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DARBAI

Japonija Skuba 
Kinijos Grobimą

IR DARBININKŲ ŽINIOS '

KASYKLOJE ŽUVO 
34 DARBININKAI

Mulga, Ala. — Spalių 16 
d. angliakasykloje ištikus 
dideliam sprogimui užmuš
ta 33 darbininkai. Sekan
čią dieną mirė dar vienas 
iš toje nelaimėje sužeistų.

Gelbėtojai dasigavę giliai 
i kasyklas, pradėjo išnešti 
baisiai sužalotus darbinin
kų lavonus. Tarp mirusių 
buvo 12 baltų ir 22 negrai 
darbininkai.

Tuo laiku kasykloje bu
vo 600 darbininkų, bet kiti 
dirbo kituose sluogsniuose. 
Ištikus sprogimui jie visi 
skubiai išbėgo Į viršų, ir 
tik vėliau pradėjo organi
zuotis gelbėti kitus savo 
draugus.

Spalių 18 d. įvyko liūd
nos tų žuvusių darbininkų 
laidotuvės. Sprogimas sa
koma Įvyko įbriežus degtu
ką užžiebti saugią lempą. 
"Wt,'^S^’XlKYS. Abi* 
didelės darbininkų organi
zacijos — Amerikos Darbo 
Federacija ir Industrialio 
Organizavimo Komi tetas 
(CIO.) padarė atitinkamus 
tarimus savo konferencijo
se pereitą savaitę, kad ga
lėtų sueiti į tarybas baigi
mui savitarpinio karo ir 
susitaikymui.

Abiejų pusių vadai ta
čiau sako kad tuo tarpu 
matosi labai maža viltis su
sitaikymo greitu laiku pa
siekti.

Šanghai, Spalių 21 d. — 
Japonija pradėjo smarkų 
puolimą Kinų visais Šang
hai frontais. Japonai nori 
kuodaugiausia užgrobti že
mių iki susirenkant devy
nių valstybių konferencijai 
Brusselyje, Belgijoje, kur 
bus apkalbama Kinų-Japo- 
nų karo klausimas.

Japonai yra įsiveržę į 
šešias Šiaurinės Kinijos 
provincijas.

Prie Tazang mūšyje kri
to 1,400 Kinų ir 3,000 Ja
ponų kareivių.

Spalių 18 d. Kinai pradė
jo savo smarkius puolimus 
Japonų pozicijų iš oro.

Šiaurinėje Kinijoje, viena 
Kinų kariuomenės dalis, 
vadinama “raudonąja ka
riuomene”, sulaikė Japonų 
veržimąsi pirmyn.

Apie 1,000 Amerikonų ir 
kitų svetimšalių gyventojų, 
kurie buvo išbėgę iš Šang- 
hajaus, vėl sugryžo į mie
stą.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė svarsto pasiūly
mą šaukti Spalių pabaigo
je devynių valstybių kon
ferenciją aptarimui jos ka
ro su Kinija klausimo. ■

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

ISPANIJOJE
GIJON TUOJ BUS

PAIMTAS

PLIENO gamyba šymet 
per pirmus 9 mėnesius pa
kilo 26.7 nuoš. daugiau ne
gu per tą pat laiką 1936 m. 
ir tik per 2 nuoš. ką nepa
siekė buvusio 1929 metais 
aukšto gamybos laipsnio.

Tuo periodu pagaminta 
42,498,769 tonų plieno šmo
tų, kurie jau tinkami ap
dirbimui į reikalingus pa
darinius.

Hendaye, Spalių 21. 
Šis miestas tuoj pateks 
kikiliams. Jie pažengė dar 
artyn. Kairieji plėšia ir 
ardo viską kad užeinan
tiems neliktų.

* ¥ »
Hendaye, Spalių 20. — 

Smarkiai pažengę pirmyn 
visame Asturijos fronte su
kilėliai užėmė du mieste
lius. Toje vietoje Genero
lo Franco kariuomenė atsi
rado tik 12 mailių nuo Gi- 
jon, kurį siekia užimti.

Spalių 15 d. sukilėliai už
ėmė miestelį Arriondas ir 
sulaužė kairiųjų eiles gi
nančias Gijom

Kairieji tame fronte ro
do tik “silpną pasipriešini
mą”,

su-

TARYBOS NEL NESI
KIŠIMO ISPANIJON 

VĖL PRASIDĖJO

Londonas, Spailų 18. — 
Europos pastangos atskir
ti Ispanijos naminį karą 
nuo kitų šalių reikalų pa
siekė pražūties kranto, nuo 
kurio gali nuvirsti, arba iš
eiti į gerą.

Paskutiniai Anglų - Italų 
ginčai dėl padėties Vidur
žemio juroje sukėlė naujų 
durnų, kuomet Mussolini 
pakėlė balsą užtariantį Pa
lestinos Arąbus, kurie yra 
po Britanijos valdžia.

Prancūzija nesutinka su 
su Mussolinio reikalavimu 
ištraukti iš Ispanijos tiek 
Svetimšalių kovojančių kai
riųjų pusėje .(tiek, kariaują 
'S'i’Aliėlių pusėje. :

Prancūzui nori kad Itali
ja ištrauktų visus savo ka
reivius, nekalbėdama apie 
ištraukimą kairiųjų eilėse 
esančius svetimšalius.

Mussolini sako kad Ispa
nijoje esą 40,000 Italų sa
vanorių, o kairiųjų pusėje 
esama daug daugiau sve
timšalių kareivių.

Sovetų Rusija davė su
prasti kad ji nesutiks pri
pažinti Generolo Franco 
vyriausybę Ispanijoje.

Anglija prašo Sovietų 
vyriausybę elgtis šaltai ir 
nebandyti suardyti taip ne
galais, suvadinamą konfe- 
ferenciją apkalbėjimui ne
sikišimo Ispanijon palaiky
mo.

ITALAI TIKISI KARO 
AFRIKOJE

||į|
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SPALIŲ 9-tos MINĖJIMAS 
KAUNE. Visoje Lietuvoje tą 
dieną, lygiai 12 valandą, vienai 
minutei sustojo judėjimas, ne
išskiriant geležinkelių trauki
nių. Organizacijos, visuome
nė Vilniaus pagrobimą vienin
gai paminėjo su dideliu pasi
ryžimu atgauti savo sostinę.

MOTERŲ MENO PARODA. 
Spalių 10 d. Kaune atidaryta 
pirmutinė 
menininkių 
Dalyvauja 
30 kurinių.

TAUTININKŲ SUVAŽIAVI
MAS. Spalių 10 d. Ministeris 
Pirmininkas Juozas Tūbelis pa
darė pranešimą apie aktualius 
Valstybės 
tą dieną 
Apskričių 
vinie.

Lietuvos moterų 
kurinių paroda. 

40 menininkių su

reikalus, įvykusiame 
Kaune Tautininkų 

Pirmininkų suvažia-

SPALIŲ 10 d. įvyko rinki-
Prekybos iri mai Pramonės, Prel 

į i'AlhŠtų narių.

Lietuvos Valstybes Prezidentas A. Smetona pasitinkamas Ukmergės žemės ūkio paro
doje su gėlėmis. Paroda buvo didelė, apsilankė 20,000 žmonių.

PREZ. ROOSEVELT 
RUOŠIA NAUJUS 

PLANUS

NUŽUDĘS, VEŽĖSI DIDELĖ ORO NELAI- 
DU LAVONU

New Yorke sustreikavo 
1,000 taksi vežikų, kilus 
nesusipratimui su jų kom
panija.

Fordas skelbia kad visai 
uždarys ir apleis savo dir
btuvę Kansas City mieste, 
kur darbininkai sustreika
vo.

Japonijoje yra 768 ama
tų unijų, kuriose priklauso 
370,123 unijistų.

NEGRĄŽINA PAGROB
TO ŽMOGAUS

Chicago. — Už žmogva- 
gių pagrobtą senį Ross, 72 
m. amžiaus, grobikams už
mokėta $50,000, bet grobi
kai to žmogaus negrąžino. 
Spėjama kad jis bus nužu
dytas.

Piktas senis. St. Louis, 
Mo. — Tūlas 73 metų se
nis kirviu nužudė savo se
ną žmoną už tai kad ji ne
padarė jam pusryčių.

pranešimas sako.
* * 9

Spalių 15 dieną praneši
mas sako kad prie Prancū
zijos - Ispanijos parubežio, 
kur šią vasarą atsibuvo su
kilėlių mūšiai su kairiai
siais, surankiota apie 200 
Britų ir Amerikos liuosno- 
rių lavonų. Jie kovojo už 
kairiuosius.* » *

Zaragoza fronte kairie
ji prarado apie 5,000 vyrų 
per tris dienas, dėdami tuš
čias pastangas prasimušti 
pirmyn.

,Za'ragoza fronte veikia 
apie 400,000 vyrų abiejose 
pusėse.

Roma. — Italija pradėjo 
gabenti kariuomenę į Li- 
byą, Afrikoje, kur sako ti
kisi užpuolimo iš Prancū
zijos pusės. Šis susipeši
mas su Prancūzija sako 
gali paeiti dėl nesusitaiky
mo Ispanijos klausime — 
Italija atsisako ištraukti 
savo liuosnorius kareivius 
iš Ispanijos.

SUIMTAS MERGINOS 
NUŽUDYTOJ AS

Elyria, O. — Šerifas ga
vo pranešimą kad Marshall 
miestelyje (Mich.) suimtas 
vaikinas, kuris prisipažino 
nužudęs prie Grafton, O., 
jauną 19 metų merginą, po 
kriminališko jos išgėdini- 
mo. Jis yra 19 metų am
žiaus, ir paeinąs iš lllinois, 
kur yra buvęs silpnapročių 
prieglaudoj.

SOVIETAI PERKA AME
RIKOJ UŽ 50 MILIJONŲ 

KARO REIKMENŲ
New York. — Sovietų 

vyriausybė, norėdama pa
silaikyti prieš kitas valsty
bes, neužsileidžia ginklavi
mosi atžvilgiu. Šiose die
nose vedama derybos už
pirkimui Amerikoje sovie
tų karo laivynui reikmenų 
už 50 milijonų dolarių. Tie 
pirkiniai bus dalimis išga
benami į Rusiją.

Washington.— Preziden
tas Roosevelt apleido savo 
pastangas padidinti aukš
čiausiojo teismo teisėjų 
skaičių, o vietoje to, žino
vai sako, bandys pravesti 
nustatymą to teismo teisė
jams pasitraukti iš vietos 
sulaukus 70 metų amžiaus.

Prezidentas ruošiasi ma
žinti viešų darbų išlaidas, 
nes valdžios iždo ineigos 
pasirodė yra mažesnės ne
gu tikėtasi ir vėl turės de
ficitą už sekantį fiskalį 
metą.

Žinovai sako kad prezi
dento sumanymas šaukti 
Kongreso ekstra posėdį tu
ri už savęs tikslą sulaikyti 
tolesnį biržos kainų kriti
mą, kas rytinių valstijų 
industrijos centruose sukė
lė ekonominę histeriją.

NEW YORKO biržoje 
per kelias dienas siautė di
delė akcijų pardavimo au
dra, kurioje nušluota daug 
milijonų dolarių. Šiose die
nose akcijos vėl pradėjo 
kilti vertėje.

POPIEŽIUS NESIKIŠA
Vatikano Miestas. — Bu

vo paskelbta buk popiežius 
remiąs Japonijos grobimą 
Kinijos. Vatikanas išleido 
pranešimą jog popiežius ir 
jo katalikų bažnyčios vy
riausybė laikosi tame rei
kale visai bešališkai.

RIAUŠĖSE PALESTI
NOJE UŽMUŠTA 7

Jeruzalis. — Spalių 15 d. 
riaušėse tarp Arabų ir Žy
dų užmušta 7 asmenys.

Britanijos pasiūlymas tą

N. Arlington, N. J. — 
Čia suimtas 18 metų vaiki
nas, kurio automobilyje už
tikta vežami nužudyti mo
teris ii- vyras. Tas vyras 
buvo daktaras, iš So. Pa
ris, Me. Vaikinas nužudė 
juos apiplėšdamas, ir jų 
puikiu automobiliu vežėsi 
sėdinčius jų lavonus. Poli
cija nepažino kad negyvi 
žmonės užpakalyje sėdi tuo 
laiku kai vaikiną, automo
bilio priešakyje už'tiko prie 
rato miegantį. ' Jis buvo 
kiaurais batais, todėl poli
cininkas jį patėmijęs nu
sivežė- policijos nuovadom 
Ten jis pasakė išeiti pažiū
rėti gerai kas automobily
je yra.

SUŠAUDĖ 24 RUSUS
Maskva. — Khabarovske 

sušaudyta 24 asmenys ap
kaltinti suokalbiu prieš so
vietų viršininkus ir špiega- 
vimu Japonijai.

Kadangi paskiri sovietų 
viršininkai gali apkaltinti 
ir sušaudyti burius Rusų, 
.be teismo pačioje Maskvo
je, aišku kad tų “šnipų” ir 
“griovikų” gali surasti vi
sose pakampėse kiekvienas 
komisaras kuris tik nori 
atsikratyti sau nepatinka
mų draugučių.

Nuo vienų vaistų, ga
mintų Chicagoje, Oklaho- 

_ i mos valstijoje mirė 8 žmo- 
šalį paskirstyti tarp Žydų > nes. Tų vaistų išgabenta 
ir Arabų, privedė prie šių ir i kitus miestus ir valsti- 

Į jas.riaušių.

MĖ - ŽUVO 19 
ŽMONIŲ

Salt Lake City, Utah. — 
Čia ištiko didžiausia pasa- 
žierinių lėktuvų nelaimė 
kokia 
buvo: 
tuvas 
nių.
prie jo jieškotojams nepri
einant, dar tikėta kad bus 
likę kas nors gyvas. Tačiau 
Spalių 19 d. daėję iki ten 
jieškotojai rado visus ne
gyvus.

Nelaimė ištiko aukštai 
kalnuose, sniegu nugultuo- 
je ir sunkiai prieinamoje 
vietoje.

lėktuvų nelaimė 
iki šiol Amerikoje 

nukrito kalnuose lėk
iu užsimušė 19 žmo- 
Lėktuvui nukritus ir

LIETUVOS vyskupai svars
to statyti kaimuose medines 
koplyčias, kad turėtų kur pasi
melsti ir menkos sveikatos 
žmonės, negalinti toli į para
pijos bažnyčias vykti. Neku
rtose jų sako gyvensią ir 
nigai, o į kitas pribusią iš 
rapijų pamaldas atlaikyti.

KLAIPĖDOS krašte dar vei
kia senas Vokiškas įstatymas 
dideliems prasikaltėliams mir
ties l^usmės įvykdymo 
timu galvos tam tikru 
Bet Klaipėdos teismai 
da budelio kuris 'norėtų 
gebėtų tą darbą atlikti.

LENKAI buvo sumanę
rengti Vilniuje Spalių 9 dieną 
futbolo rungtynes tarp Latvi
jos ir Lenkų komandų. Lat
viai atsisakė tą dieną rungty
nėse dalyvauti ir prašė skirti 
kurią kitą dieną.

ku- 
pa-

nukir- 
kardu. 
neran- 
ir su-

su-

SUGRĄŽINO. Spalių 12 d. 
Lenkai pagaliau grąžino pa
grobtą Lietuvos pasienio polici
ninką Stankevičių.

LIETUVOS RABINAI mokės 
Lietuviškai. Lietuvos Žydai, 
senoji karta, labai prastai kal
ba Lietuviškai. Tie žydai ku
rie turi reikalų su Lietuvių įs
taigomis, stengiasi geriau pra
mokti Lietuviškai. Jaunieji 
žydai, ypač mokytesni, jau ge
rai kalba Lietuviškai. Dabar 
ir Lietuvos rabinai turės mo
kėti Lietuviškai, švietimo mi
nisterija yra nusistačius griež
tai reikalauti kad naujieji ra
binai butų bent baigę šešių 
skyrių pradžios mokyklos Lie
tuvių kalbos, geografijos 
torijos mokslą.

CUKRAUS PELNAS, 
tuvos Cukraus bendrovės
ninku metiniame suvažiavime 
Kaune paaiškėjo kad du cuk
raus fabrikai davė pelno per 
metus 1,250,000 litų. Akcinin
kai paaukojo Ginklų Fondui 25 
tūkstančius litų, ir tt. šymet 
cukraus fabrikai pagamins a.- 
pie 25 milijonus kilomragų cu
kraus, kurio Lietuvai beveik 
pakaks.

LIETUVOS LINŲ eksporti- 
ninkai norėdami išvežti linus 
į užsienį, turi įrodyti kad ga
lės užpirkti nemažiau 1,000 to
nų linų. Ryšium su tuo linų 
eksportininkai įsteigė bendro
vę linams eksportuoti, 
kesni eksportininkai, 
nanti į bendrovę, savo 
negalės varyti.

LIETUVOJE šymet
sausa vasara, visos upės labai 
nuseko. Ypač žymiai vanduo 
nuseko Nemune ir Neryje.

Tas kliudo laivų plaukioji
mui, nes Nemune atsirado la
bai daug seklumų.

PALANGOJE BUVO 8,200 
VASAROTOJŲ

Praėjusį sezoną Palangoje iš 
viso registruotų vasarotojų bu
vo 8,200, o pereitais metais 6- 
890 žmonės. j

-j r

ir iš

Lie- 
akci-

Smul- 
neinei- 
biznio

buvo



' 2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE ROCHtHER.N.Y. s, Gegužis
PITTSBURGH

AUTOMOBILIAIS 
UŽMUŠIMAI' 

DAUGĖJA

|
PITTSBURGHO gatvekarių 

ir autobusų operatoriai laimėjo 
mokesčių pakėlimą, kuris bus 
užmokėtas ir už praeitą laiką, 
nuo Gegužės 1 d., kuomet išsi
baigė senas kontraktas.

PK1E ARK. GENIOČIO
SUGRYžIMO Pagerbiamas

UTICA, N. Y

Pittsburghe, pereitą sekma
dienį automobilių nelaimėse už-| 
mušta keturi žmonės. Diena, 
pirmiau, užmuštas tūlas Geor-| 
ge Čurna, 49 metų, einant į | 
darbą.

Kaip išrodo, šymet Pennsyl- 
vanijos automobilistai skuba 
padaryti didžiausį užmušimų 
rekordą.

Statistikos už pirmus aštuo
nis šių metų mėnesius parodo 
kad šymet jau užmušta po 
25.8 asmenų nuo kiekvieno' 
100,000 gyventojų. Pirmiau 
aukščiausias rekordas buvo po 
25.0 nuo 100,000 gyventojų.

Nuo Sausio 1 d. iki Spalių 
5 d., Pennsylvanijoje ant keliui 
automobiliais užmušta 1942; 
asmenys ir 44,280 kitų sužeis
ta. Tuo remiantis išeina kad 
iki galo metų 
sieks 2590 ir 
60,000.

1935 metais
1887; 1936 metais — 2411.

PO $51.37 NUO GALVOS. 
Pittsburhgo srities gyventojai 
sumoka savo miesto valdžios ir 
mokyklų tarybos išlaikymui po 
$51.37 nuo galvos, imant nuo 
kūdikių iki suaugusių.

Miesto valdyba turi skolų 
$155,535,187, arba po $299.23 
nuo galvos.

I SENESNIEMS SUNKI AU 
DARBAIS

užmušimai pa- 
sužeidimai apie

užmušimų buvo

su

Pennsylvanijoje, kaip pasiro
do, vyrams iki 40 metų am
žiaus, dar galima gauti darbas 
lengviau, bet kurie perėję 40 
metų, jau daug mažesniais 
skaičiais priimami j privatines 
industrijas.

Valstijos darbininkų samdy
mo biuras skelbia kad iš kiek
vieno 1,000 aplikantų į darbus, 
į privatines industrijas priim
ta G3 nuoš. vyrų turinčių ma
žiau negu 40 metų amžiaus, o 

37 nuoš. tokių kurie sulau- 
virš 40 metų amžiaus.

tik 
kę

INEINA GALĖN NAU
JI DARBININKAMS 

ĮSTATYMAI

OHIO PAGAMINA 
TREČDALI AME

RIKOS VYNO
PENNSYLVANIJOS valsti- -

joje su pradžia 1938 metų pra- stijoje, 
dės veikti darbininkams atly-j iau|iaįs

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

"Dirvos” nr. 38-me, patėmi- 
jau žinutę “Arkiv. Geniotis 
Gryžo iš Lietuvos”, ir rašoma 
kad jis “gyvu žodžiu ir spau
doje darys Amerikos Lietu-’ 
viams pranešimus".

Lietuvoje, kaip toje žinutė-; 
je sakoma, jis gal ir sutraukė 
minias žmonių po medžiu jo 
klausyti, bet vargu ras čia mi
nias kurie pulsis jo pažiūrėti.

Mes Lietuviai turim gana 
tikybų: Katalikišką, Kalviniš- 
ką ir Liuteronišką, kokiam ga
lui reikalinga dar tokios tiky
bos kurią skelbia Geniotis?

