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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

(’LFVELANI),' OHIO SPAI.IŲ-O(T. 21. 193* 23-ti Metai (23rd Year)

KALIFORNIJOJE Įsiju- 
dino mintis Įvesti visiems 
asmenims virš 50 metų am
žiaus $30 savaitinės pensi
jos. Ten politikieriai žada 
tą sumanymą padaryti Įs
tatymu, nors niekas nežino 
iš kur tam tikslui bus ima
ma pinigai.

Ir žmonės tam gražiam 
pažadui patikėję puolasi Į 
žadėtojų glėbį, remia juos 
ir tikisi kad sulaukus 50 
metų nereikės dirbti, gaus 
$30 i savaitę ir gražiai gy
vens ....

SAKO, NAZIAI GALI 
KIBTI PRIE KLAI

PĖDOS

PLIENO kainos tapo nu
pigintos, tačiau tuo tarini 
plieno išdirbystės nesiima 
mažinti darbininkų algas. 
Plienas nupiginti $4 tonui. 
Eina gandai kad plieno iš-* 
dirbystės tuomi panešda- 
mos nuostolius galvoja ma
žinti darbininkams algas.

Paryžius, Spalių 19. 
Vokiečiai deda visas 
stangas greitu laiku sueiti 
i draugiškus santikius su 
Prancūzija ir išlyginti vi
sus nesusipratimus, jeigu 
Prancūzai išpildys tam tik
rus Hitlerio reikalavimus.

Vokiečiai siūlo Prancuzi- 
zijai karo oriai vyno sutar
tį ir prižada garantuoti 
nepuolimą Prancūzijos iš 
vakarų, jeigu Prancūzija 
panaikins savo sutarti su 
sovietų Rusija ir sugrąžins 
Vokiečiams karo laiku at
imtas kolonijas Togo ir Ka
merūną.

Nors Prancūzija nežada 
tuo tarpu priimti šių Vo
kiečių feikalavimų, tačiau

pa-

nori greitu laiku su jais 
susitaikyti.

Suderinimas draugingu
mo tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos reikštų Prancūzų 
išsižadėjimą sutarčių su so
vietų Rusija.

Vokiečiai Rėkau’a dėl 
Klaipėdos Krašto

Rengiantis prie Klainė- 
dos krašto seimelio rinki
mų, Vokietijos spauda už
vedė smarkų riksmą prieš 
Lietuvius, skalydama kaip 
Lietuviai “spaudžia”, “per
sekioja” ir ' “terorizuoja” 
Vokietininkus.

Iš šalies tėmijantieji sa
ko kad tai esąs Vokiečių 
užsimojimas eiti prie Klai
pėdos krašto atsiėmimo.

Panašiai Vokiečiai rėka
vo 1935 metais, kuomet 
rengėsi prie seimelio rinki
mų.

žemės Ūkio Rurhai Kaune, kuriuose telpa visas aparatas vadovaujantis Lietuvos že
mės ūkio reikalus, kilimą, gerinimą, ūkininkų švietimą ir it.

Darbai Daugėja
LENKAI JIESKO DI

DESNIU GROBIŲ
STALINAS ĮSAKĘS 

SUARDYTI ADF

I

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

l’ROr. K. PAKŠTAS, žymus 
katalikų veikėjas, Spalių pra
džioje išskrido į Varšuvą. Pa
keliu jis sustojo Vilniuje. Jis 
nori sudaryti asmenini kontak
tą su eile Lenkų visuomenės ir 
kultūros veikėjų.

•
KAI NE, Kainų Tvarkytojas 

nutarė parengti Įsakymą ku
riuo bus reguliuojamos kainos 

jpirmos rūšies restoranuose, 
Į nes yra nusiskundimų tų kai- 

aukštumu.

PERSEKIOJA. . Dargužiuo- 
, Valkininkų valse., atvyko 

I Lenkų kareiviai ir policininkai, 
i kurie iškratė kelis asmenis. Už 

~ kelias rastas Lietuviškas knv-
ŽYDAI NENORI AP- I gas suareštavo Jankauskus: 

LEISTI LIETUVOS Augustą, Vladą ir Stasį ir Sta- 
_______ šio žmoną. Visi jie išgabenti

GELEŽINKELIŲ linijos 
pabrangino važinėjimo kai
ną, bet vis spiriasi mažinti 
geležinkelių tarnautoja m s 
algas. Prezidento Roose- 
velto paskirtai faktų tyri
nėjimo komisijai geležinke
lių vedėjai Įrodinėja kad 
subalansavimui savo biud
žetų ir išėjimui iš trukumų 
jie turėsią mažinti gelžke- 
liečiams algas. Jie spiriasi 
numažinti 15 nuošimčių.

New York Centrai gele
žinkelio kompanijos vado
vybė Įrodinėja kad šymet 
per 8 mėnesius ji turėjus 
deficito virš 20 milijonų 
dolarių.

KAIP SUKASI W P A 
RATAS. Viešų darbų ad
ministratorius skelbia kad 
per Rugpjūčio mėnesį iš 
WPA darbų pasitraukė ir 
gryžo i privatinius darbus 
195,000 asmenų, o 309,869 
kiti bedarbiai buvo pasta
tyti Į darbus.

Washington, I). C., Spa- 
!ių 18. — Visus pradžiugi
no General Motors korpo
racijos paskelbimas kad ji 
pašaukia i darbus 35,000 
savo buvusių darbininkų ir 
kai kuriems grąžina pir
miau buvusią aukštesnę 
mokestį.
yra viena tų ant kurių re
miasi šalies ekonominio gy
venimo stiprumas. Tikima 
kad joje darbų pagerėji
mas išjudins ir kitus dar
aus ir biznius.

General Motors grąžini
mas pirmiau mokėtų aukš
tesnių algų darbininkams 
bus taip pat lyg pavyzdis 
kitoms kompanijoms kad 
nemažintų savo darbinin
kams algų.

I

ĮSAKO PRIIMTI ATGAL
• I DARBUS

Washington. — Naciona- 
lė Darbo Santikių Taryba 
Įsakė Republic plieno kor
poracijai paruošti sąlygas 
gryžti Į darbus 5,000 tos 
kompanijos buvusių darbi
ninkų, kurie 1937 metais 
dėl streikavimo tapo pava
ryti.

Taip pat tai kompanijai 
Įsakyta susilaikyti nuo ar
dymo darbininkų organiza
vimosi ir prigulėjimo prie 
unijos.

Bukarest, Rumanija. — 
Čia buvo atsiskubinęs Len
kijos užsienių reikalų mi-. čiai Amerikoje varomus 
nisteris Beck ii ..siūlė Ru-! priešvalstybiškus darbus ir 
manijai pasidalinti su Ru- kitų šalių politiką, įrodinė- 
manija, Lenkija ir Vengri-.I jama kad sovietų diktato- 
ja rytinę Čekoslovakijos 
dalį. Beckas nieko nepe
šė: Rumanija nesutinka di
dinti Vengriją ir Lenkiją.

Washington. — Atstovų
Buto komisijai tyrinėjan- 

A varomus

STUDIJUOJA AUDĖJŲ 
MOKESTIS. Washington. 
— Valdžios paskirta komi
sija studijuoja dabartines 
algas darbininkų dirbančių 
vatos audinyčiose, tikslu 
rekomenduoti minimum at
lyginimą 1,300,000 tos in
dustrijos darbininkų. Ko
mitetas mano nustatyta že- 
miausį mokestį tarp 25 ir 
40 centų valandai, ką tiki, 
audinyčių savininkai galės 
mokėti nemažindami darbi
ninkų skaičiaus.

Vilnos audėjams, 5š ku
rių valdžia perka sau reik
menis nustatyta minimum 
mokestis ^Oc valandai, $16 
savaitėje.

Malūnams iš kurių val
džia ima kariuomenei mil
tus nustatyta mokėti 
bininkams nuo 37c 
mum aukščiau. Tuose ma
lūnuose dirba 26,495 darbi
ninkai.

INEINA GALION DAR
BO ĮSTATYMAS 

Washington. — Spalių 
24 d. ineina galion federa- 
lis darbo įstatymas, kuris 
kontroliuos darbininkų at
lyginimą ir darbo valandas 
tokiuose darbuose kur ga
minama valdžios perkamos 
reikmenys, ir kur apima 
prekybą su kitomis valsti
jomis. Tas Įstatymas api
ma 11 milijonų darbininkų.

JAPONAI LAIMI
Hong Kong, Spalių 20.— j 

Japonų kariuomenė smar
kiai veržiasi pirmyn linkui 
Kantono pietinėje Kinijo-j 
je. Pietų Kinijos nekurie 
vadai pradėjo kalbėti apie 
atsiskyrimą nuo šiaurinės | 
Kinijos ir tuoj padaryti tai
ką su Japonija.

ITALIJOJE išviso gyve
na 57,500 Žydų. Daugiau
sia jų randasi Romoje.

dar- 
niini-

BULGARIJOJE susekta 
suokalbis nuversti karalių. 
Tūkstančiai žmonių sąry
šyje su tuo areštuota.

ITALIJOJE, Fašistų vy
riausi taryba nusprendė j 
panaikinti 'Italijos seimą, 
o to vietoje įsteigia naujus 
Fascių ir Gildijų rumus.

Fašistų vyriausi taryba 
užgyrė Mussolinio dalyva
vimą Čekoslovakijos pada
linimo konferencijoje ir 
užtvirtino “Romos-Berlino 
ašį”, reiškia Vokietijos-Ita- 
lijos ryšių palaikymą.

Fašistų taryba pravedė 
griežtesnius suvarž y m u s, 
Italijos Žydams.

Londone baigėsi streikas 
5,500 gelžkelių prekių kro
vėjų ir vežiotojų.

ITALIJOJE pradėta su
iminėti Žydai, kurie kalti-

RUMUNIJOJE mirė kai
mietis kuris sakoma buvo 
122 metų amžiaus.

ITALIJA IR VOKIETIJA 
SUTVARKYS

Mimich, Spalių 19. — Vo
kiečiams dalinant Čekoslo
vakiją ir Lenkams bei Ven
grams pasigrobus jos po 
dali, dar vis nesibaigia tą- 
synė. Lenkai ir Vengrai 
nori daugiau pasigrobti.

Kaip išrodo, Italija ir 
Vokietija imsis griežto žy
gio užbaigti tas tąsynes ir 
graibstymus^

Sakoma Vokiečiai žiuri 
labai kreivai Į Lenkijos ir 
Vengrijos flirtavimą.

rius Stalinas buvo Įsakęs 
komunistų agitatoriams vi
sais galimais budais dirbti 
visiškam sugriovimui A- 
merikos Darbo Federaci
jos.

Komunistų darbas buvo 
įvedimas “sėdėjimo strei
kų” Amerikoje. Jie turėjo 
pasijungti savo įtakon ne
grus, ir bandyti užvaldyti 
Darbo Federacijos preši- 
ninkę CIO.

VĖL ATMETĖ. Aukš- 
čiausis Su v. Valstijų teis
mas atmetė peržiūrėjimą 
Kalifornijos teismo bylos, 
taigi Tomas J. Mooney vėl 
pasilieka kalėti. Jis nuteis- 

1 tas visam amžiui už jam 
primetamą sprogimą Kali
fornijoje 1916 metais, kur 
užmušta keliolika žmonių.

NAZIAI PRADĖJO PER
SEKIOTI AUSTRIJOS . 

KATALIKUS
Vienna. — Austrijos na

zių komisaras pradėjo ata
kuoti Austrijos katalikus 
ir dvasiški ją, priekabe buk 
katalikai pradėję smerkti 
Hitlerį ir griauti nazių po
litiką.

Išleista uždraudimas ku
nigų seminarijoms veikti, 
ir atidėta paliuosavimas 
katalikų politiškų nelais- 
vių.

DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
KATALIKUS

Salzburg. — Nazių su
kurstyti Vokiečiai surengė 
demonstraciją ir užpuolimą 
ant Saltzburgo arkivysku
po namų, išdaužė langus ir 
pridarė kitokių nuostolių.

Salzburg yra buvusios 
Austrijos miestas. Austrai 
didumoje yra katalikai.

Viennoje naziai areštavo 
šešis katalikų kunigus.

Hitleris išvažiavo Aus- 
trijon patyrinėti riaušių 
priežastis. Sakoma jis gal 
susitaikys su katalikų dva
siški ja.

I

Pennsylvanijoje,
ron apskrityje, miškų gais
rą gesinant sudegė penki 
CCC stovyklos jauni vyrai.

Came-

CHICAGA gauna 18 mi
lijonų dolarių iš viešų dar
bų fondo savo požeminių 
traukinių linijų statymui. 
Visas darbas kaštuos 38 
milijonai' dolarių.

ĮvestasPALESTINOJE
karo stovis. Britų kariuo
menė pasiryžus sutriuškin- 

sukili-1111111 “ ui IVLIA AV XX C4, . . * -I J

narni veikimu prieš fašisti- ti Arabu daromus 
nę tvarką. mus.

NEW YORKE tardoma 
keli Vokiečiai kurie graib
stė ir pardavinėjo Įvairius 
Amerikos kariškus sekre
tus Berlino valdžiai.

Kaunas. — Lietuvon at- > yHniaus kalėjimą, 
važiavę vasaroti 120 Žydų 
iš Vokietijos, atsisako gry
žti, bijodami persekiojimų, j 
hors jų vizos baigiasi Spa
lių 15 ir daugiau negali 
Lietuvoje būti. Lietuvos 
Žydai renka pinigus išlei
dimui jų Į Pietų Ameriką.

ANGLIJOJE daro ban
dymus paslėpti po tam tik
rų durnų debesiais svar
bius industrijų centrus ir 
net miestus, atsitikime ka
ro. Taip durnais apleistus 
miestus nepataikytų per
daug naikinti orlaiviais.

Melągėnų valsčiaus valdyba 
I Lietuvio Simano Maldžiuno ka- 
I rinkoje knygutėje pakeitė pa

nas atsisakė knygutę priimti, 
sakydamas kad niekam neleido 
savo pavardės keisti ir negali 
priimti dokumentų ne savo pa
varde. Už tai jį Švenčionių 
storastija nubaudė.

•

RADIJO LIETUVOJE. Lie-

BRITANIJA GINKLUO
JASI

Londonas. — Britanija 
nusistačius varyti savo gin
klavimąsi kuoplačiausia.

Chamberlain atmetė su
manymą šaukti pasaulinę 
taikos konferenciją greitu, 
laiku, nes sako nėra užtik
rinimo kad diktatoriškos 
valstybės joje dalyvaus, o 
jeigu konferencija nepa
vyks bus blogiau negu jos 
visai nešaukus.

AMERIKOS INDUSTRI
JOS PASIRUOŠUSIS 

KARO LAIKUI 
Providence, R. I. — Ame

rikos Mekaniškų Inžinierių 
draugijos suvažiavime Su
vienytų Valstijų karo sek
retoriaus padėjėjas pareiš
kė kad šiuo laiku Amerikos 
išdirbystės yra daug ge
riau pasiruošusios gaminti 
karo reikmenis ir bendrai 
pasitarnauti karo atsitiki
me negu buvo pirmiau.

Apie 10,000 dirbtuvių vi
soje šalyje yra numatyta, 
kurios galėtų tuoj būti pa
verstos karo tikslams.

SUNORI DRAUGAUTI 
RUSIJA

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pareiškė noro 
palaikyti draugingus ryšius 
su sovietų Rusija po seno
vei ir nori kad Rusija pri
sidėtų prie garantavimo 
dabartinės Čekoslovakijos 
rubežių.

Iki šiol Hitleris vis prie
šinasi kad Rusija butų pri- 
kviesta i tą garantiją, ta
čiau Britanija ir Prancūzi
ja kviečia ir pageidauja ją 
turėti savo draugėje.

ISPANŲ KARO EIGA
Hendaye, Spalių 19. — 

Sukilėlių vadas Gen. Fran
co gavo iš Mussolinio pa
sižadėjimą draugingumo ir 
paramos, nors ištraukė de- 
sėtką tūkstančių Italų ka
reivių iš sukilėlių eilių.

Italijos kareivius ištrau
kus sukilėliai laikinai ap- 
mažino savo veikimą susi
tvarkymui ir patėmijimui 
kokį efektą padarys sveti
mų pagelbininkų pasitrau
kimas.

Prie Ebro upės kairieji 
darė smarkius puolimus 
sukilėlių eilių.

NORI TARTIS SU AME
RIKA

Washington. — Vokieti
ja visaip siūlosi pradėti 
prekybų derybas su Suvie
nytomis Valstjoms.

.1 tuvoje radijo aparatų pirkimas 
yra pašto valdybos "žinioje, to
dėl tiksliai žinoma kiek Lietu
voje turima radijo aparatų- 
priimtuvų. Rugsėjo 1 d. šy- 

i met Lietuvoje buvo įregistruo
ta 54,647 radijo abonentai. Per 
vasaros tris mėnesius radijo 
abonentų prieauglis pašoko 716 
abonentų. Klausosi radijo pro
gramų žymiai didesnės minios.

•
ATKASĖ LIEKANAS. Vil- 

: niuje bekasinėdami kanalizaci
jos darbams prie pat Vilniaus 

I katedros esamą aikštės dalį, 
miesto darbininkai atkasė se
nus muro pamatus ir išlenkto 
skliauto dalį. Pamatai padary
ti iš akmens ir plytų ir užim
dami kelių metrų plotą, eina 
lygiagrečiai su katedros sieno
mis. Spėjama kad tai yra bu
vusios Lietuvių pagonų Perkū
no žinyčios pamatai.

•
VILNIUJE žada atsistaty

dinti Vilniaus vaivada Pulk. 
Bocianskis, pasižymėjęs Lietu
viu persekiojimu Vilnijoje.

•
MEZGIMO KURSAI. Lietu

voje duodama vieši kursai pa
mokos mezgimo. Mokina mėg
sti virbalais ir vešeliu moterų, 
vyrų ir vaikų drabužius. Be 
to, mokoma ir austi. Už kur
sus nereikia mokėti.

•
GAISRAS. Rugsėjo 17 d. 

Adnioniškių k., Liudvinavo p., 
kuliant javus pas Jurgį Geiš- 
toraitį, iš traktoriaus kibirkš
ties kilo gaisras. Sudegė gy
venamas namas, kluonas, tvar
tai, mašinos, javai, drabužiai, 
pašaras, viskas kitkas, ir gry
nais pinigais keli šimtai litų. 
Pats traktorius ir lokomobilis, 
priklausęs kitam ūkininkui, ir
gi sudegė.



Į

2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE > Valdžia Ima Rūpintis Visuomenes Sveikata
P1TTSBURGH ROCHESTER'N.Y.

» ¥ *

CIO KONVENCIJA 
BUS PITTSBURGHE 

LAPKRIČIO 14

Pranešimai sako kad CIO 
ruošia savo pirmą konstituci
nę konvenciją Pittsburghe, ku
ri prasidės Lapkričio 14 d.

Visame šiame plane nesima
to CIO vado, John L. Lewis, 
palinkimo taikytis su Amerikos 
Darbo Federacija, kuri išėjo 
prieš Lewis ir CIO, nuo ko tarp 
jo ir Darbo Federacijos prezi
dento Green prasidėjo atkaklus 
nesutikimai.

i
Delegatų skaičius bus apri

botas — nedaugiau 10 delega
tų nuo didžiųjų unijų, panašių 
kaip Angliakasių unija (Uni- 

. ted Mine Workers). 
šių unija, kurios 
yra John L. Levvis, 
600,000 narių.

Sekanti didumu 
mobilių industrijos 
unija, po to plieno 
organizacija.

šios konvencijos 
sudaryti CIO (Komitetas 
dustriniam Organizavimui) 
stovia organizacija. Jeigu tas 
Įvyks tai bus padaryta žings
nis dar toliau ruo Amerikos 
Darbo Federacijos ir tuomet 
jos taps dvi viena su kita 
kuruojančios darbininkų 
tralinės organizacijos.

Angliaka- 
prezidentu 

skaito apie

ei r a auto- 
darbininkų 
darbininkų

tikslas

Spalių 8 d., čia įvyko prakal
bos, kaip jau buvo minėta, ku
riose aukų surinkta $14.60 Lie
tuvos gynin#> fondui. Tai pir
mą syki vietos Lietuvių veik
loje tiek mažai Tėvynės para
mai surinkta. Aukavo tik tie 
patys rinktiniai Lietuviai. Ir 
žmonių į prakalbas susięinko 
neperdaugiau^ia, apie 150 as
menų. Dauguma atėjusių su
žinoję kad rūsyje o ne salėje 
bus prakalbos, gryžo atgal. Ki
ta, tai bendrafrontininkų Ge
dimino draugijos salėje buvo 
vakarienė, ten išanksto daug 

i buvo pasiruošę eiti. Reiškia, 
parapi jonai bendrai rentininkus 
kelia kaip ant šakių. Nesima
tė ir garsiojo p. Robertėlio, ku
ris Stalino tėvynei tūkstan
čius duoda, neigi atėjo tie po
rai kurie statinių tuštinimdi 
“savas pas savą” šaukdami pi
nigus mėto, ir nebuvo daug ki
tų kurie niekais laiką aikvoja 
ir pinigus laido.

