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“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuvių Spaudos B-vė
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ........................... 2.00
Lietuvoje ir kitose šalyse ........................ 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

21st YEAR (21-mi Metai)

Lietuviai Pasirenge Balsuot už Roosevelts
Dabartinis Prezidentas Vėl Turi Būti Išrinktas!

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkeliečiai nori 30 va
landų darbo savaitės. Ge
ležinkelių unijų vadai ruo
šia patiekti sekančiam S. 
V. Kongresui bilių, kuria
me pasiryžę reikalauti pa
daryti įstatymu 30 valan
dų darbo savaitę visiems 
geležinkelių tarnautojams, 
be numažinimo dabartinių 
algų.

Nors gelžkelių veikimas 
padidėjo, tačiau sako yra 
dar 500,000 gelžkeliečių be 
darbo. Sutrumpinimas dar
bo savaitės aprūpintų dar
bu ir tuos nedirbančius.

Rengiasi streikuoti. San 
Francisco. — Čia vėl pra
sidėjo bruzdėjimas 
aptarnautojų ir uosto dar
bininkų, kurie reikalauda
mi tam tikrų sąlygų, pasi
ryžo streikuoti jeigu rei
kalavimai nebu i išpildyti. 
Streikas apimt* ■ suvirš 30 
tūkstančių darbininkų.

laivų

Pittsburgh, Pa.. — pen
keto j e dirbtuvių priklau
sančių Pittsburgh Plate 
stiklo kompanijai prasidė
jo darbininkų streikas.

Tos dirbtuvės randasi— 
Creighton ir Ford City, 
Pa.; Mt. Vernon, O.; Hen- 
rientta, Okla, Clarksburg, 
W. Va.. Sustreikavo orga
nizuoti darbininkai ir tos 
pačios kompanijos maliavų 
dirbykloj Milwaukee, Wis.

Pakėlė algas. Didžiosios! 
Amerikos mėsos kompani-1 
jcls, Swift, Armour, Wil- [ 
son ir Cudahy, pakėlė sa-' 
vo darbininkams algas —; 
tas paliečia apie 80.000 vi
soje šalyje joms dirban
čius darbininkus.

Žuvo 20 darbininkų. Ca
en, Prancūzija. — Spro
gus 1000 kvortų skysto 
sigeno 20 darbininkų 
plaišyta i šmotelius.

Plieno 
sumažėjo, 
užsakymų 
dirbtuvių.

ok- 
su-

darbai šiek-tiek
Laukia naujų 
iš automobilių

Erie Ežere rasta dar 3 
lavonai pereitą savaitę su 
laivu nuskendusių darbi
ninkų.

NUSIŽUDĖ SU DUK
TERIM

San Antonio, Tex. —Čia 
Spalių 26 d. tūlas McPher
son išmetė iš 10-to aukšto 
per langą savo 10 m. am
žiaus dukterį ir paskui ją 
pats iššoko. Abudu užsi
mušė. Jis paėjo 
gos, kur liko jo 
trys kiti vaikai.

Rado degantį 
Waynesburg, O. 
išvežiotojas važiuodamas 
nuošaliu keliu užtiko liep
snojanti lavoną negro, 
ris tačiau jokių žymių 
turėjo. Pranešė apie 
policijai, kuri nustatė 
jį kas nors nužudė.

iš Chica- 
žmona ir

žmogų.
Pieno

kū
ne- 
tai 

kad

PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

GUBERNATORIUS DAVEY
VERTAS PARAMOS

SVARBU! SKAITYKIT
Rinkinių dięnai artėjant, Republikonai iš įtūžimo nežino 

ką daryti, ir griebiasi bjauriausio melo įrodinėjimui buk socia
lės apsaugos įstatymas sumažinsiąs darbininkams algas.

Fabrikuose ^abar jie pradėjo skleisti tarp darbininkų me- 
lagingus perspėjimus kad jų algos bus numuštos jeigu bus iš
rinktas Roosevelt.

Tikrenybėje! betgi yra kad socialės apsaugos įstatymas sie- 
pagerinti ir pagerins darbininkų būvi.
Senatvėje pensijos vargšams, 

metų amžiaus bus mokamos be 
Įvedė Socialės Apsaugos Aktas.

kia

65 
Tą 
stijų jau mokamos.

Socialės Apsaugos

neturtingiems žmonėms po 
jokiu duoklių iš jų pusės. 
Tos pensijos daugelyje val-

ISPANIJOJE
MADRIDUI ĮSAKO PASIDUOTI — KITAIP 

GALI BŪTI IŠŽUDYTI

i Grinon, Ispanija, Spalių 
1 27 d. — Sukilėliai tautinin
kai apsupo raudonųjų lai- 

■ komą Ispanijos sostinę iš 
visų pusių tiek kad jau nė
ra kur Madrido gynėjams 
ir bėgti. Tautininkų vado
vybė išleido raudoniesiems 
paskutinį persergėjimą — 
“Pasiduokit arba busit iš
žudyti”.

Laikas nuo laiko sukilė
lių lėktuvai perlekia virš 
Madrido dienos laiku, kas 
labai gąsdina nekaltus gy
ventojus. Raudonieji spi
riasi laikytis iki paskuti- 
nos.

Tautininkai vietomis at
ėjo iki 10 mylių atstumo 
nuo Madrido, taip kad ga
ilį didesnėmis kanuolėmis 
miestą bombarduoti.

Vienoje vienoje 
nieji buvo išbėgę užpulti 
tautininkus ir juos išgąs
dino, nes tai buvo netikėtas 
raudonųjų puolimas, tačiau 
greit susitvarkę užpuoli
kus atmušė ir vydami juos 
užėmė dar penkis mieste
lius, prieidami dar arčiau 
apgultos sostinės.

Tautininkai pasitiki lead 
šios savaitės pabaigoje jie 
Madridą užims.

raudo-

Visai nužudė. Negaunee, 
Mich, 
sūnūs’ prisipažino 
medžioklės užžiurėtoją ’ ir 
paskiau pasivogęs iš namų 
dinamito, kuriuo tą lavoną 
susprogdino Į šmotelius.

Jaunas ūkininko 
nušovęs

SAKO MASKVA GELBS
TI ISPANAMS

Londonas. — Portugali
ja viešai įtarė Maskvos ko- į 
munistus dirigavime Ispa- ■ 
nijos naminio karo i 
bartinio gynimo Madrido’ 
nuo užėmimo.

Trumpas laikas atgal so
vietų carai rėkė ir kaltino 
Portugaliją gelbėjime Is
panijos sukilėliams. Mas
kva net reikalavo blokados 
Portugalijos uostu kad ne
būti} įvežama per juos ka
ro reikmenys sukilėliams.

Rusija, kuriai labai rupi 
gelbėti Madrido raudonuo
sius, viešai nieko negali 
daryti, taigi vėl sutiko ne
sikišti, tuo patim stengsis 
neleist ir Vokietijos ir Ita
lijos fašistams gelbėti su
kilėliams.

padarė dar naują žingsnį 
ir pirmą kartą Amerikoje Įvedė senatvės apdraudą darbinin
kams. ši apdrauda bus federalės valdžios globoje.

Į apdraudos fondą nuo Sausio l d. 1937 metų beveik visi 
darbininkai mokės po vieną centą nuo savo uždirbto dolario, 
o kitą centą už kiekvieną darbininką mokės darbdaviai: Po 
trijų metų bus mokama pusantro cento, po šešių metų 2 cen
tai, po devynių metų du ir pusė, o po dvylikos metų 3 centai. 
Dangau trijų centų niekad nebus mokama.

Sulaukęs 65 metų amžiaus kiekvienas darbininkas gaus 
čekį iš valdžios kiekvieną mėnesį, čekio didumas bus pagal 
buvusio jo užd;)'ūigfljU> t ne mažesnis kaip 810 į mėnesį ir ne 
didesnis kaip $8» /esL T1’ mokestį iš valdžios darbininkas 

| gaus tol kol tik jis bus gyvas, nežiūrint ar jis bus turtingas 
ar ngtui tingas,

Jei darbininkas numirtų nesuėjuš”65~ "metams, jo šeima ar 
giminės gaus pc tris ir pusę centų nuo visų jo uždirbtų piniĄi 
laike priklausymo ir mokėjimo į apdraudą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus išbuvęs 10 metų apdraudoje už
dirbdamas po $100 į mėnesį, numirtų nesulaukęs 65 metų, jo 
šeimai ar giminėms valdžia išmokės bendrą sumą $455.

Kuomet šis įstatymas buvo patiektas Kongrese, už jį bal
savo ne tik Demokratai bet ir diduma Republikonų. šį įstaty
mą rėmė visi darbininkų vadai kurie nori gero darbininkams. 
Ee abejo, šis įstatymas gali būti daug 
kai daug nustos jeigu jis butų panaikintas, 
bar nori jį panaikinti, o Prezidentas Roosevelt 
ir dar su laiku pagerinti.

Nei vienas darbininkas neprivalo klausyti 
mit Republikonų prasimanymų.

Visi drąsiai balsuokite už musų geriausi

•• pagerintas, bet darbinin- 
Republikonai da- 
nori ji palaikyti

dabar skleidžia-

Prezi-užtarėją 
denta F. D. ROOSEVELT, Lapkričio-November 3 d. 

LIETUVIŲ KOMITETAS 
PREZIDENTUI ROOSEVELT REMTI.

ir da-
r.drH?! DIKTATORIAI SUSI

TARĖ PRIEŠ 
RUSIJĄ

LAISVĖS STOVYLAI 
50 METŲ

New Yorko uoste stovi 
Amerikos simbolis — Lai
svės Stovyla. Spalių 28 d. 
suėjo 50 metų kai ta sto
vyla ten pastatyta. Su
kaktuvės paminėta iškil
mingai. Pas stovyla buvo 
nuvažiavęs ir Prezidentas 
Roosevelt. Ji yra Prancū
zijos dovana Amerikai.

Munich, Vok. — Italijos 
užsienio reikalų ministeris 
turėjo pasitarimą su Vo
kietijos Hitleriu. Nutarė 
pripažinti Ispanijos valdo
vu Gen. Francisco Franco, 
kaip tik tautininkai Ispa
niją užvaldys. Taipgi nu
tarė nesikišti į Ispanijos 
reikalus, bet sutarė nelei
sti ir sovietams kištis.

Bolševizmą nustatė Eu
ropos taikos priešu 
tarė išvien prieš jį

Roma. — Italija 
su Japonija laikyti 
prieš akis ir žiūrėti 
nesikėsintų pulti nei Euro
poje nei Azijoje esančių 
kaimynių valstybių.

Tokiu bu du Rusija lieka 
iš visų pusių apstota ir ne- 
drys nieką užkabinti.

ir su- 
kovoti.
sutarė 
Rusiją 
kad ji

ATKAKLIAI KOVOJA
Šiais rinkimais, Republi- 

konai smarkiai puola De
mokratus, norėdami laimė
ti prezidento rinkimus.

Iki šiol abi partijos pa
bėrė rinkimų vajui suvirš 
$8,500,000, ir vis dar renka 
daugiau aukų. ■

Visoje šalyje balsuotojų 
turinčių teisę dalyvauti 
šiuose rinkimuose yra 45,- 
473,000. Kiek iš jų teks 
Rooseveltui, kiek Lando
mai ?

“Literary Digest” baigė 
savo “šiaudinius balsavi
mus”, kurie rodo buk Lan
don paimsiąs viršų — jis 
gausiąs 310 Elektoratui 
balsų, Roosevelt — 217.

Sūnūs nužudė savo tėvą. 
Jacksonville, Fla. — Sūnūs 
23 m. amžiaus, suimtas už 
nužudymą savo tėvo, 50 m. 
amžiaus. Jis sako sapna
vęs jog jam buvę Įsakyta 
tėvą nužudyti.

.JAU DIVORSUOTA
Londonas. — Spalių 27 

Į 17 minutų teifemas pripa
žino atsiskyrimą nuo savo 
vyro Amerikietei moteriai, 
Willis Simpson. Ji pragar
sėjo artimai susidraugau
dama su dabartiniu Angli
jos karalium.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖSE ŽUVO 25,850

Chicago. — Spėjama kad 
iki galo šių metų automo
bilių nelaimėse visoje ša
lyje šymet sutiks mirti iki 
37,500.

Nuo Sausio 1 iki Spalių 
1 šymet jau žuvo 25,850.

Šymet žymiai pakilo au
tomobilių judėjimas.

Beuthen, Vokietija. — 
Sustreikavo 800 angliaka
siu Lenkų teritorijoje ne
toli čia. Darbininkai atsi
sako iš kasyklų išeiti.

Ohio valstijos Guberna-1 
torius Martin L. Davey; 
ištarnavo šiai valstijai dii ' 
metus laiko, pasekmingai, 
išvesdamas ją iš sunkių 
sąlygų. Dabar jis vėl kan
didatuoja į valstijos guber
natorius ir pasitiki laimė- i 
tL

Jis yra jaunas, energin-1 
gas, veiklus, sumanus.

Jis per porą metų vedi- ■ 
mo Ohio valstijos reikalų 
parodė tikrą ekonomišku-1 
mą. Gubernatorius Davey i 
darbuojasi už panaikinimą 
“sales taksų” nuo perkamų . 
maisto reikmenų 
taksus jis r 
da užėmė savo vietą, 
pirmiau nei dabar jis ne
buvo už tuos taksus.

liūnelių. Šituoš ■ 
rado įvestus ka-

Nei

APKULIA KOMUNIS
TUS

EI Centro, Cal., minia 
užpuolus apmušė ir išvijo 
iš miesto komunistą kandi
datą į Kongresą, kuris čia 
atvyko kalbėti.

Komunistas kandidatas į 
prezidentus, Browder, nu
važiavęs Į Floridą agituo
ti už save, gavo apmėtyti 
ir turėjo bėgti.

Gubernatorius Martin L. 
Davey kandidatuoja De
mokratų sąrašu. Ohio Lie
tuviai prašomi balsuoti už 
jį Lapkričio 3 d.

Nužudė šeimą ir karves.
Žuvo 10 darbininkų. Mul

lin, Idą. — Leidžiantis i 
rudos kasyklą keltuvas nu
truko ir su darbininkais 
nukrito 1200 pėdų žemyn. 
Dešimts darbininku užmu
šta.

12 vaikų užmušta. Yoko
hama, Japonija. _— Motor- 
ciklistas susodinęs 12 vai
kučių į šalinę kašę esančią 

kad neturėjo ką laidot, ir ant trečio rato, važiuoda-

Graborius nužudė žmo
ną. nuteistas. Oregon, TU. 
—Čia vienas graborius nu
žudė savo žmoną ne del to

ne del to kad norėjo ant 
jos lavono praktikuoti la
vonu balsamavimą, bet del 
to kad Įsimylėjo į vieną 
raudonplaukę našlę ir no
rėdamas ją vesti sumanė 
savo pačios atsikratyti. Jis 
nuteistas visam amžiui ka
lėjimam

inas susilėkė su gatvekariu 
ir visi vaikai ir jis pats už
simušė.

Kauno Tuneliui
Metai

75

— Prie Kauno 
stoties vienoje 

padarytas

ge-
pu- 

tr nelis

Kaunas, 
ležinikeliu 
sėje yra 
traukiniam j Kauną įvažiuoti.
Mat, toje vietoje yra didesnis 
kalnas, per kurį tunelis pra
vesti buvo daug lengviau ne
gu tą katrą nukasti.

šymet Lapkričio 1 d. sueina 
75 metai kai pastatytas Kau
no geležinkelio tunelis. Tune
lio statyba buvo pradėta 1859 
metu Gegužės 9 d. ir tęsėsi 
pustrečių metų. JĮ statė Pa
ryžiaus firma, finansavo vy
riausia Rusijos geležinkelių 
draugija. Tunelio statymo dar
bai ėjo iš abiejų galų ir iš vir
šaus buvo Įrengta penkios šaf- 
tos, kurių kiekviena buvo ap
rūpinta atitinkamomis kasimo 
mašinomis. Tuneliui buvo su
naudota apie 9 milijonai plytų. 
Tunelis pastatytas 1 kilomet
ro ir 300 metrų ilgio. Anais 
laikais tai buvo vienas didžiau
sių tunelių visoje Rytų Euro
poje. Tunelis buvo baigtas 
statyti ir iškilmingai atidary
tas 1861 metų Lapkričio 1 d'. 
Jo atidarymas sujungė Vil- 
niaus-Virbalio gelžkelį. Tsb.

20 ŽUVO PRIE FUT
BOLO

Kasmet Suv. Valstijose 
futbolo rungtynėse užsi
muša po apie 40 jaunų vy
rų. Nuo šio rudens fut
bolo sezono pradžios jau 
užmušta 20 vaikinų.

Veiverių Riaušininkų
Byloje Sprendimas

Kaunas. — Kariumenės tei
smas Veiverių įvykiu byloje 
paskelbė savo sprendimą.

Balys Juodžbalis nubaustas 
6 metams sunkių darbų kalė- 
jmu. Petras Sakalauskas 3 
metams*, Antanas Rutkauskas, 
Marė Juočytė, Pranas Balčiū
nas ir Kazys Kalašinskas po 
2 metu sunkiu darbų kalėji
mo. Kazys Varkala, 
Stravinskas,
lis, Antanas Marazas ir Kazys 
Augustaitis—po pusantrų 
tų sunkių darbų kalėjimo, 
visi areštuoti ir uždaryti 
Įėjime.

14 Įeitų nubausta nuo 8
nešiu iki vienų metų papras
to kalėjimo. Kai kurie iš jų 
lygtinai nuo bausmės atleisti. 
Viso nubausta 25 asmenys, iš
teisinta 11. “L.A."

•¥ -f
Veiverių ūkininku, riaušės, 

kuriose buvo du žmonės nu
šauti ii’ daug policijantu su
žeista, Įvyko Rugpjūčio 26 d. 
1935 metais.

Andrius
Pranas .Juodžba-

me-
Šie
ka

mė-
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I PITTSBURGHO PADANGE Waterbury, ct.
Plieno Darbininkai 

rasi už Didesnį 
Mokestį

'■ Carnegie-Illinois Plieno 
poracijos darbininkai pasiren
gę išnaujo pradėti reikalauti 
didesnio užmokesnio už darbą. 
Prieš porą savaičių darbinin
kai dirbanti Homestead dirbtu
vėse, sutiko baigti streiką ir 
tarybų keliu susitaikyt, tačiau 
kompanija atmetė reikalavimą 
mokėti po $1.12 į dieną dau
giau ir dalykas liko nebaigtas.

10,000 darbininkų atstovai 
tapo įgalioti bandyti gauti ga
limai daugiausią ir prieiti prie 
galutino su kompanija susita-1 
fimo.
• Pirmiau buvo reikalauta da- 

dėti po $1.12. į dieną visiems 
kuriems minimum mokestis 
buvo $5.00 į dieną.

De-

koi--

IŠAIKVOJO $54,000
Pęoples-Pittsburgh Trust Co. 

banko tarnautojas, 
Rankin tapo areštuotas už 
aikvpjimą to banko $54,000 
nigų. Kartu areštuota ir 
mergina, su kuria jis tuos 
nigus praleido.

George ' 
iŠ- į; 
pi
jo.

pi-

Suktybes su Balsais
Pittsburghe politikieriai no

ri laimėti rinkimus panaudoda
mi suktybes. Nesenai pradėta 
tyrinėti balsuotojų užsiregis
travimas 
ri teisę 
kad tam 
užsiregistravo t tikiu asmenų 

.kurie arba toje srityje negy
vena arba neturi teisės balsuo
ti. Pradėjus patikrinimą, pa
šaukta 2274 asmenys pasiaiš
kinti, bet iš jų tik apie 300 
atėjo pasiaiškinti. Reiškia, jie 

Teisingai įsiregistravę. Kiti gi 
bijo pasirodyt ir savo teises 
apginti.

-v- Praeitą savaitę atmesta apie 
•3000 balsuotojų ir dar perkra- 
'tinėjama daug kitų.

Sakoma kad abejotinų užsi
registravusių asmenų esama 
net 26,246. Taigi, nemaža 
kšmė tokis skaičius balsų 

“jais sudarydami perviršių 
sada gali laimėti rinkimus 
kurie tiek balsuotoju sau 
sirupina.

susekimui ar jie tu- 
balsuoti. Pasirodo 

tikrose miesto dalyse

rei-

tie
pa

N A1KIN A P A V O JIN G U S 
SKERSKELIUS

Pennsylvanijoje pradėta di
deli darbai panaikinimui pavo
jingų skerskelių per geležinke
lius, kur nuolat užmušama va
žiuojančių automobilistų. To- 
idų vietų Pennsylvanijoje 'yra 
104, kurias ir imama praša
linti. Tam tikslui feęleralė 
valdžia paskyrė $11,373,000.