Juk tik vienas Kristus buvo, 
, o ne desėtkas, tai kodėl turėtų 
būti šimtai krikščioniškų sek
tų. Iš jų tik viena arčiausia 
stovi prie Kristaus mokymų. 
Jei kam Kristaus nustatymas 

j nepatinka, ar dėl apsileidimo 
jis nepilto jo, tai negi katali- 

I kybo ar bent nusistovėjus 
krikščionybė kalta ?

Menki jus, vyručiai, tauti
ninkai jei jus vietoje cemen
tuoti tautos bendras pajiegas 
jas skaldot. Ypač tokioje tau
tos sunkioje padėtyje, kada 
musų sostinė pavergta ir rei
kalauja vaduoti, jus savo pa
šalinius burbulus pučiate. Ko
munistai tai nors atviri prie
šai tautos, o jus kokie? Pa
žiūrėkite į kitų tautų garsius 
vyrus, kurie savo tautą vieni
jo. Paklausykit ką sako Prez. 
Roosevelt, kuris sako: “Kuris 
religiją ir dorą darko tas ne
gali būti geru tėvynainiu”.

Pagaliau įsigilinkit į garbin
giausių musų tautos atgimimo 
darbuotojų, daktarų Vinco Ku
dirkos, Jono Basanavičiaus: ar 
jie ardė tautos jiegą tvėrimu 
naujų tikėjimų? Pagaliau ne
pamirškit ką gabus musų lai
kų tautinis veikėjas B. K. Ba
lutis, redaguodamas Chicagos 
“Lietuvą”, pasakė tam neva 
Kun. Mickevičiui: “Jus, šarla
tanai, nedrumskite Lietuvių 
jau nusistovėjusios religinės 
nuotaikos”.

Butų daug naudingiau kad 
ir Jonas Liūtas eitų į kokį 
naudingesnį užsiėmimą, ir Ge- 

1 motis ten kur jis pritinka, o 
ne tamsių Lietuvių gyvenimą 

I audrinti. Ant. žiemys.

I

Šį sekmadienį, Spalių 24 d., 
Erooklyne, N. Y., įvyksta ne
paprasta iškilmė—buvusio Su-1 
si vienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidento St. Gegužio apdova
nojimas Ordinu. Sąryšyje su 
tuo, SLA. salėje, 193 Grand 
Street, rengiama p. Gegužiui 
pagerbimo banketas.

Lietuvos vyriausybė, įver
tindama p. Gegužio darbus Lie
tuvybei išeivijoje, apdovanoja 
ji Ordenu, taip kaip apdovano
jo. keletą kitų žymesnių Ame
rikos Lietuvių.

šiame pagerbimo bankete da
lyvaus Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys, SLA. 
sekretorius, ir pats ilgai buvęs 
IVasliingtone Lietuvos Atsto
vybės sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas ir daug kitų pažymes
nių asmenų.

Prie banketo, įvyks puikus 
koncertinis programas.

i

Lietuvių 
sueiti ir 
Lietuviai 
parapijos

BROOKLYN,N.Y
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SU

VAŽIAVIMAS

MARKEL Marijona, 68 metų, POCEVIČIENĖ Antanina, 
mirė Rugsėjo mėn., Connels- 
ville, Pa. Amerikoje išgy
veno 43 metus.

KELPŠIENĖ Teklė. 70 metų, 
mirė Rugsėjo 24, Chicagoje. 
— Kauno rėd., Laukuvos m. 
Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

NORKUS Dominikas, mirė 
Rugsėjo mėn., Waukegan, 
III.

LAPINSKAS Jonas, pusės am
žiaus, mirė Rugsėjo 24, Chi
cagoje. — Suvalkų rėd., Kai
melio par., Varčelių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 me- 
*’■ I

VAITEKŪNAS Karolis, likosi 
užmuštas kito automobilio, 
važiavusio pro šalį, pačiam 
išlipus iš automobilio, Rug
sėjo 26, Baltimore, Md.

LAUCEVIČIUS J., 60 metų, 
mirė Rugsėjo mėn., Ridge- 
wood, N. Y.

OLEVICIUS Juozas, 76 metų, 
mirė Rugsėjo 27, Baltimore, 
Md. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

MAŽEIKA Jonas, 36 metų, 
rė Rūgs. 26, Brooklyn, 
Y. Gimęs Amerikoje.

SCHLAKAT Marijona, 42 
tų, mirė Rugsėjo 30, Chica
goje. — Kalniškių parapijos. 
Amerikoje išgyveno 27 me
tus.

LUKOŠEVIČIENĖ Ona (Kuko- 
šiniutė), 55 metų, mirė Rug
sėjo 13 d., Detroit, Mich.

MEŠKAUSKAS Rapolas, 46 m. 
amžiaus, mirė Rugsėjo 39, 
Chicagoje/— Kauno apskr., 
Batakių par., Bariokų kai
mo. Amerikoje išgyveno 22 
metus.

KLIMAS S., prigėrė Rugsėjo 
mėn., Hartfoftl, Conn. Pri
gėrimo priežastis nežinoma: 
ar įkrito netyčiomis žuvau
damas, ar kaip kitaip.

PINSKIENĖ E., likosi užmuš
ta automobilio Rugsėjo m., 
Chicago, 111. Užmušėjas pa
bėgo.

ŠIMKUS Ignas, 55 metų, mirė 
Spalių 1, Chicagoje. — Kau
no rėd., Vaiguvos par. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

BURBA Leopoldas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 30, Chicagoje. 
Telšių ap., Varnių miestelio. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

KUČINSKAS Ignas, mirė 30 
Rugsėjo Mahanoy City, Pa., 
kur pragyveno 40 metų. Bu
vo nevedęs.

STRUNGIENĖ Marė, mirė. 30 
Rugsėjo, Mahanoy City, Pa. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

VALUKEVIČIENĖ Cecilija, 
mirė Rugsėjo &0, Shenan- 
doah, Pa.

ŽVALIAUSKAS Adomas, 
metų, mirė Rugsėjo 28, To
ronto, Kanadoj. — Alytaus 
ap., Stakliškio vals., Vilki- 
ninkų kaimo. Buvo neve
dęs.

TATARŪNAS Stasys, 56 me
tų, mirė Rugsėjo 25, Law- 
rence, Mass. Rūgs. 26 tū
rėjo įvykti jo sunaus vestu-

47
28, Ci-

(Lauri- 
mirė 4 

— Tau-

KELETAS ŽINELIŲ
“Dirvos” nr. 42 žvirblis nu 

siskundžia kad vietos 
jaunimas neturi kur 
pasilinksminti, nes 
neturi savos salės, o
salėje jokių pasilinksminimų 
neleidžia. Taip, tiesa. Jau su
virs metai laiko kaip parapijos! 
salėje neleidžiama rengti jokių 
girtuoklysčių (pasilinksmini- j 
mų) bei šokių, viena kad para
pijos salė randasi keletas pėdų 
nuo bažnyčios, antra, kad an
trame aukšte gyvena pats kle
bonas, kuris svaiginančių gėri
mų nevartoja ir nemėgsta gir
tybių bei gėrikų. Podraug jis 
nelte jaunas, myli ramybę, ir 
būdamas blaivaus proto Kun. 
Augustinas Šimkus, pats žino
damas ką daro, ir daro rimtai, 
todėl jokių pašalinių patarimų 
neklauso ir neklausys. Jis nu
matė kad panašus girtavimai, 
tankiai su muštynėmis, nedaro | 

I Lietuviams jokios garbės sve- 
' timtaučių 
! Lietuvių 
mas jog 
senesnių 
didelę gėdą, ir dėl tos priežas
ties nekurie visiškai neprisipa- 
žysta esą Lietuviais, — griež
tai uždraudė parapijos salėje 
rengti pasilinksminimus-girta- 
vimus kad ir pačios parapijos 
naudai. Taigi jei mes para-Į 
pi j iečiai klausysim savo dva
sios vado ir seksim jo pabrėž
tu programų, nėra abejonės 
kad nauda Lietuviams bus la
bai naši, ir jaunimas nesigė- 

’ dins savo tautos.
Kad nekuriu moterėlių liežu-1 

vavimai atbaido jaunimą nuoI 
Lietuvių bažnyčios, ir net su-į 
augusius — reikia pažymėti 
kad visur tarpe moterų yra tas 
pats: jos visur užsiima blėdin- 
g'u ii' hebi^dinifu ' “paliežUvavi-'l 
mū”. Tik 'kad liežuvavimais 
atbaidytų nuo bažnyčios, tokios 

I moterėlės turi būti labai nepa-1 
; prastos, arba tie kurie klauso 
tokių moterėlių — silpnapro
čiai.

Tiesa, maišosi čia tarp Lie
tuvių viena “nepaprasta” savo 
elgesiais moterėlė, kuri turi 
ypatingą norą draugauti su 
jaunimu, nors pati jau nebe 
jauna. Tačiau kurie ją pažys
ta tiems jos pastangos atitrau
kti jaunimą nuo bažnyčios nu
ėjo niekais, nes nesirado silp
napročių.

j Taigi patarčiau nekreipti do
mės nei į keno nors liežuvavi
mus, nei į “socialistų kuopą”, 
tik gyventi sutikime ir klau
syti savo dvasios vado, Kun. 
A. Šimkaus, kuris yra tikras 
Lietuvis patriotas.

BALIUS. Spalių 14 d. Lie- 
\ tuvių Demokratų Klubas ture-, 
jo 

j bai 
vių 
bai 
si.

akyse, ir kad doras 
jaunimas suprasda- 
tokie pasielgimai jų 
tautiečių daro jiems

mi- 
N.

me-

42 metų, 
Chicagoje. 
Amerikoje 

Sakėsi

metų, mirė Rugsėjo 
cero, III.

BRAZULIENĖ Vladė 
navičiutė), pusamžė, 
d. Spalių, Chicagoje.
ragės ap., Kaltinėnų parap., 
Labažių k. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

LAZAUSKAS Andrius, pus
amžis, mirė Spalių 4, Chica
goje. — Kauno ap., Zapyš
kio par. Amerikoje išgyve
no 45 metus.

BINGELIS Povilas, pusamžis, 
mirė Spaliui 2, Chicagoje. — 
Alytaus ap., Merkinės par., 
Bingelių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

PESECKAS Juozas, 
mirė Spalių 3, 
Gimęs Rusijoje,
išgyveno 26 metus, 
turįs brolį Bruno Amerikoj. 
Jei neatsišauks niekas jo gi
minių, likęs jo turtas pereis 
miesto nuosavybėn.

ŠIDLAUSKAS Vincas, 56 me
tų, mirė Spalių 5, Chicago
je. — Tauragės ap., Šilalės 
par., Svilių kaimo.

ZAMBUAUSK1ENĖ Antanina 
užmušta Spalių 2 d. prie na
mų, Scranton, Pa., arkliams 
pasibaidžius.
6 d.

BIMBA Vincas,
30, Toronto, 
ėjo iš Rokiškio apsk. 
žmona, trys dukterys 
nūs.

Palaidota Sp.
į . Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos suvažiavimas įvy
ko Brooklyne, šeštadienį. Spa
lių 16 d., sąjungos pirmininko 
Juozo Ambraziejaus patalpose. 
Dalyvavo Molis iš Detroito, 
Karpius iš Clevelando, Bartke- 

i vičius iš Montello, Mass., Vaši- 
nora iš Pittsburgho, Sekyš iš 
Hartfordo ii- Brooklyno apielin- 
kės agentai.

Bendri pietus agentams ir 
laikraštininkams bei visuome
nėm veiktjdifls būVo surengti 
Vokiečių linijos, Poviliansko 
salėje/ Vakarienę toje pat vie
toje surengė Švedų Amerikos 

1 Linija, globoje tos linijos Lie
tuvio atstovo V. P. Mučinsko. 
Per pietus ir vakarienę pasa
kyta įvairių net musų visuo
meninį 

į kalbų.
1 buvo LLASA. pirmininkus 
i zas Ambraziejus. “

RADIO KONCERTAS, 
lių 17 d., Brooklyne įvyko 
zo Ginkaus radio 
naudai koncertas.
atsibuvo Paradise salėje, pro
gramą išpildė Amsterdamiečių 
trupė su artistu Juozu Olšaus
ku priešakyje. Atlikta trum
pa komedija ir dainos, 
programo šokiai. Žmonių 
vo gana daug. Koncertas 
vyko.

į SUTIKTUVĖS. Spalių 17 d. 
Newarke, Lietuvių salėje, buvo 
siurprizo puota poniai Jievai 
Trečiokienei, tik ką gryžusiai 
iš Lietuvos. Puotą rengė Nel
anko Lietuvių Moterų Klubas. 
Dalyvavo keli šimtai žmonių, 

' visi turėjo smagų laiką. Tarp 
svečių buvo ir įžymių veikėjų 
iš Brooklyno ir apielinkės.

Laike vakarienės pasakyta 
gražių kalbų, ir pati poni Tre- 

, čiokienė labai gražiai papasa
kojo savo įspūdžius Lietuvoje.

Albinas ir Jievą Trečiokai 
yra vieni iš stambesnių Nel
aiko biznierių ir pasižymėję; 
veikimu tautinėje dirvoje per 
eilę metų. Jie dalyvauja, dir
ba visuose musų tautiniuose 
reikaluose plačioje New Yorko 
srityje. Jonas Valaitis.

mirė Rugsėja 
Kanadoj. Pa- 

Liko 
ir su-

Sardusky apskritis, Ohio val- 
pragarsėjęs vynuogių 
ir ten pridaroma vy

no ir šampano tiek kad aprū
piu atrečdalį visos šalies parei
kalavimų.

Ohio valstija užima trečią 
vietą šioje šalyje vyno gamy
ba. Puikus aristokratiškas Ca- 
tawbą vynuogių vynas reika-

ginimo įstatymai, tarp kurių 
yra ir nepilnamečiams vaikams 
teisė reikalauti atlyginimo iš 
savo tėvų atsitikime sužeidi
mo, jeigu vaikas dirbs savo tė
vo įmonėje.

Pradės veikti taipgi įstaty
mas apimantis atlyginimą dar
bininkams nustojusiems r“J 
katos nuo darbo paėjusių H-1 pareikalavimų gauna, 
gų ar užsikrėtimų delei. Ap-i Jau nul.inkta naujos šių 
skaičiuojama kad visoje valsti-vynuoggS) o pirmesnių 
joje esama apie 500,000 c|arbi-’ tų xynuogės jau yra v; 
ninku sužeistų arba sunegalin-' ku,.is senėje ir gerėja. 
tų laike darbo, tarp jų 250,0001 
angliakasių, kurie įgavę ang-1 _
liakasįo dusulį.

Tokie darbininkai kurie ne
gali jau dirbti dėl sveikatos 
nustojimo, turės teisę gauti 
nuo $15 iki $18 savaitėje at
lyginimo, kuris tęsis nuo 300 
iki 400 savaičių.

Darbdaviai, nuo Sausio 1 4-, j minimo pradžia yra tokia pat 
Į kaip ir vyno: išspaudimas uo- 
i gų ir sulėidimas į kubilus rug- ( 
į ti. Kada pirmas rūgimas at •' 
| sibuna. jis perpilamas į kitus 
kubilus ir paliekams rūgti iki 

j pavasari?).
1 Tada prasideda keblus šam- 
; pano gaminimo būdas. Tam į
reikalinga sumaišyt ir sutaikytu 
vynuogių skystimus taip kad 
pasidarytų tas delikatnas šam
pano skonis.

Tą atlikus, prasideda pilsty
mas į bonkas ir vėl prasideda 
rūgimas, pačiose bonkose. Bon- 
kos sudedamos krūvomis ir 
’aikomos šiltuose kambariuose. 
Dabar prasideda bonkų spro
ginėjimas. nes rūgstantis šam- 
ranrs turi 29f) svarų spaudi
mą ąnt kiekvieno ketvirtainio 
colio iš vidaus. Bonkų sutrūk
sta kartais iki 29 nuošimčių — 
dėl to ir šampanas pasidaro 
brangus. Sakysim, iš šimto 
bonkų 20 jų suplyšta ir gėra
las nueina niekais.

Kada bonkų sprogimas pasi
baigia, čampanas nuleidžiamas; 
į šaltus požemius atvėšti irt 
subręsti- Ten pasilieka nuo
2 pusės iki 3 metų. Juo se
nesnis tuo geresnis. P. D.

i

laujamas taip gausiai kad jo 
sve*' I neužtenka nei trečdaliui

ii.1 ., . .. -........
kiek

me- 
me- 

vynas,

Šiais metais vyno sunaudo- 
' jimas pakilo 39 nuoš. virš 1936 
metų, sako Ohio valstijos vy
no gamyklos.

Ohio valstijoje gaminama ir 
Amerikoniškas šampanas, ku
ris atliekamas tuo pačiu pro
cesu kaip ir garsieji Europos 

i šampanai. Pati šampano ga-

prie medikalių reikmenų, turės 
parūpinti dantų užžiurejimą ir 
slaugių globą sužeistiems dar
bininkams. Toks aprūpinimas 
pratęsiama nuo 30 dienų iki 
šešių mėnesių nuo sužeidimo, 
ir už gydymą darbdavis turės 
sumokėti iki $200.

Prie to, inerna 
dinti atlyginimai 
mą darbe rankų, 
sugadinimą ausų, 
lyginimas pratęsiama nuo 300 
savaičių iki 500 savaičių, po 
ko joms bus mokama po $5 į 
savaitę iki mirties, jeigu 
neištekės.

Lietuviai darbininkai ir 
šeimps privalo neprąžiurėti 
visų atlyginimų ir atsitikime 
sužeidimo ar užmušimo darbe 
kreiptis 
jieškoti 
ginimo.

galėn padi- 
už praradi- 
kojų, akių. Į 

Našlėms at-į

jos

j v 
tu

į atitinkamas įstaigas 
sau priklausomo atly 

Kor

i
I

CHICAGO, ILL
LIET. NACIONALIO AERO 

KLUBO PADĖKA
Lietuvių Nacionalis Aero 

Klubas per valdybą ir rengimo 
komisiją taria širdingai ačiū 
visuomenei už skaitlingą atsi
lankymą klubo rengtoje avia
cijos dienoje Rugsėjo 12 d., 
Ford Aerodcome, Lansing, III.

Reiškiu nuoširdžią ]>adėką 
visiems kurie kuomi' nors pri
sidėjo prįe šios šauniai 

i kusios oro parodos.
Tariame ačiū galingai 

vių spaudai kuri talpino 
pondencijas. Lietuvių
programų davėjams, kurie pa- 
’. ėmė. Ačiū darbininkams už 
tos dienos darbą, programo da
lyviams, dainininkams, muzi
kantams, sportininkams ir jų 
manadžeriui Jonui J. Kuliui, 
taipgi Suv. Valstijų kariškiems 
lakūnams ir Lietuviams laku- 
nąms, kurie savo įvairiais ma
nevrais ore stebino žiūrėtojus. 
Ačiū parašiutninkams 
dalyvavimą.

Inžinierius A. 
didelius 
rengiasi 
metais.

Ačiū
atsilankė iš visur, net iš Det
roito, Clevelando, Pittsburgho, 
ir kitur.

Taipgi didelis nuopelnas pri
klauso rengimo komisijai, pir
mininkui J. J. Kuliui, Inž. A. 
Kielai, rast. A. Rauskinui, Mik- 
liui ir Evans.

Didelę paramą suteikė biz-Į

pavy-

Lietu- 
kores- 
radio

25*,000 galionųAPIE
dens sunaudojama paganpni-j 
mui vieno tono popieros.

vau

ŽEMĖS SKRITULIO pavir- 
šis turi 194,000,000 ketvirtai
nių mailių ploto. Iš to ploto 
142,000,000 ketvirtainių mai
lių užimta vandens, o mums 
gyventi palikę tik 52,000,000 
mailių žemės, ir ta ne visa tin
kama gyventi.

Pacifikas arba Didysis okea
nas vienas užima 67,699,630 
ketvirtainių mailių plotų ir 
yra didžiausias paskiras van
denynas ant žemės skritulio. I

už jų

Kiela 
gabumus ore. 
skristi Lietuvon

parodė
Jisai
1938

gausiai publikai

SPRINGFIELD, o.
RENGIA LINKSMĄ. BALIŲ

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija rengia šio šeštadienio 
Vakare, Spalių 23 d., linksmą 
balių, kuris atsibus Labor 
Temple salėje, šokiams gros 
p-lės C. Milašiūtės orkestras iš 
Dayton, Ohio. Aš Busiu.

gyventmą apimančių
Viso įSrogramę vedėju

Jūo-

K. Kalvaitis
“Dirvos" Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

Spa-
Juo-

programo 
Programas

Po 
bu- 
pa-

i
nieriai ir profesionalai kurie 
davė savo skelbimus į progra-

! mą.
L. N. A. K. Valdyba 

per Pirm. Dr. J. J. Poška.

i

pasilinksminimą. Buvo la- 
gražaus ir parinkto Lietu- 
jaunimo būrelis, kuris la- 
smakiai, blaivai linksmino- 
Reikia padėkoti p. Mikolui

Dyliui už surengimą tokio pa
vyzdingo

MIRĖ.
laidotas 
parapijos 
nėmis 
cius, i 
iš Whitesboro, N. Y.