Aukavo po $1: P. Svetikas. 
A. žiemys, J. Braknys, K. šili
nis, J. Levickas; po 50c: Peč- 
kus, J. Morkūnas, Mir. Bara- 

Kiti 
. ž.

yra
In- ■
pa- nauskienė, S. Valiukas, 

aukavo smulkiau.

kon-
cen-

valsti
joje natūraliai auga 17 rūšių 
ąžuolų.

PENNSYLV ANUOS

STREIKŲ NUOSTO
LIAI PASIBAISĖ

TINI
Ekonominio gyvenimo sekė

jai apskaičiavo kad 1937 me
tais šioje šalyje dėl streikų 
prarasta 28 milijonai darbo 
dier.ų. Tai buvo dideli streikų 
metai.

1927 i 
suaikvota 
dienų su 
liais prie

Streikų 
apmažėjęs 1939 metais, 
tais metais prarasta tik 
milijonai darbo dienų.

1934 metais streikai staiga 
padaugėjo ir pasiekė 29 mili
jonų darbo dienų.

Tai yra tik tiesioginiai strei
ku paliestų darbininkų nuosto
liai. Kita daugybė darbinin
kų panešė darbo nuostolius 
r.uo tų streikų netiesioginiai.

Daugelis industrijų nukenčia 
netiesioginiai, kuomet vienoje 
kurioje streikuojama.

A.

MONTREAL
KANADA

RENGIAMASI ĮVESTI 
FEDERALĖ SVEI

KATOS PRIE
ŽIŪRA

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

KAIP KAS PRALEI
DŽIA IŠ AMERIKOS 
GAUTUS PINIGUS

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

TAMKUS Jonas, 58 metų, mi
rė Shenandoah, Pa., Spalių 
mėn.

KRAJEVSKIS Vaclovas, mirė 
Spalių 2 d., New Yorke.

TELEIšA Povilas, apie 60 me
tų amžiaus, mirė Oakville, 
Conn. — Antanavo k., Pil
viškių par.

T.UKOŠAITIS Jurgis mirė Car- 
negie, Pa.
Meškučių 
Amerikoje 
žus.

KISIELIUS 
sėjo 5 d.,
vo 56 metų amžiaus.

ŪSELIS Vincas, pusamžis, mi
rė Spalių 11 d., Chicagoje. — 
Tauragės apsk., Švėkšnos p., 
Amerikoje išgyveno 40 
tų.

FAIZA Stasys, 37 metų 
žiaus, mirė Spalių 11 d., 
cagoje, kur buvo gimęs.

BENDIKIENĖ Aleksandra (po 
tėvais Juškevičiūtė), pusam
žė, mirė Spalių 12 d., Chi
cagoje. — Telšių ap., Varnių 
parap., Vidmonto k.

PAUKŠTIS Edna, mirė Rugsė- 
Y. 
mirė 
City,

© CAMERIDGE, Mass. — Spa
lių 16 d. Lietuvių parapijos 

salėje įvyko Pilnųjų Blaivinin
kų metinis seimas.

Prezidento Roose velto a,k Iria | 
komisija pradėjo tyrinėti svei
katos ir viešos gerovės klausi
mus. Buvo sumanyta ir siūlo
ma žmonių sveikatos reikalus į 
padaryti federalės valdžios da
lyku. Bet Amerikos daktarų 
organizacija pradėjo prieš lai 
lermuoti, tikrindama kad gydy
tojai apsidirbs su žmonėmis ir 
apsirūpins jų sveikata be val
džios kišimosi.

Tačiau ne visai taip yra, nes 
tegul daktarai apsirūpina žmo
nių sveikata miestuose, kur jie 
susigrūdę laikosi, ir kuomet 
žmogus turi pinigų iš ko užsi
mokėti ui;, gydytojo patarnavi
mą. Bet išmiestėse, ukėse, ir 
tam tikrose šalies dalyse kur 
daktarai nepasiekiami, arba 
kur žmogus neturi iš ko mo
kėti, jau kitas reikalas.

F.> ilgų ginčų su valdžios ir 
visuomenės atstovais, daktarų 
org nizaci.ja turėjo sutikti kad 
žmenių sveikata yra tiesioginis 
fcd?ralės valdžios reikalas. Jie 
put ko kad biednų žmonių 
k it ■. turi būti apžiūrima 
t jc. j ir federalės valdžios 
•..:iis.

Prezidento komitetas 
įsteigti federalĮ sveikatos de- 
n?rtamentą, kurio sekretorius 
butų narys valdžios kabinete. 

I Daktarų organizacija nusistatė 
kad to departamento sekreto
rius gali būti tiktai daktaras.

Daktarų organizacija pilnai 
sutiko su prezidento komitetu 
dėl reikalo viešos sveikatos ir 
moterų prižiūrėjimo laike nėš
tumo ir gimdymo.

Daktarų organizacija tačiau 
priešinasi steigimui valdžios 
fondo iš $850,000,000 taksų pa
vidale, kuriuo birių vykdomas 
n cionalis
:r.as.

Lietuva

VVS. Veikla
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky

rius paruošė Vilniaus dienos 
vakarą Spalių 9-tą, kuris gra
žiai pavyko. Kalbėjo: Darbi- 

fninko redaktorius A. Kneižys, 
Kun. Petrauskas (iš Brockton, 
Mass.) ir Vyt. Sirvydas. Va
karo vedėju buvo Pr. Jasutis, 
kuris perskaitė Lietuvos vy
riausybės įstaigos pranešimą 
apie gavimą $113.00 aukų iš 
Mortrealo Lietuvių, Ginklų 
fondui. Vietos Kun. Robinas

O LINDEN, N. J. — Spalių 39 | 
d. Liurose klano auditorijoje 

Įvyks artistės J. Žukauskaitės 
i koncertas. Žukauskaitė yra žy- 
i mi dainininkė, dainavus Ttali- 
j jojo ir Lietuvos operoje.

o CHICAGO, Iii.
ninkas ir

Uždavinys iš Chicagos išvyko 
lankyti tolimęsr.es pietines val
stijas ir Lietuvių kolonijas.

—Iš Londono gryžo Antanas 
Valašimas, kuris Anglijoje lan
kėsi savo kompanijos 
Jais.

Laikrašti- 
rašytojas Vincas

rei ka-

orkes-
Chor«

dabar mes gyvename ge

Jonas Petraitis, iš Jurbarko 
parapijos, rašo savo broliui J. 
Petraičiui, Pittsburghe:

Turiu broliukui pasigirti kad 
jau
rai, trobas pasibudavojom nau
jas, kurių greitai nereikės tai
syti. Aš tarnauju miško sar
gu, eiguliu. Jau tarnauju de
vyni metai. Aštuonis metus iš
tarnavau gaudamas atlyginimo 
mėnesiui 69 litų, o nuo šių me
tų 1 iepos mėnesio, jau gaunu 
po šimtą litų į mėnesį.

Šymet nusipirkau pjaunamą 
sumokėjau 500 litų,

Brooklyn,

M.,
d..

23

55 me- 
Brook-

metų. 
Indiana

svei- 
vals- 
kaš-

Buvusį 
živatą. 
su so- 
kuopa 

kuopą.

I

štai šiądien jaučiuosi 
Jei bučiau tuos pinigus 

ant niekų, bučiau ir 
tebevargęs. Bet atsi-

siūlo

sveikatos progra-

šiuo atžvilgiu sto-
perskaitė laišką Lietuvos geri-j vi priešakyje: valdžia jau ive-

— Šiaulių apskr., 
par., Jurgučių k. 
išgyveno 29 me-

—žinomas Chicagoje 
Į tro vedėjas ir Birutės 
! narys Al Petrauskas šiomis die
nomis išvažiavo į Washingto- 
ną, kur gavo valdišką tarnybą.

• SCRANTON, Pa. —
SLA. prezidentą F. 

dėl jo nusipolitikavimo
1 cialistais, SLA. 30-ta 
atsisako priimti į savo
živato prašymas priimti į tą 
kuopą atmestas antru kartu.

—Klevinskai (Klevai) apsi
lankė su savo, dviem vaikučiais 
pas pažystamus ūkininkus ne
toli Scrantono. Jų 6 metų sū
nelis nubėgo prie arklių ir tė
vams neapsižiurėjus priėjo ar
ti prie arklio. Arklys spyrė ir 
vaiką vietoje užmušė.

• JERSEY CITY, N. J. — Sp.
8 d. laivu Ile de France iš

vyko į Lietuvą Kęstutis Janū- 
lis tęsti mokšlus: ’ Jis yra bai
gęs Lehigh Universitetą Ba- 

I kalauro laipsniu. Vytauto Di- 
I džiojo Universitete studijuos 
Lituanistiką.

maš’ną, 
užpernai nupirkau tris dešim
tines žemės, sumokėjau 12)0 
litų. Vaiką leidžiame į gim- 
raziją, mokinasi Jurbarke, prie 
upės samdom berną: žemės 
vakbm išviso 19 hektarų. Iš
laikėm 3 arklius ir 5 karves.

A’ano gyvenimo pradžia bu
vo junki, bet kad mano gerieji 
kre’-ūkai mane sugelbėjot, už 
tai turiu būti jums labai dė
kingas, 
gerai, 
išleidęs 
šiądien
mokėjau skolas, švogerkai ati
daviau dalį, atsipirkau žemę, 
tai dabar jau galima gyventi.

P -anciškos duktė už gautus 
iš Amerikos pinigus nusipirko 
gyvį lėlę, nežiūrėjo kad ką 
rors pasitaisyti, bet lakstė per 
naktis su kavalieriais, butelius 
gerdavo, su svetimu turtu be- 
raškažiaudama. Susilauks dar 
didesnio vargo, jau trobos bai
gia visai griūti, tvartus jau 
nugriovė ir sukūreno. Jie ma
no kad iš Amerikos pinigus vi
suomet siųs ir siųs. Kad tik 
padejuos, ir bus prisiųsta.' Jie 
mano 
dykai

JUŠKA Juozas, 55 metų, mirei 
Spalių 2 d., Baltimore, Md.: 
Buvo vedęs ir priklausė prie; 
Dr. Kudirkos ir Kęstučio 
draugijų. Paėjo iš Merge- 
liečiu k., Kruopių par. Ame
rikoje išgyveno 31 metus.

JURGELSK1S V., 20 metų, mi
rė Spalių 1 d., 
N. Y.

DDVYDAUSKIENĖ 
tų, mirė Spalių 1 
lyn, N. Y.

VĄITKIUTĖ Ona,
mirė Spalių 4 d., 
Harbor, Ind.

EOGDEČENKA Adomas, pus
amžis, mirė Spalių 2 d.. Chi
cagoje. — Utenos apskičio. 
Anykščių par., Storų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

RUDMINAITĖ Ona, 74 metų, 
mirė Spalių 8 d., Chicagoje. 
— Tauragės apsk., Žvingių 
k., Guranių kaimo. Ameri
koje išgyveno 49 metų.

GRIGALAITIENĖ (Nausėdai
tė) Liudvika, 43 metų, mirė 
Spalių 8 d., Chicagoje. — 
Skaudvilės par., Jakštų k. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

DAMINAITIENĖ Uršulė, mi
rė Spalių mėn., Shenandoah, 
Pa.

PACENTA Mikolas, mirė 
lių mėn., Shenandoah,

KORBUSIENĖ Ona, mirė 
lių niėn., Shenandoah,

VABALAITĖ Bronė (Bretz), 
26 metų, mirė Spalių 6 d., 
Chicagoje, kur ir gimus.

VAIČIŪNAS Mykolas,
Spalių mėn., Ker.osha, 

JUZAITIS Antanas, 17
užmuštas sunkvežimio 
lių mėn., Chicagoje.

KARLONLENĖ Sofija COiinke- 
vičiutė), 53 metų, mirė RUg- 

i sėjo 22 d., New Britain, Ct.
Gimus Vilniaus rėd. Ameri
koje išgyveno 34 metus.

GEMBIS Stepas, 65 metų, mi
rė Spalių mėn., Ncw Britain, 
Conn.

KARDOKIENĖ P., mirė Rug
sėjo 28 d., New Britain, Ct.

MARTUZAS Tadas, mirė Spa
lių 3 d., Chicagoje.

ČALKIS Jonas, mirė Spalių 
mėn., Martins Ferry, Ohio.

ADOMAITIS Mikolas, 52 me
tų, užmuštas automobilio ne
laimėje Spalių 9 d., Tama- 
qua, Pa. Liko žmona, ketu
rios dukterys ir sūnūs.

ŽILIS Pranas, mirė Rugsėjo 29 
d., Baltimore, Md,

Kazys, mirė Rug- 
Rockford, III. Bu-

me

am-
Chi-

mirė

Spa- 
Pa.
Spa- 
Pa.

mirė 
Wis. 

metų,
Spa-

kad Amerikoje pinigus 
gauna.

&

šio laiško matosi kokių

jo 39 d., Brooklyr, N.
STEPONAVIČIUS Jonas, 

Spalių 1 d., Mahanoy 
Pa.

MIKONIENĖ Barbora,
Spalių m., Shenandoah, Pa. 

MUšKEVIčIUS St., mirė Rug
sėjo mėn., Shenandoah, Pa.

KAMINSKAS Jurgis, 44 metų, 
užmuštas bekasant sau ang- 
'i, Rugsėjo 30 d., Tamaųua, 
Pa.

DUBICKAS Pijus, mirė Spalių 
3 d., Chicagoje. — Vilkaviš
kio ap., Gražiškių par., Vait- 
kabalių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 44 metus.

BUR^GAS Jonas, mirė Rugsė
jo mėn., ęhieago, III.

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

PRANEŠKIT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas ’ nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai:

I) I R V A . 
Cleveland. Ohio

Iš
“nelaimingų” Lietuvoje randa
si be tikrų nelaimingųjų, ku
riems kame nors gyvenimas 
nesiseka.

Tie kurie gavę iš Amerikos 
pi: gris išmėto, prageria, 
džia mišioms ir baliams
Amerikiečių sveikatą”, tie 
blausia ir moka bėdavoti 
graudžius laiškus rašyti.

c KUOMET 1918 netais pa
daryta pasaūiFhio karo paliau
bos, Amerikos orlaivių dirbtu
vės buvo taip pasiruošusios jog 
galėjo gaminti po 21,000 lėk
tuvų per metus, daugiau negu 
sąjungininkės valstybės sudė
jus i vieną.

.oralinio konsulo New Yorke.
Miei aiojam j |{urįani(i yakvjtuojama stambi 

auko Kanadiečio Lietuvio Vai- 
dalo Lietuvos reikalams: jis 
davė $150!

Susirinkus publika sumetė 
$15 aukų Vilniaus krašto Lie
tuvių reikalams ir priėmė rezo- 
’iuciją, kurioje protestavo prieš 
Lenkų vedamą Lietuvos atžvil
giu smurto ir ultimatumų po
litiką. Parapijos choras, kurio 
merginos buvo pasirėdžiusios 
tr utiniais rūbais, sudainavo 
koletą liaudies dainelių. Ypa- 

' tingai publikai patiko raujas 
choras, kuri varg. žižiuhas su
organizavo: tai mažų mergai- 
i’.i choras. Suorganizuotas ’.ik 

keletą savaičių atgal, bet mer
gaitės gražiai scenoje Įniks 
:r drąsiai, sutartinai sudainav 
•j-ta liaudies dainelių. Pane 

! ės Ivaškevičiūtės padeklcraavi 
į ra patriot nių eilių ir tuo 
Vilniaus vakaras, ntiblikni Lie
tuvos hirmą giedant, baigėsi.

5 artir.ė-s vis.’tęnerės oriešai 
nriknlbin • Vet- ’uto klubo pir- 

ini: ’"a r . ),vti tą p.n dier.ą, 
taip pat, “Vilmaus vakarą”; 
tr.čiau, las‘ vakaras nieko gero 
Tactuvai nedavė, nes nebuvo 
kalbėtojų, nerinkta aukų Lie
tuvos reikalams, ir paskubo
mis sumokvti vaidintojai 
darkė gražų veikalą “Kelia. 
Vilnių”. Ipolitą

metais,
* I ‘

26 milijonai darbo fl 
visais kitais nuosto- j 
to.
skaičius buvo žymiai

nes 
trys

visokias apdraudas, gydymą 
priežiūrą moterų neturinčių 
ko už medikalę priežiūrą 

Lietuvos visuose kam-

dė
ir 
iš 
mokėti.
puošė pastatoma gydytojai ir 
slaugės- žmonių sveikatai pri
žiūrėti. P. V.

išlei-
“už 
la- 
ir

TOM HERBERT, KARO LAKŪNAS, KOVOJA 
UŽ GERESNE VALDŽIĄ

I

RŪPINASI ANGLIA
KASIŲ LIKIMU

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ —\ seniausias 

geriausias Lietuvių laikraš-
tis Amerikoje, einantis 52 rie
tus ir antrus metus pcp-ilirrTi 
dienraščiu. Leidžia Lietuviu 
Spaudos Bendrovė.

• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 
rikos Lietuvių gyvenimą, kul

tūrą, mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapi), nagrinė
ja moterų reikalus ir gy ve ri
mą. Plačiai rašo apie Ameri- 
kos Lietuvių kolonijų veikimą 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren-

kultur-nius 
vėlinu-' 
pavei-

ir

džia politikos 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.

ir 
patiekia 
žinias su

t
metamsPrenumerata

niuose $7.00, pusei metų 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite :

V I E N Y B Ė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

užsie-
*3.75

i

KALĖDŲ ATVIRU
TĖS DYKAI!

Tiems kur’e 
užsirršvs “Lietuvių Naujie
nas” iki Gruodžio ii. 1938 
duosim dykai G g/ąlu iiu. 
(De Lu.xe) K-Pėdinės .'ti’r1.- 

su ispausdint.'i jusu var
du >r pavarde nnt kožnos.

Nelaukit 
užsiraš,vkit 
Nauiieras”. 
lik $1.00.

LIETUVIŲ
332 N. 6 St.

_THOMAS J. HERBERT

varo paukštis kuris kariavo 
i šią šąli Prancūzijoje 23 .ne

stigai dabar veda atkaklią i 
•.ampaniją i Ohio Valstijos At- 

Jis yra
Thomas J. Herbert iš 

kuris buvo nomi- 
Rcpublikorų tai Kvar

tetai.
Tom IIer’>ęrt karo lauke bu-l 

vo priešo lėktuvo numuštas iš ,

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietą.

tas

paskutinės dienos, 
tuojau “Lietuvių 

Kaina metams

i L
tų

t; ney General vietą.
I i lk.

! Cl.ive’ando,
į Luotas
i biai

NAUJIENOS
Philadelphia, Pa.'oro 1918 metais, bet pirm to

I jis numušė du Vokiečių lėktu
vus. Po sužeidimo išgulėjo li
goninėje 29 mėnesių.

Advokato laipsnį gavo 1920 
melais ir nuo to užsiėmė tei
sių praktika privatiniai ir tu
rėjo kelias atsakomingas pub- 
liškas vietas. .Jis laimėjo val
stijos pusėje bylą prieš Ohio 
Bell Telephone Co., taip kad 
te kompanija turėjo atgrąžinti 
telefonų naudotojams 12 mili
jonų dolarių.

UNITED MINE MORKERS 
OF AMERICA RŪPINASI 
DARBININKŲ PADĖTIMI 

DANVILLE ANGLIES 
SRITYJE

DANVILLE, III. — šios sri
ties angliakasiai daug kentė 
pastarų kelių metų bėgiu nuo1 
visuotinos bedarbės, kuri ap- j 
ėmus visas angliakasyklas II- 
linois valstijoje. Kasyklų su- 
mechanizavimas išvarė iš dar
bo tūkstančius darbininkų. Iš 
tikrų šaltinių paaiški kad, Rug-1 
sėjo 15 d. šių metų tik 22,997 
angliakasiai dirbo Illinois ang
lies kasyklose. 1923-24 metais 
tose kasyklose dirbo virš 90,- 
000 angliakasių. Tas parodo i 
koks ištikro blogas yra bedar- : 
bės vaizdas Illinois valstijoje, i

Spalių 8 d., Stokis salėje, i 
Westville, III., rupesniu vieti- : 
nio unijos skyriaus 5509, Uni- 
ted Mine Workers of America, 
sušaukta visuotinas darbinin
kų susirinkimas, kuriame daly
vavo delegatai iš visokių orga
nizacijų, 
nališkų, 
niškų. 
nizuota
Ameriką Atgal 
Jos 
bus

AFL., CIO., frater- 
politiškų ir visuome- 

Ši konferencija orga- 
obalsiu “Pastatykim 

prie Darbo”,
tikslas yra parūpinti dar- 
ir paalpą bedarbiams.

o
ži lunęęe, kitos gomuryje, ki
tos gerklėje, o dar kitos turi 
dantis viduriuose.

