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Tokyo, Japonija. — Už
griuvus kalnui ir užvirtus 
kasyklą, užmušta 300 dar
bininkų ir 50 kitų sužeista. 
Kalnas nuslinkdamas už
darė 
mėje. 
ta.

BRITANIJA paruošė bi- 
lių kuriuo numato visas 
Britiškų salų anglies kasy
klas paimti į valdžios ran
kas. Perėmimo darbas tu
rės būti atliktas iki Liepos 
1 d., 1942 metų, ir valdžia 
turės atmokėti kasyklų sa
vininkams $332,250,000 su
mą.

Mašinos atima darbus. 
Vakarinėse valstijose dide
lėse ukėse pradėta naudoti 
mašinos kukurūzams rink
ti. Tos mašinos atimė dar
bą apie 20,000 sezoninių 
darbininkų.

Tų mašinų pagaminimui 
tiek darbininkų nereikia 
kiek dėl jų liko be darbo.

7 UŽMUŠTA. Valparai- 
so, Čile. — Sprogstamų me- 
degų išdirbystėje ištikus 
sprogimui užmušta septy
ni darbininkai.

Pittsburghe pereitą sa
vaitę sustreikavo keli šim
tai unijistų langų mazgo
tojų.

Hendaye, Lapkr. 16.
Sukilėlių vado Gen. Fran
co karo vadai sako laukia 
įsakymo pradėti visuotiną 
kairiųjų puolimą ir dėjimą 
pastangų visais frontais 
sumušti ir baigti karą pirm 
negu užeis žiema.

Sakoma, sukilėliai turi 
Kariuomenę, kanuoles, lėk
tuvus, karo laivus — vis
kas tam puolimui paruošta.

Visuose frontuose trau
kiama kariuomenės. Tiki
ma atako pradėjimo Ara- 
gono fronte.

Iš kairiųjų valdžios pu
sės giriamasi buk ir jie esą 
‘pasirengę”. •

Kairieji agituoja už nau
ją mobilizaciją sau daugiau 
kariuomenės ir ruošiasi iš
gabenti iš Madrido visus 
civilinius gyventojus.

¥ ' ¥ *

Rusija Sutinkanti
Londonas. —Sovietų Ru

sija parodė netikėto sutiki
mo ištraukti svetimų šalių 
kareivius iš Ispanijos. So
vietai tiki kad be svetimų 
pagalbos kairieji gal nuga
lėtų likusius be Italų pa
galbos sukilėlius. Pervė- 
lai....

¥ *

TUOJ PRIPAŽINS ..
Londonas. — Britanija 

susitaikė su Gen. Franco 
laikina vyriausybe ir užve
da prekybą.

Sakoma netrukus sukilė
liams pripažinimą suteiks 
Japonija ir Suv. Valstijos.

Tada greitu laiku ir ki
tos valstybės skubins pri
pažinti Gen. Franco val
džią Ispanijoje.

Išrodo kad dešiniesiems 
laimėjus, Ispanijoj bus at- 
steigta monarkija.

ATMETĖ. Detroit. — 
Automobilių darbininkų u- 
nijos delegatai iš 60 Gene
ral Motors dirbtuvių Lap
kričio 14 d. atmetė siūlomą 
naują sutartį, kurią korpo
racija siūlė, ir kreipėsi į 
Darbo Santikių tarybą lei
sti daryti tuo klausimu vi
sose General Motors dirb
tuvėse darbininkams apsi- 
balsavimą.

Tarybos ėjo ilgą laiką 
sudarymui pastovios sutar
ties prisitaikant prie perei
tą žiemą padaryti! paliau
bų, užbaigiant General Mo
tors darbininkų streiką.

Pontiac, Mich., General 
Motors dirbtuvėse per tris 
dienas buvo trys sustreika- 
vimai.

Jei kiltų didesnis strei
kas, 17,500 darbininkų lik
tų be darbo.

Fordo dirbtuvių delega
tai nutarė uždėti automobi
lių unijos darbininkams po 
$1 daugiau mokesčių sukė
limui fondo pakelti karą 
prieš Fordą ir surašyti į 
uniją Fordo darbininkus.

VIS REIKALAUJA 
KOLONIJŲ

Berlinas. — Čia atsilan
kė Britanijos svečias Vis- 
count Halifax. Pasikalbė
jime su juo Hitleris parei
škė jog Vokietija nesiliaus 
reikalavus grąžinimo per 
karą iš jos atimtų koloni
jų-

OHIO valstija buvo pro- 
hibicijos lopšis. Dabar čia 
“sausieji” ir vėl kelia gal
vas. Jie tikrina kad 1938 
metais jiems bus geros pa
sekmės pravesti daug val
dininkų kurie priešingi al
koholiniams gėrimams. Jie 
nominuos savo Prohibicijos 
partijos sąrašą į valstijos 
viršininkus.

AMERIKOS SENA GE
LEŽIS GINKLAMS

Suv. Valstijos eksportuo
ja labai daug senos geležies 
ir plieno į kitas šalis, kad 
užtektų trims metams pa
statydinti 100 karo laivų 
po 33,000 tonų didumo ir 
virš 300 kreiserių po 10,000 
tonų.

PALESTINOJE, iškilus 
naujiems žydų su Arabais
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Suv. Valstijų Kongreso Pi,s ėdžio atidarymas Prezidentui Rooseveltui dalyvaujant.

VALSTYBĖS SPAU
DŽIA JAPONIJĄ

KINAI RUOŠIASI IL
GAM KARUI

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Brusselis, Belgija.— To
limų Rytų karo klausimo 
rišimo konferencijos dele
gatai deda pastangas su
kelti pasaulio opiniją prieš 
Japoniją, po to kai Japoni
ja antru kartu atsisakė ei
ti j tarybas ir baigti karą 
su Kinais.

Japonijos atstovas parei
škė jog toks kitų valstybių 
elgesys esąs “juokingas”.

LENKIJOS prezidentas 
Moscicki pranešė jog jisai 
užtarsiąs Žydus ir neįei
siąs šalyje daugiau užpul
dinėti Žydų.

MĖSA PIGS. Iš visų ša
lies dalių ateina žinios apie 
pigimą mėsos kainos. Pa
vasariop tikima mėsos kai
na bendrai nupigs 10 nuoš.

MIESTŲ MAYORAI REI
KALAUJA PALAIKYT 

VIEŠUS DARBUS
Washington. — Čia su

važiavo 150 mayorų pačių 
didžiausių šalies miestų ir 
pareiškė savo reikalavimus 
ir pageidavimus kad Ame
rikos darbo vadai — CIO. 
ir ADF. — stengtųsi pada
ryti tarp savęs taiką kuo- 
greičiausia ir duotų darbi
ninkams ramybę.

Tuo pat kartu tie miestų 
mayorai padarė Kongresui 
pareiškimą kad dar bus 
reikalinga federalės val
džios pagalba bedarbiams 
palaikyti.

Washington, Lapkr. 15. 
— Šiandien susirinko Kon
gresas specialei sesijai, ir 
ant rankų turi tokius dide
lius darbus, kuriuos 
bar vargu nudirbs.

Žinovai sako kad 
bar Kongresas tik 
prikalbės, prisibars, 
žai darbų atliks.

Pasirodo kad nei Senatas 
nei Atstovų Butas nėra ga
tavi imtis ir pravesti di
džiuosius projektus, kurie 
prezidento siūlomi ir pa
geidaujami.

Tie projektai yra sekan
ti:

1. Derliaus perviršio su- 
kontroliavimas;

2. Minimum algų ir di
džiausių darbo valandų nu
statymas darbininkams;

3. Pertvarkymas ekzėku- 
tivės valdžios skyrių;

4. Prieš-trustinio įstaty
mo pravedimas apsaugoji
mui mažųjų biznių.

5. Parupinimas būdų ge
resniam sunaudojimui že
mės ir vandenų turtų.

Senate buvo pasiūlyta iš
spręsti nebaigtą lynčiavi- 
mo bilių. Pietinių valstijų 
senatoriai kaip siena nusi-

ir da-

ir da- 
daug 

o Ka

statė to įstatymo neperlei- 
sti.

Antrą dieną sesijos, At
stovų Buto Republikonai 
nariai pradėjo sakyti karš
tas prakalbas smerkiančias 
Roosevelto administraciją.

MANDŽURAI PRIEŠ
JAPONUS

Mukdenas, Mančukuo. — 
Buvusioj Mandžurijoje Ja
ponija turi daug bėdos su 
20 milijonų Mandžų, kurie 
veda atkaklią kovą prieš 
juos vergiančius Japonus.

Kinai tenai tikisi ir lau
kia kad į karą įsiveltų Ru
sija, kuri pagelbėtų jiems 
atsikratyti Japonų.

Diplomatai sako kad Ru
sų karas su Japonija gali
mas, bet tuo tarpu dar yra 
labai toli iki to.

Nanking, Kinija. — Ja
ponų kariuomenei užėmus 
Šanghai ir grąsinant užė
mimu sostinės Nanking, 
Kinų vyriausybė pasiryžo 
išsikelti į Hankovv, apie 300 
mylių į vakarus. Taip pat 
žada valdiškas įstaigas iš
dalinti į keletą miestų, pa
darymui jų saugių nuo Ja
ponų užpuolimų.

Nankingą pasiryžę ginti 
iki paskutinos. Jeigu Ja
ponai puolimą darys ir to
liau, Gen. Kai-Šek sako Ki
nai atsisakys visai su Ja
ponais eiti į kokias derybas 
ir tęs karą iki galo.

V v
Paryžius. — Prancūzija 

ėmėsi žygių suvaržyti da
vimą ginklų Kinams per 
Prancūzų Indo-Kiniją, ku
ri rubežiuojasi su Kinija. 
Prancūzija bijo kad duo
dant tuo budu Kinams ka
ro reikmenis neišsivystytų 
tarptautinis konfliktas, iš 
kokio vis stengiasi išbėgti 
Europa dėl Ispanų karo.

Iki

PENKI vaikai sudegė.
Olivet, Mich. — Sudegus 
mažam ūkės namui, sudegė Į susirėmimams, užmušta 7 
ūkininko penki vaikai. i Arabai ir viena Žydė.

IŠMUŠTA 5000 Haitie- 
čių. Surinktos žinios rodo 
jog Haiti saloje gyventojų 
savitarpiniame kare pasta
rose savaitėse išmušta per 
5000 žmonių.

PENKI nauji kardinolai. 
Popiežius Pijus šaukia kar
dinolų kolegiją Gruodžio 
13 dieną, kur bus pakelta į 
kardinolus 5 žymesni dva
siškiai, keleto šalių arki
vyskupai. Tada kardinolų 
skaičius bus 69.

AUTOMOBILIŲ ekspor
tas į kitas šalis 1937 me
tais pasieks tokio aukšto 
laipsnio kokio nebuvo nuo 
1929 metų. Apskaičiuoja
ma kad šymet bus išvežta 
kitoms šalims 630,000 au
tomobilių ir trokų, tai yra 
24 nuoš. daugiau negu 1936 
metais.

1932 
ta tik

Šiuo 
gamyba vėl pakilo. Praei
tą savaitę išdirbta 92,250 
automobiliai ir trokai. Per
nai tą pat savaitę išdirbta 
89,030.

11 UŽSIMUŠĖ
Belgijoje nukritus lėktu

vui su pasažieriais, užsi
mušė lakūnai ir keleiviai, 
viso 11 žmonių, 
du žymus Vokietijos 
liškos šeimos nariai.

Tarp jų 
kara-

LIETUVOJE PADAUGĖJUS 
automobilių skaičiui, padaugė
jo ir eismo (trafiko) nelaimių, 
šymet Kaune nuo nelaimingų 
atsitikimų su važinėjimais au
tomobiliais užmušta 10 žmonių. 
Kelių Valdyba 
m u specialės 
Lietuvoje, ir 
mo mokymą į

ŠVEDŲ laikraščiai rašo kad 
Stockholme įsteigtas Baltijos 
institutas, kurio uždavinys bus 
remti ūkiškai Švedijos Balti
jos santikius, o taip pat stip
rinti tarp Švedijos ir Baltijos 
valstybių kulturinius santikius.

ŠVEDAI siūlo Lietuvai pa
skolą įrengti Lietuvoje plyti
nėms, kuomet Lietuva pradėjo 
plačiau svarstyti murinės sta
tybos klausimą.

LIETUVON smarkiai paki
lo geležies importas. To prie
žastis yra pagyvėjimas staty
bos ir geležjes pramonei-.-, šy
met už geležį Lietuva turi mo
kėti dvigubai daugiau.

SURAŠYS PADAVIMUS a- 
pie vaiduoklius. Tautodailės 
rinkėjas Balys Buračas iš Kau
no išvažiavo į Panevėžio, Šiau
lių ir kitas vietas, kur ilgesnį 
laiką tyrinės užkeiktus pilia
kalnius ir vaiduoklių vietoves, 
užrašinėdamas žmonių pada
vimus apie tai.

PLĖS LĖLIŲ GAMYBĄ. Ir 
Lietuva rūpinasi praplėsti sa
vo tautinių lėlių gamybą, ku
rioms pareikalavimų yra.
šiol daryta įvairus bandymai 
lėles gaminti, bet buvo, nepa- 
sekmingi ir nuostolingi. Da
bar gi siunčiama į Čekoslova
kiją viena Lietuvos dailininkė 
šio darbo pastudijuoti.

GYDYTOJAI Į MAŽUS LIE
TUVOS MIESTELIUS. Lietu
va nori kad žmonių sveikatos 
prižiūrėjimui gydytojų rastųsi 
net mažuose užkampiuose, ku
rių gydytojai bijo ir stengiasi 
apsigyventi tik didmiesčiuose. 
Betgi valdžia pradėjo duoti to
kiems gydytojams paramą įsi
gyventi, ir dabar jau 28 gydy
tojai apsigyveno paskirose da
lyse mažuose provincijos 
steliuose.

VĖŽIŲ EKSPORTAS, 
metais žymiai pagyvėjo 
eksportas. Viso šymet
iš Lietuvos yra eksportuota už 
150,000 litų.

KAUNE eilė moterų veikė
jų ir moterų organizacijų pra
dėjo akciją prieš sunkiai paša
linamą iš Kauniečių gyvenimo 
svetimą paprotį bučiuoti mote
rims rankas.

BRAZILIJA nutarė įsteigti 
Pabaltijo valstybėse diplomati
nę atstovybę. Atstovas gy
vens Rygoje, o Kaune bus kon
sulas.

DANAI per metus iš Lietu
vos nuperka apie 4—5 tūkstan
čius arklių. Nesenai Lietuvoje 
lankėsi specialė D'iniios žemės 
ūkio ir ūkininkų komisija, ku
ri pareiškė kad šymet nori iš 
Lietuvos pirkti 4200 arklių, j

mie-

šiais 
vėžių 
vėžių

metais buvo išvež- 
181,000.
laitu automobilių

kavos
pusę

BULGARIJA ruošiasi iš
statyti 250 moterims gim
dymo ligoninių sekančių 
kelių metų bėgiu, sumaži
nimui didelio kūdikių mir- 
tinumo delei stokos reika
lingos pagalbos.

ATŠAUKĖ TRIS ATSTO
VUS, DU SUĖMĖ

Maskva. — Sovietų Ru
sijos vyriausybė atšaukė 
sav,o ambasadorius iš Vo
kietijos, Turkijos ir Lenki
jos, ir du jų tapo uždaryti 
į kalėjimą. Jie kaltinami 
draugavime su Sovietų iš-j priešų užpuolimo iš oro ir 
davikais.... 1 užleidimo nuodingų dujų.

15 milijonų kaukių. An
glija supirko ir sudėjo ati
tinkamose vietose 15 mili
jonų dujakaukių savo gy
ventojams pasinaudoti išti
kus karui. Anglija bijosi

Pietų Amerikos 
augintojai paskyrė 
milijono dolarių propagan
dai padidinimui kavos _ su
naudojimo Suv. Valstijose.

Patirta kad vienose da
lyse šios šalies vidutiniai 
vienam žmogui išeina 16 
svarų kavos, kitoje dalyje 
tik po 12 svarų. Tose vie
tose norima padidinti ka
vos sunaudojimą iki 14 
svarų.

PERSIJOJ, žmogus turi tei
sę atsiskirti nuo savo žmonos 
jeigu ji knarkia, pergarsiai kal
ba, ar į kavą užmiršta įdėti 
cukraus.
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Lietuvių Nuosavybės 
Pavojuje

Liko žmona,
Velionis apsivedęs

šv. Jurgioj 
bažnyčioje, 
puolė gat-

Sekmadienį, Lapkričio 7 d., 
staiga mirė Kastancija Paške- 
vičienė, atsilankius 
tautiškos parapijos 
Išėjus iš bažnyčios 
vėje ir pasimirė.

Buvo pašarvota pas grabo- 
rių Adomą Marčiulaitį, palai
dota Lakpričio 11 d., su pamal
domis šv. Jurgio bažnyčioje, 
kurias atliko Kun. Aučius. 
maldose dalyvavo ir kitas 
viešėjęs Kun. Pranevičius.

Velionė buvo jau sena 
terėlės. Palydėjo į kapines 
apie 20 automobilių Lietuvių, 
nors ji buvo prasta ir biedna 
moteris.

Jos šeima dėkoja visiems 
sitarnavusiems 
dalyvavusiems

Liko senas 
dvi dukterys 
bei eilė anūkų.

Lai būna velionei lengva il
sėtis musų Lietuviškose Tau
tiškose kapinėse.

J. Kuizinas.

Pa
čia

prisiųsti valstijos pa-

tos degančios kasyklos 
vos nesenai pastatyta

pa- 
iršermenyse 

palydėjime, 
vyras, Karolis, 
ir vienas sūnūs

STONIS Adomas, pusamžis, 
mirė Spalių 28, Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

RUTAVIČIUS Liudvikas, pus
amžis, mirė Spalių 28 d., 
Chicagoje. — Telšių ap., Al
sėdžių par., Jonikų k. Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

TRAINYS V., mirė Spalių 3,
Royalton, III. — šakių aps.,! 
Plokščių vai.

RAŽAITIS Pranas, pusamžis, 
mirė Lap. 29, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Nemakščių p.

DEMENČIUTĖ Ona (Wilson), 
palaidota Spalių 25, Keno- 
sha, Wis.

KASPARAVIČIUS Antanas, 
pusamžis mirė Spalių 30 d., 
Chicagoje. — Telšių apsk., 
Luokės par., Kerkliukių k.

LANDANT Pranas, pusamžis, 
mirė Spalių 30, Chicagoje.— 
Telšių ap. ir par., šilinės k. 
Amerikoj išgyveno 24 m.

VAITEKŪNAS Karolis, 60 m., 
užmuštas automobilio Spalių 
mėn., tVesternport, Md. — 
Šiaulių ap., Linkuvos parap. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

Į LAZICKAS Antanas, mirė 4 
d. Lapk., So. Boston, Mass. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

MICKEVIČIUS Pranas, 32 m., 
mirė Lapk. 9, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

j SAMOŠKA jonas, pusamžis, 
mirė Lapk. 8, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Pagramančio 
par., Mavonų k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

' KAZLAUSKAS Jonas, pusės 
amžiaus, mirė Lapk. 9, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Lygu
mų par., Rubaičių k. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

JENKEVIČIENĖ Uišu'.i 
pavičiutė), pusamžė, 
Lapk. 
čionių 
siunų 
no 25

ZAGURSKIS Kastantas, 45 m. 
mirė Lapk. 5, Chicagoje. — 
Kauno ap., Čekiškės p., Le
bedžių k.

JANULEVIČIUS Jurgis, mirė 
Spalių 29, Rockford, III.

ADOMAITIS Antanas, 76 m., 
mirė Lapk. 5, Chicagoje. — 
Telšių ap., Žarėnų par. Ame
rikoj išgyveno 26 metus.

i VITARTAS Kastantas, pusam
žis, mirė Lapk. 5, Chicago
je. — Gimęs Telšiuose. Ame
rikoj išgyveno 24 metus.

LUINIS Benediktas, pusamžis,
i mirė Lapk. 7, Chicagoje. — 

Šiaulių ap., Žagarės 
kuižių k. Amerikoj 
no 35 metus.

GENSEVIčIUS Kazys,
Spalių, Toronto, Ont., Kana
doj.

Gerbiama Lietuvių Išeivija Amerikoje:
Artėja Kalėdų Šventės. Ateina savųjų ir artimųjų 

dovanomis atminimo dienos. Gražus ir malonus yra šis 
paprotis. Džiugu butų kad šiuo atminimo laikotarpiu, 
nors dalinai, prisimintumėt visi ir musų tautos amžiną 
brangenybę šiame kontinente — dailę ir kultūrą.

