebuvo Įgyvendinti.
ir atvykę iš už keliolikos kilo-' Kainų tvarkytojas todėl ta- 
metrų, rodos iš Griškabūdžio bako fabrikantus, atitinkamai 
valsčiaus.. Iš rastų pas juos jų gamybos dydžiams, dabar 
pinigų ir nemažo kiekio mais- nubaudė bendra suma 50,000 
------  1 litų. “L.A.”

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas $1.49
Apvaląs Enameliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO. 

7110 Stapėrior Ave.

“DIRVOS” AGENTAS
i Conn, valstijoje “Dirvos” pre-
i numeratas užrašo žinomas tau 
j tininkas Jonas Tareila, kreipki- 
I tės prie jo.

STONIS
RESTAURANT

CIGARAI . TABAKAS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

Lietuva Neboikotuos Į neramią tarptautinę padėti, ku
ri tų sankcijų pasėkoje susida
rė, ėmėsi karinių atsargos prie
monių. Įvairiose Italijos daly-

Italijos Prekių
Geneva, Lapk. 27 d. — Iš 

ekspertų komitetui pateikto 
pranešimo del 56 Tautų Sąjun
goje priklausančių valstybių 
užimtos pozicijos Lapkričio 18 
d. Įsigaliojusių sankcijų atžvil
giu matyti kad devynios vals
tybės sankcijose nedalyvauja, 
būtent: Austrija, Vengrija, Al
banija, kurios savo neigiamą 
nusistatymą del sankcijų buvo 
pareiškusios jau pačiame Tau
tų Sąjungos pilnaties posėdyje, 
ir Afganistanas, Bolivija, Gua
temala, Haiti ir Salvadoras.

šešios paskutinės valstybės, 
vis dėlto, principe sankcijoms 
pritarė.

Paragvajus pranešė raštu 
kad laikinai sankcijų netaikys.

Be to, be minėtų valstybių, 
Parama ir Urugvajus nesutiko 
dalyvauti kreditų teikimo Ita
lijai uždraudime.

Italijos prekių boikotavime, 
pagal sankcijų pasiūlymo Nr. 
3, be to, nedalyvaus: Lietuva, 
Kinija, Čilė, Ekvadoras, Nika- 
ragua, Peru, Salvadoras, Urug
vajus ir Venezuela.

Šveicarija vietoj 
mo atsiskaito su 
ringo budu.

žalios medegos
Italiją uždraudime, be minėtų I 
valstybių, nedalyvauja dar Ku-Į 
ba, o dalyvauja Urugvajus. ,

Havaso žiniomis, Italijos vy-1 
riausybė, atsižvelgdama į gra
sinimą naujomis sankcijomis ir

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rūšių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, už prieinahiiausias kainas. 
Turim didžiausį rinkinį deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
ir visokių kitokių brarigmėnų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, radio 
ir šiaip brangmenas. (5)

Frank Cerne Jewelry Co. 
6401 St. Clair Ave. HE. 0465

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

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

Visokį istoriški kostiumai.
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
8606 SUPERIOR AVE.

GArf. 5970 Naktį POt. 3104

apsi-

KEPTUVĖ

ATSILANKYKIT ČIA

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 krautuvėn ka
da ko prireikia. (52)

JOSEPH KODRIC
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

to pasiuly- 
Italija clea-

gabenimo j

AUTO TAISYMAS
Mes turim gerą patarnavimą 

parvežimui sumuštų automobilių. 
Esam specialistai “brakes” ir 
motorų. Geriausia atliekam dar
bą prie karburetoi'ių ir ignicijos. 
Sumuštus karus atnaujinant, 
žiūrint kaip labai sugadinti.

Supericr-
6513 Superior

ne-
(4

Cleveland

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.

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

mažiausj įmokčjimą, jėi norima. 
Didžiausias pasirinkimas visokių 
didumų ir kainų. Kreditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, dėžės ir 
visos reikmenys. (52)

Schmidt Brothers & Co.
Violin Makers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

i

KALĖDOMS IR NAUJIeMS METAMS

PETRAS KOMERAS
Pristatytojas anglies ir malkų į namus.

1201 EAST 80TH St. Telef. GArfield 2921

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! ■

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, 
nes mano kaštai maži. (4)

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Moterims Naujiena
Duosim puikią dovaną, jeigu at

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

C. Migc’al’s Millinery & 
Dress Shop 

1191 E. 79th Street

RUDYS .MEAT MARKET
VISOKIŲ RUSIŲ RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS 

KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Taipgi visokiu rūšių Sūriai.
Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus 

musų kainos visai prieinamos

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

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

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

kampais E. 9th st. tarp Euclid 
ir Superior avc.