ŽUVYS vienos turi dantis

Telefonas: Namų KEnmore 47IO-W
ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimų

Norėdami pigiai pirkti namus mieste 
tės į mane, gausit už pigių kainų, 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ‘

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rrjrtgeėro. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.$

♦’ • «
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i 
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 

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

P. P. MUL1OLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEndcrson 6729 =

linini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiuiuiii  m minu • n« i miiiiiinniiiiiinmiiiniiii:

9

I 
i
i I I

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
Superior Avė. IIEnderson 92926522

• •

The V/ilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-1 i Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. NIEKELIS JURGIS ARBLCKAS

Sa zininkas Vedėjas

r 4t

Li i Z?.:.... 7. "M"'. zz. j
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DIRVA ~

Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS NA
JORKE APLANKO 
SLA. FLAPHAUZĘ

Paskaitęs Dirvoje kad 
ponas Redaktorius važiuo
ja j Najorką į kokias ten 
konferencijas ir posėdžius 
ir išleistuves, sumisliau pa
daryt jam siurprizą. Pa
budinu savo- gerb. Šonkau
li ir sakau:

— Ar žinai ką, aš važiuo
ju i Najorką, — sakau aš.

— Tai kas gi, ar ten de
ga kad taip staiga prirei
kė ten važiuoti, net ir ma
ne be reikalo prižadinai?
— sako ji.

— Ten bus svarbių biz
nių ir aš noriu dalyvauti,
— sakau aš.

— Bet ar tau i mintį in- 
ėjo kad važinėjimas bega
lo. brangiai kaštuoja, turė
tum tą apsvarstyt, — sa
ko ji.

— O kai tu į Lietuvą va
žiavai ar nekaštavo? Tau 
tai buvo gerai važinėt, o 
man tik į Najorką nuva
žiuot tautos reikalais jau 
perdaug kaštuoja, — sakau 

•aš.
— Lietuva tai kas kita, 

kiekvienas Lietuvis privalo 
važiuoti ją aplankyti nors 
kartą savo gyvenime. O 
tie reikalai Najorke niekad 
nepasibaigia, — sako ji.

— Butų labai bloga jei
gu reikalai ir darbai kada 
norse pasibaigtų. Kolei gy
vi esam, turim turėti darbų 
ir užsiėmimų, — sakau aš.

— Bet kas tau naudos iš 
tų darbu: tegul kiti dirba,
— Sako ji.

— Taip negalima: jeigu 
vieni ant kitų pasitikės, ne
bus nieko nudirbta. Taigi 
aš važiuosiu, ar tau patiks 
ar ne, — sakau aš.

— Važiuok sau; laimin
gos kelionės, — sako ji.

Na ir aš, nieko daugiau 
niekam nesakęs, sėdęs į pi
giausi autobusą, tarkšt-pa- 
tarkšt ir atsiradau Naior- 
ke. .

1>1/01/MAN TAIP 
SKAUDA 

PEČIŲ 
MUSKULUS, 

. l$AO NET 
aISSITIESTI

MŪNT?KTRŪpurj>KIAsW VIKRIAI IR PAKANKAMAI IWI ■ SIU SKAUDAMĄ VIETĄ L
SU PAINEIPttlLRIU 
PAMATYSI, KAIP < * W ' 

nmaaia OMAI SKAUSMAS.. L/ 
NEGALIU.JĮ PAUH6VES

Taip, brangus draugai Jai jut Lanliina~7&ousmas ir susti- 
tūnot jutų muskulų, leipo perteka orolraukio perpūfimo, 
Nuovargio ar persidirbimo, nekentėkife iių siausmų berei- 
kalingoi. Naudokite linimentą, lurj jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
fiaudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų koip 
b kuomet jie naudoja Poin-Eipellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Expellerio artimiousioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pgin-Eipellerio su Inkaru ant kiekvienos 
deiutėt f **

Najorke atsidūręs, kur 
pirmiausia žmogus eisi jei 
ne į visų Lietuvių centrą: 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje “flaphauzę.. *

Einu iš Aštuntos avenue 
į West 30-tą gatvę ir dai-1 
rausi kur ta flaphauzė sto
vi. Žiuriu ir matau: prie
šakyje tos flaphauzės sto
vi ponas Dirvos Redakto
rius. Prieinu ir sakau:

— Gerą dieną, ponas Re
daktoriau! — sakau aš.

Jis ištempė akis išgirdęs 
pažystamą balsą ir atsisu
kęs sako:

— Na kas tave, Spragile,! 
čia atnešė? — sako jis.

— Atvažiavau autobusu.! 
Noriu dalyvaut konferen
cijose ir Lietuvos .svečio 
Majoro Narušio išleistuvė
se į Lietuvą, — sakau aš.

— Kodėl nesakei kad no
ri važiuot. Butum vienas 
atlikęs, butum galėjęs ma- ■ 
ne atstovaut. Aš dabar la
bai užimtas, bučiau visai 
nevažiavęs, — sako jis.

— Matai, koks ponas Re
daktorius gudrus: kada aš 
prašausi leist mane tamstą 
atstovaut tada pastatai ra
gus ir atsisakai tai padary
ti. .0 dabar kai aš jau Na- 
jovke tai užėjo mintis kad 
butum leidęs man tamstą 
atstovaut. Aš senai nebu
vau Najorke, taigi sėdau 
ir atvažiavau, niekam nei 
gero! — sakau aš.

— Na tai labai gerai. Ei
nam kartu, galėsi aprašyt 
Dirvai viską kas čia atsi
bus; aš busiu labai užim
tas, — sako jis.

— Pažiūrėsiu ar turėsiu 
inspiracijos rašymui, — sa
kau aš.

— Na o kaip čia patekai 
pas Susivienijimo centrą?
— sako jis.

— Atėjau apžiūrėt tos 
garsios flakhauzės, kurią 
naujas Tėvynės redakto
rius taip plačiai išgarsino,
— sakau aš. *

— Taigi, ir aš apžiūrinė
ju, — sako jis.

— Man rodos kad šis na
mas yra visai geras: šva
riai išrodo, ir turėtų būti 
geras, — sakau aš.

— Tiesa, Spragilą, iš lau
ko gerai išrodo, bet viduje 
jau nemoderniškas, viskas 
persenę, — sako jis.

— Tai kam tie centro po
nai išmėtė desėtkus tūks
tančių dolarių taisymui ir 
modernizavimui kitų Susi
vienijimo namų, o savo pa
tį centrą užmiršo? — sa
kau aš.

— Gal būt jau persenas 
šis namas taisyti, — sako 
jis. •

— Vienybės namas Bruk- 
lyne buvo dar senesnis, ir 
rodėsi visai nepataisomas, 
nes ir taisant sienos griu
vo, o kai supylė į jį virš 
trijų desėtkų tūkstančių 
dolarių. sako visai gražiai 
dabar išrodo. Kodėl nepa
darė tą pat su centro na
mu? — sakau aš.

— Tam, be abejo, yra 
, priežastis, — sako jis.

— Priežastis yra, ponas 
Redaktoriau. Juk skaitei, 
jie jau jieško Susivieniji
mo centrui namo Picburke,
— sakau aš.

— Taip, tą žinau, — sa
ko jis.

— Na tai ar supranti po
litiką? — sakau aš.

— Nieko tuo tarpu apie 
tai negalvoju, — sako jis.

— Kaip mano galva ne
ša, aš numanau kame šuo 
pakastas. Bendrafrontinin- 
kai turi geras galvas. Kaip 
tik Susivienijimą pagriebė 
i savo rankas, tuoj sutarė 
atsikratyti istoriško SLA. 
centro, pirkti kitą, ir pasi
daryt sau gerus komišinus. 
Pirmiausia paskelbė kad 
šis centro namas jau likęs 
tik flakhauze, paskui pa
garsino kad šį namą pirk
dami “tautiški meklioriai” 
trisdešimts metų atgal pa-

Ar jusu kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

JGALIOJIMA1 :
■ 

reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
mui, pardavimui, valdymui ; 

žemių ir kitokio turto. j 
K. S. KARPIUS į

Registruotas Lietuvos ■
Konsulate Notaras.

■ 
Rašykit laiškais arba atsi- Į 

lankykit asmeniškai. •

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio ■
■ 

sipelnė, ir tuomi paruošė 
dirvą savo pasipelnijimui: 
SLA. nariams įkalba kad 
reikia kito centrui namo, 
visai kur kitur ne ten kur 
SLA. turi kitus namus, ir 
jau rengiasi jį pirkti, o kai 
pirks tai pinigu užteks ir 
Grigui, ir Prūsokui ir Bim-' 
balui ir kitiems, — sakau | 
aš.

— Gerb. Spragile, nejau
gi manai kad jie tokie ne
sąžiningi butų ir išnaudo
tų SLA. turtą? — sako jis.

— Aš ir norėčiau kad jie 
neišnaudotų. Bet jų dar
bai garsiai kalba prieš 
juos, — sakau aš.

— Kaip tai suprasti? — 
sako jis.

— Štai kaip: juk Susivie- 
nijmas turi gatavą didelį, 
puikų, naujai pertaisytą 
namą čia pat Bruklyne, te
reikia tik ten perkelt cen- i 
trą ir turės puikias patal
pas. Bet tą didelį ir tinka
mą namą jie nori palikti 
nykti, o jieško pirkti kito, 
visai kitoje valstijoje, — 
sakau aš.

— Tavo išvados logiškos. 
Tačiau, gal jie numato kad 
tas namas Bruklyne nėra i 
tinkamas SLA. centrui, —' 
sako jis.

Norėjom eiti į flophauzės 
vidų aplankyti žiurkių liz
dus, ale ten tuo tarpu vie-' 
šėjo SLA. ponai, kurie po
sėdžiavo ir tarėsi ar pirkt 
kitą seną flophauzę Picbur
ke, ar keltis į atnaujintą 
namą Bruklyne.

Aš pasiūliau ponui Re
daktoriui važiuoti į Bruk- 
lyną ir apžiūrėti aną namą. 
Tuoj palindom po žeme ir 
už kelių minutų išlindom 
prie Bedford avenue, ir nu
ėjom ant Grand strvto.

— Žiūrėk, koks puikus 
namas: didelis, keturių gy
venimų, kaip tik tinkamas 
Susivienijimo centrui, — 
sakau aš.

— Gerb. Spragile, tai ta
vo nuomonė. Jie turi kito
kius išskaičiavimus, ir tu
rėdami organizaciją ir jos 
turtą savo rankose pada
rys kaip jiems patiks. Ne
užsimoka tau apie tai sie
lotis, — sako jis.

— Tai kaip mes, Susivie
nijimo nariai, matydami tų 
ponų tokius šposus, turim 
tylėti? — sakau aš.

— Nariai turėjo žinot 
kam paveda organizaciją. 
Jeigu pavedė bendrafronti- 
ninkams, tegul pajunta ir 
jų naštą ant savo sprando. 
Kaip pasiklojo taip tegul ir 
miega. O mudu einam į 
konferenciją, žiūrėkim sa
vo darbų, — sako jis.

Ir mudu inėjom į Vieny
bės redakciją.

Kelione po Musų
Rašo ONA KARPIUS.

NAUJI PAŠTO IR TELEGRA
FO RŪMAI. — PASIVAŽI

NĖJIMAS LAISVĖS 
ALĖJA

KAUNAS, Birželio 8 d. —
Taigi šį rytą mudvi vėl nu

ėjom į Pienocentrą pusryčių, 
ir paskiau skubinom apsilan
kyti Majoro Narušio raštinėje. 
Ten patyrėm kad jis padarė 
sutartį mums apsilankyti Kau
no radio stotyje. Jis nusive
dė mus j radio stotį, bet direk
torius p. Bieliūnas buvo išėjęs. 
Mes pasikalbėjom su vienu jo 
padėjėjų, ir Bronė tapo užkvie
sta pasiruošti su keletu dainų, 
kad padainuotų kada nors va
saros bėgiu Lietuvos radio 
klausytojams. Ji tuomi buvo 
labai patenkinta, ir tuoj kaip 
tik išėjom iš radio stoties ir 
Mjr. Narušis gryžo į savo raš
tinę mudvi nuėjom į vieną iš 
keleto muzikos krautuvių, kur 
praleidom valandas j ieškoda
mos Lietuviškų liaudies dainų 
ir populiarės muzikos, “šlage
rių”, kaip jas čia vadina. Po- 
puliarė muzika Lietuvoje veik 
nustebino mane, bet aš buvau 
pasiryžus nesistebėti niekuo, 
nes jie čia gyvena moderniškai 
ir neatsilikę niekame, taigi pa
maniau kodėl jie negali turėti 
ir tos vadinamos populiarės 
muzikos. Nekurios tos dainos 
yra verstos iš Vokiškos, Pran
cūziškos ir musų pačių Ameri
koniškos kalbos, susideda iš 
valcų, fokstrotų, ir tango, 
ypatingai tango yra labai po- 
puliariškas Lietuvoje, kuomet 
Amerikoje tango jau nėra, jei 
gerai atsimenu. Taigi Bronė 
jautėsi labai patenkinta, var
tydama muzikos lakštus, niū
niuodama jų melodijas. Ir 
aš pasirikau keletą dalykėlių, 
bet išrodė kad jai niekad nebus 
gana, todėl aš ją ten palikau 
ir ėjau lankyti nekuriuos sa
vo draugus, kuriuos buvau su
sipažinus dešimts metų atgal, 
mano vyro mokyklos draugą 
Miką Buturlovą ir jo žmoną, 
kurie tarnauja telegrafe.

Saulutei skaisčiai šviečiant, 
ėjau Laisvės Alėja linkui tele
grafo įstaigos, kur žinojau ją 
esant, pro įvairias krautuves, 
knygynus, maisto parduotuves, 
rūbų sandėlius, valgyklas ir 
skrybėlių bei avalų parduotu
ves. Pamačiau Lietuvos Kre
dito Banką, kur visą vasarą tu
rėsiu apsilankyti pasiimti sau 
pragyvenimui reikalingus pi
gus, nes Dirvos agentūra per 
šį banką siunčia pinigus į Lie
tuvą iš Amerikos. Kitame gat
vės šone pamačiati Miesto Sod
ną, kuriame randasi Lietuvos

Valstybinė opera. Ten gražiai 
gėlynais išdabinta, auga dideli 
medžiai, pristatyta visur suo- 
lukų, ir ten pilna žmonių ir vai
kų, linksmų pavasario ore tarp 
gėlynų ir naujai sužaliavusių 
medžių.

Atėjus iki vietai kur tikėjau 
rasti telegrafo įstaigą, negalė
jau jos rasti. Dabar čia stovi 
didelis rudas naujas pastatas, 
Paštas. Dairiausi aplinkui ir 
pagaliau praeivio pasiklausiau 
kur yra telegrafo įstaiga. Man 
nurodė eiti iš šono. Ten radau 
didelį puikų naują pilką tin
kuotą namą, apie keturių auk
štų, moderninės arkitekturos. 
užimantį veik pusę musų mie
sto bloko. Progresas, pama
niau aš. Tokiai šaliai kaip Lie
tuva, kuri taip smarkiai pro
gresuoja tikrai reikalinga ge
ros patogios telegrafo susisie
kimo sistemos, ir budinke to
kiame kaip šitas negali būti 
Kitaip kaip tik geriausi įrengi
mai. Inėjau į vidų ir lipdama 
laiptais paklausiau sargybinio 
man reikiamų asmenų, kuris 
patarė lipti į ketvirtą aukštą.

Prasivėrus vienas ten esan
čių durų, pamačiau didelį kam
barį, kuriame darbavosi daug 
žmonių prie įvairių stalų, ant 
kurių buvo įvairus aparatai 
siuntimui ir priėmimui telegra
mų. Ausyse tik ūžė, tarškėjo, 
barškėjo visoki telegrafo apa
ratai. Maniau sau, kažin ar 
pažinsiu veidus savo draugų, 
kuomet artinausi prie vieno ar
timiausio stalo. Viena mote
ris pakėlė galvą prie savo dar
bo, ir kaip tik aš prakalbėjau 
jos akyse pražibo pažinimo 
šviesa, nes tai buvo p. Buturlo- 
vienė, kurios jieškojau. Butur- 
lovas buvo prie kito stalo ne- 
pertoliese. Pasisveikinom, vėl 
buvo mąlonu juos pamaty
ti po daugelio metų. Su jais 
mes praleidom daug- malonių 
valandų kuomet lankėmės Lie
tuvoje pirmiau. Pabuvau čia 
trumpai, ir tuoj išėjau, neno
rėdama trukdyti jų darbe, bet 
susitarėm tankiau pasimatyti 
per vasarą.

Gryžau atgal į muzikos par
duotuvę, kur Bronę palikau, ir 
radau ją prisirinkusią didelį 
pluoštą muzikos dalykų, kurių 
jai galės užtekti keletui metų. 
Ji džiaugėsi savo pasirinktais 
muzikos šmotais ir norėjo tuoj 
pradėti juos mokytis.

Vėl išėjom į gatvę ir galvo
jom ką toliau daryti. Kadan
gi buvo puiki diena, sumanėm 
pasivažinėti po miestą taip va
dinama “droška”, ką Lietuviai 
vadina “vežikas”. Mums ank
sčiau buvo pasakę susiderėti su 
vežiku prieš važiuojant, nes

Lietuvą
kitaip jis gali brangiai parei-' 
kalauti. Pasišaukėm prava
žiuojantį vežiką ir paklausėm 
kiek jis norės už pa vėžio j imą 
musų nuo vieno galo Laisvės 
Alėjos iki kito ir atgal, kas 
sudaro apie pusantros Ameri
koniškos mailės. Jis rimtai į 
mus pažiurėjo ir gal būt pa
manė sau, “nėra progos gauti 
ekstra lito”, ir pasakė, “trys 
litai”. Man trys litai reiškia 
pusę dolario, taigi, po dvide
šimts penkis centus kiekvienai 
bus verta, pasivažinėjimas su 
arkliu ir vežimu, nes per daug 
metų nesu taip važinėj us, taigi 
mudvi sulipom ir važiuojam. 
Jautėsi keista, mudvi įsivaiz- 
davom kad į mus visi žiuri, ir 
turėjom juoko važiuojant tuo 
senovišku vežimėliu, kurio ra
tai buvo apdengti senais auto
mobilio gurnais, o arklio kano
pos girdėjosi klup, klup, klup 
per minkštą asfalto grendimą.

Į tą vežimą įlipom prie baž
nyčios. Tai sena Rusų cerk
vė, buvus žinoma Soboru, o da- 
var vadinama Įgulos Bažnyčia. 
Ši bažnyčia yra vaizdus Kauno 
požymis. Ją gali matyti ant 
beveik visų Kauno fotografijų. 
Ji yra senos Rusiškos arkitek- 
turos ir turi penkis gaubus-do- 
mas, paremtas ant pilorių ap
linkui. Vienas didysis gaubas 
ties viduriu, o keturi mažesni 
iš kampų. Ta bažnyčia išsta
tyta viduryje aikštės, km* ke
turios gatvės iš visų pusių ve
da tiesiog į bažnyčią; jos ketu
rios sienos išrodo vienodai, iš
skyrus tą pusę kuri žiuri j Lai
svės Alėją, nes iš šios pusės 
eina laiptai ir durys. Ta aikš
tė aplink bažnyčią vadinama 
Nepriklausomybės Aikštė, ši 
bažnyčia nudažyta šviesiai gel
tonai ir baltai ir gražiai išda
binta.

Nuvažiavom į kitą galą Lai
svės Alėjos, kur gatvė šakoja
si į senąją miesto dalį, viena 
gatvė iš ten sukasi į dešinę ir 
eina į kalnus supančius Kauną. 
Tai yra Ukmergės Plentas, ke
lias kuris išeina iš Kauno link 
Ukmergės, vieno iš didesniųjų 
Lietuvos miestų, čia mes ap- 
sisukom ir gryžom atgal nuo 
kur pradėjom važiuoti, užmo- 
kėjom vežikui tris litus ir ėjom 
savo keliu, pasitenkinusios tuo 
pasivažinėjimu ir matymu Kau
no iš senoviškos karietos.

(Bus daugiau)

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

jus ištisą metą.

KAUNE, Rugsėjo 8 d., įvyko iškilminga Tautos šventė. 
Vaizdai yra šie: Viršuje: viduryje kalba Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona; kairėje vyriausybės nariai, de
šinėje diplomatinio korpuso nariai. Antroje eilėje kairėje 
kavalerija paraduoja, dešinėje artilerijos paradas. Apačio
je kairėje lėktuvai skrenda, dešinėje tankai važiuoja. Tsb.

