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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAUGIAU DIRBA
Suv. Valstijų Darbo sek

retorius Frances Perkins 
skelbia kad per metus, lai
ko iki Rugsėjo 30 d. Į Įvai
rius dirbtuvių darbus pa
imta 1,100,000 darbininkų 
daugiau. Čia nepriskaito- 
ma darbininkai paimti prife 
ūkių darbų vasarai.

Šia vasarą nuo Gegužės 
iki Rugsėjo mėn. dirbančiu 
skaičius pakilo 735,000.

Viso Įvairiuose industri- 
aliuose darbuose Rugsėjo 
30 d. šymet dirbo 31,683,- 
jOC, sako Perkins.

San. Francisco, Cal. — 
Čia praplito laivų darbi
ninkų streikas iki to kad 
vakariniuose uostuose su

laikyta nuo išėjimo 150 lai
vų. Streikuoja keli desėt-' 
kai tūkstančių laivų krovė
jų ir tarnautojų.

Streikas paliečia Alaskos 
ir Hawaii salų uostus.

Jeigu taip ilgiau tęsis, 
San Francisco miestui gali 
pritrukti nekuriu maisto 
reikmenų.

Streikas apsireiškė ir 
rytiniame pakraštyje, kuo
met New Yorke Lapkr. 1 
d. sustreikavo 2,300 laivų 
darbininkų. Keletas laivų 
negalėjo iš New Yorko iš
eiti.

Streikeriai r e i k a lauja 
pusantro tiek mokėti už 
viršlaikio darbą ir samdy
ti darbininkus per unijos 
samdymo punktus.

Valdžios atstovai prade
da tarpininkauti sutaiky
mui ir baigimui streiko.

Clevelande, Otis Steel 
Co. paleido 450 darbinin
kų iš darbo del kilusių ne
susipratimų. Darbininkai 
reikalavo daugiau mokes- 
ties. Dabar jie sutinka 
gryžti dirbti iki bus susi
tarta mokesties klausime.

PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

ISPANIJOJE
TAUTININKAI UŽĖMĖ GETAFE. — KAIRIŲ

JŲ KABINETAS VĖL SUGRIUVO
MADRIDAS, Lapkr. 1. — Tautininkai šiandien atidarė ata

ką ant Madrido, jų infanterija priėjo beveik prie miesto ribų. 
Matomai nuspręsta galutinai sostinę užimti. Dvi tautininku 
grandinės inėjo i Getafe, 8 mylios nuo Madrido, po smarkios ar
tilerijos ugnies. Kairiųjų milicija pradėjo slėptis.

Madrido vyriausybė, kuriai graso išvertima'-; nuo užeinan
čių tautininkų, pertvarkė savo ministeviu kabinetą išnaujo.

Balsų gavo:
Roosevelt 23,822,442
Landon 14.835,381
Lemke 616,406

#
Prezidentas Franklin D. 

Roosevelt liko išrinktas S. 
V. Prezidentu antram ter
minui tokia dauguma bal
sų kokios niekad nėra ga
vęs prezidentas einąs an
tram terminui.

Viršuj? paduotos skaitli- 
' nes nėra visai galutinos.

Nežiūrint karštų atakų 
iš pusės Repuhlikonų, kon
st rvatigių jo pačioje parti
joje ir trečios partijos in
stil gontų, irs toli pralenkė 
visus ir laimėjo taip kaip 
niekas net nedryso spėti.

Iš 48 valstijų tik dviejo
se — Maine ir Vermont — 
daugiau balsų gavo Lan
den. 46 valstijos atidavė 
daugumą balsų už Roose
veltą.

Ne tik Roosevelt bet su 
juo visoje šalyje Demokra
tai atsiekė didelius laimėji
mus. Kongrese Demokra
tai turės d ir daugiau at
stovų, nors tikėjo keletą 
pralaimėti.
• 24-se valstijose laimėjo 
gubernatorių rinkimus, ir 
tikima bus daugiau kai vi
si balsai bus suskaityti.

Manoma kad Preziden
tas Roosevelt, gavęs toki 
didcdl pasitikėjimą ir savo 
dar su daugiau atstovų 
Kongresą, imsis Įvesti fe- 
deralę kontrolę industrijų 
ir ūkių, ką buvo bebandąs 
daryti su NRA ir A A A.

MUSSOLINI PARODĖ 
KUMŠTĮ ANGLIJAI

Milanas, Italija, Lapkr. 
1 d. — Premjeras Mussoli
ni atvykęs Į ši miestą mi
nėti savo fašistų organiza
cijos 15 metų sukaktuves, 
pareiškė Anglijai perser
gėjimą kad jos nesusipra
timai su Italija gali pri
vesti prie Europinio karo. 
Jis siūlė Anglijai pasikeis
ti pažadais viena kitos tei
ses gerbti, ir pareiškė pa
sauliui jog jis tiki “j ap
ginkluotą taiką”, ne i ko
kias ten nusiginklavimo ir 
kolektivės apsaugos svajo
nes.

Katedros aikštėje jo pa
klausyti susirinko 500,000 
žmonių.

.Apie Tautų Sąjungą jis 
taip pasakė: “Sąjunga jau 
sudaužyta Wilsoniska idea- 
logija. Sąjunga turi būti 
pertvarkyta, kitaip ji su
grius”.

Iš Anglijos jis reikalau
ja kuogreičiausio susipra
timo su Italija—“juo grei
čiau tuo geriau”, sako jis. 
Italija turi siavo malonėje 
Anglijos laivų kelią j In
diją per Viduržemines ju
ras. Jeigu kokios, Italija 
gali pastoti Anglams kelią.

ŽYDŲ TERORAS 
LONDONE

Londonas. — Politiškas 
neramumas,/ keliamas An
glijos fašistų ir jų prieši
ninkų socialistų ir komu
nistų, privedė prie riaušių 
ir terorizmo Londono Žy
dų gyvenamoje dalyje. Žy
dai bijo išeiti Į gatvę va
karo metu, žydų krautu
vių langai daužomi ir pa
čios krautuvės apiplėšia
mos. Gaujos jaunimo mar- 
šuodamos gatvėse rėkauja 
Žydams smerkimus ir ne
leidžia Žydo praeiti gatve.

PANAIKINTA OHIO 
MAISTO TAKSAI

GUBERNAORIUS DAVEY GAVO 130.000
BALSU DAUGIAU NEGU OPONENTAS 

it

Martin L. Davey

Ohio valstijos aukščiau
sioje valdžioje po šių rinki
mų ivyskta keletas pamai
nų, nors Gubernatorius iš
rinktas tas pats, Martin L. 
Davey, Demokratas.

Iki šiol valstijos- proku
roras buvo Republikonas, 
Bricker, kuris kandidata
vo Į gubernatorius,- ir kiti. 
Dabar visi iki vienam auk-

štieji valstijos valdovai iš
rinkta Demokratai.

Dauguma valstijos sena
to ir atstovų buto narių 
bus Demokratai.

MAISTO TAKSAI 
ATMESTA

Iki šiol per du metu Ohio 
gyventojai mokėjo 3 nuos. 
taksų perkant maistą.

Šiais balsavimais maisto 
taksai atmesta. Tai buvo 
sumanymas valstijos Gu
bernatoriaus Davey, kuris 
pasiūlė maisto taksus at
mesti. Kai]) greit baigsis 

' rinkimas šių taksų neži
nia, bet gali būti užbaigta 
i 30 dienų.

Kartu nubalsuota panai
kinti dvigubą atsakomybę 
bankų akcininkams, nes ta 
valstijos Įstatymuose Įra
šyta atsakomybė nieko ne
reiškė, bankai vistiek ban- 
krutijo ir b-pnkrutiję akci
ninkai neturėjo iš ko dvi
gubai atsakyti, o tas kliu
dė bankams gauti naujų 
kapitalų save sustiprinti.

KUNIGAS COUGHLIN VĖL ATSIPRAŠĖ.
Po Rinkimų, Jaučiasi kaip Musę Kandęs

REKORDINIS SKRIDI
MAS

Anglas lakūnas Kant. J. 
A. Mollison, Spalių 30 d. 
perskrido per Atlantika iš 
New Foundland į Angliją, 
per 13 valandų ir 17 minu- 
tų. Tai greičiausias per- 
skridimas ir pirmą kartą 
pavyko nuskristi Į Londo
ną be priverstino nusileidi
mo. Tarp Newfoundlando 
ir Airijos Atlantiko dalis 
yra pati siauriausia.

DARBININKŲ PARA
MA ROOSEVELTUI

Amerikos darbininkų ne
partinė lyga Prez. Roose- 
velto rinkimams paremti 
išleido $156.240. Daugiau
sia Rooseveltą rėmė rub- 
siuvių unijos.

Madridas. Lapk. 3 d. — 
Sukilėliai šluodami raudo
nuosius trimis frontais, at
stume miesto gynėjus be
veik Iki Madrido vartų.

Fuenla brada, vos 7 my
lios nuo Madrido, pateko į 
sukilėlių rankas. Šis mie- 
rand?-si trys mylios nuo 
valdžios militariško aero
dromo Getafe, šalę Madri
do.

Tautininkai taipgi užėmė 
Pinto kaimą, gulinti kita
me Madrido šone, 10 my
lių nuo miesto.

Sukilėliai puolė valdžios 
gynėjus taip smarkiai kad 
viską laimėjo po dviejų va
landų mūšio.

Sukilėliai užpuolę ir pa
imdami miestelį Brunete, 
kur buvo kairiųjų tvirtovė, 
užmušė 500 valdžioj gynė
ju-

Į Madridą valdžios gynė
jai suvarė visų priemiesčių 
nekaringus žmones, mote
ris ir vaikus.

Tautininkii lėktuvai mė
to bombas ant Madrido ir 
jo priemiesčių kur tik val
džios kariumenės randasi.

Nuo lėktuvų bombų už
mušta virš pora šimtų ne
kaltų miesto gyventojų.

Madrido valdovai bando 
sukelti žmones iki vienam 
prieš tautininkus nuolat 
išleisdami Įvairius atsišau
kimus. Paskiausia išleido 
šauksmą: “Madridas pavo
juje! Gelbėkim Ispaniją!”

Madrido gyventojai pa
drąsinami ir raminami pa
sigyrimais kad “fašistai” 
sutriuškinti, jeigu prie ku
rio miestelio kairiesiems 
pasiseka sukilėlius atstum
ti atgal.

Nuskandino Laivą
Tautininkų kariškas lai

vas Canarias Spalių 31 d. 
po mušiu su valdžios pa
kraščio sargyba, užpuolė ir 
vienu šuviu nuskandino 
valdžios karišką laivą.

SULAUKĖ KETURIŲ — 
TĖVAS NUALPO!

Senath, Mo. — Lapk. 2 
d. James Briggs žmona pa
gimdė keturis kūdikius. Tą 
patyręs tėvas nualpo ir nu
griuvo.

10 KELEIVIŲ UŽSI
MUŠĖ

Berlinas. — Lapkr. 1 d. 
Vokiškas pasažierinis lėk
tuvas nukrito miške netoli 
Tabarz. Lėktuvas užside
gė, ir toje nelaimėje žuvo 
10 žmonių:

INDIJOS AUDROJ 
ŽUVO 50 ŽMONIŲ

Madras, Indija.— Smar
kiai : audrai prašlavus Chi- 
rala. miestą, 50 žmonių už
mušta ir 15,000 liko be na
mu.