(4)

Gydanti Arbata
Štai geriausia gydanti arbata 

kokią tik gamta suteikė, impor
tuota iš Čekslovakijos. Ji žino
ma kaip MONASTERY ARBA
TA padaryta iš gydančių šaknų 
ir žolių surinkti; Karpatų kal
nuose. Ji gera nuo šalčio, odos 
niežų, kraujo spaudimo, skilvio 
ir vidurių bei inkstų ligų, taipgi 
gelbsti nuo reumatizmo ir kito
kių negerovių. Kaina tos Arba
tos Du dolariai už dėžę, bet 
šios dėžės už Penkis dol.

Patria Trading Co. 
5132 Broadway Cleveland,

Visokios Gėlės
Gėlės visokiamš 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 Superior Ave. GA'. 7272

4506 Superior Ave. HEnd. 8638

PADARYKIT LOUIS EISENBERG’S
KRAUTUVĘ SAVO KALĖDŲ DOVANŲ

PIRKIMO VIETA

še-
(4

O.

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akordio
nų muzikos jei pirksit pas mus 
dirbtuves kaina akordidnus. Ei
nam duoti pamokas į niūrius j:i 
pageidaujama. Galit gauti išsi- 
mokėjimu. (4)

Notari’s Accordion School 
3311 EAST 55TH ST.

Tel. MI. 4447 LO. 4027 
Taipgi akordionų taisymas.

Muzikos Reikmenys
Parduodam naujus ir vartotus 

in?.ramentus didele nuolaida ne
gu' gali parduoti ktios krautuves. 
Duodam pamokas piano, banjo, 
gitaros, mandoline, saxophone 
ir akordeono. Perkam, mainom 
i.- taisom visokius instrumentus. 
Ateikit, pamatysit ką jūsų 
laris gali čia

Harnicny
David

7727 Superior

Aliejus — Gąsdinąs
Geriausias aliejus ir gaz: 

temobiliams šioje 
Turim visokių gerų aliejų, 
sų batarejų 
knhčiausias. 
temobiliams 
si?.. Sunoco 
Duodam Ea; 
žiauslū pirkiniu, 
atsakanti.
Superior Tire and

Acešsory 
8007 Superior Ave.

kaimynystėje.
Mu- 

patarnavimas atsa- 
Pas mus pirkti au
gumai laiko ilgiau- 
Gas visada gatavas, 

de Stamps su ma- 
Sena įstaiga ir

Company
ENd. 9512

nupirkti.
Music Shoppe
G. Tomka
Av., Cleveland, 

ENdicott 5297

do- 
(4

O.

ŠTAI KELETAS PAMINĖTINŲ DALYKŲ

PRALINKSMINK IT SAVO ŽMONA 
Padovanokit jai Tikrąjį “FRIGIDAIRE”

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

Operavimas pigus ir pats jis yra patogūs.

KALĖDŲ EGLAITES puošimu: elektriškos vielos nūb'.
Išh.-ndyto i geros rūšies lemputės.............................................

Vaikams
Elektriški Traukiniai nUo $3.69
Moviė Mašinos........... ...... .'39c
China Lėkštelių .Setas...........59c
Žaislų Lentelė........................ 97c
Siuvimui Reikmenys., nuo 25c
Chemijos setai........... nuo 10c

... ..,29c
3 už 5č

ŽAISLAI
G-Man šautuvai.........

Kick Back žaislas.........
Užsūka'mi traukiniai.

Juodos rašymui lentos
Piešimo setai__ _ . .10-25-48c

Ir šimtai kitų žaislų žema kaina

.........89c

.........97c

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

Į

Į se buvo perkeltos kariumenės 
dalys kad tuo budu Italija 
kiekvieną momentą butų pasi
rengus bent kokiam netikėtu

mui. “L.A.”

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

KALĖDOS JAU NETOLI
Pirkimui Dovanų kreipkitės 

į I. J. Šamo Graznų Krautu
vę. Parduodu viską daug 
pigiau negu kitur. Viela 
prie Lietuvių banko.

I. J. SAMAS 
6701 SUPERIOR AVE.

£ £ i £ < r 4 a i < < q 4 4 i-11 a i # £ 11 t
Geriausi Linkėjimai

KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS
visiems draugams ir rėmėjams mano darbo.

JONAS G. POLTERIS
Namų Popieriuotojas ir Maliavotojas

966 IDA STREET Telef. ENdicott 0981

tek
£ A -t- & * i # 4

<

T
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HELD’S FURNITURE
6900 Superior Ave.

LINKIME
Savo kaimynams Lietuviams 

LINKSMŲ KAL.EDU

LAIMINGŲ NAUJU METU

Ž3Š

THE MAY CO
BASEMENT

Puikiausios Dovanos Vyrams

Prieinamiausiomis Kainoms

MARŠKINIAI PUIKAUS BROADCLOTH 
SU APIKAKLE arba BE

naujų
Puikiausia Dovana Vyrui Kalėdoms!

nesiglamžančiom apipaklėm marš- 
daugybę populiarių kietom apikak- 
Balti, Mėlyni ir margų pavyzdžių.