Veversvs.

baliaus.
Spalių 16 d. liko pa- 

šv. Jurgio Lietuvių 
kapinėse su bažnyti- 

apeigomis Domas Po- 
suvirš 60 metų amžiaus,

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

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

“MARGUTIS"
6812 So. Western Avė. 

Chicago. I1L

i*.
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LI N I M E N T <‘7

Tūkstančiai pasiekė pale-srvl- 
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

ilsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS
su "Inakro” vaisbažęrJdiu yra 
Ii* naudojamas per 73 metų. Ij

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”' 

Conn. valstijoje “Dirvos” 
I lurneratas užrašo žinomas 
i "'įlinkas Joijgs Tareila. kreipki 
Į ės prie jo.

826 Bank Street 
VVaterbury, Conn.

pre 
tau

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų,

Metodų, kuris pagelbėjo šim-I P'gų 
tani s.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI. ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma- | 
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistų 7 dienus, DYKAI, 

I musu kaštais. Pasiuskit savo var- 
| dų ir adresų tuojau j
i ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
i 2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

Kalėdinė
EKSKURSI J A

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
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NEW YORK 
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Lapkričio 
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Gruodžio 
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27
2
9

16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bre- 
merhavene užtikrina patogių kelionę į liaunų. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINEjI 
^gJNORTH GERMAN LLOYD 

1130 Eudid Avė., Cleveland, Ohio



Gerb.

SPRAGILAS

KAIP GERB. SPRAGILAS 
PATEKO Į NAJORKĄ 

IR KĄ TEN MATĖ
Ir sakau aš sau parva

žiavęs iš Najorko: Nors 
gerb. Redaktorius nenorė
jo kad aš patekčiau į Na
jorką, ale aš ten vistiek nu
važiavau ir jam nei gero.

O dabar pasakysiu jums 
kaip tas atsitiko, kaip aš 
buvau nuvežtas, priglaus
tas, valgydintas ir girdytas 
ir nieko man nekaštavo.

Aną dieną, kai sužinojau 
kad gerb. Redaktorius va
žiuoja j Najorką, aš pasi
skubinau sužinoti kaip jis 
važiuoja. Ugi susitarę su 
mano geru draugu Mičiu- 
liu, kuris namus pardavinė
ja ir dideliu Pyrsarou va
žinėja.

— Na kad taip, Juozai, 
imtum ir mane su savim i 
Najorką, vietos tavo maka- 
bilyje yra daug, — sakau 
aš.

— Tave j Najorką? Vi
sada. Sėsk ir važiuojam. 
Prie pono Redaktoriaus ir 
jo ponios išsiteksi, — sako 
jis.

Sėdu ir važiuojam pas 
gerb. Redaktoriaus palocių 
paimt juos kelionėn.

Gerb. Redaktorius pama
tęs išpūtė akis:

— Aš sakiau kad per
daug kaštuoja tave į Na
jorką vežti, — sako jis.

— Mane veža mano drau
gas Juozas, ii’ čia jo auto
mobilis, taigi negali manęs 
išmesti, — sakau aš.

— Žinokis, kaip sau no
ri. Važiuojam, — sako jis.

Ir gerb. Mičiulis paspau
dė gasą, sudundėjo moto
ras, ir antrą dieną kelionės 
atsiradom Niuvarke, prie 
vartų į Najorką.

Gerb. Redaktorius skam
bina savo geram draugui 
gerb. Trečiokui Niuvarke, 
prašosi nakvynės. Sužino
jęs Trečiokas kiek musų at
važiavo, sako, ar tik tiek 
jūsų? Mat, jų palociuje

KELIONE Į LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

DIRVA 3

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivą Išplaukimai 5š New York<
KUNGSHOLM ----- Spalių 23
GRIPSHOLM ___ — Spalių 26
DROTTNINGHOLM Lapk. 18
GRIPSHOLM .......... Gruod. 8

Sutaupysit pinigų pirkdami
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir .kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Svvedish American Line
63G Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. Cixy 
Chicago, Iii. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 BoylstpJ) €t. 
Detroit, Mich. .107 Clifford St.

visada yra vietos slaunioms 
asaboms.

Taigi, gavom nakvynę vi
si, ir nieko nekaštavo.

▼ ▼ ▼

Iš Niuvarko kitą rytą 
gerb. Redaktorius ir gerb. 
Trečiokas su savo svečiais 
pleška į Bruklyną j šipkar- 
čių agentų suvažiavimą, 
važiuoju ir aš. Važiuoti 
reikia po apačia upės di
deliu Holland tuneliu — už 
pervažiavimą reikia mokėt 
po 50 centų nuo automobi
lio Gerb. Redaktorius iš
kišo pusdolerį, kolektorius 
paėmė, ir mes važiuojam. 
Per tunelį reikia labai grei
tai važiuoti — taigi už po
ros minutų mes ir Najor- 
ke.

Per Najorką reikėjo il
giau krapštytis iki pasie
kėm Bruklyną, ale vistiek 
pasiekėm.

Kur pirmiausia užsuksi: 
reikia į savo tautinę vietą. 
Taigi visi sustojam prie 
“Vienybės” dienraščio du
rų. Nustebau. Seniau kai 
čia buvau, Vienybė buvo 
tik 50 metų senumo laikraš
tis, o dabar jau dienraštis.

Ir dar kas svarbesnio — 
tai tas namas kurį Vieny
bė atidavė Susivienijimui 
Kalėdų dovanų, dabar iš
puoštas iš vidaus ir iš lau
ko — net tie kurie tam na
mui pertaisyt pinigus davė 
sugryžę jo pažiūrėti nepa
žintų.

Dar trečia nuostaba tai 
ta kad visi tautiniai redak
toriai kaip susitarę turi sa
vo redakcijas kitose dury
se prie valgyklų ir karčia- 
mų. Dirva turi pašonėje 
Stonio valgyklą ir karčia- 
mą; Margutis — savo pa
šonėj karčiamą; ir Vienybė 
tą patį įsirengė!

Perdirbtame SLA. name 
įtaisyta puiki salė, ir pir
mutines toje salėje iškilmes 
rengia ne kam kitam kaip 
buvusiam SLA. prezidentui 
S. Gegužiui! — pasakojo 
man Bruklyniečiai.

Vienybėn inėjus, užti
kom savo pažystamų ka- 
marotų ir kolegų: Kapito
ną Jurgėlą, kuris ten re
daktoriau t padeda, kitą re
daktorių Kruzę, ir admi
nistratorę p-lę Vaivadaitę.

Vyriausias Vienybės gal
va gerb. Tysliava išdundė
jęs net į Kanadą biznio rei
kalais.

Mat kaip: Dirvos redak
torius biznio reikalais va
žiuoja į Bruklyną, o Vie
nybės redaktorius į Mon- 
trealį.

Paskui einam pas šipkar- 
čių agentų sąjungos dikta
torių gerb. Ambraziejų.

Vos spėjam nueiti, pra
neša kad visi agentai ir 
laikraščių atstovai užkvie
sti į Poviliansko salę pie
tums. Čia aš pritinku: juk 
aš esu nemažo vardo laik
raščio atstovas!

Taigi pietus dykai — ne
kaštavo man nei cento.

Po pietų, praneša kad ki
ta linija rengia čia pat va
karienę. Agentai išėjo į 
posėdį, o aš pasistengiau 
nepavėluoti į vakarienę 
na ir vakarienę pavalgiau 
dykai.

Po vakarienės, visi atsi
kalbėję, atsiklausę, skirsto
si, gerb. Redaktorius su 
Mičiuliu keliauja aplankyt 
seną Klyvlandietį Andrių 
Lapę — važiuoju ir aš, o: 
kai nuvažiavom, ten užti
kom Lapę ir io žmonelę 
operuojant tokį didelį vieš
butį, kad jie pasiūlė mums 
net.' po dvi lovas kiekvie
nam nakvoti. Toks tai jų 
širdingumas.

▼ ▼ ▼

Pernakvojus, gerb. Re
daktorius keliauja į Lietu
vos Generalinį Konsulatą 
Najorke pusryčių — va
žiuoju ir aš. Radom gerb. 
Budrį, jo žmoną ir jauną

Neaiški Darbininkų Ateitis
1936 metais švenčiant Dar

bo Dieną, Amerikoje įvairiose 
unijose priklausė apie keturi 
milijonai darbininkų, šymet 
Darbo Dieną švenčiant, orga
nizuotų darbininkų skaičius 
buvo perėjęs 7 milijonus.

Darbininkų skaičius unijose 
padidėjo smarkiau negu kada 
nors pirmiau vieno meto bė
giu. Kuomet Samuelis Gom- 
pers įsteigė Amerikos Darbo 
Federaciją, 56 meta} atgal, 
jam ėmė 10 metų iki į unijas 
sutraukta apie 250,000 narių.

šių paskutinių 12 mėnesių 
laimėjimai yra pasekmė visos 
eilės nuotikių kurie pakeitė vi
są darbininkų gyvenimo vaizdą 
Amerikoje. Tos permainos pa
liečia visą šios šalies ekonomi
ją, ; ir gali net pakeisti politiš
ką santvarką.

Pažymiausi darbininkų ju
dėjime nuotikiai praeito meto 
bėgiu yra šie: •

sūnelį laukiant musų su 
kava ir tikru Lietuvišku, 
krupniku.

Musų palydovas, gerb. 
Valaitis, kuris visus kelius 
Najorke ir po Najorku ži
no, kuris yra didelio vardo 
žurnalistas ir radio pro
gramų davėjas, kur ves ne
ves mus, nuvedė į Radio 
Miestą ir užkėlė ant pat 
viršų viršūnės Radio bu- 
dinko — net 72 aukšte!

Tai dusyk aukščiau negu 
aš esu buvęs musų Klyv
lando Terminai Bokšte!

Iš čia Najorkas ir visi 
jo galai ir kraštai matosi 
kaip ant delno, visi aukšti 
namai, po 20 ir 30 aukštų 
išrodo mažyčiai, žemi.

Apžiūrėję Najorką kelia
vom į Bruklyną į koncer
tą, kur netikėtai sužinojau 
dainuos musų geras pažys
tamas artistas Olšauskas.

Koncertan irgi man ne
reikėjo mokėti inėjimo, o 
ten net ir užfundijo dykai 
kiek norėjau.

Bruklyne būdamas, susi
tikau daug gerų ir garsių 
žmonių: ir Vitaitį, ir Vini- 
ką, ir Strumskį, ir Olšaus
ką, ir kitą Jurgėlą, ir Gin- 
kų, ir Dr. Vencių, ir Sagį, 
ir Narvydą, ir keletą kuni
gų, ir šiaip visokių Lietu
vių, kurie Bruklyno Lietu
vių gyvenimo ratus ir rate
lius, šriubus ir šriubelius 
suka ir sukinėja ir į vieną 
ir į kitą pusę.

▼ ▼ V

Iš Bruklyno gryžom at
gal į Niuvarką pas gerb. 
Trečiokus nakvynės, kitą 
dieną pasirengę keliauti at
gal į Klyvlandą. Pataikėm 
į smagų balių, 'ba gerb. Tre
čiokienė buvo nesenai su- 
gryžus iš Lietuvos tai jos 
draugės surengė jai “neti
kėtą” sutiktuvių balių.

Čia vėl suėjom naujų pa
žystamu gerų žmonių, ir 
taip atėjo vėlyva naktis, o 
man vis niekas nei cento 
nekaštuoja....

Kitą rytą dar vėl nudar- 
dėjom į Vienybę pamatyt 
parvažiavusį iš Kanados 
gerb. Tysliavą, pasimatyt 
su iš Klyvlando atvažiavu
siu Blaškevičium, ir kitais. 
Gerb. Redaktorius ėjo pas 
savo draugus prašydamas 
Klyvlando Lietuvių Dar
želiui aukų, o aš pasilikęs 
greta Vienybės esančioje 
karčiamoje tik spėjau sa
kyti “į sveikatą” tiems ku
rie laikė sau garbe man 
fundyti. Taip ir atėjo lai
kas gryžti namon — ir aš 
parvažiavau, visur buvęs, 
visų priimtas, vaišintas, 
girdytas ir nakvydintas ir 
nei vieno cento nekaštavo.

Jeigu man netikit, nu
važiuokit ten ir pasiklausi- 
nėkit.

O gerb. Redaktorius už 
mano tokią puikią kelionę į 
Najorką — nei dėkui.

1. Aukščiausiojo Teisino pa
rėmimas Wagnerio Akto, So- 
cialės Apdraudos Akto ir val
stijų minimum algų įstatymų.

2. Industrialio Organizavimo 
Komiteto pasirašymas sutar
čių su didelėmis plieno ir au
tomobilių korporacijomis.

3. Pirma rimta valdžios pa
stanga (išskyrus laike NRA) 
pakelti keleto milijonų darbi
ninkų algas, parūpinant tam 
reikalingus įstatymus, kurie 
išrodo bus pravesti.

4. Beveik vienbalsis darbi
ninkų rėmimas Prez. Roose- 
velto pereitais rinkimais, kuo
met pirmą kartą darbininkų 
balsai buvo taip nusveriančiai 
panaudoti.

5. CIO unijų atmetimas iš 
Gomperso laikų įgyvendintos 
tradicijos kad darbininkų or
ganizacijos nesikištų į politiką, 
kad balsuotų kas nori už savo 
draugus, o stengtųsi bandyti 
pravesti darbininkams atitin
kamus įstatymus.

6. Visapusis organizavimas 
baltkalnierių, ofisų ir profesio
nalių darbininkų, į Am. Darbo 
Federaciją ir CIO, pirmą kar
tą.

7. Sėdėjimo streikai, kurie 
pašoko, ir paskui beveik pra
nyko to pat meto bėgiu.

8. Didėjimas plyšimo tarp 
Am. Darbo Federacijos ir In- 
dustrialinio Organizavimo Ko
miteto (CIO), išmetant iš Fe
deracijos desėtką didelių uni
jų, kurios susidėjo su CIO. šis 
dviejų didelių darbo organiza
cijų skilimas išrodo bus nuo
latinis.

John L. Lewis, CIO vyriau
sias vadas, sako, “Darbininkai 
žygiuoja”. Bet neaišku kur jie 
žygiuoja. Nekurie ikšioliniai 
darbininkų laimėjimai bus nuo
latiniai. Bet žinovai tikrina 
kad delei kilusių savitarpinių 
tąsynių tarp aukštųjų darbi
ninkų vadų, darbininkai nustos 
daug ko nepraėjus net ilgam 
laikui.

Yra keletas kenksmingų ap
linkybių, kurios daug atsilieps 
į darbininkų reikalus.

Viena, tai įtemptas indus- 
trialistų priešinimasis unijoms, 
ką keliais atvejais unijoms ne
pavyko perlaužti.

Antra, didelis pietinių vals- 
tij ų industrialistų priešinima
sis, kur jie turi pigius darbi
ninkus ir jokiu budu unijų ne
įsileidžia.

Trečia, Darbo Federacijos ir 
CIO vadų savitarpinė kova, dėl 
kurios nukentės unijų reikalai 
ir unijos nustos plačioje visuo
menėje prijautimo.

Dar viena priežastis tai ko
munistų lindimas į CIO, kur 
jie išnaudoja progą savo pro
pagandai, na o tą plačiai sten
giasi iškelti visuomenei Ame
rikos Darbo Federacijos vadai.

Iš gerosios pusės, tris stip
rios aplinkybės, nepaeinančios 
iš darbininkų pusės, gali turė
ti didelę įtaką į darbininkų or
ganizavimą visą metą nuo da
bar, tai valdžios pritarimas 
darbininkų organizavimuisi.

Kitas, Aukščiausiojo Teis
mo palaikymas Wagnerio Dar
bo Santikių Akto, kuriam teks 
svarstyti ir daugiau bylų pa
einančių iš darbininkų santi
kių su darbdaviais.

—Herbert Little.

“NAUJIENOS” BIJO 
FAKTŲ

Socialistų “Naujienos” su 
faktais nesiskaito. Prieš savo 
oponentą jos rašo viską, štai 
Rugsėjo 14 d. užsipuolė ant 
Lietuvos valdžios dėl imamų 
muitų. Prirašė visokių daly
kų. Visus jų šmeižtus nunei
gė ‘Konsulas Daužvardis. Jis 
faktais parodė tikrąjį reikalo 
stovį.

Faktai “Naujienoms” nepa
tiko. Vietoje kad prisipažinti 
prie klaidos ir aiškinti žmo
nėms tikrą reikalą teisingai, 
jos pradėjo dumti savo skaity
tojams akis: rašyt butus ir 
nebūtus dalykus.

šmeižimo rašinyje, be kit
ko, buvo parašyta kad tūlas 
asmuo siuntęs Lietuvon senų 
drabužių siuntinį. Siuntinys, 
anot “Naujienų”, buvęs suda
rytas iš senų drabužių, nešio
tų, bet nelopytų ir gerai išva
lytų. Kada siuntinys pasiekęs 
gavėją (turbut paštą), tai ga
vėjas kartu gavęs pranešimą 
už jį užsimokėti 145 litus.

šitą tvirtinimą Konsulas at
sakė aiškiai ir visiems supran
tamai :

"1. Už senus drabužius, 
siunčiamus dovanoms pašto 
siuntiniais, muitas nėra ima
mas. 2. Siuntinius kurie yra 
paštu siunčiami dovanoms ir 
kuriuose tarpe senų daiktų yra 
nedidelė dalis ir naujų, už ku
riuos muito reikia mokėti ne
daugiau 100—200 litų, nuo 
muito atleidžia Finansų Minis
teris. Muito atleidimą turi 
išsirūpinti siuntinio gavėjas.”

čia kiekvienam, išskiriant 
“Naujienoms”, aišku ir su
prantama kad siuntiniai kurie 
yra sudaryti tik iš dėvėtų dra
bužių, įleidžiami Lietuvon be 
muito; o siuntiniai kurie suda
ryti iš senų ir naujų drabužių, 
nuo muito paliuosuojami ne įs
tatymų arba muitinės valdinin
kų, bet Finansų Ministerio. Iš 
Finansų Ministerio leidimą 
prašo ir gauna pats siuntinio 
gavėjas.

“ N a u j ienų” “žurnalistas”, 
pasidavinęs Laivakorčių Agen
tu, koliojas ir mėgina faktus 
sumušt burbulais. Jis paduo
da porą atsitikimų kur siunti
niai buvę Lietuvon siųsti ir 
kur muitas buvęs reikalautas. 
Abu tie siuntiniai buvę suda
ryti iš senų ir naujų drabužių.

Tokius siuntinius išimti, aiš
ku, buvo reikalinga turėti Fi
nansų Ministerio leidimą. Apie 
leidimą Laivakorčių Agentas 
visai nekalba bet visur graba- 
liojasi, pats save ant juoko iš- 
sistato ir žmones klaidina.

Jeigu jis ištikrųjų yra “Nau
jienų” laivakorčių agentas tai

CIO. IR KOMUNISTAI
ais Vargo, JeiguLewis Turės su J

BOLŠEVIKAI SULINDO 
l CIO.

Amerikos Darbo Federacija 
kaip žinoma veda atkaklią ko
vą prieš antrą didelę Ameriko
je pakilusią darbininkų orga
nizaciją — CIO, arba Indus- 
trialinio Organizavimo Komi
tetą. šio komiteto vyriausiu 
vadu yra John L. Lewis, Uni- 
ted Mine Workers of America 
(angliakasių unijos) preziden
tas.

Angliakasių unija pirmiau 
buvo Amerikos Darbo Federa
cijos narė, bet praeitą žiemą, 
kartu su desėtku kitų unijų, 
iš Federacijos prašalinta už 
tai kad Lewis, pravedęs CIO. 
planą ėmė organizuoti ir trau
kti po savim įvairių industrijų 
darbininkus.

Kada Lewis savo darbą pra
plėtė, Darbo Federacijos vadai 
pamatė CIO. augant į didelę 
organizaciją, kuri tapo Darbo 
Federarijai konkurentu, pradė
jo bandyti užkirsti šiai naujai 
organizacijai kelią.

Darbo Federacija ir šiose 
dienose atsibuvusioje savo me
tinėje konvencijoje išnešė ta
rimą “kariauti prieš CIO”.

CIO. griežtas kovojimas už 
darbininkų reikalus, pravedi- 
mas kelių pasekmingų streikų 
ir iškovojimas sąlygų pageri
nimo sukėlė darbininkų tarpe 
prijautimą Lewis’o vadovauja
mam CIO.

Lewis tačiau, iš didelio įsi- 
smaginimo organizuoti darbi
ninkus, prisileido į savo orga
nizatorių eiles ir komunistų. 
Komunistai dar daugiau padė-

Užsileis Dabar

jo jam po to kai Darbo Fede
racija ėmė prieš CIO. kariauti.

Taigi dabar, nors CIO. nė
ra komunistų rankose, bet jo
je rado prieglaudą komunistų 
agitatoriai, kurie prilindo prie 
darbininkų ir naudojasi savo 
komunistinę propagandą vary
ti — kur tik gali. Ne visur 
jie gali tą daryti.

Kai kas pasako kad į CIO 
yra prilindę komunistų — ir 
tas tiesa.

Komunistai, radę atviras 
duris į tą organizaciją, sulin
do jon.

Pats Lewis su laiku turės 
nesmagumų su komunistais sa
vo organizacijos viduje.