MOTERIS SU KŪDIKIU 
PRISIGIRDĖ EŽERE 
Fontijc, Mich. — Spalių 

29 d. Katrė Arnold paėmus 
savo 2 mėnesių kūdiki, nu
ėjo prie Cass ežero ir bri
do į vandeni tiek iki ji ir 
kūdikis prigėrė.

Auto mobilių nelaimėse 
praeitą sekmadieni Suvie
nytose Valstijose žuvo 198 
žmonės. 1

Mirė Senatorius James 
Couzens. Detroite pereitą 
savaitę mirė Sen. James 
Couzens. Jis/iš jaunystes 
buvo biednas berniokas. 
Dabar mirė milijonierium. 
Jis buvo susidėjęs su For
du automobilių biznin, ir 
kai automobilių industrija 
išaugo Į didelę, Fordas at
pirko jo dali už 29 milijo
nus dolerių.

Couzens paliko turtą 30 
milijonų dolarių.

TRAUKINIS Iš LONDO
NO Į PARYŽIŲ

Senai svajota, galvota 
kaip sujungti Londoną su 
Paryžium traukiniais. Bu
vo net sumanymas kasti 
tuneli po Angliška perta- 
ka, kuri skiria Anglijos sa
las nuo Europos kontinen
to. Iki tunelio dar labai 
toli.

Po šimtmečių susisieki
mo laivais, nesenai Įvesta 
vežiojimas oru greitam su
sisiekimui Londono su Pa
ryžium ir kitais kontinen
to miestais.

Dabar Įrengta perveži
mas pasažierinių ir preki
nių vagonų per tą pertaką. 
Keleiviai sėdę Į vagoną iš- 
vakaro, naujai išrastais ir 
nuo supimo apsaugotais 
keltais pervežami per ka
nalą, kitoje pusėje vagonai 
vėl užtraukiami ant bėgių 
ir visu greitumu garvežiais 
nuvežami i Paryžių arba 
Londoną. Tokie traukiniai 
veikia į vieną ir kitą galą 
kasnakt.

Kun. Coughlin, kuris sa
vo kalboje išvadino Prezi
dentą Rooseveltą “skebu”, 
vėl viešai atsiprašė prezi
dento už tai.

Tas kunigėlis lakstyda
mas rėkavo jog PWA (be
darbių dirbančių viešuose 
darbuose) armija esanti 
didžiausia skebų (neunijis- 
tų, streiklaužių) armija vi
soje civilizacijos istorijoje, 
o Prez. Roosevelt esąs 
“skebas prezidentas”.

Rinkimams praėjus, pa
sirodo kad to kunigėlio bė
giojimai, skerečiojimaisi ir 
koliojimai Roosevelto reiš
kė tiek kiek mušimas jau
čiui šiaudu per uodegą....

Rooseveltas laimėjo rin
kimus tokia dauguma bal-

su kad visi kiti kandidatai 
negavo nei sudėjus jų bal
sų kiek visi kiti kandidatai 
las pakenkti Rooseveltui 
davė tokias pasekmes kad 
dabar kunigėlis gal gėdy- 
sis pats pažvelgti i save 
veidrodyje ir eis prie savo 
darbo. Nesiseks jam dau
giau nei per radio gauti iš 
žmonių pinigų.

Baigia Susitarti su So
vietų Rusija

Kaimas. — Prieš dvejus me
tus tarp Lietuvos ir Senėtų 
Rusijos buvo sudaryta preky
bos sutartis. Tačiau dabar tos 
sutarties galiojimo laikas bai
giasi. Del to nesenai tarp 
abiejų kraštų buvo pradėta 
naujos derybos prekybos su
tarčiai sudaryti. Derybos ei
na gana sklandžiai ir tikimasi 
jas netrukus sėkmingai baigti. 
Lietuva Sovietų Rusijai par
duos arklius, raguočius, kiau-į 
les ir kitus gyvulius. Del to 
abiejų kraštų prekybiniam su
sitarimui tiek Lietuvoje, tiek 
Sovietų Rusijoje duodama ne
mažos reikšmės. Tsb.

Lenkai Ponai Jieško 
Atlyginimo už Savo 

Dvarus?
Kaunas. — Iš Varšavos at

vyksta i Kauną buvęs Lenki
jos ministeris pirm. Koscial- 
kowskis.

Lietuvos Lenkų sluogsniuo- 
se kalbama kad Koscialkowskis 
su savim vežąs užsienyje gy
venančių buv. Lietuvos dva
rininkų peticiją Lietuvos sei
mui. Peticijoje esą prašoma 
pravesti Įstatymą kuriuo butų 
sutvarkyta atlyginimas už nu
savintus dvarus dvarininkams 
gyvenantiems užsienyje. “S.“

Plečia Oro Susisiekimą
Kaunas. — Kaune laukiama 

Sovietų lėktuvų bendrovės at
stovo, kuris nori tartis su Lie
tuvos vyriausybe del tiesiogi
nio susisiekimo lėktuvais Kau- 
nas-Maskva ir Leningradas- 
Klaipėda-Kauras. “S.”

Palestinos riaušėse tarp 
Arabų ir Žydų išžudyta 
314 žmonių: 195 Arabai, 
81 Žydas, 21 Anglijos kar
eivis, 10 krikščionių ir 8 
Palestinos policijantai šių 
metų bėgiu iki Spalių 15.

Barbora Darlys Lietu
voje Labai Mėgiama
Chicagietė operos daininin 

kei Barborai Drangelienei-Dar- 
lys Lietuvoje šymet puikiai 
sekasi. Ji šymet dainuos 5-se 
operose, ir jeigu galės pasiliks 
Kaune visam sezonui.
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i PITTSBURGH SCRANTON, PA

ineiti į namus, 
kaimynus, kurie 
patyrinėti kame 
motina neatsilie-

Nusižudė Moteris
Spalių 30-tą, sugryžęs iš 

mokyklos 10-ties metų vaikas, 
negalėdamas 
atsikreipė į 
padėjo jam 
dalykas kad
pia. Kada atėjo kaimynai prie 
namo, pajuto kad per plyšius 
iš skiepo veržiasi gazas. Pa
šaukė policiją, kuri įsigavus į 
namo skiepą, po antrašu 3609 
Beechwood blvd., Squirrel kal
ne, rado motiną, Dorothy Stein 
negyvą. Aplink jos kaklą bu
vo apvyniota penkis kartus rū
bams džiauti virvė. Kadangi 
visos ineigos į skiepą buvo už- 
rakytos, manoma kad ji įsilei
do sklepan per grindis ir ten 
nusižudžius. Buvo atsuktas 
gazo kranas, kuris nedegė.

Ji buvo 
Prieš
New Yorko po laidotuvių savo 
sesers, dar labiau susigraužė. 
-ir Ąas manoma bus priežastis 
jos nusižudymo. Dešimts nie

ktu atgal ji buvo nušokus nuc 
22-ros gatvės tilto į Mononga
hela upę, bet buvo išgelbėta ii 
išgulėjo ligoninėje keturis mė
nesius iki pasitaisė.

nervinga moteris, 
kelias dienas gryžus iš

Sunus Nuteistai už Mo
tinos Nušovimą

John Hanna Jr., 17 metų 
amžiaus, atrastas kaltu nušo
vime savo motinos. Jam pri

kista nuo 6 iki 12 metų kalė
jimo. Jo tėvas tikrina kad sū
nūs tame nebuvęs kaltas.

J Kiti giminės taipgi tikrina 
jog sūnūs nežinojęs kad tai 

..buvus jo motina kada jis ją 
nušovęs garadžiuje .PI vasar
namyje pereitą vasarą.

Motina buvo nušauta kuo
met ji atsisakė leisti sunui va
žiuoti automobiliu :su mergina 
pasivažinėti.

APVOGĖ VIEŠBUTYJE
'■ Schenley viešbutyje gyve
nančiai poniai Edith Davis iš 
•kambarių pareitą savaitę iš
vogta brangmenų ir kailinių 
už $50,000. Ji yra žmona vie
no iš pirmutinių Pittsburghc 
teatrų operatorių.

• Tai yra didžiausia vagystė 
Pittsburghe kelių mėnesių

' gyje.
bė

NUŠOKO NUO TILTO
Pittsburghc, tūlas Krumholz 

nušoko nuo aukščiausio tilto 
Wibnot st., einančio į Schenley 
Park, ir užsimušė. Jis nukri
to 100 pėdų, užkliūdamas 20 
pėdų nuo apačios ant atsparų. 
Nuo ten jo lavoną policija da- 
lipus nuleido žemyn virvėmis.

UŽMUŠTAS VEŽANT Iš 
LIGONINĖS

- • Pittsburghe, vienas žmogus 
vežamas ambulansu namon iš 
ligoninės, ambulansui susimu- 

-šus su gatvekariu, sunkiai 
žeistas mirė.

■ ■ Sekmadienio automobilių 
laimėse sutiko mirtį keturi 
ti asmenys Pittsburgho

-je.

su-

ne- 
ki- 

srity-

pinigus. Vietoj to pa- 
čekiai bus pasiunčiami

Girtuokliams Neduos 
Pašalpos Pinigu

Harrisburg, Pa. — Valstijos 
šelpimo vedėjai pranešė kad 
neduos pašalpos čekių vyrams 
kurie girtauja ir prageria gau
namus 
šalpos
žmonos vardu į namus.

Prie 
tvarkymai 
reikale. r 
ma šelpimo fondo tarnautojai) 
atleidžiama 890 jų, ekonomi
jos delei.
~ Tas patvarkymas padaryta 
kad tęsėtų šelpimo fondas iki 
Vasario mėnesio.

to padaryta kiti pęr- 
i bedarbių šelpimo 
Tail? kitko sumažina-

ATSILANKĖ LIETUVOS 
KELIAUTOJAI

Važiuodami Į Pietų Ameri- 
i kos valstybes, Lietuviai pasau
lio keliautojai studentai Ste
pas Juodvalkis ir Vladas Ver- 

, bavičius, Spalių 31 d. buvo su- 
! stoję čia, turėdami antrašą J. 
A. Urbono. Svečiai pirmiausia

EKSTRA!
Antanas Janušaitis tapo•v • i ? • i •• SLUie čia, Luieuėiiiu čuiliči^či u.išrinktas į Pennsylvanijos A Ut.bono Svečiai pirmiausia 

legislating (šeimą) Denio- atiankė vietos Lietuvių klebc>- 
gatldamas ną Kun. L. Praspalių, kuris 
Scrantono juos maloniai priėmė ir pasira- 

Lie.tuviai iŠ to labai links-j šė į jų kelionės knygą. Kadan- 
mi. V. A. Kerševičius.

kratų sąrašu;
12,000 balsų.

LEWIS’O UNIJA
AUGA

Apskaičiuojama kad John 
Lewis suorganizavo apie

sueiti 
klebd- 

sekančią

gi keliautojai norėjo 
daugiau vientaučių tai 
nas suteikė salę, ir 
dieną iš sakyklos paskelbė apie
įvykstantį parengimą. Apie 3 
valandą po pietų salėje susi
rinko gražus buris geros valios 
Lietuvių. Programo vedėjas 
Vincas Damašas supažindino

L.
------- -----„..... ....... 50,-.
000 geležies ir plieno darbiniu-1 svečius su publikK ir jų užsi- 
kų i jų uniją, ir tam tikslui1 bręstu tikslu. Keliautojas S.