Visoje šalyje tokių skerske
lių panaikinimui paskirta fe- 

, dęralių pinigų 200 milijonų 
dolarių.

11 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

A Praeitą sekmadienį Penrsyl- 
vanijoje ant vieškelių automo
bilių nelaimėse žuvo 11 žmo
nių, šeši iš jų žuvo vakarinė
je valstijos dalyje, o du pačia
me Pittsburghe.

1 Kodėl Tas Visas Republikonq 1SMULKIOS ŽINIOS
Spalių 10 diena buvo aukų 

j rinkimo diena Waterburio mie- 
jsto našlaičiams. Bet diena 
buvo lietinga, tat ir aukų rin

kimas ėjo nevykusiai, kiekvie
nas nenori lietuje sustoti, tai 
taip pro šalį ir praeina.

Spalių 9-tą, virš Waterbu
rio pralėkė Vokiečių milžinas 
zepelinas “Hindenburg”. Ka
dangi tai buvo darbo diena, 
daug žmonių dirbo tai ne visi 

• jį matė, bet visgi ir dirbtuvių 
I žmonės turėjo progos ji nors 

Vokie-

f
© ©

©

ŽMONA PALIKO, VYRAS /
NUSIŽUDĖ

I

McKees „ Rocks gyventojas, (
Edward Murphy, 54 metų am- minutai-'kitai pamatyti.

su-: čia i labai džiaugėsi iš to, bet
Pa
tai.

žiaus, nūsinuodino gazu, iš 
sigra ūžimo kad jo žmona 
liko ji savaitė laiko prieš

DARBAI KASYKLOSE 
PAKILO

Pennsylvanijoje kietos ang
lies kasyklose darbininkų skai
čius rudenop pakilo 16 nuoš. 
daugiau negu dirbo Rugpjūčio g • 
menesį, skelbia Anthracite In- > ^I1C 
stitutas. žinios surinktos iš 
33 kompanijų, kurios užlaiko 
apie 66,700 darbininkų. Jiems 
algų per savaite išmokama 
81,421,000.

ne visi Vokiečiai rėkavo “Heil 
Hitler!” tik vos pora buvo to
kių išsišokėlių, kiti tylėjo. Bet 
žydai tai tik ui, ui, ui, nes 
kas tik Vokiška juos šiurpu 
sukrato. Jie net keikė maty
dami ant zepelino svastikos 
ženklą.

Didelė Waterburio išdirbys- 
tė, The American Brass Co., 
.' 1 savo dirbtuvę išgriovė 

'ė1 daug namų ir žada tuose plo- 
s tuose praplėsti savo dirbtuvių 
” | skyrius. Darbininkai iš to tik 

džiaugiasi, nes tuomet gaus 
darbo daugiau darbininkų.

Ruošimąsi prie prezidento 
rinkimų čia eina nesparčiau- 
sia, bet yra daug tokių kurie 
nori kad butų išrinktas nau
jas prezidentas. Tie 
turėtų pagalvoti kas 
šalį iš depresijos, ir 
stengtis balsuoti vėl už 
ti.60

žmonės 
išvedė 
turėtų 
tą pa- 

Lydietis.

©
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Klaidininasapie Sociale Apdrauda?

Stiklo Industrija Šymet 
Dirba Nepaprastai 

Smarkiai
Stiklo industrija, kurios

nuošimtis randasi Pittsburgh© 
industrialėje srityje, tikisi šy
met turėti didžiausi metą savo 
istorijoje.

Fuokštaus stiklo išdirbimas 
šymet jau perviršijo 1935 me
tų rekordą, kuris sumušė pir
mesni ų metų rekordus.

šių metų pirmo pusmečio 
stiklo gamyba viršijo visų šių 
paskiru pilnu metu gamyba— 
1931, 1932, 1933 ir 1934.

Plokštaus stiklo daug su
naudojo smarkiai pakilus auto
mobilių gamyba.

Alaus bonkų gamyba per 
pirmus 8 šių metų mėnesius 
buvo 68 nuošimčiais pralenkus 
pereitą visą metą.

Pieno bonkų gamyba 
yra 22 nuoš. didesnė negu 
vo tuo pat laiku pernai.

SHARON, PA.

dir- ©
©©
©

Argi nėra ribų jų klaidinimams ir nežmoniškam nesiskaitymui su. aiškia aritme
tika ir paprasta teisybe? Aiškus faktai šiame reikale yra sekanti:

1. Socialčs Apdraudos Aktas reiškia kad jus turėsit pinigų sulaukę senatvės.
2. Tas kaštuos jums tik kelis centus i savaitę—tas viskas sugryš jums su nuošim

čiais ar jus dirbsit vieną metą ar dirbsit iki 65 metų amžiaus. Atsitikime mirties ne
suėjus 65 metams, bus sumokėta antkart suma iš 31'< uždirbtos algos mirusiojo šei
mai. Ta suma yra didesnė negu darbininkas sumokėtų į apdraudos fondą.

3. Jūsų darbdavis mokės mažiausia tiek kiek jus. Valdžia negali naudoti tų pi
nigų ką sumokėsit jus ir jūsų darbdavis jokiam kitokiam tikslui kaip tik apmokėji
mui to kas priklauso jums.

4. Tai yra saugus ir geresnis inveslmentas negu kad dėtumet į banką arba pirk
tumėt U. S. bondsus.

5. Tas reiškia kad jokis vyras ar moteris darbininkas sulaukę 65 metų neliks be 
skatiko, l ai yra mokesties padidinimas, ne mokesties sumažinimas.

REPUBLIKONAI SAKO KAD JIE ATIMS JUMS ŠITĄ APDRAUDĄ!
DEMOKRATAI IŠLAIKĖ SAVO PAŽADUS ŽMONĖMS ir apdraudė visos 

šalies darbininkus nuo bedarbės, nedatekliaus, skurdo senatvės sulaukus.
Socialės Apdraudos Aktas patiesė pagrindą gerovei musų žmonėms ateityje, T 

nežiūrint klaidinimų, melagysčių ir sužinių iškraipymų faktų negalės niekas pakeisti 
atsinešimo dėkingų ir ištikimų piliečių į dabartinę šalies vadovybę.

STOVĖKIT UŽ SAUGIĄ ATEITI SAVO IR SAVO ŠEIMOS!

©

©
©

©šiuo laiku dirbtuvės čia 
ba gana gerai. Pavasarį mie
stas irgi buvo potvinio apsem
tas, daugelis paupio gyvento
jų nukentėjo.

Tūlas laikas atgal mirė sen
bernis kitos tautybės, bet jis, 
gyveno pas Lietuvius. Mirda
mas paliko testamentą tam 
Lietuviui, Įsakydamas jį pa
doriai palaidoti, o už jo gerą 

I prižiūrėjimą ligoje, jiems pa
vedė viską kas liks nuo palai
dojimo.

Prabėgus nekuriam laikui po i 
jo mirties, atsirado iš kur ke-1 
no tai partrauktas brolis, ku
ris užvedė bylą.^prieštą Lie
tuvį, atsiimti sau to mirusioji 
žmogaus palaikus. Apie tai" 
buvo “Dirvoje” rašyta jog už 
pasisavinimą to žmogaus tur
to šeimininkui gręsia pavojus.

Ėjo bylinėjimasis su tuo. 
“broliu”, iš žemesniojo teismo į 
byla buvo perkelta į aukštes- 
ri, kur pagaliau tam Lietuviui 1 

dai'nuU1£dalU šeimininkui buvo . dainų dali pjje da]ieg to karf jr ma_ 
žo palikimo, kitą dali paskyrė gyvena jo du švogeriai 
mirusio broliui.

Klausimas ar apmokėjus ad-: 
vokalams, liks kiek iš to ar1 
ne. Vis mat pavydėjimas ir 
kerštavimas. Bylai laimingai . 
pasibaigus tas Lietuvis šeimi
ninkas liko patenkintas, nors1 

į šiek-tick apgraužtu palikimu.
Medžiotojas.

vmet 
bu-

NEWARK, N. J.

PAMINĖJIMAS. Sekmadie
nį, Spalių 11, vietos Lietuviai 
iškilmingai paminėjo Vilniaus 
užgrobimo dieną. Programas 
atsibuvo Šv. Jurgio Draugijos 
salėje. Programo < 
išpildė šv. Cecilijos choras.

Kalbas nasakė: J. Tysliava, 
Lietuvos Generalinio Konsula
to sekietorius Simutis, Kun. 
M. Brundza, Kun. J. Kelmelis.

Parengimas visais atžvil
giais gerai pavyko, žmonių at
silankė daug. • Rop.

SUSTIPRINIMUI IR MODERNIZAVIMUI
OHIO’S FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ

Balsuokit ’YES
už ši Konstitucini Priedą antradienį 
Lakpričio-Nov. 3.

PANAIKINK1T DVI
GUBĄ ATSAKO

MYBĘ

©

©
©

i all tl

Balsuokit Už

ROOSEVELT ir GARNER
©©©©©©^)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©

* ’ON ll
MIRĖ LIETUVIS. Spalių 

24 d. pasimirė Jokūbas Ūsai
tis. 60 metu amžiaus farmeris. 
Velionis paė.jib r'iš šakių para- 

pripažinta pijos. Lietuvoje liko žmona 
ir trvs vaikai. čia Day tone 

’ “ ’i, Anta-
i nas ir Jurgis Vilimaičiai.*

VEDYBOS. Day tone pradė
jo daugėti Lietuvių apsivedi- 
mai, kuomet daugiau jaunimo 
sueina į metus. Net sunku vi
sus sužinoti kurie tik vedasi, 
štai Rugsėjo ,-mėnesį ištekėjo 
p-lės Elena Stųlgaičiutė ir Ona 
Paluck. Abi ' gavo vyrus ne 
Lietuvius, bet' gerus.

Paulina Dambrauskiene, naš- 
ištekėjo už Lietuvio vyro, 

Cincinnati, O. “D.” Rcp.

racija. Linkėtina greito pagi- 
jirpo, nes jis čia Lietuviams 
yra labai reikalingas.

J. V. Baltrukonis.

BOSTON, MASS.

le, 
iš

KEARNY. N.

KAS GELBSTI PADA
RYT LUCKIES LEN
GVU UŽRUKYMU

„AU, «T.CLE ACTION ’. 

cossT.-nn.oN or omo.
1NG TO LIABILITY of stoci 
p.oldep.s be so /a.- OE

panaikinimui dvigubos 
Įstatymo, kuris ver- 
bankų akcininkus pa

savęs. Tos dvigubos 
panaikinimą užgyrė 

ir jeigu bus pa-

Suvirs 99 nuošimčių visų padėlių Ohio val
stijos bankuose, yra pilnai užtikrinta depozitų 

bankų.
Federalė Valdžia 

nuo nacionalių ban- 
. _ Dvidešimts dvi valstijos

jau prisitaikė prie Federates Valdžios tuo at
žvilgiu.

šio sumanymo parėmimas panaikintų Ohio 
valstijoje išėjusį iš mados konstitucinį nusta
tymą reikalaujantį dvigubos atsakomybės nuo 
valstijos bankų akcininkų.

Atėmimas dvigubos atsakomybės užtikrin
tų depozitoriams didesnę apsaugą jų pinigų, 
nes bankai gautų daugiau sumokamo kapitalo.

Per visą Ohio, dviguba atsakomybė reiškė 
mažiau negu 5c niuo dolario depozitoriams.

šio siūlomo priedo priėmimas nepaliuosuo- 
tų akcininkų nuo atsakomybės kokia dabar ant 
jų, uždėta.

apdrauda, surinkama pačių
Bankus reformuoj ant, 

nuėmė dvigubą atsakomybe 
jcu su Liepos 1. 1937.

Balsuokit “YES” šiuo Svarbiu Klausimu.

Ohio valstijos sekretorius išleido 
pranešimą norėdamas atkreipti pi
liečių dėmesį Į basavimus Lapkri
čio 3 dieną 
atsakomybes 
čia valstijos 
siimti ant 
atsakomybės
Valstijos seimas, 
daryta tas žygis, bus galima pra
valyti kelias geresniam depozitų 
apsaugojimui, sako Thoedore H. 
Tangeman, buvęs Ohio Valstijos 
Komercijos direktorius.

“Kadangi beveik 100 nuoš. depo- 
zituotų pinigų Ohio valstijoje pil
nai apdrausta, dvigubos atsakomy
bės sistema jau išėjo iš reikšmes”, 
sako jis. “Valstijos rekordai taip
gi parodo kad šiandien ta nuo se
no palaikoma dviguba atsakomybė 
reiškė daugelyje atvejų tik trejetą 
centų nuo dolario depozitoriams, jei 
kurie bankai buvo Betvarkiai veda 
mi ir turėjo užsidaryti.

Nacionaliai bankai praneša kad 
Kongresas jau panaikino dvigubą 
atsakomybę nacionalių bankų akci
ninkams, ir tas ineina galėn nuo 
sekančio Liepos 1. Sulyg įstatymu 
reikalinga kad ir valstijose tas 
tų panaikinta.

Kuomet dviguba atsakomybė 
panaikinta Ohio valstijos bankų 

j eininkams, valstijos bankų depart- 
incntas reikalaus kad bankai susi- 
augintų perviršio arba rezervo fon- 

i dą lygų jų kapitalui. šitokis fon
das aišku bus tikriausia apsauga 
denozitorių ninigams.

Kitose valstijose jau panaikinta 
tas patvarkymas arba bus panai
kintas šiais balsavimais.

bu •

bus 
:ik-

Ohio Committee On Double Liability 
Theodore H. Tangeman," ’Chairffian

17 S. High St., Columbus, Ohio
Už $3-- metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams i Lietuvą.

ŠIS IR TAS
Lietuvių Statybos ir 

los Draugija Schuyler 
nesi atidarė Savo 48-tą seriją 
ir jau gavo keliolika nariu su 
desėtkais šėrų. ši draugija 
stovi tvirčiausia šioje apielin- 
kėje, ir kurif* iš Lietuvių dar 
įleistojo turi progą prisirašyti 

’dabar. I
Kearny Lietuvių Taksų Mo

kėtojų Draugijos metinis su
sirinkimas įv^ko Rugsėjo 15, 
tapo išrinkta valdyba seka
mai : pirmininku K. F. Paulau
skas, padėjėju V. Raguskas, 
Raštininku J. Juknelis, iždi
ninku M. Augustinaitis, mar- 

. šalka K. Karpauskas. Skundų 
komisija V. Raguskas, M. Sta- 
nionis ir J. V. Baltrukonis. 
šiame susirinkime priimta ir 
nauja organizacijos konstituci
ja.

Spalių 17 d. buvo surengta 
paminėjimas Vilniaus užgrobi
mo sukaktuvių, kalbėjo “Vie
nybes” redaktorius J. Tyslia
va, Kum. Barkauskas, prie to 
buvo dainų programas. Su
rengimu darbavosi M. Stanio- 
nis :.r kiti. ;

Spalių 15 J. I., P. Klubo sa
lėje. J. Januškevičius Jr. rodė 
savo naujai iš Lietuvos par
vežtas filmas.

Vietinis advokatas 
Paulauskas staiga susirgo, bu
vo išvežtas i šv. Pranciškaus 
ligoninę ” į Jersey City, kllT 
jam padaryta apendicito ope

Pasko- 
šĮ mė-

F.

VILNIAUS PAVERGIMO SU
KAKTIES MINĖJIMAS 

PER RADIO
Spalių 4 d.. S. Mickaus ra

dio programas buvo skirtas 
paminėjimui 16 metų Vilniaus 
pagrobimo sukaktuvių. Onos 
Malinauskaitės iš Cambridge, 
Mass., orkestras sugrojo kele
tą Lietuviškos muzikos nume
rių. Franklin Vyrų Choras iš 
Montello, po vadovyste Adolfo 
Kriišo, pagiedojo Tautos him
ną ir keletą patriotiškų dainų. 
Taip pat dainavo solo Zosė 
Vaitkiutė. Specialiai pakvies
tas Vilniui Vaduoti Sąjungos 
delegatas, Vincas Uždavinys, 
pasakė tam pritaikytą kalbą.

Plačios Mass, valstijos Lie
tuviai to programo klausytojai 
buvo labai patenkinti tokiu 
pritaikytu programų.

Klausytojas.

KALĖDINĖS EKSKUSI JOS

TĮfLLr® 

Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

(Per Gothenburg!}, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš New Yorko 

Diottningholm '.. Lapkr. 19* 
Gripsholm . ... Gruodžio 8* 
* Kalėdinė Ekskurcija į. Lietuvą.

■ Brošiūrėlė apie kelione ir Kalėdi
nes ekskursijas į Lietuvą gaunama 
nemokamai, visose musu autorizuo
tose agentūrose ir švedų Amerikos 
Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. Citv

Net ir r.aujoviškiausias iš- 1 
I dirbėjas yra i
subendrinti viską kas geriau-1 
šia iš senų apdirbimo būdų sa- j 
varne lauke su vėliausiais mok- j 
sliškais pagerinimais. Geriau
sias gudrumo pavyzdis randa
ma Lucky Strike cigaretų iš
dirbamo eigoje.

Senoviškas tabako brandini
mo ir nokinimo būdas, pava
dintas “bulking” arba išpuri- 
mas — daugumai išdirbėjų ne
žinomas — ištikro niekuomet 
nebuvo pamirštas ir niekuomet 

j nepraleidžiamas n e p astebėtas 
išdirbime jūsų Lucky Strike, 
lengvo užsirukymo iš turtingo, 
brandaus-kuno tabako.

“Bulking” yra tai užgintas 
per laikus moksliškas tabako 

| maišymo metodas — būdas 
į reikalingas pilnam tabako iš- 
I sistovėjimui, brandinimui ir 
nokinimui. Net kada tas “bul- 

j Icing” metodas yra tik priedi- 
nis žingsnis, tat kaipo tokis 

I daugumos išdirbėjų apleidžia- 
, mas.

Neatsižvelgiant to, Lucky 
Strike išdirbėjai apima tą me
todą kaipo vieną iš svarbiau
sių žingsnių tame garsiame', 
išskirtiname, žinomame kaipo 
“I’t Toasted” procese.

Luckies panaudoja šimtus 
įvairių rūšių tabako, kaip tur
kiško, taip ir naminio. Bet 
kad priduoti geresnį skonį, iš
sistovėti ir pagerinti, visas tas 
tabakas perleidžiamas per tą 
“bulking” procesą atskirame 
kambaryje.

Tame kambaryje tabakas 
stovi mokslišku budu kontro
liuojamose temperatūrose kad 
įvairių tabako rūšių skonis ir 
aromos susimaišytų ir kiekvie
nos skirtingos rūšies tabako 
lapas priduotų savo paties ypa
tingą gerumą visam mišiniui.

šis ypatingas rinktini ausio 
Lucky Strike tabako apdirbi
mas, tas “bulking” metodas 
užtikrina vienodą skonį ir pa
gelbsti priduoti tą visada ran
damą jūsų Lucky Strike ciga- 
retuose švelnumą.

Luckies naudojama tik paVs 
puikiausias tabakas, “derliaus 
grietinė”, ir šie rinktiniai tapai, 
yra ištisai sumaišyti taip kad 
jie vieni su Įeitais pasidalina 
savo gerumu. Kiekvienas) skir-

tingės skonis bei kvapsr.is per
sisunkia ir susimaišo 
sais kitais rinktiniais 
niais bei skoniais, iki 
tobulas vienetas.

“Bulking“ yra 
gelio priežasčių 
Strike cigaretai

su vi
le vaps

va u naši

iš dau-viena
kodėl Lucky
teikia gsrų-

ujoviskiausias is- j g-erjausj;l rūkyme malonumą ir 
užtektinai gudrus koc]e] Luckies yra tikrai leng-

vas užsirukymas iš turtingo, 
brandaus-kuno tabako.

Statys Galingą Kauno
Radio Stotį

Kaunas. — Dabartinė Kauno 
radio stotis yra gana silpna ir 
net ne visose Lietuvos vieto
se yra gerai girdima. Del to 
jau anksčiau buvo kilęs suma- 
manymas statyti galingą radio 
stotį Kaune. Dabai’ šios sto
ties klausimas yra jau gaiuti- 
tinai
jos statybą • pradėti 
čiais —------
1937

išspręstas. Yra

Manoma

nutarta 
ateinan- 
kad iki 
galinga 
bus pa-

metais.
metų pabaigos 

Kauno radio stotis jau 
statyta ir 1938 metais galės 
pradėti veikti. Tsb.