Clevelando mieste yrą išstatytas musų tautos dai- 
iės ir kultūros monumentas — Clevelando Lietuvių Kul
tūrinis Darželis. Darbas beveik baigtas, bet nekurie 
dalykai negalima baigti. Stoka lėšų sulaiko užbaigimą 
ir baigimą mokėti už tam tikras reikmenis kurias mes 
į Darželį būtinai turėjome įdėti.

Todėl šiuomi, skelbiant Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Kalėdinių Dovanų vajų, atsikreipiame į visus Ame
rikos Lietuvius, kaip pavienius taip ir organizacijas, 
prašydami parėmimo šio musų didelio kultūrinio darbo. 
Tai yra darbas kuris dirbamas ne vietinių Lietuvių gar
bei, bet visos musų tautos šioje išeivių žemėje.

Pavieniai asmenys prašomi skirti savo auką, drau
gijos, organizacijos, klubai, rateliai prašomi paskirti 
kelis dolarius iš savo iždo arba surinkti iš savo narių 
laike susirinkimo ir prisiųsti.

Savo pinigines dovanas siuskite L. K. Darželio fi
nansų raštininkės vardu: Mrs. Mary Mischik, 9820 Ma- 
rali Avenue, Cleveland, Ohio.

Visus nuoširdžiai prašo prisiminti Clevelando Lie
tuvių Darželį nors kokia Kalėdų Dovana —

Clevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Valdyba:
P. V. Česnulis — pirmininkas, 
Ona G. Mihelich — I vice pirmininkas, 
N. A. Wilkelis — II vice pirmininkas, 
K. S. Karpius — sekretorius, 
Marė Mišeikienė — finansų sekretorius, 
Ona Baltrukonienė, Stella Ivinskaitė — 

iždo globėjos.

vals., 
išgy-

DVEJOS ŠERMENYS VIENU 
LAIKU

Spalių 12 d. mirė Juozas Sa- 
bąitls, 26 metų. 
Veronika.
su žmona teišgyveno 6 mėne
sius: jis už mėnesio laiko su
sirgo ir išsirgęs penkis mene-, 
sius mirė.. Palaidotas Spalių 
16 d. iš Lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčios. Laike šermenų pri
buvo ir velionio tėvas, kuris 
gyvena už 25 mailių nuo Det
roito.

Pamatęs savo sūnų Juozą 
negyvą, tėvas gryžo namon ir 
pasiėmęs revolverį nusišovė. 
Matyt buvo gailesčio ir susi
graužimo nuveiktas ir nedalai- 
kydamas širdies skausmo pa
pildė savižudystę.

Tėvo vardas buvo Mikolas 
Sabaitis.

Abu, tėvą ir sūnų, palaido
jo Lietuvis grąborius D. B. 
Brazis.

UŽSIDARĖ. Hudson Motor 
Co. automobilių išdirbėjai ne
apribotam laikui visai uždarė 
savo dirbtuvę. Darbininkai li
ko be darbo. Sako, darbdaviai 
susiginčijo su savo darbinin
kais, kurie priguli į CIO uni- 

: ją. Dabar eina derybos darb
davių su darbininkais. Mano
ma ir vėl netrukus pradės dir
bti. Kalnas.

metų,

D1GLIS Kazys, pusamžis, mi
rė Lap. 4, Chicagoj. — Tau
ragės ap., Naumiesčio 
Užlaukių k. Amerikoj 
veno 35 metus.

PAZILA Longinas, 23
mirė Rugsėjo 23, Sao Paulo, 
Brazilijoje. Gimęs Seredžiu
je, Kauno ap. Argentinoje 
išgyveno 10 metų.

DUDONIS Adomas, pusamžis, 
mirė Lapk. 1, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Radviliškio par., 
Karčiamų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

MACIS Juozas, pusamžis, mirė 
Spalių 27, Baltimore, Md.

RUMIENĖ Ona, mirė Rugsėjo 
30, Sebastopol, Pa.

GINČAUSKAS Elzbieta (švą- 
baitė), 45 metų, mirė Lapk.
1, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Truskavos par., Okainių 
k. Amerikoj išgyveno 25 m.

GREMAILA Kazys, mirė Lap.
2, Wabeno, Wis.

STROLIS 
lių 24, 
nupuolė

DAUNIS
mirė Lapk. 4, Chicagoje. — 
Rokiškio ap. ir par., Jakai- 
škių k. Amerikoje išgyve
no 34 metus.

STANČIKAS Kostantas, pus
amžis, Mirė Lapk. 10, Chica
goje. — Panevėžio ap., Ku
piškio par., šnipališkių kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

ŠIMOLIUNAS Petras, mirė 22 
Spalių, New Haven, Conn.

BEKERlS A., 62 metų, nušovė 
ve savo žmoną ir pats nusi
šovė, Lapk. 1, Custer, Mich. 
Bekerienė buvo 65 metų.

GAISRAS ANGLIES KA
SYKLOJE

Jau kokį laiką Van Storch 
anglies kasyklos nedirba. Spa
lių 25 d. užtikta gaisras giliai 
kasykloje — jau trečia savai
tė kaip anglis dega — tikras 
pragaras! Kovojama su gais
ru visais žinomais budais, pa
galbon atėjo visos kompanijos. 
Dabar jau šaukiamasi į guber- 

Į natorių 
į galbą.

Virš 
randasi
milijono dolarių vertės miesto 
mokykla, palei Lietuvių baž
nyčią ir mokyklą. Taigi ir 
Lietuvių mokykla ir bažnyčia 
stovi virš to “pragaro”.

Buvo sumanyta uždaryti tas 
mokyklas, bet valstijos inspek
toriai ir inžinieriai patikrino 
kad tuo tarpu pavojaus nėra, 
ir jeigu pavojus artinsis duos 
pranešimą.

Ton kasyklon gręžiama sky
lės kad ineitų daugiau oro, nes 
negalima prieit kovot su ug
nimi.

Jeigu kasyklos gaisras ne
bus suvaldytas tai yra pavojus 
visai šiaurvakarinei Scrantono 
miesto daliai. Čia kaip tik gy
vena beveik visi Scrantono Lie
tuviai! V. A. Kerševičius.

PITTSBURGHO mokyklų ta
ryba nubalsavo nemokėti mo
kytojoms jokios pašalpos kuo
met jos laikinai apleidžia savo 

; pareigas laukdamos kūdikio.—
FEDERALĖ VALDŽIA vie

šiems darbams Allegheny ap
skrityje per du metu praleido 
$61,914,795, prie tos sumos 
vietos valdžia pridėjo $7,500,- 
000 savo pinigų, taip kad vie
šiems darbams praleista viso 
$69,500,000. ,

HARTFORD, CONN.

/ -A1

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS LEIDIMO 

REIKALU
CHICAGO, ILL

——r r? u oivzs j •

TRAFIKAS DIDŽIAI
SIAIS EŽERAIS

; Didžiaisiais Ežerais šios va- 
’ saros trafikas sumuš visus pir- 

mesnius prekių ir reikmenų 
gabenimo rekordus.

Tik nepaprastai anksti užša
limas arba kas nors kito neti
kėto galės sulaikyti nuo naujų 
rekordų padarymo.

Ežerais pervežama, kaipo 
pagrindinės medegos, geležies 
rudis, anglis, kalkakmenis, ku
rių kiekis tikima perviršys 
170,000,000 tonų.

Laivų judėjimui žymiai pa- 
’ gelbėjo šios vasaros pakilęs 

ežeruose vanduo ir pagilinti 
nekuriu uostų priplaukimai.

Geležies rudies vežimas sie
kė po 9,000,000 tonų kas mė
nesį iki Rugsėjo 1 dienos.

Anglies kas mėnesį pervežta; 
po apie 6,000,000 tonų iki Rug- 

, sėjo 1 d., viso pervežta arti 20 
milijonų tonų, arba virš 3 mi- 

,-lijonų tonų daugiau kaip per 
' tiek pat laiko 1936 metais.

Taipgi tikima kad vėlyvo 
rudens grudų pervežimas pa
sieks aukščiausį laipsnį kokio 
neturėta per eilę metų.

SULAUKĖ SUNAUS
Spalių 29 d., žinomo Lietuvio 

fiimininko ir buvusio SLA. iž
do globėjo J. Januškevičiaus 
■Jr. žmona, Viktorija, susilau
kė sunaus, 8 svarų vyro. Mo
tina ir sūnūs jaučiasi gerai, ir 
abu tėvai linksmi savo brangia 
dovana. Giminės ir artimi 
draugai suteikė jiems daug do
vanų ir linkėjimų.

Juozas Januškevičius Jr. jau 
pradėjo savo filmų rodymo 
maršrutą ir palengva vyksta į 
vakarines valstijas 
linois, Michigan ir

čia lankėsi pas 
tarnus, pakeliui iš New Yorko 
į Bostoną, Dirvos” redakto
riaus žmona, Ona Karpienė, 
aplankė Sekius, Januškevičius 
ir kitus. Kaimynas.

— Ohio, II- 
tt.
savo pažys-

J. A. Urbonas
534 Michigan Av. Daytc-n, O. 

“Dirvos” Agentas Daytone

KIEK 1900 METAIS buvo 
pagaminta gasolino dabar už
tektų tik pienai valandai lai- • 
ko, taip jo sunaudojimas pra- 
plito.

FORDO AUTOMOBILIŲ iš- 
dirbystėse užlaikoma amatų i 
mokykla, kurioje dirbanti vai
kinai yra apie 25 tautų. Ta, 
mokykla yra Rouge dirbtuvė
se, Dearborn, Mich. Tarp jų ( 
yra dikčiai ir Lietuvių.
-----------------/-------- ;—_-----------:— | 

“KARPENDERIS” 
JIEšKAU DARBO

moku taisyt namus ir naujus 
statau, pigiai. Kam reikia at- 
sikreipkit šiuo adresu: (48)

Carl Bogdon
13954 E. 41 St. Newburgh Hts.

Ilgametis “Dirvos” skaity
tojas Kazys Bartkus buvo la
bai susirgęs. Dabar jau sveik
sta. Linkėtina jam greito pa- 
svęikimo. Jį atlankyti sergan
tį buvo atvažiavęs jo sūnūs 
Antanas Bartkus iš Chicagos.

Pas J. Ramošką lankėsi jo 
senas draugas ir kaimynas Jur
gis Salasevičius su žmona, iš 
Clevelando.

Pralaimėjęs rinkimus į mie
sto mayoro vietą, teisėjas G. 
L. Patterson tapo federalės 
valdžios paskirtas į valdišką 
vietą Washingtone, kurią už
ėmė Lapkričio 15 d, Teisėjas 
Patterson yra Akrono Lietu
viams gerai žinomas.

Elzė Sidariutė lankėsi Chi
cagoje pas savo dėdę ir kitus. 
Atlankė ir savo kaimynus ki
tados gyvenusius Akrone.

Lapkričio 14 d., “Dirvos” re
daktoriaus Karpiaus pagerbimo 
programe Clevęlande lankėsi 
SLA. 354 kuopos pirmininkė 
p. Ona Kazlauskiene, biznie
rius Adomas Gutauskas, Pr. 
švelrys, Gaškai, Bukolai, Ro
kai, Prospaliauskai, ir visa ei
lė jaunuolių.

iŠ RAVENNA, Ohio, proku
roras Theodore Tilden prane
šė jog buvusios Akronietės 
B. Aidokienės teismas atsibus 
Lapkričio 22 d. Ravennoje. Ji 
yra kaltinama sudeginime ukė- 
je tvartų. Aidokienė tapo su
areštuota Liepos mėnesį, ir ne
gaudama užstoto laikoma ka
lėjime iki teismo. Jos sandar- 
bininkas A. Grudinskis teisme 
jau prisipažino kaltu. Baus-

j raę jam paskirs po Aidokienės 
bylos išsprendimo. Kalnas.

Rudenio laike, kada oras at
vėsta, veikėjams lengviau tau
tiniais ir kultūriniais reikalais 
užsiimti. Užtai ir velionies J. 
O. Sirvydo biografijos leidimo 
komitetas nori smarkiau pasi
darbuoti, greičiau gauti visuo
menės paramą, ir Sirvydo bio
grafiją išleisti, kad su pabaiga 
šių metų šis vajus butų galima 
užbaigti. Tai atsiekus, sekan
tį pavasarį anksti prenumera
toriai jau galėtų gauti knygas.

Todėl atsišaukiame į kiek
vieną patriotinį Lietuvį veikė
ją ir eilinį, kviesdami paskubė
ti prisiųsti savo prenumeratą, 
prisidėti prie šio darbo.

Kiekvienas kas šiam tikslui 
skirs nors vieną dolarį gaus 
J. O. Sirvydo biografijos kny
gą.

Šią savaitę šisvydo biografi
ją išleisti prenumeratas prida
vė šie:

Tautininkų Klubas, Brook
lyn, jau antrą kartą

Pr. Narvydas (II kartą)
A. Straimikis
A. Alekna

Labu gauta
J. O. Sirvydo

Didelis Margučio Vaka-
ras

Margutis rengia šaunų vaka
rą Chicagoje, ketvirtadienį, 25 
d. Lapkričio — “kalakutket- 
verge” — dviem “štukoriams” 
— Jeronimui ir Daratai, kurie 
jau penki metai bovina radio 
klausytojus iš Margučio pro
gramų.

Kiekvieno Margučio skaity
tojo ir rėmėjo ir draugo prie

dermė yra atsilankyti į tą pa
rengimą, kuris įvyks 
Auditorijoje, 32 W. 
St., Chicagoje.

Dėdytė ir Tetytė
juokinti atsilankiusius su mar
gumynų programų kokio dar 
Chicagoje nėra buvę.

Programe dalyvauja ir Lie
tuvos operos artistė Marijo-j 
na Rakauskaitė, kuri tą vaka
rą pasakys /ir “sudiev” Chica-' 
gai.

Tolimų ir artimų kolonijų 
Lietuviai ir vietiniai rezervuo- 
kit tą dieną Margučiui ir 
kitės vįsi į Chicagą!

Margučio
Randolph

žada pa-

Antanas, mirė Spa- 
Rochester, N. Y. — 
nuo kopėčių.

Pranas, pusamžis,

(Osi- 
mirė 

9, Chicagoje. — šven- 
ap., Tverečių p., Va- 
k. Amerikoje išgyve- 
metus.

C H I C K’ S
Quality Cash Market

CALL ĘNdicott 1280

1938 Kalendoriai
Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”
Reikalaukit naujausio —No. 1 — LIETUVAITĖ.

Ir šymet, kaip kitais metais, “Dirva” duos dovanų 
vieną 1938 metų sienini Kalendorių kožnam kuris 
atnaujins prenumeratą už visą metą ir prisius $2 
ir 10 centų persiuntimo kaštų. Taigi pridėkit prie 
prenumeratos 10c ir pąžymėkit jog norit gauti ir 
Kalendorių. Kas norės gauti daugiau Kalendorių, 
gaus primokėdamas 25c. Kalendorius jau turime.

NAUJOJOJ GVINĖJOJ yra
didžiausios peteliškės

| tik yra žinomos. <
; bai gražios, žalios,
j auksinės spalvos, ir
Į de’ės kad sparnų
'apima 11^ colių.

kokios 
Jos yra la- 

juodos ir 
tokios di- 
išskėtimas

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Teatrui ir Maskaradui
Turim didelį pasirinkimų teatra- 

'į liškų ir markaradams kostiumų
pardavimui ir išnuomavimui. Yra 

i visokių charakterių kostiumų, uni- 
i fermų visų tautų pasaulyje, ir 
j vaikų bei gyvulių kostiumų. Ko 
| netu'im, tuoj padarom. (52)

Viršuje. Cleveland, Ohio

Krause Costumes, Ine.
1035 Chester Avenue

rin-

ANI) WE’LL DELIVER

7035 Superior Avė

J.

Sugadinti Rakandai
TAISOMI, ATMUŠAMI

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas. 

KAINOS ŽEMOS 
Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 Wade Park Avė. 

McDonald (49) GArf. 7370

p., Ru- 
išgyve-

mirė 29

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS

Angliškos Maldaknygės, Rąžančiai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdų Dovanų

IIENNTNGER’S ART STORE 
8809 Superior a ve.

GArf. 3711 (49) Cleveland, O.
■ nlliHU

$5.00 
1.00 
1.00 
1.00’

$8.00
Biografijos

Komitetas, 
336 Union Av. Brooklyn, N.Y. 1

J. Sagys, Pirm. 
Pr. Narvydas, Ižd.

BRIGHTON, MASS.

prie 
kaip

KELIOS ŽINUTĖS

šis miestas yra visai 
Bostono. Darbininkai čia, 
ir visoje Bostono apielinkėje,

j susirašė į CIO, iškovojo 49 va
landų darbo savaitę ir daugiau 
mokesties.

Kitados Akron, Ohio, gyve
nusių, dabar Brightoniečių Ku- 
liunų duktė Irena Spalių 17 d. 
apsivedė su Lietuvių vaikinu, 
Vincu Paulausku. Vestuvių ba- 
’ius buvo diktoje salėje, svečių 
dalyvavo apie pora šimtų. Jau- 
ravedžiai apdovanoti gražiais 
daiktais ir 
kurių gavo 
i'ono ir tt.

Linkėtina
ro ir ilgo gyvenimo.

Lietuvių čia gyvena pusėti
nai, kiti gražiai įsigyvenę, tu
ri biznius. Brightonietis.

gerais linkėjimais, 
iš Clevelando, Ak-

jaunavedžiams ge-

LIETUVIU VISUO
MENĖS DĖMESIUI

“Amerikos
ir protes- 
katalikų”

Amerikos
Sinodo Valdyba, pa 

ir apsvarsčius tele-

Katalikų

“Draugas” Lapkričio 6 d. iš
spausdino J. E. Prezidentui A. 
Smetonai telegramo tekstą, ku
riame piktinamasi 
tuojama 
varde.

Todėl 
Bažnyčios 
tikrinus
gramo tekstą, šiuo turi parei
ga reikšti kad asmenys pasi
rašę telegramą dar nėra Ame
rikos Katalikų Bažnyčios na
riais, neigi jie buvo kada nors 
įgalioti tokį telegramą Lietu
vos vyriausybei siųsti.

Steponas A. Geniotis,
Amerikos Katalikų Bažnyčios 

Arkivyskupas ir Primas. 
Chicago, III.

JIEšKAU apsivedimui lais
vų pažiūrų merginos arba naš
lės, be vaikų, blaivos. Norė
čiau kad turėtų kiek pinigų; 
amžiaus gali būti apie 50. Ga
li atsiliepti ir iš kitų valstijų. 
Esu Amerikos pilietis. Apie 
sąve plačiau pranešiu laišku. 
Rašydamos pridėkit savo foto
grafiją. (47)

V. F. J.
149 W. Bartges St. Akron. O.

■■■
■■

■
■■
■■■■

WILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL D1RECTOR

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

Vienok musų patarnavimas, užjauto '.e prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292
■į mnii ■ ■ irTiRininn nm iiittii

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

27
2
9

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

,HAMRURG-AMERICAN LINE®, 
AjdNORTH GERMAN LLOYDE 

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio



fe
Gerb.

SPRAGILAS
I

GERB. SPRAGILAS SU 
SAVO ŠONKAULIU 
MOTERŲ BALIUJE 

Pereitą subatvakarj, par
einu iš darbo ir išgirstu 
mano gerb. šonkaulis sako:

— Na, skubink, rengkis, 
einam! — sako ji.

— Kur tu nori mane iš
vest ir kam man rengtis? I
— sakau aš.

— Neklausinėk, rengkis į 
ir einam, kad nepavėluotu
me, — sako ji.

— Pasakyk man pirmiau 
kur tu nori mane nuvest,
— sakau aš.

— Nugi į balių, eime, — 
sako ji.

— Kas tau, ar tu sudur- 
navojai: juk balius bus tik 
rytoj, Lietuvių salėj, “Dir
vos” redaktoriaus bilijušas 
Kas do balius ši vakarą ir 
kur? — sakau aš.

— Rytoj bus kitas balius 
ir ten eisim rytoj, ale tu
rim eit j gražų balių ir šj 
vakarą: aš niekaip nenorė
siu jo praleist, — sako ji.

— Na o kas do balius ir 
kur jis bus? — sakau aš.