šalip
kinių, rasit 
lėm stilų.

Mieros 14 iki 17, rankovių ilgis 33 iki 35.
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DELLA C. JAKUBS j 
(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) • 

Lithuanian Funeral Home f
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų : 

kambarius leidžiame dykai. Ė
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- j 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos są'žiriin- š 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. Įt

(5621 Edna Avenue ENdicott 1763luiumiuniuiiHiimtiiaiiiinsiiiiiiiii tnmmintt :itmi;rnginiiti>
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 Vietine Pastoji Lietuvių Real Estate 
ir Andraudos Agentūra

MULIOLIS .
6606 Superior Ave. Cleveland____ HEn.^6729

1P

<
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PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rental Co. 
235 THE OLD ARCADE 

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

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 metn—

SUTAUPYSIT DAUGIAU NEGU UŽMOKĖSIT

Keturių Šmotų pjūklo prietaisai .............................—..................... $1.39
Flash Lights nuo 39c 3 Ašmenų kišeninis peilis 39c

LOUIS EISENBERG
HARDWARE

GRAND PEČIAI — APEX PADARGAI — FRIGIDAIRE
1169' EAST 79TH STREET EN'dičotf 8^5

X KIAULES ODOS PIRŠTINES
Puikios rūšies Kiaulių odos pirštinės, rodos ar-JjJ’j.IS 
ba gelsvos spalvos. Visos gero darbo—užsega- A 
mo arba užmaunamos. Visokių mierų.

§ 41r<<fti i< aw i aaaa aa aaaaa aaaaaaaa aaa g

^Duokit Kalėdoms Dovanas!
Ml
M
Mi
Mi

KURIAS VYRAI IR VAIKINAI ĮVERTINS!
2 už $1.25 
25c ir 35c 

. . . $1.95 iki S3.95 
..................... $1.00

ŠILKO KAKLARAIŠČIAI 65c 
KOJINĖS ...................
SVETERIAI ...............
DIRŽAI su SAGTIMIS
GEROS PIRŠTINĖS .......... $1.00 ir $1.50
NOSINĖS SKEPETAITĖS ... 10c iki 50c

MARŠKINIAI paprasti ir Įvairiaspalviai 
visokiu stilių ........ $1.00 ir aukščiau

PADŽAMOS E................. $1.00
KAKLINĖS SKEPETAITĖS 69 c
UNION APATINIAI ............ 97c
PETNEŠOS ............................. 50c

Čia tik maža dalis daugybes puikių ir 
sirinkimui. Atšilankykit pas mus.

naudingu dovanų

ir

$1.59
$1.00
$1.50
$1.00

. pa- 
Atdara vakarais.

*

HM*

HHfer

S
<lįti
M

7002 Superior Ave 
Kampas Giddings Road

L

KAKLINIAI SU RAIDĖMIS
Pilno didumo, ilgi su kuliais kakliniai—padaryti £ĮOc 
iš tyro šilko! Balti, su juodom išsiūtom rai- 
dėm. Patiks kiekvienam.  , . .. .

VYRIŠKI LOUNGING ROBES

3.Mšilti WOOLTONES!
Stori, šilti apsiaustai Bath-robes, gražiai 
pasiūti, su siaurais apvedžiojimais. Visokių 
spalvų, Mėlyni, Rudi, Juodi, Vyniniai. Mieros mažos, 
vidutinės ir didelės.

Rayon Jacquard Lounging Rcbes
Pilno didumo robes—su išsiuvinėtu ženklu ant $ 
kišeniuko. Rudi, Mėlyni, Maroon. Mieros ma
žiems, vidutiniams ir dideliems.

MAY CO. BASEMENT

KAL.EDU
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skutais Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

DAUG GINTARO
DOVANOMS

“Dirvos” krautuvėje galite 
įsigyti Kalėdoms Dovanoms la
bai gražių gintarinių dalykų 
partrauktų iš pat Palangos.

Yra dalykų tinkamų dova
noms vyrams, moterims, mer
ginoms. Dabar pats laikas at
eiti pasirinkti. Kainos priei
namos.

“Dirvos” krautuvė atdara 
visą dieną ir vakarais iki 8.

Liet. Piliečių Klubas 
Remia Salę

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas pasiryžo suteikti visą 
savo paramą Lietuvių Salei.

Iki šiol Klubas turėjo salėje 
sau paskirą kambarį ir dary
damas biznį, viską pavertė sa
vo naudai. Dabar gi Klubas 
sutinka visas savo ineigas pa
vesti Lietuvių salės palaikymui 
ir parėmimui. Viskas ko rei
kia tai kad kuodidesnis skai
čius Salės Bendrovės šėrininkų 
įstotų į tą klubą ir veiktų iš
vien, rengiant visokias pramo
gas ir turint kas vakaras vi
sokius susiėjimus.