Organizuojama Teat
ras Ūkininkams

Kaunas. — Dabar Lietuvoje 
veikia keli teatrai. Kaune ir 
Klaipėdoje veikia vtflstybiniai 
teatrai. Taip pat Kaune ne
senai buvo įsteigtas darbinin
kų teatras, šiuo metu yra ke
liamas sumanymas suorgani
zuoti teatrą ūkininkams. šis 
teatras lankysis Įvairiuose kai
muose ir ruoš ūkininkams vai
dinimus.

Tiesa, ir dabar vaidinimai 
nėra jau tokia didelė naujie
na, nes beveik visos didesnes 
Lietuvos organizacijos prie Aa- 
vo skyrių turi sudarę vaidynos 
kuopeles. Tačiau ūkininkų te
atras mano ruošti geresnius 
vaidinimus ir pratinti plačias 
Lietuvos, visuomenės mases 
prie teatro .'meno/' Tšb.

Kas platina “Dirvą” — tas- 
platina apšvietą.



DIRVA

K. S. Karpius

DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S.

Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

(Tęsinys iš pereito num.)

.......
ANTRA DIDELĖ AUDRA

RUGSĖJO 25, laive “Gripsholm”. — Au
dra. Jau vakar iš vakaro laivo vadovybė žino
jo kas ateina, todėl darbininkai eidami per lai
vą vėl uždarinėjo langų geležinius dangčius. 
Taigi šiandien vėl audra — antra didelė audra 
musų kelionėje atgal į Ameriką. Mat, šiauri
niame Atlantike jau rudens metas.

Audrą radau rytą atbudęs. Dėlto visą die
ną išgulėjau nesikėlęs nei valgyt, nes kai guli 
dar gali laikytis nuo sirgimo. Po pietų, užval
gyt atnešė į kambarį.

ši audra buvo sausa, be lietaus, per dieną 
buvo matyt debesų, bet jie buvo reti ir plaukė 
aukštai, nuolat matėsi saulė.

Ryto metą geležinius langu dangčius at- 
šriubavo vėl, nes gal manė kad audra nebus 
tokia didelė ir greitai baigsis. Per langą lai
kas nuo laiko į mano kambarį blizgėjo saulė, 
bet beveik ištisai jis buvo apteikiamas bangų 
vandeniu. Kadangi ore išrodė taip gražu ir 
malonu, keletą kartų nors valandėlei iššokęs iš 
lovos pristojęs prie lango žvalgiausi į jurą — 
norėjau pamatyti bangų didumą ir juros veiki
mą tokios audros metu. Matėsi saulė visame 
savo skaistume, dangus giedras, tiktai toli ap
link horizonto briaunas, kur susisiekia dangus 
su vandeniu, buvo koks tai tamsių debesų susi
spaudimas; ten išrodė taip tamsu ir dangus 
toks negražus 'tuose plotuose, kad šiurpas kra
to Į tai žiūrint. Dabar gerai įsižiūrėjau ir Į 
tas milžiniškas bangas kurios musų laivą mė
to. Jos eina, ritasi, šliaužia kaip kalnai ir slė
niai, viena kitą stumdamos ar vydamosi, eina 
prieš laivą ir po laivu, nuo kurių laivas tai į 
viršų lipa-lipa, tai užlipęs vėl žemyn krinta, 
ir pasineria kitoje bangoje, iš kurios vėl sten
giasi išlipti ir laikytis ant vandens paviršio — 
taip per ištisą dieną iki vėlos nakties.

Kada jura rami negali įsivaizduoti kaip 
vandenys galėtų taip susiagituoti, taip daužy
tis ir tokiais kalnais susidarę eiti, eiti kur nors 
tolyn, pirmyn.

Prisiminė mano vienos prieš, keliolika metų 
parašytos eilutės apie juros audrą, ir 'taip iš
rodė ištikro yra. štai jos:

Pasakykit, juros bangos, 
Ko jus dūkstat, ko jus siaučiat 
Ko jus galvas savo keliat 
Ir prieš ką krutinę statot? 
Nepajudinsit jus uolą, 
Neapversit didį laivą, 
Nei padangėn neiškilsi t — 
Argi šito jus nematot?

Jura atsako:
Ramus vandenys mes esam, 
Nei manyti mums netenka 
Kad pakilti į padanges, 
Kad nuversti tvirta uolą. 
Tiktai vėjas-palaidunas 
Blaško-mėto, lyg padūkęs: 
Jam taip tinka — jis taip nori — 
Jis priversti mus tą gali.

Ir ištikro, ne juros supa laivą, bet vėjas 
supa vandenis ir del to laivas turi suptis. Ka
da vėjo nėra, vanduo tykus, ramus, nors dau
gelis žmonių, po syki važiavę per vandenyną, 
tiki ir net kitiems tikrina buk tam tikrose da
lyse okeano — ypač per patį vidurį — bangos 
siaučia visada, ištisai, ar vėjai butų ar nebū
tų. Tai yra viena iš daugelio pasakų kokias 
nežinėliai su didžiausiu įsitikinimu priima.

O kaslink laivų apvertimo ar nuskandini- 
mo — beveik nėra atsitikimo musų laikais kad 
transatlantikiniai pasažieriniai laivai butų aud
ros nuskandinti. Tokiuose laivuose nelaimės iš
tinka del gaisro, ar susimušimo su kitu, ar pa
našiai kaip atsitiko “Titanikui”, kuris užvažia
vo ant ledo kalno.

Plieniniai laivai yra gana stiprus atlaikyti 
didžiausią bangų mėtymą. O kaip nekurie “ži
novai” lermavo ir bauginosi kada apie šimtas 
metų atgal pradėta dirbdinti plieninius laivus: 
jie sakė buk tai esą kvailiausias dalykas dirb
ti plieno laivą, nes jis kaip tik bus paleistas 
ant vandenio, nueis stačiai į dugną!. .. . Bet 
jie klydo taip kaip ir tie kurie, pradėjus trau
kinius statydinti, rėkė kad “traukiniui einant 
baisiu smarkumu po dvidešimts penkias mylias 
į valandą, visi trobesiai šalę geležinkelių bus 
išvartyti”, ir reikalavo kad geležinkelių šonais 
butų išstatyta aukštos, storos muro sienos!

Visa paslaptis kodėl plieniniai laivai ne
skęsta yra tame kiek jis turi savyje tuštumos. 
Jeigu sulyg savo didumo ir ilgumo plieninis lai
vas neturėtų gana skėstumo, jis smuktų gilyn, 
savo sunkumu. Bet kada tas pačias laivo sie
nas išplečiama ir padaroma jame daugiau tuš
tumos, laivas pluko. Kai į laivą, kokios nelai-
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mės laiku, prasimušus skylei, pradeda įsigauti 
vanduo ir užimti tuštumos vietą, laivas prade
da skęsti ir skęsta tokiu greitumu kokiu van
duo spėja užimti tuščias laive vietas. Tačiau 
dabartiniai laivai apsaugoti ir nuo to: laivai 
padalinti i keletą dalių, kurios viena nuo kitos 
atskirtos plieno skersinėmis sienomis nuo lai
vo apačios iki pat viršaus. Tos paskiros laivo 
dalys turi automatiškai užsidarančias duris at
sitikime ugnies, ir gaisras negali praplišti po 
visą laivą. Jeigu gi ties viena dalimi laive bu
tų pramušta didelė skylė per kurią vanduo ga
lėtų į laivą veržtis, tos durys uždaromos ir van
duo kiek įsiveržia, užpildo tik tą vieną mažą 
laivo dalį ir laivo nenuskandina, nes kitose da
lyse yra užtektinai tuštumos laivą išlaikyti ant 
vandens.

Kaip jaučiasi kada supa. Toks supimas 
kaip šiandien paguldė j lovas didumą keleivių. 
Tik keletas drąsuolių, tokiu kuriems jurų liga 
nekenkia, slampinėjo po laivą, bet nėra kur pa
sidėti, nes esi ir vienas, ir viskas uždarinėta, 
negali išeiti i viršų, visos durys plieninės ir 
tandžiai užšriubuotos kad per niekur nei lašas 
vandens neįsiveržtų.

Neturėdamas ką kitą veikti, o diena ilga, 
laiko yra užtektinai, ėmiau ant savęs tyrinėti 
kaip jaučiasi ir kaip veikia į žmogų supimas. 
Laivas lipdamas ant bangų ir puldamas žemyn 
sudaro supimą. Nustačiau kad keisčiausias jau
smas apima tuo mažu protarpiu kada laivas iš
keltas aukštyn trumpytei valandėlei sustoja ki
lęs ir dar nepradeda pulti žemyn. Tada virš 
nosies kaktoje pasijunta koks tai nemalonus 
svaigulis. Iš ten nervai eina į vidurius ar kur 
ten apie širdį ir sudaro tą nemalonumą kad 
reikia vemti. Bet, kaip sakiau, ir pirmoje aud
roje ir šitoje antroje nuo to nemalonumo išsi

VENGKIT
NENUOSAIKUMO

Pasirinkit Lengvą 
Užsirūkymg

Kuomet užsitraukia! savo 
Lucky, jūs, jo puikiame vidu
rinių lapų tabake, turit dau
giau, negu mclonumą . . . 
Jūs taipgi turit pasitenkini-

nūs savo gerklei. Nes t 
lengvas užsirūkymas . .

Coprrlfbt 1926. Th* American Tobacco Company

PRISIDEKIME JUOZO O. SIRVYDO 
BIOGRAFIJAI IŠLEISTI

Ne tik Amerikos Lietuviai 
bet ir Lietuva gerai žino ve
lionies Juozo O. Sirvydo nuo
pelnus Lietuvių tautai. Kaip 
žurnalistas, visuomenininkas ir 
politikas, Sirvydas pašventė vi
są savo amžių Lietuvių tautos 
reikalams. Jis laikraščiu “Vie
nybe” kaip redaktorius dirbo 
per pačius svarbiausius 25 me
tų Lietuvių išeivijos gyvenimo 
laikotarpio, kada atgimus tau
ta nusikratė svetimų vergijos 
jungą ir atstatė savo valsty
bę! Jis buvo 'vadovaujančioje 
rolėje Amerikos Lietuvių kris
talizacijos metu, kada iš ne
aiškios krypties skyrėsi gry
nai tautinis ir valstybinis ju
dėjimas. Jis Amerikos Lietu
viais vadovavo ir tuo kritingu 
momentu kada politinės grupės 
susijungusios po raudona vė
liava pirm tautinio perversmo 
Lietuvoje, demoralizavo pat- 
riotingus Lietuvius. Jis tada 
ir išvedė Amerikos Lietuvius 
tiesiu valstybiniu tautos keliu. 
Taigi, velionies širvydo nuo
pelnų musų tautai negalima 
perdėti.

širvydo gyvenimo ir veiki
mo darbuotė svarbu įrašyti 
musų istorijoje, svarbu išleis
ti jo gyvenimo ir darbų apra
šymą — knygą. Tie užrašai 
bus nepaprastai svarbus atei
čiai, kada istorikai rinks mu
sų tautos kryžiaus kelio laikų 
medegą nustatyti gaires toli
mesnei musų tautos pažangai 
ir laimėjimams.

J. O. Sirvydas buvo vienin
telis Amerikos Lietuvių žurna
listas kuris vienas dryso kri
tišku laiku iškelti tautos vė
liavą prieš organizuotą dema
gogų, oportunistų ir jų suklai
dintų fanatikų įtūžusį puoli
mą. Musų laikais mažai gal 
but kas įmato tą jo karžygiš- 
kumą ir tikro vado gabumus. 
Bet ateitis įmatys ir įveidins. 
Todėl jo darbai, jo dvasinis 
turtas tautai neturi žūti, jie 
turi būti įrekorduoti.

šituo reikalu pirmutiniai rū
pintis pradėjo veikėjai Lietu
voje, dar velioniui Sirvydui gy
vam esant. Tūlą savo gyve
nimo ir darbų dalį parašė pats 
Juozas O. Sirvydas. Bet ligai 
pakirtus jo sveikatą, biografi
ja nebaigta rašyti. Todėl ją 
reikia dabaigti Amerikos Lie
tuviams, kuriuose velionis pra
leido ir veikė didesnę dalį sa
vo amžiaus.

Redagavimo ir paties didžio
jo darbo atlikimu rūpinasi p. 
J. V. Girdvainis Kaune, taip 
pat tautininkų Neo-Lituania 
Studentų Korporacija, ir prie 
jo organo “Akademikas” susi
spietę rašytojai.

Be to, Rokiškio gimiiazijos 
direktorius, p. Kviklis, planuo
ja Rokiškyje steigti Krašto 
Muzejų, kuriame bus ir J. O. 
Širvydo kampelis. Tas viskas 
liudija kad Lietuvoje velionį 
Sirvydą veikėjai labai gerbia.

Kad' darbą Lietuvos veikė
jams palengvinus, Amerikos

Lietuvių Tautininkų Klubas, 
Brooklyne, kurį velionis įstei
gė, išrinko savo narių komite
tą toliau biografijos leidimo 
darbu rūpintis. Tą komitetą 
sudaro: Juozas Sagys, Jonas 
Valaitis, Pranas Narvydas, D. 
Klinga, Jurgis Andriuškevi
čius. Todėl šis komitetas tu
ri garbės kreiptis į Amerikos 
Lietuvių tautinę visuomenę ir 
į velionies Juozo O. širvydo 
draugus ir > vienminčius, darbu 
prisidėti.

Numatoma kad šiai biogra
fijai išleisti susidarys lėšų apie 
$500. Biografija bus išleista 
Lietuvoje. Todėl veikėjus ir 
visuomenę prašome parinkti ir 
paaukauti pagal išgalės kiek 
pinigų. Be to, prašome prisių
sti kas turite velionies širvy
do laiškus, susirašinėjimus ir 
visuomeniško turinio užrašus 
ir aprašymus kas ką atsime
nat iš svarbesnių pasitarimų 
posėdžiuose, pasitarimuose, jsu- 
važiavimuose.

Raštus galit siųsti kas no
rit į Lietuvą, J. V. Girdvainiui, 
Kaune; Vytautui Sirvydui, \ 47 
Pratt St., Rouses Point, N. Y., 
arba Širvydo Biografijos Ko
mitetui, 336 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Aukas prašome siųsti Komi
teto iždininko, vardu, Pr. Nar- 
Vvdas, 366 Union .Ave., Brook
lyn, N. Y.

Biografijai išleisti aukoto
jams pranešame kadį kurie au
kos $1.00 gaus išleistą knygą, 
kuri numatoma nuo' 250 iki 
300 pusi, didumo. - Tai kny
gai 75 puslapius parašė dar bū
damas gyvas pats Juozas O.

Sirvydas. Apie 125 puslapius 
užims ištraukos iš velionies 
dienyno. O likusi dalis duota 
kitų rašytojų raštams. Kny
ga bus papuošta paveikslais ir 
veikėjų kurie surišti su a. a. 
Sirvydo darbais ir gyvenimu.

y. .•{. *

AUKOTOJAI SIRVYDO 
BIOGRAFIJAI

S. L. A...................... $25.00
Po $5: Amerikos Liet. Tau

tininkų Klubas, Vytautas Sir
vydas, Mindaugas ' Sirvydas, 
Povilas Molis, Dr. B. K. Ven
cius, Juozas Ginkus.

Po $2: Jonas Valaitis, Juo
zas Sagys, Pranas Narvydas, 
Jurgis Andriuškevičius, Jonas 
Narvydas.

Po $1: Pranas Vokietaitis, 
Juozas Ambraziejus, Vincas 
Kuras, Antanas Povilansas. J. 
Puidokas, Juozas Tamašaus
kas, Kastas Gagas.

Viso ižde $72.00,
Komitetas.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

laikiau gulėdamas lovoje. Kaip tik atsikeli, 
tas svaigulis ir skilvio erzinimas tuoj nori at
likti savo darbą.

RUGS. 26. — Ramu. Audra po nakties pa
siliovė. Laive nenutiko nieko naujo. Suėjau 
su Kan. F. Kemešiu, pasikalbėjom apie įvairius 
reikalus, šiandien nuėjau pamatyti pasažie- 
riams rodomą filmą, laiko praleidimui.

Apie 10 valandą ryto šiandien laivas pri
plaukė Race Ragą, kuris yra tolimiausias išky
šulis Amerikos kontinento į Atlantiką. Nuo

čia beveik visi lėktuvai skrendanti į Europą 
suka per Atlantiką, ir į čia skrenda visi kurie 
kėsinasi Atlantiką perlėkti į vakarus. Taigi 
jau esam Amerikos vandenuose, prie Amerikos 
kontinento, tačiau dar toli nuo New Yorko — 
dar kelio yra pilnos trys dienos. Greitieji. lai
vai parplaukia greičiau, bet vidutinieji trunka 
trejetą dienų. Taigi, patį Atlantiką perplaukt 
laivais nėra tiek daug, bet reikia sugaišti ke
lias dienas plaukiant tuo pakraščiu iki vietai.

Bus: APIE SUOMIUS.

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Jūs, kurie mylite geresniuo

sius gyvenimo dalykus! į

Valgykit, rūkykit ir būkit linksmi — bet paftsickil 
už lengvo užsirūkynio — pasisickit už Lucky ! Nes 
išsirinkime lengvo užsirūkynio yra tikras nuosai
kumas — geras skonis ir geras nuosprendis — geras 
dalykas visais atžvilgiais. Geras dalykas gerklėms 
ir jausliems audiniams. Gera apsauga (iries knitč- > 
jimus ir kosulį. Tiktai Lucky Strike rūkytojai 
naudojasi ta apsauga — apsauga, kurią suteikia 
“It’s Toasted” procesas! Todėl tai gera rūkyti 
Luckies, kadangi jie yra lengvu užsirūkymu. Ir 
kalbant apie Luckies—ką sakytul apie vieną dabar?

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ ★

lucky

SENBERNIO 
RAUDA

arba:
Kaip “Silkių Atstovas” už ne
teisingų korespondenci j ų ra
šymą gavo nuo moteries “tep

ti”.
(Gaida kaip Vanagaičio: 

“REIKIA TEPT”)
Kad neteisingų žinių nerašytų 
Ir bereikalo moterų nedarkytų, 

Reikia tept, reikia tept, 
Reikia labai gerai tept.

Korespondentas nei nesumur
mėjo,

Tiktai sau trepais žemyn nu
riedėjo —
Reikia tept, reikia tept, 
Reikia labai gerai tept.

Ir kai parbėgo prie čebatienės, 
Tuoj prisiglaudė jai prie kru

tinės —
Reikia tept, reikia tept, 
Reikia labai gerai tept.

ANTIFONAS:
O kas tau pasidarė
Kad tapo lupos taip išbalę? 

Oi, širdele, nesiklausk, 
Velyk • labiau prisispausk, 
Gavau tept, 
Gavau labai

AKRONO

gavau tept, 
gerai tept.

Rykštė.

ISTORIJA PASIKARTOJA
Anglijos karalius Henrikas 

VIII prieš ketvertą šimtų me
tų pridarė skandalų su mer
gomis ir moterimis.

Dabar Anglijos karalius Ed
vardas VIII pradeda tą pačią 
istoriją, atviliodamas niuo vy
ro svetimą pačią, kuri jau an
trą vyrą palieka, ir su ja taip 
karštai susidraugavo kad visa 
Anglija pletkais paplito.

Laikraščiams apie savo ka
raliaus romansą su nekarališ- 
kos kilmės Amerikiete gyva
našle rašyti neišpuola, bet 
žmonių liežuvius kas sulaikys 
nuo plepėjimo....

Adv. Bagdžiunas Lan
kėsi Vilniaus Krašte

pirmininkas 
J. Bagdžhi- 
nuvykęs j 

su ten gy- 
veikimu ir

14 Keleivių Skrisdami į Vakarus Lošia 
"Sweepstakes" Lėktuve

Dėl Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes’* 
nėra ribą! 14 keleiviu skrisdami j vaka
rus ant naujo, prabangaus American 
Airlines Flagship miegamojo lėktuvo 
nenorėjo praleisti “Sweepstakch” malo
numų. Aptarnautoja Beatrice Dnjder 
atėjo su Liaukomis visiems i pagalbą. 
Po to ji išsiuntė įstojimo blankas ii 
Memphis.

Ar jūs jau istojot? Ar laimėjo! savo 
skoningus Lucky Strikes? Nusistatyk it 
radio “Your Hit Parade” — trečiadienio 
ir šeštadienio vakarais. Klausykite, 
spręskite ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite Jūsų Lncky Strike “Sweep
stakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, misi 
pirkit pakelį šiandiena ir pabandykite 
inoa. Gal būt tuo ką nors netenkate.