Juodvalkis pasakė gražią pat
riotišką kalbą, o jo bendras, 
V. Verbavičius, sudainavo ke
turias daineles gana gerai. 
P'-Iė L. Zupkiutė jam akompa
navo pianu.

Paskiau programo vedėjas 
paprašė publikos sumesti ke
liautojams “ant puspadžių”.

išleista $200,00.0 pinigų pirmų 
trijų mėnesių bėgyje.

John L. Lewis, angliakasių 
unijos prezidentas, atsimetęs 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos su 13 kitų unijų, dabarti
niu laiku savo vadovybėje turi 
apie 1,500.000 įvairių industri
jų darbininkų.

Amerikos Darbo Federacijų-j S. Ragažinskas surinko $12.10. 
je esą likę kiek virš 2,000,000' Pirmiau 
narių.

Pittsburgho distrikte plieno 
ir geležies dirbtuvių darbinin
kų Į naują uniją esą įsirašę 
apie 15,000 ir apie tiek 
šę Chicagos srityje.

Sakoma kad smarkiai 
darbavos Lewis galėtų 
traukti į savo organizaciją 
10,000,000 darbininkų.

išira-

pasi-
su-

OHIO UPĖS NAVI
GACIJA BRANGI

i namuose jiems atsi
lankius aukavo: J. Sakalas $5, 
K. Paulauskąs $2. Viso pasi
darė $19.10.

Pabaigoje klebonas tarė ke
letą žodžių, įvertindamas ke
liautojų prakilnų žygį, ir kvie
tė Lietuvius 
bėję.

Ksliautojų 
publika labai 
ir jų tikslą, 
su Lietuvių nebuvo galima 
kviesti susipažinti su jais.

“D.” Rep.

sugyventi vieny

kalbą ir 
Įvertino, taip 
Gaila tik kad

dainas 
pat

su-

J, O. SIRVYDO BIO
GRAFUOS LEIDI

MO REIKALU

Į ko- 
daugiau vei- 
ir komitetas 
aukų biogra- 
Be to, jau

Juozo O. Sirvydo Biografi
jos rengimo darbą pradėjus, 
veikimas plečiasi, ir pradeda 
pasiekti ne tik jautresnius vei
kėjus bet ir visuomenę, 
mitetą ineina vis 
kėjų Broo klyne, 
gauna vis naujų 
fijos išleidimui.
atsišaukia veikėjai ir iš koloni
jų re tik paremdami prenume
ratomis, bet organizuoja komi
tetus paskatinimui prie to ir 
visuomenę, šiomis dienomis į 
komitetą inėjo šie veikėjai:

Dr. B. K. Vencius, Juozas 
Ginkus, Jonas Svereika, Ksav. 
Strumskis, Juozas Ambrazie
jus, Juozas Tysliava, Pranas 
Vokietaitis, Pijus Bukšnaitis, 
Petras Pusnikas.

Prašome ir kitus prisidėti. 
Susižinoti ir prenumeratas sių
sti prašoma šiuo adresu: Sir
vydo Biografijos Komitetas, 
336 Union Avenue, Brooklyn,

Prie pirmiau paskelbtų pre
numeratų prisidėjo sekanti:

Juozas Tysliava $5.00 
Ks. Strumskis 2.C9
Po $1.00: P. Pusnikas, D. 

Klinga, J. Garšva. J. Dumblis. 
J. Trunca, V. Vyšnius, 1. Sta
nys, P. Jankus, K. Valiūnas, 
P. Bukšnaitis, V. Vaivadaitė, 
B. Gerulis, K. Žibikas (Bos
ton, Mass.) S. Paražinskas, A. 
Augimas, S. Masiulis, A. Ben
deris, A. švabienė, Inž. K. Pus- 

. nikąs, A. Budraitis, K. žemai
taitis, A. Vikrikas. Viso $30.

Sirvydo Biografijos 
Komitetas 

J. Sagys, Pirm.
P. Narvydas, Ižd.

BALTIMORE, MD
“DAINA” STATO SCENOJE 

KARPIAUS “GEGUŽINĖ 
LIETUVOJE”

Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija rengia statyti sceno
je K. S. Karpiaus vienaveiks
mę muzikalę komediją, “Gegu- i 
žinė Lietuvoje”, sekmadienį, 
Lapkričio 29 d., Lietuvių salė- ’ 

veikalas yra gražus.

p. Karpiaus pereitos 
Lietuvo- 

Veikale yrą gražių dainų,

je. šis 
linksmas ir juokingas, parašy 
tas po 
vasaros • atsilankymo 
j e.
šokių ir vaikų žaislų.

Baltimorės Daina dabar tu
ri gerą chorą. Apart dauge
lio pirmesnių gerų dainininkų 
ir dainininkų, dabar prie “Dai
ros” prisidėjo buris jaunuolių, 
vaikinų ir merginų, šie jau
nuoliai yra apsipažinę su Lie
tuvių kalba. “Dainos” chorą 
vadovauja muzikos mokytoja 
p-lė Lelija Geležiutė, kuri yra 
Dainos mokytoja nuo pas šios 
organizacijos įsikūrimo 1931 
metais. Daina deda visas pa
stangas šią gražią operetę kuo- 
geriausia pastatyti, ir prie da
bartinių sąlygų: turėdama ge
rą chorą ir gerus vaidintojus, 
ji perstatys šį kurinį kuogra- 
žiausia. Patartina visiems 
gali dalyvauti perstatyme 
įdomaus veikalo. Do

PROVIDENCE, R

Pastas? Ne, Jie Rūšiuoja
Dainų

Lucky 
Blankas

fflsaBKSBKt 55 >
\ yrai prie dėžučių, didesniajame 

paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė 
gaunamų inilionų įstojimo blankų.

kas 
šio 
Re.

I

gauUąmŲ milionų
Kaip mažesniajame paveiksle matosi, 
tokios tai penkios mašinos reikalingos 
suskaityti įstojimo blankas. Daugiau 
kaip 500 vyru bei moterų buvo su
teikta darbas rūšiuoti, pertikrinti ir 
išskirstyti blankas, kam reikalinga net 
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš 
virš 5.000. kad aprūpinus siuntimą.

“Sweepstakes” lošime, kuris daroma 
podraug su “Your Hit Parade” susi
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant 
visos šalies nuodugnaus cenzo daviniais, 
savaitės populariškiausių dainų, kur 
vyrams bei moterims duodama proga 
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo 
populariškiausias dainas įrašant trijų 
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų 
vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis 
Lucky Strike cigaretų. lengvo užsirū- 
kymo iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

Nuo šio kontesto pradžios trys dirb
tuvės, kuriose Lucky Strike cigaretai 
gaminama, dirba pilną keturios dešim
ties valandų į savaitę laiką ir prane
šama. jog Luckies pardavimas eina 
didyn.

Jau išdalinta 1,500,000 dovanų ir

(langelis ■ rūkytojų supažindintų su 
Luckies su pagelba “Sweepstakes” 
atrado juos tikrai dovanos vertais 
cigaretus, kadangi jie yra pagaminti 
tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar 
pagerinamas perleidžiant jį per Lucky 
Strike išskirtiną, žinoma kaipo “It’s 
Toasted." procesą.

“You^ Uit Parade” ir Lucky Strike 
"Sweepstakes" transliuojama per radio 
du kartu j savaitę — trečiadieniais per 
National Broadcasting Company radio 
tinklą ir šeštadieniais per Columbia 
Broadcasting System.

Palaikymas Ohio upės gero
je tvarkoje, kad ja galėtų lai
vai plaukioti, atsiėjo federalei 
valdžiai $190.000,0.00 nuo to 
laiko kai 57 metai atgal Kon
gresas autorizavo pastatydinti 
pirmą užtvanką ant tos upės.

Ohio upė prasideda nuo 
Pittsbmgho, kur susibėga dvi 
uės, Allegheny ir Monongahe
la, sudarydamos vieną didelę 
srovę. Upė nuteka į vakarus 
pro pietinį Ohio valstijos pa
kraštį ir subėga į Mississippi 
upę.

Dabar dar nebaigti du tven
kiniai, kurių vienas randasi 
prie Emsworth, šešios mylios 
žemiau Pittsburgho, antras — 
ties Gallipolįs, Ohio. Tik ką 
pabaigtas statydinti tvenkinis 
ties Montgomery sala, ? 
lios žemiau Pittsburgho.

Akron, O. — Kaimynys
tėje Cuyahoga Falls tūlas 
Slabaugh nušovė savo pa
čią. du vaiku, ir pats nusi
šovė.

p.

my-

IŠMETĖ Iš DARBU 
l ! 'V

Connellsville, Pa. — Popie- 
ros dirbtuvė išvarė iš darbo vi
sus savo darbininkus, kuomet 
jie suorganizavo uniją. Kom
panija buvo nusistačius unijos 
nepripažinti. Darbininkai bu
vo besitaria streikuoti del to. 
Tuo tarpu dirbtuvės vadovybė 
sulaikė darbus ir įsakė 
ninkams išsinešdinti, 
ninkai pastatė sargus 
kad nebūtų pradedama 
su streiklaužiais.

datrbi- 
Darbi- 
ži urėti 
dirbti

TR.YS UŽMUŠTĄ GRYž- 
TANT Iš BAŽNYČIOS

Huntingdon, Pa. — Du vai-. 
kinai ir mergina važiavę au
tomobiliu iš bažnyčios Spalių 
30 vakare, mažame kelyje su
simušė su kitu automobiliu ir 
liko užmušti.

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

6812 So. Western Ave.
Chicago, Ill

MIRĖ A. BELICKAS

jo

Bartku:

TRUMPOS ŽINIOS
Pas pp. Baublius atsilankė 
Baublienės sesuo A. Ado

maitienė su dukteria iš Bos
ton, Mass.
kitados gyveno Akrone. Da
bar atvažiavo sutvarkyti savo 
nuosavybės reikalus.

Prs p. Vikšnelius lankėsi jo 
žmonos brolis Juozas Šeškevi
čius iš Clevelando.

Pas K. Bartkų, atsilankė 
sūnūs Antanas iš Chicagos

! jo brolis Antanas
Clevelando. Trumpai paviešė
ję jie apleido Akroną.

Piktadariai ant kelio užpuo
lė Pr. Stalioraitį. Nieko ne
pešę pabėgo. Manoma kad bus 
tie patys kurie buvo užpuolę 
biznierių Jocį apiplėšimo tiks
lu.

Susiigo senas Akrono gy
ventojas Kazys Jurevičius, li
goninėje jam padaryta opera
cija. Linkėtina greito pasvei
kimo.

Susirgo p. Matulevičius, gy
dosi miesto ligoninėje.

Juozas Alianskas kritiškai 
susirgo, randasi St. Thomas li
goninėje.