RŪPINASI DARBAIS 
VYRAMS VIRŠ 45 
METŲ AMŽIAUS

Kaip žinoma, Amerikos in
dustrijos nusistačiusios imti į 
darbą vyrus virš 45 metų am
žiaus. Tokis nusistatymas yra 
labai pavojingas darbininkams 
kurie turi jieškoti užsiėmimo 
kitose dirbtuvėse, netekę dar
bo savo pirmesnėje vietoje.

Kad tie darbininkai neatsi
durtų sunkioje padėtyje, yra 
sumanymas ir „pasiūlymas fe- 
deralei valdžiai padaryti nuo
latinę įstaigą kuri rūpinsis ap- 
tiekimu darbo vyrų virš 45 me
tų amžiaus, panašiai kaip yra 
CCC darbai jauniems vaiki
nams.

šis sumanymas padėjo gau
ti Kongreso narių dėmesį.

Pirmiausia norima padaryti 
tyrinėjimai visoje šalyje esan
čios padėties vyrų tarp 45 ir 
60 metų amžiaus.

Nekurie dalykai toje linkmė
je jau tyrinėjami iš pirmiau, 
nes Dabo Sekretorius Frances 
Perkins paskyrė tam reikalin
gą komisiją, kuri paruoš savo 
raportą apie galą šių metų.

šis komitetas tyrinėja to
kius klausimus kaip darbo pro- 
duktivumas to amžiaus darbi
ninkų, kokio amžiaus darbinin
kams daugiausia ištinka nelai
mių darbe, kiek atsieina nuo
stolių . ir darbininkams atlygi
nimų kurio amžiaus grupėse, 
ir bendrai tyrinėjama kuriame 
amžiuje darbininkas yra nau
dingiausias. Darbietis.

• KANADA turi turtingus 
anglies sluogsnius, bet daugu
mą savo anglies importuoja iš 
Suv. Valstijų ir Britanijos, nes 
Kanados anglis yra labai toli 
nuo gyvenamų centrų ir nie
kas nenori leisti tiek pinigų 
įrengimui geležinkelių tos an
glies atvežimui.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, IJL
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SKAUTAI VYČIAI
ĮYIRVĄ sekanti Amerikos ir Lietuvos Lietuvių visuo- 
. menė patėmijo kad Clevelande pirmiausia stojosi

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. širvydas.
kunu Lietuvių Skautizmas.

Gal kas bandys kreditą atiduoti Baltimorei arba 
Pittsburghui, kur gyvuoja jaunų skautų būreliai, tačiau 
tarp anų būrelių ir Clevelando Skautų Vyčių yra skir
tumas. Anie skautai suorganizuoti daugiau Ameriko
niškais pagrindais, Clevelando gi Skautai Vyčiai susi
dėjo iš augesnių Amerikoje gimusių, bet Lietuvoje au
gusių jaunuolių, kurie yra geri Lietuvos patriotai ir ku
rie i darbą stojo dirbti Lietuvių tautai.

Taigi tikrasis Lietuviškas Skautizmas gimė Cleve
lande. Clevelande — Dirvos puslapiuose — atsidaro ir 
Skautų Dalis, skautų organas. Toje Skautų Dalyje ras 
sau Įkvėpimo tokį patį darbą varyti kitų musų kolonijų 
jaunuoliai, o jų tėvai ir bendrai Lietuviai gaus progos 
susipažinti su Skautais ir permatys kaip svarbu ir rei
kalinga juos remti jeigu norime kaipo Lietuviai ilgiau 
Amerikoje išsilaikyti.

Skautų obalsis ir tikslas yra “Visomis jiegomis tar
nauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui”.

Taigi, aišku, skautai negali būti organizuojami nei 
socialistų, nei komunistų. Jeigu tie radikališki gaiva
lai kur nors ir kalba apie skautų organizavimą tai jie 
turi klastingus tikslus jaunimą suvilioti, 
gauti ir jaunus jų vaikus pajungti savo 
kantos skleidimo darbui.

¥ ¥ ¥

Priskaitant Skautų Vyčių Įsikūrimą 
eilę kitų Amerikoje iškilusių Lietuvių tautinių darbų, 
reikia pasididžiuoti kad tie darbai gavo pradžią šioje 
neperdidelėje kolonijoje. Tie kiti darbai yra ■— Įkūri
mas Lietuvių Kultūrinio Darželio, kuris yra vienatinis 
paminklinės reikšmės padaras musų tautai ir valstybei 
Amerikos kontinente.

Kitas didelis darbas iš Clevelando kilęs yra tai Įkū
rimas Amerikos Lietuvių Tautinės Tarybos. Clevelan
de Įvyko tautininkų ir sandariečių srovių nesusiprati
mų išlyginimas, ko pasekmėje iškilo Tautinė Taryba.

Dabar, iš čia prasidėjus Skautų Vyčių judėjimui, 
kuri užgiria ir Tautinė Taryba, Amerikos Lietuvių pat
riotinei visuomenei užgimė nauji darbo talkininkai, vai
kinai ir mergelės, k*urie gryžo iš Lietuvos Į šią šalį mu
sų tautos meile savo širdyse, išauklėti gerais Lietuviais, 
kuriems ir tinka geriausia stoti Į jų senstančių ir mir
štančių tėvų pėdas ir tęsti tą Lietuvišką darbą, kuris to
kiomis sunkiomis sąlygomis buvo pradėtas ir per kelis j 
desėtkus metų išvestas.

Šiems Lietuvos auklėtiems jaunuoliams lieka užduo
tis ir įkinkyti į darbą ir sulietuvinti savo kitus brolius 
jaunuolius, čia. Amerikoje gimusius ir Lietuvos nema
čiusius.

Tas darbas yra lengvas, tik reikia dirbti nusistaty
tu planu. Žinokite pirmiausia kad kiekvienas tėvas-mo- 
tina kurie augina Amerikoje vaikus nori juos padaryti 
Lietuviais. Tėvai nori kad jų vaikai eitų į Lietuvių tar
pą ir auklėtųsi Lietuviškai. Tėvai patys ne visi turi ga
bumu ir galimybių savo vaikus taip auklėti.

Antras svarbus faktas — tai kiekvienas čia gimęs 
vaikiukas ir mergaitė, kaip tik spėja pažinti Lietuvių 
tautos istoriją, sužino apie musų tautos didvyrius ir žy
mius žmones, tuoj apsikrečia noru būti Lietuviais ir :<š 
pat jaunų dienų ima didžiuotis savo kilme. Jie yra geri 
Amerikonai, bet tampa ir geri Lietuviai.

Viskas kas reikalinga tai geru, gražiu programų 
jaunimą užįdominti, duoti jam malonaus užsiėmimo su 
savaisiais, mokinti juos musų tautiškų šokių, žaidimų, 
dainų, istorijos, kalbos — ir tikslas atsiektas.

TAIGI, SKAUTAI VYČIAI CLEVELANDO, VISA 
ENERGIJA STODAMI DIRBTI VIETOJE, SKLEIS
KIT SAV.O IDĖJĄ PLAČIOJE AMERIKOJE! Tauti
nė musų spauda ir Tautinė Taryba su jumis!

Jums niekas nediktuos, nesikiš į jūsų darbą, tiktai 
rems jus — nes jūsų obafciai ir tikslai brangus ir remti
ni visų tų kurie hesąlyginai myli savo Tautą ir. Tėvynę 
Lietuvą!  

SAU PER PETĮ PLOJA
Yra žmonių kurie mėgsta 

prieš veidrodį stovėti ir save 
girti: “Tai aš gražus, tai aš 
patogus”. Tokią taktiką pa
stebėjome Laisvėje, kuri mu
sų visuomenei skelbia: “Mes 
visada nurodinėjome kad Lie
tuvai yra pavojus iš Lenkijos 
ir Vokietijos fašistų pusės.”

Tą nurodinėjo ir visi kiti Lie
tuvių laikraščiai ir 
tuviai puikiausia 
sau per petį ploti?

▼▼■v

SOVIETIJA IR 
ČEKOSLOVAKIJA

Musų laikraščiai
tį visus klausimus rišti savo 
sroviniais sumetimais. Skaity
tojams butų naudingiau, jei 
tenkintųsi paduoti faktus. Ge
ras pavyzdis tai Sovietijos “pa
rama” Čekoslovakijai, šios sus
kaldymo metu. Komunistų lai
kraščiai be galo ir krašto tvir
tino buk Sovietijos parama bu
vus milžiniška. Naujienos gi 
tvirtino kad šios paramos vi
sai nebuvo, nes jos 
matė.

Sovietijos politiką 
Vilnis, Laisvė, ar

tą visi Lie- 
žino. Kam

turi papro-

jų tėvus ap- 
tautos neapi-

Clevelande į

niekas ne-

nustato ne 
Naujienos. 

Ji nustatoma Maskovje. ši gi 
griežtai atsisakė viena ką nors 
Čekoslovakijos klausimu dary
ti. Ji tik tada žadėjo gelbėti 
jei Prancūzija ką nors darytų. 
Prancūzija gi pasižurėjo kad 
Sovietija rubežiais niekur nei 
prie Čekoslovakijos, nei prie 
Vokietijos neprieina — reiškia, 
Sovietijos paramos vertė labai 
abejotina. žodžiais ją duoti, 
Sovietijai nieko nekainavo. Ang
liją, kuriai prikišama “išdavi-

kiškumas” (nors ji niekur 'ir 
niekados nebuvo prižadėjus Če
koslovakijos neliečiamybės gin
ti), po liūdnų ir skaudžių die
nų Čekoslovakijai, atėjo su prak
tiška ir apčiuopiama pagelba: 
pasiūlė 50 milijonų dolarių pas
kolą «ir pasiėmė pareigą užtik
rinti naujuosius Čekoslovakijos 
rubežius, reiškia, pasiėmė da
lyką kurio Anglijos diplomati
ja imasi pirmusyk savo istori
joje, nes ikšiam Anglija nie
kam nėra jokių talkiaus ryšių 
Vidurio Europoje siūlius!

LENGVATIKIAI
Chicagos Tribūne (kur tilpo 

nemaža netikrų Lietuvos atžvil
giu žinių) buvo įdėta žinia kad 
Lietuvos vyriausybė pranešusi 
Berlinui apie neturėjimą jokių 
kariniu sutarčių su Sovietija. 
Musų kairieji laikraščiai, imant 
ir socialistų (net katalikų) ši
tą žinią grynu pinigu paėmė, 
nes čia rado progos Lietuvą pa
juodinti ir pažeminti, esą, “Kau
nas išsigando”. Tie, kurie se
ka Lietuvos užsienio politiką, 
žino kad Lietuva jokių karinių 
sutarčių su Sovietija niekados 
nedarė. Viena, tokios sutarties 
sudarymą nebūtų buvę galima 
paslėpti; antra Lietuva yra 
narys Pabaltijo sąjungos, kuri 
užsienio politikos klausimais ei
na išvien. Gaila kad musų lai
kraščiai tiek pilni neapykantos 
Lietuvai, savo Tėvynei, kad ima 
grynų pinigu pranešimus lai
kraštyje, jau ne sykį sensaci
jomis ir melu pagautame.

▼▼▼

VYRO ŽODŽIAI
Draugas rašo: “Skleidžiama 

gandai kad Lietuva busianti 
padalinta tarp Lenkijos ir Vo
kietijos. Tautiečiai, visus gan
dus sutikime šaltai Priešinin
kai tik ir siekia kad musų tau
tą išgąsdihti,- nes nori kad ji 
beviltingai į savo ateitį žiūrė
tų. Musų tauta šiądien są
moninga. Tad, dėl Lietuvos 
ateities neabejokime!”

Daugiausia piktų gandų pla
tina musų kairieji laikraščiai, 
kurie Lietuvius per 20 metų 
ruošia nusilenkti Maskvos dik
tatūrai.

Iš Lietuvos Nepriklausomybės Kovų
Dideli Lietuvių Naujai Sukurtos Kariuomenės Laimėjimai prieš Keletą 

Priešų — Rusų, Bermontininkų i r Lenkų Išgelbėjo Musų Valstybę

* * * Mjr. S. Narušis. ¥ ¥ ¥

RUSIJAI BUS BLOGA
Vokiečiai, apsidirbę su 

Čekoslovakija, be karo ga
vę ką norėję, dabar stropiai 
darbuojasi sudaryti “drau
giškus” ryšius su Prancū
zija. Prancūzai, nenorėda
mi kariauti, bus Į tas pink
les Įvilioti.

Panašiu budu Vokiečiai 
į savo pusę patraukė Len
kiją, kuri jausdama saugi 
nuo Vokiečiu, pradėjo pati 
savo kaimynus užpuldinė
ti.

Prancūzija, nenorėdama 
karo su Vokietija, sutiks 
Hitlerio reikalavimus pil
dyti.

Prancūzai, norėdami kad 
karo pavojus nueitų i ry
tus, sutiks Hitleriui duoti 
pilną laisvę žygiuoti rytų 
linkui, kaip Vokiečių yra 
nematyta.

Tas * žygiavimas priar-

tins Vokiečius prie Rusijos, 
paliktos vienos, be draugų.

Rusijos carai sėdėjo ra
miai kada Hitleris norėjo 
pulti Čekoslovakiją ir galė
jo kilti Vokiečių karas su 
Prancūzais ir Britais.

Sovietų carai tos progos 
neišnaudojo. Dabar gali
prisieiti jiems net trumpo-I 
je ateityje su Vokiečiais i 
susidurti, akis i akį.

Nuo to nukentės ir Lie- i 
tuva ir kitos.

REZIGNAVO
Vienybė praneša kad re

zignavo SLA. centro dakta
ras kvotėjas Dr. J. S. Sta- 
nislovaitis. Priežastis spė
jama Dr. Stanislovaičio ne- 
pakentimas daugiau kai ku
rių SLA. Pildomosios Tary
bos akiplėšiškumo ir bendro 
fronto politikos Susivieniji
me.

RUDUO ANT GAIRIŲ
Jiems išgrobs ten turtus ir parduos.
Tokia lieka šalis nerami.
Švilpia rudas per gruodą ruduo, 
Plaukia nerimo daug Nerimi.

Vėtra šiaudus nuo kraigo nuneš. 
Tėvo pirkią sunku bus pažint.
Neša rudenio vėjai žinias — 
Broliui aimanos neina mažyn.

O su jais nesimatėm seniai,
Krito kraujo žiedai rudenuos.
Daug artojų išeis kankiniais —
Eis be rašto ir eis be dainos....

Kol sustosim visi, kas gyvi 
Visom išgalėm gairių išgriaut — 
Pavergtų platumų atgaivint, 
Kad sodybos jaugtų stipriau.

Kol išeisim visi iš namų 
Savo miestų prikelt ir .vaduot.
Ten dabar jau perdaug neramu — 
Švilpia rudas per gruodą ruduo.

“L.A.” Antanas Miškinis.

SU MYLIMA ATSISKIRIANT
Ir parugės nustos žydėti,
Ir griežlės “rėžti” dobiluos,
Tada širdis per okeaną
Su mylimąją išvažiuos....

Ilgai skambės ausyse žodžiai
Jos man posmuoti vakarais,
Bet greitai akys lydės godžiai 
Traukinį praprunkščiant garais.

Su mylima aš atsiskirsiu, 
Lyg giesmininkas su mišku, 
Pluoštą eilėraščių paskirsiu, 
Rašysiu jau po kaštanu....

Paliks akmuo krante Dubysos, 
Prie kurio yrėms laiveliu,
Sudžius laukuos ir gėlės visos, 
Kurias mes bridome abu....

Ir parugės paliaus žydėti, 
Ir griežlės “rėžti” dobiluos, 
Tada širdis per vandenyną 
Su mylimąją išvažiuos....

“Ramoviskis”.

t

(Tęsinys iš pereito nr.)

Lapkričio 21 d. karo veiksmai fronte buvo 
sustabdyti. Kontrolės komisija nustatė neu- 
tralę zoną. Pagal tą zoną Lietuvos sostinė Vil
nius ir trečdalis etnografinės Lietuvos žemių 
teko naujiems okupantams—Lenkams.

1919 m. Liepos 18 d. kariuomenė buvo su
skirstyta į dvi brigadas ir iš viso turėjo 3 pės
tininkų pulkus ir 7 atskirus batalionus, o tų 
pačių metų Gruodžio 1 d. jau turėjo 4 pėstinin
kų divizijas. Greta pėstininkų sparčiai • augo 
raitininkų pulkai, artilerija, karo aviacija tech
nikos dalys, ir kariuomenės mokomosios įstai
gos.

Nelygios grumtynės su didesniais skaičium 
ir nepalyginamai geriau ginkluotais priešai 
frontuose baigėsi mums, palyginti gana lai
mingai.

. Nors sostinės Vilniaus atvadavimas pasi
liko prieš akis, bet prasidėjo taikos gyvenimas. 
Tauta laisviau atsikvėpė. Karui pasibaigus bu
vo įtemptos visos jiegos kūrybos darbui, vals
tybės ukiui atstatyti.

Kad pradėti tinkamą kariuomenės apmoky
mą ir suvienodinimą vadų-karininkų pažiūras, 
1921 m. įsteigti Aukštieji karininkų kursai. Kad 
butų aprūpintos technikos dalys specialistais, 
1924 m. įsteigti aukštieji karo technikos'kursai. 
Gabesnieji karininkai buvo siunčiami į užsienio 
generalinio štabo akademiją.

Tenka pasakyti kad Lietuvos kariuomenės 
pažanga ėjo drauge su Lietuvos valstybės visa
pusišku progresu. Tvirtėjo valstybė ekonomiš
kai, kilo krašte kultūra, tvirtėjo bei gerėjo ir 
kariuomenės reikalai. Paskutiniais metais at
sistojus kariuomenės priešakyje Kariuomenės 
Vadui Brig. Gen. Raštikiui pagrindinai peror
ganizuota kariuomenė, sustiprintas kariuomenės 
štabų darbas, karininkų parengimas, kariuome
nės apmokymas bei jos tobulinimas. Karo Mo
kyklos dviejų metų mokymo kursas pratęstas į 
3 metų kursą, atsargos karininkų aspirantų iš 
1 metų Karo Mokyklos į pusantrų metų laiką. 
įsteigta savo generalinio štabo ir intendantų aka
demija.

Kiekvienais metais siunčiami į užsienius ka- 
rinirkai kaip į Generalinio štabo taip ir į spąpia- 
lines mokyklas.

Kaip kariuomenės apmokymas ir jos rei
kalingomis priemonėmis aprūpinimas yra pri
vestas prie reikalingos aukštumos, žodžiu per 
šiuos 20-sius nepriklausomo gyvenimo metus 
Lietuvos valstybė ekonominiai, kultūriniai ir 
dvasiniai yra žymiai sustiprėjus.

Nors Lietuva žemės ūkio kraštas, bet iš 
derlingos žemės ir ne tik gaunamų derlių pa
kanka viso krašto reikalams, bet nemažai žemės 
ūkio gaminių ir eksportuojama. Po nepriklau
somybės karu įvestoji žemės reforma neišnau
dojamus žemių plotus pavertė racionaliai nau
dingais ir šiądien krašte yra pagerintas žemės 
ūkis, žymiai išplėstas krašte pieno ūkis, že
mės ūkis yra kredituojamas ilgalaikėmis žemės 
banko paskolimis, kas duoda galimybės gerinti 
žemės ūkį. Pagerintas susisiekimas, pravesti 
Suvalkijoje ir Žemaitijoje naujos linijos gele
žinkelių, pagerirti ir naujai atremontuoti plen» 
tai, išplėstas auto susisiekimas, žymiai atsis
tatė ir išsiplėtė ne tik Kauno miestas kaip laiki
noji sostinė, bet žymiai atsistatė ir kiti provinci
jos miestai. Be didelių privačių statybų visa 
eilė išaugo valdiškų pastatų. Pastatyti cukraus, 
nopieros fabrikai, pastatyti modernus Lietuvos 
Banko, žemės Banko, Seimo, Universiteto Įvai
rių fakultetų rūmai, Vytauto Didžiojo muzejus, 
visas tinklas pradžios mokyklų ir gimnazijų rū
mų ir kitų modernių pastatų. Praplėstas Klai
pėdos uostas ir įsteigtas prekybos laivynas, kas 
duoda galimybės lengviau savo gaminius išvežti 
i užsienius.

KULTŪRINĖJE SRITYJE
Įvestas privalomas pradžios mokslas, visa

me krašte išplėstas vidurinių bendrojo lavinimo 
ir specialių mokyklų tinklas. Įsteigtos 4 aukš
tosios mokyklos: Kaune Vytauto Didžiojo uni
versitetas su įvairiais kaip medicinos, veterina
rijos, gamtos matematikos, technikos, humani
tarinių mokslų ir teisių fakultetais. Dotnuvoje 
žemės Ūkio akademija, Klaipėdoje Prekybos In
stitutas ir Kėdainiuose aukštoji kulturtechnikų 
mokykla.