Jų suteikta pagalba ir para
ma iškart Lewis’ui gal išrodė 
naudinga, bet su laiku pasiro
dys žalinga.

Kurią gražią dieną komunis
tai bandys užkariauti CIO., 
kaip darė Darbo Federacijoje, 
angliakasių unijoje ir kitose 
Amerikos darbininkų organi
zacijose, savo “gręžimu iš vi
daus”.

Darbininkai privalo kovoti už 
savo reikalus, organizuotis ir 
stiprinti unijas, bet būtinai 
turi žiūrėti kad į jų vadovus 
nepatektų raketieriai ir komu
nistai, kurie su darbininkų rei
kalais neturi nieko bendro.

Darbo žmogus.

jis, turbut, ir keleiviams taip 
patarnauja kaip patarnavo 
Smitkui ir Petroniui siuntinių 
į Lietuvą siuntime. Klaidino 
siuntėjus, nuskriaudė , siunti
nių gavėjus, ir mulkina savo 
skaitytojus. žinantis.

TARP daugelio industrialių 
nelaimių paeinančių iš darbi
ninkų neatsargumo ir šposa- 
vimų, daug nelaimių pasitaiko 
iš priežasties prastos šviesos 
ar ventiliacijos. Kitos nelai
mės nėra galimos sukontro
liuoti, bet jų yra mažiau.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS SU veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemes apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie ltž ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

j 3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

EIKIT 
PIRKT l

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko

¥ tik j tokias
X kurios turi
¥ bimus jūsų
¥ “Dirvoje”.
¥ pirkti, priminkit jog 
¥ matėt jų biznio skelbi- 
¥ mą “Dirvoje”, gausit 
¥ geresnį patarnavimą.

j
i ¥¥T ¥ ¥

‘Dirva’ per 15 menesiu tik už $2
štai naujiena visiems tiems kurie “Dirvos” neskaito 
ir tiems kurie žada išrašyti “Dirvą” savo giminėms 

draugams: SKAITYKIT! Kurie per Spalių, Lapkričio 
ir Gruodžio mėnesius išsirašys “Dirvą” mokėdami pilną 
metinę prenumeratą $2.00, laikraštis bus siunčiamas iki 

pat Sausio 1 dienai 1939 metų! (Šis pasiūlymas duoda
ma ir Kanados Lietuviams: kurie išsirašys “Dirvą” me
tams prieš pabaigą 1937 metų, gaus ją už $2.00 visam 
metui. Šiaip į Kanadą kainuoja $2.50.)

Nauji, mokanti $2.00 gaus dovanų 1938 m. sieninį Kalendorių!

IšKIRPKIT šį skelbi
mą, įrašykit aiškiai 
antrašą, įvyniokit į 
skelbimą $2.00 popie
rinius ir užadresavę 
pasiuskit “Dirvai”. 
Jūsų pinigai nežus.

NAUJI SKAITYTOJAI
Nepamirškit įrašyti savo pilno vardo, antrašo, ir kiek siunčiat. 

Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Vardas-pav. _____________________________________

Adresas __________________________________ !---------------------------

“DIRVA” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
hmm -mrr iiiimimimili ■ ■ ,ri ■



4 DIRVA

MUSŲ LIETUVOJEMUMUSŲ LIETUVOJE 
.pKONOMINIS krizis Lietuvoje, kaip iš daugelio da- 
*-■' vinių matosi, pasibaigė — ir pasibaigė beveik kar
tu su dideliu krizių spaudusiu šią turtingą šalį, Ameri
ką. Kuomet daugelis Europos šalių pergyvena tą patį 
savo ekonominę krizi, kaip pav. Prancūzijoje franko nu
kritimas, Vokietijoje maisto stoka, Lenkijoje ūkininkų 
streikai, Rusijoje visokios suirutės, — mažutė Lietuva 
drąsiai žengia pirmyn greta su didele Amerika, abi gal
vas iškėlusios, linksmai žiuri i ateitį.

Kuomet 1935 metų vasarą “Dirvos” redaktorius 
viešėjo Lietuvoje, daugelis Kauniečių skundėsi kaip jie 
clel ekonominio krizio praranda savo namus, bankai at
ima, nes negali išlaikyti. Dabar gi, vos dviem metams 
prasiritus, tame pačiame Kaune visai kitoks vaizdas: 
vėl namų trūksta, vėl statyba galvotrūkčiais varoma 
pirmyp, vėl nuomos keliamos, ir tt. ii' tt.

Ne tik viename Kaune toks vaizdas, ir ne tik namų 
statyboje apsireiškia ekonominio krizio galas.

Štai vėl Lietuvos importas kitų šalių gaminių pa
šoko — pašoko desėtkais milijonų dolarių pusmečio lai
ku. Lietuva importuojasi tokių kitų šalių išdirbinių 
kurie depresijos laiku buvo visai sustoję į Lietuvą eiti, 
kurių sunkumos laiku niekas Lietuvoje nepajiegė pirk
ti. Dabar rodos vėl visi turi pinigų, vėl perkasi, apsi
rūpina. Vienų tik automobilių šymet per 7 mėnesius 
Į Lietuvą Įvežta tik iš Amerikos už 356,500' litų, kuomet 
pernai teįvežta už 83,600 litų. Prie to eina kitokių pre
kių ir reikmenų ir padargų didelis įsivežimas — vis to
kių kurie palengvina, pagerina, pasmagina Lietuvos 
gyvenimą ir padaro pačią šalį puošnesne, turtingesne, 
prašmatnesne.

Ne visi Lietuvos gyventojai visomis tomis praban- 
gomis gali naudotis, tačiau kada šalis pakyla tam tikru 
laipsniu aukštyn, pasidaro geresnė padėtis ir biednes- 
niųjų.

Apie Lietuvos prekybą su Suvienytomis Valstijo
mis ir apie smarkią statybą Kaune telpa Įdomus straip
sniai šiame “Dirvos” numeryje.

Apie visus kitus Lietuvos laimėjimus, pirmynžan- 
gą ir sustiprėjimą “Dirvoje” buvo rašoma nuolatos.

Smagu matyti musų Tėvynę kylant, ir todėl turim 
daugiau džiaugtis kad mes esam ir galim būti Lietu
viais. Musų išgamų melagystės ir Lietuvos šmeižimai 
nieko jiems neduoda, o Lietuvai nei kiek nepakenkia.

TOS NABAGES....
Netekėjusių merginų su

laukiančių kūdikius Ameri
koje 75 nuošimtis yra kai
mų ir mažų' miestelių gy
ventojų, ne miestiečių, ku
rios paprastai palaidžiau 
gyvena, sako Išganymo ar
mijos Pulk. Mary Stilhvell.

Ji tikrina kad merginų 
palaidą gyvenimą galėtų 
suvaržyti tik sustiprinimas 
religijos ir palenkimas prie 
bažnyčių.

“Aš manydavau kad tik 
į miestus patekusios mer
gaitės tapdavo aukomis ir 
prarasdavo sąvo nekaltybę. 
Dabar aš žinau kad beveik 
visos jos nupuola savo pa
čių namų apielinkėje ir iš
važiuoja į miestą paslėpti 
savo gėdą.

“Netekėjusios moti nos 
žymiai skiriasi nuo tų ką 
mes seniau turėdavom”, sa
ko ji. “Kitados jos paeida
vo iš vargšių, apleistų kla
sės. Dabar mes randam 
tirštai nubarstyta aukštes
niųjų mokyklų mokinėmis, 
kolegijų merginomis ir net 
slaugėmis.”

Pulk. Stillwell kaltina tė
vus už slėpimą nuo vaikų 
gyvenimo faktų.

MUSSOLINI paruošė 4 
metų planą Italijoje vysty
ti įvairių rūšių produktus 
namie, kad nereikėtų iš ki
tur pirkti.

TAIKOS RŪMAI 
GENEVOJE

Ariana Parke, Genevoje, 
Šveicarijoje, prie vieno iš 
puikiausių ežerų, išstaty
ta nauji Tautų Sąjungos 
rūmai. Tas pastatas kaš
tavo 7 milijonus dolarių ir 
yra vienas iš puikiausių 
monumentalių rūmų pas
tarais laikais išstatytų Eu
ropoje.

Rūmų statyba pradėta 
1931 metais, prie jo dirbo 
nuo 300 iki 500 darbininkų 
iš apie desėtko įvairių tau
tų.

Rūmuose yra vietų dėl 
400 raštinių, o pati didžioji 
sueigų salė yra didžiausia 
tos rūšies pasaulyje. Joje 
yra vietų dėl 300 delegatų, 
200 ekspertų ir delegacijų 
sekretorių ir 100 Lygos 
viršininkų. Ten taip pat 
yra galerijos su apie 800 
sėdynių oficialiams sve
čiams ir publikai, ir 500 
vietų laikraščių atstovams.

Prie kitų visokių salių, 
tuose rūmuose bus ir kny
gynas, kurio įrengimui du 
milijonu dolarių aukavo ir 
John D. Rockefellen jau
nasis.

KAIP HITLERIS 
VAŽINĖJA

Keistas palyginimas kaip 
važinėja miniose Suv. Val
stijų Prezidentas Roosevelt 
ir Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona su Vokiečių Hit
lerio ir Italų Mussolinio 
važinėjimu.

Prieš porą savaičių, ka
da į Munich, Vokietijoj, at
silankė Italijos diktatorius 
Mussolini, Vokiečių dikta
torius Hitler turėjo vykti į 
stotį jį pasitikti. Šiaip Hit
leris vengia pasirodyti vie
šai. Dabar gi negalėjo iš
vengti.

Gatvė į stotį, kur laukė 
didelės minios žmonių, bu
vo abiem pusėm nustatyta 
po dvi eiles kareivių, vie
na eilė stovėjo į žmones, ki
ta į gatvę.

Tuščia gatve Hitler buvo 
automobiliu nuvežtas į sto
tį apie 50 mylių į valandą 
greitumu. Pasiėmęs savo 
kamarotą Mussolinį, jis to
kiu pat greitumu, gerai ap
saugotu automobiliu, išva
žiavo iš stoties ir šovė gat
ve į savo stovyklą, kur jau 
pašaliniai žmonės neprilei- 
džiami. ,

Greitai važiuojant nelen
gva į juos pataikyti jeigu 
kas norėtų ir šauti iš mi
nios (tankiai pasitaiko), o 
į minią stovinti eilė karei
vių greitai gali, pamatyti 
jei kas ir norėtų kokį pasi
kėsinimą daryti.

Panašiai kaip zuikys nuo 
žmonių slapstosi ir Sovie
tų diktatorius Stalinas.

Jie smarkus tik kai užsi
darę savo tvirtovėse, o kai 
išeina į aikštę, bijo savo 
pačių žmonių, kuriuos val
do visu žiaurumu.

PLATINS ESPERANTO 
KALBĄ AMERIKOJE

Esperanto kalba, išrasta 
50 metų atgal, bet neturė
jus Amerikoje pasisekimo, 
šiose dienose pradėta ju
dinti išnaujo.

Atvyko Amerikon Lidia 
Zamenhof, Esperanto kal
bos išradėjo duktė, kuri no
ri be abejo padaryti biznį 
platindama rankvedžius.

Europoje ta kalba šiek- 
tiek labiau praktikuojama, 
bet ir tai mažai kas ja su
sikalba, nors ir išmokę.

Amerikonai, kurie kitaip 
ištaria raides, išmokę Es- 
perantiškos kalbos, vistiek 
su kitų šalių Esperantistais 
nesusikalbėtų.

Esperanto kalbą pradėjo 
tverti vienas Lenkijos Žy
das, Zamenhof, kuris po 
Rusais gyvenant matė ko
kią maišatienę kalbų tik ta 
viena šalis turi. Zamenhof 
tikėjo kad tam tikra viena 
kalba, nepriklausančia jo
kiai tautai, galėtų visi su
sikalbėti, jeigu ją priimtų.

Zamenhof gyveno 1859- 
1917 m., savo Esperantišką 
rankvedį parašė ir išleido 
1887 metais.

Prieš tris desėtkus metų 
Esperanto mokytis buvo 
užsikrėtę ir tūli Amerikos 
Lietuviai. Lietuvoje ji la
biau mokinamasi grupelių 
jos mėgėjų.

Suv. Valstijose apsivedi- 
mai įvyksta vidutiniai po 
vieną kas penkios sekun
dos, tai išeina po 12 apsi- 
vedimų į minutą, po 720 į 
valandą.

VOKIEČIAI pasiryžę at
einantį mėnesį kelti per vi
są Europą riksmą, reika
laujant grąžinti jiems po 
karo atimtas kolonijas.

Suaugęs žmogus karščio 
turi tiek kiek reikia išviri- 
mui trijų kvortų vandens 
per 24 valandas.

KAI BUSIME KARIAI
(Lietuvos Jaunimo daina)

Oi linksmos žaros gesta
Kai leidžias vakarai,
Jos bus mums daug linksmesnės 
Kai busime kariai.
Turėsime mes šalmą 
Ir šautuvą. Tikrai.
Taip linksma bus krūtinėj 
Kai busime kariai.

Vytauto Karūnacijos Byla

Lucko suvažiavimas, kuriame Vytautas Didysis nutarė vainikuotis Lietuvos Karalium. (Dailinin
ko J. Mackevičiaus paveikslas, originalas Karo Mušėjuje.) •

Suv. Valstijų Generalinis 
Prokuroras siūlo pravesti 
visai šaliai įstatymą kad 
visoki perkami šaudomi 
įnagiai butų suregistruoti. 
Jų savininkai tada butų 
žinomi, ir butų sulaikyta 
daug niekšysčių.

LENKAI išgavo leidimą 
perkelti Lenko Generolo 
Krzyzanowskio likučius iš 
Brooklyno į Arlington ka
pines Washingtone. Tas 
Lenkas generolas kariavo 
Amerikos civiliniam kare, 
mirė 50 metų atgal.

VOKIETIJA su Belgija 
pasirašė sutartį, kuria Vo
kietija pripažysta neliečia
mybę Belgijos žemių. Tik 
ar ilgai....

LONDONO Dr. Bram- 
well ištyrė kad žmogaus 
širdis nepasiekia savo at
sakančio veikimo laipsnio 
iki 25 metų amžiaus. To
dėl tai, sako, jaunesni as
menys mažiau pakelia ko
kį nors nuovargį.

Suv. Valstijose šymet už 
gąsdiną motoristai taksų 
federalei ir valstijų sumo
kėjo arti bilijoną dolarių.

LENKIJOJ darbininkai 
sutvėrė savo partiją, susi
dėjus dviem ikšiol buvu
siom partijom į vieną.

Gražiai gretas lygiuosim
Ir žengsime gražiai.
Skambias dainas dainuosim — 
Kai busime kariai.
Ir priešas mus tėvynę 
Nedrys užpult žiauriai, 
Kai sužinos kad gina 
Ją mylintys kariai.

(“Karys”)
---------------------- ... tti

MANEVRUOSE
Auksu pageltę tėviškės plotai,
Auksinės snaigės mirga po gojus....
Gaivingo vėjo mes išbučiuoti
Einam jieškoti audrų, pavojų.
Vieškeliai balti moja į tolius, 
Varinės liepos saulėje maudos.
Kur tik beženksi — šypsosi broliai,
Sesutės meilės žvilgsniais apšaudo....
Saujom, vilnimis, vorom, vorelėm 
Mes išžingsniuosim tėviškės laukus. 
Žalios jaunystės džiausmo dainelės 
Žemaičių žemėj tegu paplauko.
Auksinės snaigės krinta po kojų, 
Gaivingas vėjas veidus bučiuoja. 
Rudenio saulė džiaugsmu kvatojas, 
Kai laisvės ginklai laukais švytruoja! 

“Karys” „ Ant. Jokimas.

A-TUSŲ tautos švente Rūgs. 8 yra surišta su 
Vytauto Didžiojo sumanyta karunavimo- 

si data, su data vis dėl to neįvykusių iškilmių, 
šių metų šventės proga tad meskim keletą 
žvilgsnių į tuo įvykus.

Kai/ 1392 m. Astravo dvare Kęstučio sūnūs 
Vytautas pagaliau atgavo savo tėvoniją, jis dar 
tebebuvo palyginti menkas kunigaikštėlis. Tie
sa, visiems jis turėjo atrodyti pretenzionalus ir 
sugebąs savo naudai panaudoti kombinuotas po
litines situacijas, tačiau ne toks jau pavojingas.

Ir Jogaila, pavesdamas jam valdyti taip 
pat ir savąją sritį, su kuria buvo surištos aukš
čiausio Lietuvos valdovo teisės, ir Lenkijos di
dikai, nesipriešindami tam Jogailos žygiui (o 
gal net versdami jį taip padaryti), jokių pavo
jų iš jo nelaukė. Buvo tikimasi kad Vytautas 
pasitenkins Skirgailos turėta Jogailos vietinin
ko role ir kad kiekviena proga bus galima jį 
taip pat pašalinti.

Tačiau didysis riteriško Kęstučio sūnūs bu
vo gimęs ne tam kad ko nors klausytų, lanksty
tus! ir galėtų būti pašalinamas. Pats apie save 
kartą visiškai teisingai pasakė kad ką jau kar
tą gavęs, negrąžinąs niekad.

Ir štai jis Jogailos vietininkas — kaip Jo
gaila vėliau rašė, “prileistinas prie valstybinių 
rūpesčių” — netrukus ima tituluotis didžiuoju 
kunigaikščiu; Jadvygos paprašytas mokėti dalį 
iš vyro (Jagailos) jai užrašytų Lietuvoje dvarų, 
atsako kad Lietuva nuo amžių laisvas kraštas 
ir Lenkijai jokios duoklės neprivalo mokėti.

1401 m. jis išgauna formalų savo valdoviš- 
kų teisių pripažinimą iki savo gyvos galvos, o 
1413 m. taip pat apdraudžia savarankišką Lie
tuvos valstybinį gyvenimą ir po savo mirties. 
Iš 1385 m. Krėvoje paskelbtos Lietuvos valsty
bės prijungimo Jogailos valdomai Lenkijos ka
rūnai belieka viena sąlyga, būtent kad po Vy
tauto gyvos galvos didysis Lietuvos kunigaikš
tis bus išrinktas tik su Lenkų karaliaus ir didi
kų žinia. Ir to dar maža: Lenkai taip pat įsipa
reigoja nerinkti sau karaliaus be Lietuvos val
dovo ir jos visuomenės žinios. •

Jogailos turimų titulu į Lietuvą Vytautas 
formaliai neginčija, tačiau faktiškai čia tik jis 
vienas valdovas (įsidėmėkim: Jogaila net ne
gali užrašyti Lietuvoje žmonai' dalies; pat be 
dovanų, žinoma, taip pat nieko negauna). Val
dydamas Lietuvą, kaip absoliutus monarkas, 
naudodamasis visais didžiulės imperijos medžia
giniais ištekliais, jis /turėjo pakankamai prie
monių sustiprinti savo įtaką ir Lenkijoje. Kur 
nepakako jo asmenybės moralinio autoriteto, ke
lią praskynė sidabrinė Lietuvos_ kapa.

Lenkijoje jo įtaka pasidarė nemažesnė už 
paties Jogailos. Ir, pav., einant ginčui, atiduo
ti ar neatiduoti kryžiuočiams Liubičą, Bžestės 
seime Lenkijos luomai pareiškė: “Jus abu (t. 
y. Jogaila ir Vytautas) estate musų valdovai, 
ir kaip nuspręsite taip ir bus padaryta”. Su
prantama, kad šitokioje sutuacijoje juridinio 
Lietuvos savarankiškumo klausimas negalėjo bū
ti keliamas. Tai buvo gyvenimo faktas, kurio 
negalėjo išjudinti jokios Vytautui nepalankių 
Lenkijos politikų pašnabždos. Taip neliečiamas 
jis išbuvo iki 1429 — 1430 m. karūnacijos bylos.

Vytauto karūnacijos klausimas buvo kelia
mas ir anksčiau tačiau 1492 m. Lucko suvažia
vime imperatorius Zigmantas jį vėl iškėlė, sa
vo iniciatyva. Jo pasiūlymą tuojau kaštai pa
rėmė ir Jogaila. Vytautui karališkoji karūna 
turėjo reikšti galutiną ir juridinį atsipalaidavi
mą nuo Lenkijos. Lietuvos karalija butų buvus 
visiškai lygi Lenkijos karalijai ir vietoje juri
dinės priklausomybės butų likus sąjunga, kaip 
ir fakiškai kad buvo.

Tačiau jis tuojau suprato kad čia gali būti 
sunkumų ir apsimetė karūnos nesivaikąs. Jo
gailą, karštai remiantį Zigmanto pasiūlymą, jis 
perspėjo Lietuviškai — kad kiti nesuprastų — 
kad, nepasitarus su savo senatoriais, nereikią 
užsiangažuoti. (Ši viename Vytauto laiške Jo
gailai priminta scena yra vienintelis aiškus do
kumentas, įrodąs kad to meto Lietuvos valdovai 
tarp savęs Lietuviškai kalbėdavosi).

Kai Lenkai senatoriai iš tikro tam pasiprie
šino ir pagaliau privertė atšaukti savo sutiki
mą ir Jogailą, Vytautas sakėsi ne prie karūnos 
veržiąsis, bet, pats su visa savo tauta pažemin
tas, norįs įrodyti kad esąs laisvas ir galįs dary
ti ką tinkamas.