Taip pat liga užpuolė biz
nierių p. Kazlauską. Jis gy
dosi namuose. Linkėtina grei- 

pasveikimo. Kalnas.to

NEWARK, N. J
RENGIA GEN. KONSULUI 

J BUDRIUI BANKETĄ
N:w Jersey Valstijos Lietu

vių Amerikonų Prekybos Bu
tas i engia priėmimo banketą 
naujam New Yorko Generali
niam Konsului J. Budriui sek
madienį, Lapkričio 8 d., Doug
las viešbutyje. Banketas pra
sidės 6 vai. vakare. Kor.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone

i 534 Michigan Ave. Dayton, 0.

MIRĖ. Spalių Id d. eida- 
! mas gatve tapo suparaližiuo- 
tas F. Gurauskas, ir nuvežtas 
i ligpnbųtį Spalių 17 dieną mi
rė. Palaidotas 21-mą dieną.

Vejionis buvo laisvu pažiūru 
ir mėgo 
“Keleivį' 
rytinėmis apeigomis prieš ve
lionio norą. Mirdamas jis pra
šė laidoti laisvai, bet giminės 
pasielgė savaip. Ęe^i.

sukaityti “Dirvą” ir
Palaidotas su baž-

JACK GANS,ON IM
TYNIU TVARKY

TOJAS

MONTREAL, KANADĄ. — 
Imtikas Jack Ganson, sugryžęs 
iš Lietuvos pereitą pavasarį, 
buvo pakviestas vadovauti im- 
tikų sutvarkymą Forume, kur 
kas savaitę rengiama dideles 
imtynės ir traukia tūkstančius 
žmonių.

Jack Ganson pasakoja ši
taip sporto žurnale Forum, kur 
įdėta jo atvaizdas ir pasikal
bėjimas su juo:

“Septyni mėnesiai atgal aš 
atvykau į Montreal. Man sa
kydavo kad Kanadiečiai yra 
di argingi žmonės, kad Mont
real yra vienas iš didžiausių 
imtynių centrų šiame konti
nente, bet kad žiūrėtojai turi 
gauti geriausias imtynes —1 
“nieko kito kaip tik geriausią

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

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

—Susisiekimo istorijoje pa
darytas naujas žingsnis, kuo
met prieš savaitę laiko sujun
gta geležinkeliu susisiekimas 
Londono su Paryžium. Vago
nai su keleiviais keltu perve
žami per Anglišką kanalą ir 
vėl uždedami ant bėgių kitame 
kanalo krašte.

Prancūzija 
nustatyti 
leisti tik

ir 
nie- 
per 
un-

—MĖGINAMOJI kariume- 
nė. Anglija i kariumenę vy
rus imti išdirbo naują planą. 
Pas juos imami savanoriai, pa
našiai kaip Amerikoje. Taigi 
dabar bus imami šešiems mė
nesiams mėginti. Jei nepa
tiks, gali išeiti, gaudami $30 
ir kariumenės algą. Bet per 
5 metus reikės po 14 dienų 
kasmet vėl tarnauti. O jei pa
tiks. gali pasilikti kariumenė-Spalių 23 d. po trumpos li

gos .mirė Adomas Belickas. 
Sirgo tik šešias dienas plaučių 
uždegimu. Palaidotas iš šv.
Jurgio bažnyčios Alyvų Kalno 
kapinėse Spalių 26 d. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių, 
važiavo apie 80 automobilių.

Poni Adomaitienė | Jis buvo per 8 metus šv. Jur
gio parapijos zakristijonu, to
dėl daug žmonių jį pažinojo. 
Buvo geras, linksmo budo ir 
malonus žmogus.

Paliko žmoną ir vieną savo 
tikrą dukterį našlaite, ir vieną 
pesuni ir podukrę, kuriems jis

ir buvo visada kaip tikras tėvas. 
Paliko vieną savo biolį Det
roite ir vienį Toronto, Kana
doj, ir brolį ir seserį Lietuvo
je. Iš Lietuvos paėjo nuo Pa
baisko, Ukmergės apsk.

Vietiniai, kas tik patyrė a-, 
pie jo mirti kiekvienas jo gai
lauja, nes jis mokėjo visus j 
gražiai užkajbinti, kaip senam! r _
taip ir jaunam rasdavo malonų , Montrealui” man buvo sakoma, 

kad geri žnionės Aš patyriau kad tie abu da
gy vena. Lai jam tykai yra taip kaip sakyta. Be. 
šios šalies žeme- jokios abejonės Kanados žmo-1 

Ašara, nes yra draugirgiausi žmonės | 
pasaulyje. Ne man priklauso 
pasisekimas ‘Naujos Dalybos’ 
Montrealo imtynėse, bet vi
siems tiems žmonėms kurie 
padarė jas galimomis.

“Du kartu pereitų septynių 
mėnesių bėgyje mes sumušėm 
laikytojų skaičiaus rekordus, 
ir aš tikiu kad šią žiemą galė
sim tą padaryti vėl.”

Matot, Amerikos kontinente 
turim ne tik gert] Lietuvių itn- 
tikų bet ir imtynių tvarkyto
jų. Jack Ganson per kelis me
tus iiuvo imtynių tvarkytoju 
San Francisco mieste, paskui 
išvažiavo pasisvečiuoti į Lie
tuvą, pereitą žiemą, kartu ap
lankė kitus Europos miestus, 
ir anksti pavasarį .sugryžęs įi 
Ameriką, buvo pakviestas va
dovauti imtynėmis Kanados; 
didžiausiame mieste ir geriau-1 tavimai 
šiame imtynių centre.
tina jam geriausio pasisekimo. I brangiau 

a i tė kainas
svk leido

—Britanija,
Amerika tariasi 
falinius pinigus 
Čentralir.ius bankus. Aukso

I , . ■ .

cija nustatyta $35.
—Klaipėdos miestui sparčiai 

augant, nežiūrint kad mieste 
statyba vyksta sparčiai, vis del 
to mieste stokuoja gyvenamų 
namų.

—Marijampolėje pradės tie
sti Prienų plentą, geležinkelio 
tiltą, ir veikiant cukraus fab
rikui pasirodo stoka darbinin
ku.

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
de ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

žodi. Gaila 
taip trumpai 
buna lengva 
lė.

PAJIEšKAU dėdę Aleksan
drą Andriuną; iš Lietuvos pa
eina Nauj Kietaviškių mieste
lio, Trakų apšk. Apie 30 me
tų Amerikoje. Pirmiau gyve
no Boston, Mass., dabai- neži
nau kur randasi. Jis pats ar
ba kas apie jį žino prašom at
siliepti. Veronika Andriunai- 
tė, po .vyru Rudienė.

605 W^ship&ton st..
Akron, Ohio.

rekordus,

8 S3 6

—Lenkai prie Danzigo, Her 
lio pusiausalyje pradėjo staty
ti dideles tvirtoves. Tai dalis 
Lenkų dešimties metų ginkla
vimosi plano.

—-Rusijoje steigiama kūno 
formoms, odai, plaukams sau
goti ir šlakams naikinti insti
tutas. Pirmiau grožio kultū
ra sovietuose buvo apšauktaį 
“buržujiška”, visi turėjo vaik-l 
ščiot apsileidę kad negauti į 
kailį.

—New Yorke, viena stiklo 
bendrovė ruošiasi statyti pen
kių aukštų namą tik iš stiklo. 
Kompanija tvirtina kad atei
ties namai visi busią stikliniai.

—-Lietuvos mokslininkai iš- 
matamo Tauragnų ežerą. Pa
sirodo, jis užima 630 ketvirtai
nių hektarui plotą, 10 kilomet
rų ilgio ir 64 metrų gylio.

—New Yorko Pasaulinei pa
rodai, kuri įvyks 1939 metais, 
planai jau paruošti ir finan
suotoji] užgirti. Viso inves
tuota $125,000,000 ir statybos 
darbai prasidės Gruodžio mė
nesį. Įrengimai nebus panai
kinti po parodos, bus paliktas 
paikas su pasilinksminimo vie
tomis. ' • '

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI

Stotis WIND, Gary, Ind.
Sekmadieniais 4:45 po pietų 

(3:45 p.p. Chicagos laiku) 
šiokiais vakarais 7 :(>0 vai.

i - f t ' 1 i I ' U ‘ • | ,

(6 vai. Chicagos laiku)

; KALĖDINĖS EKSKUSIJOS

—Veldėti joj prasidėjo areš- 
maisto pardavėj ų už 

Linkę- tai kad jie maistą pardavinėja 
negu valdžia nusta- 

Jo Lietuviška pavardė yra į te kainas, ir daugiau negu ant 
I Karabinas. Lietuvis. J syk leido maisto parduoti.

PER 
/^KLAIPĖDĄ 

Lietuviams gerai 
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS
' " LINIJA

(Per Gothėnbūrgą, Švediją

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

Drottningholm .. Lapkr. 19* 
Gripsholm ........ Gruodžio 8*
* Kalėdine Ekskursija i. Lietuvą.

,Brošiūrėle apie kelionę ir Kalėdi
nes ekskursijas į Lietuvą gaunama 
nemokamai, visose musų autorizuo
tose agentūrose ir Švedų Amerikos 
Linijos skyriuose.

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

Rockefeller Center. N. Y. City
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Apie Suoi 
. sako: “Baltijos 
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SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

Iškilmingai Atidaryta Užsienio Lietuvių 
Studijos V. D. Universitete

Pražiai Paminėta SLA. ir LRKSA. 50 Metų Sukaktis

(Tęsinys iš pereito num.)

AMERIKOS PAKRAŠČIAI — BET DAR 
NAMAI TOLI...

RUGSĖJO 27, Laive “Gripsholm”. Ramu. 
Vakarykščia audra ėjo, praėjo ir pasibaigė.

Praplaukėm Halifaxa, kur šios linijos lai
vai kaip kada stoja, bet ne visada. Jie ten iš
leidžia keleivius vvkstančius i Kanada. Nusi- 
bodo jau ne tik mums pasažieriams bet ir lai
vo darbininkams — ir jie liuesą valandėlę tu
rėdami, išėję ant denio žiuri į kraštą, spėja 
kuri čia vieta, nors krašto visai nematyt. Ma
tuoja žemėlapi, kuris parodė kiek prakeliauta 
ir kiek dar likę, spėjinėja kada pasieks kraštą, 
nors jie neturi kur eiti, atplaukę Į New Yorką 
vėl gryš atgal.

APIE SUOMIUS. Turėdamas visą liuosą 
dieną, nuėjęs Į skaityklą pastudijavau daugiau 
apie Suomius-Finus. Laivo skaityklai yra pa
dovanota ta Angliškoje kalboje knyga apie Suo
mius, iš ko keleiviai, neturėdami ką veikti, ga
li daug apie tą tautą patirti.

Butų gerai kad Lietuviai parūpintų tokias 
knygas ir išdalintų laivams.

Suomiai yra pati šiaurutinė tauta iš visų 
civilizuotų kultūringų tautų Europos kontinen
te. Jos žemės plotas yra didesnis negu Lenki
jos, tačiau gyventojų teturi 3,100,000. arba tik 
tiek kiek Lietuva. Iš Suomijos gyventojų apie 
11 nuošimčių yra švedų ir kitų, o likusieji visi 
Suomiai.