— Ar tu dar nežinai ar 
nenori žinot: ugi musų mo
terų klubo, tame aukštame 
bokšte, kur tu pereitu va-

Na ir einam: per vieną, 
per ki.ą.ir trečią salę: ir 
visur eilės Lietuvių ponų, 
ponių ir panelių, vietinių ir 

; net iš kitų miestų. Viso Ir 
visos i.šripjošę, net netikė- 

j tum kati Lietuviai. Ale jie 
buvo Lietuviai, ta visi tik 

Į manė sveikino, lingavo ir 
šnekino, ba mane visi pa- 

I žysta.
Einant per sales ir kari-j 

Į korius, visur žiuriu prika- 
1 bintą ant sienų didelių pui- 
I niai pieštų portretų — vi-į 
: šokių vyrų: su barzdom ir 
Į be barzdų, su plaukais ir 
‘ plikų, ilgais ir trumpais 
! kaklais, su akiniais ir be 
: akinių; trumpom, plačiom, 
ilgom ir riestom nosim, ir 

į visokių veidų išraiškų.
Žiuriu ateina ir gerb. 

i “Dirvos” redaktorius. Tai 
1 man pasidarė smagiau, ir 
žinojau kad turėsiu su kuo 

! rimtai pasišnekėt.
— Tai kas čia do vieta 

! kad čia sako duos valgyt ir 
paskui bus balius? Gal mes 
ne į tą vietą patekom: čia 
išrodo muzejus, ne valgyk
la, — sakau aš.

— Žirioma, čia ne valgyk-I 
la, bet Klyvlando Komerci
jos Rūmų patalpos, — sako Į 
jis.

— Gali būti ir tas, ale ką 
veikia čia tie visi paveiks
lai ir kur čia valgyt duos? 
Aš misliu kad mes negeroj 
vietoj esam, — sakau aš.

— Visai geroj vietoj. Ma
tai, Komercijos Rūmų va
dovybė turi čia įsirengus 
ir posėdžiams sales, ir val
gomus salionus, ir šokiams 
sales, ir pasisėdėjimams ir 
taip toliau. Moterų Klubas 
pasiprašė šią vietą ir joms 
užleido puošniai pabaliavo- 

J ti, savo metiniame baliuje, 
o ir mums vyrams smagu 
ateiti čia pasivaikščioti ir 
pasidairyti. Žiūrėk per lan
gus kaip puikiai iš šios au
kštumos naktį išrodo mies- diruotėje.

*

Kaune šiose dienose buvo surengta Lietuvos Moterų Meno paroda — matote keletą puikių musų Lietuvaičių vaizduotes kurinių.

kiai antrašus kas užrašo ir 
kam “Dirva” turi eiti, ir užad- 
resuokit:

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

LIETUVOS SPORTININKŲ 
PAREIŠKIMAS

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
NAUJI “DIRVOS” SKAITYTOJAI

Paaiškinimas apie Neprašytą “Užtarimą” ir 
Sporto Komiteto Šmeižimą

Šiomis dienomis Amerikos 
I Lietuvių Sporto Komitetas ap- 
į laikė nuo p. Vytauto Augus- 
Į tausko, Kūno Kultūros Rūmų 
i Direktoriaus, laišką su Lietu
vos sportininkų pareiškimu rei
kale tūloje spaudoje skelbiamu 
nepamatuotu priekaištu šiam 
komitetui. Ponas Augustaus- 
kas rašo:

“šiais metais lankęsi Ame
rikoje sportininkai sužinoję 
kad kai kurioje Amerikos Lie
tuvių spaudoje buvo platinami 
įvairus prasimanymai ir neva 
jų ‘užtarinėjimai’, susirinkę 
parašė su šiuo raštu siunčiamą 
atsakymą ir visi pasirašė. Per- 

, siųsdamas jų pasirašytą laišką 
prašau paskelbti Amerikos Lie-

■ tuvių spaudoje.
laiške trūksta

■ nio, kuris yra
99

as- 
pat.

ir

------- , —.r—r.---®, ...- j tas: milijonai žiburių žėri) 
sąrą kapsteisi, — sako ji. visomis pusėmis, o mes virš

— Balins ton tni rnrilrim" I 4.. 4 4XV41«!— Balius ten, toj puikioj jų lyg j padanges iškilę 
vietoj? Ten manęs neįsi-i plasnojam, — sako jis įsi
leis, — sakau, aš.

— Nebūk kreizė, 
prastesni už kitus, 
sirengk gražiai, ir 
kyk kaip tokioje 
reikalaujama, ir pritiksi,— 
sako ji.

— Kad ten bus tik mote
rų balius, ar vyrus ten įlei
džia? — sakau aš„

— Žinoma kad įleidžia: 
tik su vyrais moterys gali 
turėt balių, taigi visos ve
dasi savo vyrus arba vaiki
nus, — sako ji.

— Aš nenoriu eiti, man 
ten nebus kas veikt, eik tu 
sau viena, — sakau aš.

— Nestenėk, turėsi eiti, 
taigi rengkis ir važiuojam, 
— sako ii.

* * *
Ką žmogus darysi: Ado

mas turėjo klausyt Jievos, 
valgyt užgintą obuolį ir ro
jaus netekt, o man dabar, 
gyvenant laisvės šalyje, 
kur moterys vyrus kaip 
nori vedžioja, nepaklausyt 
butų divorsas.....

Na ir važiuojam. Nuva
žiuojam į Terminai Bokš
tą, užsikeliam ant keturio
likto aukšto, ir ineinam Į 
salę.

Vajetumano koks ten 
puikumėlis, kokios salės di
delės ir gražios, kokios di
delės ir minkštos sofos — 

. tiesiog versk kojas į viršų 
į miegok.

Atsisėdu į vieną didelę 
minkštą kėdę, išsiskečiu 
kaip gilių karalius, ir imu 
snaust.

— Na kas tau darosi, ar 
tau negėda! Eik pasivaik
ščiok, pažiūrėk kokia čia 
vieta, kokių žmonių susi
rinko, — sako ji.

— Aš bijau kad kas ne
užimtų man šios minkštos 
sėdynės, — sakau aš.

— Nebijok, einam, 
simatyk su žmonėmis, 
sako ji.

fantazinęs.
mes ne — Ale pasakyk man ko 
Tik ap-: čia kabo tie visokių senų
užsilai- 
vietoje

Pa-

žmonių paveikslai? — sa
kau aš.

— Matai, gerb. Spragile, 
Klyvlando Komercijos Rū
mų organizacija gyvuoja 
jau daug desėtkų metų, o 
šie visi žmonės yra buvę 
jo aukšti vadai, didieji mu
sų miesto piliečiai, kurie iš 
mažo miestelio išaugino 
Klyvlandą į milijoninį mie
stą, kurie sąmoningai dir
bo kad miestui ateitų dau
giau dirbtuvių, daugiau 
biznių, jie steigė, rėmė, pa
laikė didžiąsias musų mies
to kultūrines įstaigas, rū
pinosi plačiais visuomeni
nio gyvenimo reikalais, — 
sako iis.

— Ir man jie išrodo ko
kie tai nepaprasti žmonės, 
užtai aš ir misliau kad į 
muzejų patekau, — sakau 
aš.

— Jie buvo, ir dabarti
niai dar tebėra tokie patys 
žmonės kaip mes: jie gyve
no, ir valgė, ir linksmino
si taip kaip mes, bet jie tu
rėjo dar ir aukštesnius sie
kinius ir juos vykdė, įkū
nijo, pastatė, kuo dabar vi
si galim pasididžiuoti. Už 
tai ir jų pagerbimui čia jų 
portretai iškabinti. Jie ne 
ardė, ne griovė, nešmeižė 
ir neskriaudė kitų, bet sa
vo gabumus sunaudojo kė
limui progreso, — sako jis.

Dar norėjau su gerb. re
daktorium pakalbėt, ale iš
girdau šaukiant visus prie 
stalo, ir mano šonkaulis 
mane capt už rankovės ir 
nusivedė prie stalo valgyt.

Gerg. redaktoriui spėjau 
tik ištarti:

— Iki pasimatymo rytoj 
Lietuvių salėje.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visų kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

Sportininkų 
parašo p. Oški- 
užsienio koman-

¥ ¥

juos kokiems nors fondams ati
duoti. Pinigų atėminėjimo is
torijos yra blogos valios 
menų padarinys — tai taip 
negražus prasimanymas 
šmeižtas.

3) Mes visi labai apgailes
taujame kad dėl mums visai 
nesuprantamų priežasčių, atsi
randa tokių musų neprašytų 
“užtarėjų”, kurie užgaulioja ir 
šmeižia ir tas organizacijas ir 
asmenis kurie mumis rūpinosi, 
suteikė maloniausią musų gy
venime patirtą progą paviešėti 
pas savo užjūrio brolius.

Dar kartą viešai reiškiame 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetui ir visiems prie šio žy
gio organizavimo prisidėju- 
siems asmenims nuoširdžiausią 
Lietuvišką sportišką padėką 
pagarbą.

Pasirašo:
St. šachus, 
A. Andriulis, 
Z. Puzinauskas, 
VI. Bakunas, 

Puskunigis, 
Cenfeldas, 
Giedrys, 
Pyragius, 
Baltrūnas, 
Tamulynas, 
Jakutis.

Viršminėtas Lietuvos Sporti
ninkų pareiškimas aiškiai paro
do kad blogos valios žmonių 
skleidžiami gandai ir šmeižtai 
taikomi Amerikos Lietuvių 
Sporto Komiteto nariams yra 
visai

musų 
Ame-

nebu-

ŽODIS LIETUVOS 
SPORTININKŲ

Kai kuri Amerikos Lietuvių 
spauda, ypač š. m. Rugsėjo 22 
d. 223 nr. “Vilnis”, pradėjo ra
šyti tendencingus užgaulioji
mus ir šmeižiamus dalyvus a- 
pie Chicagos Sporto Komitetą, 
vadovus, neva gindama 
sportininkus, lankiusius 
rikoje.

Vardan teisybės, kad
tų klaidinama visuomenė, mes, 
žemiau pasirašantieji Lietuvos 
rinktinės dalyviai, pareiškia
me:

1) Iš Shorelando viešbučio 
persikelti į YMCA viešbutį pra
šėme patys, nes Shorelando 
viešbutyje nebuvo treiniravi- 
mosi sąlygų, tuo tarpu YMCA 
mums buvo vietoje aikštės, ba
seinai, net bėgimo takai. Ir 
tas sportiškas sąlygas mes, 
kaip sportininkai, daugiau ver
tiname negu Shorelando įstai
gą ir prabangą, kuri labai var
žė musų elgesį.

2) Pinigai kurie buvo skirti 
bei aukoti Amerikoje šio spor
to žygio rėmėjų Lietuvos spor
tininkams smulkioms išlaidoms 
buvo musų pačių lygiomis pa
sidalinti. Niekas iš musų jų 
neatėmė ir net nei vienas iš 
musų nebuvo įkalinbinėjamas

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

E V A’ S
Dry Cleaning • r

Senas Drapanas padarom U 
kaip naujas, išvalom ir t 
sutaisom. f

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

ir

Pastaru laiku “Dirva” gavo 
visą eilę naujų skaitytojų, ku
rie seka:

vietinė,
But-

užsi- 
už , du

Pitts- 
prenu- 
brolio

J. Pa., 
Ru-
kai-

. L.
A.
F.
J.
L.
A.
A.

be pagrindo.
Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas,
2201 West Cermak 

Chicago,

rašo: “Dirva” man pa- 
pilna įvairių žinių, mok- 
ir patriotinių straipsnių, 
už du dolarių per metus.

Rd. 
III.

KAIP AUKŠTAI paukščiai 
gali išdainuoti ir ar jie girdi 
savo aukštąsias notas, bus iš
tirta Cornell Universiteto ty
rinėtojų pastangomis.

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Sasophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdicott 5297

Grigaravičienė Juzė, vietinė. 
Zalkey Jonas, vietinis. 
Zuzana Adomaitienė,

išrašė “Dirvą” Vincui 
kui, Suffield, Mass.

D. Blaževičius, vietinis, 
mokėjo prenumeratą 
metu.

Dominikas Kalanta, iš 
burgh, Pa., prisiuntė 
meratą savo ir savo 
Lietuvoje.

šaulis, iš Pittsburgh, 
išrašė “Dirvą” Jonui 
dzianskui, Laukintukų
me, Miroslavo v., Lietuvoje. 

Kitchas Jonas, Akron, Ohio, 
per S. Rodavičių.

Pališkis Mary, Struthers, O. 
čiubis Jonas, Pittsburgh, fa. 
Petraitis Juozas, Pittsburgh.

išsirašė “Dirvą” atvykęs į 
Clevelandą j laidotuves sa
vo brolio.

Minakus, Anne, Earlville, N. Y. 
Gaurilčikas Ant., Utica, N. Y. 
Kalvaitis Kazys, Utica, N. Y., 

išsirašė sau “Dirvą” ir pri
siuntė sekančius prenumera
torius iš savo miesto:

H. P. Ross, 
Gelčius Mikas, 
Mickevičius, A. 
D.vlis Mat., 
Aižąs P. P., Ilion, N. Y.

Domas Janulis, iš Irvington,
N. J.
Jis 

tinka, 
sliškų 
ir tik
Aš manau kad ją vertėtų užsi
prenumeruoti kiekvienas svei
kai protaujantis Lietuvis. Bė
da kad daug musų ir pusėtinai 
gerų Lietuvių, kurie save per- 
sistato gerais patriotais ir net 
visuomenės veikėjais, o į laik
raščius žiuri taip šaltai kad net 
gaila. Jie skundžiasi kad netu
ri laiko skaityti, kad neturi lai
ko prenumeratą atnaujinti, ir 
laikraščių leidėjai turi net po 
keletą kartų siųsti savo agen
tus iškolektuoti prenumeratą. 
Michael Micunskis, iš Philadel-

phia, Pa., išrašė “Dirvą” sa
vo brolienei Veronikai Mi- 
cunskienei, Panevėžyje.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas 
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

SLA. NOMINACIJOS

P. Svetikas, iš Rochester,
Y., išrašo “Dirvą” savo žmo
nai ir sunui į Klaipėdą. Sū
nūs, kuris buvo jauniausias 
delegatas Pasaulio Lietuvių 
Kongrese 1935 m., pasiliko 
Lietuvoje ir studijuoja Pre
kybos Institute Klaipėdoje.

N.

KAS DAUGIAU?
“Dirvoje” bus paduodami vi

sų vardai kurie naujai išsira
šys “Dirvą” sau arba išrašys 
savo giminėms Amerikoje ar 
į Lietuvą ar kur kitur.

Visus “Dirvos” draugus ir 
rėmėjus kviečiame į darbą — 
platinti “Dirvą”.

šį sezoną “Dirva” privalo 
būti išplatinta daugiau negu 
kitados.

Dabar pats geriausias lai
kas išrašyti “Dirvą”.

Kurie patys skaitot, išrašy
kit ją saviesiems dovanų, arba 
raginkit savo draugus išsira
šyti.

Mokantis už visą metą $2.00 
gaus dovanų puikų 1938 metų 
sieninį kalendorių.

“Dirvą” galima išsirašyti ir 
pusei metų už $1.00, bet prie 
pusmetinių prenumeratų jokia 
dovana nesiduoda.

Parodykit savo prielankumą 
ir draugingumą “Dirvos” re
daktoriui, jo 20 metų “Dirvos” 
redagavimo sukakties proga, 
gaudami “Dirvai” vieną arba 
daugiau naują skaitytoją.

Atsiminkit kad prenumeratą 
lengva prisiųsti: įdėkit į laiš
ką popierinį $2, įrašykit aiš-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieka
U17 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Cleveland, O.
ENd. 8534

TAUTININKŲ SLA. SARGYBOS KOMITETO 
KANDIDATŲ SĄRAŠAS:

Visi tautininkai ir sandariečiai privalo remti tik 
šj tautininkų SLA. Sargybos Komiteto paruoštą sąrašą:

Prezidentu — Teisėjas Vincas F. Laukaitis iš Bal-! 
timore, Md.

Vice Prezidentu — Vitalis Bukšnaitis, iš Brooklyn. 
Sekretorium — Dr. M. J. Vinikas, dabartinis, 
Iždininku — A. S. Trečiokas, iš Newark, N. J. 
Iždo Globėjais — S. Mockus (dabartinis) ir 

V. A. Kerševičius, iš Scranton, Pa.
Daktaru-Kvotėjd — Dr. Stasys Biežis, Chicago, III.'

KALĖDINE 
EKSKURSIJA 

I LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

New York-Klaipeda 
Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GRIPSHOLM Gruodžio 8
DROTTNINGHOLM Sausio 22 
Sutaupysit pinigų pirkdami 

laivakortę ten ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėlė ir kaino
raštis gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus laiva
korčių agentus, arba

Swedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, 
Chicago, III.
Boston, Mass. 
Detroit, Mieh.

N. Y. City 
181 N. Michigan Av. 

154 Boylston Bt. 
107 Clifford St.

CEdar 0765 
Reg. Optician

A.T.HUETER
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue
Didžiausia Krautuvė East Side

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

W E T H E R E D’ g

QUALITY BAKE GOODS
7022 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai 

Specialiai sulyg užsakymo.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

ŠACUNŲ-JACKAICIŲ 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 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

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
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4 DIRVA

KAS UZ TO SLEPIASI?
COCIALISTŲ vadas Grigaitis, užsikabinęs “taikos an- 

gėlo” sparnus, šaukia Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sroves daryti “mūšio paliaubas”.... Štai kaip 
tas senukas gudriai nuvapalioja:

“Naujienos laikosi tos nuomonės, kad organizacijos la
bui Susivienijime turėtų būt padarytos mušiu paliaubos 
tarpe srovių, nors dvejetui metų, kad bent vienas seimas 
praeitų taikioje nuotaikoje. Kitaip. SLA seimai negali dir
bti produktyvio darbo.”

Aišku, tai ne jo sąžinės balsas. Už tų jo žodžių 
kas nors slepiasi: arba jis nepasitiki savo “bendram 
frontui” daugiau, arba jau turi kokią gudrią klastą tau
tininkus Seime apmauti.

Kodėl jam prireikė “paliaubų” “nors dvejetui me
tų”? Kodėl jis neleido pirmiau buvusių daugelio seimų 
praeiti “taikioje nuotaikoje”? Kodėl jam nerūpėjo kad 
“SLA. seimai negali dirbti produktyvio darbo” iki šiolei? 
Kur “Naujienos” buvo su savo tokia “gera nuomone” 
SLA. labui iki šiam laikui?....

Visiems gerai žinoma kaip senis Grigaitis elgėsi iki 
šiolei SLA. reikaluose: kada tik galėjo ką nors vilioji
mais patraukti savo naudai — viliojo žadėdamas viską, 
o paskui naudojosi. Kada mafj progą jog galės prie
varta ką pravaryti, panaudojo visą savo politikieriaus 
žiaurumą prieš tautininkus ir sandariečius. Kada jam 
rodėsi daugiau peš su komunistais, jis su jais susipla
kė ir siekė savo ko buvo užsibriežęs.

Dabar jam staiga “širdis sušvelnėjo” ir jau jieško 
“mušiu paliaubos”. Ar ne moderniško Jogailos rolę 
rengiasi sulošti Susivienijimo istorijoje?

Tokiam asmeniui prašant “paliaubų”, tautininkai 
ir sandariečiai privalo imtis visų galimų būdų jo ir jo 
vadovaujamų rėksnių kuolabiausia apsisaugoti, ir žiū
rėti visomis pusėmis kad nebūtų kur kokia skylė jam 
į musų tarpą įlysti.

Jo šnipai, kiek žinoma, organizuoja “bendro fron
to” “kongresą” Scrantone SLA. seimo išvakarėse.

Tas gudrus senis matomai nori tautininkus ir san- Į 
dariečius “paliaubomis” užbovyti iki Seimo, o paskui—! j

Jeigu jam gręsia pavojus plyšimo su komunistais— 
mes tautininkai neprivalom jo gelbėti. Jeigu jis tikrai 
atsidurs bėdoje su savo “bendrarfontininkais” — mums 
tuo geriau. Jeigu jo paties organizacijoje apsireiškia 
koks skilijnas — greičiau mes socialistų iš Susivieniji
mo vadovybės atsikratysim.

Kada Susivienijimą valdys tie kuriems jis teisotai 
priklauso, organizacijoje bus ramu ir bus dirbama pro
duktyviai darbai. Produktyviai darbai Susivienijime 
buvo dirbami iki Grigaičio klika įsigalėjo.

Kaip ten yra taip — mes tautininkai ir sandariečiai 
eikim savo tikru, tiesiu keliu. Bukim tikri kad Grigai
čiui visai nerupi nei SLA. gerovė nei “mūšių paliaubos”. 
Atsarga gėdos nedaro, sako musų sena patarlė. Būda
mi atsargus su socialistų vadu, neturėsim ko po laiko 
gailėtis, kaip jau yra buvę seniau.

NOBELIO DOVANOS 
IŠDALINTOS

Šymet, 1937 metų Nobe
lio dovanos jau išdalintos.

$40,000 sumą už nuopel
nus fizikos mokslui gavo 
du: New Yorkietis Dr. C. 
J. Davisson ir Prof. G. P. 
Thomson iš Londono.

Dovaną už chemiją taip 
pat padalino tarp dviejų.

Už literatūrą dovaną ga
vo Prancūzas autorius Ro- 
ger Martin Du Gard.