'ff-lengvas užsirukymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"ITS TOASTED"

Kaunas. — Rugsėjo pabaigo
je Amerikos Lietuvių Olym- 
piados komiteto 
Chicagietis Adv. 
nas-Borden buvo 
Vilnių susipažinti 
venąnčių Lietuvių
jų gyvenimo sąlygomis. Sve
čias Vilniuje viešėjo kelias die
nas. Spalių 7 d. Adv. Bag
džiunas iš Vilniaus sugryžo j 
Kauną.

Viešėdamas Vilniuje jis ap
lankė visas Lietuvių įstaigas, 
organizacijas, ir pagerbė žy
miuosius Vilniaus Rasų kapi
nėse palaidotus Lietuvius: Dr. 
J. Basanavičių, Inž. P. Vileišį, 
Emiliją Vileišienę, Dr. D. Al
seiką ir Kun. Kraujalį. Ant 
jų kapų įvairių Amerikos Lie
tuvių organizacijų vardu Adv. 
Bagdžiunas padėjo vainikus.

Tsb’.



DIRVA

LIETUVA ŽENGIA PIRMYN

Musų kairiųjų spaudoje 
nuolat užtinki tokius po
sakius :

“Kauno fašistai smurtu 
pasigrobę Lietuvos valdžią 
ir despotiškai pavergę liau
dį, vis labiau ima jausti 
kad jiems pagrindas spar
čiai slenka iš po kojų.”

Tai komunistiška sena 
mali - malienė, melagystė
mis paremta.

Visą laiką kaip tie musų 
raudoni krankliai apie Lie
tuvą šitaip krankia, Lietu
va sau, kaip sveikas, ener
gingas jaunikaitis visapu
siai gerėja, stiprėja, auga.

Lietuva atsikratė jai kai
lį engusių partijų, kurios 
ir dabar verkšlena kad ne
teko teisių ne tik valdžios 
iždą grobti bet ir visuome
nę kurstyti ir išnaudoti.

Per tą laiką Lietuva su
stiprėjo visapusiai viduje, 
pakilo moksle, pagrožėjo; 
rado rinkas savo produk
tams kitose šalyse; pakėlė 
naminę gamybą, nereika
laudama didelės daugybės 
užsieninių prekių, o savo 
produktų eksportavimą iš
augino iki to kad net sun
kiais ekonominio krizio 
metais pinigų pagrindas 
sustiprėjo. Kuomet kitos 
šalys turėjo nuvertint sa
vo pinigus, Lietuvos litas 
dar labiau sustiprėjo.

Kada pernai Lietuve su
varžė lito ir kitų valiuok 
išvežimą be jokios kbnti*>- 
lės, musų krankliai pradė
jo rėkti kad ten jau visai 
blogai ištikę, nes to nerei
kėtų daryti.

Tačiau tai buvo geras 
gaspadoriškas numatymas I 
ko reikia imtis laiku, ku

žda dar nevėlu.
Kaip geras tėvas suvar

žo savo vaikus aikvojau
čius, išnešančius iš namų 
pinigus, taip Lietuvos vy
riausybė suvaržė nereika
lingą išgabenimą iš* šalies 
pinigų, ir tas išėjo i gerą 
sveikatą.

Lietuva gerai susitvarkė 
ir su savo kaimynėmis ša
limis. Pati tokia milžinas 
Rusija, kurią tie musų 
krankliai garbina ir stato 
sau pavyzdžiu, turi taiką 
su Lietuva, turi prekybos 
sutartis, ir sovietų komisa
rai džiaugiasi gaudami 
riebių Lietuviškų kiaulių 
lašinių sau Į kopūstus!

Vokietijos gyventojai ir? 
gi nepaprastai pradžiugo 
sulaukę atsidarant kelių Į 
Lietuvą, kur jie nuėję ga
li pigiai ir gerai pavalgyti. 
O to visko Lietuva turi ir 
galėtų gražiai išmaitint i ir 
tuos musų skalikus, kurie 
išbadėję laksto po Ameri
ką viliodami iš darbininkų 
dolarius ir penėdami juos 
melagystėmis.

Tik jų alkanas pilvas 
verčia juos taip rašyti ir 
rėkti prieš Lietuvą. Jeigu 
jie pasakytų teisybę, nebū
tų prieš ką kovoti, ir jie 
su savo teorijomis visai 
badu išgaištų.

Štai paveizdan, Ernest 
T. Weir, Pittsburgh© plie
no magnatas, Landono rin
kimų vajui davė $35,550; 
Philadelphijos turtuolis J. 
Howard Pew davė $50,500 
ir daug sumų gauta po 10, 
5 ir mažiau tūkstančių.

MASKVA NERVUOTA
Maskvos carai kremta 

savo ilgas barzdas iš susi
nervavimo del Ispanijos.

Kuomet prasidėjo Ispa
nų naminis karas Maskva 
tikėjo kad su pagalba dar
bininkų ir komunistų agi
tatorių kairioji Madrido 
vyriausybė tuoj apsidirbs 
su sukilėliais.

Maskva prikalbino kitas 
valstybes sudaryti nesiki
šimo sutartį, lai Ispanija 
pati išsiriša savo vaidus.

Ispanijoje Maskvos carai 
matė pradžią vakarų Eu
ropos komunizmo.

Bet tautininkai kaip pra
dėjo raudonuosius mušti 
taip ir muša, tik retkar
čiais pajusclami jų stipres
nę atsparą.

Kuomet Madrido valdžia 
susidarė iš kairiųjų, Mas
kva džiaugėsi kad sekantis 
žingsnis bus Įvedimas ten 
sovietų. Bijojo kad kitos 
šalys nejsikištų ir nesu
kliudytų tokio aiškaus Is
panų persivertimo i sovie
tus. Maskva prikalbino ki
tas šalis nesikiški, ir pati 
susirišo sau rankas.

Dabar pati pirmutinė no
ri sutartį sulaužyti ir duo
ti Madrido raudoniesiems 
pagalbą.

Tas reikštų karą su Ita
lija ir Vokietija, nes todvi 
šalys niekados nedasileis 
kad Rusija kištųsi Į vaka
rų Europos reikalus.

Maskva iš Prancūzijos 
šiame atsitikime pagalbos 
vargu gali tikėtis, nes Pa
ryžiaus socialistų vyriau
sybė, nors turi su Rusija 
gynimosi sutarti, bijo kad 
pačioje Prancūzijoje neat
sivertų antra Ispanija.

Maskvos carai, atsimes- 
dami nuo savo pažadų ne
sikišti į kitų reikalus, pa
rodytų pasauliui kad ir vi
si kiti komunistų pažadai 
yra niekas ir prigavystė, 
padaryta tik tam kad ap
sisaugojus save nuo kitų 
užpuolimo, kada pati Ru
sija negali ir bijo užpulti 
tuos kitus.

Tas parodytų kad Mas
kvai negalima pasitikėti ir 
ateityje, nes jos tikslas yra 
tas pats — užpulti ir nai
kinti viską ką ne jie val
do.

REIKĖS APSIPRASTI
Iš Lietuvos pranešama 

kad ten bus stengiamasi 
Įsteigti mokykla vaikams 
tų tėvų kurie nepraktikuo
ja jokios tikybos.

Tai yra Dr. Jono Šliu
po pastangų vaisius.

Kai tik tokia mokykla 
Lietuvoje bus įsteigta atsi
ras jai ir mokinių.

Ši žinia labai karti mu
sų dvasiškijai. Bet turės 
apsiprasti. Kitose šalyse 
kur jau apsiprato, tas dva
siškijai nedaro nesmagumų 
nei nekliuva.

Dvasiški j a neturėtų Įsi

vaizduoti kad Lietuva jai 
priklauso ir visi žmonės 
turi būti jų vergais.

Dvasiškijai palikta lais
vė savo darbą varyti sulyg 
išmanymo ; ji turėtų pripa
žinti laisvę kitiems; — ir 
ji turėtų surasti sau kitą 
užsiėmimą negu tik “lais
vamanius” persekioti. Tie 
laukai jau pasibaigė.

Pranešama kad “Lietu
vos Aido” vyriausias re
daktorius, Vytautas Alan
tas-Jakševičius atsistatydi
no. “Lietuvos Aidos” yra 
valdžios organas. Parei
ga, be abejo, ne lengva to
lų laikraštį redaguoti.

Ir sovietų Rusija nupi
gino savo rublio vertę pri
sitaikymui prie Prancūzi
jos nuvertinto franko.

IŠRINKIT PREZIDENTU VĖL GERIAU
SI MUSU DRAUGĄ, VADĄ IR 

GELBĖTOJĄ

Franklin Delano
ROOSEVELT

Amerikos darbo žmonės dar niekad istorijoje 
neturėjo tokio gero sau prezidento kaip Frank
lin D. Roosevelt.

Kaip Amerika yra Amerika, darbo žmonės, 
vargšai ir nelaimingi dar niekad nebuvo turėję 
tokio užtarėjo prezidento asmenyje kaip F. D. 
Roosevelt.

REPUBLIKONŲ
VAJUI AUKOS

Republikonai, užsispyrę 
išrinkti savo kandidatą i 
prezidentus, gauna didelių 
aukų iš savo šalininkų.

“VIENYBĖ” EIS 
KASDIEN

Nuo naujų metų, senas 
tautinis laikraštis “Vieny
bė”, einantis Brooklyne, 
pradės eiti kasdien.

Paskelbus “Vienybei” tą 
žinią, musų kairieji ir de
šinieji dienraščių leidėjai 
išvertė savo akis: kaip čia 
gali būti kad jie vos Išsi
laiko, o čia dar pradės eiti 
naujas dienraštis!

Linkėtina ‘Vienybės’ pa
laikytojams geros ištver
mės, nes šiais laikais dien
raštis leisti ištikro sunku.

Su Rooseveltu mums prašvito aušrinė.
Palaikymui Amerikos valdžios žmonių rankose. 
Kad neužsitraukti naujų nelaimių,
Kad eiti tolyn Roosevelt’o keliu j gerovę ir 

šviesesnę ateitį,
Kad iškovoti didesnes algas, trumpesnes va

landas ir užtikrinti jau Įgytų darbininkų teisių 
apsaugojimą.

Kad nesugrąžinti Hoovero laikų bado ir vargo,
Kad palaikyti musų sutaupytų pinigų apdrau

dę, viešus darbus, paramą farmeriams, socialę ap
saugą, pašalpą beturčiams, našlėms ir našlaičiams 
ir visą tą gerą ką gavom per Rooseveltą,

Mes turime didelę pareigą sustoti kaip vienas 
j darbą už Prezidentą FRANKLIN D. ROOSE
VELT. Balsuokim patys ir žiūrėkim kad kiek
vienas kas tik gali balsuoti paduotų savo balsą 
Lapkričio-Nov. 3 už Prezidentą FRANKLIN D. 
ROOSEVELT.

Ncsūgadinkit savo balso, o todėl balsuokit už 
visą Demokratų Partijos tikietą su Prezidentu 
Roosevelt priešakyje.

LIETUVIŲ KOMITETAS
Prezidentui Roosevelt Remti.

KAIP TUOKDAVUSI LIETUVOS
LIAUDIS SENOVĖJE

Apie Piršlį Melagį, Svočią su Karvojais, 
Didyjį Svotą ir Kitus Vestuvninkus.

.austa žičkais, gražiai išsiuvinėta. Ran
kovių galai platus, o. prie peties ir arti 
kalnieriuko “bičkorėliais” suraukta. Be 
to, pamergės-’nešiojo gintarinius karolius, 
ilgus kaspinus ir gražius auksiniais siū
leliais išsiuvinėtus kiklikus.

(Tę

Seni Lietuviški papročiai jau baigia 
nykti. Vienur jie senai jau užmiršti, net 
seneliai jų nebeatmena, kitose vietose dar 
vienas-kitas bočių paprotis ir dabar tebė
ra. Gal but labiausia atsispindi musų 
protėvių papročiai vestuvinėse apeigose, 
nes prieš šimtą metų vestuvių apeigos 
tęsdavosi ne dieną, dvi, bet savaites laiko.

Dar ikšiol kai kurie seni Dzūkai pa
mena anuos senus papročius, o Kupiškio 
apielinkėje net yra užsilikę ir senoviškų 
rūbų, aprėdų, kuriais anais laikais musų 
marčios, svočios, piršliai ir kiti vestuv
ninkai rėdydavosi.

Vienas iš senesniųjų liaudies meno 
rinkėjų, Balys Buračas, rinko senoviškas 

I vestuvines dainas. Kupiškio valsčiuje 
jam pavyko rasti net labai ir labai ver
tingos medegos: Tada Buračas ėmė at
statyti Lietuviškų vestuvių vaizdą. Apie 
tris metus Buračas landė po kaimus, at- 

I skirtis vienkiemius užrašinėdamas dainas, 
' rinkdamas raibus ir kitus vestuvinių ap
eigų daiktus.

•Vestuvės seniau neapsieidavo be pir
šlio. . Piršliu paprastai būdavo jau vedęs 
žmogus, turys šeimyną. Jis apie užgavė
nes (tada geriausias piršlybų laikas) su 
jaunikiu atvažiuodavo Į jaunosios namus 
ir atsiveždavo degtinės, midaus, vyno ir 
kitų gėrimų. Nei viena mergaitė nežino
davo kada atvažiuos piršlys, užtat jos 
nuolat būdavo pasirengusios. Piršlys dė
vėjo ilgą pilką naminio milo sermėgą. 
Sermėga per juosmenį turėdavo daugybę 
raukšlių. Nei vienas piršlys, o taip pat 
ir kiti vestuvninkai, negalėjo dėvėti pirk-

i tinių rūbų.
Nors piršlys ir supiršdavo daug po

rų ir jos laimingai gyvendavusios, tačiau 
vestuvninkai jį taip apdainuodavo:

“Visgi piršlys melagis, melagis, 
Jis niekad teisybės nesako, nesako”, tt.

Net ir vestuvių dieną svotai, svočios, 
pamergės ne perdaug tegerbdavusios pir
šlį.

Žymiai svarbesnė, bent garbingesnė 
būdavo svočios rolė. Ji visada apsiren
gus tautiškais rubais, ant galvos užsidė
jus nuometą. Svočia, atvažiuodama Į 

I vestuves, atsiveždavo vežimą pyragu — 
j karvojų ir karvojėlių. Karvojus tai spe
cialus vestuvinis pyragas su įvairiais pa
puošalais.

Paprastai, svočia atvykdavo šeštadie
nio vakarą ir tada prasidėdavo vestuvės.

Svočia tai svarbus vestuvių dalyvis, 
nes be jos nėra kam prižiūrėti jaunosios. 
Svarbiausias svočios darbas, jaunajai va
žiuojant į bažnyčią uždėti ant jos nuome
tą. O kai jaunoji gryžta iš bažnyčios, 
svočia turi nuo jaunosios galvos nuimti 
rūtų vainiką.

Tiesa, nuometus dėvėdavo ir kitos 
vestuvninkės, tik jų nuometai būdavo 
trumpesni negu jaunosios. Nuometas bū
davo išaustas ir plonų naminių siūlų ir at
rodydavo gana gražiai.

Greta svočios būdavo ir didysis svo
tas. Jis turėdavo prajuokinti jaunąją, nes 
toji beveik visą vestuvių laiką lindėdavo. 
Svotas vartodavęs keistus nepaprasto di
dumo daiktus, tuo ir turėdavo prajuokin
ti jaunąją. Ji didžiajam svotui duodavo 
dovanų.

Jaunoji turėdavo keliais pamerges. 
Jeigu jaunoji kiek turtingesnė, pamergių 
būdavo net dvylika. Pamergės visur jau
nąją lydėdavo, linksmindavo.

Pamergės dėvėdavo charakteringus 
rubus, kokių negalėdavo dėvėti kitos ves
tuvninkės. Jos plaukus šukuodavo į dvi 
kasas. Ant galvos šios vestuvninkės ne
šiodavo “kalpoką”. Tai tikrai gražus ir 
charakteringas musų tautinis aprėdas. 
Kalpokas būdavo padarytas iš šilkinių 
kaspinų ir anuomet kaštuodavo apie tris 
rublius. Pamergės dėvėjo baltus drobių 
nius marškinius. Apikaklė visuomet at

jos vestuvėse sudarydavo linksmumo 
cehtrą, apie kurį sukdavosi visos vestu
vių apeigos. Putinėlis.

(“Sekmadienis”)

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
AMERIKOJE DABAR

Amerikos Lietuviai irgi kelia trukš- 
mingas vestuves, nors ne visų sąlygos 
tai leidžia. Mažuma apsiveda civiliniu bū
du be bažnyčios, nekurie vedasi su baž
nytinėmis apeigomis, bet privatiniai, be 
jokių trukšmų. Vieni kelia vestuves na
mie, tik su savo giminėmis, bet tam tik
ra dalis vestuvių buna trukšmingos ir 
verta apie jas paminėti.

Piršlių Amerikoje nereikalinga, bet 
svočios labai tankiai vestuvėse figūruoja. 
Nekurios šeimos, kurios nesisarmatija sa
vo senų tradicijų, šį tą pritaiko iš seno
viški} Lietuvos papročių. Bet tas buna 
labai retai. Daugiausia vestuvių — tai 
paprastos, pritaikytos miestiškai. Jauno
ji rėdosi ku ©puikiausia, sulyg išgalės, ir 
tankiausia šliubinę suknia jai perka jau
nikis, nors šliubinę suknią privalo- pirkti 
jaunosios tėvai, jeigu ji tėvus turi. Tai 
pritinkamiausia. Jaunikis paprastai rė
dosi juodu “tuxedo”, taip pat ir pabroliai, 
nors, “tuxedo” yra išimtinai vakarinis rū
bas. Pamergės irgi rėdosi sulyg išgalės, 
gražiai, kiekviena stengiasi gražiau už 
kitą išrūdyti.

Prie šliubo, būna ir ašarų ir juokų, 
ir i bažnyčią sueina daug pažystamų pa
žiūrėti. Iš bažnyčios, paprastai, važiuoja 
pas fotografą nusifotografuoti. Ameri
konišku papročiu, ant išeinančių iš baž
nyčios jaunavedžių barstoma ryžiai.

Prie jaunavedžių automobilio, Ameri
konišku papročiu, pririšama kokie nors 
barškalai, seni puodai, batai,'kad važiuo
jant automobiliui vilktųsi paskui, tabaluo
tų ir barškėtų.

Po fotografo, važiuoja į namus pie
tauti (Amerikoje šliuhai buna rytmetį).

Dideliuose miestuose, kur turima už
tektinai, giminių ir draugų, vestuvėms nu
samdoma net salė, kur svečiams duodama 
vakarienė, ir šiaip valgiai ir gėrimai ga
lima gauti nuo pat pietų iki sekančios 
dienos ryto.

Beveik visoms jaunosioms prieš ves
tuves jos draugės arba giminės rengia, 
“apdovanojimą” (shower party), kur su
nešama įvairių namams reikmenų. Taęiau 
iš visu į vestuves atsilankiusių taip pat 
vėl tikima piniginių dovanų — ir tam to
kios didelės vestuvės rengiama;

Tokioms didelėms vestuvėms ir pa
mergės kviečiama galima sakyti “profe
sionalės” : beveik kiekvienose vestuvėse 
matysi jei ne visas tai dalį tų pačių pa
mergių. Jų užduotis vestuvėse — rte kaip 
Lietuvoje svečius ar jaunąją linžsminti, 
bet padėti išgauti iš vestuvėse esančių 
svečių daugiau pinigų jaunavedžiams.

Laike didžiosios vestuvių vakarienės 
jei pataikysi eiti pro šalį salės, išgirsi 
pamerges, svočią ir jos drauges (šios ir
gi tankiai buna samdytos “profesionalės”) 
visa gerkle rėkiant:

“Klyvlando vyrai netur’ pinigėlių, 
“Klyvlando vyrai netur’ pinigėlių, 

“Klyvlando bobos netur’ pinigėlių! tt. 
“Klyvlando bobos netur’ pinigėlių!” tt.

Ta “daina” (gaidą kaip: “Mažas Pie
menėlis”) rėkiama visomis gerklėmis, iš- 
raginimui svečių aukoti jaunavedžiams 
pinigų “pradžiai gyvenimo”.

Nekurtose vestuvėse yra ir “profe
sionalai” aukotojai — vienas už kito ar
timi giminės ir užprašyti draugai, staiga 
pradeda dėti prie jaunosios padėton lėk- 
štėn penkines, dešimtines ir net po dvi
dešimts dolarių. į Tas daroma išjudinimui 

(Pabaiga ant 5-to pusi.)
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D I R V A

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt Sirvydas.

visados tautas 
karo.

varydavo prie KALBANT APIE NAUJĄ 
KARĄ

KORPORATIVĖ VALSTYBĖ
Moderniškame politiškame gyvenime demo

kratija gryžta į ten iš kur išėjo, šioje vietoje 
reikia prisiminti Napoleono Bonapartes mani
festą paskelbiant Konsulato konstituciją: “Re
voliucija gryžo i ten iš kur ji prasidėjo, ji pa
sibaigus.”