Suomija guli prie Baltijos vandenų: Bot- 
nijos ir Finiškos užlajų iš rytų-pietų pusės, 
ši pavandenio sritis ir yra tirščiausia apgyven
ta ir čia randasi jos sostinė Helsinkai ir kiti 
miestai. Kita Suomijos dalis nusidriekia toli

rėje stūmė juos j pietus. Bet Lietuvių matyt 
butą stipresnių anais senais laikais, ir kaip 
tik Lietuviai užuodė Baltijos jurą, prie jos at
ėjo ir pasiliko. Suomiams, suprantama, vietos 
neliko, jie turėjo trauktis atgal šiaurėn.

Ne tik kantelės-kanklės, bet ir “pirtis” jų 
kalboje vartojamas žodis paimta iš Lietuvių. 
Suomiai nesuseka kaip senai galėjo jų protė
viai pradėjo statytis namus iš sudėtinų rąstų, 
bet ,sako kad galėjo išmokti tokius namus sta
tyti tada kai gyveno greta su Baltijos žmonė
mis, taigi Lietuviais. Tas žodis reiškia ir pir
tį ir gyvenamą namą, “pirkią”. Senoji Suo
mių “pirtis” (jie rašo “pirttis”) buvo taipgi 
“dūminė”, be kamino. Buvo daugiausia vienas 
kambaris su skyle lubose dūmams išeiti ir su 
ugnia'kuriu viduryje aslos.

Suomių rašybinė kalba gabaus susidarė iš 
senos Finų, Karelų kalbos. Net garsi jų tauti
nė poema, “Kalavela”, buvo parašyta Kareliš
ka kalba 100 metų atgal. Nuo tos poemos 
pasirodymo ir- pradėjo jų rašybinė kalba dau
giau nusistatyti, kaip musų Lietuvių rašybinė 
kalba priėmė Suvalkiečių tarmę, — iš paski
rų Suomių dialektu išsivystė jų tautinė kalba.

Kankles-kanteles Suomiai vadina savo tau
tiniu muzikaliu instrumentu.

Kaip Suomiai kanklėmis naudojasi. Savo 
dainas jų liaudis paįvairina kanklių muzika. 
Jei yra gabus kanklininkas, jis su dainuotojais 
kartu skambina. Jei kas dainuoja vienas, arba 
pats kanklininkas dainuoja, jis atidainuoja 
posmą dainos be kanklių, paskui kanklėmis pa
kartoja padainuotą melodiją, ir vėl ima žodžius.

Tarp senovės Suomių buvo toks paprotis 
kad: jaunam suaugusiam vyrui pačiam nereikė
davo rūpintis apie žmoną. Kaip tik vaikinas 
subręsta jo motina ar teta ar šiaip gera kaimy-

Kaunas. — Spalių 18 d. Vy
tauto Didžiojo Universitete bu
vo iškilmingai atidaryta Užsie
nio Lietuvių Studijos. Į jų 
atidarymą prisirinko daugybė 
studentų, universiteto profeso
rių ir įžymių visuomenės vei
kėjų.

Pradžioje Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti akademinio 
skyriaus pirmininkas Ant. Pa- 
leckas savo įžangos įžodyje pa
žymėjo kad šiose studijose bus 
tiriami ir nagrinėjami patys 
gyviausi ir svarbiausi užsienio 
Lietuvių klausimai. Į studijų 
atidarymo garbės prezidiumą

buvo pakviesti: universiteto 
rektorius Prof. M. Roemeris, 
Pasaulio Liet. Sąjungos pirmi
ninkas Adv. R. Skipitis, ats. 
Gen. Prof. T. Daukantas, Dr. 
A. M. Račkus, sportininkas Pr. 
Lubinas, Prof. K. Sleževičius, 
Prof. St. Šalkauskis ir A. Ka- 
sakaitis.

Atidarydamas užsienio Lie
tuvių studijas Prof. Roemeris 
savo žodyje nurodė kad pasku
tiniu metu jau daug kas yra 
daroma užsienio Lietuvių rei
kalais, jau yra pasireiškus pla
tesnė Lietuvos visuomenės ini- 
ciativa, kuri yra sveikintina.

nė pradėdavo rinkti jam gyvenimo draugę, ir 
išrinkdavo ir apvesdindavo. .. . Tas gal juo
kinga, tačiau tai yra pirmpradinio protauti pra
dėjusio žmogaus šeimyninio gyvenimo forma. 
Tais laikais kada žmogus apie civilizaciją nie
ko nežinojo, moterys rūpinosi šeimos užlaiky
mu ir vaikų auginimu. Moterims reikėjo pra
dėti rūpintis savo apsauga ir globa. Pirmiau 
to, tėvai savo vaikų nežinojo, motina buvo visa, 
šeimos galva. Taigi, motinoms ir pradėjo at
eiti į galvą pasirūpinti šeimos mazgais. Tai 
buvo prigimtis, toks instinktas, kaip yra pas 
nekuriuos gyvulius, kurie neprotauja, bet ge
rai išlaiko savo šeimą. Nuo to, toliau išsivys
tė ir tas Suomijoje praktikuotas senesniųjų 
moterų pasirūpinimas suvesti sūnų į porą su 
kitame kieme augančia mergaite.

Pas Lietuvius merginų vogimo paprotis 
buvo jau daug vėlesnis vedybų būdas, surištas 
daugiau su karžygiškumu, ir tas rodė kad Lie
tuviai jaunikaičiai patys rūpindavosi savo gy
venimo drauge, neduodavo moterims į tai kiš
tis. .. . Tai buvo jau didelė pažanga nuo “mo
terų valdžios”, matriarchato.

Merginoms motinos padėdavo susikrauti 
kraitį, net be tėvo žinios ir rūpesčio.

į šiaurę ir ten išeina į šiaurės okeaną. Toliau 
į šiaurę žmonių gyventi skystai, ir tie nėra 
perdaug kultūringi.

Suomijos žemės plotas yra 387,42G ketvir
tainių kilometrų. Iš to ploto 343,100 ketv. ki
lometrų yra sausumos ir 44,286 klm. vandenų, 
nes Suomija labai ežeruota šalis.

Daugiausia Suomijos žemės yra akmeny- 
nai-uolos, taip kaip Švedijos ir Norvegijos, ir 
yra daug kainuotume, kur arba niekas neau
ga arba auga tik medžiai, daugiausia spygliuo
čiai. Suomija garsi savo desėtkais tūkstančių 
įvairaus didumo ežerų. Dirbamos žemės ma
žai, bet užtenka kiek reikia pramitimui, nes ir 
gyventojų turi sulyginamai mažai. Tik šešta
dalis to viso Suomijos ploto yra ariamos žemės, 
bet yra ir geros žemės kuri neariama, nes toli 
šiaurėje, kur niekas nespėja sunokti.

Suomiai pakilo Vokiškoje kultūroje ir to
dėl yra gerai pažingėję, nei kiek neatsilikę nuo 
Vakarų Europos jokioje srityje, net muzikoje. 
Ūkės gerai tvarkomos.

Pačioje šiaurinėje dalyje, prie šiaurinio 
okeano, Suomija susieina su Norvegija, jų tar
pe yra įsispraudęs pats šiaurinis Švedijos ga
las. Iš rytų Suomijai guli Rusija. Vasaros 
metu Suomijos šiaurinis galas, kaip ir Švedi
jos, Norvegijos ir Rusijos, turi dieną ištisas 
24 valandas laiko, per pusantro mėnesio, žiemą 
gi ten buna kelios savaitės ištisai tamsios.

Pačioje šiaurėje, šiaurinio okeano pakraš
čiais, gyvena Laplandai, kurių yra keliolika 
tūkstančių. Jie tai yra necivilizuoti žmonės.

Apie Suomių kalbą Martti Rapola šitaip 
sako: “Baltijos Suomių ir Indo-Europiečių kal
bos neturi nieko bendro viena su kita, be pasi
skolintų keleto žodžių, kuriuos žmonės pasiėmė 
gyvendami vieni greta kitų. Kuomet ‘tikroji 
Suomių’ kalba dar buvo visai atskira kalba ji 
tada buvo paįtekmėta originale Lietuvių kalba 
ir senoviška Teutonų kalba, ūš kurių ji gavo 
daug skolintų žodžių, nors visai nėra giminin
ga toms tautoms ir kalboms.” Tas reiškia kad, 
mokslininkų ištyrimais, kitados Suomiai buvo 
nusišlieję daugiau į pietus Baltijos pakraščiais 
ir susisiekė su Lietuviais. Kuomet Teutonai 
užkariavo Estiją ir Latviją, Vokiečių kultūra 
ir paskiau protestantizmas pasiekė ir Suomiją. 
Iš Vokiečių jie paėmė ir dalį žodžių.

“Tikroji Suomių” kalba paeina iš Finno- 
Ugrų, kuri yra šaltinis Vengrų kalbos. Toliau, 
Finno-Ugrų ir Samojedų kalbos paėjo iš origi- 
nalės Uralu kalbos, bet ar jos buvo giminingos 
su Mongolų, Turkų ar Totorių kalbomis, kaip 
tam tikrų kalbininkų tikėta, neprirodyta. Nei 
gi tyrinėjimai privedė kad originale Uralu kal
ba buvo gimininga originalei Indo-Europiškai 
kalbai.

Tas parodo kad Suomiai kada nors gyveno 
pietų Baltijos kraštuose ir buvo vėliau užėju
sių Lietuvių atstumti. Lietuviai galėjo atsi
nešti kankles iš savo pirmesnės tėvynės, ir nuo 
Lietuvių Suomiai galėjo jas pasiimti. Kad Suo
miai iš šiaurės galėjo ateiti į pietus nėra nuo
stabu, nes sunkus gyvenimas ir klimatas šiau-

Lietuvos išeivijos klausimui 
spręsti reikia nustatyti pačią 
emigracijos ir emigrantų pro
gramą, reikia ją racionalizuoti 
ir įvesti į valstybės politikos 
programą. Baigdamas savo 
kalbą Prof. Roemeris Vytauto 
Didžiojo Universiteto vardu 
pasveikino SLA. ir LRKSA. jų 
50 metų veikimo sukaktuvių 
proga.

Po rektoriaus atidaromosios 
kalbos buvo sugiedotas Tautos 
Himnas, o Vytauto Didžiojo 
Universiteto choras sudainavo 
dvi J. Žilevičiaus dainas, “Anoj 
Pusėj Ežero” ir “Pasakyk,

Bet buvo ir toks paprotis: per Sekmines 
jaunimas sueidavo žaisti, vyrai stodavo prieš 
merginas į eilę. Vienam kitą pamėgus, vaiki
nas galėdavo vestis tą mergaitę sau į kamarą 
ir su ja susigyventi, tik vėliau užbaigdavo ve1- 
dybų apeigų formalumą.

Pasogos užtekdavo karvės, avies, ir šiokio- 
tokio kraičio, ką pati duktė su motina pasi
rūpindavo. Mergaitei reikėjo būti gerai audė
jai, nes kožnas į sutuoktuvių apeigas užkvies
tas svečias gaudavo nuo businčios nuotakos 
sau marškiniams drobės!

Po šliubo, jaunajai užrištom akim reikėda
vo bandyt pataikyt uždėt savo vainiką aplink 
stovinčioms jaunoms mergaitėms ant galvos. 
Kuriai vainikas tekdavo, ta, sakydavo, sekan
ti ištekėsianti.