Kaizeris Wilhelm pradė
jo savo 20-tą ištrėmimo 
metą Holandijoje. Jis tu
rėjo išbėgti iš Berlino kuo
met karas baigėsi ir Vo
kietijoje įsisteigė respubli
ka. Jis jau yra 78 metų 
amžiaus, nors negaloja, bet 
dar užtektinai stiprus.

VETERANŲ MIRŠTA PO 
111 KASDIEN

Kaip apskaičiuota, visų 
buvusių Amerikos karų ve
teranų, kurie dar yra gyvi, 
kasdien miršta po 111 vy
rų.

Kasdien mirtis paima po 
90 vyrų 'didžiojo karo da
lyvių ; po 15 Ispanų-Ame
rikos karo veteranų, po 5 
Civilinio Karo veteranų ir 
po 1 karų su Indi jonais 
veteranų.

Šymet Birželio 30 d. pen
sijas imančių pasaulinio 
karo veteranų buvo 377,- 
294: Ispanu karo veteranų 
174,562.

Civilinio karo veteranų 
imančių pensijas buvo 7,031 
ir 3,000 Indi jonų karų ve
teranų.

Pensijas ir atlyginimus 
praeitų Amerikos karų da
lyviai ima sekančiai: 550,- 
000 tiesioginių veteranų ir 
316,482 jų šeimų narių.

Suv. Valstijų turistai šių 
vasarą praleido daugiausia 
negu kitais kuriais metais. 
Šymet bus sumušę rekordą 
praleisdami apie 4,500,000,- 
000 dolarių.

SVEIKA LATVIJA!
Ketvirtadienį, Lapkričio 18 d., suėjo 19 metų 

musų brolių Latvių tautos nepriklausomybės ir val
stybės įsteigimo sukaktuvės.

Kartu su visais Latviais, ir Lietuviai džiaugia
si kad jų tauta, atgavus savo nepriklausomybę, lai
svai gyvuoja, dirba, ir palaiko kuoartimiausius san- 
tikius su Lietuva ir Lietuviais.

LAI DZIVO NEAPKARYGA LATVIJA, 
LAI DZIVO BRALIŲ LATVIEŠŲ TAUTA!

ŽVAIGŽDĖTĄ NAKTĮ

SKAITYMAI

1938 METAIS LIETUVOJE BUS 
TAUTINĖ SPORTO OLYM- 
PIADA - LIETUVA TIKISI 

AMERIKOS JAUNIMO 
DALYVAVIMO

KINIŠKOS ARBATOS ATSIRADI
MAS LIETUVOJE

Arbatos naudojimas kaip 
siekia neatmenamus amžius, 
čiai šį gėrimą pavadino “ča”

APDOVANOJO
Lenkijos a m b a sadorius 

Washingtone įteikė Ame
rikos laikraščių rašytojui 
William Philip Simms auk
ščiausią garbės ženklą ‘‘už 
didžiausį p a s i tarnavimą” 
Lenkijai.

Reikia prisiminti kad 
tuoj kaip tik Lenkija pra
dėjo atsisteigti, tas Simms 
“pasitarnavo” jai šmeižda- 
mas Amerikos spaudoje 
Lietuvius ir platindamas 
Lenkų jam duodamus raš
tus, kuriuose jis tikrino 
kad tokių žmonių kaip Lie
tuviai “visai nėra”....

iš savo priešų”.
Žinom kokiomis pastan

gomis viso pasaulio komu
nistai ir dabar stengiasi 
gelbėti kairiuosius, ir taip 
gerai aprūpinti kairieji pa
lieka sukilėliams karo me- 
degą kur tik sumušami.

Iš KUR GAVO 
REIKMENIS

Ispanų sukilėlių karo va
dai duoda paaiškinimus iš 
kur jie gauna sau reikalin
gą karo medegą. Gauna 
ją iš raudonųjų. Sako:

“Keista, bet teisybė, kad 
musų svarbiausi aprūpinto
jai karo reikmenimis yra 
raudonieji. Iš pirmos die
nos musų karo su raudo
naisiais musų rūpestis kur 
gauti karo medegą pasibai
gė. Karui tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų kilus, musų rū
pestis buvo kur mes gau
sim karui reikmenų, ka
dangi viskas buvo raudo
nųjų rankose. Kaip pra
dėjom raudonuosius nuga
lėti, visą amuniciją paimam

MOTERŲ IšGĖDINIMAI
Per pirmus šių metų še

šis mėnesius Suv. Valstijo
se buvo užpulta ir prievar
ta išgėdinta 891 moterys 
ir merginos. Pernai tuo 
pat laiku buvo 703 atsiti
kimų.

Šios žinios surinkta iš 67 
didelių miestų turinčių 19 
milijonų gyventojų.

1934 metų pirmą pusme
tį tokių atsitikimų buvo 
dar daugiau — 920.

Visų metų žinios apie to
kius atsitikimus nuo 1931 
iki 1'936 metų parodo nuo
latinį didėjimą išgėdinimų: 
1931 ‘ ‘
1936

metais buvo 1279, o 
metais — 1682.

LITVINOVU1 pavo-
Iš Maskvos eina gan

dai kad žymiausiam Sovie
tų diplomatas Litvinov ga
li kurią dieną atsirasti ca
ro Stalino žiauriuose na
guose. Susirūpinimas kilo 
nuo to kai paršauktas iš 
Berlino Sovietų ambasado
rius Berlinui Jurenev, arti
mas Litvinovo draugas, ta-( 
po suimtas.

I£l 
jus.

Arimų, ganiavų laukai 
Skeveldromis nukloti buvo, 
Jais vingiais driekės apkasai, 
Ten tūkstančiai kareivių žuvo.... 
žvaigždėtą naktį, po dangum, 
Liepsnojo vis gaisrų pašvaistės, 
Kulkosvaidžių audros lietum 
Mirtis per naktį dūko, švaistės.... 
Negreitai tilo gaudesys, 
Dar mėtė sviedinius patrankos, 
Širdyj kerojo liūdesys
Pažvelgus į nutrauktas rankas.... 
Prieš aušrą, tekant saulei tik 
Tada nutilo kanonada, 
Trumpai galėjome primigt, 
Nejausdami ir savo bado.
Ne visi kėlėsi kartu,
Ne visi matė saulę tekant.... 
Taip sunku buvo ir graudu 
Kad jie širdies nejuto plakant.... 
Pakirto juos žiauri mirtis, 
Paliko amžiams- nesugryžę, 
O man vaizduojąs ta naktis 
Ir tie draugai gulį po kryžiais. .. .

Šiauliai. VI. šaulys.

TOLIMA MEILĖ
Aš dainuočiau per dienelę,
per visą naktelę,
Kad iškviesčiau, kad iššaukčiau 
mylimą mergelę.
Vieną tylų vakarėlį
liūdžiu prie langelio,
Laukiu gryžtant mergužėlės 
tolimo kraštelio.
Mano dainos sielą veria,
aidas toli plaukia,
Eisiu pats jieškot mergelės, 
gal ji manęs laukia....
Eisiu toliman kraštelin, 
klaidžiosiu, jieškosiu,
Kaip pavasario gėlelę 
radęs išbučiuosiu.
Jau sugryžo rudenėlis, 
sugryš žiemužėlė,
Tiktai nėra, nesugryžta
mano mergužėlė....
Vai, Dievuliau, mano brangus, 
kuom aš nusidėjau,
Kodėl tolimą mergelę 
karštai pamylėjau?....

• Tatarėlis.

(

Ą TEINANČIAIS metais visa Lietuva iškilmin- 
■* * gai minės nepriklausomo* gyvenimo 20 me
tų sukaktuves. Jau dabar pradėta joms spar
čiai ruoštis.

Nesenai buvo sudarytas tam tikras komi
tetas, kuris rūpinasi paruošti iškilmių progra
mą.

Be eilės kitų iškilmių, Kūno Kultūros Rū
mai ruošia pirmą Tautinę Sporto Olympiadą. 
Vyriausybė Olympiados ruošimui pritarė. Pa
rengiamieji darbai jau pradėti.

Tautinė Sporto Olympiada turi du tikslu: 
Lietuvos jaunimą suartinti su užsienio Lietuvių 
jaunimu ir paskatinti musų sportininkus dau
giau dirbti bei tobulėti. Užsienio Lietuvių jau
nimas ruošiama Olympiada yra jau gyvai susi
domėjęs. Iš Suvienytų Amerikos Valstijų gau
ta žinių kad iš ten į Olympiadą atvyks gražus 
Lietuviško jaunimo būrys.

Olympiados programas yra jau sudarytas. 
Jo bendrieji punktai yra tokie: Jurų sportas, 
kamuolio žaidimas, lauko tenisas, atletika, šau
dymas, žirgų sportas, vandens sportas, oro spor
tas, tautiški šokiai ir žaidimai ir mokyklinės 
jaunuomenės pasirodymas.

Olympiadai skiriama maždaug dvi savaitės 
laiko. Ji įvyks 1938 metų Liepos mėnesio pa
baigoje ar Rugpjūčio pradžioje. Dalį programo 
numatoma perkelti į Klaipėdą. Ten bus vykdo
mas jurų sportas, plaukymas ir irklavimas. Mat, 
ateinančiais metais Klaipėdoje įvyks tarptauti
nė vandens regata, kurioje numatoma dalyvaus 
daug jachtų iš užsienių, net iš Amerikos. Tokiu 
budu, tarptautinę ir olympinę regatas bus ga
lima sujungti į vieną, o tai įspūdį padarys dar 
didesnį.

Šią Olympiadą ruošia Lietuvos tautinis 
olympinis komitetas, kurį sudaro atskirų Ku
ro Kultūros Rūmų sporto šakų vadovybių pir
mininkai ir kviesti asmenys. Vėliau olympinis 
komitetas stos nariu į tarptautinį olympinį ko
mitetą ir tvarkys Lietuvos sportininkų olympi- 
nius pasirodymus užsieniuose. Greta to, nu
matoma sudaryti apie 15 -įvairių sporto sričių 
pagelbinių komitetų. Ateityje tokios tautinės 
sporto olympiados norima padaryti nuolatinės 
ir periodinės. Tai butų gražios ir reikalingos 
nuolatinės musų ir užsienio Lietuvių jaunimo 
sporto šventės. “Uk. Pat.”

gėrimo Kinuose 
Kadangi Kinie- 

tai beveik visos 
kitos kalbos perėmė tą žodį, t. y. tuomet kai 
pradėta tose šalyse arbata naudoti. Antai Ru
sai vadina ją “čai”. Persai ir Portugalai vadi
na “ča”. Arabai sako “šai”, ir Turkai — “čai”. 
Holandai apšaukė arbatą žodžiu “thee”, ir An
glai “tea”.

Lietuviai nedavė tam žodžiui įsikurti, juo 
mažiau prigyti jų kalboje, kuomet buvo savas 
žodis “arbata”, pavadinimas kuris siekia senų 
senovę. Pas senovės Lietuvius arbata buvus 
gyduole, išvirinta tai iš ramunių, liepų žiedų, 
ir tt. Taip ir šiandien, bent kuris lapelių ar 
šaknelių nuviralas vis tebėra “arbata”.

Iš Europiečių, Portugalai buvo pirmutiniai 
pasiekti Kiniją juromis, 1516 metais, ir patirti 
apie arbatą, tą blaivybės palaimą. Pasaulyje 
yra tik trys nesvaiginanti dirbtiniai gėrimai: 
kava, arbata ir kokoa.

1567 m. Rusija patyrė apie arbatą per sa
vo keliautojus, Ivaną Petrovą ir Barnušą Jaly- 
ševą, kuriedu buvo Kinijoje. Tačiau parodymui 
jie neparsigabeno, nei lapelių, nei šakelių, tik 
papasakojo apie arbatos auginimą ir gėrimą 
Kinuose.

1689 metais Rusams ir Kinams pasirašius 
Nerčinsko Sutartį pradėta varyti arbatos pre
kyba per Mandžuriją ir Mongoliją į Rusiją, re
gis sausžemįu. Prig samavoro arbatinėse ir 
Lietuviams teko nevienas amžius praleisti. Sa- 
mavorui skolinga ir patarlė, “už tuos pat pi
nigus”, nes gėrikas pirkdavo tik cukraus šmo
telį ir laikydavo už dantų, o pliunydavo verdan
čią arbatą stiklais, keista Rusų mada. Nors šį 
gėrimą Lietuviai vadina “arbata”, bet indą ku
riame ją verda vadino “čainiku”. Vis kuriame 
nors pavidale Kinų “ča” likosi Lietuviuose.

Holandai, sakoma, buvę pirmi atvežti arba
tos Europon, 1610 metais, ir iš jų pirkosi Skan
dinavai, Vokiečiai ir kiti. Apie tuos laikus ir 
Lietuviai gavo patirti apie arbatą.

Beje, Lietuvių “arbata” bendra su Lotynų 
“herbą” ir Ispanų “yrba mate”.

Kaslink kavos, Lietuviai pažysta ją iš se
no, ir darydavo ją iš kviečių ar gilių.

P. W. Urban.

KEISTA IR ĮDOMU

YRA TAM TIKRA veislė paukščių, kuriuos 
Amerikoje vadina Kingbird (Karalpaukščiai). 
Jie yra nedideli, tik apie poros sprindžių spar
nų išskėtimo, tačiau jie drąsiai puola erelius ir 
vanagus ir juos apmuša jeigu artinasi prie jų 
lizdo. Vienatinis to karalpaukščio ginklas yra 
jo mažas snapas, spartumas ir drąsa.

KARVĖS ar jaučio protas nėra taip men
kas, nors kaip kas mėgsta taip manyti. Pas
tarais laikais Cornell Universitetas Amerikoje 
darė tyrinėjimus naminių gyvulių proto, 
tyrinėjimai pakeitė manymą kad arklys 
gudresnis iš kitų galvijų. Tyrinėtojai 
karvės yra daug gudresnės negu arkliai.

AMERIKOS Vakaruose yra keista paukš
čių veislė, kuri turi “vandeninius sparnus”. Tie 
paukščiai gali plaukti po apačia arba bėgioti 
dugnu smarkiai tekančių kalnų vandenų, ir ten 
jieško sau maisto. Savo lizdus jie daro iš mo
lio ar purvo, visai prie briaunų ir smarkiai te
kančių vandenų pakraščių.

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

MARIJA BOČKAREVA
Rusiįos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Farašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi._____________1.00

Šie 
yra 

sako

IŠNIEKINTOS
VĖLIAVOS

Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p..................$2.00

Reikalaukit “Dirvoje”

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00 

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

REIKALAUKIT "DIRVOJE"

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ 
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SENO AMERIKOS 
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Per TVORA!
PASIŽVALGIUS

(Tęsinys iš pereito num.)

ANTRA DIENA PITTSBURGHE

Pas Juozą Virbicką, ir South Side 
Lietuvių Piliečių Klube

Carnegie Muzejuje, daugiausia gamtos sky
riuje, praleidau apie porą valandų, ir laikas pra
bėgo labai greitai.

Po septintos valandos vakaro gryžau mies
to centro linkui ir užvažiavau pas žinomą tau
tininką veikėją, Juozą Virbicką. Rytą p. Piva
ronas sakė kad šį vakarą Lietuvių Piliečių klu
be įvyks sportininkų priėmimo komiteto galuti
nis susirinkimas, taigi ten susitarėm susieiti ir 
kartu važiuoti namon, ir man proga buvo apsi
lankyti tame klube ir šį-tą patirti.

Virbickas papasakojo kad Lietuvių Mokslo 
Draugijos salė, kuri randasi netoli jo namų, da
bar yra visai puikiai išpuošta, tam darbui pra
leista apie pora tūkstančių dolarių. Tos salės 
pirmininku yra jaunas vaikinas, Vytautas Vir
bickas, Virbicko sūnūs. Nebuvo laiko tą salę 
aplankyti, bet joje esu kitais atvejais buvęs, 
todėl ir nesistengiau nueiti, o važiavom į South 
Side, kur turėjom susieiti su Pivaronu.

Apie Juozą Virbicką štai kokių žinių ga
vau:

Virbickas Pittsburghe gyvena jau nuo 1905 
metų rudens, taigi senas šio miesto gyventojas, 
viską apie vietos Lietuvius žinp kaip iš knygos. 
Jis ir dirba daug: per eiles mietų tarnavo Lietu
vių draugijose: vienoje, pirmininkas, kitoje vi
ce pirmininkas, kitoje sekretorius, dar kitoje 
iždininkas, organizatorius, delegatas, ir taip be 
galo.

Virbickas Lietuvoje iš amato buvo kalvis 
ir čia atvykęs tą patį darbą dirba iki šiolei. Iš 
jo amato galima spėti jo stiprumą, patvarumą, 
ir tas pritinka jo darbui visuomenės reikaluose.

Jis yra kilęs iš Skirsnemunės, prie Nemu
no, Raseinių apskričio. Gimė Gruodžio 24 d., 
1885 metais. Amerikon atvyko Birželio 24 d., 
1905 m., Į Bostoną, bet ten neilgai gyvenęs tą 
pat rudenį atvažiavo į Pittsburghą.

Iš Lietuvos važiavo per Smalininkus į Til
žę, iš ten į Rotterdamą ir atplaukė į New Yor
ką, iš kur nuvažiavo į Bostoną, kur turėjo ant
rašą.

Virbicko žmona, Ona, kuri mirė 1932 me
tais, buvo iš Dainių k., Jurbarko parapijos. Ji 
taipgi daug darbavosi vietos Lietuvių tarpe, da
lyvaudama kartu su Juozu vaidinimuose ir visor- 
kiuose rengimuose Lietuviškų vakarų.

Jiedu išauklėjo tris vaikus, dukterį Mildą, 
kuri baigė mokytojos mokslą Pitsburgho Univer- 
site, ir dabar yra ištekėjus, po vyru Brosky. 
Milda iš pat jaunų dienų, būdama gabi pianis
tė, darbavosi scenoje, muzikaliuose program uo- 
se, akompanavo ir po šiai dienai akompanuoja 
dainuojantiems vietiniams ir svečiams artis
tams.

Sūnūs Vytautas darbuojasi Lietuvių Moks
lo Draugijoje kaip jos pirmininkas, lanko Car
negie Technologišką Institutą. Jauniausia jo 
dukrele, Danutė, dar lanko pradinę mokyklą.

Nors likęs našliu turi daugiau reikalų prie 
namų prižiūrėjimo, jis vistiek dirba draugijose 
kiek tik jiegos leidžia. Visa šeima priklauso 
SLA. 40 kp., pats priklauso klubuose, Tautiškų 
kapinių valdyboje, Lietuvių Kambario komite
te, Sandaros kuopoje, seniau priklausė prie TMD, 
Daug dalyvavo SLA., Sandaros ir kituose sei
muose delegatu. Kuomet buvo keliama Lietu
vos Laisvės Paskola, jis darbavosi komitete, pir
ko bonus, gausiai rėmė aukomis Lietuvą ir vi
sus fondus, bendrovėse pirko šėrus. Laikraš
čius skaito: Dirvą, Sandarą, Tėvynę, Vienybę ir 
Lietuvęs Ūkininką.

Atvykęs į Pittsburghą, sako, rado jau ne- 
kurias draugijas sutvertas, rado parapijas, bet 
su parapijomis visą laiką nieko bendro neturė
jo. Darbavosi prie suorganizavimo Birutės cho
ro, senesniuose laikuose, kurį vadovavo J. Gra
jauskas, paskiau J. L. Senulis.

Amerikoje Virbickas turi dvi seseris, Pra
nę Markšaitienę ir Petronėlę Senjulienę, abi jos 
gyvena Chicagoje.

Lietuvių Piliečių Klubo Namas
Pervažiavę 22-ros gatvės tiltu per Mo- 

nongahela upę į pietinę miesto dalį, tuoj pasie
kėm Jane Street, kur randasi ta garsi Lietu
vių salė, kurioje buvo paskutinis SLA. seimas, 
ir kurioje yra įvykę kitų žymių parengimų.

Virbickui, Pivaronui ir kitiems atliekant 
savo biznio reikalus, gavau progos pasikalbėti 
su keletu ten buvusių Lietuvių, kurie prie ba
ro užsigerdinėjo ir būdami labai vaišingi vienas 
po kitam ir man siūlė užgerti kokio skystimo. 
Tuoj atsirado ir pažystamesnis, Jonas Petraitis, 
Clevelandiečio musų kaimyno Petraičio brolis, ir

pasikalbėdamas su juo gavau daugiau žinių apie 
šį klubą.