Tap, šiandieną mes gryžtame į ten iš kur 
išėjome, šiandieną griauname paskutinius li
beralizmo .pamatus ir kuriame materialistinį 
pasaulį. Jei Karl Marx atsikeltų iš grabo jis 
mažiau tegalėti] suprasti kaip idėjiniai mate
rializmo priešai pila vandenį ant materialisti
nės filosofijos malūno sparnų. Jis turėtų dar 
daugiau išvysti kad Europa eina į anarchiją, 
prie kurios kūrimo kropščiai prisideda korpo- 
rativinė ir diktatūrinė valstybė.

Italijos fašizmas išeidamas iš savo sąlygų 
diktatūros sustiprinimui įkūrė korporativinę 
valstybę. Tokia tai valstybė stengiasi kiš
tis į ekonominio gyvenimo eigą. Ekonominio 
gyvenimo reguliavimas iš valstybės pusės pra
dėta pamėgdžioti eilėje kraštų nežiūrint kiek 
tat butų praktiškai Įmanoma, šis ekonominio 
gyvenimo reguliavimas ir kontroliavimas pasie
kia net atskiras celes, čia nerandu vietos nu
rodyti ir plačiau išdėstyti kaip veikia ūkiškai 
vedamas korporativizmas. Praleisiu ir tai kad 
biurokratinis korporativizmas ne tik komplikuo
ja ūkišką gyvenimu, bet pakelia prekių kainas. 
Pagaliau korporativizmas iš esmės neišspren
džia komplikuotų ūkiškų ir socialinių problemų. 
Jis yra ne kas kitas kaip administracinis pa- 
liatyvas.

Jean Luchaire sako: “Parliamentarizmo ne
galavimų priežastis tai kad valstybė pradėjo kiš
tis į funkcijas kurios jai nepriklauso. Jos or
ganizacija skirta politiniam darbui pavirto kra
što ūkio kontroliuotoju ir reguliatorium. Par- 
liamentas veltui stengėsi prie šios funkcijos pri
sitaikyti naudodamasis turimomis funkcijomis. 
Dėlto, reikia suorganizuoti valstybę naujai mi
sijai”. '

Vietoje laisvo ūkio ateina planingas ūkis, 
kolektivinis ūkis, kuris artinasi komunistiniam 
ukiui. Socialistai išeidami iš savo doktrinos 
siūlo sunaikinti senąjį liberalizmą. Betgi, su
naikinant liberalizmą sunaikinama privatinė 
iniciativa, užmušama atsakomybė, panaikinama 
ūkiškų gerybių apytakos ratas.

Prof. Joseph Barthlemy sako Pierre Jolly 
įžangoje: “Taip, moderniškas korpora- 

; egzistuoja. Jis yra Maskvoje, Romo- 
eigą aš seku didžiausiu susidomėjimu. 
Austrijoje Dolfuss’o įkurtas, o Schus- 

paveldėtas.

knygos 
tiviškas 
j e. Jo 
Jis yra 
nigg’o paveldėtas. Georgiev pažadėjo sukurti 
korporativizmą Sofijoje. Kai aš paklausiau 
vieną garsų Bulgarą apie korporativizmo dides
nius užsimojimus, jis pradėjo juoktis. Visose 
šalyse korporativizmo uždavinys kovoti su par
tijomis, užgniaužti parliamento veiklą. Dėlto, 
kai gryš normalus laikai šis trapus fasadas pa
virs į dulkes....

Man rodosi kad dabartinis korporativizmas 
turi sau tikslą užmaskuoti politinę laisvę. Esu 
įsitikinęs kad Romos korporativizmas ne kas 
kita kaip biurokratinis etatizmas.

Kas mane stebina tai kad tarp korporati
vizmo ir diktatūros yra glaudus ryšis.”

šio profesoriaus /žodžiai yra įsidėmėtini, nes 
jis pats savo laiku buvo ne tik korporativizmo 
adoratorius bet ir vienas iš teoretikų.

Korporativizmas daro tą pat klaidą kaip 
parliamentarinė demokratija. Jei anksčiau par- 
liame'ntarinėje demokratijoje stengtasi gvilden
ti tik polititiškus, socialinius klausimus, tai mo
demiškoji korporativinę valstybė korporacijoms 
paveda rištiz ir politinius klausimus, nes anot 
Mussolnio parliamentas esąs virtęs anachroniz
mu.

Gyvenimo faktai rodo kad korporativizmas 
(neprisideda prie pagrindimų socialinių ir eko
nominių problemų rišimo, bet tik priedanga tam 
tikram politiniam režimui įgyvendinti.

6. DIKTATŪRINIAI REŽIMAI
šiandieną matome įvairiausias diktatūros 

formas. Jos pakeičia demokratinius režimus, 
kurie pergyvena krizę. Galbūt, diktatūra yra 
pergyvenamos demokratinės krizės forma.

Kai Bolivar iškovojo Ispanijos kolonijoms 
(Pietų Amerikoje nepriklausomybę, davė gerą 
patarimą: “Respublikoje vykdomoji valdžia tu
ri būti tvirta, nes visi prieš ją veikia, kai mo
narchijoje turi būti tvirtas įstatymdavystės or
ganas, nes visi monarchiją palaiko ”

Diktatūriniai režimai stengiasi viską pa
grobti į rankas. Jiems turi priklausyti ūkiš
kas gyvenimas, socialiniš gyvenimas, mokslas, 
menas, galvojimas.

Kita diktatūrinio režimo šaka tai proleta
riato diktatūra, kuri pasirėmus Marksistine fi
losofija stengiasi išrišti ekonomines ir tautiš
kas problemas. Bolševizmas šiandieną pasauliui 
sudaro nepaprastai didelę problemą. Jis diri
guoja 160 milijonų tautai. Bolševizmas šiai 
tautai patiekia visai naujus principus, kurie

tai siejasi su žmogaus organizmo 
ir jo pareikalavimų maksimaliu 

Pirmutinis klausimas patenkinti 
organizmą, o dvasiniame, kaip ne-

ne-
Bolševizmas atmeta fata- 
Ar tai suderinama su 

tai nerupi,

sunkiai suderinami su Europos kultūros met
menimis. Bolševizmas stengiasi atsakyti į Mau
simus išplaukiančius iš žmogaus asmenybės, 
uldško ir socialinio gyvenimo. Bolševizmas for
muoja visai naują dvasinį — sumaterialistintą 
pasaulį. Trumpai tariant, bolševizmas rauna iš 
šaknų Europos tradicinės kultūros metmenis.

Chesterton sako kad kai demonas atsirado 
pasaulyje, jis nori viską matyti aukštyn kojom. 
Jei bolševizmas verčia visas vertybes aukštyn 
kojom, negalima pasakyti kad nauja santvar
ka, kuri evoliucijuojasi, nesilaikytų tam tikros 
tvarkos ir sistemos.

Bolševizmas yra ideologija, religija susijus 
su Rusų siela. Dialektinis materializmas regu
liuoja mintį pagal materialinės prigimties įs- 
tatymus. žmogaus būsena yra suprastinama 
išeinant iš jo pajutimų. Transcendentinis pa
saulis išbraukiamas. Visas gyvenimas siejasi 
su vertybių gamyba, jų paskirstymu, atskirų 
problemų moksliniu tyrimu ir pojūčių patenki
nimu. Visa 
egzistencija 
patenkinimu, 
egzistuojantį
apčiuopiamame pasaulyje, gali viešpatauti prie
spauda. Valstybė suplakta su komunistų par
tija turi materialistinę filosofiją praktiškai tai
kyti. Iš Marksistinės filosofijos išeinant yra 
logiška proletariato diktatūra su visomis pasė
komis. Proletariato uždavinys yra Mausyti 
jiems pastatytų imperatyvų, kovoti už juos, ti
kėti ir siekti idealą. Galutinas tikslas — lais
vė. Kitaip tarus, bolševizmas pasirėmęs mate
rija sieMa įsisąmoninimo, vąlios laisvės i 
varžomo galvojimo, 
listinfį materializmą.
Marksizmu, pagaliau bolševizmui 
kaip nerūpėjo istorijoje kitų filosofinių judėji
mų pasekėjams, kai šie susidūrė su realiu gy
venimu.

Bolševikų diktatūra panašiai organizuota 
kaip Romos katalikų bažnyčia. Skirtumas toks 
kad valdoma plieninio vado, užsidariusio, šalto, 
užsispyrusio, kuris šluoja nuo kelio visus nesu
tinkančius su jo linija. Stalino vadinamas var
gšas žydelis Trockis po Lenino mirties iš vei
kiančiųjų tarpo išbraukiamas, žinomoji triju- 
kė, Stalinas. Zinovjevas ir Kamenevas, pradeda 
intimiškiausias intrigas prieš Trockį. Deržin
skis jį apsupa šnipais. Deržinskis dirba pa
tamsyje, kai Trockis dienos šviesoje. Betgi, 
nežiūrint Trockio populiarumo, jo programinė 
kova pralaimima, nes Gegužės mėnesį 1926 me
tais jis susirgęs apleidža Rusiją. Po dviejų 
mėnesių miršta Deržinskis, o Stalino bendra
darbiai tampa Trockio šalininkais, kurie šių 
metų Rugpjūčio mėnesio 24 dieną nušluojami, 
štai vienas epizodų iš proletariato diktatūros. 
Aktyviausi bolševizmo šulai, kaip žydai Zinov- 
jev, Kamenev ir eilė kitų: Dreitzen, Holzmann 
David, Lurie, kurie šaudė tūkstančius, sušau
dyti. Revoliucija savo vaikus ėda. Bolševikų 
ugdomas patriotizmas matyti Įsigeidė žydų au
kų.

šiandienine forma, prisitaikymo forma, bol
ševizmas gresia visai Europai. Prie jo veda ir 
vadinamieji nacionalistiniai frontai, kurie pasi
renka etatistinę valdymo formą. Europos fa
šizmas, nacionalsocizmas, kaip jie nekovotų 
su bolševizmu, betgi tai formos kurios veda 
Europą į bolševizmą. Bolševizmui įsigalėti pa
dės ne jų aktyvi diplomatija, ne ūkiška jų pa
žanga, bet Europos dvasinis sugriuvimas, krik
ščionybės apmirimas, kuris vienintelis atspa
ros taškas. Jį nušalinus pasilieka etatizmas, 
materialistinis galvojimas, turto saugojimas, 
dvarų

^-LENKAI, pasirodo, visai 
rimtai susirūpinę k 1 a us i m u 
kuriuo ir Lietuvių laikraščiai 
retkarčiais prabyla: kolonizaci
ja, Lenkų diplomatai Tautų 
Sąjungos posėdžiuose nejuo
kaudami reikalavo Lenkijai 
kolonijų ar mandatų.

Anglų laikraštis “The Ob
server” šiuos Lenkų reikalavi
mus perkrato ir sako, Lenkams 
ne tiek rupi koks žemės plotas 
Afrikoje ai- kitur įgyti nuosa
vybėn, kiek rasti tinkama vie
ta kur Lenkai galėtų koloni- 
zuotis, neprislegiant vietos gy
ventojų ir jų reikalų.

Lenkai įkūrė Kolonijoms są
jungą, kuri glaudžiai dirba su 
Lenkų diplomatais. Kas me
tą Lenkijoje priauga po pusę 
milijono žmonių. Kokia pusė 
milijono žemdirbių gyvena to
kiame varge kad neaprašomas. 
Butų gerai jiems rasti viete
lė kur galėtų laisvai koloni- 
zuotis, panašiai kaip knygoje 
“Pasaulio Lietuviai” Lietuviai 
buvo raginami pasvarstyti 
Portugalų Angolą kolonizavi
mui, arba kaip Brazilijoje ban
doma sukurti savitų Lietuviš
kų kolonijų.

Be to, Lenkai nori iškraus
tyti bent trečdalį savo pusket
virto milijono žydų, 
ministerių kabinetas, 
keliais atvejais 
svarstė ir 
del krašto 
nepadarė, 
čiau leista
vieta Pietų Amerikoje ar Af
rikoje tiktų, jei tik Lenkai ga
lėtų nevaržomai ten kolonizuo- 
tis. Lenkai mano, Tautų Są
junga privalėtų šį Mausimą 
rišti, nes žmonių perteklius

. nėra tiek tirš- 
kiek Vokietija 

Jos žemės ūkį, 
prekybą ii- pramonę tinkamai 
sutvarkius galėtų 
gu tas du ir pusė 
ventojų Lietuvoje 
misti. Tačiau, ir 
priauga po 25,000 žmonių. Lie
tuvių inėjimas į pramonę ir Į 
kooperativų prekybą pradeda 
gaminti žydų perteklių. Daug 
Lietuvos žydų tą spaudimą 
jau pajuto ir išvyko Palesti
non ar Pietų Afrikon.

Nesykį Lietuvių . laikraščiuo
se buvo keliama ir svarstoma 
kolonizavimo klausimas. Jieš- 
kota tinkamiausių kraštų. Ir 
jei Tautų Sąjunga ištiesų pa
ims šį klausimą rimtai rišti, 
jis bus rištas ne vien Lenkų 
naudai. Tinkamu išrišimu pa
sinaudos ir kitos tautos ku
rioms Europoje darosi ankšta.

^-LIETUVA 
tai apgyventa 
ar Lenkija.

daugiau ne- 
milijono gy- 
padoriai iš- 
ten kasmet

ir įmonių dabojimas.
(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
AMERIKOJE DABAR
(Pabaiga nuo 4-to pusi.)

ir kitų aukoti.... Taip tai nekuriose ves
tuvėse jaunavedžiams sudedama po ke
lis šimtus dolarių. Užprašyti “aukotojai” 
po vestuvių savo dideles “dovanas” atsi
ima atgal....

Turtingesnių ir inteligentiškesnių po
rų vestuvėse tokio “dovanų” išgavimo ne
daro. ' . , • . .. , • • ..

Tankiai dar praktikuojama ir lėkščių 
daužymas. Tas paprotis bene paimtas iš 
Lenkų. Vestuvėms superkama daug pi
gių lėkščių, kurion vestuvių svečias priva
lo dėti savo auką — ir jis pasirodymui 
kaip “sunki” (ar didelė) jo auka, leisda
mas kumštį Į lėkštę ją sudaužo.... ’

Kiti,, betgi, lėkštę ■. sudaužo duodami 
ir vieną dolarį ar net sidabrinį pusdolarp 
Atsiranda ir tokių kurie “lenkiyniuoja” 
lėkščių daužyme: atsineša dolarinių ir už 
kožną dedamą dolarinę sumuša vieną lėk
štę. Aišku, tokie susikruvina ir rankas, 
bet ką tas reiškia, ypač jeigu išsigėręs — 
juk tai vestuvės!

Len'kų 
sakoma, 

šį klausimą 
oficialio sprendimo
kur Lenkams tiktų 
Pusiau oficialiai ta- 
suprasti kad bent

^BRAZILIJOJ daroma pa
stangos sudaryti vieną ar ki
tą Lietuvių koloniją, ir, gali 
būti, tas pavyks, nes yra pa
vyzdžiai pavykusių Lenkiškų, 
Vokiškų, Japoniškų ir čeko
slovakiškų kolonijų. Ameriko
je per virš 36 metus darytos 
pastangos Lietuvius apgyven
dinti vienoje vietoje nedavė 
apčiuopiamų vaisių. Geriausia*, 
gal pavyko sutraukti ūkininkų 
Michigan valstijoje.

Lietuviai išsisMaistę po vi
są Ameriką. Taip pat nepa
sisekė Lietuviams įkolonizuoti 
ir kokį Kanados kraštą, kaip, 
pavyzdžiui, Rusų duchoborai, 
ai- Ukrainai, turi. Jei Brazi
lijoje pastangos pasisektų ta
da, gali būti, Lietuvybės išlai
kymas butų patikrintas, ir

©@©@[©!©!©]

36,400,000,000
22,593,950,000
12,413,998,000
40,150,000,000

Jau keletas metų kaip 
įvairus žinovai ir tėmyto- 
jai skelbė jog tuoj ir tuoj 
kils kitas didelis pasauli
nis karas, kuriam valsty
bės jau esą prisirengusios.

Tačiau per virš 10 metų 
tokių pranašysčių dar nie
ko tokio neištiko, neskai
tant pašalinių konfliktų ir 
tąsynių.

Karui valstybės nėra pą-! 
surengusios ir, prie to, jos 
paskendusios skolose.

Negalima sakyti kad ne
pasirengusios tam tikra to 
žodžio prasme. Visos yra 
pasirengusios, nuo galiu-'_  ___.„__  v__. r____v __
gos didelės Rusijos iki ma- į pasaulį raudoną, kurios va- 
žos Lietuvos. Bet pasiren-j ’ 
gusios tik apsigynimui.

Išskyrus Vokiečių, kurie 
daug pralaimėję, jieško at
kerėto ir įsivaizduoja kad 
tik užgrobimuose jų laimė, 
ir nenukentėjusios Japoni
jos, kuri skverbiasi į Kini
ją, kitos visos valstybė^ 
bijo ir vengia karo.

Tą geriausia liudija pas
kiausias didelis Vokiečių 
žygis — atsiėmimas Rein- 
lando. Nors Prancūzijai, 
buvo geriausia prįekąbė sų, 
Vokietija susikaupti tačiau ( 
Prancūzija susilaikė.

''•Didžiosios' valstybės per
eitame karė įjasidarė skolų ’ 
sekančiai: .« • ’ ’ ' i
S Valstijos $22,625,252,843 1 
Anglija 44,029,011,868

Prancūzija 
Rusija 
Italija 
Vokietija 
Austrija-

Vengrija
Tai yra 

džiųjų valstybių. Visa ei
lė mažųjų, pirmiau buvu
sių ir naujai atsisteigusių 
valstybių, taipgi skolingos 

' kam nors šimtais milijonų 
j dolarių, 'kaip tokia Lenki
ja, o mažosios valstybės 
neša skolų naštas desėtkais 
milijonų dolarių.

Tokia Rusija, kurios vi- 
' sa svajonė yra padaryti

20,622,960,000 
skolos tik (ji-

du žiaurumas ir nesiskai
tymas su kitų šalių ir luo
mų reikalais yra toks pat 
kaip šiandien parodo Ispa
nijos raudonieji savitarpi
niame kare, ir tai neskečįa 
sparnų, nekelia ginklų eiti 
užkariauti ir “sulyginti" 
savo mažas kaimynes val
stybes, pavergiant jas. -.a

Sovietų carai pasitenki
na savo pakurstymais ir 
kova aklų savo garbintojų 
tose dalyse kur jie gyvena.

musų tautiečiams nereikėtų to
kio vargo pakelti, pirmusyk 
atvykus. Brazilijai žmonių rei
kalinga ir imigracija jon bus 
atverta kaip tik pasaulio pre-, 
kybą pagyvės. O prekyba, re
gis, g-yvėja.

Pavenčio Cukraus Fab 
rikas Šymet jau 

Dirba Cukrų
Kaunas. — šiose dienose 

pradėjo dirbti ir Pavenčio cu
kraus fabrikas. Cukrinių run
kelių privežta iš šios srities 
ulkių.

Antras, Marijampolės 
raus fabrikas, išstatytas 
anksčiau, taipgi dirba 
smarkumu.

cuk- 
kiek 
visu

RIMKIT SAVO MOKYKLAS
Pegelbekit Atsigaivinti
alsuokli už Schools Levy

Balsavimas “YES” suteiks jūsų vaikams geriausias mokslo progas

SUMAŽINS susigrūdimą klesose 
PANAUJINS nudėvėtus Įrengimus 
PARŪPINS atsakančių reikmenų 
SUTEIKS nemokamai mokslo knygas 
ĮSTEIGS žaislaviečių patogumus 
PAGERINS ir pataisys mokyklų namus. ’ ,

GEROS MOKYKLOS yra BŪTINAI REIKALINGOS
GEROS MOKYKLOS PAGERINS vertybę JŪSŲ NUOSAVYBES
GEROS MOKYKLOS suteiks jūsų VAIKAMS tikrą Gyvenimo PROGĄ.

ŠIS PRIEDAS REIKALINGA NES:

2.
3.

4.

Jūsų vaikams proga yra DABAR, jis negali laukti savo mokslo. 
Mokyklų sistema gyvena tiktai iš savo ineigų ir savo ineigų ribose. 
Mokyklų ineigos tapo numažintos 47%, kurį, numažinimą vąlstija da 
pildė pridėdama savo pinigų 25%.
Kainos visko ką mokyklos perka nuolat eina aukštyn.