Iš Lucko Jogailą Lenkai pasistengė tuojau 
išgabenti. Netrukus iš ten pat grįžtąs impera
torius gavo Jogailos laišką, kuriame rašo kad 
senatorių esąs įtikintas jog Vytauto kąrunacija 
galinti daug bloga atnešti, tad savo Lucke duo
tą sutikimą atšaukiąs. Esą, Vytautas valdąs 
Jogailos žemes, t. y. Lietuvą, tik iki gyvos gal
vos, o jei jis karunuotųsi, po jo mirties Lietuvos 
bajorija galėtų išsirinkti kitą karalių ir jis, t. 
y. Jogaila, savo tėvonijos netektų. Tad jis 
prašąs atsisakyti nuo sumanymo ir imperatorių.

Tačiau šiam visai kas kita rūpėjo — buvo 
svarbu pusbrolius supjudyti. To laiško nuora
šą jis persiuntė Vytautui, dar nespėjusiam iš 
Lucko sugryžti į Vilnių. Jis taip pat siūlė ka
rūnacijos reikalo neapleisti ir dar derėtis. Vy
tautas gauto laiško nuorašo buvo skaudžiai įžeis
tas. Jis karštai prikaišiojo Jogailai, kam jį ir 
jo bajorus pavadinęs ne laisvais, žemesniais už 
Lenkus ir, svarbiausia, kam į tuos ginčus įpai
niojęs svetimus. Kodėl negalėjęs jam pačiam 
parašyti, o rašęs imperatoriui? Jogaila teisi
nosi kad laiško turinio jis nežinojęs, pats ne
mokąs skaityti, o ponai parašę kaip norėję.

Tas aiškinimasis nieko negelbėjo. Vytau
tas pirmiausia reikalavo kad Jogaila pašalintų 
nuo savęs nusikaltusius netikusius patarėjus, o 
pats sakėsi nuo karūnacijos negalįs atsisakyti, 
nes jam ir Lietuvai butų jau perdidelė negarbė.

Byla užtruko daugiau kaip pusantrų metų. 
Prispirtas prie sienos, į statų Vytauto pasiun
tinių klausimą Jogaila atsakė:

— Musų brolis yra laisvas kaip ir mes, ir 
mes jo nelaikome kitokiu kaip musų broliu. Taip 
ir Lietuvos kunigaikščius bei ponus laikome lais
vais, kaip ir musų ponus ir lygiais su jais...

Tačiau to nepakako. Vytautas reikalavo 
kad įžeidimas butų atšauktas tokiu pačiu budu 
kaip buvo padarytas, o kitaip apie atsisakymą 
nuo karūnacijos nenorėjo nei girdėti. Jo pasiun
tiniai Lenčicos seime Jogailai ir Lenkams sta
čiai pareiškė kad Vytautas vis tiek karunuosis 
ar tai jiems patiks ar nepatiks.

Kai kovoje su Husitais Lenkijoje paramos 
jieškąs popiežius stojo, Lenkijos pusėn ir už
draudė Lietuvos bei kaimyninių kraštų vysku
pams Vytautą karūnuoti, imperatoriaus iš Vie
nos juristai išaiškino, kad karūnacija yra pasau
linės valdžios dalykas, o bažnytinei valdžiai pri
klausąs tik patepimas, kuris galįs būti ir vėliau 
atliktas, bent kurio vyskupo, gavusio popiežiaus 
leidimą.

Taip santykiams įsitempus, Lenkai pradėjo 
rinkti kariuomenę ir pagrąsino Vytautui karu, 
šis nepabūgo. Prisaikdinęs sau Lenkijos pa
sienio pilių komendantus, jis taip pat rinko 
jiegas. Galutinai sutarus su imperatorium, bu
vo paskirta karūnacijos diena — 1430 m. Rug
sėjo 8 d. Pagaliau suvažiavo ir sveičiai, tačiau 
imperatoriaus delegacija su atitinkamais doku
mentais ir su pačia karūna vis nesirodė. Mat, 
kai išstatytų Lenkų sargybų Neumarko pasieny
je sučiupo ir apiplėšė anksčiau pasiųstus du dele
gatus, Dr. Cigolą ir Z. Rothą — visa iškilmingo
ji delegacija, vadovaujama Magdeburgo arkivys
kupo, taip ir liko Frankfurte laukti naujų im
peratoriaus nurodydymų.

Karūnacijai skirta data praėjo. Vietoje 
karūnacijos iškilmių Vilniuje ivyko tik politinis 
pasitarimas (užsienio valdovai ištikro ne į ka
rūnaciją, bet labiausiai į politinį suvažiavimą ir 
buvo kviečiami). Tačiau Vytautas ir dabar ne
atsisakė nuo savo sumanymo. Kad ir apiplėš
ti, Cigola ir Rothas Vilnių vis dėlto pasiekė ir 
ragino Vytautą čia pat Vilniuje nukalti karūną 
ir karūnuotis. Jis garantavo kad imperatorius 
tokį aktą vistiek patvirtins.

Taip butų ir įvykę. Tačiau tuo pat metu 
Jogaila su Lenkais maldavo dar nesiskubinti, 
kvietė susivažiuoti į pasitarimą, o pagaliau Spa
lių 9 d. atvažiavo į Vilnių pats Jogaila. Vytau
tas, kuris jau tiek metų buvo pratęs iš Jogailos 
ir Lenkų viską išgauti be triukšmo, laukė, bet 
nuo savo sumanymo ir negalvojo atsisakyti. Ne
norėdamas duotis išnaudojamas imperatoriui 
(tas troško pusbrolius supykinti), jis pranešė 
kad karūnos dar nesiųstų, palauktų, kol čia pat 
viską sutvarkys ir praneš.

Ir iš tikro su Jogaila jis greit susitarė: pa
žadėjo garantuoti, kad po jo gyvos galvos Lietu
vos karalija teks Jogailos sunui, ir tas sutiko. 
Sutiko, nes ir jam buvo naudinga. Mat, Lenki
joje paveldėjimo teisės jam buvo pripažintos. 
Jaunučiui jo sunui dar tik neseniai Lenkai sos
tą buvo pažadėję, bet taip pat be paveldėjimo. 
Tėvui, žinoma, buvo svarbu, kad jo sūnūs gau
tų Lietuvą, tada ir Lenkija tikrai butų garan
tuota. Už ką gi jis turėjo rūpintis padėti Len
kams prisirišti Lietuvą, jei jo vaikai į tą jung
tinę valstybę neabejotinų teisių vis tiek negau
tų?

Taigi jų keliai susibėgo į vieną tašką. Ka
rūnacija turėjo vistiek įvykti. Jos data turėjo 
būti nustatyta tada kai valdovų sutarimą priims 
Lenkijos senatas. Deja, Vytautas to jau ne
besulaukė. Su svečiu Jogaila iš Vilniaus vykda
mas į Trakus jis, nukritęs nuo arklio, susižeidė 
(Spalių 16 d.) ir Spalių 27 d. Trakuose mirė.

Per 80 metų turįs, dar nesenai vienu savo 
judesiu pusę Europos krėtęs galiūnas, iš savo 
mylimos tautos horizontų^ pasišalino. Per ilgą 
kovų pilną gyvenimą pašlijusį valstybinį Lie
tuvos savarankiškumą jis atstatė, tačiau juridiš
kai to jau nespėjo sutvarkyti. O likusi juridi
nė painiava ateityje daug ką nulėmė.

“L.A,” A. Šapokas,
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Pittsburghas Stovi Tokioje Geogra
finėje Padėtyje kaip Kaunas 

Penktadienio rytas, Spalių 1. — Saulė skais
čiai šviečia — matyt vėl bus graži diena. Tai
gi, papusryčiavus, tuoj vėl rengiuosi į darbų.

Pivaronas savo automobiliu pavėžėjo į pir
mų punktų nuo kur šiandien pasiryžau Pitts
burghą apžiurinėti, šiandien norėjau matyti 
kaip iš kalnų išrodo pats miesto centras. Tai
gi užvežęs mane ant Washington Kalno Pivaro
nas nuvažiavo sau, o aš pradėjau atlikti tai kas 
man reikia.

šiame kalne atsiradęs, kitoje Monongahela 
upės pusėje (pietinėje) nuo miesto centro sto
vėdamas, patėmijau kad Pittsburghas stovi ly
giai tokioje pat geografinėje padėtyje kaip Lie
tuvos laikinoji sostinė Kaunas! Kurie netikit, 
tuoj paimkit Kauno žemėlapį, ir paimkit Pitts
burgho planų ir palyginkit! šis Washingtono 
Kalnas tai kaip Aleksoto Kalnas kitoje Nemu
no pusėje. Apačioje teka Monongahela upė — 
ir teka taip pat į vakarus kaip Nemunas pro 
Kauną. Ten kur Kaunas — čia Pittsburgho 
miesto svarbiausias centras. Ten kur nusmai- 
lėja Kauno senamiestis — kur Nemunas susi
siekia su Vilija — čia Monongahela susilieja su 
Allegheny upe — ir Allegheny atiteka lygiai 
taip iš šiaurryčių kaip Vilija!

Dar kas ypatingo tai kad beveik tokioj pat 
vietoj, tame tarpušakyje, pačiame smailume, 
kur Kaune stovi senoviškos pilies griuvėsiai, ir 
čia yra maža senos pilies liekana!

Skirtumas tik tas kad nuo Kauno žemiau 
Nemunas vadinasi Nemunu, o čia tom dviem 
upėm susiėjus į vieną, ta viena didžioji upė pra
deda vadintis Ohio upe. Antras skirtumas tai 
kad Pittsburghe, toje .smailumoje, kur Kaune 
kyšo' senų bažnyčių bokštai^ čia kyšo dirbtuvių 
kaminai. Kitas skirtumas tas kad čia kalnai 
gal bus dusyk ar daugiau aukštesni negu Kau
no apielinkėse. Bet ten apačioje, kur stovi 
Pittsburghas, yra žemyma, tokia pat kaip Kau
no, ir kuomet pavasariais kyla potviniai, iš abie
jų upių vanduo susisiekia ir užlieja miestų — 
lygiai kaip užlieja Kauną.

Kur Kaune guli per Nemuną tiltai į Kauną 
— čia irgi yra beveik tose pat vietose tiltai, tik 
čia yra dar daugiau tiltų. Kur Kaune per Vili
ją eina Petro Vileišio tiltas — čia per Alleghe
ny eina tiltas į šiaurinę Pittsburgho dalį: Kur 
Kaune eina Vytauto tiltas į Aleksotą, čia ma
tosi Smithfield tiltas į pietinę Pittsburgho dalį. 
Kitose vietose per šių upę yra ir daugiau tiltų, 
ir 22-ros gatvės tiltas primena Kauno žaliąjį 
tiltų....

Paėjau krantu pavandeniu žemyn ir atsira
dau kitoje vietoje kurių galima prilyginti prie 
Linksmadvario kalno Kaune, kurio apačioje gu
li Marvelė, čia pakalnėje yra dirbtuvių ir ge
ležinkeliai, einanti paupiu.

Ties šia vieta, kaip Kaune susibėga Nemu
nas su Vilija, čia susibėga Monongahela su Al
legheny. žiūrint į dešinę, už Pittsburgho cen
tro, prasideda kalnai, kaip Kaune Žaliakalnis ir 
Vytauto Kalnas. Sakau, tiesiog 
sitaikymas kuris Kauną žinantį 
stebina.

Priėjau pažiūrėti vieno-kito 
čių tame aukštame krante,
nės nebijo gyventi ir kaip audros nenuverčią 
tų namų nuo krantų. Apie Pittsburghą matyt 
žemė brangi, nes ne visur galima ja naudotis. 
Kur yrą kriaušai, statumos ir griūnanti kran
tai ten namų neapstatyta. O kur tik krantas 
pastovesnis, ten žiūrėk užsodintas namas, ku
rio vienas galas rymo ant žemės, kalno šono, o 
kitas galas paremtas ant stulpų — atsikišęs į 
orą....

Kaip Kaune taip ir čia iš kalno į pakalnę 
eina keltuvai. Vienu jų nusileidau žemyn — 
pirmą kartą savo gyvenime tokiu pabūklu 
žiavau iš taip aukštai, todėl jautėsi kaip tai 
štai.

nuostabus su- 
maloniai nu-

namo, stovin- 
Keista kaip žmo-

va-
kei-

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

čia 
tuo 

Tiltu

namelis, su mediniu stogu. Bet šis namelis ge
riau užžiurimas negu Kauno didelis pilies griu
vėsių plotas, čia mat yra globėjai: Amerikos 
Revoliucijos Dukterų organizacija perėmus šių 
liekana į savo žinių ir globoja. Tai yra lopše
lis kuriame prasidėjo Pittsburghas. Istorija 
ši vieta turi nemenkų, ir įdomių, nors ne tokių 
didelę kaip Kauno pilis.

Kodėl žmonės pasirenka tokias vietas mies
tui, kur nuolat reikia bijoti didžių potvinių pa
vojų? T'odel kad tarpupiuose buvo saugiausia 
tiems kurie senuose amžiuose neturėjo didelių 
ginklų apsisaugoti nuo priešų. Išsistatę pilaitę 
tarpušakyje dviejų upių, buvo apsaugoti iš dvie
jų ar trijų pusių, o iš ketvirtos pusės apsikas- 
davo vandens kanalu, sulyg reikalo, ir tų pusę 
gindavo, kaip geriausia prieinamų, 
lis 
tik 
tus

jų

nų

iš

die

Kauno pi- 
taip pat buvo apvesta vandeniu iš Vilijos, 
dabar tas perkasas sausas, Vilija persime-i 
kiek toliau..
Tokiose vietose gyvendami, žmonės buvo

sąugųs ne tik nuo savo dvikojų priešų bet ir 
nuo laukinių žvėrių,, o patys turėjo užtektinai 
vandens savo reikalams. Primitiviai žmonės 
niekad neapsigyvendavo kalnuose, nežiūrint 
kaip saugu ten būdavo, nes neturėjo budo ten 
vandenį turėti. Kada vėliau, viduramžiais, pra
dėjo pilis statyti ant kalnų, tai jos turėjo pri
ėjimą apačioje prie vandens, o kitur jau pradė
jo išsikasti šulinius.

Miestai taip ir išaugdavo: pirmiausia, žmo
nės tokiose vietose apsigyvendavo dėl saugumo. 
Paskui, prie jų pradėdavo šlietis kiti, iš kur 
nors išvyti, ar taip sau atkeliavę, ar natūraliai 
pasidauginę. Kaimeliui augant į miestą, tokio
se vietose įsibuvę savininkai užima aplinkinius 
plotus, ir pasidaro jų savininkais. Ramiame 
laike, dirba savo žemes, priešams užpuolant su
bėga į pilį apsisaugoti ir gintis.

Taip čia be abejo gyveno Indijonai, ir taip 
įsigyveno baltieji, juos pamažu išmušdami 

per tūkstančius metų gyventų vietų.

Lankėsi Jurgis Washington
Pittsburgho istorija prasideda nuo tų

kai Jurgis Washingtonas, buvęs pirmutinis 
šios šalies prezidentas, dar tarnavo Britanijai.

Britai, palengva plėsdami savo kolonijas, 
iš pietų eidami buvo dasisiekę iki šios vietos, 
kur prasideda Ohio upė. Jie šias žemes užsa- 
vino Britų karalių vardan. Bet iš šiaurės eida
mi, iki čia buvo daėję Prancūzai, kurie pasisa
vino tas žemes sau. Virginijos gubernatorius 
atsiuntė, Gruodžio mėnesį, 1753 metais, Jurgį 
Washingtonų užprotestuoti Prancūzams už tokį 
jų pasielgimą. Tai buvo pirmas Jurgio Wash- 
ingtono atsilankymas šioje Indijonų teritorijo
je. Gryžęs į gubernatorių, Washingtonas reko
mendavo pastatydinti toje vietoje kur Ohio upė 
ima šakotis, tvirtovę prieš Prancūzus. Anglai 
nuėję ten, 40■ vyrų, pradėjo statyti tvirtovę. 
Bet nedaug tenudirbus, juos apsupo Prancūzai 
ir Indijonai, atplaukę upe valtimis. Anglai tu
rėjo pasiduoti be mūšio, ir jiems buvo leistą 
gryžti iš kur atvykę. Prancūzai tada išsistatė 
savo pilaitę, kuri buvo pavadinta “Fort Du- 
ųuesne”.

1755 metais, Gen. Braddock buvo Anglų 
atsiųstas su 2,200 vyrų Prancūzus iš čia išmuš
ti. Amerikos istorija pasako kokį netikėtą ga
lą tie kareiviai sutiko. Prancūzai čia vyravo 
dar tris metus.

1758 metais, iš Anglijos tapo atsiųstas Ge
nerolas Forbes, kuris darė antrą pasikėsinimą 
Prancūzus išmušti, šiam pasisekė. Anglams 
ateinant, Prancūzai susprogdino savo tvirtovę 
ir išlakstė. Už metų laiko pradėta statydinti 
Fort Pitt. Fortas buvo jau didelis ir brangiai 
Anglams atsiėjo. Tai ir buvo Pittsburgho pra
džia. žinoma, žmonės taip greitai čia nesubė
go ir miestas neišaugo, tačiau nuo tvirtovės

MOKSLUI p r o g r e suojant, 
pradedama nagrinėt kokią įta
ką į žmogų turi atskiros spal
vos. Pavyzdžiui, Illinois valsti
joje, viename beprotnamyje 
naudojama raudona spalva ser
gantiems melancholija.

Neurotikai matydami mėly
ną šviesą, pradeda jaustis ge
riau.

žmonėms suirusiais nervais 
pasidaro lengviau kambaryje 
išdažytame labai aiškiom spal
vom.

Žalią šviesa išmėginta nusi
kaltėliams. Uždega žalią švie
są kambaryje su daug veidro
džių, kad atrodytų jog jų nu
sikaltimas yra užrašytas vei
de ir kad visas pasaulis tai ma
to.

Net ligoninės jau pradeda 
pamesti ikišiol naudojamą bal
tą spalvą. Ypatingai operuo
jamame kambaryje, nes nuo 
balto greitai pavargsta akys. 
Taip lygiai kaip žiemą žiūrint 
į sniegą tuojau akys apsiaša
roja. Jau pradedama naudoti 
melsvai žalią spalvą, į kurią 
žiūrint akys pasilsi ir duoda 
daktarui daugiau pasitikėjimo 
savo ranka. Buvo padaryta ir 
išmėginimai. Viena ligoninė 
išdekoravo vieną aukštą spal
vuotai. Rezultate, slaugės nuo
rėjo dirbt tik tame aukšte ir 
ligoniai prašėsi perkelti į sval- 
vuotus kambarius.

Net ir judami 
pradedami daryti 
Raudona ir mėlyna 
rios yra tvirčiausios, yra dau
giausia naudojama, ir jos su
derintos veikiai^ žiūrėtoją taip 
kaip direktorius nori.

Paskutiniu laiku jau daug 
pradedama išmokti apie spal
vas musų pačių 
saugumui.

Gamta ne be 
spalvas: jos ttri

SAN JACINTO, Calif., kur 
nusileido Sovietų lakūnai, at
skridę visai nauju keliu, bus 
pastatytas jiems paminklas.

NEW YORKO Pasaulinės 
Parodos Komitetas užleido 43 
akrus žemės atsilankantiems į 
parodą automobilistams atsive- 
žusiems savo “namus” (traile- 
rius). Tikimasi kad 1939 me-

Kur Pittsburghas Prasidėjo
Pat smailumoje, kur upės susiduria, 

yra dar po tilta per abi upes — ko Kaune 
tarpu dar nėra, ir gal negreit prireiks,
pervažiavau į patį miesto smailgalį, apžiūrėti 
senosios pilies liekanų.

Liekana Pittsburgho pradžios yra visai ma
ža — tik vienas penkiakampis akmenų ir plytų į

Kauno reginys žiūrint nuo 
Linksmadvario kalno. Per 
Nemuną matosi Vytauto 
Didžiojo tiltas. Tolyn, už 
trijų baltų bokštų matosi 
upe Vilija ir per ją nutie
stas Inž. Petro Vileišio til
tas į Vilijampolę. Kairėje 
šiame vaizde tuoj susibėga 
Nemunas su Vilija.

Dešinėje matosi pakilimai 
— tai Žaliakalnis, apstaty
tas namais. Vytauto kal
nas yra pačiame dešinia
me šio vaizdo krašte.

kad rimtesni tautininkai nori 
surasti bendrus kelius su rim
tesniais katalikais kovoti prieš 
socialistus ir bolševikus (tuo- 
mi sulaikyti ir laisvamanybės 
beprasmišką platinimų), bet 
“Draugo” redaktorius yra vie
nas iš tų katalikų veikėjų ku
rie labiausia nenori su tauti
ninkais ką nors bendro turėti.

“Draugo” redaktorius pir
miau randa kokius nors ry
šius su socialistais negu su tau
tininkais, ir jis tą gerai žino.

“Draugui” visada yra svar
biau yra palaikyti tautiniųkus 
savo priešais ( negu draugais, 
ir jis to įsireižęs laikosi.