Pernai, 1936 metais, Lietuvių Piliečių Klu
bas minėjo savo 25 metų sukaktuves. Tą salę 
įsigijo 12 metų atgal, kuomet susivienijo į šį 
vieną klubą dar kiti du Lietuviški klubai. Tuo 
laiku tas namas su sale ir visais įrengiais bu
vo Vokiečių kultūrinis centras, bet jie bankru- 
tijo, nepajiegė išlaikyti, taigi Lietuviai prisitai
kę nupirko už $24,000 ir dabar puikiai gyvuoja. 
Didžioji salė turi diktoką sceną vaidinimams, 
pačioje salėje yra vietos dėl 6—7 šimtų žmo
nių. Apačioje yra susirinkimams kambariai ir 
virtuvė, yra bolių raičiojimo vieta, o greta di
džiosios salės ilgas siauras kambaris su dideliu 
baru, prie kurio biznis visada eina gerai. Klu
bo bartenderiais ir gaspadoriais yra Vincas ir 
Marė Burduliai, labai tam bizniui tikę.

Lietuvių Piliečių Klubo pirmutinis pirminin
kas buvo Jonas Grajauskas, kuris, kaip nelai
mingai pasitaikė, man čia beesant buvo jau au
tomobilio sužeistas ir gulėjo ligoninėje. Kitas 
pirmininkas buvo K. Stravinskas, ir trečias bu
vo pats Jonas Petraitis. Klubas moka pašalpos 
po $7.00 į savaitę, o nariai į pašalpos skyrių mo
ka po 50c į mėnesį.

Papasakojo kad šioje pietinėje miesto daly
je yra dvi Lietuviškos, parapijos, viena Šv. Ka
zimiero Romos katalikų parapija, kur klebonau
ja Kun. Magnus Kazėnas, antra tautiška, ne
priklausoma, klebonauja Kun. J. Aučius.

Petraitis papasakojo ir apie kitas Lietuvių 
įstaigas ir organizacijas, apie kurias vėliau pa
siryžau daugiau patyrinėti ir užsiršyti.

Pats Jonas Petraitis paeina iš Eržvilgo pa
rapijos, Tauragės apsk., Kuzių kaimo. Ameri
koje gyvena nuo Balandžio 17 d., 1902 metų. 
1909 metais įsisteigė fotografijų studiją, ir da
bar tą biznį tebevaro.

Čia pat Pittsburghe yra ir kitas jo brolis, 
Juozas, kuris turi rūbų siuvimo ir taisymo įs
taigą, ir gerai gyvuoja. Jis Amerikoje gyvena 
nuo 1910 metų Rugpjūčio mėnesio. Išskyrus ką 
1920 metais vieną metą gyveno Cevelande, jis 
visą laiką išgyveno Pittsburghe.

Abu Petraičiai priklauso prie įvairių vie
tos organizacijų, kuopų, klubų, ir darbuojasi su 
visais. Taipgi prenumeruoja po keletą Lietu
viškų laikraščių. Lietuvoje jie dar turi brolį, 
Jeronimą, ir seserį, Petronėlę Zdanavičienę.

Jonas Petraitis užsiminė kad čia tik ką at
sidarė dentisterijos ofisą jaunas Lietuvis den- 
tistas, Dr. J. A. Daugert (Daugirdas), Ameri
koje gimęs, baigęs Pittsburgho Universitete 
mokslą. Jis buvo žymus futbolistas tame uni
versitete, per tai gavo ir apmokamą mokslą. 
Dr. Daugert paeina iš Shenandoah, Pa.

Po mitingo, su Pivaronu gryžom namon, 
nakvynės, o apsilankyti ir plačiau pasimatyti 
su South Side Lietuviais pasiskyriau rytoj.

Gryždami namon, sustojom dar Pivaronu 
duonkepykloje, ir gavau progą pamatyti jo kep
tuvę dar nesenai įtaisytą naujomis mašinomis. 
Jau girdėjot apie mašiną kuri viščiukus perina, 
o čia pamačiau ir mašiną kuri kepa duoną. Iki 
šiol mes žinojom kad duoną kepama pečiuje, bet 
pas Pivaroną pamačiau mašiną kuri kepa duoną. 
Ir tiesiog stebuklas: per vieną galą į tą mašiną 
kiša tešlą, ratai sukasi, mašina eina, ten viduje 
kas tokio dedasi, ir kai baigia paskutinę tešlą 
į tą mašiną kišti, tuoj pradeda išeiti gatava iš
kepta duona per kitą skylę: jokio laukimo, jo
kio vargo.... Ta mašina kaštuoja tūkstančius 
dolarių, bet tikra duonai kepti mašina, ir nega
li būti dėl to jokio argumento. Vienu kartu 
per tą mašiną galima pervaryti kelis šimtus ke
palų duonos iki ji kartą apsisuka....

Jeigu Lietuvoje kas pamatytų šią duoną 
kepamą mašiną tikrai sakytų kad tai atsirado 
tas senai visų laukiamas Liciperius su savo pe
čium ....

Štai kokias duonas Pivaronai kepa: Lietu
višką ruginę, stambią ruginę, pusbaltę mpišytą 
kviečių ir rugių miltų, baltą, nepjaustytą ir 
pjaustytą, ir turi įsitaisę mašiną kuri kartu ir 
pjausto ir vynioja duoną. Prie to kepa viso
kius pyragaičius sulyg užsakymo.

Pivarono keptuvėj dirba 16 darbininkų be 
pačių bosų. Jų duoną valgo plačiai visame mie
ste, ne tik Lietuviai, todėl jų biznis ne nuo Lie
tuvių priklauso. Per tai nekuriu siaurų politi- 
kieriukų rėkavimas kad “mes jūsų duonos ne- 
imsim” jeigu nešoks pagal jų muziką, Pivaro- 
nams nieko nereiškia.

Iš keptuvės gryžom namon — ir taip bai
gėsi antra diena Pittsburghe.
SEKA: APSILANKYMAS SOUTH SIDE, PAS 

BIZNIERIUS, HOMESTEADE, PRANCIŠ
KIEČIŲ VIENUOLYNE.

PASTABA: Po to kai iš Pittsburgho gry
žau, dviejų čia minimų asmenų padėtis žymiai 
pasikeitė: Juozas Virbickas apsivedė, o Cleve- 
landietis Kazys Petraitis mirė.

JAU OFICIALIAI patvirtin
ta faktas kad Japonija, Italija 
ir Vokietija pasirašė sutartį— 
viena kitai padėti kariauti. Pa
galbos tikslas — naikinti ko
munizmą.

ORLAIVIŲ vairuotojams į- 
vedama nauji įstatymai, ku
riais judėjimo taisyklės žy
miai suvaržomos.

NAUJAI į Washingtoną pa
skirtas pigiems gyvenamiems 
namams statyti komisijos pir
mininkas Strauss, iš New Yor
ko, pareiškė kad tokių namų 
pastatymas atsieis po $1,200 
už kiekvieną kambarį.

GIBAO, 500 mylių nuo Ha
vanos, Kuboj, gyventojai at
šventė 450 metų sukaktį, pami
nėjimui kai ten buvo sustojęs 
Kolumbas jieškant Indijos, ir 
atrado Amerikos salas.

SOVIETUOSE, Stalino val
džios ištikimas komisaras drg. 
Vareikis, Lietuvis, buvo siun
tinėjamas po Rusiją “valyti” 
Trockistų.. Bet pasirodė per- 
minkštas — matyt nenorėjo 
nekaltus apkaltinti — dėl to 
turėjo nustoti to svarbaus pa
skyrimo. — Kad kartais pats 
nepakliūtų....

VOKIETIJOS valdžioje vyk
sta svarbių nesusipratimų. Iš 
didelių pareigų pasitraukė Eko
nomijos Ministeris Schacht. Jis 
yra genijus ekonominių reika
lų, bet kaip nors nepatinka na
zių vadams, nesutinka su Hit
leriu. Schacht pasiliko Vokie
tijos banko valdytoju.

AMERIKA numato šymet 
parduoti 4,500,000 naujų ir 7 
milijonus naudotų automobilių.

NUO 1933 METŲ iš Vokie
tijos išvyko apie 100,000 Žydų, 
nepakęsdami persekiojimų. Dar 
liko apie 400,000, kuriuos iš 
Vokietijos išspausti tikima iki 
1950 metų.

JAPONIJA nori taisyti A- 
merikoje sukilusį blogą nusi
statymą prieš ją dėl užpuoli
mo Kinijos. Bet kai atvažiavo 
į San Francisco Japonų “Ge
ros Valios” delegacija, net pa
tys Japonai Amerikos darbi
ninkai nuėjo delegaciją pasitik
ti su protesto demonstracija.

ANGLIJOJE yra 42,000 gy
dytojų, iš jų pora tūkstančių 
yra moterys gydytojos.

AMERIKOJE yra 213 tiky
bų organizacijų ir pasekėjų.

KALIFORNIJOJ miesto su
rengto baliaus prizas buvo — 
ligoniui operacija. Prizas bu
vo tiek originalus kad už> tai 
baliaus rengėjai gavo prizą.

PINIGŲ popiera ir spauda 
yra tiek kitokia kad jiems su
degus ir pristačius pelenus, iš 
pelenų galima pažinti pinigus.

PUIK IAUSIAS Vokietijos 
buvusio kaizerio pasivažinėji
mo laivas (jachta) bus naudo
jama bananams vežioti.

KAS turite 1821 metų Ame
rikonišką dešimtuką už jį ga
lite gauti $450.

NISOBAR salose ir šiandien 
pinigai yra kokoso riešutai — 
kas turi daugiau tų riešutų tas 
skaitosi turtingesnis.

SAULĖS šviesa šviesesnė 
«iegu mėnulio net 618,000 kar
tų.

AMERIKOJ slaptai parduo
damas opium svaras kaštuoja 
net $3,000.

LOUISIANOJ juodukai gy
dosi save nuo slogos (vadina
mos hay fever) prarydami ke
lis žibančius vabalėlius....

PARAGUAJUJE (Pietų A- 
merikoje) yra vabaliukų kurie 
naktį leidžia raudonas šviesas 
iš savo priešakio ir užpakalio, 
o žalias — iš šonų. Tie vaba
lai vadinami “geležinkelio va
balais”.

ISPANŲ Amerikos karo lai
ku Kapitonas Gorgas apsišvies- 
davo žėrinčiais vabaliukais pri
pildyta bonka. Jis tą bonką 
naudojo ir mūšio lauke apsi
švietimui savo planų.

GAZO UGNIS duoda tik 3 
nuošimčius šviesos. Arch lem
pa 10 nuoš. Taip vadinamas 
ugninis vabaliukas duoda savo 
šviesos tiesioginiai šviesai net 
95 nuoš.

JAPONIJOJE yra net atski
ra pramonė, kuri gana sėkmin
gai veikia. Parduoda šviesi
mus vabaliukus, kuriuos nau
doja apšviest sodus naktį, ypa
tingai gegužinėse.

ELBERT HUBBARD pasa
kė labai gerą mintį: Aš geriau 
norėčiau įvertinti daiktus ku
rių neturiu, negu turėti kurių 
neįvertinu.

KAS rūpinasi ką žmonės 
apie jį kalbės, tas turi daugiau 
pasitikėjimo kitais negu pats 
savimi.

“KAIP GAMTOJE ŠVIESI 
SAULĖ, TAIP VISUOME
NINIAME TAUTOS GY

VENIME RIMTAS 1 
LAIKRAŠTIS”

(“Dirvos” Redaktoriaus K. S. 
Karpiaus 20 metų laikraščio 

redagavimo sukaktį 
minint)

Nekartą mums teko matyti 
vaizdą kaip ūkanotoje, niūrioje 
naktyje, be saulės šviesos tam
sos glūdumoje, giružės gelmė
se vilkai staugia, pagiriais pe
lėdos kaukia, po panamius šik
šnosparniai zirgzdami lekioja, 
pamatę žmogų puola akis dras
kyti.

Bet aušrai rytuose brėkštant 
ir saulelei aukštyn kylant pra
dingsta tie gyvūnai, iš balų ir 
dauburių rūkais miglynai auk
štyn pakilę, pilkais debesėliais 
pavirtę erdvėje sau pluduriuo- 
ja, gi sunkesnėji migla gaubia 
augmeniją, ir pirmutiniams 
saulės spinduliams išėjus, vir
sta į brili j antiškus žibučius, 
į rasą. Saulei pasirodžius, lau
kų gėlės kelia viršūnėles drą
siai aukštyn. Ant kluonų liz
duose garniai dantimis kalena, 
pakilęs veversys džiaugsmingai 
čiviriuoja; laukai- raudonai žy
dinčiais dobilais apaugę gyvais 
bukietais puošia žemę garbei 
Pasaulio Kūrėjo.

Taigi, kaip saulės įtekmė 
veikia gamtoje, taip lygiai ir 
visuomenės, tautos ir valstybės 
gyvenimo eigoje rimtas laik
raštis ar nuosekli knyga atlie
ka savo darbą.

Kada išsiplatins musų tau
tinė spauda taip kaip saulė 
dieną, visuomenės gyvenime 
išblaškys miglas ir rukus, ta
da Marksistiški vilkai liausis 
staugę, išgamiškos pelėdos nu
stos kaukusios, o plėšrieji šik
šnosparniai komunistai nega
lės rimtajai Lietuvių visuome
nei akių draskyti. Užviešpa
taus toks malonumas kaip ryt
metį gamtoje Lietuvos padan
gėje.

Taigi ir patys skaitykim ir 
platinkim tarp kitų rimtą Lie
tuvių tautišką ir katalikišką 
spaudą.

šia proga ir sveikinu “Dir
vos” redaktorių p. Karpių, ir 
kartu visus kitus rimtųjų laik
raščių redaktorius ir jų bend
radarbius. Ant. žiemys.

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.
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iDirva’ per 14 mėnesiu tik už $2
Štai naujiena visiems tiems kurie “Dirvos” neskaito 
ir tiems kurie žada išrašyti “Dirvą” savo giminėms 

draugams: Kurie dabar, nelaukę galo metų, išsirašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam — užsimokėdami 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

i
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TAI TAU IR LINKSMYBĖ

(SLA. Salės Atidarymo 
Banketas—Bry klyne)

Į banketą eini 
žmonių pamatyti, 
Linksmybių sau jieškai 
Tu ten tarp savųjų, 
Nori kuodaugiausia 
Ten susipažinti, 
Ir daugel surandi 
Draugų mylimųjų.

Su draugais suėjęs: 
“Sveikas —, į sveikatą”; 
Viens kitam gerovių 
Pradedi linkėti.
Kai namon sugryžti 
Niekas net nežino 
Kiek vargšė galvelė 
Turi nukentėti.
Nors pili į pilvą, 
Bet ir galvon eina. 
Kai sumaišai visko 
Ir pradeda rūgti, 
Į tuščią smagaunę 
Gazai kai sueina 
Tai, brolyti mano, 
Rodos turės trukti!....

Tuokart išgaruoja 
Tos visos linksmybės^ 
Užsimiršti viską 
Kas ir gera būna. 
Jei pati prie šono 
Dar ardo ramybę —, 
Tai ir po linksmybės —• 
Vakarykščia žūna.

Ku Ku.

“NAUJOJOJE GADYNĖJE” 
skaičiau svarbų pranešimą kad 
“Ispanijos Lojalistai Ruošiasi 
Didelėm Kovom su Fašistais”.

Tai turbut tie smarkus lo
jalistai iki šiol miegojo kad 
sukilėliai “fašistai” jau baigia 
užimti iš jų visą Ispaniją.

LIETUVOS’ “demaratai” de
javo, skundėsi, aimanavo kad 
kitos šalys Lietuvos dabartine 
valdžia nepasitiki, kad neuž- 
riš jokių politiškų, bizniškų ir 
diplomatiškų mazgų, o kaip 
žiuri tai jų pranašystės nieku 
baigėsi: Lietuva su kitomis 
šalimis primezgė visokių tam
prių mazgų, o ant galo dar di
delė Amerika pasiuntė į Lietu
vą savo plenipotencialą minis- 
terį.

KAIP KOMUNISTAI 
DALINASI

Dėl ko. komunistai skelbia 
pasaulyje lygybę ir nori pasi
dalinti su kitais tą ką kiti tu
ri? Ar jie patys sutinka da
lintis su kitais tuo ką jie tu
ri?

Pažiūrėkit:
Raulas — Ar tu, drauge, esi 

komunistas ?
Motiejus — Taip, drauge.
Raulas — Jeigu tu turėtum 

du automobiliu, ar duotum vie
ną man ?

Motiejus — Taip, drauge.
Raulas — Jei tu turėtum 

dvi vištas, ar duotum man vie
ną?

Motiejus — O, ne, ne!
Raulas — Kodėl neduotum?
Motiejus — Todėl kad aš dvi 

vištas turiu....

PRANAŠAUJA ŠILTĄ ŽIE
MĄ. Švedijos meteorologijos 
stoties viršininkas pranašauja 
kad šių metų žiema busianti 
nepaprastai šilta ir. šalčių visai 
nebusią. į
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K. S. Karpiaus Kalba
Pasakyta Clevelande Lapkričio 14 d., Lietuvių Salėje, Laike Paminėjimo 

Jo 20 Metų Dirvos Redagavimo Sukakties
Clevelando Lietuvių tautinė 

je dirvoje dirbantis ilgiausi 
negu kuris kitas Clevelandieti 
reikia sakyti yra Antanas K 
Praškevičius. Buvo kitų dau 
dirbusių, bet jie jau pasitrai 
kė, arba sulėtėjo; kiti dirb 
ir dabar gana įtemptai, bet ji 
vėliau pradėjo su tautininkai 
darbuotis.

šymet suėjo 45 metai Praš 
kevičiaus amžiaus, ir 25 meti 
jo į Ameriką ir į Cleveland. 
atvažiavimo.

A. M. Praškevičius gimė Bii 
želio 22 d., 1892 metais, Kalvi 
miestelyje, Trakų apskrityje 
Kaip ir kiti jauni Lietuviai 
šalinosi nuo tarnybos Rusijo 
kariuomenėje, ir išvažiavo 
šią laisvą šalį, kur nereikia ka 
riuomenėje, tarnauti, jeigu ne 
nori — nors gal ne visai taip, 
ištikus karo laikui.

Amerikon jis važiavo per 
Eitkūnus į Bremeną, ten sėdęs 
j laisvą atsidūrė Baltimorėje, 
Liepos 6 d., 1912 metais, iš 
kur patraukė į Wilmerding, 
Pa. Bet ten neilgai gyvenęs, 
tų pat metų rudenį atkeliavo 
į Clevelandą ir čia gyvena vi
są laiką, išskyrus 1918 metų 
tarpą, kuomet buvo paimtas į 
Amerikos kariuomenę karo lai
ku. Laimingas buvo tuo kad 
jafti neprisiėjo į Prancūziją iš
važiuoti, ir karas baigėsi.

Tais laikais kai jis į Cleve
landą atvažiavo, čia Lietuvių 
parapijoje buvo Kun. Halabur- 
da. Pats Praškevičius iš Lie
tuvos buvo geras katalikas, 
bet čia atvažiuoti pataikė į pa
čias parapijonų su klebonu 
muštynes ir nuo to “atsikan- 
dęs”, pasiliko nuošaliai nuo 
bažnyčios. Tuo laiku, pasako
ja, čia buvo smarkus Lietuvių 
veikimas, buvo suorganizuotos 
kelios Lietuvių kareiviškos 
draugijos, gyvumas Lietuvių 
kolonijoje buvo jaunas ir dide
lis.

Tautiškai susamonintas An
tanas M. Praškevičius buvo iš 
Lietuvos. Jų bažnytkaimyje, 
Kun. Kazakevičius platino Lie
tuvybę visomis pastangomis: 
nedavė jam Lenkiškai nei skai
tyti, sako įdovė Lietuviškas 
knygas, ir nuo to ‘■jis patapo 
geras Lietuvis.

Clevelande d a r.b uodamasis, 
jis buvo ir tebėra vadovybėje 
tautinių draugijų ir SLA. kuo
pos. Buvo nariu TMD. 20 kuo
pos visą laiką kaip ji gyvavo, 
ir dabar jai atgijus vėl įstojo. 
Tebėra Sandaros kuopoje, ku
rią palaikė nuo pat jos įsistei- 
gimo. Kitados čia gyvavo di
delis tautinis vyrų Varpo cho
ras^ prie kurio daug truso jis 
padėjo.

SLA. 14-toje kuopoje dirba

štisai visą laiką, kurios valdy- 
oje užėmė įvairias vietas ir 
aug padėjo pastangų atsikra- 
yti šioje kuopoje bolševikų ir 
ocialistų įtekmės. Buvo kuo- 
os delegatu keletoje SLA. sei- 
aų.

Praškevičius žymią rolę lošė 
• lošia Dr. Vinco Kudirkos Pa- 

,alpinėje Draugijoje, kurioje 
>riklauso nuo 1913 metų, šio- 
e draugijoje taip pat padėjo 
laug pastangų “apvalyti” ją 
įuo raudonųjų gaivalų įtakos.