Kiek primitiviškiau ir su daugiau prieta
rų susivesdavo Karelijos Suomiai. Būdavo su
tuoktuvių dieną nešiojama kirvis nuvaikyt pik
tas dvasias ir businčius priešus. Į jaunosios 
namus eidami svečiai turėdavo pereiti per tar
pą degančių šiaudų kūgių, “nuvalyt” save.

Jaunoji parėjus į vyro namus, turėdavo 
atrišti arklio kamantus, kad jai lengviau butų 
atlikti gimdymas.... £Bus daugiau)

Balsas Aiškus, Lyg Varpas
Kalbos dovana . . . tai žmogaus didžiausias fyzinis 
skirtingumas nuo kitų gyvūnų! Tai neapkainuojatna 
dovana, kuri turėtų būti saugojama . . . laikoma taip 
aiški, kaip varpas . . . laisva nuo knitėjimų ir kosulio! 
Kasdiena tūkstančiai vis daugiau žmonių pamato, jog 
jauslios gerkles plėvės reikalauja lengvo užsirūkymo! 
Taigi paimkit pavyzdį nuo tų, kurie remiasi savo 
balsu ir stokit prie atsivertimo i Luckies — lengvo 
užsirūkymo iš kvapsnių vidurinių aukščiausiai apkai- 
nuoto tabako lapų . . . lengvo užsirūkymo su neap- 
kainuojama Lucky Strike nuosavo "Toasting pro
ceso gerklės apsauga. Sustokit ir pagalvokit apie 
savo gerklę — savo balsą ... ii- mes manome, jog 
jūs taipgi atsiversti i Luckies — lengvą užsirūkymą.

★ ★VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★
"Sweepstakes" Tvarkymui Dadėta 45,000 

Kvadratinių Pėdų Grindų Pločio
Į Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes” pilami 
Įstojimo atvirutės iš kiekvienos šios 
šalies valstijos. Ištikrųjų jų tiek daug, 
kad išsinomavom dar 45,000 kvadrati
nių pėdų 
aukštus 
kymui. 
stakes’’ 
lošimu.

jrindii pločio — Iris ištisus 
— to milžiniško skaičiaus tvar- 
Nestcbetina, kad mes “Sweep- 
ir vadiname tautiniu eigaretu

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
YRA MALONUS JŪSŲ 

GERKLEI

Nuo 9 iki 5. i.* po tų valandų 
taipgi, kiekvienas pageidauja 
svarios gorklės-oiikaus bako. 
Tad paimkit pavyzdį nuo tų. 
kurio remiasi ant savo balso 
ir atsiversk!! j lengva užsirū- 

kymq - į Lucky Strike.

luck,
Ar jūs jau Įstojo!? Ar laimėjo! savo 

skoningus Lucky Strikes? An! radio 
transliuojama muzika. Atsisuki! radio 
ant “Your Hit Parade” — trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais. Klausykit, spręskit 
ir palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi- 
pirkit pakeli šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt tuo ką nors netenka!. 
Jūs Įvertinsite Luckies pirmenybę — 
Lengvą Užsirūkymą iš turtingo, brau- 
datis-kūno tabako.

-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"iT'S TOASTED" ®

ęoprrlaiit 1B30. Tb« Ajn«rlrxn Tvbaeco Catpitu

Mergele”. Karo Muzejaus or
kestras sugrojo himną “Lietu? 
viais Esame Mes Gimę”. ■

Į susirinkusius gražią kal
bą pasakė Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos ir Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pirmi
ninkas Adv. R. Skipitis. Jis 
pareiškė:

“Pirmiausia tebūna man lei
sta pasveikinti Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti aka
deminį skyrių už organizavi
mą paminėjimo didžiųjų Ame
rikos Lietuvių organizacijų 50 
metų jų darbo sukaktuvių ir 
už organizavimą užsienio Lie
tuvių studijų. Didžiausios A- 
merikos Lietuvių organizaci
jos — Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ir Lietuvių Rymo- 
Katalikų Susivienijimas Ame
rikoje — per 50 metų padarė 
Lietuvybės išlaikymui milži
niškų darbų. Bet tų organiza
cijų reikšmė ir dabar tebėra 
labai didelė. Tų .organizacijų 
vadai ir darbininkai verti dide
lės pagarbos, o Lietuvos visuo
menei pravartu daugiau žinoti 
tiek apie tų organizacijų isto
riją, tiek apie dabartinę jų 
veiklą. Todėl musų akademi
nės jaunuomenės sumanymas 
tų organizacijų sukaktį pami
nėti yra labai pagirtinas.’,’

Adv. Skipitis plačiai išdėstė 
reikalą Lietuvos Lietuvių ben
dradarbiavimo su Amerikos iš
eiviais, įvairiais budais jiems 
pagelbėt Lietuvybės išlaikyme 
ir ką Lietuva gavo ir vėl gali 
tikėtis gauti iš savo išeivių.

Toliau kalbėjo Amerikos Lie
tuvis sportininkas Pranas Lu
binas. Jį susirinkusieji sutiko 
didelėmis ovacijomis. Pranas 
Lubinas savo kalboje pažymė
jo kad jis mato jog Lietuvos 
Lietuviams rupi užsienio Lie
tuvių reikalai, jų vargais ir 
rūpesčiai. Toliau Pr. Lubinas 
paaiškino kodėl Amerikos Lie
tuvių jaunimas mažai moka ar
ba visai nemoka Lietuvių kal- 
kos. Jis sako, Amerikoje gi
mus jaunuomenė neturi iš kur 
Lietuvių kalbos išmokti. Tė
vai kalba tik siaura kalba, var
toja mažai žodžių, o einantiems 
mokslus tų žodžių dažnai pri
trūksta. Antra, jie neturi kny
gų iš kurių Amerikos Lietu
vių jaunimas galėtų tinkamai 
pramokti Lietuvių kalbos. Taip 
pat Amerikos Lietuvių jauni-

1 mui reikia surasti galimumo 
daugiau sužinoti apie Lietuvą, 
jos istoriją ir jaunimą.

“Aš matau kokia graži ir 
turtinga mano tėvų kalba. Man 
gaila kad aš tiek mažai temo
ku Lietuviškai. Aš dar kuri 
laiką pabusiu Lietuvoje, jus 
man padėsit, o aš tikiu kad 
per tą laiką gerai išmoksiu 
Lietuviškai ir padėsiu Lietu
vių kalbos pramokti kitiems 
Amerikos Lietuvių jaunuo
liams,” pareiškė Pranas Lubi
nas.

Sekė keletas sveikinimų, ir 
po to Dr. A. M. Račkus skai
tė paskaitą apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ir apie 
Lietuvių Rymo-Katalikų Susi
vienijimą Amerikoje, šių or
ganizacijų 50 metų sukaktu
vėms paminėti. Nušvietė S. 
L. A. ir LRKSA. veikimą, jų 
įsikūrimo istoriją ir šių orga
nizacijų didelius nuopelnus 
Lietuvai ir Amerikos Lietuvių 
Lietuvybės išlaikymui. Drau
ge prelegentas nurodė ir Ame
rikos Lietuvių spaudos vaid
menį Lietuvybės stiprinimo 
darbe. Paskaita buvo išklau
syta su visu atidumu.

Šios užsienio Lietuvių stu
dijos Vytauto Didžiojo Univer
sitete tęsis iki ateinančių me
tų pavasario. Įvairiems užsie
nio Lietuvių klausimams na
grinėti yra pakviesti žymus 
Lietuvos ir užsienio Lietuvių 
veikėjai. Netrukus paskaitas 
pradės skaityti Prof. Kazys 
Pakštas, Prof. Kan. F. Kemė
šis, Gen. Prof. T. Daukantas, 
O. Milašius ir visa eilė kitų.

Studijomis Lietuvos visuo
menė domisi. Jas lanko ne tik 
universiteto studentai bet ir 
plačioji Lietuvos visuomenė.

T<?b a-r-a.
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PREZ. ROOSEVELT LIKO
F. D. Roosevelt liko prezidentauti antram terminui. 

Iš to galima džiaugtis. Roosevelt savo sumanumu nu
slopino depresiją, nors kai kam tas ir brangiai atsieina. 
Įvesta visokių taksų. Bet ir į juos reikia žiūrėti iš ge
rosios pusės. Tai yra tik paleidimas pinigų į cirkulia
ciją. Pinigai vaikšto tarp musų, jie niekur iš šalies ne
išeina ir nedingsta.

Milijonai darbininkų ir jų šeimų buvo išgelbėti nuo 
bado parupinimu viešų darbų ir išjudinimu privatinių 
industrijų dirbti ir imti darbininkus atgal.

Toks gausus už Rooseveltą balsij atidavimas yra 
ne kas kita kaip supratingų Amerikos gyventojų pareiš
kimas Rooseveltui padėkos už tai ką jis gero padarė.

Šie rinkimai, įsitėmykit, praėjo kitaip negu buvo 
paprastai kalbėta ir net praktikoje taip vyko kiekvienų I 
rinkimų periodu eilės metų pirmiau.

Seniau būdavo, prieš rinkimus, net darbai žymiai 
apsistodavo. Žmonės kalbėdavo jog kapitalistai taip 
daro, sulaikydami darbus, norėdami išversti jiems ne
patinkamą prezidentą, ypatingai jeigu prezidentas bū
davo Demokratų partijos narys.

Kodėl gi šį rudenį darbai nesumažėjo? Todėl kad 
dirbtuvės turėjo užsakymų kuriuos reikėjo išpildyti.

Paprastai su darbų varymu ar sulaikymu galima 
žaisti kada neturi ką veikti. Seniau, kuomet dirbtuvės 
gamindavo ir laikydavo didelius savo gaminių pervir-i lauta. 
sius, galėdavo sulaikyti darbus prezidento rinkimams 
artinantis. Dabar perviršių negamina, nes viskas eina 
sulyg užsakymo.

Nežiūrint kaip kapitalistai norėjo Rooseveltą iš
stumti iš prezidentystės, ir net savo darbininkus gąsdi
no visokiais baubais, tačiau darbu nesulaikė. Sulaikę 
darbus patys butų panešę nuostolius.

Roosevelto laiku, atkiūto bankai ir išdirbystės, ku
rios pirm to buvo bebankrutijančios. Šalis atsistojo 
ant stiprių pagrindų. Tai ekonomiškai.

Prie Roosevelto Įvyko ii- kitii žymių permainų — 
sugrąžinta alkoholinių gėrimų biznis, iš ko yra naudos 
valstijoms ir valstybei. Padaryta kitokių pamainų ir 
pagerinimų.

Svarbiausias visuomenės gerovės atžvilgiu yra tai 
pravedimas Socialės Apsaugos Įstatymo, kuris apima 
apdraudimą nuo bedarbės ir senatvės pensiją. Tiesa, 
kiekvienas darbininkas iš savo algos turės mokėti kas 
savaitė po keliolika centų i pensijų fondą. Bet argi 
jums nerupi jūsų likimas senatvėje kad butumet prie
šingi atidėti tuos keliolika centų senatvei, kuomet da
bar Įvairiems net labai nereikalingiems dalykams 
mėtot kas savaitė dolarius, kai tik dirbat? Argi 
to reiktų zurzėti prieš prezidentą ir valdžią?

Kokie bus sekanti keturi metai prie Roosevelto
žino nei pats prezidentas. Dalykai nepriklauso nuo jo 
vieno. Priklauso net ne nuo pačios Amerikos, bet nuo 
viso pasaulio.