Lietuvių Salės šėrininkų di- 
■,i. durna sutinka su tokia klubie- 

, erų propozicija, taigi kai vis
kas bus sutvarkyta, dalyvauda
mi klube visi vietos Lietuviai, 
kurie tik pasidarys jo nariais, 
bus tiesioginiais rėmėjais ir 
palaikytojais Lietuvių salės.

Kituose miestuose kur prie 
Lietuviškų salių gyvuoja stip
rus klubai ten sales ne tik ne
turi skolų, bet dar turi pinigų 
bankuose pasidėję ir draugi
joms duoda nemokamai sales 
programams rengti.

Visi Lietuvių Salės šėrinin- 
kai tėmykite tolesnių praneši
mų apie įvedimą Lietuvių Am. 
Piliečių Klube naujos tvarkos.

VAIZBOS BUTAS 
DARBUOJASI

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas šį sezoną gyvitoja stip
riau ir geriau negu pirmiau ka
da. štai šį sezoną Vaizbos Bu
tas duoda Lietuviškus radio 
programus, tuoj po naujų me
tų, Sausio 19 d., rengia Lietu
vių salėje didelį radio koncer
tą. Prie to, rūpinasi parsi- 
traukimu iš Lietuvos tenaiti- 
nių maisto produktų, ir Lietu
viškų gėrimų.

Susirinkime Gruodžio 15 d. 
j Vaizbos Butą įsirašė pora 
naujų narių.

ATSIIMKIT SAVO 
KALENDORIUS

Vietiniai “Dirvos” skaityto
jai pasistengkit ateiti užsimo
kėti savo prenumeratą ir pasi
rinkt sau kalendorių, kurį gau
sit dovanai prie metinės pre
numeratos.

Taipgi galėsit pasirinkti ka
lendorius pasiuntimui į Lietu
vą. Tiktai po 25 centus, čia 
pat gausite juos susuktus iš
siuntimui.

BERNELIŲ GIESMĖS
Šv. Jurgio bažnyčioje šias 

Kalėdas Bernelių mišios atsi
bus lygiai dvyliktą valandą Kū
čių naktį. Bus labai graži mu
zika susidedanti iš didelio sty
gų orkestro ir bažnytinio cho
ro, kuris giedos puikiausias 
K’lėdų giesmes.

m. f. Pirm mišių ministrantai ar- 
■*ba mišių tarnautojai atvaizduos 

“Piemenėlius”, giedos prie di
džiojo altoriaus Kalėdines gie
smes. Taipgi turėsite progos 
išgirsti ką tik sugryžusį iš Lie
tuvos smuikininką Vincą Grei
čių griežiant smuiko solo prie 
vargonų. Nesivėluokite.

REPUBLIKONU 
KONVENCIJA ■

Po didelių pastangų, Cleve- 
landui pavyko gauti Republiko- 
nų partijos konvencija kitą 
metą. Taigi atvyks desėtkai 
tūkstančių svečių, paliks šim
tus tūkstančių dojariu naudos.

Clevelando biznieriai pajie- 
gė greitu laiku sudėti reikalin
gą $150,000 sumą garantavi
mui padengimo konvencijos iš
laidų.

Toje konvencijoje bus nomi- 
navimas Republikonų partijos 
kandidato į Amerikos preziren- 
tus.

1924 metais čia buvo Repu- 
blikonu konvencija, kurioj no
minuota Calvin Coolidge.

Konvencija prasidės Birželio 
9 dieną.

Rengkites Dalyvauti “Dirvos” Naujų Metų Suti
kimo Baliuje — Prenumeratoriams Dykai

GAUKIT TIKIETUS DABAR!
Visi vietiniai ii- ąplinkinių 

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 i -alę nebus Įlei
džiamas.)

Kiekvienas prenumeratorius 
gaus po DU tikietų (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 I 
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.

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

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

“Dirvos” Administracija.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ENTERTAIN CHICAGOAN
Mr. and Mrs. George Salkes, 892 

Paxton Road, Cleveland, at an in
formal party entertained Mr. Ol
šauskas, Chicago, and Mr. and Mrs. 
Karpius, Saturday evening, Decem
ber 7. Also present at the party 
were Mary Davis, Peter Skukas and 
Palsy Salkes, niece of the Salkes’.

ANOTHER CLUB SOON TO FOLD
In the lengthing line of liquidat

ing Lithuanian clubs, the Lithuan
ia American Citizens Club, for 
years located in the lower club
room of th Cleveland Lithuanian 
Hall, plans to wind up its business 
sffairs due to a sharp decline in 
membership and to heavy mainte
nance expenditures. »

Organized about 1920, the club 
had a peak membership of G00, and 
originally assisted members in se
curing their citizenship papers and 
also had a sick and death benefit 
fund.

The other societies which folded 
in recent years, are St. Joseph’s, 
St. George’s, and St. Casimir’s, in 
this city.

scribers this year. With every now 
or renewed subscription Dirva is 
giving absolutely free of indebted
ness ■— two tickets to their gala 
New Year's Eve Program.