Išbujojus Lietuviškoji spauda. Neskaitant 
civilinės, kurios eilė dienraščių, savaitraščių ir 
mėnesinių žurnalų, nemaža ir karinė spauda. 
Krašto Apsaugos Ministerija turi net 4 savo 
organus: (1) “Karys” apima daugiau kareivių 
mokymą ir bendro gyvenimo bei lavinimo sritį, 
karinį rengimą mokyklose su mokymų skyre
liais, (2) “Musų žinynas” nagrinėja grynai 
specialius kariuomenės mokymo ir karinirkų 
reikalus. (3) “Kardas” daugiau karininkų viešo 
gyvenimo reikalais ir (4) “Trimitas” šaulių ka
riniais ir kultūriniais reikalais.

Bendrai paėmus Lietuvai kaip nedideliai

valstybei bet laikantis sveikos ir pastovios poli
tikos, krašto ekonominė ir kultūrinė padėtis 
žymiai pagerėjo, nežiūrint ir paskutinių metų 
siautusios ekonominės krizės, kuri net didelių 
ir ekonominiai tvirtai stovėjusių kraštų ūkį ir 
politiką žymiai yra sukrėtus. Lietuva, dėka 
nenuilstamo Tautos Vado pirmojo ir dabartinio 
Respublikos- Prezidento A. Smetonos sveikos 
tvirtos ir nuoseklios politikos, per šiuos 20-sius 
nepriklausomo gyvenimo metus įvairiose gyveni
mo srityse tiek pasiekė jog ir patys net negali
me šiądien patikėti. Tai yra vaisiai Tautos pa- 
siryžusios gyventi laisvu nepriklausomu gyveni
mu ir svetimiems nevergauti.

(GALAS)

ČIGONAI IR MUSĖS
Yra juokingas pranešimas kad. Vengrijoje, 

kur yra čigonų labai daug, ir kur pragarsėję 
čigonai savo ypatinga muzika, jie ir vieni ki
tiems nepasitiki. Čigonas visada bus čigonas.

Vengrijoje, įvairiose valgyklose čigonų or
kestrai griežia, bet už savo patarnavimą mokė
ti ne visur gauna. Pagriežę, eina publikoje pa
sirinkti aukų. Čia ir pasireiškia čigonų nepa
sitikėjimas. Tas kuris iš jų tarpo eina aukų 
rinkti, vienoje rankoje nešasi pinigams mesti 
kašutę, o antroje turi neštis už sparnų suėmęs 
tarp pirštų gyvą musę. Musę turėdamas an
troje rankoje, ‘jis negali pačiupti iš kašelės su
mestų pinigų dalį sau. Jeigu bandys vogti nuo 
savo draugų, musę turės paleisti. .. .

Sugryžus su gyva muse į savo būrį, surink^ 
tus pinigus pasidalina muzikantai po kiek esti 
susitarę.

KNYGA APIE PAGARSĖJUSIAS 
' MOTERIS

Arėjas Vitkauskas, gyvenantis Chicagoje, 
išvertė į Lietuvių kalbą Joseph Adelman’o pa
rašytą knygą apie pagarsėjusias moteris: 

“FAMOUS WOMEN —
PAGARSĖJUSIOS MOTERYS”

Tai yra apybraiža moterų nuveikimų pef 
šimtmečius, su penkių šimtų pasižymėjusių mo
terų gyvenimo aprašymais.

Knyga aprašo žymiausias moteris nuo virš 
dviejų tūkstančių metų prieš Kristaus gimimą 
iki vėliausių laikų — baigiasi Roosevelt’o admi
nistracijos kabineto »nare, Darbo Sekretorium, 
p-le Frances Perkins.

• APENDICITAS, aklosios žarnos uždegi
mas, nors nekuriu sakoma esanti moderniškų 
laikų liga, tačiau taip ištikro nėra. Tyrinėtojai 
senovės Egipto mumijų randa kad net Egipto 
galybės laikais, prieš kelis tūkstančius metų, 
buvo mirus viena Ekipto kunigaikštytė nėo 
apendicito. Atrastoje jos mumijoje užtiktas 
gerai išsilaikęs pertrukęs jos apendicitas, kuris 
buvo mirus viena Egipto kunigaikštytė nuo 
daugelio kitų mumijų tą patį liudija.

Priežastis kodėl tikima kad apendicitas yra 
moderniška liga yra ta kad Europoj apendicitas 
užtiktas tik 1759 metais. Ji tada buvo vadina
ma perityphlitis. Ta liga žymiai labiau prapli- 
tus tarp pasiturinčiųjų negu paprastų žmonių. 
Amerikoje dusyk daugiau žmonių apserga apen
dicitu negu Europiečių.

• EGIPTAS turi arti 400,000 ketvirtainių 
mylių plotą žemės, bet jo 15 milijonų žmonių 
gyvena susispaudę ant 13,000 ketvirtainių my
lių. Kita visa žemė netinka žmonėms gyventi-

POLKŲ ALBUMAS

AKORDIONUI
Daugelis vaikų mokinasi groti akordionu, 
bet neturi tam muzikos. Dirvos Knygyne 
galit gauti puikių polkų, kurių dalis yra tos 
pačios ką ir Lietuviai vartoja. Išviso 17 
smagių polkų.

Vietiniams kaina ..................$1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

Reikalaukit “Dirvoje”

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



DIRVA

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Albrechtas atsistojo ir ėmė klausytis gies
mininko. Jo balsas buvo stiprus ir skambus. 
Giesmės žodžių jis nesuprato. Besiklausant gū
džios giesmės garsų, pasidarė ir jam gudu ir 
liūdna.

Jis tyliai priėjo prie durų ir per tarnų gal
vas žvelgė i vidų. Aplink stalus susėdę puota
vo žemaičiai, šviesa sklido iš ugniaduobės ir 
daugybės molinių lempučių, pripiltų tirpyto la
jaus. Visi jau buvo gerokai įsismaginę ir įrau
dę. Maišėsi čia ir gėlių vainikais vainikuotos, 
visų labai gerbiamos moterys ir mergaitės.

Stalai lūžte lūžo nuo visckios ėdmenės. Tro
bos lubos ir sienos buvo gėlėmis iškaišytos, o 
asla išbarstyta kvapiomis žolelėmis.

Albrechtas perbėgo akim randuotus veidus 
ir pagaliau pamatė Aliutę, kuri buvo balta, kaip 
gulbė; ji rymojo ant rankų ir žvelgė į tą pusę 
iš kurios sklido gūdi giesmė. Ilgai Albrechtas 
žiurėjo į ją, nenuleisdamas akių nuo jos baltai 
raudono veido. Tiktai gerą nuolydį nuleidęs 
pažvelgė ir jis į kanklininką, kuris sėdėjo netoli 
kunigo, šalia senojo bajoro. Kanklininkas buvo 
dar jaunas, bet visai aklas, su tamsiomis duo
belėmis vietoje akių. Jo galvoj taip pat buvo 
randas. Įkritę veidai buvo apžėlę garbanota 
resva barzdele . Rankos jis laikė kanklius, ku
rių graudus balsai pritarė liūdnai giesmei.

Kunigas, suraukęs rusvus antakius, sėdėjo 
nuleidęs galvą ir aštriu savo briedkrauniu ran
tė liepinį stalą. Jo rūbų pakaklėje žėrėjo brili- 
jąntas; antroje rankoje jis laikė sidabru lietą 
didžiulį tauro rangą, iš kurio gėrė midų. Nu- 
gėręs pastatė taurę ir žvelgė į tą šoną, kuriame 
buvo Aliutė.

Albrechtas nei praste gerai neperprato iš 
kur galėjo apmaudas jam kilti. Jis dabar atsi
lošęs įdėmiai žvelgė į Aliutę, bene pamatys ją 
šypsantis kunigui.

Aliutė, pajutus deginamą kunigo žvilgsnį, 
dėjosi nieko nematanti ir nuleido akis. Jos vei
das apsiniaukė.

Sužaižaravo kunigo akys, ir jis, smarkiai 
smeigdamas peilį į stalą, prisipylė į savo taurę 
alaus.

Albrechtas, tat matydamas, netvėrė džiaugs
mu.

Kanklininkui baigus giesmę, vėl kilo kle
gesys. Albrechtas, susiradęs lauže elnienos ga
balėlį, nugramdė jį peiliu ir pavakarieniavo.

Buvo vėlybas laikas. Tamsiai žydrame dan
guje degė tūkstančiai žvaigždžių, žemė miglo
mis klostėsi. Albrechto drabužiai sudrėko; pa
sidarė vėsoka; tada jis, susiradęs už trobos bi- 
ragą šieno, įsikasė į jį. Bent kiek apšilęs, nusi
metė nuo galvos šienus ir godžiai traukė į save 
gryną orą. Veikiai suėmė jį miegas. Kurį lai
ką dar pro miegus girdėjo puotos klegesį. Jam 
maivėjosi, kad kažkoks gauruotas padaras sėdi 
susigūžęs pagiryje ir, sugavęs atlėkusius garsus, 
klaikiai šuktelia, o jam atsiliepia kiti milžinai, 
siųsdami žinias per girių girias vis toliau ir to
liau pavėjui.

ALBRECHTAS IR ALIUTĖ

XVI.
Daug sunkių valandų teko pergyventi Al

brechtui, medžiotojams sugryžus. žemaičiai 
arba visai nebodavo jo arba niekinamai į jį 
žiūrėdavo. Savimyla jaunikaitis dėdavosi nieko 
nesuprantąs ir nepastebįs, tačiau gilumoje šir
dies jam kunkuliavo neapykanta dėl to kad jis 
buvo laikomas šunies vietoje. Nenuostabu ko
dėl jis vengė bent ką susitikti. Tik viena Aliu
tė teužjausdavo jį. Bet ir jį kažkodėl savyje 
užsidarė, liko nekalbi ir lyg vengdavo su juo su
sitikti. Tiktai retkarčiais tepasisekdavo jam pa
gauti Aliutės žvilgsnis, nukreiptas į jį; po to 
ji vėl akis nuleisdavo ir pasišalindavo.

Senas bajoras kelis kartus kalbėjosi su ja 
apie kaž ką svarbu ir reikšminga, bet po kiek
vieno pasikalbėjimo jo veidas apsiniaukdavo ir 
susiraukdavo.

Kad reikia bėgti, ši mintis tebekirbino jį, 
tačiau silpnumas, neleido svajojimų įvykdyti. 
Laukdamas pirmykščių jiegų sugryžtant, jis du
binėdavo Palangos apielinkėse.

Vieną giedrą, šiltą ir ramią dieną išėjo jis 
pasivaikščioti po smėlio kopas. Oras buvo per
junktas sakų kvapo.

Nors .pušys nesiubavo, tačiau jis girdėjo 
kažką panašu į miško šniokštimą.

Dairydamašis ir stebėdamasis, Albrechtas 
įkopė į geltono smėlio, nužertą akmenėliais ir 
kriaukutais, kopą, ir prieš jo akis atsivėrė mė
lynų marių plotai. Jis negalėjo atsigerėti vaiz

do gražumu ir didingumu ir, nusileidęs žemyn, 
nuėjo' į pat pamarį. Slesną smėlėtą krantą laižė 
putotos marių bangos. Lyg pabūgęs plačių ne
ramių marių, atstu niūksojo skarotas pušynas.

Juros reginys ir gaivinamas pajuro oras 
apsvaigino jį. Nuo kopos jis pasileido tekinas 
ir nubėgo prie pat vandens. Atsistojęs ant 
bangų suspausto smėlio, pradėjo žvalgytis po 
neapregimus juros plotus.

Ražin kode! Albrechtui ši jura buvo labai 
maloni, patraukiant; jam širdis sakyte sakė 
kad ta pati jura skalauja ir jo gimtinės pa
kraščius.

Tiesa, jis buvo girdėjęs kad Lietuvos žemės 
traukiasi iki kažin kokios Juodosios juros, bet 
ši svetima jura nebūtų padarius jam tokio įs
pūdžio. •

Vadinas, jo kaip tik plaukta paliai šiuos 
pakraščius kryžiuočių laivu. Gal būti, vėl plauk
dami kryžiuočiai arba pirkliai, kurie dažnai juk 
pro čia plaukia, pastebės jį ir pasiims su sa
vim. . .

Albrechtas, giliai kvėpuodamas, žvelgė į 
neužmatomas juros platybes, bet niekur nematė 
bolojančios burės; viršuje vandens klykdamos 
skraidė tik baltos žuvėdros.

Netoli jo buvo subridę į vandenį keli žve
jai. Jie ilgomis perstekėmis smaigė plekšnes .. .

Jis ilgai žvelgė čia į nematytus žvejus, čia 
į banguojančią jurą, paskum nužingsniavo to
liau ir už vieno kalnelio, jį aplenkęs, pastebėjo 
dvi dideles juodas eldijas, išdegintas iš drūtų 
medžių liemenų. Ištiestus tinklus aptūpę, po 
juros žoles rausėsi keli žmonės, jieškodami gin
taro.

Nenorėdamas kad kas jį pastebėtų pasuko 
į mišką, paskum, gintarautojus aplenkęs, vėl at
sidūrė pamaryje.

Jura neapsakomai traukė Albrechtą į save, i 
Ties jo kojom šnypštė įniršusios bangos, retkar
čiais aptėkšdamos jį sūriomis purslėmis.

Beeidamas linkiuotu pajūriu, Albrechtas j 
pastebėjo kalnelį, apaugusį žaliomis pušimis, tarp 
kurių bolavo kažkokios sienos.

Eidamas artyn, nustebęs žvelgė į keistą 
pastatą, kuris neturėjo nei langų nei durų; ap
sukui ėjo gyvoji rožių krūmų tvora. Baltų 
sienų aptvare, rodos, pačiame jo viduryje žalia
vo įsikerojęs milžiniškas ąžuolas.

Albrechtas pasuko į kairę. Išlindęs pro 
tankius krumus, kurie kalno šlaituose augo, jis 
išėjo į platų kelią, einanti į mišką ir vėl pa
juto tvirtesnį pušų kvapą.

Antras kelio galas ėjo į kalną ir baigėsi 
akmeninėmis pakopomis, iš šalių apsodintomis 
rožių kerais. Saulė tiesiog spigino Albrechtui 
į akis, ir jis, ranką prie jų pridėjęs, žvelgė į 
keistą pastatą, pro kurio angą pamatė drutalie- 
menį ąžuolą, aplink kurį slankiojo baltais ap
darais moters.

Pažystamas balsas privertė Albrechtą atsi
gręžti. * Atsigręžęs pamatė krūmų takeliu beei
nančią Aliutę, pasipuošusią melsvų gėlių vaini
ku ant galvos.

— Ką tu čia veiki! — paklausė ji, lyg ko 
nuogąstaudama.

— Vaikštinėju, — atsakė Albrechtas šyp
sodamasis.

— Tau čia nevalia vaikštinėti, — skubiai 
atrėžė ji. — čia šventasai miškas. Kuogrei- 
čiausiai nešinkis iš čia!

Gerai apsižvalgius, ji paėmė Albrechtą už 
rankos ir skubiai nužingsniavo keliu iki takelio, 
kuris vingiavosi per eglyną.

— Eidamas tuo takeliu, išeisi tiesiai į so
džių.

— O tu ar neisi?
— Eisiu, bet paskiau.
Albrechtas atsidėjęs pažvelgė į Lietuvaitę.
— Sakyk, kodėl tu tokia palikai? ... Ne

benori su manim nei pasišnekėti, — iš reto rink
damas žodžius, kalbėjo jis.

— Argi tau ne vistiek?
— Ne! — sušuko Albrechtas. — Rasit, 

pyksti ant manęs?
_  Pykti? ... Ne, pykti aš neturiu ko ant 

tavęs ... — atsakė Aliutė. — šalinuos tiktai 
todėl kad . . . kad taip reikia tuo tarpu.

Albrechtas norėjo visą savo sielą atverti 
Aliutei, norėjo pasakyti kiek ji jam brangi es
anti, kiek jis pasiilgstąs jos, tačiau .lyg butų 
kas liežuvį jam supančiojęs — nieko negalėjo, 
pasakyti. Dargi ^reikalingi Lietuviški žodžiai 
atsistojo, rodos, liežuvio gale, užleisdami vietą 
Vokiškiesiems.

_  Ar tat Vokiečių jura? — beištarė jis, 
nežiūrėdamas į mergaitę, truputį k?ūktelėjęs gal
va j juros pusę.

— Tatai yra Baltijos jura, — išdidžiai 
pasakė Lietuvaitė. — Musų tėvų tėvai taip ją j

pavadino, ir ji visuomet bus taip vadinama.
— Kodėl gi ją pavadino Baltijos jura, kad 

ji visai ne balta, bet melsva tėra.
Mergelė nusišypsojus tarė:
— Balta spalva — musų mylimiausia spal

va. Visa, kas gera, privalo būti balta, todėl, 
kas balta, tas ir miela. O jura motinėlė yra 
todėl miela, kad ji maitina visus, kas tik nesiša- 
lina jos.

— O kas gi čia kalne yra?
— Didžios Deivės Praurimės šventovė, — 

atsakė ji, su didžia pagarba nuleisdama balsą. 
— Ten dega Amžinoji ugnis, kurią prižiūri vai
dilutės.

Jie išlengvo žingsniavo taku, apskėstu ska
rotų eglių šakomis.

— Ar tu jau visai pasveikai? — paklausė

ji patylėjus.
— Taip . . . Tiktai dar silpnas tebesu.
— Nevaikštinėk be lazdos ... — greit pa

sakė Aliutė. — Pamatę kad pasveikai, uždarys 
ir saugos tave. . .

— Kažkas ateina! — tarė Aliutė, skubiai 
apsistodama. — Lik sveikas!

Albrechtas. sulaikė jos ranką, lyg norėda
mas šiuo rankos spustelėjimu išsakyti visa kas 
jo krutinę slėgė.

— Kada vėl taip bepasikalbėsiva ? — pak
lausė jis, žvelgdamas jai į akis.

— Nežinau. . . — sukuždėjo ji ir ištraukė 
iš jd rankų savąją. — Eik greičiau. . .

— Jos balti drabužiai suplastėjo, ir ji din
go tarp eglių.

(Bus daugiau)
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PLYTINĖS D YGSTA. šy

met Lietuvoje yra įsisteigę 
jau apie 70 naujų plytinių, iš 
kurių apie 10 yra pramoninių 
ir apie 60 kaimo plytinių. Prie 
jų įsisteigimo daugiausia yra 
prisidėjus murinės statybos ug
dymo propaganda. Be smul
kių plytinių, kelios įsteigta di
delės bendrovės su šimtų tūks
tančių litų kapitalu.

• AMERIKOJE yra visokių 
keistų įstatymų. Yra tokių 
miestų kur arklys priskaito- 
mas lyg vežimas, ir tamsoje 
jojant arkliui prie .uodegos tu
ri būti pritaisyta šviesa.

VAJUS!
-» Dirvos 1939 metų Skaitytojų Vajus prasidėjo! j šią naudingą 

talką kviečiamas kiekvienas Dirvos skaitytojas, draugas, agen
tas ir jų šeimų nariai. Dirvos platinimo darbas bus tuo leng
vesnis, kadangi duodama ypatingas pasiūlymas. Štai jis:

• DIRVA IKI 1940 METŲ TIKTAI $2.00
(Pastaba: Kanadon — $2.50; Lietuvon — $3.00)

Kurie naujai užsirašys Dirvą dabar{ kuogreičiausia, tie gaus šį laikraštį DYKAI iki galo šių 
metų, o prenumerata skaitysis nuo Naujų Metų iki Sausio 1 dienos 1940 metų! Taigi, kur 
gausit geresnį pasiūlymą?! Delei to, kiekvienas Dirvos skaitytojas kviečiamas ir raginamas 
pakalbinti, pasiūlyti- savo kaimyną, draugą ir giminietį užsirašyti Dirvą tuojau!

NAUJI SKAITYTOJAI,

• PRIKALBINKIT
• •

PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.

DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ •
• •

t

1939 Kalendorius
dovanai

Kas dabar užsimokės už pabaigą 1938 metų ir su pradžia 1939 m. mo
kės už 1939 metus, gaus DOVANU puikų didelį Sieninį Kalendorių.
Šie metai jau baigiasi — ateina 1939 metai. Visi norėsit turėti puikų didelį Dirvos SIENINĮ 
1939 METŲ KALENDORIŲ. Senieji skaitytojai kurie nebus skolingi už 1939 metus gaus ka
lendorių dovanų, mokėdami pilnai $2.00 už 1939 metus ir pridėdami 10c persiuntimo kaštų.