Balsuokit ‘YES’ for Schools Levy
©]©j©]
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KAS REIKIA ATSIMINTIi

NEUŽMIRŠK alkanų žmonių eilių, kurios 
nuo 1929 metų iki 1933 metų laukda
vo sriubos kaušo iš malonės.

NEUŽMIRŠK kiek dirbtuvių ir fabrikų ne
veikė visame krašte nuo 1929 iki 1933.

Lapkričio 3 d

VIETINES ŽINIOS
&

Kandidatas į Valstijos 
Legislaturą

NEUŽMIRŠK ubagiško atlyginimo už dar
bą koks Amerikoje buvo mokama nuo 
1929 iki 1933.

NEUŽMIRŠK ūkininkų, kurie gaudavo vi
sai menką atlyginimą už žemės ūkio 
produktus nuo 1929 iki 1933.

NEUŽMIRŠK kad žmoniškas gyvenimas 
atėjo tik su Rooseveltu.

NEUŽMIRŠK Roosevelto vyriausybės pa
stangų ir kovos kad gerovės ir laimės 
susilauktų ne viena kuri klasė, bet kiek
viena grupė, luomas, visi Amerikos gy
ventojai Įvairių tikėjimų ir tautybių.

NEUŽMIRŠK kad Franklin D.' Roosevelt 
išvedė šią šalį iš depresijos gilumos Į 
gerovės vieškeli.

NEUŽMIRŠK šio Lapkričio-November 3 d. 
vėl išrinkti FRANKLIN D. ROOSE 
VELT Prezidentu, jei nenori vėl sugry 
žti Į 1932 metais buvusį skurdą ir pri-

Aiva R. Corlett

Aiva R. Corlett gimė Warrens- 
villej (Clevelando priemiestis) Kovo 
6, 1882, ir todėl yra tikras Cleve- 
landietis. Baigė Clevelando Teisių 
Mokyklą 1913 metais su LL.B. laip
sniu. Nuo 1906 iki 1908 metų buvo 
atstovu Ohio valstijos seimą. Teises 
praktikavo iki 1918 metų, kuomet 
tapo paskirtas Clevelando Miesto 
Service Departamento sekretorium, 
kurioj vietoj išbuvo iki 1920, kuo
met rezignavo ir užėmė Clevelan 
do Mayoro sekretoriaus vietą 1921 
metais.

Miesto teisėju buvo išrinktas 
1922 metais ir po aštuoniij metų 
tų pareigų ėjimo, tapo išrinktas į 
Common Pleas Teismą 1931 m.

Dabar jis vėl kandidatuoja į ta 
pačią vietą — teisėju į Common 
Pleas Teismą.

i Coroner Vietą
Dr. Samuel Gerber...

Dr. Samuel Gerber
Dr. Samuel Gerber, 39 metu 

, gimęs Hagerstown, Md.

Kiek Lietuvoje Padary 
ta Išradimų

Kaimas. — Lietuvoje įvairus 
išradimai yra saugojami nuo 
1923 metų. Kol nebuvo ati
tinkamo įstatymo, išradimams 
apsaugoti buvo duodami laiki
ni liudymai. Tokiais liudymais

ir sve-

PAIN-EXPELLEROS aįyaa 
’Smarkus ištrynimas —Tfi
L malonumas ir palengvini-jK
| mas kuomet muskulai 

geliami.

PAIN-EXPELLER - 1 
žinomas lietuvių šeimoms E 

¥ jau per tris gentkartes.
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į apdrausta 27 Lietuvos piliečių 
ir 228 svetimšalių išradimai, 
išviso 255 išradimai.

1927 metais išleidus paten
tų įstatymą, Lietuvos
timų valstybių piliečių išradi
mai Lietuvoje patentuojami. 
Užsieniečių išradimai užpaten
tuojami tiktai tų valstybių ku
rios saugoja Lietuvoje padary
tus išradimus.

Pagal susitarimą Lietuvoje 
patentuojami Amerikos, visų 
Europos valstybių, išskiriant 
Norvegijos, Vengrijos, Ispani-

Balkanų 
Patentų

*5**************** ■*'**'
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

t

£

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

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

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

jos, Portugalijos ir 
valstybių išradimai.
įstatymas duoda teisę naudotis 
išradimu tiktai išradėjui. Iš
radimas saugojamas 15 metų.

Lietuviai išradimų gausumu 
pasižymėjo 1929. 1932 ir 1934 
metais. Tsb.

2

2

1

2

i
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PARDAVIMUI NAMAI 
šeimų, po 5 kambarius, for- 
nasai, maudynės, garadžiai, Į 
didelis lotas. Kaina $6,000. 
Reikia įmokėti $1,800. Rn- 
dasi ant Addison rd. 
šeimų po 6 kam., maudynės, 
furnasai. Ant Melrose avė. 
Kaina $5,500.
šeimos, 7 kamb., fronasas, ] 

maudynė, garadžius. $1.500. 
šeimų, po 4 kamb., maudy
nės, fornasai, garadžius, — | 
kaina $4,000; įmokėti $500.! 
Išsimokėjimas lengvomis iš
lygomis. Kreipkitės dabar.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

. ---------,_______ _ am-
| žiaus, gimęs Hagerstown, Md., iš 
i Lietuvęs Žydų tėvų. Jo tėvas gy- 
I veno Kaune ir buvo batsiuvis. jo 
, tėvukai gimė ir gyveno Lietuvoje. 
Jo tėvai atvyko į Suvienytas Val
stijas 1891 metais.

Dr. Samuel Gerber lankė aukštą
ją mokyklą Hagerstown, Md., Val
paraiso Universitetą ir Cincinnati 
Medicinos Mokyklą. Pirmiausia gy
dymą pradėjo praktikuoti 1922 m. 
Cumberland Street ligoninėje New 
Yorko mieste. Apleidęs šią ligoni
nę Dr. Gerber praleido metus laiko 
kaipo gydytojais laivyno ir laivu 
išvyko iš New Yorko į Pietų Ame
riką.

Dr. • Gerber privatiškai mediciną 
praktikavo Scott, Ohio, ir po trum
po laiko buvo išrinktas to miesto 
mayoru. 1925 metais buvo pakvie
stas ■ vedėju ligonines Clevelando 
miesto pataisos ukėje, ir už trum
po laiko buvo perkeltas į Cleve
lando Sveikatos Departmentą vedė
ju mokslo ir parapijinių mokyklų 
medicinos skyrių. Vasaros metu 
jo priežiūroje buvo medikalis sky
rius miesto vasarinių stovyklų.

Taip pat 1933 metais Čuyahoga 
apskrities pašalpos administracija 
paskyrė Dr. Gerber apskrities gy
dytoju. Ir dabar jis dalį savo lai
ko pašventęs privatiškai praktikai.

Dr. Gerber stovi aukštai savo 
profesijoje. Jo kandidatūra yra 
užgirta daugelio vietos viešų orga
nizacijų, visos apskrities Demokra
tų partijos, kuri stato ir remia jo 
kandidatūrą į Apskrities Coroner’s 
(Gydytojo) pareigas.

Nepamirškite balsuoti Demokratų 
sarašu ir nepamirškit Dr. Samuel 

: GERBER for CORONER.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dįrvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

ANG-UIS
ŽIEMA yra laikas 

anglį.
D A B A R yra 

pirkti anglį.
Norėdami gauti 
anglių — pirki t
Komero — gausit 
ra patarnavimą, 
šaukit telefonu:

GArfieltl 2921 
arba kreipkitės antrašu

karint

laikas

gerų 
nuo 
ge- 
Tik

Ž
f Komer Coal & Wood Co

1201 EAST 80th ST.
(Lietuvis Pardavėjas)

KUN. COUGHLIN VISAI 
BE TVARKOS

Spalių 26 d. Clevelande kal
bėjo Kun. Coughlin iš Detroi
to, kuris susimetęs su Lemke 
partija, už ji agituodamas, iš
ėjo tiesiog Į laukus. Tas žmo
gus jau visai nesusivaldo ir 
matyt neteko lygsvaros.

Kuomet visi darbininkai ge
rai žino kad Prezidento Roose
velto pastangos atgaivinti ša
lį ir padėti bedarbiams atsi
stoti ant kojų atnešė geras 
pasekmes, tas kunigėlis skėt- 
riojosi-rė'kė vadindamas Prezi
dentą “skebu prezidentu”, “di
džiausiu skebų samdytoju vi
soje darbo istorijoje”.

Kaip iš Vatikano ateina ži
nios Į Ameriką, ten patyrę 
apie tokį kataliko kunigo pa
sielgimą taipgi pasipiktino.

Amerikoj dabar randasi po
piežiaus sekretorius Kardinolas 
Pacelli, kuris patyręs Ameri
koje dalykų stovį sugryžęs ra
portuos popiežiui apie tai 
tikima tada Kun. Coughlin 
lės būti suvaržytas, bet 
bus po rinkimų.

ŽIEMA?
Pirmadienį Clevelando srity

je staiga atšalo ir pradėjo ro
dytis sniegas. Tačiau neil
gam, nes antradienį gražiai iš- 
sipagadijo ir vėl pradėjo 
atšilti.

oras

NEUŽTEKS TIEK
GALVŲ!

Šiose dienose Ohio valstijo
je išlaikė kvotimus arti 400 
naujų panelių, moterų ir ke
letas vyrų, kurie stos į mote
rų plaukų raitymo biznį. Jau 
ir taip yra jų perdaug, iš kur 
atsiras naujų galvų tiek kad 
galėtų ir šie naujai to amato 
išmokę pragyventi ?

Kandidatas į Teisėjus

S Balsuokit už į
JUDGE BURT W. į

Common Pleas Court;

IŠRINKIT VĖL

Judge Harrison W.

Court of.Common Pleas
Term February 9, 1937

ir 
ga
jau

EUCLID GATVĖJE 
TROKAS SUDEGĖ

Didelis prekinis brokas 
lėkė ant saugos stulpo ant 
did Ave. ir E. 165 St., susi
trenkė ir užsidegė. Apvirtus 
trokui jo šoferis negalėjo 
lysti ir tas sudegė.

William E. Minshall,
Vienas iš pirmaeilių kandidatų į 

Ohio Valstijos Legislaturą, William 
E. Minshall, Jr., paeina iš pasižy
mėjusios šeimos, kuri stovėjo tarp 
pirmaeilių įstatymuose, militariško- 
je tarnyboje, biznyje ir politikoje. 
Jis turi gausią praeitį, užtarnautą 
jo šeimos narių.

Minshall yra užgirtas Clevelando 
laikraščių, visuomeniškų organiza
cijų ir darbo grupių. Jis yra pil
nai atsakantis tai vietai ir bus di
delis priedas Cuyahoga apskrities 
atstovybėje valstijos seime.

už-
E ti-

i.š-

MOKYKLŲ TARY
BOS AIŠKINIMAS

KARDINOLAS PACELLI 
IŠKILMINGAI SUTIKTAS 

Sekmadieni
skrido popiežiaus 
Kardinolas Pacelli. 
do airporte buvo suruošta jam 
iškilmingas sutikimas, nors jis 
tesustojo 15-kai minutų ir po 
po nuskrido Chicagon.

Iš lėktuvo kardinolui. išli
pus, jį pirmas sutiko Clevelan
do Vyskupas Schrembs. Pas
kui pervedė jį- per eilę suri
kiuotų Kolumbo Vyčių, atvedė 
prie visos eilės susirinkusių 
kitų dvasiškių ir žmonių, ku
rie priklaupdami pabučiavo jo 
kardinolišką žiedą. Oras bu
vo gražus, taigi tų iškilmių 
pažiūrėti buvo suvažiavę 
daug žmonių.

per Clevelandą 
sekretorius 

Clevelan-

labai

MIRUSIEJI LABAI 
DAUG GAUNA ...

Ohio valstijoje apdraudusie- 
ji savo gyvastis žmonės uždir
ba bendrai imant po $485,000 
į dieną! Tik gaila kad jie tų 
pinigų nei vienas negali pasi
imti. Daugelis, jei galėtų pa
siimti, niekam neduotų....

Pereitų metų skaitlinės pa
rodo kad už apsidraudusius mi
rusius Ohio valstijoje. apdrau- 
dos kompanijos Ohio valstijos 
žmonėms išmokėjo $177,100,- 
000, kas išeina po $485,000 Į 
dieną. Tai didelė apivarta, apie 
kurią mažiausia kalbama ir ra
šoma.

Clevelandiečiai iš tos sumos 
už savo mirusius pernai gavo 
$20,984,000.

Clevelando Mokyklų Taryba se
kančiai aiškina del ko piliečiai pri
valo balsuoti už davimą Tarybai 
daugiau pinigų:

Geresni laikai matomai atėjo vi
siems, tačiau mokyklų išlaikymo 
reikale tas liko tik žodis. Mokyk
los yra užsigrudusios, kambariai 
perpilnio mokinių kad galima butų 
prideramai juos mokyti, reikmenų 
nėra užtektinai, ir visokį Įrengimai 
nusidėvėję, kurie reikalinga pakei
sti naujais, o mokyklų namus bū
tinai reikalinga taisyti. Kai kurie 
gal abejoja tam paaiškinimui, bet 
musu mokyklos mokasi už savo 
reikmenis diena iš dienas. Mokyk-, 
lų Taryba neskolina pinigų mokyk
lų operavimo kaštam arba naujiems 
mokyklų namams statyti.

Nuo 1931 metų taksų ineigos 
Clevelando mokykloms sumažėjo 
$8,330,586 suma, arba pusiau tiek 
kiek gavo 1931 metais. To suma
žėjimo apie pusę dapildė valstija, 
taip kad jūsų mokyklos dabar gau
na tik apie tris ketvirtdalius savo 
ineigų gautų 1933 metais. Su to
kiais sumažėjusiais šaltiniais mes 
turim aprūpinti jūsų vaikus moks
lu, kuris negali būti geriausios rū
šies.

Kurie priešingi davimui mokyk
loms vesti daugiau pinigų jie mano 
kad taksų sumažinimas yra svar
biausias tikslas pasaulyje, užmirš
dami kad neužžiurėtos, neaptaisytos 
mokyklos nyksta. Kiekvieno pilie
čio pareiga yra žiūrėti kad mokslo 
įstaigos stovėtų aukštame laipsny
je, kad mokslas butų neužsilikęs.

Pagelbėkit Clevelando mokykloms 
atsieikėti, duokit savo vaikams rei
kalingą mosią. Balsuokit už taksų 
priedą Lapkričio 3 d.

James T. ■— “Jim” Cassidy kan
didatuoja teisėju į Common Pleas 
Court dviejų metų terminui, kuris 
baigsis Gruodžio 1, 1938.

Jis gimė Clevelande, Rugp. 18, 
1886 m., lankė pradžios mokyklą ir 
parapijines mokyklas. Dirbdamas 
ir mokindamasis amato, jaunuose 
metuose, kuomet buvo 14, 15, 16 
metų, jis uždarbiavo šiose vietose: 
Ornamentas Iron ir 
Iron, vielų dirbtuvėse W. 
ir Wire Co.

Bedirbdamas vasaros 
metu, mokslb metu lankė 
nes mokyklas, ir teisių ___ „
Baigė teisių mokslą ir pradėjo tei
ses praktikuoti Liepos m. 1913. 
Tarp 1915 ir 1917 buvo miesto tei
sių direktoriaus padėjėjas, iš tos 
vietos rezignavo ir įstojo į pasau
linį karą 1918 metų pradžioje.

Sugryžęs, 1919-1920 vėl buvo 
skirtas į tą pačią vietą.

Tarp įžymesnių bylų kurias 
sėjas Cassidy asmeniškai vedė 
vo: Sly-Fanner žudystė, Dan 
ber nužudymas, Whitefield žudys
tė, Jim Morton banko apiplėšimas, 
Mabel Champion žudystė.

Jis taipgi praktikavo teises pri
vatiškai tam tikrais protarpiais.

Architectural
S. Tyler

atostogų 
aukštes- 

mokyklą.

pa-

tei- 
bu- 
Ka-
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Phone Endicott 9512

MOLTHER ELECTRIC
SERVICE

I

PUIKI PROGA
Parduodu 4 akrų farmelę su 5 kam

barių nameliu; yra tvartas kar
vių laikymui. Gera proga mieste 
dirbančiam dirbti, o farmelėje su 
šeima gyventi. Randasi tarpe 
Clevelando ir Akrono, pusiauke- 
lyje, Prie pat miestelio Peninsu
la. Parsiduos pigia kaina.

Kreiktis telefonu arba asmeniškai

P. J. KERŠIS
1430 Standard Bldg. Cleveland, O 
Telefonas MAin 1773. Namų vaka
rais ir šventadieniais KEn. 4740 W.

Starteriai ir Generatoriai 
Automobilių Armatūros

Apvyniosimas
Naminiai Padargai 

8009 Superięr Avė. 
Ineiga iš E. 80th Street
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Balsuokit už

JUDGE

Balsavimai Lapkričio-Nov.

Common Pleas Court
RE-ELECT COftLĖTT-COMMIT TFE, C.A.MULLENiX , Chapman ■

Melville Willis
WICKERY

teisėju Į 
Court of Appeals

Re Elect

rJTlUEll

Bramley & Sons Co.?
FLORIST 1

PILNAS
GĖLIŲ PATARNAVIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET 

HEnderson 1850

I

•j
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Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARAŲUI 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina 
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave.
-jniiiliniiillliiniiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiuiiiMiiiiS?

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbų avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprią odą ir atsakan
tį darbą. (50)

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

Musų Common Pleas Court su
taupo visuomenei kelis šimtus 
tūkstančių dolarių kas metai at
sakančiu ir ekonomišku operavi- 
mu. Jis stovi viršuj tarp pirma
eilių teismų Suv. Valstijose.

Teisėjas Ewing žymiai prisi
dėjo palaikyme to aukšto laips
nio ir ekonomijos kaipo common 
pleas teisėjas per 11 metų.

BALSUOKIT UŽ

JAMES T. “JIM” CASSIDY
JUDGE

COMMON PLEAS COURT 
Dviejų metų terminui

I X | JAMES T. CASSIDY

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!

Neap vilkit daugiau
Prezidentą Rooseveltą

Šį kartą balsuokit už
JOHN. L. MIHELICH

i Congress 
20th District

Independent Ticket

J

Jį remia 4*
Cuyahoga County Demokratų?

Organizacija ?
Balsavimai Lapkričio-Nov. 3 f

X JOHN L. MIHELICH X

LAIKYKIT TEISINGUMĄ 
ATSAKANTUMĄ

PATYRIMĄ
IR MANDAGUMĄ

APSKRITIES 
IŽDININKO 

TREASURER’S 
OFISE

Iš rinkit vėl
JOHN J.

OYLE
COUNTY 
TREASURER

Apskrities Iždininko įstaiga 
tyje vieta. Apskrities Iždininkas 
dolarių kurie kasmet pereina per jo ofisą, 
biznis yra JŪSŲ BIZNIS ir jus turit 
BIZNIS butų vedamas taip atsakančiai 
jama vesti privatinį biznį.

šiandien labiau negu kitados šios 
linga TEISINGAS, patyręs ir visuomenės tarnybai atsidavęs žmo
gus. Cuyahoga Apskrities piliečiai žino kad John J. Boyle yra 
tokis. Taipgi reikalinga tokio žmogaus kuris supranta ir gali 
pasiūlyti reikalingus įstatymus pakeitimui dabartinių, kurie, jei
gu butų priimti, išeitų j didelę naudą taksų mokėtojams.

APSKRITIS REIKALINGAS JO PATYRIMO IR

ATSAKANTUMO

yra svarbiausia visame Apskri- 
atsakomingas už daug milijonų 

Apskrities Iždininko 
teisę reikalauti kad JŪSŲ 
ir teisingai kaip reikalau-

srities gyventojams reika

Palaikykit jį jo vietoje — Jis yra Teisingas
Wm. J. Becksr, Secretary.

K 
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f

Kai 
yra p 
mas 
stovyl 
vykios 
paskati 
ro kon 
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mis sav 
tiesiais i 
mi į kai 
gaus ka 
stybės iz
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I Siutai ir 
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VIS
APDRAID 
reikalais k 
Gyvasties a; 
patelefonuol 

Apdraudžiu 
tamados, tai 
automobilius; 
ano sužeidimt 
apdraudę. J 
apdrauda ant 
kit man ją a

C. F.
6702 sup:

Telef.