And what a modern atmosphere 
thie entertainment is going to have. 
Dancing, which begins the program, 
commences at 8 o’clock sharp. At 
approximately 2 minutes to 12 the 
fireworks begins. Boy what an 
evening of entertainment this affair 
is going to be.

TAKE NOTICE — Tickets for 
this grand blowout cannot be pur
chased on the nite of the affair. 
It is to be a private party, 
only to Dirva Subscribers and 
friends. Lithuanian Dances 
ire to be expected in order to 
t a real private Lithuanian 
.'ear’s Eve.

B1BLL1OGRAPHIA MR. N. RASTENIS
HISTORICA ON S. L. A.

open 
their 
only, 
make 
New

LADIES PRESENT PLAY
The Ladies Society of the New 

Lithuanian Parish here will present 
he Lithuanian version of “Smiling 

Through,” translated by Alvina Lui- 
a, at the Lithuanian Hall, Sunday, 
December 29th.

There will be dancing later in 
’vening.

the

“Trakų-l’rygų Tautybė ir 
sikčiinias Lietuvon”, 
Basanavičius. 1921.

BY PETRAS

TRANSLATED BY

Jos As
hy Dr. Jonas

KLIMAS

W. URBAN

RENGIASI PRIE
VASARIO ;‘l6-TOS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga tariasi su Liet. Kat. 
Dr-jų ’Sąryšiu bendrai minėti 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną, Vasario 16-tą.

Paminėjimas bus su progra
mų Lietuvių salėje, smulkme
nas paruoš abiejų organizacijų 
komisija.

Darželio Sąjungos reguliaris 
metinis susirinkimas bus laiko
mas po naujų metų Sausio 9 
d., Lietuvių salėje, nuo 8 vai. 
vakare. Senieji ir nauji drau
gijų atstovai prašomi įsitėmyti 
dieną ir vietą. Susirinkimas 
bus tuo svarbus kad bus ren
kama nauja Darželio valdyba 
ir bus daroma kiti tarimai pa
ties Darželio reikale. Kaip ži
note, Darželis jau dirbdinamas 
ir mums reikia rūpintis apie 
jame atliekamus darbus. Vald.

SLA. SEIMO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienio vakare, Gruo
džio 20 d., nuo 7:30 vakare, 
įvyks SLA. Seimo Rengimo ko
misijos posėdis Stonio valgyk
loje, viršuje. Visų kuopų at
stovai prašomi dalyvauti.

GIRDI MARGUČIO 
PROGRAMUS

Clevelande nekurie girdi iš 
Chicagos Margučio radio pro- 
gramus. štai pp. Salasevičiai, 
nuo 892 Paxton Drive, prane
ša kad praeitą sekmadienį, nuo 
3 vai. po pietų, girdėjo visą 
valandą Margučio programą 
be jokio vargo. Programai at
eina iš stoties WIND, Gary, 
Indiana. Jieškoti reikia apie 
95 numerį, žinoma, turi būti 
geri tūbai, nes ta stotis yra iš 
mažesniųjų.

SLA. 14-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO REIKALU

SLA. 14-tos kuopos sekantis 
susirinkimas atsibus trečiadie
nį, Sausio 8 d., paprastoje vie
toje ir paprastu laiku.

Kadangi pirmą Sausio tre
čiadienį išpuola Naujų Metų 
diena ir kadangi po tam nebu
vo galima gauti kitos dienos 
salėįę tai kuopos susirinkimas 
perkeliamas Sausio 8-tai.

Nariai kurie pastebėsi t ši 
pranešimą malonėkit pasakyti 
ii kitiems atsilankyti į susirin
kimą paminėtą diena, nes bus 
išduodama raportas iš 1935 m. 
veikimo ir finansinis stovis; 
taipgi atsiveskit naujų narių, 
nes dabar eina SLA. vajus ir 
įstojimas į ^Susivienijimą yra 
tik pusė kainos.

J. G. Polteris, sėkr.
966 Ida Street.

REIKALINGA SUMANUS 
VYRAS AR MOTERIS

Vesti pilnai įrengtą restau- 
rantą, nereikia nieko įnešti ar 
įmokėti, tiktai imti ir varyti 
biznį, apsimokant savo iškaš- 
čius. Labai gera vieta, viskas 
kaip reikia įrengta.
Kreipkitės telef. ENd. 8963

LIETUVIŠKI RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit Lietuviškų radio 
programų iš Clevelando radio 
stoties WJAY kas sekmadienis 
nuo 2:15 iki 2:45 vai. po pie
tų.

Šį sekmadienį bus giedamos 
Kalėdų giesmės su pritarimu 
orkestro.