• •

KELIONE PO LIETUVĄ 
Ona Karpius, Dirvos redaktoriaus žmona, išvažiavus į Lietuvą 
dalyvauti 2U metų Nepriklausomybės sukaktuvėse, aprašo Dir
voje savo įspūdžius po dabartinę Lietuvą. Ji lankėsi ir apra
šymai bus apie: Klaipėdą, Palangą, Kauną, Rambyną, Kuršė
nus, Šiaulius, Telšius, Birštoną, Zarasų kraštą, Panevėžį, Pas
valį, Marijampolę ir kitus Suvalkijos miestus.

Taipgi gausiai bus aprašyta apie Pirmutinę Sporto Olimpijadą 
ir Įvairias kitokias iškilmes ir pramogas buvusias šią vasarą 
Lietuvoje, šie aprašymai tęsis Lietuviškai ir Angliškai, taigi 
ir jus patys patirsit daug apie dabartinę musų Tėvynę Lietuvą 
ir jūsų vaikai ir net svetimtaučiai gaus progos pažinti Lietuvą 
taip kaip ją mato ši Amerikoje gimus Lietuvaitė. Jai Lietuva 
patiko kai buvo 10 metų atgal, todėl dabai’ vėl nuvažiavo pama
tyti. Pasidalinkit įspūdžiais su ja skaitydami Dirvą.

ŠIE APRAŠYMAI APIE LIETUVĄ DIRVOJE TĘSIS PER KELIS MĖNESIUS

Ona Karpius

Iškirpkit
šį^ 

kuponą, 
įrašykit savo 
pilną antrašą, 
įdėkit su juo 
popierinius $2 
ir pasiuskit • 
Dirvai.

PRENUMERATOS KORTELE
ŽGERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

I

* Siunčiu $.............  kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvą
Ž
•?ant............. metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:
J?< Vardas..

’Į Adresas. -

iy *
T U įrašė--------------------- - ----------------------------------------------------------- —-

(Išrašant į Lietuvą, būtinai paduokit ir pilną antrašą savo, kad žinotume kas išrašė

Siųsdami prenumeratą už Dirvą, Įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metų) ir adresuokit

u DIR V A
Cleveland, O.6820 Superior Avė.

X



6 ' DIRVA

Dainuos Moterų Labdary
bės Programe

Pauliukeviečienė apie 
Lietuvą

BĖDA JUMS RAŠTO 
MOKYTIEMS

LIETUVIŠKAS RA- 
DIO PROGRAMAS

iWHK radio stotis kartą 
mėnesį pakviečia tautines gru
pes duoti savo tautinius pro- 
gramus. Taigi šį penktadienį, 
Spalių 21, nuo 10 vai., vakare, 
per pusę valandos per WHK 
radio stotį girdėsit Lietuvišką 
programą, kurį suruošė Vincas 
Greičius su šv. Jurgio parapi
jos choru.

Choras sudainuos “Ulonai”, 
“Tykus Buvo Vakarėlis”, “Pa
laukėj”, “Saulelė Raudona”, 
“Oi tu Jieva”, “Leiskit į Tė
vynę”, “Mes Gryšim Ten”.

Stasė Greičienė dainuos solo 
“Karvelėli”, o Vinco Greičiaus 
jaunojo vadovaujamas oktetas 
sudainuos “Saulelė Nusileido”, 
“Mergužėle Mano Miela”, ir 
“Oželis”.

Tautinių programų direkto
rius WHK ir WCLE radio sto
tyse yra Lietuviams žinomas 
Stanley Altschuler, kuris lai
kas nuo laiko patiekia Lietu
viams prpgą duoti savo radio 
programus.

Adelaide Miliauskaitė

Moterų Labdarybės Draugija ren
gia linksmą programą naujos para
pijos salėje sekmadienį, Spalių 23, 
pradžia 5 vai. vakare. Programe 
dainuos žinoma Clevelando daininin
kė Adelaide Miliauskaitė.

VISI I GRAŽŲ VAKARĄ
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengia smagų vakarą naujos 
parapijos salėje, sekmadienį, 
Spalių 23 d. Pradžia nuo 5 v. 
vakare. Vakaras bus su gra
žiu programų, didelę dalį jo 
išpildys iš Lietuvos atvykę jau
nuoliai skautai vyčiai. Bus 
juokų ir kitų įvairumų. Atsi
lankiusieji bus patenkinti.

Įžanga į programą 25c., iš- 
anksto perkant, po 20c. šoki
kams po 15c. Gros specialis 
naujas orkestras. • Komisija.

SMAGI VAKARIENĖ
“Charley’s Place”, Lietuviš

koje užeigoje, rengiarfia puiki 
vakarienė su muzika šeštadie
nio vakare, Spalių 29; pradžia 
nuo 8 vai. iki 1 naktį. Visi 
draugai kviečiami atsilankyti. 

Kazys Nekrošius 
1066 Ansel road.

| Į IPPODROM

_ The Sisters
Pirmu kartu suporuoti pui

kiame veikale du žymus artis
tai, Errol Flynn ir Bette Davis 
dalyvauja naujoje filmoje ‘The 
Sisters’, kuri pradedama 
ti Hippodrome Theatre, 
dienį, Spalių 22.

šalip tų dviejų žymių 
ždžių, dalyvauja dar eilė pažy
mių artistų. Kitos dvi seserys 
prie Miss Davis yra Anita 
Louise ir Jane Bryan, jų tėvus 
vaidina Beulah Bondi ir Henry 
Travers; kitas svarbias roles 
tame veikale turi Ian Hunter, 
Donald Crisp, Diek Foran, Pat- 
rick Knovvles, Lee Patrick ir 
Laura Hope Crews.

Veikalas einasi apie tris se
seris gražuoles, kurios pradeda 
gyvenimą mažame miestelyje, 
o pati veikalo svarba sukasi 
apie likimą ir laimę vyriausios 
sesers, kurią vaidina Miss Da
vis.

Šiame veikale ineina ir didis 
žemės drebėjimas San Francis- 
co 1906 metais.

rody- 
šešta-

žvaig-

Teofilė Pauliukevičienė gr.v- 
žo iš Lietuvos labai patenkinta 
savo apsilankymu, visa kelio
ne ir vaišėmis bei svetingumu 
visų giminių ir* draugų. Jos 
tėviškė yra žvirblionių kaime, 
Subačiaus parapijoje, o jos vy
ro tėviškė Pažeriu kaime, Pil- 
viškio parapijoje, Suvalkijoje. 
Ir Aukštaitijoje ir Suvalkijoje 
ji plačiai apvažinėjo po keletą 
kartų, suėjo net pažystamų bu
vusių Clevėlandiečių, kurie ge
rai įsigyvenę Lietuvoje. Pa
sakojo ji kad tie buvę Ameri
kiečiai džiaugiasi gyvendami 
Lietuvoje ir mus vadina gryžti. 
Jie sako, tik reikia dirbti ir 
žiūrėti gyvenimo ir turėsi la
bai gerai.

Bendrai, ji matė Lietuvoje 
didelį pagerėjimą ir progresą 
ukėse, miestuose ir miesteliuo
se. Subačius gražiai sutvar
kytas, apie stotį gražiai išrodo 
ir jau išbrukuota, pirmiau bu
vo purvas, sako ji. Lietuviai 
stengiasi eiti į biznius ir turi 
savo krautuves.

Ūkininkai kurie išgali sten
giasi modernizuoti savo na
mus, nėdeda šiaudinių stogų 
bet saugius nedegamus. Dau
guma turi įsivedę perkūnsar
gius. Kurie stengiasi ir dir
ba tie gražiai gyvena, o apsi
leidusių yra ir pas mus Ame
rikoje, sako p. Pauliukevičienė.

Lietuvoje jai jokių nesmagu
mų nepasitaikė, visur gavo ge
rą patarnavimą, maistą valgy
klose rado skani) ir gerą, nors 
kaip kurie pirmiau nupasako
davo kad jiems pasitaikę susi
durti su nešvarumu. Taip ga
li pasitaikyt, jos nuomone, jei
gu landžiosi po visokias pras
tas karčiamėles.

Laive kelionėje nesirgo, nors 
gryžtant atgal vanduo buvo ir 
vėjuotas.

Ji sako turi norą vėl į Lietu- 
1 va važiuoti kaip tik turės pro
są-

Augk Į viršų kaip galingas 
kaip verkiantis gruosnis.”

KODĖL Aš TAPAU 
SKAUTU

Skautų Dalis
Skvriu veda Sk. Vyt. Vvr. Sklt. J. Jurgelis

ąžuolas, bet nusilenk žemyn

yra labai nu-

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

K E L L E R
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas 

Taisome avalus geriausiomis 
šinomis šioje miesto dalyje, 
są savo darbą garantuojam. 
darom avalus sulyg reikalo, 
riausios rūšies oda.

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

ma-
Vi-
Pa- 
Ge- 

(47)

LIETUVIŲ SALĖ 
IšDEKORUOTA

Kurie pastaromis dienomis 
turėjo progos būti Lietuvių sa
lėje matė viršutinę, salę gra
žiai naujai išdekoruotą. Spal
vos pritaikyta švelnios ir tin
kamos. Taip išpuoštoje salėje 
labai pritiko ir Lietuvos sve
čius M j r. S. Narušį su žmona 
ir kitų kolonijų svečius priimti 
sekmadienį, Spalių 2 d.

Darbą atliko Lietuvis 
dekoratorius Jonas G. 
ris.

Geistina butų matyti 
tinėje salėje ant sienų 
Lietuviškų paveikslų, kaip tu
ri kitos Lietuvių salės. Rep.

Pasaulis dabar
siminęs ir nubudęs. Nors ir 
prisieina apsakyti kad šitie 
vargai reiškia Dievo rūstybę, 
mes privalome visuomet parei
kšti kad tik per Dievo karali
jos įkūrimą žmonės gaus ra
mybę ir pasilinksminimą. Mes 
biblijos studentai tikrai sako
me žmonėms kad Mesijo karali
ja sustabdys ant žpmės karą 
ir įsteigs amžiną ir nuolatinę 
taiką, kad jo karalijoj nebus 
išnaudotojų kurie dabar spau
džia ir vargina žmones išplėš
dami iš jų jų teises. Nebebus 
daugiau beširdžių politikierių 
kurie dabar nuskriaudžia žmo
nes vadindami save jų atsto
vais. Dievo karalijoje nebus 
nei vieno netikro pranašo, ku
rie dabar išveda žmones iš ke
lio ir neleidžia pažinti tiesos, 
Dievo meilės, švento rašto, ku
ris skelbia kad tikrasis kara
lius įkurs savo teisingą valdžią 
ir teis nuolankiuosius ir netur
tingus su lygybe, kad bado ne
bus daugiau ant žemės ir kad 
žemė pasidarys vaisinga ir iš
duos užtektinai maisto visiems, 
kad ligos praeis ir jų vietoje 
bus pastatyta sveikata, ir že
mės gyventojai nebesakys aš 
sergu. įsa. 33 per. 24 e.

Biblija sako kad paklusnie
ji pasaulio žmonėms per teisin
gą Kristaus valdžią bus atstei- 
gti į protą ir į kūno tobulybę, 
kad suardytos šeimos vėl bus 
suvienytos, kad Dievo karali
joje viešpaties garbės pažini
mas pripildys visas žmonių 
mintis ir kad žmonės gėrėsis 
laisve ir laime. Užlaikydami 
viešpaties prisakymus žmonės 
galės gyventi ant amžių ir nie
kad nemirti.

S.B.S.D. Skelbia W.F.S.K. 
1150 E. 76 St. CIeveland, O. 

(Skelbimas)

Rašo Sk. Vytis K. Savickas.

Prieš septynis mėnesius at
vykau į Ameriką, Clevelandan. 
Vos atvykęs suėjau su keletu 
anksčiau atvykusių iš Lietuvos 
draugų. Bedraugaudamas iš 
jų sužinojau kad Clevelande 
pradėjo tvertis Lietuvių skau
tų Vyčių būrelis. Kadangi Lie
tuvoje gyvendamas daug kar
tų mačiau skautus, jų malonų 
elgesį, malonias dainas ir vi
sokiausius žaidimus, tat nu
sprendžiau prie jų prisirašyti 
ir kartu siekti bendrą 
skautišką idėją.

Prisirašiau, lankiau 
ir štai Spalių 1 dieną, 
mažai prisiruošęs tam 
darbui, vykau Lietuviškan kai- 
melin laikyti skauto vyčio eg- 
zlaminus, atlikti, budėjimą ir 
po to duoti skauto vyčio įžodį.

Dabar jau esu skautas vy
tis, Dr. Vinco Kudirkos Skautų 
Vyčių būrelio tikras narys ir 
tolimesnio skautų kūrimosi va
das, tas vadas kuris eina tik
ru skautišku keliu, nenukys- 
damas nuo skautų ideologinių 
pagrindų ir neperžengiant auk
štesnių vadų įsakymo.

Lietuvoje gyvendamas, visą 
skautų gerąjį darbą matyda
mas, taip pat norėjau stoti į jų 
eiles, bet drąsa, pasiryžimas ir 
gyvenimo sąlygos neleido. Ma
čiau kiek kartų kaip skautų 
būreliai žygiuoja miesto gat
vėmis, dainuoja, o nuvykę miš
kan iškilauja. Stebėjau daug 
kartų, mano širdis ir visa sie
la, lyg ko prislėgta, traukė ei
ti pas skautų kuri nors vadą, 
atvirai jam pareikšti savo min
tis, savo gyvenimą ir troški
mą būti skautu. Bet deja.... 
ta drąsa, tas žmoniškas instin- 

: ktas vis atšaldydavo mano drą
są ir taip aš nenuėjau ir ne
tapau skautu.

Atvykęs čia ir suėjęs su at
vykusiu iš Lietuvos jaunimu, 
išgirdęs Lietuviškas dainas ir

brolišką

sueigas 
nors ir 
kilniam

skautų būrelio pradėtą kūrimo
si darbą, stojau jan ir dabar 
po trumpo laiko pabuvęs bū
relyje ir iš jo tapęs skautu vy
čiu, viso pasaulio skautų bro
lių, ryžtuosi dirbti, dirbti skau
tišką darbą, plėsti tą kilnią 
idėją ir žengti plačiu žingsniu 
savo Tautos ir Tėvynės labui.

Daug norėčiau ką rašyti, bet 
deja, mano silpna dar nepaty
rus skautiška dvasia neleidžia 
plačiau ką nors sakyti, gi atei
tyje dar daugiau pasiruošęs, 
supažinsiu plačiąją Amerikos 
Lietuvių visuomenę kas tas 
skautas ir kaip tuomet man at
rodys skautija ir jos idėja.

Tat, broliai ir sesės Lietu
viai, laukite mane kitu kartu, 
o aš eisiu toliau ir mokinda
masis skautizmo tiesas turėsiu 
savyje nuolatos šūkį “Vis Bu
džiu”.

MOTERŲ VYRESNIŲ SKAU
ČIŲ KŪRIMASIS

Jau skautai turi savo pradi
nį darbą, Dr. Vinco Kudikos 
Skautų Vyčių būrelį. Bet dar 
ne viskas, skautai nepatenkin
ti tuo, dar turi būti kita skau
tų šaka, moterų — vyresnių 
suaugusių moterių skaučių bū
relis, vėliau skautų ir jaunes
nių skautų.

Vyrų keliolika jau suprato 
kas yra skautas ir atsistojo 
pamatan, dabar gi jau ir mo
terys pasiryžo tapti skautėmis 
ir mes skautai vyčiai tikimės 
kad jos bus, nes į mėnesį bus 
pradėta moterų-vyr e s n i ų j ų 
skaučių kūrimosi pirmutinė su
eiga.

Ta, sesutės Lietuvaitės, ns- 
kites ir tuojau burkites bure- 
lin, parodykite kam jus tam 
darbui daugiau esate pasiryžu- 
sios negu vyrai.

moterų-vyr e s n i ų j ų

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:

S1U3- 
šios

<c

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs VVestern Reserve 
Universitetą ir esu geros rūšies 
gydytojas, ne koks šundaktaris. 
Gydau beveik visas ligas. Prak
tikuoju jau 40 metų. (47)

10001 Euclid Avė..........Room 206
Valandos: Pirmad., Trečiad. ir 

Penktad. 2-4 ir 7-8. 
Telef. CEdar 8411.

Mikutaitienė ... 
Visockienė ....

$20.00
$5.00
$2.00 

$20.00 
$10.00

$5.00
$10.00

Ona
Ona
Trimito Admin.............
Pranė Biuberkytė .... 
Jieva Valaitienė ..........
Elzbieta Dukauskienė 
Zuzana Bubelienė

Kreipkitės vėl: 

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avė.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais
Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

modernišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia Švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.

Kalėdinės Ekskursijos į Lietuvą
Išplauks iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM .......... LAPKRIČIO 30
GRIPSHOLM ........................... GRUODŽIO 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietini 
laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE

namu 
Polte-

viršu- 
keletą

HANS’ CAFE
Lunches, Sandtviches 

Draught Beer
šešios bowling alėjos.
prie East 55th Street

5325-27 Superior Avė.
ENdicott 8908 (47)
JOHN SCHWEIZER, Prop.

KOSTIUMAI
Išnuomojame puikius tuxedo rū
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmenis už mažą kainą. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų prireikus kreipkitės į mus.
Kreipkitės j mus. (48)

DRESS SUIT RENTAL CO. 
235 The Old Arcade 
Geo. H. Schwane, Mgr. 

Main 6856. CIeveland.

• SU LAPKRIČIO 1 diena 
prasidės didieji darbai prie sta
tymo naujo Main Avenue til
to per Cuyahoga upę.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

50c 
tris 

Priduokit 
vos”

• KATALIKŲ p a r apijinėse 
mokyklose šį rudenį mokinių į 
įstojo 4,024 mažiau negu buvo 
1937 metų rudenį. Viso para-1 
pijinių mokyklų Clevelando dio- 
zecijoje yra 197, su 60,868 mo
kiniais. Pačiame Clevelande 
tose mokyklose įstojo 31,460 
mokinių. i

New York. N.Rockefeller Center

34,000,000 MYLIŲ PER METUS

DIDŽIOJO CLEVELANDO
GATVĖMIS

ANSEL ROAD

C A F. E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA* 
Penktadienio yr šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele 
savininkai.

DABAR LAIKAS PASIRŪPINTI SAU REIKMENIS 
Kuomet Jų ir Kainos Yra Nebrangios

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ, ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Ciair Avenue Kampas E. 174th St.

Ar žinot šiuos įdomius faktus apie 
The “ ’ ' -----DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistinė

1117 E. 79 St. CIeveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

CIeveland Railwav Company?

Musų gelžkelių bėgiai 
ima daugiau kaip 500

Mes operuojame virš 1,000 gatvekarių 
ir 250 motorinių kočų suvirs 34,000,- 
000 mylių per metus.

•
ir motorinių kočų linijos ap- 
mylių.

metą pravažiuoja po suvirsMusų važinėtojai kas i...\ .
328,407,000 kartų' vidutiniai mokėdami po apie 4’4 
centus už važiavimą.

•
šios Kompanijos visos ineigos yra apie 
$14,000,000 metuose. Beveik viskas tas 
grvžta atgal Clevelando žmonėms.

•
Virš pusė šių ineigų, arba $7,624,907 sumokama al
gomis suvirš 4,000 musų darbininkų.

•
Mes nuperkam už daugiau negu $1,133,000 medegos, 
tarp to gaso ir aliejaus, beveik viską iš Clevelando.

•
Mes praleidžiam suvirš $907,000 metuose 
jamą elektros spėką.

Vyrų Geri Išeiginiai 
marškiniai

Vyrų šilti Union Suits 
apatiniai

Vyrų šilti Sveteriai 
iš aukščiau

Vyrų Sanforizuotos 
darbinės kelinės

Naujos Rudeninės .. ..J.95 
skrybėlės ir aukščiau

kožnu pirkiniu JA y 7 JZ Ą J 
r aukščiau iv 1 1\/\1

Vaikų Užsimaunami $1.00 
sveteriai

Vaikų Vilnonės trumpos 
kelnaitės

Vaikų Broadcloth geri 
marškiniai 2 už $1.00

Vaiku Leatherette 
kepurės

Vaiku ilgos Kelinės i 
didelis pasirinkimas

IA \7 TZ A I Eagle Stamps su
' ‘ už 10 centu ir aukščiau — --------

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

97c

55«

48c

$1.95

97c

97c

$1.95

1-89

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

t
i

Pereitą metą 
įkS**/, taksų.

ši kompanija 
menų, kurių ’ 
apskrityje.

mes sumokėjom

i susideda iš apie 
virš 4,000 gyvena

už naudo-

$1,322,903

6,200 as-
Cuyahoga

O
41

EVA PETRAITIS

The CIeveland Railway Com- 
kuomet Tayler Grant inėjo

Jaunavedžiu Žiniai
Šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

I. SAMAS JEWEERY
6704 Superior Avenue t

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

keikia Jums

ANGLIES?
UŽSISAKYKIT DABAR!