O visa “Draugo” redakto
riaus baimė su tautininkais 
išvien dirbti tame kad kartais, 
neduokdie, koks katalikas su 
tautininkais nesusidraugautų! 
“Draugo” redaktoriui matomai 
maloniau matyti katalikus ei
nant į socialistų ir bolševikų 
liogerius (tūkstančius Lietuvių 
taip socialistai ir 
bažnyčių ištraukė 
ševikai ir cicilikai 
mes neišdygo: jie
geri katalikai), negu susidėjus 
su tautininkais kovoti prieš tų 
musų žmones demoralizuojan
čią plėgą.

“DRAUGO” KABINĖJIMAISI 
PRIE TAUTININKŲ — 

BE SENSO

, tais daugybė Amerikos žmonių 
■ į parodą atvažiuos savo

inuose ant ratų”.
KALĖDOMS kas met iš New

Yorko išvažiuoja Nuobodau- 
jančių širdžių traukinys. Jis 
veža nesakęs kur. Tik garan
tuoja laiku gryžimą, duoda ke
leiviams Kalėdines dovanas, 
maistą ir eglutę. Juo keliau
jąs skaitosi neturys giminių ir 
draugų su kuriais Kalėdas ga
lėtų švęsti, dėl to visi keleiviai 
laisvai susipažysta ir linksmi
nasi. Kelyje būna išpildomas 
artistiškas programas. Ir su
žino kur Kalėdų pietus valgys 
kai traukias nuvyksta j vie
tą. O keliauja per naktį, apie 
300—500 mylių kelią, dažniau
sia šiaurėn, kur tikrai yra 
daug sniego.

TURTINGĄ Italą 30 metų 
atgal apvogė jo sunus ir pabė
go. Netekęs turtų tėvas tu
rėjo elgetauti. Sunus apsigy
veno Šveicarijoje, praturtėjo, 
apsivedė darbdavio dukterį, ir 
dabar numiręs paliko daug tur
to savo tėvui. Bet tėvas, jau 
60 metų amžiaus, sunaus pa
likimo nepriėmė ir toliau elge
tausiąs, o sunui ir mirusiam 
nedovanosiąs.

300 METŲ atgal pradėtas 
darbas gaminti Didyjį Pran
cūzų žodyną. Sakoma dar už
truks 300 metų iki jis bus bai
gtas.

FLORIDA LAUKIA SVE
ČIŲ. Florida, pietinė valsti
ja su šiltu klimatu, su atvirais 
Atlantiko ir Meksikos Užlajos 
vandenais, jau pradeda ruoštis 
sutika žiemavotojus. Ten žie
mos laiku esti šiltas klimatas. 
Tie kurie turi daug pinigų ir 
liuoso laiko, arba kurių svei
kata to reikalauja, vyksta į 
Floridų, žinovai spėja kad šių 
žiemą Floridų aplankys apie 
pustrečio milijono svečių.

IOWA valstija viena užsėja 
devynis milijonus akrų kornų 
(kukuruzų).

paveikslai 
spalvuoti, 

spalva, ku-

sveikatai ir

reikalo davė 
savo tikslų.

UODAI keliaujanti lėktuvais 
iš vienos šalies dalies į kitų 
yra pavojingi pasažieriai, nes 
jie nuneša ligas j naujas sri
tis.

Skaičiau “Dirvoje” pastabą 
“Draugui”, kuris mėgsta užka
binėti tautininkus senu, nudė
vėtu žodžiu, “laisvamaniai”.

“Draugo” redaktorius pyks
ta ant tautininkų už jų neva 
laisvamaniškumą, kaltina juos 
katalikybės naikinimu, bet tu
riu pasakyti kad pats “Drau
go” redaktorius daugiau prisi
deda prie bedievybės ir laisva
manybės platinimo savo 
likų tarpe.

“Draugo” redaktorius 
laikraštis daug daugiau 
dirbo išvien su socialistais ne
gu tautininkai turėjo ką ben
dro su socialistais.

“Draugo” redaktorius dau
giau inerzina tautininkus už- 
kąbinti katalikus negu kuris 
kitas laikraštis ar kunigas.

“Draugo” redaktorius dau
giau tenkinasi kokiais nors ne- 
susirpatimais tautininkų tarpe 
negu socialistų ar komunistų 
tarpe, nors tautininkai deda 
daugiausia pastangų išlaikyti 
paprastus Lietuvius katalikus 
nuo pasvirimo į socialistus ar 
komunistus, negu “Draugas”.

“Draugo” redaktorius dau
giau gelbsti socialistams ken
kti tautinei idėjai negu tautiš
ki laisvamaniai katalikybei.

Tautiška spauda, tik su ma
žais išėmimais, mažiausia rū
pinasi platinimu laisvamany
bės tarp Lietuvių, bet “Drau
go” redaktorius lyg nori kad 
tas butų daroma ir todėl nuo
lat tautininkus beprasmiai už
kabina ir pašiepia.

“Draugo” redaktorius žino

kata-

ir jo 
kartų

bolševikai iš 
— juk bol- 
patys iš že- 
seniau buvo

Supa Garba.

•V
SKAIČIAU “Dirvoje” kad 

viena Angliška laivų bendrovė 
įveda laivų plaukiojimą tarp 
Klaipėdos ir Tolimųjų Rytų.

Tai dabar galės Lietuvos už- 
sidegėliai išvažiuoti į Kiniją 
padėti Kinams nugalėti Japo
nus — kaip atsirado norinčių 
važiuoti į Ispaniją padėti rau
doniesiems sumušti fašistus.

TMD. LITERATŪRA 
GAUNAMA DYKAI

vardo ir paliko vardas šiam miestui.
Iš šio forto per eilę metų veikė Anglai mal

šindami Indijonus, kurie puldinėjo aplinkui įsi
gyvenančius žmones. 1763 metais Indijonai, 
po vadovyste Pontiac’o, pradėjo ypatingai pul
dinėti ir žudyti baltuosius. Tada išstatytas tas 
dabar išlikęs penkiakampis namelis. Jis yra 
dviejų aukštų, pusė jo žemėje, antra pusė virš 
žemės. Jame gali sutilpti keli desėtkai karei
vių. Abiejuose aukštuose aplink sienose įtaisy
ta švarpos šautuvams iškišti ir šaudyti. Iš vi
daus švarpos plačios, į lauką susiaurėja, taip, 
kad iš vidaus ir lauke gerai 
sunku į tokį plyšį pataikyti 
Tais laikais Indijonai šaudė 
liau įgavo šautuvus iš pačių

Istorija sako kaip patys baltieji aprūpino 
Indijonus ginklais juos pačius žudyti. Baltieji 
žmonės, įšmugeliuodami iš kitų šalių šautuvus, 
mainydavo juos su Indijonais į brangius žvėrių 
kailius: Indi jonas norėdamas įsigyti šautuvą tu
rėdavo sukrauti krūvą kailių tokio aukščio kaip 
ilgas buvo šautuvas — o senoviški šautuvai bū
davo labai ilgi!

šis namelis buvo apsuptas vandeniu, apka
su iš Allegheny pusės. Požemyje ėjo du urvai 
jungianti jį su pačia didele tvirtove, antras ur
vas vedė į Monongahela upę. šis namelis yra-

vienatinė liekana tos didelės tvirtovės ir vie
natinis ženklas Britų užėmimo šios srities.

Namelyje yra planai buvusių tvirtovių, iš 
jų matyt kad tvirtovės buvo didelės.

Kada baltieji įsivaldė, Indijonai 
tvirtovė nebuvo reikalingą, palengva 
plytos ir akmenys išnešiota, pečiams
liams statytis, kaip išnešiota Kauno pilies ply
tos,

apretėjo, 
išgriauta, 
ar name-

matosi, o iš lauko 
ir nieko nematyti, 
tik vilyčiomis, vė- 
baltų žmonių.

iki tapo uždrausta.
Po to tas plotas žemės perėjo j kelių žmo- 
rankas, .paskiausia buvo nuosavybe dabarti- 
garsių turtuolių tėvų Schenley. 1894 me- 
Mary E. Schenley pervedė tų viskų istoriš-

nių 
nių 
tais 
kai draugijai — Amerikos Revoliucijos Dukte
rų, Alleghenų Apskrities skyriui.

Tas plotas yra aptvertas ir išdėti pažymėji
mai žalvario lentose — kada Prancūzai ten ra
dosi ir kas juos vadovavo. Kada atėjo Brad
dock, ir kada Forbes fortą užėmė. Take žemė
je įdėta žalvario pažymėjimas trijų atvejų ka
da tą fortą atlankė Jurgis Washingtonas: 1753, 
1758, ir 1770 metais.

Iš tos istoriškos vietos patraukiau į patį 
Pittsburgho vidurmiestį, kuriame stovi eilių ei
lės namų po 20 iki 30 ir keletas virš 30 aukš
tų didumo.

Seka: MIESTO ROTUŠĖJE IR MOKSLO 
KATEDROJE.

DRAUGIJOS visuomet jieš- 
ko naujų narių. Vienas iš bū
dų patraukti naujų jiegų — 
duokite dovanas savo seniems 
in naujai prisirašantiems na
riams.

Rengdamos banketus, šokius, 
balius, pasilinksminimus, vi
suomet tai daro tikslu padary
ti pelno. Pritraukimui kuo- 
daugiau publikos į tokius pa
rengimus — duokite dovanas 
už geros kalbos pasakymų, už 
geriausia valco pašokimų, už 
geriausius atsižymėjimui kor- 
tavime ir tt. — geras knygas.

DRAUGIJŲ viršininkai ne
turėtų praleisti šios progos ku
rių teikia Tėvynės Mylėtojų 
Draugija. Tuojau pasinaudo
kite ta proga. Ateina ilgi žie
mos vakarai, prisiartina visoki 
■parengimai, tai viršininkai tu
rėtų būti prisirengę pasitikti 
savo narius ir pamarginti sa
vo draugijų susirinkimus, pra
mogas duodant nariams bent 
po vienų gerų knygų dovanų.

DRAUGIJOMS — Tėvynės 
Mylėtojų Draugija duoda savo 
literatūrų nemokamai, tik už 
persiuntimų draugija turi pa
ti apsimokėti.

Rašykite šiandien atvirutę, 
reikalaudami knygų surašo — 
bus prisiųstas nemokamai. 

A. B. Strimaitis, 
TMD. Knygininkas, 

G. P. O. Box 127 
New York City.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue

Waterbury, Conn.



DIRVA

ATVEŽTA DOVANA 
MAYORUI BURTON
Palangos miesto burmistras 

p. Vizbaras atsiuntė puikią 
gintarinę dovaną Clevelando 
mayorui Burton. ' Tai yra gin
tarinis rašomam ■ stalui setas— 
rašalui indai, visas pastatas, 
plunksnakotis, ir pastovas su 
Lietuvos vėliavėle.

Tą dovaną - ponui Burtonui 
paskyrė Palanga dar pernai ru
denį, kada siųsta čia Birutos 
Kalno žemės į' Amerikos Legio
no iškilmes. Bet šios dovanos 
nebuvo kaip atgabenti ir ji pa
siliko iki šią vasarą Lietuvon 
parvažiavo Clevelando ekskur
santai.

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti šią dovaną per
siuntė į Clevelandą per tik ką 
iš Lietuvos gryžusią p-lę Na
taliją Kazlauskaitę.

Dovana Mayorui Burton bus 
įteikta šiose dienose, tarpinin
kaujant Lietuvių Republikonų 
Klubo valdybai.

PALIUOSUOTAS
šiose dienose Ohio valstijos 

gubernatorius Davey paliuosa- 
vo iš valstijos kalėjimo Kenyon 
V. Painter, didžiausį akcininką 
Union Trušt Co. banko, kuris 
buvo nubaustas už to banko 
nuvedimą į bankrutą.

Painter neiškalėjo nei pusės 
metų laiko, nors buvo nuteis
tas 30 metų.

Prieš tai spauda ir daugelis 
visuomenės žmonių protestuo- 
1 šiose dienose pradėta vajus 
stumti Gubernatoriaus Davey 
kandidatūrą j Suv. Valstijų 
prezidentus 1940 metais.

JAU DIRBA
šiose dienose pradėjo bando

mus darbus naujai išstatyta 
Republic Plieno korporacijos 
didelė dirbtuvė Clevelande. Ji 
kaštavo 15 milijonų dolarių.

Darbus gauna ir vietiniai, 
bet atvežta 200 darbininkų ir 
jų šeimų iš Monroe, Mich., ku
rie padaugina Clevelando gy
ventojų skaičių.

UŽEIGOS
CHARLIE’S CAFE

Draugiška Lietuviška Užeiga 
1066 Ansel Road 

Chas. Nekrošius, Sav. 
ALUS, DEGTINĖ IR KITI

GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI 
SALĖS MITINGAMS

Turiu įrengęs savo name dvi 
sales, tinkamas mitingams ir 

šeimyniškiems baliukams.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

AUKOS DARŽELIUI
“Dirvos” redaktorius parve

žė aukų Darželiui iš Brookly
no nuo Šimų:

Juozas Olšauskas $2.00
Jonas Valaitis 2.00
Wm. Shedlow x1.00
Dr. B. K. Vencius 5.00
Juozas Ginkus 5.00
Liudvina Miller, vietinė 1.00

Per P. P. Muliolį:
Lietuvių Moterų Klubas 5.00 
Pov. Višniauskas 1.00

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui, 

Kazimierui Petraičiui, šiuomi 
noriu ištarti nuo širdies ačiū 
visiems kurie tik prisidėjo nors 
kokiu patarnavimu mano liūd
noje valandoje. Niekad nema
niau kad turiu tiek daug gera
širdžių draugų.

Ačiū visiems už gėles, kurios 
papuošė mano mylimą vyrą.

Ačiū visiems giminėms, kaip 
vietoje gyvenantiems taip ir iš 
kitur pribuvusiems. Ačiū gra- 
boriui N. A. Wilkeliui už man
dagų patarnavimą laidojime.

Jieva Petraitienė
ir duktė Genovaitė.

PADĖKOS LAIŠKAS Iš 
PITTSBURGHO

Šiuomi mes, broliai mirusio 
Kazimiero Petraičio, dėkojame 
visiems velionio draugams ir 
giminėms už tokį malonų mu
sų priėmimą atsilankius į bro
lio laidotuves Clevelande.

Toliau, dėkojame Jonui Bra
zauskui ir jo žmonai už jų to
kį nuoširdumą. Pirmą kartą 
mums teko gyvenime susitikti 
tokius malonius draugus kaip 
Brazauskai, šiuomi mes lin
kime visiems jums ilgo ir pa
sekmingo gyvenimo.

Juozas ir Jonas Petraičiai, 
Pittsburgh, Pa.

Moterų Klubo Metinis 
Banketas

Lietuvių Moterų Klubas ren
gia iškilmingą savo metinį ban
ketą ir balių Cleveland Cham- 
ber of Commerce salėse, Ter
minai Tower Bldg. (toje vieto
je kur buvo pernai).

šįiiomi kviečiame ir tikimės 
kad dalyvaus vietos parinktinė 
publika, ypač jaunieji privalo 
stengtis dalyvauti tame paren
gime. Moterų Klubas papras
tai savo parengimus daro su 
labai mažai kalbų, o su daug 
linksmumo, šokių.

Ta vieta yra tikrai puiki ir 
kurie pernai ten dalyvavo ne
liks šymet namie.

Tas banketas bus šeštadie
nio vakare, Lapkričio 13. Ti
kietai gaunami pas klubo na
res. ' Klubo Koresp.

Kandidatuoja į Mokyk
lų Tarybą

Keturi liberališki ir progre- 
singi miesto mokyklų tarybos 
kandidatai nori būti išrinkti į 
mokyklų tarybą Lapkričio 2 d. 
To sąrašo viršuje yra John E. 
O’Donnell, dabartinis mokyklų 
tarybos pirmininkas.

Jo vadovybėje nemokamai 
buvo įvesta duoti visiems mo
kyklų vaikams teksto knygos, 
dalinai atgrąžinta mokytojoms 
seniau mokėtos aukštesnės al
gos, ir mokyklos dikčiai galė
jo pasitaisyti, po to kai buvo 
užleistos sunkiems laikams už
ėjus.

Su Mr. O’Donnell tame pa
čiame sąraše yra Norman W. 
Schaeffer, Dr. George E. 
Greene, ir Frank T. Jamieson.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

?FOUR STAR CAFFJ 
l ★ ★ ★ ★ t
£ DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
X Duodama Geras 4
X * valgis. 4
X MUZIKA PENKTADIENIO X 
& IR ŠEŠTADIENIO VAK. T

X JOHN MEYER
X Telef. ENdicott 9162 ?
ž 6512 Hough Avenue X

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Ciair Avenue Kampas E. 174th St

Kennick Lankėsi 
Lietuvoje

Wm. J. Kennick
William J. Kennick, buvęs 

Clevelando miesto tarybos na
rys, kuris dabar vėl kandida
tuoja į miesto tarybą 23-me 
Warde Demokratų tikietų, ne- 
persenai sugryžo iš kelionės 
po Europos šąli#, kuriose pra
leido metus laiko tyrinėdamas.

Kennick taipgi apsilankė ir 
Lietuvos laikinoje sostinėje, 
Kaune, kur praleido apie sa
vaitę laiko.

Pasakoja kad Kaunas jam 
labai patiko, kur žmonės lais
vai, linksmai gyvena. Miestas 
turi puikių bažnyčių, ir didin
gą Karo Muzejų.

Jo dėmesį atkreipė pigumas 
maisto Lietuvoje, sako lengvai 
galima pavalgyt gerus pietus 
už 15 Amerikoniškų centų, o 
geriausiame viešbutyje pietus 
tik 40 Amerikoniškų centų.

Jam patiko nekurie Lietuviš
ki valgiai, kokių nėra kitose 
šalyse.

Dėmesį atkreipė Kauno jau
nimo mandagumas ir gražus 
apsiėjimas, sako Kennick.

Iš Kauno jis išvažiavo į so
vietų Rusiją, kurią taip pat 
pervažiavo, patyrinėdamas.

Mayoras Burton Kalbės
Lietuvių Salėje

Clevelando Mayoras Harold 
H. Burton kalbės Lietuvių sa
lėje antradienį, Spalių 26 d. 
Prakalbas rengia Lietuvių Re
publikonų Klubas. Pradžia 8 
vai. vakare. Komisija.

SERGA
Mrs. J. Velioniškienė ilgą lai

ką sirgus, gydėsi namie. An
tradienio rytą tapo išvežta į 
Polyclinic Ligoninę, kur yra po 
Dr. Kazlaucko priežiūra. Lin
kėtina jai greito pasveikimo.

Rep.

DIDELIS PAMINĖJIMAS
West Side Miesto Marketas 

rengia iškilmingą paminėjimą 
25 metų savo gyvavimo. Bus 
iškilmės su šešių dienų Mardi 
Graš — žaidimais ir visokio
mis pramogomis. Tikima ke
lių šimtų tūkstančių svečių.

Tas marketas randasi ant 
West 25th St. ir Lorain avė.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko Iiuoslaikio draugas, 
platinki! ją tarp savo draugų.

Kandidatas į Teisėjus

Judge Jacob Stacel
Teisėjas Jacob Stacel pradė

jo gyvenimą kaip laikraščių 
pardavėjas, užsidirbdamas sau 
pragyvenimą ir mokslą. Vė
liau pramoko muzikos ir kaip 
muzikantas uždarbiavo ir at
siekė advokato mokslo.

Jis praktikuoja teises Cleve
lande nuo 191). metų. Per 21 
metą jau veikia visuomenės 
darbą. Yra buvęs įvairiose 
miesto valdžios vietose, buvo 
du kartu miesto tarybos nariu, 
ir tarnavo teisių direktoriaus 
padėjėju, vėliau Vyriausiu Po
licijos Prosekutorium.

Per praeitus 12 metų tar
navo teisėju Municipal Teisme, 
taigi toje vietoje jis visiems 
yra gerai pažystamas.

Jis kandidatuoja ton pačiori 
vieton, ir rinkimai bus Lapkri
čio 2 d.

ĮįlPPODROMg
“THE AWFUL TRUTH”
šis paveikslas, su Irene Dun- 

ne ir Cary Grant, pradedamas 
rodyti Hippodrome Theatre šį 
šeštadienį, Spalių 23. Tai yra 
toks juokingas kad ir tie kurie 
retai juokiasi neišturės nesi
juokę per ištisą vaidinimą.

Ta filmą yra tikrai linksma. 
Joje vaizduojama vedybiniai 
vargai p-lės Irene su Grant. 
Jie yra turtingi ir labai vienas 
kitą myli, tačiau prieina prie 
divorsų teismo ir visokių kitų 
bėdų.

Veikalas baigiasi ypatingiau
sią negu kada koks komedija 
buvo užbaigta.

Kiti tame veikale yra Ralph 
Bellamy, Joyce Compton, Alex 
D’Arcy1 ir Robert Warwick.

LAKE JHEATR£

“THEY WON’T FORGET”
Tai yra vėliausia Warner 

Bros. pastanga parodyti gyvą, 
žavėjančią melodramą kokia 
tik galima padaryti. Ji pra
dedama rodyti Lake Theatre 
šeštadienį, Spalių 23.