NORI SUORGANIZUOTI 
GAVUSIUS DIRTI

Dar vos tik pradėjo bedar
biai dirbti, jau jų tarpe atsi
rado agitatoriai, ir kalbina ra
šytis į unijas. Pagalbą siūlo 
Amerikos Darbo Federacijos 
skyrius ir komunistų agitato
riai. Taigi bed/rbis dar nega
vo atsikvėpti, jau tuoj nori už
dėti mokesčių naštą.

Darbuose yra ir nesusipra
timų. Vienur darbininkai ne
gauna laiku užmokėti už savo 
darbą, kitur prie darbų patys 
darbininkai nelabai nori dirbti, 
ypač kai šalta susikuria ugnį 
ir apstoję šildosi. Agitatoriai 
jiems sako: nebijokit, neklau
sykit savo užvaizdų, kai pava
rys iš darbo, jums vėl turės 
pašalpą duoti....

RINKS SENUS RUBUS
Pradedant šiuo šeštadieniu, 

Skautai lankysis po Clevelan- 
diečių namus užklausdami ar 
neturi senų nedėvėjamų rūbų, 
avalų ir baldų, kuriuos rinks ir, 
jie bus padovanoti senoms ne
galinčioms dirbti arba nesvei
koms šeimoms. Rūbų rinki
mas buvo po vadovyste Good
will Industries.

Tie surinkti rubai ir baldai 
bus pataisyti Goodwill dirbtu
vėje, pačių raišų žmonių, ir iš
dalinti tiems kuriems labiau
sia bus reikalingi.

šeimininkės, kada atsilankys 
pas jus Skautaį, neuždarykit 
jiems duris. Jie tik paklaus ar 
turit ko atliekamo, paskui pa
liks pas jus maišą sudėti atlie
kamus daiktus, ir atvažiavęs 
Goodwill vežimas paims.

SMARKIAI RUOŠIASI
PRIE VEIKALO

Moterų Sąjungos 36-tos kp. 
rengia gražų perstatymą Lie
tuvių salėje, sekmadienį, Gruo
džio 29 d. Veikalas pritaiky
tas Lietuvių scenai ir bus sta
tomas pirma kartą, vardu “Prie 
žaliu Vartelių”. Išvertė Alvi
na S. Luiza. Po jos ir Petro 
Luizos vadovyste veikalas ren
giamas ir visi stropiai mokina
si. Koresp.

MIRĖ JUOZAS 
RADŽEVIČIUS

Gruodžio 1 d. mirė Juozas 
Radzevičius. Palaidotas Gruo
džio 4 d. Jo motina dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie pa
lydėjimo, taipgi dėkoja Kun. 
Andžiulaičiui ir graborei Dellei 
Jakubauskienei už gražų patar
navimą.

Liko nuliūdę motina ir žmo
na su dviejų metų sunum, be 
to liko vienas brolis ir penkios 
seserys.

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

EUGENE CROQUIGNOLE WAVE ................................................... $3.50
EUGENE CROQUIGNOLE &SPIRAL .................................&.... 3.50
EUGENE WATER WAVE (Without Ammonia) ........................ 5.50
SHAMPOO AND FINGER WAVE ............................................................' .50
WHITE HENNA BLEACH .................................................................... 1.25
RED HENNA PACK ..................................................................................... 1.00
EYEBROW ARCH..................................    .35
MANICURE .....................  35

Buvus po antrašu 1330 Giddings Road. Kreipkitės sutarrčiai 
Telefonu. Lietuvės aptarnautojos.

7011 Superior Ave. Hend. 4825 ■

FREE DIRVA’ PROGRAM
NEW YEAR’S PROGRAM

The management of Dirva is 
playing Santa Claus to its sub-

Richman Atostogos su 
Užmokesniu

: Santa Claus padarė savo pa
prastą- apsilankymą Richman 
Brothers dirbtuvėje ir 62 par
duotuvėse, išdalindamas čekius 
savaitės atostogų su_ apmo
kėjimu. Tai yra antros atosto
gos su apmokėjimu Richman 
Brothers dirbtuvėje ir krautu
vėse šį metą. Vienos buvo Lie
pos mėnesį.

Atostogos su apmokėjimu 
yra senai priimtas paprotis 
Richman Brothers firmoj ka
da tik biznio aplinkybės leidžia. 
Tai yra kompanijos būdas pa
sidalinti gerove suvo darbinin
kais ir padėkojimas už jų nuo
širdų dirbimą ir kooperavimą.

Didelė rūbų siuvykla ant E. 
55-tos gatvės užsidarys šešta
dienį nuo pietų, Gruodžio 21 d., 
ir atsidarys tiktai pirmadieni, 
Gruodžio 30 d. šventės su už- 
rnokesniu paliečia 2,600 darbi
ninku ii’ sudaro dovana iš apie 
$100,000.