Henn
| ART
•/Pasirinkit sav 
Inas anksti. 1 

jpasirinimui n 

Žkryžeiių ir ki 

įki Daugybė 
į religiškais 

■irom paveiksi/ 

J HENNINGER’S 

I « supki

STO.
RĘSTAI

Didžiausia ir 
LIETUHšKA 1

Duodame į stalą 
(ilgius ir visokit

GĖRLM1

6824 Supeni

IWLKEI
Liet 

6‘
NORINTIEMS 

Palaidojime kasta 

,j musų patarnavimas 

I be atsižvelgimo j k 

| Patarnavimas gre 

į modemiškas.
11

į_ _ _ _ _ _ _

1130 STANDARD
Ofiso Telef. MAin

Norėdami pigiai pirl 
šaliniuose miesteliuose, 
hiną. Taipgi įvairios 
nausj patarnavimą.

Perku ir parduodu b 

N mortgečio. Patam 
į btės j mane telefonu i 
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j DELLJ 
(JAKUBAUSKIENi 

Visiems Lietui 
kambs 

lietuviai krejpdan 
teisingą pataniuvi) 
tos ir geresnis pat 
niy pervežimui į i 
Oos. žemiausia kai 

. sirinkimo. Reikale

g Lithuai
«21 Edna Avenue

REIKALE Viik
esam pasirengę 

1 ^formacijas ir
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IS LIETUVOS NEDUOKIT GROBS- 
TYT JŪSŲ KIŠENIŲ

KAM LIETUVOJE 
STEIGIAMA DAR

BO STOVYKLA
Kaunas. — Lietuvoje 

yra paruoštas ir netrukus 
mas pradės svarstyti 
Stovyklų įstatymą. L. 
vykios uždavinys yra 
paskatinimas. Mat, dabar ka-. —
ro komendantų ir kitų admi-' jama 
nistrativiai nubaustieji kelio- I 
mis savaitėmis ar keliais mė
nesiais bausmei atlikti sodina
mi į kalėjimą. Kiekvieno žmo
gaus kalėjime išlaikymas val
stybės iždui sudaro išlaidu. Gi

i iš kitos pusės administrativiai 
nubaustuosius yra netikslu so- 

jdi.'.ii į kalėjimą. Juos išskir- 
ti nuo kitų kalinių nevisada 

j yra įmanoma, o laikymas su
jau j kaliniais labai žalingas, 
sei-l ministrativiai nubaustieji, 

ii darbo j lis mėnesius gyvendami 
Šios sto- j kriminaliniais ir kitokiais 
•a darbo I sikaltėliai.
’ ’ r ka- Kad t<

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai ir Tuxedo už labai mažas 
kainas išnuomuojami šioje įstai
goje. Turim didžiaus; pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (50)

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 
(elevatorius i 2-rą aukštą)

G. H. Schwabe, Mgr.

Ad- 
ke- 
su 

nu- 
is patys gali sugesti, 

to nebūtų, projektuo- 
visus administrativiai 

į kalėj i-1 
bet siųsti į darbo stovyk- 
Darbo stovykla numato-. 

ma įsteigti Kretingos apskri
tyje. Ten ūkininkų laukai nu-1 
sėti įvairiais akmenimis, 
liekantiems bausmes 
stovykloje bus duodama 

j ti iš laukų akmenis, juos 
! dyti ir kitaip apdirbti, 
akmenais bus grindžiami 
tai, gatvės, ir sunaudojami ki
tiems reikalingiems dal-ykaus. 

Tuo budu administrativiai 
nubaustieji nesėdės kalėjime 
ir kartu atliks naudingą dar
bą. Tsb.

i nubaustus nesodinti 
ma

At-! 
darbo , 
rink-! 
skal
siais 
plen- i

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Lietuvos Jaunimas Do
misi Žemes Ūkio

Mokslais

Henninger’s
STORE

savo Kalėdines do,va- 
Mes turime puikių.

rąžančių, stovylčlių/ 
kitų rcligiškii daly-;

A R T
Pasirinkit
nas anksti.

ą pasirinimui
kryželių ir

•Į kų. Daugybė Kalėdinių" korteliu 
Ąsų religiškais vaizdais. Taipgi, 
'.(darom paveikslams rėmus. j 
•y HENNINGER’S IRT STORE ! 
Ž 8809 SUPERIOR AVE. '

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

Kaunas. — šiais mokslo me
tais Lietuvoje yra 9 valstybi- 

| nes žemesnėsės, 3 aukštesnė- 
i sės ir 8 privatinės žemės ūkio 
mokyklos, žemės ūkio mokyk
lose mokslas baigiasi vasarą.

Praėjusiais mokslo metais 
valstybines žemesneses žemes 
ūkio mokyklas baigė 98 ber
niukai ir 113 mergaičių, o 

i aukštesneses speciales mokyk- 
I las baigė 40 berniukų i)' 14 
' mergaičių. Privatines mergai
čių namų ruošos mokyklas bai
gė 103 mergaitės.

Taigi pernai Lietuvoje ;švi- 
I so žemės ūkio mokyklas baigė 

368 jaunuoliai. j
žiemės ūkio mokslu jaunimas į 

vis daugiau domisi ir šių mo-I 
kyklų lankytojų skaičius dau- 

pat kai 
žiemos 
Kaimo 
darbus

gėja, šią žiemą taip 
kur bus vėl įsteigtos 
žemės ūkio mokyklos, 
jaunimas atlikęs laukų 
ir turėdamas laisvo laiko, gali

i tose mokyklose per kelis mė- 
| nesiūs įgyti naudingų žemės 
I ūkio žinių. Tsb.6824 Superior Ave

WILKEL1S FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ii' noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas
modemiškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

Kaninas St. Clair ir Ontario
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLOG.

Ofiso Telef. MAin 1773
_ Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
naus) patarnavimą.

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

DELLA C. JAKUBS I
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) |
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų s 

kambarius leidžiame dykai. £
1 ktuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- į
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-

= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžmin- =
č gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- £
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. ( =
= Lithuanian Funeral Home į
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
'diiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiH'aiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiHimiiiim

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilpas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MLELIOLJS
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Clevclando Mokyklų Taryba ir 
šešiolika kitų taksu distriktų šioje 
apskrityje reikalauja jūsų balsuoti 
už taksu padidinimą Lapkričio 3 d. 
rinkimuose. Milijonai dolarių bus 
paimta iš kišenių namų savininkų 
ir namų nuomotojų tokiais taksų 
pakėlimais.

Kiekvienas taksu distriktas nori 
tik biskelio daugiau taksų, bet kai 
sudedi viską į krūvą tie padidinti 
taksai sudaro milijonus dolarių. Tie 
milijonai turi būti paimti iš kiše
nių namų savininkų ir nuomotojų 
pavidale aukštesnių kainų už mai
stą, rubus ir pastogę. Visi tie 
sai tenka mokėti, kiekvienam 
ventojui.

Paimkime Clevelando Miesto 
rybos klausimą. Ji prašo jūsų 
balsuoti priedą taksų už nustaty
tu taksų ribos ir padidinti jai in- 
eigas $1,700,000 suma. Žmonės ku
rie gyvena Clevelando miesto ribo- 

, se turės tą didele suma sumokėti 
; ir todėl mažiau jiems liks kitiems 

pragyvenimo reikmenims.
Ar Mokyklų Tarybai reikalinga 

tie ekstra $1.700,000? Kaip pati 
į Taryba pasireiškė, tų ųinigų jai ne
reikia. Tikrenybėje Mokyklų tary
ba turės iš ko užmokėti algas mo
kytojams ir mokytojoms visą kitą 
metų be tų naujų taksų.

Mokyklų Taryba sugalvojo gud
ru šposą užkrauti jus taksais per 
22 metu, pradedant su $1,700,000 
1937 metais, tiek pat sumokant 
1038 metais, ir paskui kas met po 
šiek-tiek mažinant nėr 22 metus. 
Bet jums reikės mokėti tuos prie- 
dinius taksus per 22 metus ir su
mokėsi! $9,108,000. nepriskaitant 
taksu kurie reikės sumokėti bondsų 
nuošimčiams.

Pereitą metą visi balsuotojai su
tiko duoti Mokyklų Tarybai daugiau 
taksų, kurie sudarė virš $5,000,000 
suma kas meta. Taryba sakė ne
prašys daugiau, bei štai ir vėl pa
reikalauja jūsų duoti jiems dau
giau pinigų.

Cuyahoga Taksų Lyga pataria 
balsuoti prieš visus sumanymus ku
rie tik nori uždėt jums didesne tak
sų naštą. Balsuokit PRIEŠ School 
Lovy.

Balsuokit už Congress
man Martin L. Sweeney 

20-TO DISTRIKTO 
DEMOKRATU TIKIETU

pasitikėjimą žmonėse. Parodykim 
jam savo Įvertinimą balsuodami už 
jį išrinkimui atgal j Kongresą.

tak-

Ta- 
nu-

MOTINOMS
Willson Jr. High mokykloje 

P.T.A. rengia čeko-Slovakišką 
programą trečiadienį, Lapk. 4, 
nuo 3 vai. po pietų. Kalbės 
Julius A. Badzik, Apskrities 
Prosekutoriaus padėjėjas.

NAUJOJ VIETOJ
J. Maurutis 

naujoje
1115

Kviečia 
ir tos

atsidarė alinę 
vietoje — 
East 79tb Street
savo visus draugus 
kaimynystės Lietu

vius atsilankyti. Užlaiko 
gerą alų, ską-nų vyną, viso
kius užkandžius. (13)
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Martin L. Sweeney
Laikykit Kongrese tą žmogų ku

ris L-ulyg Plain Talk Magazine iš 
Gegužės 1936 metų yra vienas iš 
keleto žmonių Kongrese kuris turi 
1000 nuoš. rekordą 
žmonių reikalus.

Martin L. Sweeney 
jas ir Kongresmanas 
jo už prastuomenės ___
tolerantiškumas ir skelbimas Socia- 
lio Teisingumo padarė jam daug 
priešų tarn tų kurie nori kontro
liuoti politišką mašiną ir kurie sa
vo reikalus stato aukščiau žmoni
jos reikalų.

Kongressmanas Sweeney išlaikė

stovėjimo už

kaipo Teise- 
visada stovė- 
reikalus. Jo

Cleveland Bar Ass’n 
Rekomenduoja Savo 

Kandidatus

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi j naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad

pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą, atvirute ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio,

Cleveland Bar Association, advo
katų organizacija, užgyrė ir reko
menduoja išrinkimui vienuolika tei
sėjų į rakančius teismus: Court of 
Appeals, Court of Common Pleas, 
ir Probate Court of Cuyahoga 
County. Tie kandidatai yra arba 
dabartiniai teisėjai arba kiti rė
kt menduojami į tas vietas. Jie 
yra gave didumą 1638 balsų advo
katų praktikuojančių Cuyahoga Ap
skrityje, ir yra užgirti Citizens 
Lygos.

Svarbu yra išrinkimas devynių 
iš 15 Common Pleas teisėjų. Bar 
Association stengėsi ištirti visus 
kandidatuojančius Į tas vietas tei
sėjus ir savo patyrimais remia jų 
rekomendaciją.

Teisėjų vietų jieškojimas neturi 
būti tiktai norėjimas gautį sau 
udoną, bet ir suprasti tas pareigas.

Teisėjai kurie prisidėjo prie 
tvarkymo Common Pleas ~ 
iki to kad šie teismas liko pavyz
džiu visai šaliai, yra šie, ir jie re
komenduojami išrinkimui:

Aiva R. Corlett '
Harrison W. Ewing- 
George Kerr 
Samuel E. Kramer 
Alvin J. Pearson

I Court of Appeals, Teisėjas 
L. A. Lieghley užsitarnauja aukš
čiausio laipsnio pasitikėjimo ir tu
ri tam platų patyrimą. Jis priva
lo outi išrinktas.

Cuyahoga Apskritis
Reikalauja Pamainos

Išrinkit
REPUBLIKONUS LEGISLATORIUS

su-
Teismo

P.

IŠRINKIT VĖL
CONGRESSMAN

20th District Democratic Ticket

Martini. Sweeney
Martin L. Sweeney visada buvo gynėjas 

paprastų žmonių reikalų. Jis ne tik kovojo už 
jų reikalus kuomet tik buvo Kongrese pakel
ta klausimas apie 
dėties, bet ir pats 
mus darbo žmonių

11
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FOR STATE SENATE 
(Balsuokit už šiuos 6) 
LEO M. ASCHERMAN

x FREDERICK D. ALDRICH
X JOHN S. GILBERT
X SARAH E. HYRE
X ARTHUR KRAUSE
X KINGSLEY A. TAFT

FOR
STATE REPRESENTATIVE 

(Balsuokit už šiuos 18)
X MARTIN E. BLUM
X Thomas Bennett BOLTON
X RICHARD D. BOVINGTON
X CARL H. RBOWN, JR.
X EDWARD J. CHERNEY
X ALLEN N. CORLETT
X WILLIAM F. EIRICK
X 1 MILES D. EVANS
X Chester K. GILLESPIE
X 1 THOMAS S. IRELAND
X I ALFRED LAWRENCE
X | FRANK C. MANAK, JR.
X | PAUL MARSHALL
X | William E. MINSHALL Jr.
X | ISAAC F. PATTERSON
X Į Paul C. STETZELBERGER
X I PAUL W. WALTER
X [ HARRY L. WEYGANDT

CUYAHOGA
COUNTY
Privalo Išrinkti Gerus 

Atstovus
Duokit John W. Bricker 

Repubiikonišką 
Legislature!

Šie kandidatai yra 
sumanus ir suprantanti 
menės pareigas.

grabus,

ir ta- 
ropre-

Jais galima pasitikėti 
da jus busit tinkamai 
zentuoti. Jie verti jūsų pa
rėmimo.

Cuyahoga County
Republican Campaign 

Committee,
Daniel E. Morgan,

Chairman.

■3! Išsikirpkit ši surašą 
ir nusineškit i balsa

vimų budelę

pagerinimą darbininkų pa- 
Įnešinėjo sumanymus taiko- 
gerovei.
visuomeniniame gyvenimeJo patyrimas

kaip Teisėjo ir Kongressmano užtarnauja jam 
jūsų paramą šiuo laiku. Balsuokit už ■

i X | MARTIN L. SWEENEY

©

t FOR COUNTY COMMISSIONER

KREWSON
Balsavimai Lapkričio-Nov. 3

t
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NAMU SAVININKAI, NUOMOTOJAI, TAKSU MOKĖTOJAI
KOVOKIT PRIEŠ AUKŠTUS TAKSUS IR AUKŠTAS

PRAGYVENIMO KAINAS’

CI EVEI.ANDO MOKYKLŲ TARYBA NORI KAD NUBALSUOTUMET 
IAI TUŠČIĄ ČEKĮ LAPKRIČIO 3 D.

nori Padidinimo taksų iš 1.5 Mills — kas kaštuotų JUMS $1,700,000 
tik pirmą metą — ir tęstųsi per 22 metu, po biskį kasmet mažėjant.
PER 22 METU IŠ TO

Ji

i.

4.

PASIDARYTŲ NET VIRŠ .$12,000,000!

BALSUOKIT PRIEŠ ŠIUOS TAKSUS!
Mokyklų Tarybos naiiai 
JONĄ daugiau dolarių 
kitus 21 METĄ, kuriais busim aptaksucti po Įdek mažiau!

pripažysta kad šie taksai duos jiems MI-LI- 
negu jiems reikia! Jie nesako nieko apie

TIE TAKSAI NEREIKALINGI, 
kinių mažiau-regu buvo du metai atgal, 
padaugėjo nuo 59 1928 m. iki 135 1936 m. 
negu $3,000,000 Federalių pinigų metų ar kiek 
los taipgi gauna dalį pinigų nuo cigaretų taksų, 
gaso taksų ir kitų valstijos uždėtų taksų!!!

Dabar mokyklose yra 7,030 mo- 
Tuštų klesų kambariai 
Mokyklos gavo daugiau 

bėgyje. Mokyk- 
pardavimo taksų,

AUKŠTESNI ne-ATMINKIT: TAKSAI jau dabar Clevelande yra 
gu kuriame kitąmet Ohio mieste. Suvirs pusė žemės sklypų Cuya
hoga apskrityje yra likę užvilktais taksais — kurie dolariais ir cen
tais siekia milžinišką $85,000,000 sumą. Kam pjauti tą žąsi kuri 
deda auksinius kiaušinius?

AUKŠTI TAKSAI PAKELIA PRAGYVENIMO KAINAS! 
tik taksai pakils aukštyn, jus turėsit mokėti daugiau 
rubus, mokėsit aukštesnes nuomas!

Kaip 
už maistą, už

BALSUOKIT PRIEŠ THE SCHOOL LEVY!

TAX LEAGUE

THE CLEVELAND BAR ASSOCIATION
REKOMENDUOJA IR UŽGERIA

SEKANČIUS:
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THE CUYAHOGA
616 The -Arcąde

M. A. Copeland, President
C. T. Sheldon, Secretary

©
©
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Court of Appeals 
|~X I P. L. A. Lieghley~!

Term Commencing Jan. 5, 1937

Į X I Samuel E. Kramer J
Jan1

i Court of Common Pleas | X I Alvin J. Pearson I
Term Commencing Jan. 1, 1937 Term Commencin™ Jan. 7, 1937

|X| George P. Baer | | X | Lee E. Skeel |
Term Commencing Jan. 2, 1937 Term Commencing Feb. P, 1937

1 X i Alva R. Corlett | | X i HarrisonW.Ewing j
Tei-m Commencing Jan. 3, 1937

Unexnired Term Ending Dec.
31, 1938

I |X| John P. Dempsey | | X 1 George Kerr |
1 

Term Commencing Jan. 4, 1937 Probate Court
ilAL Joy Seth Hurd Į Į X 1 Nelson J. Brewer |

šios rekomendacijos yra pasekmė balsavimų kuriuo
se dalyvavo 1633 praktikuojanti Cuyahoga advokatai. 
. . Advokatai žino Kurie Teisėjai yra Geri

PAKLAUSKIT SAVO ADVOKATO 
Iškirpkii. Jį skelbimą ir nusineškit į Balsavimo Vietą 

PresidentSTANLEY ORR.

The Cleveland Bar
JUDICIAL CAMPAIGN

By H. A. Spring, Chairman

Association
COMMITTEE
K. V. Nicola, Manager

VYRAMS SIUTAI
Didžiausios vertybes kokias mes kada siūlėm!

SUAUGUSIEMS ir
NAUJI RUDENINIAI

ŽIEMINIAI

SIUTAI
Sulyginkit musų Siutus su 

galima sutaupyt pinigų ir

VAIKINAMS

$18#?
Antros Kelines

kitų 
gaut

$4.00
ir patirsit kaip 
gerą medegą

Krautuvės atdara kas va karas iki 8 valandos

THE KRAMER& REICH CO. ą
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.
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Re-Elect DeRighter
BALSUOKIT UŽ TIK

RĄ LIETUVIU 
DRAUGĄ

/ John O. McWilliams
John O. McWilliams, County 

Engineer (Cuyahoga Apskri
ties Inžinierius) kandidatuoja 
vėl į tą pačią vietą kitam ke
turių metų terminui. Remian- 

• tis jo darbingumu ir visais jo 
gabumais ir atsakantumu tai 
vietai privalo būti išrinktas.

John O. McWilliams yra la
bai prielankus tautinėms gru
pėms, jas pripažindamas, ke
turi metai atgal priėmė prie 
savęs ir Lietuvių, ir vienam 
Lietuviui davė pažymesnę vie
tą, tuomi įrodydamas kad jis 
Įvertina C’.evelando Lietuvius 
ir jų suteiktą jam paramą pra
eitais rinkimais.

McWilliams yra ii- sumanus 
ir darbštus savo pareigose — 
jis savo darbą puikiausia žino 
ir moka vesti jo žinioje esan
čius reikalus.

Jisai puikiai prižiūri apskri
ties kelius, sniegą nuvalo 
mos metu, ir jo žinioje 
suglobojimas 188 tiltų ir 
mylių apskrities kelių.

Jisai taipgi yra vietos 
nierius Valstijos Vieškelių 
partmento, visi va’stiios 
kelių taisymų ir gerinimu pla- 

: nai iki $3,509,060 vertės ėjo 
i per jo rankas. Jis taipgi pa
sekmingai darbavosi gavimui 
valstijos ir federalių pinigų Į 
šį apskritį viešiems darbams, 
tokiu budu parūpindamas dar
bo daugybei bedarbių, kurie 
prieš . kelis metus buvo smar
kiai suvargintu.

“Dirva“ pataria visiems at
siminti ši varda — JOHN O. 
McWilliams — ir balsuoti 
už jį Lapkričio 3 d.