Dabar gi, jo sumanymu, Dr. 
Zinco Kudirkos Draugijoje su- 
.elta fondas įgijimui Lietuvių 
fulturiniam Darželiui Dr. V. 
fudirkos biusto, kuris mano- 
na pastatyti jau sekančią va- 
arą, sueinant 80 metų nuo Dr. 

Zinco Kudirkos gimimo.
Be to, jis yra Lietuvių Tau

pymo ir Paskolos Draugijos ir 
Liet. Demokratų Klubo valdy
bose, kur pašvenčia daug lai
ko dirbimui.

Lietuvos reikalų rėmime bu
vo vienas iš pirmutiniųjų, au
kaudamas kada buvo reikalin
ga aukos; dirbo Lietuvos Lais
vės Paskolos komitete, pirko 
bonus, pirko Lietuviškų bend
rovių šėrus. Gausiai prisidėjo 
palaikymui tautinių reikalų čia 
Clevelande ir Amerikoje, ir 
1918 metais buvo delegatu Vi
suotiname Amerikos Lietuvių 
Seime, kur buvo keliama reika
lavimas Lietuvos nepriklauso
mybės ir Amerikos pripažini
mo Lietuvai.

Vedęs p-lę Stellą Macevičiū
tę, iš Plymouth, Pa., ten gi
musią ir daug dirbusią su te- 
naitiniais Lietuviais. Jiedu au
gina dvi dukreles, Jievą ir Da
nutę.

Lietuvoje Praškevičius arti
mų giminių jau neturi. Ame
rikoje, Kalifornijoje gyvena jo 
vienas brolis, o Clevelande tu
ri seserį, Katrę Pranckunienę.

Skaitė ir skaito tautinius 
laikraščius: Lietuvą, Dirvą,
Vienybę Lietuvninkų, Sandarą, 
Tėvynę, Amerikos Lietuvį, ir 
yra Dirvos Bendrovės šėrinin- 
ku.

Iš senesnių Clevelando tau
tinių veikėjų prisimena šiuos: 
L. P. Baltrukonis, A. Šimkū
nas, Janušaitis, J. šutris, Jo
nas Plerpa (Lietuvoje), Gritė 
(Washington valst.), M. Sace- 
vičius, Usevičius, Antanas Zda- 
nis, Julė Baltrukoniutė, Elena 
Miliauskiutė, Agota Aksomai- 
čiutė, Aksomaitis, M. švarpa, 
J. P. Garmus, M. Cigas, V. S. 
Jokubynas, M. L. Vasiliauskas, 
J. žemantaitis, J. Brazauskas 
ir kiti.

Aprašymai bus apie visus rim
tus šios kolonijos vyrus ir mo
teris, be jų pažiūrų skirtumo.

Nuo Redakcijos: Skaitykit 
Dirvoje įdomius aprašymus a- 
pie pažymesnius Lietuvius Cle
velando veikėjus ir biznierius.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

VYNO PARDUOTUVĖ
Lietuvių apgyventoje vieto

je, 1394 E. 66 St., atsidarė di
delė skanių vynų parduotuvė, 
kur galima nusinešti savo in
dus ir gauti vyno pirkti tiesiog 
iš bačkų, kokio kas nori, už 
visai žemas kainas, šiame nu
meryje telpa jų skelbimas.

PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

SFOUR STAR CAFF4
f ★ ★ ★ ★ 1

^DEGTINĖ, VYNAS, ALUS!
Duodama Geras | 

’ valgis. Ž
MUZIKA PENKTADIENIO Ž 

; IR ŠEŠTADIENIO VAK. f 

JOHN MEYER į 
Telef. ENdicott 9162 X 

6512 Hough Avenue Ž
❖ 4

Už surengimą šitokio didelio 
paminėjimo mano 20 metų Dir
vos redagavimo, gerbiamieji, 
kaltinkit mano vieną iš pirmu
tinių pažystamų Clevelande, ir 
anais laikais labai daug dirbu
sį tautininkų eilėse, jums gerai 
žinomą šio vakaro pirmininką 
Antaną ždanį... Klausit kodėl? 
Nagi jis sumanė rengti 20 metų 
paminėjimą, nors aš norėjau 
laukti 25 metų sukakties. — 
Negerai, rengkim dabar, aš ga
liu nesulaukti 25-tų sukaktu
vių, sako jis. — Kodėl sakai 
gali nesulaukti 25 metų sukak
tuvių? Juk tik penki metai 
daugiau, — sakau aš. Aš ga
liu apsiženyt — sako jis...

•¥• ‘T

Pirmiausia, gerbiamieji, 
noriu padėkoti tiems visiems 
kurie šiandien šiame programe 
dalyvauja — vietos veikėjams, 
mano draugams, ir svečiams, 
kurių tokia gausybė — ir to
kių įžymių — į Clevelandą ga- 
lęjo susirinkti. Ačiū Lietuvos 
operos artistei panelei Rakaus
kaitei, kurią pažinojau iš anks
čiau, ir kuri prieš išvažiavimą 
į Lietuvą prieš 15 metų atgal 
Clevelande koncertavo, 
buvo musų įsleistuves jai į Lie
tuvą. Buvodamas du kartu 
Lietuvoje po to, panelę Rakaus
kaitę esu sutikęs Kaune. Ačiū 
gerbiamam Latvijos Konsului 
ponui Schultz, Baltimorės Tra- 
fiko Vyriausiam teisėjui Lau
kaičiui, buvusiam laikraštinin
kui ponui Bačiunui, kuris da
bar jau neleidžia laikraščio, bet 
turi golfo fariną ir vis spaus- 
tuvininkauja; ir spaudos dar
bininkus remia; Vienybės re
daktoriui Tysliavai, ir visiems 
kitiems.

žinau, gerbiamieji, kad jus 
susirinkot čia ne manęs pama
tyti, bet tų svečių, ir aš kartu 
su jumis džiaugiuosi jais. Ar 
man pačiam teks sulaukti ki
to tokio pokilio, kad ir jau mi
nėtų 25 metų Dirvos redagavi
mo sukaktuvių? Laikas smar
kiai bėga ir žmogus kaip lapas 
tankiai krinta ir pasibaigia. 
Betgi, norėčiau sulaukti, ir 
kartu su jumis visais, kurie 
šį vakarą čia estate, vėl susiei
ti, kad ir prastesnėse iškilmėse, 
bet tik turėti jus visus savo 
draugais ir toliau ir vėl jus 
visus sveikus ir gyvus šioje 
salėje matyti.

Ne mane pagerbti šitokios 
iškilmės reikalingos buvo, bet, 
brangus Clevelandiečiai ir sve
čiai iš kitų miestų, tas viskas 
daryta jums —< jūsų pagerbi
mui — nes Dirva, ir aš ir tie 
kurie su manim dirba, visada 
stengėmės duoti jums ką Lie
tuviškame pasauliui geriausio 
galėjom surasti. Neaplenkė 
mus nei vieni artistai, nei žy
mus kalbėtojai nei svečiai — 
mes visi gavom juos pas save 
turėti, jais pasidžiaugti.

* ¥ ¥

Praėjus 20 metų gyvenimo 
Clevelande, turiu pasakyti kad 
tai buvo maloniausi mano gy
venimo metai. Gyvenau keliuo
se kituose Amerikos miestuose, 
bet niekur taip man nepatiko, 
kaip Clevelande, nor čia ir dau
giausia darbo radau ir reikia 
jį dirbti.

Dvidešimts metų, gerbiamie
ji, yra didelis laiko tarpas, ypač 
kuomet praeina patys geriau
si amžiaus metai. Pasenau aš 
čia Clevelande, su jumis dirb
damas... Koks skirtumas lai
ko yra galit palyginti tuo kad 
tie kūdikiai kurie tą rudenį kai 
aš į Clevelandą atvažiavau gi
mė, nekurie jau dabar yra ve
dę ir su savo vaikais. Net 
jūsų pačių kūdikiai anų dienų 
dabar yra vyrai ir mergos.

Apie savo darbus Clevelande 
daug neturiu ką pasakot. Visi 
mano darbai buvo dirbti plati
nimui laikraščio, ir knygų, ir 
dirbimui kultūrinių darbų, tau
tos vardo kėlimui ir palaiky
mui — su jumis visais talki
ninkaujant. Vienas žmogus 
niekad neko negali nudirbti, 
reikia visų talkos, ir aš esu la
bai dėkingas tai miniai Cleve- 
landiečių su kuriais mes kartu 
dirbdami daug padarėm savo 
tautos garbei, kuo gali pasidi- 1 
džiuoti ir Lietuva. Jus visi i 
mane pažystat, ir aš visus jus < 
žinau, jei ne iš vardo tai iš 1 
veido — beveik nėra tokio Lie-

aš

tuvio Clevelande su kuriuo aš 
nebūčiau turėjęs kokio reikalo, 
ar tai biznyje, ar tai laikraš
čio klausime, ar visuomenės 

' ar draugijų veikimuose. Jei
gu kurio pavardės neatsimenu, 
kas yra sunku, tai prašau at- 

. leisti. Bet jus visi esat mano 
pažystami, mano mylimi drau
gai ir draugės.

Dirvą palaiko ne tik vieti
niai, bet ir iš plačios Amerikos

■ Lietuviai — jie taip sakant
■ padeda jums Clevelande lai- 
i kraštį turėti, ir mes visada

privalom būti jiems dėkingi, 
i ir juos skaityti savo draugais.

¥ ¥ ¥

Šią sukaktį minint galiu tik 
džiaugtis kad Dirvos rėmėjų ir 
draugų skaičius padidėjo nuo 

i to laiko kai aš Dirvą paėmiau 
! vesti. Nors senieji miršta, ro- 
, dos skaitytojų eilės turėtų ma- 
, žėti, bet nuostabu yra kad gau-
■ nam naujų skaitytojų ir iš ki-
■ tur, ir vietinių ateina į redak- 
; ciją, dar mažai žinomų Lietu-
■ vių, kurie padėdami du dolarių
■ sako: “Aš noriu užsirašyti Dir- 
. vą...”

Iš kur atsiranda tie nauji 
i skaitytojai? Nagi yra daug
■ tokių kurie jauni būdami ne- 
. turėjo laiko, neskaitė, dabar
• jau apsivedę, surimtėję, su šei- 
i momis, turi namie sėdėti, tąi- 
i gi turėdami laiko nori ir lai-
■ kraštį užsirašyti. Per tai ir
■ sakau ir patariu ir Vienybės
■ redaktoriui nenuleisti rankų —
■ Amerikoje Lietuviškiems laik- 
; raščiams skaitytojų dar yra, ir
• reikia dirbti gavimui jų laik-
■ raščius užsiprenumeruoti. Yra
■ daugybė Lietuvių kurie dar nes- 
; kaito jokio laikraščio, ir mums

laikraštininkams tas sudaro 
i rūpestį. Jeigu žmogus skaito
■ nors kokį laikraštį, jis visgi 

yra platesnių pažiūrų, kad ir
■ vienpusiškų, negu tas kuris nie

ko neskaito. Toliau, kiekvie
nas Dirvos ar Vienybės skaitys 
tojas privalo remti savo lai
kraštį išrašydamas jį giminėms 
į Lietuvą ar kur kitur. Juk 
tai tokia mažytė suma pinigų

■ kurią tenka už laikraštį per 
metus užmokėti, o kokį malo
numą turi laikraštį skaitantis 
per ištisą metą!

Tiesa, laikraštis, nei redak
torius, negali patikti visiems, 
bet to ir nereikia. Laikraščio 
užduotis yra vesti kurią nors 
gyvenime vagą, svarbiausia gi 
šviesti žmones, informuoti juos 
kelti jų susipratimą ir pado
rumą — tokia tai maždaug lai
kraščio užduotis.

¥ ¥ ¥

Nenoriu praleisti nepaminė
jęs vieno labai svarbaus prie
tikio Lietuvos istorijoje, kas 
tiesioginai palietė ir mano re
daguojamą laikraštį — kas at
sitiko arti 11 metų atgal — 
tai tas garsus 1926 metų per
versmas Lietuvoje. Dirva, po 
to perversmo, buvo likus išvi
so tik su vienu draugu laikraš
čiu Amerikoje — su Vienybe, 
kurią tada redagavo velionis 
Juozas O. Sirvydas. Visi musų 
kiti laikraščiai buvo atsisukę 
prieš Lietuvą, prieš jos vyriau
sybę, na ir prieš mus. Mes 
tiesiog buvom kaltinami už tai 
kas Lietuvoje įvyko, ir nešėm 
nemenkesnę panieką ir pagie
žą nuo savo spaudos kokia bu
vo skiriama ir Lietuvos vyriau
sybei. šiandien, tačiau, padė
tis pasikeitus: jau yra šeši lai
kraščiai kurie daugiau atsižiūri 
į valstybingumą, ne į partijų 
vadų reikalus, ir jau šeši iš
vien užstoja Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus prieš musų kra- 
štutiniuosius — kairiuosius ir 
dešiniuosius — kurie savo at
kaklią politiką tebevaro — val
dyti Lietuvą savo partijos var
du, arba nieko! šiandien, Dir
vai, Margučiui, Vienybei, A- 
merikos Lietuviui, Sandarai ir 
Tėvynei išvien ginant Lietuvy
bės reikalus prieš musų išga
mas, matosi musų sustiprėji
mas ir organizacijose, ir Lie
tuvių susipratimas ir plates
nės pažiūros į Lietuvos valsty
bę. Jeigu mes, vidurinės tau
tinės srovės spauda, dirbtume 
tokiu fanatišku įtempimu ko
kiu dirba kairieji ir dešinieji, 
mes tikrai nudirbtume didelius 
darbus savo tautos gerovei, 
kam mes ištikro ir gyvename.

Lietuviais mes esam gimę ir
JL U

OASIS CAFE ■

W i n e - L i q u o r s - Beer
Floor S h ow — Music — Dancing 

Friday - Saturday - Sunday 
SUEIKIT ČIA SAVO LIETUVIUS DRAUGUS

7100 WADE PARK AVĖ.

■■
■
■

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

■

■

Lietuviais turime būti! Norė
dami būti gerais Lietuviais, tu
rime dirbti Lietuvybės darbą, 
ne kokius pašalinius mažmožius, 
kurie daugiausia tėra tik dar
bo žmonelių išnaudojimas, pra
stų nesusipratusių Lietuvių pa
naudojimas savo pragyvenimui. 
Lietuvybės darbui varyti pir
myn mes turim daug užduočių, 
tarp kurių yra palaikymas tik
rų Lietuvių rankose Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje, plė
timas Lietuvybės Amerikos 
jaunimo tarpe — kuria linkme 
jau darbas ir pradėtas, kaip 
jums jau yra žinoma, štai šio
se dienose į Lietuvą parvažia
vo ir stojo į Vytauto Didžiojo 
Universitetą penki Amerikos 
jaunuoliai, kuriems Lietuvos 
valdžia duoda mokslą dykai per 
du metu. Jie liks gerais Lie
tuviais, jie parvyks Amerikon, 
jie stos dirbti. Mes turėsime 
būti jiems ta dirva, ta pagal
ba Lietuvybei Amerikoje plės
ti.

Kitą metą Lietuvoje rengia
ma didelės iškilmės — Lietu
vos 20 metų nepriklausomybės 
sukaktuvės. Bus didelė spor
to šventė, į kurią prašo ir mus 
iš Amerikos atsiųsti savo jau
nuolius. Turėsim dirbti surin
kimui jų plačioje Amerikoje, 
ir iš musų Clevelando turėsim 
kelis jaunuolius pasiųsti, kurių 
turim gerai atsižymėjusių spor
te.

Prieš dvidešimts metų Cle
velande nebuvo veik jokio pro
fesionalo — tada kada diduma 
jus čia apsigyvenę savo naują 
gyvenimą kurėt. šiandien tu
rim visko — ir daktarų jums 
operacijas padaryti, ir advo
katų jus į teismus nuvesti, ir 
dentistą jūsų dantis išimti, gra- 
borius mus į kitą pasaulį pa
lydėti... Na o ir politikoje Lie
tuviai nėra paskutiniai — tu
ri net žymias vietas miesto ir 
valstijos valdžioje.

Prie pabaigos, reikia pa
sakyti kad turim ir savo gry
nai vietinių didelių tautinių 
kultūrinių darbų. Turim savo 
Kulturinį Darželį, kurį reikia 
palaikyti, baigti kelti pinigus 
skoloms apmokėti. Kitą metą 
statysime Darželyje Dr. Vinco 
Kudirkos paminklą. Rengsim 
dideles iškilmes. Viskam tam

esat reikalingi jus, gerbiamie
ji, be ko mes negalėtume ir 
nebūtų reikalo nei tų iškilmių 
kelti, nei kitų tautinių darbų 
dirbti. Turim ir savo 'vietines 
įstaigas, kurias privalome viso
mis galėmis remti, nes kaip 
greit jos bus ne musų, mes Lie
tuviai busim menkučiai, silpni 
ir niekas su mumis nesiskaitys.

Tokiems ir kitiems visiems 
panašiems tikslams aš palai
kau Dirvą, ir galiu pasididžiuo
ti kad tie tikslai ir darbai eina 
pirmyn nesustodami, nors ir 
kliudomi. Turiu tarti jums 
ačiū už leidimą man dirbti jums 
ir su jumis.

KUOPOS NARIAMS
20 kuopos susirinki- 
šį penktadienį, Lapk. 

Dirvos
8 vai. vakare. 
Centro naujų 
bus išdalintos 
nariams.

Nariai kviečiami dalyvauti 
ir taipgi atsivesti naujų narių 
prisirašymui prie TMD. Da
bar yra puikiausia' proga gau
ti naujus narius, nes metinė 
mokestis tėra $1. šį metą na
riai už tą mokestį gaus knygų 
vertės trijų dolarių. Duodama 
Lietuvos Istorija, arba Bau
džiava, ir kitos knygos.

Buvusieji TMD. nariai kvie
čiami atsilankyti į šį susirin
kimą ir stoti į TMD. narių ei
les. Valdyba.

TMD. 20
TMD. 

mas bus 
19 d., redakcijoje, nuo 

Yra atsiųsta iš 
knygų, kurios 

užsimokėjusiems

S. PROKOPAS
LIETUVIŠKA

PARDUOTUVĖ MĖSOS IR 
KITŲ MAISTO DALYKŲ 

Geras patarnavimas

1023 Ansel Road
ENdicott 9397
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iš

iš

su

Brook-

Pitts-

žmona

SVEČIAI CLEVELANDE

Suvažiavusių į p. Karpiaus 
20 metų Dirvos redagavimo 
sukaktuves Clevelande 'buvo 
žymių Lietuvių iš gana toli:

P-lė Marijona Rakauskaitė— 
iš Kauno.

Vyriausias Trafiko Teisėjas 
V. F. Laukaitis iš Baltimore.

Vienybės redaktorius Juozas 
Tysliava, ir komikas rašytojas 
ir scenos artistas-dainininkas 
K. B. Kraučiunas — 
lyn, N. Y.

Petras Pivaronas 
burgh, Pa.

Adv. P. J. Uvick
ir duktere, ir p. Stepanauskie- 
nė, iš Detroito.

J. J. Bačiunas su 
Sodus, Mich.

Mikas Yozavitas, 
iš Chicagos ir Tabor Parmos.

Prie šių svečių, buvo dar 
dikčiai suvažiavusių iš aplin
kinių miestų šiaip Lietuvių.

P-lė Rakauskaitė iš Cleve
lando išvažiavo į Daytoną kon
certuoti.

Pp. Bačiūnai ir Yozavitas iš
važiavo į New Yorką.

Teisėjas Laukaitis praleido 
visą pirmadienį Clevelande, ap
lankė nekurias Lietuviškas įs
taigas.

Juozas Tysliava pasiliko ke
letui dienų Clevelande. Ketvir
tadienį su vietos veikėjais tu
rėjo pasitarimą visuomeniniais 
reikalais. Iš Clevelando va
žiuoja į Chicagą.

žmona iš

pianistas,

*

MOTERŲ BALIUS
Moterų Atjautos Klubas 

rengia kortavimą ir šokius
Lietuvių Salėje 

šeštad. Lapkričio-Nov. 27, 
7:30 vai. įžanga 25c

Gera muzika.
, Dovanos kiekvienam stalui. 

Kviečia komisija.
A

I. SAMAS JE VVELRY
6704

m.
i£

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 KRAŲTUVĖN.

nr rT

KNYGA PILNA DRAUGŲ
/f

YOUR 
TELEPHONE

BOOK

KAIP GALI JUOS PASIEKTI

Daugybė jūsų draugų - 

savo namuose telefonus
gal būt visi jie — turi 
Labai yra lengva pa-

laikyti susinėsimą su jais turint telefiną, ir jie 
lengvai gali jus pasiekti kada reikia. Telefonas 
aprūpina jus užkvietimais ir kitokiais drugiškais 
malonumais kurių kitokiu budu reikia netekti. 
Jis kaštuoja visai mažai. Musų biznio ofisas su
teiks jums visus paaiškinimus apie įsivedimą te
lefono, kada tik norėsit. Tik patelefonuokit, ar
ba užsukit. 1511 įj Lt

į |tTHE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

■■

«•
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVOS MOTORI Z A V J- 
MAS.