MIRĖ J. JUKNEVIČIUS
Gruodžio 18 d. vakare persi

skyrė su šiuo pasauliu Jonas 
Juknevičius-Yukman, senas šio 
miesto gyventojas ir iki pasta
rų dienų buvęs šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios užžiurėtojas. 
Pašarvotas namuose,

linki jums

LINKSMU 
KALĖDŲ

LAIMINGŲ 
SĖKMINGU 

NAUJU METŲ

B
SIUTAI 

OVERKOTAI 
TUXEDOS

$22-50
Trys Clevelande 

Parduotuvės
736 Euclid Ave. t

Prospect ir Ontario 
5116 Broadway

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Santa Claus may be king o 
world.

But to me he’s a “pain in 
neck,

Cause if you’d be good like he wants 
you to be,

Writing the Knowsey Knoos would 
be heck.

CHRISTMAS SHOPPERS GUIDE
Tony -How about 

tonight, babe ?
Cleo - Sorry bigboy

up.
Tony - Tomorrow
Cleo - Nope! Filled
Tony - Doggone!
Cleo - Yeah! Come early

avoid the rush.

f the

the

a date, for

I’m all lined

night ? 
up.

and

XMAS INFO. —
I take this opportunity to inform 

the Alliance gang that the rest

Translator’s Note:
(An eminent Lithuanian scho

lar, P. Klimas, author of “Se
novės Lietuvių Bruožai” and oth
er works of great merit, has made 
a critical study of the works of 
Dr. Jonas Basanavičius and sums 
up everything in a short essay 
which I present here in transla
tion. This brief essay, I ' strong
ly hope, will serve to acquaint 
many of us better with the Pat
riarch 
whose 
uanian 
land. __
translated for the “Furrow” maga
zine which was issued by the 
Chicago Lithuanian youth in the 
Summer of 1934. Strange to say, 
the “Furrow” died after the first 
issue and only recently was brought 

back to life in the guise of an 
English Column in the “Naujie
nos.” The editors of the “Fur
row” magazine printed my origi
nal item of the manuscript, but 
omitted the translated portion - 
this essay - saying, after the 
magazine was published, that 
“what was printed is independent 
enough of the essay”. Lately 
I wrote Mr. Beliajus, president 
of the Lithuanian Youth Society, 
requesting him to return this 
essay to me. Strangely, I had 
to forward him two letters before 
I got it back. And I did not 
back my original manuscript, 
only a typewritten copy of 
with all sorts of errors in 
which necessitated by going 
the Main Cleveland Library 
check it over with the original. 
The results were: I found ten 
words misspelled, of these seven 
are proper names, and four names 
were left out alltogether. My 
manuscript was carefully writ
ten and the errors which I cor
rected were produced by the copy
ist.)

of Lithuanian Renascence, 
bust is found in the Lith- 
Cultural Garden in Cleve- 
This essay was especially

get 
but 

it 
it, 
to
to

THE FOLLOWING ARTICLE IS 
A REPRINT FROM “VIENYBE” 

DEC. 10th ISSUE

Both Mr. F. J. Bagočius and Mr. 
Nadas Rastenis werę asked three 
questions each in order that we 
might determine their respective at
titudes regarding the activities of 
the younger Lithuanian Americans.

Mr. Rastenis lost little time in 
answering the queries presented. 
They are as follows:

Q. — What, if anything, would 
you do to make the SLA more at
tractive to the younger generation.?

A. — I would pilot the affairs of 
the Alliance according to its con
stitution, the policies of truly fra
ternal organizations, the principles 
propounded by Washington and Lin
coln as far as American ideals are 
concerned, and the principles pro
mulgated by Kudirka and Basana
vičius so far at Lithuanian ideals 
are concerned.

Q. — Why do you believe that 
you should receive the support of 
the younger Lithuanian Americans?

A. — I have always actively par
ticipated with such youth organi
zations as ‘Gabija” and the Lith
uanian Students’ Club in Boston, 
“Aušrele” in Worcester, the Lith
uanian American Athletic Club and 
“Daina” in Bnltimor'?, and now 
“Birutiečiai” in Cleveland. Our 
youth organizations' activities have 
found me in the past and will find 
me in the future a strong supporter. 
I value our youth organizations and 
appreciate their aims, 
aspirations. I consider 
to be my cause.

Q. — Do you think 
ever be possible for the 
come in fact as well as in theory, 
a non-partisan fraternal organiza
tion ? [-

A.
an oracle or a prognosticates, I wi 
to 
as 
to 
principles of fraternalism set forth 
in my answer to the first question, 
will reject the candidates who talk 
fraternalism and practice something 
else, and will elect the candidates 
who not only preach, but practice 
true fraternalism, the Alliance will 
become in fact as well as in theory 
a non-partisan fraternal organiza-

ideals and 
their cause

that it will 
SLA to be-

Without attempting to

state that I fully believe that 
soon as the Alliance will start H 
practice the broad and sourjd

of the world is celebrating Christ- DR BASabaviuiud nas oeen .. 
"Įas AhAS on Wednesday- De,c- ' long known as a historian of Lith- 
25, 193:>. This is written merely uanjan histc— ---- 1