Tas paveikslas sudaro vieną 
jaudinančią sceną po kitai.

Vyriausią rolę vaidina Glau
dė Rains, kuris yra ambicingas 
advokatas, siekiantis aukštos 
politiškos vietos per žydustę. 
Prie jo vaidina Edward Nor- 
ris, nauja žavėjanti artistė 
Gloria Dickson, Lana Turner, 
ir keli kiti.

Vaikams Reikmenys
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

Pusiau Vilnonės Trumpos
Kelnaitės .................... $1.00

Zipper Užsimaunami
Sveteriai ............  $1.00

Gražus Broadcloth
Markšiniai .... 2 už $1.00

Dviejų Dalių Užsimaunami
Pažamai ...................... $1.00

šiltos su Pamušalu
Corduroy Kelnės .... $1.69

Naujos Rudeniui Kepurės 
su Pamušalu ................ 59c

Gražios Ilgos Golf
Kojinės Vaikams ........ 25c

Stiprios Mėlynas ar Rudos 
Corduroy Ilgos Kelnės $2.69

Naujos Rudeninės Skrybėlės
Rudos, Pilkos, Mėlynos $1.69
Gerai žinomi K&E

Puošnus Marškiniai ... 97c

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Sekmadienį, Spalių-Oct. 24
LIETUVIU SALEJE

MATYKIT ISTORIŠKĄ VEIKALĄ
Lietuvių Kultūrinio Darže

lio Sąjunga rengia didelį isto
rišką perstatymą, kurio pelnas 
eis Darželio skolų mokėjimui.

Veikalas apima vieną iš di
desnių Lietuvos istorios epo
chų, kuomet D. L. ’Kunigaikš
čiui Algirdui mirus, jo brolis 
Kęstutis su savo sunum Vy
tautu norėjo užvaldyti Lietu
vą, bet j valdovus veržėsi Al

girdo sūnūs Jogaila, kuris nau
dodamasis visomis klastomis 
grobė Lietuvos valdymą į sa
vo rankas.

Jogaila, padaręs taiką su 
Kęstučiu ir Vytautu, kada jie
du atleido savo kariuomenes 
namon, jis suėmė Kęstutį ir 
Vytautą ir įkalino Krėvos pi
lyje. Vytautas išsilaisvino, o 
Kęstutis, kaip istorija sako, 
Jogailos įsakymu tapo nužudy
tas.

Veikale roles turi šie :
Kęstučio — J. Sadauskas, 
Vytauto — A. Mačiokas, 
Onos — Stella Ivinskaitė, 
Jogailos — P. Bortnikas, 
Krivių-Krivaičio —

Jonas Brazauskas, 
Julijonos — P. Glugodienė, 
Skirgailos — P. Gailiunas, 
Jogailos sesers —

Pranė Urbšaitė, 
Vaidylos —- A. Zdanis, ‘ 
Kambarinio — Al. Vanagas, 
Rimgailos — P. Sutkus, 
Komtūro — J. Roversteinas, 
Misterbrolio — V. Žitkus, 
Laimutės — A. Navarskaitė.
Veikalo pradžia 4 vai. po pie

tų. Tikietai $1, 75c. ir 50c.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.
M. W. RUDŽIUS

Visiems Gerai žinomas 
NAMŲ POPIERIUOTOJAS 

ir MALIAVOTOJAS 
Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės: 

1186 East 82nd
444444444444444444444444; ;

EVA’S H
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom L 
kaip naujas, išvalom ir ;; 
sutaisom. ;;

EVA PETRAITIS i j
6702 Superior Avė. ;;

Telef. HEnderson 5699

44444444444444444444444+6

Kas platina “Dirvą” — tas “Dirvą” galima išsirašyti už 
platina apšvietą. vieną dolarį — pusei metų.

jwiLKELlŠ'FUNERALHOME)
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

■ Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. ■ 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo. • 

Į Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems ; 
! lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais ! 
; modemiškas. ;

6522 Superior Avė._______ HEnd. 9292
.... ......................................................................■ ................ ■■rrmrTT>

I. SAMAS JE W E LRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkinį visų, šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

rrrmniiįlllni~įilliniiimm'niiiiiniimiHimuimi|'"Ti

6704

PALENGVINK Savo 
Darbdaviui 

TAVE PASIEKTI

• Jūsų progos gauti darbo, ypatingai laikino 
darbo, tankiausia priklauso nuo to ar jus tu
rit savo namuose telefoną. Tokia daugybė 
aplikantų dabar turi telefonus. Jie gauna pir
mutinius pasaukimus, nes jų darbdaviai gali 
juos pasiekti lengvai ir greitai. Padėkit save 
ant pirmutiniųjų šaukiamųjų sąrašo įsitaisyda
mi savą telefoną. Jus negalit pasitikėti savo 
kaimyno telefonu.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

KIEKVIENAM REIKIA TELEFONO



DIRVA ~ ~ .7

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

PELKIŲ NUSAUSINIMO STEBUKLAS

LIŪNAIS, KUR GYVULYS į ko bandyti, o savimi išnešti į 
NEPEREIDAVO NEI ŽMOGUS
NEPERBRISDAVO, ŠIANDIEN

DUNDA AUTOMOBILIAI

Pagirių valse., Ukmergės aps., 
rytuose yra Gudelių kaimas, 
kuriame gyvena per 20 smul
kių ūkininkų. Kaimas savo 
nu6savybėje turi apie 500 ha 
pelkių, 
Tik 3—4 
už girios 
viškė — 
rašomoji 
Valstybės Prezidentui gerai ži
noma ir pažįstama. Vieną Va
sarą būdamas tėviškėje Tautos 
Vadas su mokytojų ekskursija 
buvo apsilankęs tose stieprose, 
tirdamas jų augmeniją ir gy
vūniją.

Kaip nuostabu ir tiesiog neį
tikėtina, kokios stiepros ir ko
kia jų vertė buvo prieš nusau
sinimą ir kokia yra dabar, ka
da jau matyti nusausinimo pa
dariniai.

stiepromis vadinamų, 
kilometrai už stieprų, 
yra Tautos Vado tė- 
Užulėnio kaimas. Ap- 
vieta Tautos Vadui

Kas buvo prieš melioraciją?
Gudelių stiepros yra gana 

didelės. Jos pažymėtos ir ma
žesniuose Lietuvos žemėlapiuo
se. Jos prasideda prie pat Gu
delių kaimo ir baigiasi valdžios 
giriose. Pavasariais stiepros 
virsdavo didžiausiu tivuliuojan- 
čiu ežeru, kur vietomis iš kel
mų kaišiojo savo liemenis nu
skurę berželiai ar šakotos, krei
vos eglės, čia augo plati, ilga 
ir aštri žolė, viksva vadinama.

Pavasariais dėl klampumo į 
pievas niekas nei bandyti ne
drįsdavo. Nuo šv. Petro pra
sidėdavo šienapjūtė, šienpju- 
viai imdavosi 2—3 dienoms 
maisto, nes tuomet nereikėda
vo kasdien balomis keletą kilo
metrų vargingai keliauti namo. 
Nukirstą žolę moterys ant kel
mų džiovindavo ir dėdavo į 
kauges, stirtomis vadinamas. 
Stirtas kietai sumindavo, nus
mailindavo kad neįlytų lietus 
ir palikdavo žiemoti. Vežimu 
įvažiuoti dėl klampumo nėra 
sausumą keliasdešimt vežimų

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Vaistinė atdara

ir visokių ki

Aptieks •
Cleveland, O

ENd. 8534
t dienas savaitėje.

KAUNE EINA SMARKIAU 
ŠIA NAMŲ STATYBA

Dirba 6,000 Darbininkų — Kaune Bedarbių 
Visai Nėra

AKIŲ SAUGOJIMO I 

REIKALU $1.25 Savaitinis PasasAkių Apsaugos Tarybos 
stangos pagerinti akis ir 
tymo sąlygas duoda geras 
sėkmės namuose, mokyklose, 
komercinėse įstaigose ir dirb
tuvėse.

Clevelandas greit tampa vi
suotinai pripažintas kaip “Ge
riausia Matantis Miestas Pa
saulyje”. Praeitų dviejų metų 
laiku namų ir įstaigų apšvieti
mas pagerėjo beveik pusėje tų 
vietų, mokyklose pradėta dau
giau aiškinti apie akių priežiū
rą. štai koki dalykai numato
mi varyti pirmyn ateityje:

1. Padidinti yeiklumą me- 
dikalių ir optometristimų įs
taigų priežiūrai žmonių akių.

2. Pagerinti mokyklų kam
barių šviesą apsaugai jaunų 
akių.

3. Plėsti supratimą apie rei
kalą labiau apšviesti namus.

4. Didinti darbą apšvietimo 
įstaigų, raštinių ir dirbtuvių.

4. Akių egzaminavimą ve
žikams ir daugiau šviesos ke
lių ir gatvių apšvietimui.

6. Tėvai bus mokinami apie 
reikalą prižiūrėti akis vaikų ir 
suaugusių.

Akių Apsaugos Taryba ypač 
dės pastangų tą savo mokymą 
plėsti dabar kuomet ateina il
gi ir tamsus menesiai.

pa- 
ma-
pa- Grąžintas

KAUNAS. — Kaune tokios 
gausios statybos dar nebuvo, 
žmonės kurie vaikšto Laisvės 
Alėja ar kitomis gatvėmis, 
negali nepastebėti to didelio 
judėjimo koks šią vasarą vyk
domas Kaune.

Jau beveik pagal visas gat
ves yra pristatyta modernių, 
kelių aukštų mūrinių namų, 
tačiau šių metų gale dar dau
gelis gatvių pasipuoš 
imponuojančiais

Kuria gatve 
matyti kibždant 
ninku.

Kaune lankęsi
kelių konferencijos 
svečiai iš Latvijos ir Estijos, 
buvo didžiai nustebę kai jie, 
pavežioti po miestą ir jo pa
kraščius, pamatė tokią gausią 
statybą.
Latvijoje nei 
gausios statybos nėra, 
viai inžinieriai, svečius lydėda
mi, juokaudami aiškino kad 
ta statyba vėl pašuko po nuga-

moka ir nori dirbti. Bedarbių 
Kaune šiuo metu visai nėra.

keletą kilometrų irgi neįma- 
noms. Atėjus žiemai ir užša
lus laukams, ūkininkai rogėmis 
važiuodavo į pievas, nuo stirtų 
nukąsdavo sniegą ir veždavo 
namo. Suprantama, menkas 
tai šienąs ir menka jo vertė.

Vasaros gale, nupjovus pie
vas ir pradžiūvus, mėgiama 
stieprose ganyti galvijus. Be
maž kasdien hunuose apklimp- 
davo galvijai ir piemenims tek
davo traukte traukti. Stiepro
se butą vietų, kur į gelmes 
sulysdavo keliolikos metrų kar
tis, iki atsimušdavo į kietą dug
ną. Iki -1—2 metrų gramzdos 
butą kiekvienoje vietoje. Jei 
pasitaikydavo plutai pratruk
ti, žmogus grimzdavo iki paža
stų. Labiau neprieinamose 
vietose vasaromis gervės pėrė-1 
jo vaikus. Todėl iš minimų 
stieprų buvo labai maža nau
dos ir kelių šimtų ha plotas Įėjimo depresijos, kuri Lietuvo- 
veltui ir nenaudingai stovėjo. je jaučiama nugalėta.

Pravesta dideli nusausinimo
darbai

1928 m., vos paėmus valsty-j 
bės vairą tautinei vyriausybei, I 
pradėtas stieprų sausinimo dar-! 
bas. Per keletą metų, dirbant 
didelei daugybei darbininkų, 
iškasta du magistraliniai ir ke
letas mažesnių griovių. Tai 
vad. Juodos upės baseinas. Nu
leidus vandenį visai pakito pie
vų vertė ir nauda, šiandien 
ne tik visos stiepros pereina
mos sausomis kojomis, bet net 
ir pačiu lietingiausiu metu ūki
ninkai gano galvijus, 
žemės atkovota 
naudingais plotais, 
pažliugusių stieprų plotus, ku
riuos ūkininkai be vertės ir nie
kais laikė, kuriuos bet kam bu
tų veltui atidavę, skirstydamie
si į vienkiemius labai brangino 
ir po sk’ypą pasidalino.

Pasta) aįs metais i karstantis 
kaimui vienkiemiais, skersai 
stieprą nutiestas vieškelis. Jis 
eina nuo Pagiriu m. per Gude
lių laukus, minimas stiepras, 

Tautos Vado tėviškės
Abiejose kelio pusėse 

milžiniški grioviai. Jau 
Vasarą tuo stieprų ke- 
geriausias susisiekimas; 

viosokio tipo vežimai dundėte 
dundėjo.

Nusausinti laukai ii' naujai 
pravestas vieškelis žymiai pa
gerino Gudelių k. gyventojų 
būklę ir suartino su didesniais 
miestais. Gudelietis.

“L. A.”

I

tiesiai 
linkui, 
iškasti 
pereitą 
liu ėjo

J.

ATKASĖ POŽEMINI 
TUNELĮ

Sekmad., Spalių 17 d

tikrai 
pastatais.
beeisi, visur
šimtus darbi-

Baltijos saus- 
dalyviai,

Jie atvirai sako, nei 
Estijoje tokios 

Lietu-

Kaip ten nebūtų, bet Kau
nas smarkiai statosi. Ne vien 
valdiškų namų statyba, sudaro 
tą didingą statybos vaizdą.

Kur kas gausesnė privatinė 
i statyba. Statyba eina pačia- 
' me Kaune, visose dalyse, ir 
[ Vilijampolėje ir Šančiuose.

Prie statybos darbų vien 
Kaune šiuo metu dirba per 
6,000 darbininkų. Prityrę sta- 

| tybos darbininkai yra tiesiog 
graibstomi. Net prie valdinių 
statybų darbų yra priimami 
visoki darbininkai, kurie

VILNIUS. — Betiesiant nau
ji) plentą tarp Lydos ir Tra- 
kelių, prie žižnos upės buvo 
atkastas tunelis, kuriuo galė
tų du žmonės kiek susilenkę 
vaikščioti. Tas tunelis eina 
po žižnos upe, kiton pusėn.

Prie tos upės seniau buvo 
pilis, kurios vienas bokštas bu
vo pastatytas viename krante, 
o kitas antrame. Jei priešai 
užpuldavo vieną bokštą, tai iš 
kitos pusės upės tuo povande
niniu tuneliu bematant subėg
davo daugiau žmonių į pagal
bą. Tos senovės Lietuvių pi
lies dalis viename upės kran
te ir dabar dar tebėga.

Be to ir Vilniuje, Gedimino 
kalne, šiomis dienomis bekasi- 
nėdami Lenkai surado griuvė
sius seniau buvusios liejyklos, 
kaip Lenkai tvirtina veikusios 
Didžio Kunigaikščio Zigmanto 
Augusto laikais. Toje liejyk
loje buvo liejami tų laikų pa
trankų metaliniai sviediniai.

“L.A.”

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Rąžančiai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdų Dovanų

EENNINGER’S ART STORE 
88 J 9 Superior Avė. 

GArf. 2711 (49) Cleveland, O.

500 ha 
ir paversta 

Amžinai

Sugadinti Rakandai
TAISOMI. ■ APMUŠAMI 

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas.

KAINOS ŽEMOS
Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 Wade Park Avė. 

McDonald (49) GArf. 7370

Tą pačią dieną inėjo galion dar ir se
kanti pamaina mokesčių važinėtojams: 
50-centų Studentų Pasas geras dėl 24 va
landų važinėjimo kasdien, septynias dienas 
savaitėje. 2-centų Vaikų Tikietai geri 24 
valandas kasdien, septynias dienas savai- * 
tėję.

•Y

IIĘTUVOS darbininkai gali 
nusipirkti skolon visai žiemai 
malkų 
kaina 
moka, 
neturi 
kant pilnai, turi tą palengvini
mą, ir prisipirkę malkų visai 
žiemai neturi vargo su bran- 
gįntojais, kurie žiemą pakelia 
kuro kainas tiems kurie perka 
tik tam laikui.

Skirtingi mokesčiai tarp Clevelando' ir Ęąst Cle
veland, Cleveland Heignts, ir Euclid panaikinti. 
Sugrąžinti buvę 10-centų pinigais mokestis ir su
grąžinta 6-už-5J-centų tikietais mokestis* dabar 
apima visą sistemą.
ši nauja mokėjimų sudėtis inima dabartinį 25- 
centų Sekmadienio-šventadiemo Pasą ir 3-eentų 
kaipą ant Euclid Avenue tarpe Public Sųuare 
ir East 22nd Street. •
Sekmadieniais ir šventadieniais Savaitiniu Pasu, 
kaip pirmiau, leidžia suaugusiam asmeniui vežtis 
du vaiku žemiau 12 metų amžiaus dykai. Ta pa
ti privilegiją duodama ir.turintiems Sekmadienio- 
šventadiemo Pasus.
Savaitiniai ir Studentų Pasai galioja nuo 12:01 
ryto sekmadienį iki 3:0Q ryto sekantį sekmadie
nį. Savaitinis. Pasas parduodamas ant visų gat- 
vekarių, motorinių kocų, ir bebėgių vežimų šeš
tadieniais prieš, ir sekmadienį ir pirmadienį tos 
savaitės kurią galioja.
Sekmadienio-šventadiemo Pasas galioja nuo 12:01 
ryto sekmadienį iki 3:00 ryto pirmadienį.
Mes suteikiame jums šias prieinamas kainas ti
kėdami kad jus jomis pasinaudosit ir kad padi
dės musų ineigos, kad galėtume pagerinti musų 
patarnavimą ir Įrengimus.

šių tikiėtų rata bus geia ant tų linijų
ant kurių tikietai dabar priimami.

DĖL L A C.

IS'

šviesa nėra vai- 
kuo užkrėstos. Bet geros 
šviesos; sugadintos akys

SVARBIOS YPATYBĖS 
AKIS SAUGOJANČIOS LEMPOS

Ar jtjs turit užtektinai Akis Saugančių Lempų savo namuose 
apsaugojimui savo šeimos nuo akių varginimo ir įtempimo? 
Akių Saugos Lempos yra paruoštos n etik priduoti gražumo jū
sų kambariui, bet taipgi duoti užtektinai šviesos, tinkamai i; 
skirstytos, kad galima batų gerai matyti.

Pats gražiausias kambaris jūsų name gali ižrodyti r -oh—p 
nemalonus vakarais jeigu neįrer.gsit jame atsakančių šviesų. 
Vidaus puošėjai visur įrodinėja svarbą šviesos pasmaginimui 
kambarių—padarymui jų li.'ksmų ir malonių.

▼ Nauja, numažinta kaina už elektrų, šviesa yra pigiausi 
negu kada bhvo. Už kelis eentus mėnesiui, jus galit turė
ti Akių Saugos Lempos protekcijų.

Šį metą Akių Saugos Lempos, kaip did Josios grindinės taip ir 
stalinių modelių, yra padarytos daugelyje naujų puikių stilių. 
Pamatykit jas krautuvėse DABAR!

A—Reikalingo didumo hu’.b
B—Stiklo reflektorius ir sklaidylojus
C—Platus gobtuvas baltu viduriu

JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

iŠ valdiškų miškų žema 
ir palengva už jas išsi- 

Tokiu budu tie kurie 
iš ko pirktis, malkų mo-

BIBLIJOS šiltų kraštų žmo
nėms yra apdirbamos neper- 
šlapipamais ir vabalų neėda- 
mais viršeliais.

Taiso ir Naujina Baldus
SPECIALIAI 2 šmotų setą 
apdengiant naujai už $35 ir 
brangiau. Paduškąitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. ■ (44)

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

V E T O
Panaikina kojų kornus ir kitas 

užtrinas be skausmo į kelias die
nas. 35c puodukas.

VETO’S Athlete foot (kojų 
žėjimo) ir odos tepalas, 
skaudulius 
$1. 
ir

Praskaidrinkit
savo namus

AKIŲ APSAUGOS LEMPA!

Šį rudenį ir žiemą jums reikalinga geros šviesos namuose— 
šviesos sulyg Akių Saugos standardo—pagelbėjimui sudaryti 
malonumo atmosferai. Dar svarbiau, jums ir jūsų šeimai rei
kalinga Akių Saugoj šviesa apsaugojimui akių nuo įtempimo. 
Akių įtempimas ir nuvarginimas paeina kada jūsų akys reika
laujamos atlikti užduotis kokios jums; išrodo paprastos — skai
tymas, siuvimas, skaičiavimas, etc. — prastoje šviesoje. To 
pasekme, akių įtempimas tankiai suardo sveikatą ir sugadi
na regėjimą ant visados!

nie- 
Pašalina 

ir niežėjimų. 75s ir 
Parsiduoda 3425 Payne Avė. 

Moes Drug Store, taipgi
VETO C O. 

8102 Wade Park Avė.
(49) Cleveland,P. J. IČERSĮŠ

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar 
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už 
kainų. Taipgi Įvairios apdraudos-insurance reikaluose 
riausį patarnavimų.