Gyvenkim atsargiai, tahpiai, protingai, žiūrėkim Į 
ateiti su viltimi.
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/ SLA. 50 ĮMETU SUKAKTUVĖS
ŠLA. Prezidentas F. J. Bagočius skelbia “Tėvynės” 

nr. 44-me proklamaciją SLA. reikalais.
Toje proklamacijoje pranešama kad SLA. 50 metų 

gyvavimo sukaktuvės sueina Lapkričio 22 dieną. Pra
šo kuopas ir apskričius -stengtis tą dieną, arba kurią ki
tą patogią dieną Lapkričio mėnesį, tinkamai atžymėti. 
Siūlo ta proga parinkti aukų i Moksleivių arba Našlių 
ir Našlaičių fondus.

Toliau, atkreipia dėmesį i SLA. Auksinio Konkur
so Vajų, ragindamas kuopas ir organizatorius Lapkri
čio bėgiu ypač pasidarbuoti prirašant daugiau naujų na
rių Į Susivienijimą. '

Sveikiname Susivienijimą Lietuvių Amerikoje jo 
reikšmingose sukaktuvėse. Amerikos Lietuviams pri
mename štai ką: Dabar jums yra proga įsirašyti Į Su
sivienijimą, viena, todėl kad įstojimas papigintas, an
tra, kad daugybei jums dabar dar yra laikas įsirašyti, 
už mėnesio-kito gali būti pervėlu!

DU NAUJI 
LAIKRAŠČIAI

Chicago j e pradėtas leis
ti naujas laikraštis Angliš
ka. kalba, skiriamas Ame
rikos Lietuvių jaunimui.

Laikraštis yra nedidelio 
formato, 6 puslapių. Ma
tomai leidžiamas katalikiš
kų pažiūrų žmonių. Chi- 
cagai toks laikraštukas rei
kalingas, galės sutraukti 
aplink save.daugiau jauni
mo, kuris Į Lietuviškus lai
kraščius žiuri šaltai.

Antrašas: 2215 W. Cer- 
mak Rd., Chicago, Til.

Iš Buenos Aires, Argen-

tinos, atėjo 1-mas nr. laik
raščio “Išvien”. Tai dar 
vienas laikraštis Pietų A- 
merikos Lietuviams.

ŠĮ laikrašti redaguoja ir 
leidžia Matas Šalčius, ku
ris nesenai iš Lietuvos nu
vyko Į Pietų Ameriką.

Laikraštis 8 puslapių.

Paskiausiomis skaitlinė
mis remiantis sakoma Suv. 
Valstijose šiuo laiku esa
ma 128,429,000 gyventojų.

Suv. Valstijose išleidžia
ma 2300 dienraščių. Jie 
yra ir Amerikoniški ir ki
tokių tautybių.

tais iš vietos išstumti, Roo- Į 
sevelt neparodė jokios ne-, 
apikantos ir jo neignoravo.

Gražu taipgi kad Landon 
pasveikino laimėtoją, nors 
jam visapusiai buvo užtik- j 
rinta laimėjimas ir išrodė 
kad jis pats bus preziden-1 
tu, o už kelių valandų tą 
pačią balsavimų dieną pa
tyrė kaip labai apsivylė.

Šie prezidento rinkimai 
suaikvojo daugiausia pini
gų negu kurie kiti rinki
mai pirmiau. Politikieriai 
“gelbėjimui šalies” išleido 
$13,000,000 agitacijai kož- 
na pusė už savo partiją.

VEDYBOS IR 
SVEIKATA

Kaune veikia Sveikatos 
Dr-jos konsultacinis punk
tas ■ sveikatai patikrinti 
prieš vedybas.

Tas labiausia liečia lytiš
kas ligas. Kiekvienas vy
ras ar panelė turi teisę pa
reikalauti savo busimo gy
venimo draugo Įrodymą šar
vo sveikatos stovio, nes ka
ro metu ir po karo Lietu
voje liko lytiškų ligų.

Sveikatos įrodymo reika
lavimas tokiu budu turi I dų, išrastas galima sakyt 
dvejopą svarbą: viena, kad 
gali reikalauti iš savo bu
simo gyvenimo draugo ar 
draugės sveikatos įrodymo, 
jei turi kokią abejonę; an
tra, kiekvienas ir kiekviena 
kurie įsimyli ar šiaip ma
no apsivesti jaučia sau pa
reiga patikrinti savo svei
katą prieš apsivedimą, ne
laukiant iki bus pareika- 

. Tokiu budu sveika
tingumas ir taisomas.

KAIP ATSIRADO
IODINAS

Vaistas vardu lodinąs, 
naudojamas gydymui žaiz-

PASAULIO PABAIGA KURI 
NEATĖJO

Krikščioniškojo tikėjimo išpažintojai 
keletą kartų laukė pasaulio pabaigos. Bet 

į svarbiausia ir su didžiausia baime pasau
lio galo laukta 999-metais, 937 metai at
gal, kuomet artėjo 1000-nis metas. .

Krikščionys tą savo įsitikinimą rėmė 
j Biblijoje apie tai aprašymu, Reveliacijų 
Į skyriuje, kur 20-me skyriuje sako: “Ka
da sueis tūkstantinis metas, šėtonas bus 
paliuosuotas iš savo nelaisvės, ir eis klai
dinti ir suvedžioti tautas visuose ketu
riuose žemės kampuose....”

Tie laikai buvo pats viduris Europos 
žmonės ti- 
nuolatinėje

per klaidą.
1812 metais Prancūzijos 

imperatorius Napoleonas 
norėjo pasirūpinti pigaus 
parako savo užkariavimų 
siekimui. Jis pavedė vie
nam chemikui bandyti iš-1 Tamsybės Amžiaus. Viskam 
traukti salietrą iš jurų žo- kėjo kas ką skelbe, ir gyveno 
lės. Salietra reikalinga pa-. baimėje.
rako gaminime. Tas che-' Tūkstantmečiui artėjant, 
mikas taip besidarbuoda-1 pos krikščionys buvo įtikinti 
mas išrado iodiną. .

sutikti savo galą. Buvo ir tokių kurie 
norėjo būti liudininkais “pabaigos”. Jie 
brangiai užsimokėjo už vietas bažnyčiose 
ir ten pasiryžo sutikti “pasaulio galą”. Ki
ti išėjo į laukus ir kalnus. Vieni baimino
si Amžinos Pragaro Ugnies, kiti buvo pa- 
siskyrę sau vietą tarp angelų....

Taip ir atėjo paskutinė 999-to meto 
diena ir paskutinė valanda.

Atėjo vidurnaktis, paskutinė minuta, 
bet niekas jokioje bažnyčioje nedryso pa
judinti varpą atskambinimui 12-tos va
landos.

Vidurnaktis! Pradžia JOOO-nio me- 
Niekas neatsitiko, žemė neatsivė- 

Okeanai pasiliko savo vietose. Žvai-

BE NEAPIKANTOS
Lapkričio 3 dienos vaka

re, kuomet paaiškėjo kad 
prezidento rinkimus laimi 
Rooseveltas, kitas kandida
tas, Landon, pasiuntė jam 
pasveikinimo telegramą.

Prez. Roosevelt Į tą te
legramą atsakė:

“Esu dėkingas už jūsų 
telegramą, ir tikiu kad 
dabar mes visi Ameriko
nai trauksim išvien ben
dram gerui.”
Tam žmogui kuris sten

gėsi ji visokiais priekaiš-

visi Euro- 
kad pasku- 

mas išrado iodiną. tinė valanda ir paskutinė minuta 999-to
Vietoje išrasti tą kuomi meto bus pabaiga žmonių gyvenimo šiame 

žaizdos padaroma, išrasta pasaulyje. Mažai buvo tada žmonių kurie 
vaistas jų gydymui! įmokėjo skaityt, bet žinia apie tą baisų 

. prietiki — pasaulio pabaigą — plito iš 
i lupų į lupas ir nei vienas neliko nesuži- 

Sovietų vyriausybė buvo mojęs apie ateinančią pabaigą. Apie tai 
paskyrus būrelį mokslinio- žinojo ir narsuoliai ritieriai, ir vienuoliai, 
kų ištyrinėti Rusijos mine- ir turtuoliai ir prasčiokėliai, ir išdidžios 
ralinius turtus, 
mais 
vyriausybe dabar tikrina 
kad Rusija užima pirmą 
vietą pasaulyje aliejų, ge
ležies rudos ir manganeso 
turtais, su daugybe kitų 
mažiau žinomų, bet lygiai 
svarbių metalų, ir antrą 
vietą po Amerikos aukso ir 
anglies šaltiniais.

RUDUO
Štai debesys juodi padangėmis ritas 
Ir vėtros jau ūžia klaikiai;
Atšalo nuo rudenio miesto granitas, \ 
Aptemo visi fabrikai. . .
Atbėgo ruduo. Neprašytasai svečias, 
Užklupo biednųjų minias.
Didžiais nuliūdimais prastuoliuose plačias 
Ši rudenio juoda žinia.
Menki jųjų rubai ir lūšnos sukrypę,
Bet vėjas nešiltas jau plyšiuose cypia, 

/Pajuodo už miesto miškai.
Tai bus aimanavimo seniui, ligotam, 
Bus verksmo vaikeliui mažam....
Tą rudenį daug reiks kentėti, klajoti, 
Prastuomenės luomui visam!
Ar bus dar širdis kuri aimanas šitas 
Staugimuose vėjų pajaus?
Juk rudenio šalto žmogus suvaržytas 
Vis įieško geresnio žmogaus.

“D”. J. Petronis.

PAMYLĖJAU Aš MERGELĘ
Pamylėjau aš mergelę 
Kaip gėlę darželyj, 
Pamylėjau našlaitėlę, 
Augintą vargelyj....

Bet akutės numylėtos,
Mano išsvajotos
Jau del kito pažadėtos, 
Arba atiduotos....

Tamsi ūkana aptraukė
Mano laimės rytą;
Kodėl ji manęs nelaukė — 't 
Pamylėjo kitą?. ..

Viki. Tatarėlis.

Jų ištyrL i ponios ir paprastos piemenės, ir visi lau- 
remdamasi Sovietų kė. . . .

j Niekas negalėjo Įsivaizduoti kokia ta 
• l pasaulio “pabaiga” butų, tačiau visi jos 

neapsakomai bijojo. Nebuvo pirmiau to
kio atsitikimo, nebuvo prie ko prilygint, 
nes pirmiau niekad “pasaulio galo” nebu
vo buvę. Bet visi Įsivaizdavo kad bus la
bai bloga ir baisu. Juk Apokalipse yra 
aiškiai pasakyta kad tie kurių vardai ne
siranda įrašyti Gyvenimo Knygon bus su
mesti Į Ugnies Ežerą!

Daugybė turčių stengėsi nusipirkti 
sau išganymą. Savo didžiausius turtus 
jie atidavė bažnyčiai. Kam laikyti skal
bus, auksą, pilis, dvarus, kad tuoj, vienu 
akimirksniu, viskas pavirs į nieką? Baž
nyčios priėmė tuos turtus su padėka ir 
už aukotojus nuoširdžiai meldėsi. Be abe
jo dvasiškių tarpe buvo tokių kurie abe
jojo tokia pabaiga. Tik dvasiškija tais 
laikais buvo pamokyta. Bet butų buvę 
beverčiu dvasiškų ai priešintis tam kas 
Apokalipse parašyta ir skelbti žmonėms 
kad netikėtų.