BASANAVIČIUS has been

to let you guys and gals down thar 
know what’s going on outside 
Alliance. Yeah! says you, you 
thithy.

hic me me—
Nope you’re wrong, 

fectly sober. Its just 
mas spirit in me that 
feel that way.. Naw! 
come in bottles. Petey.
HONK- HONK AND BEE-BEEB—

Introducing
Akron’s latest
Claus just brought him a new 1929 
flivver roadster, with rumble seat 
and everything. The 
feature of the flivver 
Tournal Safety Pledge 
ed on the windshield, 
got it is beyond me.
:s still proudly boasting that he 
’’asn’t hit anybody — yet, I won
der if 
aeonle 
leath.

of' 
big

I’m per- 
the Christ- 
makes me 
It doesn’t

Whitey Termanas, 
car owner, Santa

most distinct 
is the Beacon 
emblem, past- 
How he ever 
Although he

he remembers how many 
he’s just about scared to

AGAIN — 
Mickunas 

A DeSoto.
has got another

However,, he’s 
about it because 
the road like he 

darn thing will 
a quarter a min-

MONK
Slim 

■:ar. 
quite burned up 
he can’t burn up 
used to. The 
only do mile and 
ite.
LIGHTS - CAMERA - ACTION —

Akron’s Beauty queen number two 
has finally been recognized. Dur- 
■ig the past two weeks Adelle Mil- 
icke, with her charming smile, her 
oul-full eyes, her luscious lips and 

everything, has been appearing in 
he Rotogravure section of the lo- 

■al Sunday paner in an ad or one 
of Akron’s leading photographic 
studios. You know, in one of those 
all, “Why not give a picture of 
vourself for Christmas gift”, etc. 
Ry the way Jimmy, yes. you Mr. 
Urchison, how many clippings would 
"ou like to have? I’m telling you 
here just “snazy”.
TWEEN FRENS —
To K. J. M., the uncensored scribe,

I extend my heartiest greeting. 
But I hope, commencing next year. 

His stuff will be better reading.

To the Shadow too, the seasons 
greetings I send,

And along with them I add this. 
I hope that during the coming year, 

You’ll discover who Sappo is.

'Vnd to you and you and you, 
I send the seasons cheer.

But just to be a bit
say

A Happy Christmans 
New Year.

different, I’ll

and a Merry

PEE EES
That if you think 

has been kind of dopey this week 
— well what did you read it for?

this column

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

uanian history. Tn that history he 
was largely concerned with the 
gin of the Lithuanians, their 
lations with other nations of 
ancient world, and the road 
which they came to their 
homeland. Besides many short arti- | 
cles which he has written pertain
ing to this theme and which were 
published in various periodicals, we 
also know his “Etnologiškos Smulk
menos,” printed in 1893, “Lietuj 
viškai Trakiškos Studijos,” publish
ed in America by the ‘Dirva’ in 
1898 (No., Vol. 5), and “Levas 
Lietuvių Pasakose bei Dainose ir 
Prygiškai-Trakiškoje Dailoje,” pub
lished in Vilnius in 1919.

This recently published work — 
The Thraco-Phrygian Nation and 
its Latest Homeland in Lithuania - — 
of Dr. Basanavičius is thorough
going and systematic, and is truly 
scientific in method of exposition. 
But it is only a stepping-stone in 
our attempts at historical research. 
Tn it are discussed at length the 
history of Thrace and the scanty 
remains of her language. The aim 
of the work is to show that the 
Thracians were none other but Lith
uanians, or at least very closely re
lated to them, 
see from 
tained in 
historical 
living in 
ended it 
city of Vilnius during 
Occupation. Moreover, in the second 
and third chapters 
author intends to 
cian place-names, 
uanian names and 
sideration the 
graphy — 
toms, etc.

To be Continued

ori- 
re- - 
the
by 

present I

As we can readily 
the dates which are con
i’is works he began his 

research work while still 
Bulgaria, in 1892, and 

in the Lithuanian capital 
the German

of the work the 
com -> Thra- 

etc.. with Lith- 
take into con- 

material of ethno
religion, character, cus-

To that cause,” concludes Ml). 
Rastenis. ‘T pledge myself riglįt 
here and now. If elected, I will do 
iny utmost to bring about a truly 
fraternal spirit in the Alliance •+■ 
to the end that its members, old 
and young, would be proud to con
sider themselves a part of the Al
liance and would glory in being the 
descendants of their great Lithuan
ian forefathers.”

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 jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
•§*^**?^***,*§,*J***,MiM5**lM5**§^4*

Stankus

Arco Lump (premium) .................
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš 
Pocahontas Egg or Lump ...........
Nordic Egg or Lump ...... 
Furnace Mix ....................................
Majestic ............................................
Coke ...................................................
Malkos (1 cord) .............................

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

$8.70 
tono) 
$7.95 
$7.25 
$5.90 
$5.50 
$8.75 
$4.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