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

pa
pigiausia 

gausit «e-

į

T
į
: 
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| APDRAUDOS REIKALE '
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iitiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiir
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PUOŠNUS RŪBAI
Čia galit gauti vestuvėms ir šiaip 

reikalais puikius full dress, tuxedo 
siutus ir tt. už žemų kainų. Pasi- 
puoškit musų puikiais naujais 
tais kuriuos išnuomojame tik 
koletų centų.

DRESS SUIT RENTAL CO.
235 The Old Arcade

Geo. H. Schwane, Mgr. MA 5858

S S M U I K O S
Pirkit smuikų, cello, taipgi sini- 

1 čius ir dėžes instrumentams išsimo- 
j kėjiniu. Duodame j kreditą. Mes 
I importuojam visokių išdlrbimų ge
riausias smuikas. Taipgi taisome.

SCHMIDT BROS. CO.
2063 East 4th St. Cleveland 

į Ropm 302 Frederick Bldg. (49) 
(Tarp Euclid ir Prospect)I

PASARGA
Jei turit akių ligos simptomus, duokit jas 
išegzaminuoti ir užžiurėti. 
stas akim;; jfti jos 
akys vertes geros 
reikalauja jos.



8 DIRVA

j CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS į
j “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais j

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4186 i 6820 Superior A v. Cleveland, O.

TUOJ TURĖSIME CLEVELANDE ŽYMIŲ 
SVEČIŲ - RAKAUSKAITĘ, VANAGAITĮ, 

TYSL1AVĄ IR KITUS

Už trijų savaičių laiko, sek
madienį, Lapkričio 14 dieną, 
Clevelande turėsime keletą žy
mių svečių. Tie svečiai bus:

MARIJONA RAKAUSKAI
TĖ, Lietuvos Operos artistė, 
kuri šiuo tarpu koncertuoja po 
Lietuvių kolonijas ir tuoj iš
važiuos atgal Į Kauno operą.

JUOZAS TYSLIAVA, “Vie
nybės” redaktorius, žymiausias 
Amerikos Lietuvių oratorius.

JOHN M. SULZMANN UŽ PANAIKINIMĄ 
MIESTO TARYBOS AUKŠTŲ ALGŲ

APIE TAKSUS IR POLITI
KIERIŲ DIDELES ALGAS
Buvęs šerifas, ir ilffiš me

tus buvęs miesto tarybos na
rys, John M. Sulzmann, kuris 
vėl laimėjo nominacijas į mie
sto tarybą, sako kad jis, kaip 
tik bus išrinktas į miesto ta
rybą, duos sumanymą atšauk
ti padidintas miesto" tarybos 
nariams algas.

Kaip žinote, dabartinė mies
to taryba pereitą, žiemą pra
vedė padidinimą tarybos na
riams algų nuo $1,800 metams 
iki $3,000 metams. Supraskit 
kiek daugiau taksų mokėtojai 
turės mokėti, pradedant nuo 
sekančių metų, 33 wardų at
stovams — kiekvienam atsto
vui po $1,200 daugiau į metus!

Sulzmann sako kad tokia al
ga miesto tarybos nariams už 
52 posėdžius metuose yra per- 
didelė ir jis reikalaus kad bu
tų palikta senos algos, o tas 
perviršis išleidžiamas šelpimui 
biednuomenės.

Kaip žinote, dabartinė mies
to taryba buvo pasiūlius įne
šimą nubalsuoti jiems 4 metų 
terminą vietoje 2, kaip yra da
bar. Tas pasiūlymas atmes
tas, ir gerai kad atmestas, nes 
politikieriai, sulindę į miesto 
tarybą, per 4 metus melžtų 
taksų mokėtojus, visai nesirū
pindami dirbti, nes per 4 me
tus jų įtiekus išmesti negali.

Pereito rudens rinkimuose 
Cuyahoga apskrities balsuoto
jai neapsižiurėjo ir buvo nu
balsuota 4 metų terminas aps
krities viršininkams. Dabar jie 
pasipūtę vaikščioja ir giriasi 
kad “nieko nebijo per keturis 
metus”, ir žiuri kaip daugiau 
naujų taksų gavus.

Kaip tik tapo išrinkti 4 me
tų terminui, tuoj apskrities 
iždininko Boyle raštinės tar
nautojų dalis gavo pakeiti po 
kelis šimtus dolarių daugiau 
algų, o “biednuomenės šelpi
mui” skubinosi balsuotojams 
pakišti kelis milijonus dolarių 
naujų taksų.

Pereitais balsavimais Rugsė
jo 28 d. buvo pareikalavę ke
lių milijonų dolarių taksų dau
giau, neva “biednuomer ės šel
pimui”. Clevelando Namų Sa
vininkų Lyga ir Cuyahoga Tax 
Lyga ištyrė kad tie milijonai 
daugiau reikalaujamų taksų 
nėra jokiam šelpimo reikalui, 
bet apskrities reikalų vedimui. 
Tie taksai buvo atmesti. Jei
gu butų buvę nubalsuoti, poli
tikieriai butų vėl pasikėlę sau 
algas.

Rugsėjo 28 d. pralaimėjimas 
taksų tų politikierių nenura
mino. Jie žada vėl leisti bal
suoti taksų pakėlimą Lapkri
čio 2 d., o jeigu ir tada pra

ANTANAS VANAGAITIS, 
visų žinomas ir visų mylimas 
kompozitorius-dainininkas, špo
sininkas ir tt.

Prie jų dalyvaus ir kiti žy
mus musų veikėjai.

Tai bus viena iš didžiausių 
Clevelande buvusių Lietuviškų 
iškilmių.

Kokia ta iškilmė bus — tė- 
mykit kitame “Dirvos” nume
ryje.

laimės tai be abejo darys spe
cialius . balsavimus kada nors 
vėiiau.

Taigi, Lietuviai namų sav?- 
nir.kai ir visi balsuotojai, žiū
rėkit kad apskrities viršininkai 
nėapkrautų jus naujais tak
sais.

Kada praeitais keliais metais 
buvo išrinkti Republikonai ma- 
yorai ir jie sumanė gauti dau
giau taksų, Demokratai politi
kieriai rėkė kad tik Republi
konai apkrauna mus taksais.

Apskrities valdyba yra visa 
Demokratų, o ir ji gudravoja 
apkrauti mus naujais taksais.

Ar Repubikonai ar Demokra
tai, kaip tik patenka į valdžią, 
tuoj rūpinasi pasididinti sau 
algas, o taksų mokėtojams vi
sokias “graudžias” pasakas pa
sakoja apie biednus ir alka
nus.

Taigi, taksų mokėtojai, ap- 
sižiurėkit ir nesiduokit apgau
dinėti. Taksų Mokėtojas.

MATYKIT DRAMĄ 
“KĘSTUČIO 

MIRTIS”
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjunga suruošė vieną iš di
džiausių ir pirmą kartą eilėje 
metų istorišką veikalą—“Kęs
tučio Mirtis”, kurį stato Lie
tuvių salėj šį sekmadienį, Spa- 
lių-Oct. 24. Programas prasi
dės 4 vai. po pietų, Lietuvių 
salėje. Publika prašoma pri
būti nevėluojant, nes veikalas 
yra penkių veiksmų, todėl rei
kalinga vaidinimas pradėti an
ksčiau. . Po perstatymo bus pa
prastu budu didelis balius.

Visuomenė prašoma gausiai 
lankytis šiame vakare, nes vi
sas pelnas skiriamas Lietuvių 
Kultūrinio Darželio skolų mo
kėjimui. Kiekvienas centas 
labai reikalingas, ir kiekvienas 
centas sumažins musų Darže
lio skolas.

Tikietus prašomi įsigyt išan
ksto, jie gaunami “Dirvos” ad
ministracijose, pas komisijos 
narius ir tt. ’

ATŠALO
Praeitą savaitę oras Cleve

lande atšalo iki to kad ketvir
tadienį pasirodė ir sniego, šį 
pirmadienį vėl buvo sušilę, bet 
antradienį atvėso.

UŽMUŠTA 188
Per savaitę laiko Clevelande 
automobilių nelaimėse, užmušta 
dar 4 asmenys — tokiu budu 
nuo pradžios metų jau užmuš
ta viso 188 žmonės.

MIRIMAI
ALBERTAS MILTENIS

43 metų amžiaus, nuo 14303 
Mayfair avė., East Cleveland, 
mile Spaliu 16 d., palaidotas 
Spalių 20 d., su pamaldomis 
naujoje parapijoje. Liko žmo
na, Kastancija, broliai Augus
tas ir Petras (Brooklyne).

Paėjo iš Giežių k., Aluntos 
par., Kauno apsk. Amerikon 
atvažiavo 1911 metais, Cleve
lande išgyveno 29 metų.

Lietuvoje liko brolis' Zigmas 
ir sesuo Antanina Slepanenie- 
nė.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wil- 
kelis.

VILNIAUS PAGRO
BIMO MINĖJIMAS 

PAVYKO
Praeitą sekmadienį, Lietuvių 

salėje įvyko Vilniaus į priešų 
nagus patekim® paminėjimas, 
ką rengė vietos VVS. skyrius.

Programui vadovavo ir įžan
ginę kalbą pasakė skyriaus lai
kinas pirmininkas Alekas Ba
nys.

Scenoje buvo atvaizduota įs
pūdingas paveikslas — seni 
tėvai prie kapo liūdi savo už 
Lietuvos laisvę žuvusio sunaus.

Kalbėtojai buvo Kun. A. M. 
Karužiškis, naujos parapijos 
klebonas, jo asistentas Kun. 
E. šteigmanas ir Adv. P. V. 
česnulis. Dainavo naujos pa
rapijos choras, vedamas p-lės 
Janušaitės. Muzikalę dalį iš
pildė akordionu p-lė Lillian Ma- 
ziliauskaitė.

Publikos dalyvavo pusėtinai 
dikčiai.

Išnešta atitinkama rezoliuci
ja prieš Lietuvos amžinus prie
šus. Rep.

SUGRYŽO REDAKTORIUS
“Dirvos” redaktorius K. S. 

Karpius gryžo iš New Yorko, 
kur biznio reikalais praleido 
porą dienų.

Iš keleto Brooklyniečių par
vežė aukų Lietuvių Darželiui 
$15, ir gavo prižadą Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje, kad jos valdyba 
prisius savo auką kaip greit 
sutvarkys šių metų biznio kny
gas. ‘ n

BLAŠKEVIČIUS
NEW YORKE

Vietos biznierius ir darbuo
tojas Juozas Blaškevičius sek
madienį išvažiavo į N.ew Yor
ką Lietuvos importo ir kitais 
biznio reikalais. Praleis kelias 
dienas.,

Nuvažiavęs į Brooklyną dar 
matėsi su “Dirvos” redakto
rium.

PASKUTINĖ PROGA 
DALYVAUTI 
KONTESTE

Lietuvių Nuotakos kontestas 
baigiasi šį sekmadienį, Spalių
24 d. Kurios Lietuvaitės nori 
konteste dalyvauti prašomos 
pasiųsti savo vardą ir antrašą 
į Automobile Show Manage- 
ment, 226 Public Auditorium, 
City. Pažymėkit kad norit da
lyvauti “Lithuanian Bride” 
konteste.

Laimėtoja gaus piniginę do
vaną ' ir bus iškilmingai pave- 
žiojama naujausiais automobi
liais per kelias dienas, laike 
Automobilių Parodos, kuri at
sibus Clevelande nuo Lapkričio 
13 iki 20.

Iki šiol buvo prašoma foto
grafijų, bet dabar priims tik 
vardus ir antrašus, dėl laiko 
stokos.

PASTABA. Lietuvaitės rin
kimas atsibus šį sekmadienį 
Lietuvių salėje, laike Lietuvių 
Darželio surengto baliaus, šo
kių pertraukoje.

Taigi visos kurios nori daly
vauti konteste ir jų draugai 
raginami atsilankyti į Lietu
viu salę sekmadienį.

Į šokius inėjimas bus tiktai
25 centai.

GRĄŽINO PASUS
Su šios savaitės pradžia va

žinėtoj ai gatvekariais atgavo 
pasus, kuriuos vėl pirks mokė
dami po $1.25 ir jais galės va
žinėti be apribojimo visas sep
tynias savaitės dienas.

S P O R T S
I.AST Sunday afternoon and even

ing — just about brought to a 
elose the baseball season of 1937 
for our boys. On this day, Mr. 
John Brazis, gavę a party for the 
Brazis Bros. (Tothes team, who had 
just corripleted such a fine record 
in Class D. Besides the bąli play- 
ers, many of the teain’s most loyal 
rebters joined the party and a mer- 

• .y time was had by those present, 
as there tvas plenty to eat and to 
•hink, with the spirit of good fel- 

j lo’.vship prevailing throughout the 
enlire evening.

Mr. and Mrs. Brazis sure were 
j splendid -hosts and there is no doubt 
: that the boys do appreciate, what 
: this family has done for them in 
the pust fėw yeav.“, and we do sin- 

I cerely hope. that they will continue 
this work in helping the Lithuanian 

Į youth catry- on in the field of sports. 
I \Ve also hope that others viii put 
I their shoulders to the wheel and 
help keep the wbeels of sports mov
ing on, and on.

Not only did Mr. Brazis give 
this party, būt every boy that play- 
ed on the team received ą jacket, 
so if you see any’ young fellov, 
sporting a green and gold jacket, 
then you will know that he pla.ved 
on the Brazis Bros. Clothes team.

BASKET BALL
The Inter Lodge League which 

plays its game eaclj ĮVednesday nite 
at St. Clair Bath, the league in 
which we have entered a team has 
sėt Nov. 3rd’ as its opening date 
of the 1937-38 basket bąli season.

This is one of the most popular 
leagues in the city, and some of 
the best players in the city make up 
the rosler of most of the teams. 
As baseball officials in the big 
leagues, v.ait for the opening day 
of the baseball season and make 
extensive arrangements for this 
day. So Heinee Martin Autoncic 
director of St. Clair Bath is making 
arrangements that this opening day 
program viii be a gala event.

“Heinie” as he is better known, 
promises ą nite that will be full 
of action. After the finai game 
there will be dancing, and betvveen 
halves Heinie hąs some novelty acts 
to put on, ąnd remember folks, that 
the admission price is only 5c. We 
just want tįo wam our readers and 
fans, be surę you get down early, 
as the gym is packed to capacity 
for these gąmes.

Our boys will be decked out in 
new uniforma, for this season. This 
was made possible ihru the good 
heartedness of our business men. 
(The narnės of these businessmen 
will be announcel in these columns 
in the near future.)

From all appearances, this years 
team; looks likę the best we as- 
sembled in a long time and wou)d 
likę to book games with outside and 
out-of-tovvn teams. Booking can 
be made by writing to Geo. C. Ven- 
slovas, 1267 East 82nd St., Cleve., 
Ohio.

It may be a little early, būt « 
think it’s good food for thought. 
“How about a Lithuanian Basket- 
ball Tournament?” — Other na- 
tionalitics have them, why not the 
Lits? Let’s hear from you, just 
drop a line to Geo. Venslovas, at 
the afore-mentioned address.

REIKALINGA MERGINA 
oagelbėjimui darbu namuose 
ir apvalymui keptuvės; dirbti 
reikia 6 dienas; mokestis $8. 
Kreiptis 8408 LORAIN AVĖ.

IŠSIDUODA KAMBARYS 
Lietuvių šeimoje, vienam ar 
dviem asmenims. Lietuvių cen
tre. Kreipkitės 42)

6028 SUPERIOR AVĖ-
REIKALINGAS UKIUI 

DARBININKAS 
Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. .
Kreipkitės “Dirvos” Admin. 

6820 Superior av. Cleveland
. ■ ■ ■ i ■ ■ ■» ■ » i ■ ■ ■ ■>* ‘f1 M f1 į

įgaliojimai
■ , 
; reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
< mui, pardavimui, valdymui ! 
; žemių ir kitokio turto. Į 
i K. S. KARPIUS Į 
■

Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras.

a
; Rašykit laiškais arba atsi- i 
; lankykit ypatiškai.
I

“DIRVA”
; 6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio.
> H ii M *n filiai i?fT>i)lR nini

ELIMINATION OF "BRIDE" CONTESTANTS - SUN., OCT. 24th

Mins Martha Andrulis

Calling all girls! — Cal- 
ling all girls! Report at 
the Lithuanian Hali, 6835 
Superior Avė., Sunday, Oct. 
24th.

All those young ladies 
selected for the Lithuanian 
Bride Contest, have been 
notified by mail, that is 
the indication that your 
photographs or the inter- 
viewer’s word has made 
you eligible for the elimi- 
nation tryout, to be seld at 
10 p.m.į during the Cultural 
Garden Program, on the

A MESSAGE FROM
THE LITHUANIAN

BOY SCOUTS
Are you acųuainted with Lith- 

uania, its Scouts and Guides? Un- 
doubtedly not, būt it vili be worth 
your while to make their acquain- 
tance. Lithuania, it is true, is at 
present bot a srnall Baltic statė 
(formerly it fonped a povrerful em- 
pire which extended from the Bal
tic to the Black Sea), and has no 
towering mountains, giant sky-scrap- 
ers and similar marvels of modern 
technical science. It, however, is 
very rich i n beauty of a very “dif
ferent” and uniųue character which 
casts a spell even on people who 
have circled the globė and have 
seen the scenic wonders of the 
world. In Lithuania you will see 
the Sahara of Europe, the huge 
sand dunes of the Kuršių Kopos 
and its far-famed herds of eik. In 
Lithuania you will hear spoken one 
of the oldest languages of Europe, 
the remarkably affinity of whidh 
to the ancient tongue of India, San- 
skrit, has made it the object of 
study by philologers all over the 
world; you will see uniųue crosses, 
for Lithuania is known as the land 
of crosses, you will hear sung beau- 
tiful folk songs, you will see most 
interesting national costumes, dan- 
ces, etc. Lašt, būt not least, you 
will see the remarkable progresą 
which has been accomplished by 
the country since the restoration 
of its independence.

Now you have an excellent op- 
portunity for making the acųuain- 
tance of Lithuania and its Scouts. 
In 1938 Lithuania will celebrate 
the tvventieth anniversary of the 
recovery of its Independence, while 
the Lithuanian Scout and Guide 
Association will commemorate the 
twentieth anniversary of its foun- 
dation. On that occasion the Scout 
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| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLĄ |

I NEW DEAL BAKERY |
| PRANAS KUNCAITIS, s.™ink.. j

Į 4023 E. 141 STREET Telefonas WA»h. 3227 ==

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

= Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

g visada klauskit N EW DEAL DUONOS f 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Miss Koše Lucas

afore-mentioned' Sunday.
At this time the Auto 

Show Promoters of this 
Nationality Bride Contest 
wish to thank the Lithuan
ian group, and the East 
79th Photo Studio for all 
the splendid co-operation 
received.

Let’s all make an after- 
noon and evening of it, by 
seeing the drama, “Keistu
čio Mirtis”, and dancing 
till ten. Then we shall have 
the added pleasure of see
ing who the winner of this
and Guide Association of Lithuania 
is organizing in the vicinity of the 
provisional capital, Kaunas, at the 
junction of the two largest rivers 
of Lithuania, the Nemunas: and the 
Neris, on July 8th-18 Jubilee Camps 
with a very interesting program. 
The Scout camp will be situated at 
Aukštoji Panemune — in a beauti- 
ful pine forest vrith e.vcellent bath- 
ing facilities. The Guides will be 
encamped on the opposite side of 
Kaunas, near the Neris, at Klebo- 
niškis.

Come to our Jubilee Camp. You 
will see how the Scouts and Guides 
of Lithuania camp in their native 
country. Arrangements have been 
also made for you to visit the beau
ty spots of Lithuania, to “do” its 
provisional capital and its environs, 
which are really interesting. In 
the Camp your camping sites will 
be distributed among those ' of the 
Lithuanian Scouts, to afford you 
an opportunity of getting better 
acųuainted. The Lithuanian Scouts 
are organizing a number of sur- 
prises for you. We are looking 
forvvard to seeing you in Lithuania 
in 1938.

Dr. J. Alekna - President. 
Col. J. Šarauskas - Chief Scout Ex- 
ecutive.

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko
Original Pocahontas ......................

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ............
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. ............
Bllie Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams .
West Virginia Lump .......................................................
Sun King Lump ...............................................................
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas ...........................

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

Miss Rosemary Muliolis

long awaited contest i:s to
be.

¥

Note — Due to the fact
that some 10 entrants all
had their pictures taken at 
approximately the šame 
time, the Auto Show pro
moters decided it would be 
impossible to publish and 
have cuts made of all, that 
is the reason only the above 
three have been selected. 
They were the first to have 
their photos taken.

DIN NĖR, unfortunately, was a 
little late, and a guest asked the 
hostesss whether she vvould be kind 
enough to play something.

Seating herself at the baby grand 
she executed an admirable exeerpt 
from Wagner. She finished, būt 
there was štili a few minutes to 
wait, and in the rather pained silence 
šile turned to the deaf old gentle- 
man on her right and asked:

“IVould you likę a sonata before 
dinner?”

Her guest gavę a start of sur- 
prise and pleasure.

“Thank you,” he replied. “I had 
a couple on the way here, būt I 
think I could manage another.”

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vienų kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

greitas pristatymas
......................... $9.05

$9.05
7.95
7.95 

.6.50
6.95
4.85
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