Geros rūšies anglis sulyg 
jūsų pasirinkimo, pristato
ma į namus greitai, kainos 
visai žemos. Užsakyti ga
lit telefonu arba laišku.

Anna Pongonis
1076 East 78th Street 

Telefonas ENdicott 2562
Irlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Mes darėme biznį kaip 
panv nuo 1910 metų, 
galion.

TAUPYKIT LAIKA IR PINIGUS . . 
VAŽINĖKIT GATVEKARIŲ ARBA 

MOTORINIU KOČU

T1Y

■■

DEELA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

T



DIRVA

ĮSTOJO Į ŲGON1NES FAGALBOS PLANĄ SU VISA ŠEIMA

Policijos Lieutenantas John J. 
Gallagher. 3072 W. 112 St., yra vie
nas iš 110,000 Clevelandiečių kurie 
priklauso prie Hospital Service As- 
sociation, ligoninių patarnavimo pla
no nariu, kuris įvestas per 18 Cle- 
velando srityje ligoninių.

Kaip diduma miesto tarnautojų, 
jis įstojo ton organizacijon keturi 
metai atgal. Nuo to laiko jis mo
kėjo po 60 centų mėnesiui į tą or
ganizacijų, kuri jam garantuoja 
dvidešimts vienų dieną ligonines 
pataranavimo ir kitus su tuo suriš
tus reikalus be jokių kitų kaštų iš

jo pusės kiekvieną metą.
Lieut. Gallagher per keturis pas

tarus metus gerai jautėsi ir jam 
nereikėjo pasinaudoti tuo patarna
vimu kuris jam priklauso, tačiau 
faktas kad jo ligoninės kaštai bus 
aprūpinti jeigu daktaras įsakytų 
jam eiti į bent vieną iš 18-kos Cle- 
velando ligonbučių gydymuisi, nu
ėmė jam nuo galvos didžiausi rū
pestį.

Pastaru laiku ta organizacija pa
skelbė praplėtimą savo plano pri
imant į jį ir visą įsirašiusiojo šei
mą su šiek-tiek primokėjimu.

Lieut. Gallagher buvo vienas iš

pirmutinių pasinaudoti tuo pasiūly
mu. Jis įrašė visą savo šeimą su 
žmona ir devyniais vaikais, kas jam 
per mėnesį kaštuos tik pusantro do- 
lario. Jo šeima yra didžiausia iki 
šiol įsirašius.

Ligoninių pagalbos planas plinta 
Clevelande visomis pusėmis, naujų 
įsirašymų gaunama po apie 1,000 
kasdien, sako John McNamara, di- 
•rektorius Cleveland Hospital Service 
Association. Tikima kad įsirašy
mų skaičius pasieks 200,000, arba 
vienas iš kiekvienu šešių Clevelan- 
do gyventojų bus Įsirašęs i tą pla
ną už kelių savaičių nuo dabar.

AKRONJDHIO

PADĖKA VISIEMS

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

SCENOSJTJKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

EKSTRA! PREZIDENTO RINKIMAI 
LAPKRIČIO U D.

Kaunas, Saliu 18. — Valstybės Prezidentą 
rinks Lapkričio 14 dieną, 128 tautos atstovai. 
Tautos atstovai bus renkami Lapkričio 4 d.

į • VILNIUS, Spalių U. — Už
darytų Švenčionių “Ryto” 

Lietuviškų mokyklų inventorius
I atiduotas Lenkų mokykloms.

• KAUNAS, Spalių 7. — Už
sienių Reikalų Ministras Lo

zoraitis spaudos atstovams ruš- 
viete dabartinę politinę padėtį 
ir sąryšyje su ja nurodė nau
jus spaudos uždavinius.

• KAUNAS, Spaliu 8. — Ro
mon išvyko moterų krepšinio

rinktinė dalyvauti Europos 
pirmenybės.

• KAUNAS, Spalių 11. — Kai
nų tvarkytojo įsakymu, išar

domas tabako sindikatas.

• VILNIUS, Spalių 11. — Pa
tirta, kad prie Vilniaus Ar-

kiviskupijos kurijos Lietuvių 
katalikiškosios akcijos reika- j 
lams įsteigta rcfercntura, ku
rios referentu paskirtas Lie- Į 
tuvis kunigas, Pukėnas.

• VILNIUS, Spalių 6. — Lie
tuvių gimnazijos aikštėje

prasidėjo Vilniaus Kraštos Jau
nimo šventė, kuriai vadovauja 
sportininkas žižmaras.

• KAUNAS, Spalių 11. — Len
kai pasiūlė Kaune tartis dėl

miško medžiagos plukdymo.

• KAUNAS, Spalių 11. — Ra- 
dijofono iniciatyva, Anglų

firma pagamirs didesnį skaičių 
Lietuviško muzikos plokštelių.

• KAUNAS, Spalių 11. — Nors
Lietuva turinti būti geruose 

santykiuose su visais savo kai
mynais, bet visuomenė ir šymet 
neišsižadėjo paminėti Tautos 
gedulo dienos. Gyventojai, sa
vo iniciatyva, prie namų iškėlė 
gedulo vėliavos. Skaitlingos or
ganizacijos visoje Lietuvoje su
ruošė minėjimus. Užėjus 12 
val.r visa Lietuva susikaupė 
“tylos minutei.”

Kalėdinė Ekskursija
I LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEVY YORKO
EI ROPĄ ...................... Lapkričio 2
DEUTSCHLAND ........ Gruodžio
IIAMBL RG .................. Gruo ’ž o '
DLFMEN ...................... Gruodžio 1
NF,W YORK ................ Gruodžio 1

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno o r Hamburgo

Mes pagelbSs’m jums eriuti vizitinių ?r imigrac’ji 
vizas jurų Earopo- "''rihiems.

Iiformacrjų k’.au: kit pas vietinį agentą arba 
1430 Euclid Avė. Cieveknd, Ohio

S
HAMBURG-AMERICAN LINE S® 
HORTH.CERMAN LLOYDW

LIETUVOJ APSIVE
DĖ 5 AMERIKIEČIAI

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės sukaktimi šią va
sarą Lietuvoje lankėsi daug 
Amerikos Lietuvių. Dauguma 
jų, kurį laiką paviešėję, iau iš
važiavo į Ameriką, kiti dar te
bevieši.

Pažymėtina kad keletas dau- į 
giau pasiturinčių Amerikos. 
Lietuvių paliko Lietuvoje gy-1 
venti.

Be to, penki Amerikos Lie-, 
tuviai įsimylėję į Lietuvaites | 
apsivedė, jie tūli paliks Lietu
voje, o kiti save žmonas išsiveš 1 
į Ameriką. Taip pat į Lietuvą 
atvykusios ištekėjo keturios i 
Amerikos Lietuvaitės. LA.

šiuomi reiškiama padėka vi
siems kurie darbavosi Spalių 
8 d. surengtame Vilniaus už
grobimo paminėjime.

Paties baliaus vedime darba
vosi J. Sebestinas, B. Yarašius, 
M. Antanavičius, p. žintelier.ė, 
J. Antanavičius, O. Rokienė, 
M. Ramoškienė, A. Gutauskas, 
G. Rokus, A. Rudis, S. Tamo
šauskas, O. Kazlauskienė ir 
M. Janickis.

Taip pat ačiuojame Dirvos 
•edaktoriui už atlankymą mu
lų, pasakymą kalbos ir rėmi
mą musų tikslo Dirvoje. Ačiū 
iam už davimą vietos pasigar- 
sinimams Dirvoje kitų musų 
tarengimų, draugijinių ir pri
vačių, ir už visas Kitas žinias. 
Akrone Dirva yra mylima, už 
tai ji turi didelę šeimą savo 
skaitytojų.

Ačiū p. Karpienei už jos pa
sakytą gražią kalbą musų pa
rengime, ir už jos raštys Dir
voje. Mes mielai jos raštus 
sekame ir skaitome, ypač mo
terims tas yra didelė garbė.

Ačiū Alekui Baniui, Cleve- 
lando Vilniui Vaduoti Sąjungos 
ikyriaus pirmininkui, už atsi
lankymą ir pasakytą kalbą.

Ačiū Rožei Lukoševičiutei už 
sudainavimą gražių dainelių— 
mes tavęs jau senai laukėme. 
Ačiū ir jos akompanistei Alvi- 
nai Luizienei.

Ačiū p-lei L. Pulkiutei už 
jos prisidėjimą prie orogramo 
paįvairinimo, ir p-lei A. Rokiu-t 
tei už paskambinimą pianu 
Lietuvos Himno.

Ačiū abiem vietos kalbėto
jam, J. Ramoškai ir S. Rodavi- 
čiui. Ačiū publikai už atsilan- j 
kymą ir gražų užsilaikymą, ir j 
svečiams iš kitų miestų už re- 
pagailėjimą atkeliauti mus pa- 
lankyti. Komisija.

K

Jaunuolis Stasys Jankauskas j 
apleido Akroną, išvažiavo į 
VVashington valstiją. !

Akrone lankėsi iš Clevelando 
buvus Akronietė p. Jurevičie
nė su savo vyru ir siutais. Jie 
aplankė nckuriuos savo drau- j

PAJIEŠKOJ1MAI

M I Š K Ų DARBININKAMS 
PENSIJOS. Pereitais metais 
ištiktiems nelaimių darbinin
kams dirbusiems miško dar
buose, draudimo nuo nelaimin
gų atsitikimų kasa išmokėjo 
13 tūkstančių litų pašalpų. Jų 
gydymui išleista 14,000 lt. Be 
to, tiems darbininkams kurie 
miško darbuose prarado sveika
tą sudarytas specialus pensijų 
fondas, į kurį įnešta 83,000 lt. 

“akintai“ 
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITJ
(Lait) '

1155 East 79th St.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 

I LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY I
1 PRANAS KUNCAITTS ♦ Savininkas _ 

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227 |
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

= Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok.ua
= Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan 1- =

niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. =

Pristatcm tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

I VISADA KLAUSKIT NEW DEAL DUONOS | 
^|||||iillllllllIlillllllllllllllllllllllllll!lllllll!illlllilIillllllllllllllllllllUIUlllllliliH^

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymu) ir 31 pusi, iliustracijų, i 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: Į. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,1 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa- i 
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą į ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių pergyvenimų. O iš viso to spin
di graži tėvynės meilė, kokios niekur kitur ir 
nerasi.

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

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

VME1L . PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............................. 25c

AKIS Už AKI. DANTIS Už DANTJ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vytai, 2 moterys. 29 p. 15c

LUKŠO VERfelS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi........................... 15c

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

Di'^rsas—trijų veiksmu komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. _______________________________50

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

GRAŽI MAGEL1ONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

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

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

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

JONUK \S IR M ARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
Z vaikai..................................................................    10c

KOMED1JĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė j namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi..................................... 50c

KUMUČIU ROJUS — keturių veiksmu tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......  5c0

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
pajieško sekančių asmenų:

GILIS, Jonas, kilęs iš Seinų 
apylinkės, gyvenęs ir miręs 
Chicagoje. Yra palikęs tur 
to virš dviejų tūkstančių 
dolerių. įpėdiniai dąr nėra 
nustatyti. Kas pažiniojo vė- 
lionj ir jo įpėdinius, prašomi 
atsikreipti i Konsulatą.

MIŠEIKIS, Jonas, kilęs iš Skau
dvilės valse. 1914 m. išvyko 
Amerikon. Tarnavo Pasau
liniam Kare. Prieš ir po 
kpro gyveno Scranton. Pa., 
vėliau persikėlė Chicagon. (

NUTAUTAS, Rapolas, apie 60 Į 
metu amžiaus. Išvyko A- 
meiikor iš Drebulynės kai
mo, Raudonės valse., prieš i 
Pasaulinį Karą. Gyveno Chi- 
orgoje.

ROMAS, K '.zys. Gyvenęs i 
Bridgcporto kolonijoj Chi- 
csgoje. 19 2 i. gy venoj and i 
33 gatvės, 1313-1917 m. lai- j 
kot^rpyje turėjęs mstorana-; 
snliuną prie 33 ir Lima gat- j 
Jų.

RUDZINSKAS. * Martynas, apie 
G 4 m. amžiaus, Martyno . u- 
nus. Gyveno Chicagoje ir 
Rockforde.

STEPONKAI, Vincentas ir Ja
dvyga. Gyveno Chicagoje.

VAIČULIS, Petras, sūnūs Pet
ro, kilęs iš Kalvarijos mies
to. Prieš Karą gyveno 3au- Į 

•liną st., Chicagoje;.arba Jan
kauskas. Jonas, minimo Pet
ro Vaičulio dėdė.
Jieškorrieji arba apie- juos 

žinantieji prašomi skubiai at-1 
siliepti ;

1 "etuvos Xon mulatą 1 
100 E \st Bellevue Place 

Chicago, Illinois

I) A R EI NIN KŲ A P DRAUDI
MAS. Pačioje pradžioje drau
dimo nuo nelaimingų atsitikimų 
kasos veiklos buvo apie 50,000
apdraustųjų. Palyginti per ga
na trumpą laikotarpį, apdraus
tųjų skaičius padidėjo iki 75,- 
000, o šiądien jau apdrausta 
96,000 darbininkų dirbančių 
6,500 įmonėse. Dabar pradėta 
dar griežtesnė kontrolė ir tiki
ma netrukus apdraustųjų skai
čius sieks 100,000 -Lietuvos 
darbininkų.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0D

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš knv- 
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
diliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkuslems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksnvs vazdelis 
dainomis ir šokiais. Vaid:na 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..................................................... 15c

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

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

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

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

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45t

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama tr juose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

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

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Liętuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. ,

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK ,25c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
Šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III,skyriaus vai
kams. $is 'Vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug ju gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai maža kain;^............ tik 35c.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, n 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

1 namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
'6820 Superior Avė. Cleveland, Ohi'

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

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
ve.ksme. Vaidina G vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c 

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

MILIJONĄ! VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi......... . .  15c

s'UI ĮLĮSTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .51 pusi......................... 25c

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

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

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

l’ASK ENDUS1S VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 muterys-
3 vaikai 110 pusi.................................................   50c

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

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

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tu, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................. 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi-
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............. 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi......... .-... 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ..............  10c
RYTŲ J’ILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........... 35c
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c 
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veikslių trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p............. 35c
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........... 25c
1EGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy-,

.ai ir trys moterys. 62 pusi................................... 50c
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant................................................................... 25c

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterys. 60 p.... 25c

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

šVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.................................... 25c

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

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi..........  25c

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši- •
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 6—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai.................................... 50«

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragidija 5
veiksniuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c 

ŽEMĖS ROJUS —-trijų veiksnų komed ja. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi......................... 50a

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kel: vaikai)
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BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt week)

ELENA VENCIENĖ
Spalių 16 d. mirė Elena Ven- 

cienė, 56 metų, nuo 3203 Pay- 
ne avė. Palaidota Spalių 19, 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 
Liko dvi dukterys ir sūnūs.

♦
JONAS JARAŠIŪNAS

Spalių 16 d. mirė Jonas Jara
šiūnas, 46 metų. Laidojimui 
kuras išsiųstas į Kingston, Pa. 
Liko žmona, Ona, trys dukte
rys ir du sunai.

JONAS KULBOKAS
Spalių 19 d. staiga mirė Jo

nas Kulbokas, 62 metų, nuo 
1552 E. 47 St. Pašarvotas na
muose, laidojamas šeštadienį, 
pamaldos Lietuvių bažnyčioje 
10:30 vai.

Liko žmona, Margaret, šeši 
vaikai.

Visų trijų laidojime pasitar
navo graborė Della .Jakubaus
kienė.

Prieš keletą savaičių per vi
są Ameriką nuskambėjo Lie
tuviška daina Major Bowes ra
dio programe. Tai buvo Va
nagaičio daina “Dul Dul Dūde
lė”, o balsas buvo lyriško te
noro Aleksandro Vasiliausko.

Nustebo Lietuviai kurie tą 
programą girdėjo, ir stebėjosi 
visi kiti klausytojai 
su.

Lietuviai pradėjo 
ti kad Aleksandras 
kas lankytų Lietuvių 
ir duotų koncertus.

Tas pageidavimas
A. Vasiliauskas važiuoja kon
certuodamas, ir atvyksta į Cle- 
veianda.

A. Vasiliauskas pereitą Bir
želio mėnesi dainavo Scranto- 
ne SLA. seimo bankete. Pub-

tokiu bal-

pageidau- 
Vasiliąus- 
kolonijas

išsipildo:

DARBAI CLEVELANDE 
GERĖJA

Surinktos žinios iš 1,700 Cle- 
velando išdirbysčių parodo kad 
darbai pakilo ir kad viskas ei
na geryn. Nekuriuose darbuo
se čionai pasirodė nepaprastai 
dideli pagerėjimai.

Lapkričio mėnesį tikima pa
kilimas darbų pasieks dar auk
štesnio laipsnio.

Iš viešų darbų į privatines 
industrijas gryžta po suvirs 
500 darbininkų kas savaitę — 
--------------------sugryžo 577pereitą savaitę 
darbininkai.

Plieno darbai 
tyje veikia su 
iiormalio.

Darbininkams
gų sumos yra $500,000 dides
nės kas savaitę dabar regu bu
vo Liepos mėnesi.

Nuo Liepos .mėnesio, į dar- 
sugryžo 10,000 darbini n-

Clevelando sri- 
arti 60 nuoš.

išmokamu al-

bus 
kų.

SU PENSIJOMIS Ch o sa- 
žmones tain ir vargina • — 

kartais 
laukti

e
nūs
kartais moka daugiau, 
mažiau, kartais reikia 
kelis mėnesius iki gauna Čekį.

' Dabar praneša kad 110,000 se
neliu imančių pensiją gaus tik 
pusę tiek kiek gaudavo pasta
rais raikais;

CUYAHOGA TAX
LEAGUE VEIKS

PLAČIAU
The Cuyahoga Tax League 

ruošiasi prao’ėsti savo veikimą 
ir imti dalyvumą rinkimuose 
ir balsavimuose, patariant bal
suotojams kokios linijos laiky
tis visuotinai žmogių

The Cuvahoga Tax 
pagelbės balsuotojams 
šiuose

1.
f.p’e

2. 
f >ktus balsuotojams. 
- 3.
nes 
bus
rus

4. 
degą “UŽ” 
mus* naujų taksų.

gerovei.
League 
sekan

•eikaluose:
P"* budus gauti 

valdžios kaštus.
R^s budus perduoti tuos

faktus

Patieks abipuses nuomo- 
tokiuose klausimuose kur 
norima užd“ti naujus tak- 
ir k' iD tas į taksų mokėto- 
.-^oiijens.

P riinins kampanijai ne- 
ir “PRIEŠ” siuly-

lika nenorėjo paleisti jo ir rei
kalavo vis dainuoti daugiau.

Aleksandras Vasiliauskas yra 
vienas iš šešių Vasiliauskų bro
lių dainininkų. Jo kiti broliai 
gyvena Detroite ir žada atva
žiuoti į Clevelandą į savo bro
lio koncertą.

Vasiliauskas yra Amerikos 
Lietuvių žymiausias šių dienų 
tenoras, Amerikoje gimęs vy
žas.

Clevelande jis dainuos sek
madienį, Lapkričio 6, Lietuvių 
salėje. Tame koncerte dainuos 
Rožė Lukoševičiutė, ir Bronė 
Rasiulytė, kuri parsivežė- iš 
Kauno 'puikių naujų Lietuviš
kų dainų, šios dvi panelės ža
da padainuoti su p. Vasiliaus
ku gražių duetų, ir visi padai
nuos smagių klasiškų ir liau
dies dainų solo.

LIETUVOS FILMOS 
BUS RODOMOS 
CLEVELANDE

Lietuvos filmininkai sugry
žo iš Lietuvos su naujausiomis 
filmomiš, kurias parodyti pasi
ryžę atvažiuoti į musų koloni
ją. Januškevičius gryžo kiek 
anksčiau, o šiomis dienomis su
gryžo broliai Motuzai.

Januškevičius dabar rodo ry
tinėse valstijose, vėliau žada 
važiuoti ir j vakarus.

Broliai Motuzai tuojau va
žiuoja į vakarines valstijas.

Kada bus rodoma filmos Cle
velande ir kitose kolonijose 
musų apielinkėse bus pranešta 
Dirvoje. ,

RENKA GINKLU 
FONDUI

Alekas Banys, VVS skyriaus 
į pirmininkas Clevelande, renka 
dar daugiau aukų pasiuntimui 
Lietuvos Ginklų Fondui. Spa
lių 9-tos paminėjime susidarė 
keli desėtkai dolarių, kurie pa-
skiriami- Gir.klų Fondui. Ba- 
rys nori dar asmeniškai parin
kti daugiau pinigų ir tą sumą 
padidinęs kartu pasiųs visus.