Šiemet per 9 įpėnesius Lie
tuvoje automobilių padaugėjo 
400.

VAL-

STASIO BYLA.
Vilnius. — Vilniaus Apygar

dos Teismas išnešė sprendimą 
kuriuo K. Stasys už tariami, 
nusižengimą devizų (valiutos) 
nuostatams nuteistas vieniems 
metams kalėti ir sumokėti 10- 
000 zlotų pabaudos.

PASIENIO POLICIJOS 
DININKAI SUŽEISTI.

Klaipėda. — Lapkričio 6 d 
Autonominės policijos valdinin
kai netoli Klaipėdos ąutomų- 
biliu suvažinėjo tris pasienio 
policijos valdininkus, sunkiai 
sužeisdami du iš jų. Po įvykio 
jie rorėjo automobiliu pabėgti, 
o mėginus j uos . sulaikyti, ban
dė priešintis ginklu, bet vis 
dėlto, jie tapo pasienio polici
jos Klaipėdoje sulaikyti. Du 
autonomijos vachmistrai suim
ti ir jiems keliama byla už 
pasipriešinimą pasienio poli
cijos pareigas einantiems pa
reigūnams.

SMARKIAI PADIDĖJO PINI
GŲ APYVARTA.

Kaunas. — Spalių mėn. pa
baigoje pinigų apyvarta pasię- 

'kė 140 milijonų litų prieš 135- 
753,000 litų Rugsėjo mėnesįo 
pabaigoje. Padengimas jų auk
štas ir tas parodo nepaprastą 
ūkišką pakilimą.,

BEDARBIŲ SURAŠYMAS
Kas Privalo Išpildyti Bedarbės Cenzo Blankas

D. D. Haskell
J E W E L E R

Perka seną auksą ir sidabrą 
ir moka gerą kainą. Taipgi 
laikrodžių ir laikrodėlių tai

symas. žiedų perdėjimas, 
šventėms dovanas palaiko

me kas pasirenka.
ADDISON ROAD

Kampas Wade Park Ave. 
ENdicott 2696

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

čius ir dėžes instrumentams išsimo- 
kėjimu. Duodame į kreditą. Mes 
importuojam visokių išdirbimų ge
riausias smuikas. Taipgi taisome.

SCHMIDT BROS. CO. 
2063 East 4th St. Cleveįand 
Room 302 Frederick Bldg. (49) 

(Tarp Euclid ir Prospect)

Patogi Vaistinė
Jūsų daktaro receptus išpildysim 
tikriausia, ilgų metų vaistininko 
patyrimu. Turim puikių Kalė
doms dovanų gražiose dėžėse, ir 
visokių tualetinių reikmenų.

Andrevv A. Yaeger
6602 Wade Park Avė.

(52) Cleveland
I

Laikrodžių Taisymas
Patyrus laikrodžių ir kitų dalykų 

Taisytojas -
DEIMANTAI, ŽIEDAI, I.AIK- 

KODĖL1AI, RADIO SETAI 
IR TŪBAI

Jos. Konecnig 
6407 Superior Avenue 

Netoli E. 65th Št. (52)

Gerų Naudotų Baldų
galima gauti iš

J. Wurm Moving Co.
8910 Superior Ave.

Moving Storagc
HEnderson 4949

F't
A
A

į
i

SEIMAS.
Kaunos. — Lapkričio 11 d. 

Ministeris Pirmininkas paaiš
kino Seimui, kad abiem Mari
jampolės ir Paventės cukraus 
fabrikams šiemet 5676 ūkinin
kai jau pristatė 1,569,000 tonų 
cukrinių runkelių iš kurių bus 
pagamintu 28,000 tn cukraus. 
Tokiu budu abu fabrikai šie
met dirba iki pilno savo pajė
gumo.

Lapkrįčio 11 d. Seimąs svar
stė Universiteto penkių fakul
tetų status ir papildė juos 19 
dėstytojais (lektoržiais).

Tą pačią dier.ą buvo svars
tomas Lietuvių pavardžių a|- 
lietuvinimo įstatymo projektą^, 
kuris perduotas komisijai.

Pavardėms ir vietovąrdžiąnąą 
sudarytas 1700 puslapių žody
nas. Iš 52,902 visų Lietuvių 
pavardžių, iki 15% yra nutau
tintu.
UNIVERSITETO DIDŽIŲJŲ 
KLINIKŲ STATYBA —

Kaune jau įpusėjo. Viso bus j 
septyni pastatai, kuriems bus Į 
sunaudota 6 mil. plytų ir Lįe 
įrengimo kainuos 3 mil. lity. 
Trims pastatams jau dengiąmi 
stogai. Visuose moderniškai 
įtaisytuose klinkuose tilps iki 
2000 ligonių.
LINŲ SĖJAMAS PLOTAS.

Šiemet linais buvo užsėta $8' 
tukst. hektarų, o 1932 m. bu
vo tik 42,700.

RADIO PROGRAMA Iš 
TUVOS.

Kauno radio stotis jau 
bandymus perduoti savo 
gramas trumpomis 32.02 
trų bangomis. Mes Ameriko
je Lietuvos radio prągramą 
trumpomis bangomis greičiau
siai galėsime girdėti ateinan
čiais metais.
MOKYKLŲ IR NAMŲ DAR- 
BINKĄMS STĄTYBA KĄUNŲ.

Lapkričio 11d. Miesto Tary
ba nutarė užtraukti 15 mil. 
litų paskolą, iš jų 9 mil. eis 
mokyklų, darbininkų namams 
ir kitai miesto statybai.

Suv. Valstijų Prezidento at
sišaukimas išpildyti Bedarbės 
dankas ir pagelbėti sudaryti 
teisingą bedarbių surašą pa
siekė namus visų Amerikos gy
ventojų. Reikalinga blankas 
išpildyti ir grąžinti į savo vie
tinį paštą tuojau, kad ir tą 
pačią dieną. Gavę 
Cenzo blanką jokiu 
negalit numesti ’ar 
atsakymus duoti.

Valdžia užtikrina kad korte- 
’es su žmonių vardais nebus 
panaudotos jokiam kitam 
lui.

Amerikos valdžia tik 
galės imtis kokio plataus
gramo taisyti bedarbės padėtį 
kai turės pilnas tikras žinias 
kiek šalyje bedarbių yra.

tiks-

tada
prp-

UE

__ The H. Herzog
heating co.
P. Pickett)

FLUMBING &
(Vietoje P.

i Suveda visokią šilumą — garų, 
oro ir karšto vandens į namus 
Taisymo darbas spccialumas 

Modernizuoja namus
I

7407 SUPERIOR AVE.
HEnd. 0758

JOSEPH KODR1C 
Quality Meats 

PLACĘ YQUR ORDER FOR 
HOLIDĄY POULTRY 

WITH US

1307 Addison Road
Kviečiam Lietuvius pas mus 

Phone — HEnderson 3365

p. J.
809 Society

I

S s '; ■

for Savings BĮdg.
Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa- 
Saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausiu 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurarice reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimų.

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

Bedarbės 
budu jos 
užvilkinti

Blankas atneš jūsų laiškų iš
nešiotojai. Kortelė turi ketu
riolika klausimų. Tai lengvas 
darbas jas atsakyti. Bent ku
ris vaikas jūsų namuose gaji 
išrašyti.

Kortelės? atsakymus privalo 
iuoti tie kurie gali dirbti ir kų- 
rįę įieško darbo.

Dirbąptieji asmenys nepriva
lo tas korteles pildyti — tas 
surašąs jų nepaliečia.

Taipgi privalo išpildyti jr 
tie jauni vaikinai ir merginus 
kurie jau įieško darbo ir no p 
ant savęs gyventi.

Kurie dirba laikinai, bet ne
turi nuolatinio darbo, kurie no
ri nuolatinio dąrbo — prašo
mi blankas išpildyti.

Taip pat privalo blankas iš- 
1 pildyti tie kurie dirba prįe 
PWA, CCC, NYA ir kitokiuo
se viešuose darbuose.

INDEPENDENT 
FOOD MARKET

Leave your Holiday Poultry 
Order vvith us.
Full Line of — 

SELECT GROCERIES 
AND

FRESH MEATS

ENdicott 9010 - We Deliver

1335 Addison Road

DIDELĖ KRAUTUVĘ
Visokių geležinių daiktų, aliejų, 
dažų, maudynių ir reikmenų, 
žala}tuvų, radio ir tt. už vi
sai žemą kainą. Didesnius 
pirkinius duodam išsirpo- 

kėjimu.
Sena atsakominga įstaiga.

The Stoneman Co.
H”rdware and Paints 

Plumbing Supplies 
7110 SUPERIOR AVE. 

Phone HEnd. 1759

GAUSUS IŠPARDAVIMAS
Pas ZILBERT’S — 6930 Superior Ave.

560 DRESIŲ PARDUODAMA PIGIAU 
NEGU KAŠTAVO PIRKTI

Kai"-os jų yra visai žemos — po
$3.95 — $4.95 — $5.95 — $6.95 — $7.95 — $8.95

SPECIALĖS COATŲ KAINOS EINA NUO $10.95 iki $25 
GERESNIŲ DRESIŲ KAINOS NUO $16.95 iifi $59.95.

Ateikit anksti iki dar turim pilniausį pasirinkimą.
Mes neišeinam iš Biznio

Z I L B E R T’ S
LADIES WEĄRING APPAREL 

ENdicott 0616 Cleveland, Ohiq

JAU LAIKAS!
APSIRŪPINTI ŽIEMOS REIKMENIMIS IR 

NEKĘSTI ŠALČIO PER ŽIEMĄ
Vyrų Syeterjai, visų stilių 

ir išdirbimii $1.95 ir aukš.
Vyrų Lumberjackets su 

ziperiu priešakyje . . $4.95
Pirštinės vįsokiam reikalui, 

pasirėdymui ir darbui $1.50 
ir aukščiau

VARAMS
Zipper Užsimaunami 

Šveteriai .......
Šiltos su Pamušalų

Corduroy Kelnės .... $1.69

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

$1.QO

Gražus Broadcloth Marškiniai 
pasipuošimui ir šiaip $1.00 

ir aukščiau
Stori Vilno 'lai šilti Koklini ii 

Visokiu marginių $1.00
ir aukščiau

Stori Union Apatiniai 97c
Vaikų Vilnonės Megstinės

Kepųrąites .................... 5pc
Vaikų Vilnoniai Lumberjackets 

zippęr priešakyje .... $3.45

TĮIE KRAMER & REICHCO.
7002 Superior Ave. Kampas Gjddings Rd.

TiiTiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiTiiiTmiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiii'  

LIETUVOS PRODUKTAI j

Importuoti iš Lietuvos
Skanus Kumpiai — Vištiena — Sal- į 

dainiai — Kondensuotas Pienas 
Agurkai ir kt. valgomi dalykai 
ir daug kitokių galima gauti pirkti pas

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
I 168 E. 77th St. kampas Donald av.įimLs

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudog (Insufance) vįąai 
miau šaukite mus negu ugniagesius

I».
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 0729
nu rurs-.m.....................................—•.............rti|l||inill|l|l||Įi|Hlill

dykąį. Todęl pįr- 
(firė-monus).'

P. MULIOLIS

i

l
i

i 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson £729 =

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio auglininko — greitas pristatymas 
Original Pocahontas tik bušelis pelenų būna iš tono $9.25 
No. 3 pocąhontas duoda labai daug karščio. . 
Standard Pocahontas ttažąj durnų. i|gąi dega.
Great Heart Lump . . 8.40 I Lunių 
Champion Lump .... 7.25! Ohip Ėgg 
Mountain Lump .... 7.00 Bluė Diamond 
PRAKŪRIMUI malkos, vežimąp A.............

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. G V.

■j .irejty'v"

. . $9.05 
. ... 7.95
... 6.50
.... 5.95 
. . . . 7.95 
. . . . 4.85

2921 KS

7

★ ELECTRIC ROASTER DEMONSTRATION MONTH

TŪKSTANČIAI CLEVELANDO 
MOTERŲ VALGj GAMINA SU 

ELECTRIC ROASTERS!

Jps sutaupo sau daug laiko, darbo ir pinigos — tie tuk
siančiai Clevelando motery kurios gamina valgį nau- 
dpdamos Electric Roasters.

Tuo tarpu kai turi malonumo iš automatiško, švaraus, 
saugaus gaminimo, jos patiekia šeimai ir visai atsakan
tį skanų valgį.

Jų Electric Roasters—taip ekonomiški operuoti dėl nu
mažintos kainos už elektrą—atlieka nuostabiai visokį 
valgių gaminimo darbą, šalia kepinimo, jie spirgina, 
šutiną, apkepina, smožija ir kitaip; ir išverda visą val
gį pilnai—mėsą, daržoves ir prieskonius—vieną laiką 
tąupančia operacija.

1 Taupykit savo darbą septynias dienas į savaitę ir turė
kit geresnį maistą. Pamatykit šiuos naujus Electric 
Roąstęrs kurie dabar demonstruojami krautuvėse. Jų 
yra kaip tik tokio didumo kokio jums reikia, sulyg sti
liaus ir kainos.
Jums reikia Electric Roaster jūsų virtuvėje, dabar.
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PAMINĖJIMAS GRA
ŽIAI PAVYKO

DIDELIS MOTERŲ 
BANKETAS

Redaktorius Gavo 
Daug Sveikinimų

Phone: ENdicott 4186

Youth’s Forum
SIDE GLANCES S P O R T S

BY K. J. M.?

6820 Superior Av. Cleveland, O.

RAKAUSKAITĖ PUIKIAI 
DAINAVO

K. S. Karpiaus 20 metų Dir
vos redagavimo paminėjimas 
praeitą sekmadienį praėjo la
bai gražiai. Publikos buvo 
užpildyta salė.

Programas pradėta kiek su
vėluotai, dėl to kad svečiai kal
bėtojai nepribuvo j salę laiku.

Pirmiausia prasidėjo kalbos 
ir sveikinimai, kurias pasakė 
kitų miestų svečiai ir vietos 
veikėjai. Programą vadovavo 
Antanas Zdanis. Pirmiausia 
supažindinęs publiką su kalbė
tojais, paskiau perstatė juos 
Matulaitis, L. P. Baltrukonis,

Pirmiausias kalbėjo P. P. 
Muliolis, vienas iš ankstųvųjų 
Dirvos bendrovės veikėjų. Po 
to sekė A. M. Praškevičius, Dr. 
Matulaitisl, L. P. Baltrukonis, 
Ona G. Mihelich, Latvijos Kon- 
DeRighter, J. J. Bačiunas, Adv. 
P. J. Uvick, Juzas Tysliava ir 
Teisėjas V. F. Laukaitis.

Gale, perstatė patį p. Kar
pių, kuris savo kalbą skaitė iš 
rašto (jo kalba telpa ant 6-to 
pusi.).

Kalbų tarpe buvo perstaty
ta Lietuvaitė “Nuotaka”, savo 
tautiniu kostiumu, kurį dėvi 
automobilių parodoje miesto 
auditorijoje — Genovaitė Liut- 
kiutė.

KONCERTINĖ DALIS
Antra programo dalis buvo 

dainos. Pirmiausia dainavo 
Rožė Lukoševičiutė ir Bronė 
Rasiliutė, solo. Jom akompa
navo Aldona Wilkelienė.

Per vidurį p-lės Rakauskai
tės programo, dar p-lės Luko
ševičiutė ir Rasiliutė sudaina
vo porą gražių duetų.

Paskiau išėjo Lietuvos ope
ros artistė Marijona Rakaus
kaite. Publika ją sutiko gau
siu plojimu.

P-lė Rakauskaitė sudainavo 
rinkinį dainų pradedant “Rūpi
nosi Motinėlė”, “Vai Neku
kuok”, Ariją iš operos “Aida”, 
“Tykiai Nemunėlis Teka”, “O 
kas Sodai”, “Išsvajota Karalai
tė”. Prie kiekvienos šių dai
nų ji buvo iššaukta ir padaina
vo po dainą daugiau.

Jai akompanavo Mikas Yo- 
zavitas. Po arijos, jai įteikta 
puikus chrizantemų buketas.

Scenoje buvo specialis kon
certinis pianas.

Po programo buvo balius, Jo
no Apanaičio orkestrui grie
žiant. Rep.

Lietuvių Moterų Klubas sa
vo njetiniu banketu šymet pa
darė puikų įspūdį net į svečius 
iš kitų miestų, kuriu dalyvavo 
iš Michigan valstijos ir net Lie
tuvos operos artistė Marijona 
Rakauskaitė. Ji buvo klubo 
garbės viešnia.

Kaip peraili taip ir šymet 
banketas atsibuvo puošniose 
Clevelando Komercijos Rumv 
patalpose, 14-me aukšte, Ter
minai Bokšte. Nežiūrint kad 
tikietas į banketą buvo $2.00, 
šymet vietinių atsilankė daug 
daugiau negu pernai. Tas pa
rodo kad musų Lietuviai nori 
turėti prakilnesnių išeigų — ir 
kodėl neturėti: ar mes Lietu
viai prastesni už kitus?

Po vakarienei, klubo pirmi
ninkė Ona G. Mihelich pasakė 
trumpą kalbą, paskiau persta
tė dalyviams klubo valdybos 
nares, įžymesnius svečius, ir 
vakaro viešnią, p-lę Rakauskai
tę, kurią paprašė ir pakalbėti. 
Ji kalbėjo Lietuviškai ir Ang
liškai, ypač kviesdama Lietu
vius kitą vasarą apsilankyti 
Lietuvoje.

Po kalbų, tęsėsi šokiai iki 2 
valandai ryto. Buvęs.

PADĖKA PAGELBININKAMS
Šiuomi ištariame ačiū tiems 

visiems kurie pagelbėjo visa
me biznio reikale Dirvos pa
rengime pereitą sekmadienį:

F. Baranauskas,
F. Saukevičius,
Jurgis ir Julė Salasevičiai,
J. G. Polteris,
Jonas Skodžius,
Jurgis Česnius,
F. J. žuris,
V. P. Banionis,
B. Levickienė,
A. Grigienė,
P. štaupienė,
Ona Myhling,
A. M. Praškevičius,
Juozas ir Ona Blaškevičiai,
Amilė Žilingevičiutė,
Florence Aleknaitė,
Marie Saukevičiutė.
V. Velioniškis, '
J; V. Mitchell.

Sąryšyje su minėjimu 20-ties 
metų redagavimo sukaktuvių, 
redaktoriui p. Karpiui prisiųs
ta daug sveikinimų telegra- 
mais ir laiškais. Dėl stokos 
vietos šiame numeryje, sveiki
nimų siuntėjai bus suminėti 
kitame numeryje.

Pastebėtina tik tas ypatin
gas supuoliipas kad sveikini
mas nuo Lietuvos Ministerio 
P. Žadeikio iš Washingtono bu
vo pats pirmutinis, , Lietuvos 
Generalinio Konsulo New Yor
ke P. Budrio — antras, o Lie
tuvos Konsulo Chicagoje P. 
Daužvardžio — pats paskuti
nis. Daugiau telegramų po to 
neatėjo... .

Twenty pages 
of the literary 
life of K. S. 
Karpius have 
now been for- 
mally turned. In 
the event he 
should, and we 
all hope will, be 
able to turn 15 
or 20 more be- 
fore closing, it 
is my belief that 
the end of page 
20 will be well

thumbed. In all probablity he will 
have three book-marks marking the 
page. . . one reminding him of the 
presence of so many celebrities, an- 
other for the tribute paid in the 
form of speeches by prominent lo- 
cal folks, with a ,third recalling to 
mind the many many telegrams, 
cards, and messages of congratula- 
tions.

The boys comprising the Lith
uanian team, proved to be any- 
thing būt gentlemen by trouncing 
the Serbs — 29 to 24, lašt Wed- 
nesday nite, Nov. 17th.

¥ * ¥

KNOWSEY KNOOS
B Y

SUPER SNOOPER

hur nayeum iz Ameelyea zillun. I 
thiunk Chikee Prasspole lyuks her 
alitulbit tew. Maree Cast and Bur- 
neece Bultrevvnus from Akrun wuz 
thair 2. 
govvin

ŽMONĖS PYKSTA
ANT VANAGAIČIO

Svarbios priežastys neleido 
komp. A. Vanagaitį iš Chica- 
gos pribūti į “Dirvos” redakto
riaus paminėjimo programą.