žie-
yra 
890

inži-
De- 

vi eš-

CIEVELANDIEČIAI KITUR
Poni BlaškeviČienė buvo iš- 

’ važiavus pasisvečiuoti i Alba
ny, N. Y.

Jonas G. Polteris su šeima 
ši penktadieni išvažiuoja i 
norą, Pa., Į savo giminių 
sivažiavimą. Ten praleis 
lėtą dienų pas Urbaičius.

Do- 
su- 
ke-

ABUDU NUMIRĖ
Spalių 23 d. George Elwell, 

64 metu amžiaus, nesveikuo- 
damas, bet sužinojęs kad jo 
brolis, 70 metų amžiaus, irgi 

, serga, pasiryžo ji aplankyti, 
nors namiškiai draudė. saky
dami kad tas jam pakenks.

Jis broli aplankė, bet g'rv 
žęs labiau apsirgo. Jo brolis 
mirė sekmadieni, jis pats rrĮi- 
rė pirmadieni. >

KOSULYS
St. Dennis

COUGH BALSAM
Rekomenduojamas nuo 

Kosulio ir Gerkles įdegimų.

Taipgi išpildomi visoki gy
dytojų receptai, parduoda
mi vaistei ir reikmenys.

Gibbs Drug Co.
7C43 Superior Ave.
CLEVELAND, OHIO

LIETUVIAMS REMTINI ŠIE KANDIDATAI 
DEMOKRATU SĄRAŠE

Ne tankiai ateiviai turi pro
gą pastatyti savo kandidatus 
Į valdiškas vietas — ir štai ta 
reta proga yra dabar, Ohio 
Valstijos seimo (State Legis
lature) atstovų rinkimuose.

Šiuo atveju 
jame i valstijo 
tuos pačius žmones kurie per 
praeitus du metus ten mus at
stovavo ir vėl užsitarnauja 
musų parėmimo.

Štai yra tie kandidatai ku
riuos privalote paremti savo 
balsais Lapkričio 3 dieną:

Valstijos Senatoriai: 
William M. Boyd, ir 
W. J. Zoul.

Valstijos Atstovais 
(Representatives)

John T. DeRighter,
Lody Huml,
William Hudlett, 
Joseph J. Ogrin, 
S. J. Zablotny ir 
Stephen A. Zona.

Jie visi yra tautinių grupių 
atstovai. Jonas T. DeRighter 
yra Lietuvis.

Jie per praeitus du metus 
priderančiai atstovavo darbi
ninkų reikalus; jie kovojo už 
panaikinimą taksų ant maisto, 
už padidinimą senatvės pensi
jos, už gavimą federalės pa-; 
ramos motinų pensijoms, už 
aprūpinimą aklų ii' raišų.

Jie stojo už įvedimą valsti
joje bedarbės apdraudos, kas 
ir buvo perleista Lcgiclaturo- 
je, bet užkliuvo senate todėl

mes rekomenu
Legislaturą

kad ten nebuvo tinkamų atsto- Į 
vų.

šie kandidatai taipgi rūpina
si atmetimu visų sales taksų, 
nes jie supranta jog tie tak
sai labiausia apsunkina bied- į 
niuomenę.

Jie pasižada ii- toliau kovoti ; 
už tuos ir kitus darbo žmo-, 
nėms naudingus reikalus ir už I 
j ų gerovę.

Jie taipgi nuolatos rėmė ir; 
palaikė programus Prezidento. 
Roosevelto ir Gubernatoriaus 
Davėy.

Gerai žinodami kad daugu-! 
ma darbininkų turi sudėję sa
vo pinigus į Building ir Loan 
įstaigas, kuriose 
tapo sukliudyti, 
pasiryžę ir

tie pinigai 
šie atstovai 

toliau remti įsta
tymą kuris leistų toms taupy
mo įstaigoms atsidaryti.

šių paminėtų dalykų delei 
Cosmopolitan Democratic Ly
ga užgiria tuos kandidatus ir. 
rekomenduoja juos vėl išrink
ti Į jų kandidatuojamas vie
tas, kad jie galėtų baigti savo 
pradėtus darbus.

Balsuokit už Cosmopolitan 
kandidatus Demokratų sąraše.

Taipgi rekomenduojame pa
remti j teisėjus Judge Frank 
Lausche. Judge George Kerr, 

I ir John L. Mihelich į Kongre
są iš 29-to Kongresinio Dis- 
trikto.

The Cosmopolitan Campaign 
Committee,

George S. Tenesy, 
Chairman.

SAUSIEJI DIRBA į Jono S. Urbono Išleis-
šiaurrytinėje Ohio dalyje, Į 

kartu ir Cuyahoga apskrityje, | 
62-se miesteliuose bus baisa- į 
vimas už suvaržymui svaigi
nančių gėrimų biznio.

Sausieji nori panaikinti par
davinėjimą alaus stiklais, tas 
reiškia nori uždaryti viešas 
užeigas, kur galima išsigerti, 
o palikti tik pardavimą neštis 
gėrimus sau į namus.

Jeigu Lietuviai gyvena kur į 
toks balsavimas bus daroma, j 
patartina tokį sausųjų suma-Į 
nymą atmesti. j

tuviu Koncertas
Dainininkas Jonas S. Urbo

nas, lyrinis tenoras, kuris per
eitą pavasarį taip puikiai už
sirekomendavo Cleveland© Lie
tuviams, dabar rengiasi prie 
didelio koncerto, kurį duos 
Cleveland) ečiam s Lietuviu sa
lėje sekmadienį, Lapkričio 15. 
Programas susidės iš dainų 
keliose kalbose, ir turės savo 
asistentus. Tai bus kas tik-, 
rai nepaprasto.

Perhaps the only known 
uaniar. in Ohio, elected to a 
office is John T. DeRighter, 
representative, 
ing in the 
stituents in Cuyahog;

DeRighter i 
of Cleveland, 
Secretary of

Lith- 
state 
state 

1935-36, represent- 
lower house the con- 

County.
Mr. DeRighter is a young Lith

uanian of Cleveland, in his early 
thirties, Secretary of the Lithuan
ian Savings and Loan Ass’n., Presi
dent of the Lithuanian Democratic 
Club of Cuyahoga County, and at i 
variems rimes member of other į 
loc.a1 organizations.

He resides with 
two children at 1642 Bryn 
Ave, East Cleveland, Ohio.

Running for re-electicln 
Democratic candidate for the 
of representatives, Mr. DeRighter 
has an enviable record. During 
his incumbency, 1935-36, he voted 
for Unemployment Insurance, Ex
emption of food from our 
farious Sales Tax, Sponsored 
to Eli/ninate pronertv i. . L, 
from Old Age Pension Law 
was a member of the following 
House Committees: Finance. Build
ing and Loan, Elections, Fees and : 
Salaries, Special Relief Investiga
tion.

In order to carry on this good 
work we urge the ‘ 
this energetic young, 
not only because he

CELEBRATES FRIST 
ANNIVERSARY 

and 
East 

first 
the wedding 

friends.

Mrs. Walter Krause, 
97th Street celebrated 

martJage > anniversary
■ party and other 
Truly, for first

Mr.
659 
their 
with 
close __ ..
yearers to rejoice in their own two 
family home is quite a step in 
the right direction. May many 
more anniversaries bring such suc
cesses.

VITALS
and Mrs. Charles Degutis, 

nee Pahib/ 639 East 97th Street, 
became the proud parents of an

Mr.

other! eight pounder, a baby girl.

his wife and
Mawr

as a
house

re-election of 
capable man, 

is a Lithuan
ian, but because of his record.

Remember him on- Nov. 3rd. — 
JOHN T. DeRIGHTER 

State Representative

GREIČIUS JR. ON CONCERT 
TOUR

Young Vincent Greičius, Cleve
land, a lad hardly out of high 
school is making d steady climb 
towards fame am) fortune.

Inspired and led on by his talent
ed parents, young Vincent pursu-

lovieu Bill I t'le stu<lv violin intensively, 
nwimmnnl Now some of the rewards of his 

ln(j I fruitful work are bearing and is 
į at this very moment traveling on 
I a Concert Tour in the United States 

Last year he was a guest of the 
I Lithuanian government during 

World Congress and made 
European debut in Kaunas, 
comes from a family whose 
has been devoted entirely to music. 
Mr. Greičius, Sr., 
St. George’s, here, 
is well known for 
tainments though

the
his
He
life

is organist at 
Mrs:. Greičius 

her vocal at- 
less active of 

late, and daughter Regina is hail
ed as one of the finest pianists in 
her line, being full time pianist 
for Poploff Studio, in Cleveland.

Dirba su Tautinėmis
Grupėmis

Plačiau Užginamas

KIEK GALI BALSUOTI
Surinkus visas žinias 

balsuotojų stovi Cuyahoga ap
skrityje, pasirodo jog balsuo
ti teisę turinčių yra 570,000.

Pačiame Clevelande balsuo
ti gali 408,376. Taigi atėmus 
Cleveland o miestą, kita apskri
ties dalis turi mažą svarbą.

apie

PRITEISTA $26,000
George Reddy, 30 metų am

žiaus, gavo teismo priteisimą 
užmokėti jam $26,000 už su
žeidimą. Byla buvo užvesta 
prieš Fisher Body kompaniją, 
kurios vienas trokas 1933 me
tais užgriuvo jį automobilyje 
ir sunkiai sužeidė. Nuo to jis 
nevaldo vienos rankos.

Šios sumos- priteisimas 
sužeidimą yra vienas iš
džiausiu pastaru laikų tokios 
rūšies bylose Cleveland© teis
muose.

LIETUVIU DEMOKRATŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia milžinišką masinį susi
rinkimą Lietuvių salėje rinki
mų dienos išvakarėse, pirma- i 
dieriį, Lapkričio 2. Pradžia 8 
vai, Visi Lietuviai kviečiami j 
ateiti, išgirsti gerų kalbų, su-' 
sipažinti su kandidatais.

Kitas svarbus Lietuvių De- J 
mokratų ir šiaip visų susiėji
mas bus šio šeštadienio vaka- j 
re, Spalių 31, Lietuvių salėje, j 
Tai bus vakarėlis kurio pelnas 
skiriamas padengimui John T. i 
DeRighter rinkimų vajaus lė
šų. Kviečia Komisija.

Donald F. Ly barker
Viena iš svarbių priežasčių pa

sisekimo Apskrities Rekorderiaus 
■ Donald F. Lybarger administraci
jos bėgyje jo keturių metų darba
vimosi yra jo pasirinkimas atsa
kančių ir mandagių padėjėjų. Pri
pažindamas kad Clevc'.andas yra 
didelis maišytų tautų centras, Mr. 
Lybarger pasirenka savo padėjėjus 
iš visų tautų grupių.

Rekorderiaus ofisas rūpinasi ap
saugojimu piliečių nejudamo ir as
meninio turto. Jo štabas nėra la
bai didelis. Tačiau Mr. Lybarger 

Į turi tarp savo padėjėjų atstovus 
nuo 13 tautinių grupių. Jo plačios 
pažiūros ir patyrimas viešoje tar
nyboje užtarnauja jam paramų vi
sos šios srities gyventojų.

Balsuokit už Donald F. Lybarger, 
COUNTY RECORDER.

Judge Frank J. Lausche
Miesto Teisėjas Frank J. Lausche, 

kandidatas į Common Pleas Court, 
gavo užgyrima dar dviejų svarbių 
Įstaigų.

The Cleveland News rekomen
duoja ji išrinkimui i Common Pleas 

ir tuo pačiu kartu Cleve- 
Darbo Federacija užgVTė ii ................ - . • j.

Teismų, 
lando 
vieton dabartinio 
Pearson.

Kelias savaitės 
Frank J. Lausche 
Nepriklausomų 
Cuyahogi 
tuose 
balsų, 
land 
Teisąjų Lausche kiek pirmiau.

Teisėjo

atgal 
buvo 

Balsuotojų 
apskrityje, kuri 

rinkimuose išstatė 
Cleveland Press ir 

Plain Dealer taipgi

Teisėjas 
užgirtas 

Lygos 
perei- 

129,000 
Cleve-

UZ 
di-

VĖL SKAITYTOJAS
Poni O. Ramanauskienė 

silankė pas savo draugus 
vo senojoj apielinkėj, Mallet 
Creek, O., ir sugryždama par
vežė naują skaitytoją: prikal
bino Antaną Nodarbą skaityti 
“Dirva”.

ap-
sa-

Kortavimas, Šokiai
Lietuvių Moterų Atjautos 

Klubas rengia smagų kortavi- 
mo ir pasišokimo vakarą šeš
tadieni, Lapkr.-Nov. 14, 7:30 
vai., Lietuvių salėje. Dovanos 
kiekvienam stalui. Įžanga 25c. 
Užkandžiai, gėrimai, gera mu
zika. Kviečiame visus.

(46) Komisija.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

AKINE IR
Stiprus Alus — Degtine • — Vynas

Penktadienio vakarais skani žuvies vakariene.

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

TUOJ MATYSIM
LIETUVOS PAVEIKSLUS

Tenka patirti kad Lietuvos 
gražius spalvuotus paveikslus 
Clevelande rodys filmininkas 
M. K. Motuzas už kokio mė
nesio laiko. Apie tai bus pra
nešta plačiau kituose “Dirvos” 
numeriuose.

UŽKVIETIMAS
(

Užkviečiame visus atsilan
kyti Į mano pagerintą aludę. 
Dabar užlaikau stipru alų ir 
visokio vyno ir užkandžių. Ge
ras patarnavimas. (45)

JUOZAS SUOPIS 
6802 St. Clair Ave.

BAKE
musu smagų
BAKE 
vakaru

PASKUTINIS
CLAM

Atsilankykit į
CLAM 
bus du

šeštadienĮ, Spalių 31 ir 
Sekmadieni, Lapkričio 1 

WINE TAVERN 
Lietuviu kaimvnvstėje 
6603 Wade Park Ave.

Muzika, šokiai. 
Visokį gėrimai.

GRIGAS CAFE
Iškilmingas atidarymas .
šeštad. Spa!ių-Oct. 31

Dykai vakarienė. Kviečiame 
visus savo draugus, pažysta
mus ir kaimynus atsilankyti. 
Vietos užteks visiems. 45)

4814 SUPERIOR AVE.
J. Grigas.

Lengviausias būdas balsuoti — Įsitemykit

JUDGE FRANK J. LAUSCHE

Kandidatas j
COMMON PLEAS

COURT

Kandidatas Į teisė
jus, kurio vardą visi 
Lietuviai privalo atsi
minti ir balsuoti už jį 
rinkimų 
kričio 3.

Judge 
bar yra 
pačiame 
jo trumpas terminas 
išsibaigia ir jis kan
didatuoja ilgam ter
minui. Tam terminui 
reikia balsuoti tik už 
vieną kandidatą.

dienoje, Lap-

Lausche da- 
teisėju tame 
teisme, bet

SAMPLE K0N-PA3TISAN BALLS!
TO VOTE FOR

FRANK J. LAUSCHE
FOK. JUDGE

Mark an X before the Name of
FRANK J. LAUSCHE

for Judge of the Court of CoiamoD Pleas

For Judge of the Court *•' 
(Vote for not more ~

WILLIAM L. HART 
GEORGE S. MYKUS 

WILL P. STEPHENSON 
ROY H. WILLIAMS

P. L. A. t 
|MELVILL r‘ jurt of Common Pleas 
į -ncing January 5, 1937
* >>r not more tlinn one)

For J- NEIL W. McGiliL
7 ARTHUR P. GUSTAFSON 

I SAMUEL E. KRAMER

X FRAKK J.

BALSUOKIT UŽ

IŠR1NK1T VF.L

JOHN O

Kandidatus

PSIt

FOR STATE SENATORS

Entered at 
6Ui, 1915, at I 

wider th

PURSUES JOURNALISM
Pretty Helen Buduskv-Budd, of 

Cleveland is attending Cleveland 
College nights to study journalism. 
Miss Budd is a graduate of Rock 
Creek High School, in an Ohio 
town of the same name, and of 
the White Cross Beauty School. 
At present she is an operator at 
The Stearns Company Beauty Sa
lon, a large downtown department 
store. Her parents reside on a 
farm near Rock Creek, Ohio.

St. George’s Parish has installed 
a brand new shinning, glass-like 
dance floor in the auditorium and 
was formally opened to the public 
last Sunday with a most success
ful dance and card party.

The improvement is one that was 
sorely in need of for some time 
but the finances of the parish would 
not permit the tackling of the job. 
It is hoped that more attendance 
will result at the various doings 
held here.

DR. S. R.GERBER
CORONER

Demokratų tikietu. Rinkimai Lapk. 3

McWilliams
COUNTY ENGINEER 

Demokratų tikietu 
Rinkimai Lapkričio-Nov. 3

Rėmkit Savus
DEMOKRATŲ

TIKIETU

X

X | vVILLIAM BOYD
X I W. J. ZOUL

FOR REPRESENTATIVES TO
> GENERAL ASSEMBLY

V A 1 JOHN T. DeRIGHTER
X 1 LODY HUML
X ' WILLIAM HUDLETT
x | JOSEPH J. OGRIN
x | S. J. ZABLOTNY
x | STEPHEN A. ZONA

A

No. 45

IIDARi
IR DA3BININKI

DAUGIAU 1

Suv. Valstijų I 
storius Frances 
skelbia kad per i 
to iki Rugsėjo 30 
ms dirbtuvių da 
imta 1,100.000 d< 

| dandau. Čia nej 
IM darbininkai pa: 

aidu darbų vasara 
Šia vasarą nuo 

ib Rugsėjo mėn. d 
skaičius pakilo 73-5

Viso Įvairiuose i 
diliose darbuose J 

d. šyfcet dirbo 
< sako Perkins.

Šie kandidatai yra užgirti Cosmopolitan Demo
cratic League. Ši Lyga susideda iš įvairių tau
tiniu grupių, kurios tikslas yra pastūmėti atei
vių interesus ir rūpintis savais žmonėmis.

CAMPAIGN COMMITTEE 
George S. Tenesy, Chairman.

Išsikirpkit šitą sąrašą ir nusineškit su savim 
i balsavimo vietą.

NEUŽMIRŠKIT BALSUOTI ANTRADIENĮ

LAPKR.-NOV

San. Francisco, C 
5a praplito laivų 
inkų stifikas iki t 
ikariiiiiiose uostuos 
'iista nuo išėjimo 11 
x Streikuoja keli' 
tiksiančių laivų b 
ji tarnautojų.
Mas paliečia AI

lifeaii salų uostu. 
Į/flgn taip ilgiau 
Ja Francisco miestui 
atrakti nekuriu m. 
akmenų.
Streikas apsireiškė 

rautame pakraštyje, į 
į ft New Yorke Lapk 

t sustreikavo 2,300 1; 
įninku. Keletas 1< 
galėjo iš New Yorko 
ii
Spikeriai reikalą 
^tro tiek mokėti 

kio darbą ir sam 
darbininkus per uni 

7 nuo punktus.
‘aidžios atstovai prai 

| f tarpininkauti šutai! 
? f ir baigimui streiko.

? ‘Clevelande, Otis Ste 
paleido 450 darbini 

f jš darbo del kilusių 
pratimu. Darbinink;

UIEIini!ll!ltl!illllll!l|jll!llliHllllllllllJllllllllllllilllllllilllll!llllllllllllllllimilllillJ^s
9For Judge of the Supreme Court

LEE E. SKEEL

F</r Judge of the Court of Common Pleas 
Term Commencing January 6, 1937 

(Vote for not saore then one>

For Judge of the Court of Common Pleas 
Term Commencing January 7, 1937 

(Vote for net Ihnn oyio)

DAVID J. MILLER 
ALVIN J. PEARSON

GERA ANGLIS

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
STANKUS 16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

1. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUSIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM.

Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas mus kainos 

prieinamos, anglis geriausia.

vo daugiau mokei 
l, Dabar jie sutink 
™ dirbti iki bus susi 

mokesties klausime.

S .^ORDINIS SKRIDI- 
I MAS • 
a Mas lakūnas Kant. J

Jrollison, Spalių 30 d. 
S.^ido per Atlantika iš

Poundland i Angliją, 
| ^valandų ir 17 minu- 

!!£ Jai greičiausias per- 
^ra^as ir pirmą kartą 
; u’O nuskristi į Londo-

Priverstino nusileidi-j 
LjĄ’P Newfoundlando 
• lriJos Atlantiko dalis

siauriausia.

Upninkų para- 
t.Rooseveltui 

darbininkų ne-
5 .lyga Prez. Roose- j 

: j ^kūnams paremti
p ’156240. Daugiau-,! 
įveltą rėmė rub- įJį

-a
iff.'