Aukų gavo nuo šių: 
Julijona Garbučienė 
Juozas Savickas
Aukų rinkimą tęs per visą 

Spalių mėnesį.

$2.00
1.00

• CLEVELANDO policijos vei
kimo visa sistema perkeista, 
panaikinta buvę 16 nuovadų, •> 
miestas išdalintas į penkis nau
jus policijos distriktus. Dis- 
1 riktu valdytojais bus paskirti 
pasižymėję aukštieji policijos 
nariai.

Mieste veiks devynios per
tvarkytos r uovados-precinktai.

Dabar gatvėse matot polici
ninkus važinėjant specialiais 
automobiliais, kuriuose yra ra
dio aparatai gauti žinias iš cen
tro ir susikalbėti su centru.

Lietuvis Policijos Kapitonas 
John Savage, kuris buvo vie
nas iš svarbiausiu pagelbinin- 
kų Saugumo Direktoriui Ness 
maudyme raketierių, paskirtas 
diriguoti nauja gatvinių patru
lių sistema. Savage bus pakel
tas i Policijos Inspektoriaus 
Padėjėjo vietą.

Ohio 
ta

Valstijai Užtikrin- 
Dideli Statybos 

Darbai
valstijai užtikrintaOhio 

deli vieši statybos darbai 
rie apima net 110 milijonų

Tie visi darbai numaty- 
včliau Sausio 1

di- 
ku- 
su-

mą.
ta prasidėti ne 
1939 ?netų.

• Nuo pereito 
Rugsėjo 23 d.
buvo paskirta 46 milijonai do- 
larių 479 darbų projektų vyk
dymui. Tie darbai vieni jau 
pradėti, kiti pradedami, o iki 
šių metų pabaigos bus pradė
ta dar daugiau naujų viešų 
statybos projektų, kurie apims 
110 milijonų dolarių sumą.

Daug milijonų iš tų pinigų 
eina mokyklų gerinimui ir nau
ju statymui, kiti miestų ir ap
skričių namų modernizavimui 
ir vieškelių, gatvių bei 
zacijos darbams.

Birželio 1 iki 
Ohio valstijai

kanali

• DARBAI PAKILO, 
sėjo mėnesį Clevelande 
trijose dirbo 113,000 darbinin
kų. Liepos mėnesį dirbo 102,- 
600 darbininkų.

Rug- 
indus-

SPORTAS
Jack Sharkey Atsilan

kys Clevelande 
Spalių 24

.Jack Sharkey
Pirmadienį, Spalių 24, imty

nėse Arenoj dalyvaus kaip re- 
fery musų pragarsėjęs Jack 
Sharkey* kuris liko specialiai 
užkviestas į Clevelandą tam 
tikslui.

Lietuviai labai mažai yra jį 
matę šioje Amerikos dalyje, 
todėl pasirūpins nueiti Į Are
ną pirmadienio vakare. Pra
džia imtynių apie 8:15 vai.

Atsilankiusieji matys labai 
svarbias imtynes, kuriose svar
biausia pora yra Bob “Strang- 
’er” Wagner ir Dutch Heft’ner, 
pramintas Texas Cyclone. Jie 
tapo suporuoti antru kartu 
ir promoteris Walter A. Tay- 
lor nori kad jiedu galutinai 
persiimtų už laimėjimą dviejų 
iš trijų.

Šiose imtvnėse kitos poros 
bus Vladas Talun su Hardy 
Kruskamp ir keletas kitų po
rų.

KAUNAS, June 8.
So this morning again

to Pienocentras for breakfast and 
then vve hurried over to Major 
Narušis’ office. We discovered he 
had made an appointment for us 
at the radio station. He took us 
over to the station būt Mr. Bieliū
nas the director of the station was 
out, so vve špoke to one of his 
assistants and Bernice vvas invited 
to prepare some songs, so that in 
the near future she vvould be pre- 
paretL to sing for the Lithuanian 
radio audience. She vvas very well 
pleased about this and right after 
vve left the- station, vvhile Major 
Narušis hurried back to his office, 
vve to one of the many music stores 
vvhere vve spent hours seleeting end- 
less copies of Lithuanian folk songs 
and popular music, “Slnn-oviai” 
they are called here. 
in Lithuania almost 
būt I was prepared 
prised at anything 
are so modern and 
everything, I thought why shouldn’t 
they have popular music too. Some 
of these songs are translations frorrt 
German, French, and our own A- 
merican popular numbers, they con- 
sist of vvaltzes, fox-trots, and even 
tangoes, especially the tangoes are 
extremely popular in Lithuania, 
vvhile in America there are no tan
goes if I remember correetly. So 
Bernice vvac in her glory, scanning 
sheet music and humming. I rel- 
ected quite a number būt it looked 

<as if she would never have enough, 
so I left her there vvhile I vvent 
out to pay a visit to some friends 
of my husband, vvhom I had met 
ten years before, M r. and Mrs. Bu- 
turlovas. who are employed in the 
telegraph office.

I walked dovvn Laisves Alėja in 
the bright sunshine, tovvards the 
telegraph office where I best re- 
membered it was, past store vvin- 
dovvs, and shops, book storos, food 
stores, clothing stores, restaurants, 
hat and shoe shops. Finaliy I re- 
alized 1 was in front of the “Lie
tuvos Kredito Bankas”, the bank 
I vvill go for my finances during 
the summer, as the “Dirva” is an 
agency and’ does business direetly 
with them by sending money to 
Lithuania from America. On the 
opposite šide of the street vvas 
the “Miesto Sodnas” (City Park), 
where the Lithuanian Opera is lo- 
cated. There are gardens, trees, 
and park benches all around, filled 

! vvith people and children, enjoying 
i the spring sunshine and fresh green 
I trees and flowers.

I came to vvhere I thought the 
i telegraph office, būt couldn’t find 
it. There was a nevv big brown 

į building, the post office. Not being 
| able to find it of myself I inquir- 
ed of a passerby vvho directed me 

i to the street behind. Here I vvas 
j astonished to find a big, new, gray 
stucco building about four stories 
high of modernistic architecture — 

I takjng up a space almost as wide 
■ as a half of our city block. Pro- 
gress, I thought, a country likę our 
Lithuania that is progressing so 
rapidly. certainly needs a good, con- 

! venient system of telegraph con- 
neetions, and in a building likę this 
it could be nothing būt the best. 
I entered the hallvvay and walked 

1 up a few marble steps vvhere I 
Į found a guard, and vvgs directed to 
1 the fourth yloor.

I opened one of the doors, and 
i found a large spacious room, where 
there wefe many people busy at 
work around desks and tables, on 
which were the various apparatus 
of receiving and sending telegrams. 
My ears were full of the buzzing, 
knocking and cracking of the tele
graph apparatus. I wondered if 
I would recognize the faces of my 
friends, as I approached the table 
that vvas elosest. A lady raised 
her head from her work, and as I 
špoke the light of recognition was 
n her eves. for it vvas she, the one 
I/was asking for,. Mrs. Buturlovas. 
Her husband vvas at a desk not :"ar 
-,way. We evehanged greetings and 
;t. vvas nice to see them again . ft- 
er so many years. We had spent 
many han>>y hours togethei- vvnen 
we vvere there lašt. I visited >vith 
them for < a few minutes, and left 
as I didn’t vvant to interfere with 
their duties būt vve did agree to 
?ee each other again before leav- 
in°- for America.

I headed back to the music stoję 
for B* >-nice and found her with n 
good sized bundle of sheet music, 
probably enough to lašt her for n
number of years. She vvas satis
fied with her seleetions and anxious 
to start learning them.

Again vve vvent out, vvondering
what to* do next. As it vvas such 
a lovely day, vve • thought it vvould 
be a grand idea to take a ride in 
a carriage, “Droshka”. In Lith
uanian they call them “Vežikas”.

vve vvent

“Šlageriai”, as 
Popular music 
surprised me, 

not to be sur- 
becauce they 
up-to-date on

We had been vvarned before to make 
a bargain vvith them or else the 
prices go up. We hailed a passing 
carriage and asked him 
he vvanted to drive us 
end of Laisves Alėja to 
and back, this is about 
a mile and a half. He 
us seriously, and I suppose thought 
“no chance here for an extra lit”, 
and said “three lits”. To me three 
lits meant fifty cents, oh well, 25 
cents a piece might be worth it, a 
ride with a horse and carriage, r.n 
experience vvhich I hadn’t had for 
years and years, so vve elimbed in 
and vvere off. It vvas fun, we 
imagined everybody watched us, and 
vve laughed as vve rolled along in 
this old fashioned carriage, equip- 
ned vvith old cast-off automobile 
tires, white the horse’s hoofs vvent 
klun, klup, klup, over the smooth 
asphalt pavement.

We got ’in by the church. An 
old Russian church that vvas known 
as the “Soboras” būt ’s novv called, 
“įgulos Bažnyčia.” This church is 
a famous landmark of Kaunas. You 
can see it on every photograph of. 
Kaunas. It is of Russian architec- 
tiire and has five domės, support- 
ed by pillars; , a large one in the 
eenter and four sma'l ones on the 
corners. The church is built in 
the eenter of a square, vvhere four 
streets lead right to the church, 
vvhose fouj- walls look alike, ex- 
cept the one that faces Laisves 
Alėja, and this is vvhere the steps 
l'-ad to the door. The square on 
wh'ch this church stands is called 
“Nepriklausomybes Aikšte”, 
dependence Square”. The church 
painted cream and vvhite 
decorated very elaborately.

We rodė dovvn to the 
Laisves Alėja, vvhere the ____
forks off into the old part of the 
town, one of the avenues turns to 
the right and leads up to the hills 
surrounding Kaunas. This is Uk
mergės Plentas, the road that leads 
to points beyond Kaunas, and to 
Ukmerge, one of the larger towns 
of Lithuania. Ilere vve turned a- 
round and returned to our starting 
point, paid the driver his three lits 
and departed satisfied vvith the ex- 
perience of the ride and the pleas- 
ure of seeing Kaunas from an old 
fashioned carriage.

(Continued)
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CONSUL’S SPEECH
Due to lack of špace in previous 
issues we are publishing the Chi- 
cago Ccnsul, P. Daužvardis’, Cul- 
tural Garden Speech herein.

Honorable Mayor, Distinguished 
Guests, Ladies and Gentlemen:

It is a great pleasure and hon- 
or to visit the cosmopolitan city 
of Cleveland and to participate in 
these dedicatory ceremonies. Lith- 
uanians of Cleveland are unveiling 
another signifieant statue in the 
Cultural Gardens,’ that of Vincas 
Kudirka, the great humanitarian, 
vvriter, poet, and leader of the Lith
uanian nation. This bust has been 
presented by the Club of Lithuan
ian Army Offlcers as a token of 
good vvill, eloser friendship, 
better understanding between 
peoples of two Republics.

A bust of Dr. BasanaVicius 
erected several years earlier; 
day we unveil one of Dr. Kudirka; 
and in the near future vve shall see 
her the statue of the poet — Mon- 
signor Mačiulis-Maironis. These 3 
men vvhose seulptured likenesses 
vvill jointly grace the Garden, were 
important figures in the intellectual 
life of Lithuania. They vvere men 
of deep erudition, of inspired gen
ius, and of many accomplishments. 
Dr. Basanavičius is regarded is 
the patriarch of Lithuanian renais- 
sance; Dr. Kudirka vvas the npostle' 
of independence; and Maironis vvas 
noet laureate to the Lithuanian 
fo'k. Throughout their lives they 
labored sincerely for the vvelfare 
and betterment of the Lithuanian 
nation and of humanity in general. 
They wcre idealized by the nation. 
To paraphrase the vvords of the 
Lithuanian anthem as vvritten by 
Kudirka, from them vve dravv en- 
ergy and courage to vvork for the 
"oo? of the nation and of the peo- 
nle. These three men are the em- 
bodiment of the high ideals of ’che 
Lithuanian nation, and of every na
tion as well. May their memorials 
here express to vou all that the 
beautiful young Republic of Lith
uania strives for and all the glpries 
of its proud past.

May the lyre, ancient instrument 
of music, in vvhich form the Lith
uanian Garden is constructed, be 
an emblem of the harmony and 
good will vvhich should exist įmong 
nations. May these uniaue Cultural 
Gardens be a symbol of friendship 
in mankind and of vvorld peace.

and 
the

was 
to-

ANGLIS IR MALKOS
NELAUKIT — pirkit sau kurą — anglis ir malkas — 
dabar, nes DABAR kainos yra žemesnės regu bus žie
mos metu — dabar gausit greitą patarnav: nią — ir 
atėjus staigiems šalčiams r.eliktumet be ang .

K O M E R 
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

I

Bovvling vvent into its third vveek 
of rolling lašt Sunday and some 
really high games. Al Samolis had 
the honor of being high man for 
the afternoon with games of 205, 
225, 215 for a 645 average. Stan 
Halaburda’s team is now leading 
the league with 6 wins and 3 loss- 
es.

There is not much news on the 
basketball angle as the boys are 
štili practicing. Two teams are 
sure to be backed by the Club. One 
vvill be a Class B team and the 
other an Inter-Lodge team.

Victory Dance
Don’t forget that big Victory 

Dance, Saturday, Nov. 5th at the 
Lithuanian Hali. A big time vvill 
be had by all. More about this 
dance next vveek. Tickets are 30c 
and may be obtair.ed from any of 
the members of the Club, bovvlers 
or basketball players.

Bits About the Litts
By Ben Visnauskas

Well basketball is just around the 
corner and all the Lithuanian A.C. 
teams have been practising at least 
2 months and are raring to go. 
Teams that represent our club this 
year are Lithuanian A.C. in Inter- 
įodge, Lithuanian A.C. .Irs in class 
B, Lithuanian A.C. Midgets in class 
D. Most of the players who play- 
ed in the Interlodge lašt year are 
all back and have some surprising 
newcomers likę John Malokus, All- 
Ohio at Ohio U., Mike Ketvertes, 
and Joe Ketvertis.

Some of the players who vvill 
represent the Juniors team vvill be; 
Joe Milauskas, Felix Getts, Ben 
Visnauskas, Ed Walczak and Paul 
Connoras. These fellows have all 
played bąli for at least 3 years. 
winning 3 trophies it) 2 years and 
copping the Class D championship, 
in addition to Class C Muny and 
City Wide Championship.

This team is being equipped by 
Favoritė Knits this year, giving the 
boys their šuits, sweaters, etc. Many 
thanks to this enterprising firm.

Lašt būt not least vve have the 
Midget team, playing in Class D 
this year. Some of the boys on 
this team are; Clem Ambrose, Ed. 
Saukavicius. Al Vilinishas, Gari Ri- 
nas, Ed. Finan, Rav Klinhanz and 
Elmer Beithlinas. Here is a team 
that is really going to go places 
this year.

The Lithuanian A.C. Irs have al- 
ready won the first two games they 
played this season. They defeated 
the strong Lonely Hearts team by 
the score of 48 to 26 and defeated 
the Blvd. Presbvterian team 21-20. 
Good luck to all these teams — 
don’t forget vveeklv practiee every 
Thursday. 7:00 to’ 7:45, St. Clair 
Bathhouse.

LITHUANIANS IN 
COLLEGE FOOT- 

BALL
Every year vve find more and 

more Lithuanian narnės in the foot- 
ball line-up of our larger Colleges 
and Universities. This year in par- 
ticular in addition to those that 
have changed their narnės vve find 
a prominent list. Among a fevv 
that are called to our attention we 
have —

COLUMBIA — Stulgaitis, Rad- i 
vilas, DeAugustinis.

FORDIIAM — Yudikaitis, Pet- 
roskas, Paskevich. Zaleckas.

PURDUE — Juška and Neff.
NOTRE DAME — Joe Prokopas. 
TEXAS — Esunas.
PROVIDENCE — Tony Shamis, 

and Esielonis.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

JACK SHARKEY AS REFEREE
One of the most prominent Ameri- 

can Lithuanians vvill appear at the 
Cleveland Arena to act as referee 
for the main event of Water Tay- 
lors vvrestling show, Monday nite, 
Oct. 24th. There are fevv people 
who do not know that Jack Shar
key is the former heavyvveight box- 
ing champion of the vvorld, now 
regjding in Boston. Mass.

LITHUANIAN BROADCAST
WHK radio Station onec a month 

honors a nationality group of the 
city of Cleveland by featuring a 
soloist, chorai group and instumen- 
talists of the nationality race ap- 
peaiing in a half hour program of 
traditional melodies and folk songs. 
Friday night, Oct. 21 st at 10 o’clock 
over WHK you vvill hear a program 
by the Lithuanian Choir of St. 
George’s Church under the direc- 
tion of Vincent Greičius.

REMEMBER. SUN., ()(T. 30(h
Just an “in-between” reminder to 

start saving a little string to tie 
mto your finger, lest you forget, 
Sunday, Oct. 30th. What about it? 
Snow White and the Seven Dvvarfs 
are all going to be in town, you can 
even shake their nand or pull iheir 
vvhiskers if you’ll care to, ‘cause 
•t’s being staged at the St. George 
Hali, by the choir.

Fifty cents admits you to see a 
produetion you’ll nevair forget in 
adddition to several hours of danc- 
ing. Don’t forget!

DANCE AND SHOVV
On Sunday, Nov. 6th the LRKSA 

Branch 63 is sponsoring a gala 
show and dance. It is being held 
at St. Francis Hali, Youngstovvn, 
Ohio< Program commences at 5 
o’clock, all are invited, the evening 
vvill provide good entertainment, low 
priced admission, and a vvonderful 
opportunity to aid this struggling 
Lithuanian Parish.

TO BE MARRIED
Our well-known, basketball and 

athletic hero, Jack Gregg is to be 
married to our well-known, well- 
liked, Sue Fodor, erstvvhile vvaitress 
in Stonis Restaurant. Sue is not 
a Lithuanian giri by birth, būt she 
certainiy is by environment and 
heart. Her employer is Lithuan
ian, her husband-to-be is Lithuan
ian descent and most of the people 
she serves are Lithuanian. These 
features combined with the fact 
that Sue intends to join St. George’s 
Lithuanian Church, makes her a 
better Lithuanian than those who 
have a birthright as such. We 
extend our congratulations and vvish 
this couple the best of luck and may 
those bonds that are tied, Sat., 
November 19th bring you much 
happiness.

MYSTERY TO BE EXPI.AINED
The Great ? ? ? Mystery of Nov. 

6th shall be thoroughly explained 
in next week’s issue of ‘Dirva’.

Watch for it, as it promises to 
be of great importance to all —

In the vernacular of a barker, it 
promises to unveil a mystery that 
vvill positively amate, behoove, as- 
tound — it ineredulous, etc.

Parsiduoda Namai
PROGA PASITAIKO TIK KARTĄ 
$13,500—Du mūriniai po 4 šeimas 

5 kambariais namai; garo šiluma; 
ineigos $240; įmokėti $2700. Ran
dasi arti Superior j rytus.

McKENNA
1383 E. 55 St. HE. 5282 

Residence M U 4285

W E E K’ S

ISSUE!

WATCH NB]XT

EVERYONE’S ASKING 
WHAT’S UP NOV

ŠIMTAI LIETUVIU
vyrų ir .moterų apžiūri puikius re
ligiškus dalykus ir perkasi musų 
gražioje krautuvėje. Turim daugy
bę puikių Kalėdinių laiškų, atviru- 
kių. šventų Stainelių, taipgi rąžan
čių, rėmuose paveikslų, kryželių, 
stovylėlių, maldaknygių ir tt. Da
rome visokius rėmus paveikslams 
sulyg užsakymo. (47)

H E N N I N G E R * S
8899 Superior Av. Cleveland, O.

ANGLU KALBOS 
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramok
ti kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai. Taipgi aukštes
nės Argliškos pamokos. Pri- 
vatiškas mokymas.

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Big. CH. 4050

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS

6 kambarių, trys miegkamba- 
riai, didelis lotas, garadžius; 
namas su visais patogumais. 
Reikalinga parduoti, nes be 
vyro moteriai sunku užlaikyti. 
Kaina visai prieinama, ateikit 
pasitarti. (43)

644 EAST 96th ST.
DU KAMBARIAI VYRAMS

Lietuvių šeimoje, po $3.50 sa- 
) vaitei; su valgiu $9, su gara- 
džium $10. Kreipkitės 

644 E. 96th St.

Bukit Savo Šeiminikais
Vienos ir dviejų šeimų namai ant 

vieno loto, West 53 st., netoli Lo- 
rain avė. KAINA $2,500.
Taipgi daug kitų pigių namų. At- 
silankykit pamatyti.

Papp Realty Company 
MElrose 5814 4741 Lorain Avė.
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