Clevelandiečiai sako, kitą 
kartą Vanagaitis turės suren
gti jiems programą ir įžangą 
padaryti tik pusę kainos — tu
rės atsilygint už dabartinę 
skriaudą.

Vanagaitis tikrai buvo pasi
ryžęs atvažiuoti, net prisiuntė 
į programą dainas kurias žadė
jo su publika dainuoti, bet su- 
sidėjusios aplinkybės neleido 
jį iš Chicagos iškeliauti.

MATYKIT OPERETĘ 
“VIENGUNGIAI”

Nekantriai visi laukia Lap
kričio 21 d. programo — juo
kingos operetės ‘Viengungiai’, 
kurią suvaidins gabus scenos 
mylėtojai Lietuvių salėje šį 
sekmadienį. Prie to dar už- 
girs gražių dainų Naujos pa
rapijos choro. Taipgi dainuos 
p-lė šukytė su sesute Mačie
ne ir Mačiu. Tos dainos yra 
naujausios, iš Lietuvos atvež
tos. Na o prie visko to dar 
bus ir kitokių paįvairinimų..

Programą papildys gražia 
kalba Naujos parapijos klebo
nas Kun. A. M. Karužiškis, pc 
programo tęsis šokiai, grie
žiant pirmą kartą Lietuvių sa
lėje Gene Sullivan orkestrui.

Durys atdaros 5 vai. po pie
tų, programo pradžia 5:30 v. 
Šokiai prasidės 8 vai. šio va
karo pelnas skiriamas naujų 
vargonų fondui Naujoje para
pijoje. P- štaupienė.

LIETUVOS SPALVUOTI 
PAVEIKSLAI

Jau visai už trumpo laiko 
turėsit progą pamatyti puikių 
Lietuvos garsinių ir spalvuotų 
filmų — Juozas Januškevičius 
Jr. lankysis Clevelande ir ro
dys savo naujausias filmas du 
vakaru —< pirmadienį ir antra
dienį, Gruodžio 13 ir 14, nuo 
8 valandos abu vakaru, Lie
tuvių salėje.

RADIO KONCERTAS 
NEĮVYKO

Praeitą šeštadienio vakarą 
turėjęs įvykti p-lės M. Rakau- 
skaitės radio koncertas iš sto
ties WHK neįvyko iš priežas
ties artistės pavėlavimo pribū
ti. ...

Tą įvykį labai apgailauja p. 
Rakauskaitė ir radio stotis. Iš 
tos priežasties daugybė Lietu
vių kurie tikėjosi ją girdėti 
dainuojant, negirdėjo. 
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SKANIAUSIAS VYNAS
1394 East 66th St. arti Wade Park Avė.

Pirkit Vyną savo kaimyniniam sandėlyje
Ateidami atsineškit savo indą — pripilsim kurio norėsit.

tai dykai tiesiog iš

Port Wine . . galionas $1.07
Sherry ......... 1.07
Tokay ........... 99 1.07
Concordia .. 99 1.07
Muscatel . . . 99 1.07
White Port . 99 1.13
Dry Sherry 99 1.13
Blaskberry . 99 1.50
Burbundy .. 99 .90
Brusseline .. 99 .99
>s. Valdžios akcyzuotas vynas.

GRYŽO Iš LIETUVOS
MARĖ YESIENĖ

Praeitą šeštadienį gryžo iš 
Lietuvos Marijona Yesienė, 
kuri pavasarį išvažiavo aplan
kyti savo gimines ir praleido 
ten apie pusę metų laiko.

Jos sutikimui, abi jos dukte
rys surengė gražų pokilį jų 
pačių užeigos patalpose.

Poni Yesienė išvažiavo ir 
gryžo Dirvos Agentūros patar
navimu. Lietuvoje jai labai 
patiko, ir ten užtruko ilgiau 
negu manė būti.

Tšvažiavo į Lietuvą Vokiška 
linija, o gryžo per Švediją, ke
lionę turėjo gerą.

Jos tėviškė yra Žemaitijoje, 
Kretingoje.

Savo motiną automobiliu į 
laivą palydėjo, ir dabar pasiti
ko ir parsivežė namon duktė, 
Petronė Jonilienė.

KALAKUTAI LIETUVIŲ 
KLUBE

Visi klubo nariai kviečiami 
dalyvauti didelėse kalakutų gu
žynėse Lietuvių salėje penkta
dienio vakare, Lapkričio 19 d. 
Atminkit, bus net 12 kalaku
tų ir 'keturios dešimtinės lai
mingiesiems.

Primename taipgi kad per 
adventus klubas turės paren
gimus, tik žinoma be šokių ir 
su kitokiais paįvairinimais.

Fin. Sekretorius.

So ‘tis with people . . . great
and small, meek and proud, all tak- 
ing their individual book of life’s 
memories from the shelf of time 
to just browse, reminisce and recol- 
lect. Some have much to read, 
while others are content and happy 
to think that they were able to 
place ditto marka on various pages.

After reading over the shoulders 
and between the lines of many such 
books it is this assumptuous per- 
son’s contention, that a man, speak- 
ing from averages, spends the first 
20 years trying to gain and take 
as much pleasure out of life as 
possible. The following 25 or 30 
are a combination of progress and 
pleasure, with the remaining years 
being more or less a donation.

EUROPEANIZED —
It is needless and silly for any- 

one to praise or discuss Marijona 
Rakauskaite’s voice. To be in opera 
one obviously possesses voice qual- 
ities, so why has about it? Nov 
about she herself—temperamentai, 
yes, būt not to the extend of be
ing absurd. Speaking voice, very 
well trained with a “polished” ac- 
cent. One of her weaknesses is 
being a bit forgetful, her inner- 
most love, an attentive and satis- 
fied audience. Impression of Cleve
land (ers), three and a half stars.

TELL IT TO A —
Judges, judges, everywhere būt 

not a bailiff inthe house. Person- 
ally if I ■ had my choice of beiti g 
triėd by Laukaitis of Baltimorę, oi 
Uvick of! Detroit, it would be a 
toss-up. Both are kindly, consider- 
ate gentlemen to converse with būt 
— Of course now, Judge Uvick does 
have a very nice daughter, whom 
is well pleased in Cleveland boys 
(with a dash of Youngstown) throw- 
ed in. Būt perhaps the pa pa has 
never read the story of Hiawatha.

LITHUANIANS GAIN FIRST 
VICTORY!

Our team put a game in the win 
column lašt week, at the expense 
of the Polish Falcon five. The 
boys had their eye on the hoop in 
this game and were dropping them 
in from everyrvhere, and it was the 
kindness of the offical scorer and 
timer, who cut the playing periods 
that kept our team from going 
past the 50 point mark. At that, 
the boys scored 44 to their oppon- 
ents 15. Every player on the team 
showed up well.

Their passing and all around play
ing showed a large improvement 
over their playing in the first of 
their series of games. ' 
opponent, is the strong Serb Club 
and we hope to be able to give you 
the results of this game before 
this goes to press. Next week. 
Wednesday, Nov. 24th, only two 
league games vvill be played, this 
is on account of the Inter Lodge 
Basketball league dance which is 
being held on this date, at the 
St. Clair National Home. Those 
that likę to go where the crowd 
goes, shopld make arrangements to 
be there, būt get around early, as 
we have heard that some had to 
be turned away lašt season. What 
a New Year’s Eve Party is in store 
for us Litts at the Lithuanian Hall 
on New Year’s Eve! The Inter- 
Lodge League Dance is for all the 
folks of all nationalities that fol- 
low this league. The New Year’s 
Eve Party is being sponsored sole- 
ly by the Lithuanian group for their 
friends and followers.

Have you seen the latest trophy? 
Our boys work on the baseball 
diamond lašt summer was dūly 
recognized lašt week by receiving 
a trophy at the Annual Cleveland 
Basketball Federation banquet. This 
trophy can now be seen at the 
store of Brazis Bros. Clothes.

Since 1929 our Lithuanian teams 
have not failed in winning some 
kind of a trophy in one sport or 
other. It is a record we all can 
be proud of and we hope to add 
a few more before the 1937-38 bas
ketball season eloses.

Here is the box score of Lithuan
ian - Polish Falcon game.
LITHUANIANS

Mažeika F 
OBraitis F 
Visnauskas F 
Vitonis F 
Osters C 
Kubilius G 
Miliauskas G 
Brazis G
POLISH FALCONS

G 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
0

This week’s

F 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o

TP
9
9
4
4
8
6
4
0

ABOUT a month or so ago 
swore up and down, to myself 
course, that the Knowsey Knoot 
would be no more; that the Super- 
Snooper would just become a figurt 
of the past. And yet, as the weekt 
have rolled by the urge to put ou 
another edition of the Knoos hat 
become so great that yours truly 
has finally given in and is back 
on the job again. You know, l 
think that writing a column i: 
something likę falling in love, onct 
it gets under your skin you jus’ 
car. t do a gosh darn thing about it.

While talking about love, it bring. 
to mind another thought. You’vi 
undoubtedly heard about it steal- 
ing someone’s heart. Well, here. 
is a case Where it has gone ever. 
further than that. It has not only 
stolen the heart of one of my best 
friends būt it has taken him com- 
pletely away from all of his for- 
mer pals. I speak of none other 
than “Whitey” Termanas. It has 
been nearly five weeks now that 
no one has seen neither hair nor 
hide of him. Where he has disap- 
peared no one knows. So I on 
behalf of his former West End Pals 
make an earnest plea that if any- 
one should chance to spot him some- 
place to let him know that thf 
West Enders are beginning to get 
worried about him. And you “Whi- 
tey”, if you should chance to 
this, how about comin’ up 
seein’ us sometime ?
FOR SPORT FANS — Each

i 
oi

read 
and

weel 
as you pick up the Youth’s Forui: 
you read about the strong Lith 
uanian basketball team that ha: 
been organized in Cleveland. Wel 
I hope the team is really good be 
cause there is a similiar campaign 
going on in Akron, so you Cleve- 
landers had better beware! Now, 
of course, this is going on more 
or less secretly būt here’s the dope 
in a nut shell anyvvay. Each week 
the Hollish’s, Alekna’s, Roman’s 
and Damascio’s have been bringing 
together their one and two yeai 
old youngsters and drilling them 
in the fundamentais of the game 
Already “Frankie” Hollish looks 
likę he has the making of a first 
class fonvard. At the rate the 
youngsters have been progressing 
it is judged that in about fifteen 
years from now this aųintet will 
be the outstanding team in the 
country. Ineidentally, according to 
the daddies concerned they figure 
that if the stork does his part they 
may be able 
football team 
two.

to start training 
in about a year

a 
or

SPECIAL

Well cheef theatz all iyam 
tew sleeup now.

Yur Fatefull Spy, 
Štili Snoopin Sappo.

SPECIAL FLASH
RSW Club, consisting ofThe ___ ...... _____ |

/irls formerly member;: of the ALSC 
is to hold its first sočiai event at 
;he Y. W. C. A. on Saturday, Nov. 
20 th.

Tags were given to the members 
tvho are to distribute them to their 
friends. Narnės are to be written 
on these tags as a means of get- 
ing acquainted with 
attendance.

Refreshments and 
are to be furnished 
bers.

Any girls interested in the club 
are welcome to attend a meeting 
as a guest any Friday evening at 
the Y. W. C. A.

the others in

entertainment 
by the mem-

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

given 
Club 
Nov.

DIRVOS SKAITYTOJAMS 
KALĖDINIS BALIUS

Dirva rengia savo_ skaityto
jams nepaprastą Kalėdinį balių 
antrą kalėdų dieną, Lietuvių 
salėje. Salėje scenoje bus iš
rengta Kalėdų Eglaitė, apkabi
nėta įvairiomis dovanomis, ku
rios laike programo bus išda
lintos tiems kurie salėje bus ii 
turės numerius.

Bus šokiai visą vakarą, gros 
Jono Apanaičio orkestras.

Bus Kalėdinių giesmių pro
gramas, bus Kalėdų Diedukas 
ir kitokį paįvairinimai.

Visi Dirvos skaitytojai gaus 
inėjimui į salę vieną tikietą 
DYKAI. Kiti tikietai jų šei
mų nariams bus po 5c.

Tiems kurie Dirvos neskaito 
įžanga į salę bus 25c.

KUPONAI. Dirvoje su se
kančiu numeriu tilps kuponai 
į tą Kalėdinį Balių. Kožnas 
kuponas galės atnešt jums do
vaną, jeigu jūsų vardas klius.

Taupykit tuos kuponus nuo 
dabar iki Kalėdinio Baliaus — 
atnešę juos įmeskit į dėžutę ir 
kuomet bus traukimas, galit 
būti laimingi ir gauti dovanas.

KORTAVIMO IR
ŠOKIŲ VAKARAS

Rengia SLA. 14-ta kuopa

Šešt. Lapkr.-Nov. 20
LIETUVIŲ SALĖJE

Pradžia 7:30 vakare
Kviečiame visus į šį links

mą vakarą — narius ir jų 
draugus ir visuomenę. Na
riai atsiveskit kuodaugiausia 
savo draugų ir draugių, tu
rėsit smjagų laiką.

Kortuotojai prašomi atsi
nešti savo kortas.

Įžanga 25c ypatai.
Kviečia SLA. 14 kuopa ir 

Rengimo Komisija.

THEY SAY —
That the speech given by Mrs. 

Anna Mihelich was just about the 
most sincere and open-hearted of 
all. It takes a good-sized person 
to admit that they were aided dur 
ing their life by some other indi
vidual. This was the admission 
she made to the hundreds in at- 
tendance.
REMEMBER —

When Mary Kast and Katie Pu- 
kes of Akron used to was be the 
chumiest of chums? That waa ap- 
proximately 18 odd months ago. 
Now, even tho both live in the 
šame city, Mary hasn’t so much as 
had a glimpse of either Katie or 
her hubby. Sad? Ah yes, būt not 
nearly as sad as the transition that 
has enveloped Frank Rokus and 
Chick Prospal, also of Akron. Did 
you not hear? . . . they’re noth- 
ing būt a couple of plotters. Plot- 
ting to blot out long speeches. Yes- 
sir, they plan on going to Lithuan
ian affairs eąuipped with ink and 
placards . . . when the speaker 
becomeB long-winded, they’re going 
to promptly hold up these cards, 
with “Cut the gab” — “Give us a 
new record’lif you’re cracked”,1 btc.

METHINKS —
, That Jean “Lithuanian Bride” 

Lųtkus, looked more charming be
fore she was “doctered up” by the 
Auto Show promoters. Būt I sup- 
pbse it is all in the game of mak
ing ‘em look attractive from afar.

OH GIVE ME A HOME —
Where the Polter relatives roam. 

That’s one family tree I wouldn’t 
mind climbing. When old man de- 
pression or tough luck stalks thru 
their ranks, the wives don’t be- 
moan the fact, būt dig right in, 
making the best of things. Dur- 
ing the ‘29 depression it was John’s 
wife vrho bore the brunt. Now 
cousin Alex Urbaitis from Pitts
burgh, Pa., has just graduated from 
college as a chemist, while his wife 
won the bread for the past two 
years. Alex has been successful 
in securing a nice position here in 
Cleveland, so wifie can relax her 
weary bones, rewarded for stick- 
ing to it, when the going was 
tough.
STOP IN —

Unsuspectingly, I dropped in on 
a cafe on Ansei Rd the other week. 
“Charlie’s Cafe” is the title, and 
what a surprise! It’s unique, it’s 
actually gorgeous, just likę a vil- 
lage if you seen the three or four 
different rooms, you’ll actually ask 
yourself, “Owned and designed by 
a Lithuanian?” Decorated with 
paims, ferns and mirrors all over 
the place, in addition to the new- 
ly painted pictures and stuccoed 
walls — ah!
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina apšvietą.

Zeitz F
Broze F 
Blazinski C
B. Lapnicki G
C. Lapnicki G

G
0 
0
3
3
1

F 
0 
0
1
0
0

TP
0
0
7
6
2

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY
Here’s a little bit of 

news hounds. Today’s

BUG
news 
blue

yeall .
, . ___ Mon-

day and for some reason or other 
my pen isn’t so steady. The Lady 
Bug will write you if you don’t 
watch out.

First I want all of the young 
folks and of course the oldsters 
too, to come and see our operetta 
entitled “Viengungiai” alias “Bac- 
helors”. This is a musical comedy 
and is really funny, if I may say 
so. The fee to see us Caruso’s and 
Pounds, I mean Pon’s perform, is 
really very little, only 35c in ad- 
vąnce and 40c at the door. You’ll 
dance to the strains of the “Col- 
legiates”. Now isn’t that reason 
enough to be there? This affair is 
for the benefit of the New Parish.

Did you see all of us Collinwood- 
ites turn out Sunday, despite the 
sleet and rain ? Looks as though 
Eddie Grigonis doesn’t know all of 
the Collinwood girls yet. You’re 
slipping, Ed, būt don’t fall! Down by

ANNIVERSARY 
REPORT

At lašt a report from my 
and only spy S. Sappo.
Deer Cheef,

I wuz 2 tha dirvaz tevvunteeunth 
anniversarree Sellabrayeshun Son- 
daye. Lotz ov yur frendz wuz 
thair. It wuz purtteegud butt thair 
wuz 2 menee speechuz. Thaye star- 
tud tha program layeut 2. Howa 
cumtha lithoovvainiuns dount nevar 
starut on tiyum. U no wut i tink 
cheef, Rowuz Lewkus wuz the best 
cingur on tha program. bouy cud 
the edditur ov th paypur Venneebes 
hollur. He got mee skarud sum- 
tyium. u no Hellun Levvkus iz a 
katakizum teechur. i wish i cud 
go tew Sondaye skool. Oya i saw 
kayjayemz sekratairee, shez allryut.

ANNUAL DINNER DANCE A 
GREAT SUCCESS

The annual dinner dance 
by the Lithuanian Womens’ 
was held Saturday evening,
13th. The exquistely furnished 
Chamber cf Commerce, located in 
the Terminai Tower Building, was 
ivhere the sočiai affair was held. 
How truly dignified one feels and 
looks as he or she walks through 
ne richly carpeted corridors or 
lances upon the glassy floor of 
.he dimly lighted ballroom. A per
son to be really sophisticated does 
ind should attend such a dinner 
dance as the eleven year old Lith
uanian Club has been giving an- 
nually, būt only recently in such 
fashion.

Mrs. Anna G. Mihelich fulfilled 
her office as president so faith- 
fully the first year of the Club’s 
existence that she has been re- 
elected and re-elected. To this day 
Mrs. Mihelich remains their first 
and only president.

The Banquet committee should 
receive recognition for the great 
success of this year’s dinner dance. 
The well chosen committee was 
Mrs. Anna Myhling, Mrs. Anna 
Karpius, Mrs. Helen Krause, Mrs. 
Margaret Zuris, and Miss Helen 
Peckaitis. Women holding offices 
in this eivic, sočiai and charitable 
organization are: Pres., Mrs. Mi-< 
helich, lst Vice Pres., Mrs. Machu- 
ta, 2nd Vice Pres., Mrs. Montville, 
Sec., Mrs. Primosch, Treas., Mrs. 
Luiza, Trustee, Mrs. DeRighter and 
Mrs. Zuris.

one CONSOLATION DANCE
On Tuesday evening, Nov. 23rd, 

the Black Cats, a Lithuanian group 
of energetic young men are holding 
a gala Consolation Dance. The 
music will be furnished by that 
popular orchestra under the direc- 
tion of Shang Jenkins. The cheek- 
to-cheek dancing will be done at 
the Twilight Ballroom, 6021 St. 
Clair Avė., comitiencing at 8 p.m. 
Admission for an entertaining eve 
of sočiai merrymaking is 
30c, including your chance 
a very lovely door prize.

a mere 
to win

OUT 
advance

a couple 
bars up. 
you are,

the bar-room tra, la, la, 
of our boys holding the 
Ben, whom do you think 
Samson ?

<Now I guess 1’11 say so 
don’t forget the drumstick
turkey and get an audition for the 
Major Bowes amateurs. You know 
those Fowl tune twisters.

long and 
from the

VARIETY CLUB STEPS
Just a few words in 

about the Third Annual Dance be
ing sponsored by the Variety Club. 
As this club is fast growing in 
size and popularity, it is well that 
you make arrangements to attend 
their annual dance early. 
day, Nov. 27th is the nite 
Guenther and his 
is the attraction 
Auditorium, 6403 
is the place.

Satur- 
— Ed 

tantalizing music 
— the Slovenian 

St. Clair Avė.,

C O H E N’ S
FRUIT AND VEGETABLE MARKET

18 Metų Toje Pačioje Vietoje 
Kreipkitės pas mus pirkimui sau 
Thanksgiving Šventei reikmenų.

6924 SUPERIOR AVENUE 
Pristatome į namus dykai

u

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininka.

4023 E. 141 STREET Telef°”as WAsh 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, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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