Apie “pasaulio galą” kalbos pradėjo 
plisti keli metai prieš 999-tus metus, bet 
baisiausia buvo kuomet užstojo 999-tas 
metas. Visi tada tik kalbėjo kad beliko 
vienas metas gyventi. Tam metui užsto
jus, mėnesiams vienam po kito bėgant, 
krikščionys tiesiog iš proto ėjo. Jie mel
dėsi dieną ir naktį, apleisdami darbus ir 
visą veikimą; savo atsidavimą Dievui jie 
skelbė gyvuliškais 
apimti teroro. Kiti prieš pabaigą to me
to patys pradėjo žudytis. “Tik metas li
ko gyventi?” “Tik mėnuo liko gyventi?” 
“Tik savaitė liko?” Atsirado ir tokių ku
rie metę visas šventenybes ir pamaldumą 
atsidavė palaidumui ir ištvirkimui, gir
tuoklystei ir pramogoms: “Linksminki
mės, atsidžiaugkim gyvenimu!” sakė jie.

Kitaip į tai žiurėjo baudžiauninkai, 
sužinoję artėjant “pasaulio pabaigai”. Jie 
džiaugėsi kad pasaulio galas ateina, kad 
jie galės pasiliuosuoti iš sunkaus darbo ir 
vargo ir ilsėtis amžinai.... Baudžiau
ninkai apsisprendė daug nedirbti kuomet 
užstos 999-tas metas. Pavasarį jie nekap
stė žemės ir nieko nešėjo, kad nereiktų 
rudenį valyti. Jie sėdėjo prie savo baku
žių šildydamiesi prieš saulę ir svajojo apie 
amžiną nieko nedirbimą. Kiti džiaugėsi 
kad jiems gal teks, kaipo doriems ir pa
maldiems, kūrinti ugnį po katilais kuriuo
se jų ištvirkę, gobšus ponai smaloje sėdės! 
Ponai taipgi mažai tepaisė ką jų bau
džiauninkai veikė.

Paskutinės 999-to meto dienos ištik
ro buvo baisios. Išskyrus varguolius bau

džiauninkus, visi kiti buvo apimti pamiši-1 
imo baimes. Girtųjų šukavimai maišėsi su 
Ivatojimais ir atgailomis pasiruošiančiųjų

to! 
rė.
gždės iš dangaus nekrito; nei viena žvaig
ždelė nepasiliuosavo iš erdvės. Neužėjo 
jokia audra, naktis buvo rami.

Sunku ir apsakyti koks buvo nusivy- 
žmonių kada atėjo kitas rytas. Iš 
žmonės pradėjo rinktis į savo na- 
Net didžiausi bailiai pajuto kad jie 
sumulkinti. Visos tos maldos nie- 

Nei vienas negavo pamatyti Die-

limas 
visur 
mus. 
buvo 
kais!
vo Jo didingame soste, nes dangus neat
sidarė.
gos su gerųjų vardais, ir niekur neatsi- 
vėrė Ugnies Ežeras.

Kaip su turtingaisiais, kurie savo tur
tus pavedė bažnyčioms? Jie pareikalavo 
turtus grąžinti. Bet gauk tu ką atgal iš 
kunigo! Jie rėkė kad “iš Dievo” negali
ma atimti. Nekurie didžiūnai suvedė sa
vo kareivius prieš dvasiškiją, atsiimti sa
vo turtus, bet tada ir kunigai turėjo savo 
kariumenes — jie tuoj atmušė nubiednė- 
jusius didžiūnus. Tada daugybė išdidžių 
šeimų liko biednuoliais.

Tie kurie iš Apokalipse išrado buk 
“pasaulio galas” įvyks pasibaigus 999- 
tam metui, ir dabai* nenurimo. Jie sakė 
“padarę klaidą”. Jie pradėjo skelbti kad 
“pasaulio ^alas” turėsiąs įvykti už tūks
tančio metų po Kristaus mirimo, ne nuo 
gimimo, taigi sakė reikią laukti “galo” 
1032-rus metus baigiant. . . .

Daugybė patikėjo ir tam naujam aiš
kinimui. Jie vistiek pergyvens tą baisu
mą — tie kurie dar gyvens 32 metus.

Inteligentiškesniems žmonėms, moky
tiems ir nemokytiems, dvasiškiams ir pa
prastiems svietiškiams kilo naujos min
tys. Jiems prasidėjo naujas gyvenimas.

Tas metas kuris turėjo užbaigti pa
saulio gyvavimą ištikro užbaigė Tamsybės 
Amžių. Žmonių protai pradėjo šviesėti 
ir tai buvo pradžia Viduramžių civilizaci
jos.

Su 1000 metu prasidėjo badai, kadan
gi baudžiauninkai buvo sustoję dirbti me
tas pirmiau. Smarkus 
1008, 1010, 1027, 1029 ir 
kuomet praėjo 1032-ras 
ko neištiko, gyvenimas

Niekur nesimatė Gyvenimo Kny-

badai buvo 1003, 
1901 metais. Bet 
metas ir vėl nie- 
atgimė pernaują.

šauksmais, taip buvo 1.033 metais derlius buvo nepaprastai di-
delis.

Tų trijų desėtkų metų bėgyje žmo
nių mintys kilo. Visas pasaulis buvo dė
kingas kad galas neatėjo. Žmonės pra
dėjo reikšti savo padėką Dievui statyda
mi puikiausias, didžiausias bažnyčias — 
vieni su kitais lenktyniavo kurie išstatys 
didesnes, puošnesnes ir turtingesnes baž
nyčias — ir nuo tų laikų Europoje liko 
puošniausių bažnyčių iki šiai dienai.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

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

KAINA su prisiuntimu SI.00.

Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje' ■ " i'

taut 
ševif 
vizm 
Paga 
šuva!

J nėję 
ekono 
pa re

j Iš 

bolšev 
linio k 
susidėj 
režimą 
vadova 
šizmas 
korpora 

- .1 slą siek

magogij 
je šiand 
Romą, 
senato a 
jam niek 
gija ruoš 
ro uorėje 

į ėjo plebe 

niai fak 
Mussolini, 

0 ku 
verta pris 
Livius pir 

Jei is 
per ilgą la 
globoja dil 

į reiškiąs de 
programą : 
mas. Pasili 
pėms. Ne 
bet tamsiu 
raorališkiaus 
šių grupių 
rūpinasi ne 
torių camar 
keti, tarnaut 
voti už jvai 
jų ųžuogaid; 
lizacija. Dil 

Įdedama galve 
vybę, kam re 
tik prievoles 

Moraliai 
spaudą užgnia 
giystų gandų, 
liamento ir s; 
sius, šiuose 
priešingų cam;

Diktatūra 
Pataikavimas, 
bini darbą. Ge 
ji gali išsilaikę 
nuo ūkiško s’ku 

Pagaliau, 
Kiekvienam dik 
paveldės, kas t; 
turos pergjwem 

(tvirtos individu; 
pėdsakais. PoK 
camarillų valdyn 
j ten iš kur išė 
garbintojų, kurie 
simeta. Priešak; 
“Valstybė — kai 
siduria krizėje.

žinomas rašę 
mane “Pas Mus 

.■ diktatūros galimy 
stybėse rašo: “T; 
ir Rusijoje, Italije 

. panijoje ir Kuboj; 
daug kuo skiriasi 
kiais: laisvė, lygy 
vartojo tas pat k; 
butų tuos pat sad 

Šios diktatūra 
gai pavojingą buki 
jimai ir imperializi 
kas po karo ip sui

7. EURO 
i Europos dvasia 

bai ėda jos organis 
moti su naujais žei 
tais, spalvuotųjų, ra 
reikalus — pamoka 
save nesantaika, p 
problemos, kurios ši 
Panijos įvykius ir t 
teima sukuria pave 

Dar 1904 metais 
>pie Europą pasakė: 

; Pasiskirsčius ir gležn 
fo baimę ir kančias, 
d® pačios save gri 
kmynams grąsindar 

k kad jos pasaulį ga 
Mi ugnimi ir aplai. 

Nacionalizmas pa
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Gerb.
SPRAGILAS

(Tęsinys iš pereito num.)

Trečio tipo diktatūros tai nacionalistinės, 
tautiškai fašistinės. Jos daug kuo artimos bol- 
ševistinei diktatūrai. Jos pasisavino iš bolše*- 
vizmo propagandos metodus, veiklos metodus. 
Pagaliau ir ūkio gyvenime einama sparčiai prie 
suvalstybinimo stambesniųjų įmonių. šiandie
nėje nacionalinėje valstybėje prisitaikant prie 
ekonominės krizės nuosavybės klausimas tam
pa reliatyvus.

Iš kitos pusės, diktatūriniai režimai įvedę 
bolševistinius metodus vieno klausimo — socia
linio klausimo — net ir nesiruošia spręsti, kol 
susidėjusios sąlygos nepriverčia. Diktatūriniai 
režimai masių bijodami išmeta Šukius. NSDPA 
vadovaujasi priešbolševistiniu judėjimu, kai fa
šizmas ir daugelis pamėgdžiojančių prisidengia 
korporativiniu misticizmu. Vieną ai’ kitą tik
slą siekiančioms diktatūroms reikia varyti de
magogiją. Kiekvienoje diktatūrinėje valstybė
je šiandieną žydi politinė demagogija. Imkime 
Romą. Grakchas palaikomas plebėjų sugriovė 
senato autoritetą. Kai atėjo diktatorius Sulla 
jam niekas nesipriešino. Cezaris savo demago
gija ruošė kelią diktatūrai. Kai Marino Falie- 
ro norėjo pasidaryti Venecijos diktatorium, jis 
ėjo plebėjams pataikauti. O Įdek šiandieni
niai faktai panašus suminėtiems? Leninas, 
Mussolini, Hitler šių laikų demagogai.

O kur veda šiandieninės diktatūros? čia 
verta prisiminti Machievelli kalbas apie Titus 
Livius pirmąją dekadą.

Jei įsivaizduoti ir geriausią diktatūrą ji 
per ilgą laiką pasidaro egoizmo sindikatu, kurį 
globoja diktatorius. Pozityvus egoizmas besi
reiškiąs demokratijoje, kai kovojama už save 
programą ir įsitikinimus diktatūros numarina
mas. Pasilieka vieta tik tamsių užuogaidų gru
pėms. Ne diktatorius faktiškai valdo kraštą 
bet tamsių klikų gauja. Diktatorius būdamas 
morališkiausias turi savo debitan įrašyti tam
sių grupių nemorališkumą. Valstybe tuomet 
rūpinasi ne tauta, bet diktatorius su eksplota- 
torių camarilla. Tauta privalo mokesčius mo
kėti, tarnauti kariumenėje ir eiti į frontą,'"ko
voti už įvairias tamsias grupes camarillas ii 
jų užuogaidas. štai prasideda antra demora
lizacija. Diktatūra veda į anarchiją, nes pra
dedama galvoti kam aš turiu rizikuoti savo gy
vybę, kam reikalinga tėvynė jei aš joje turiu 
tik prievoles ir nelaisvę?

Moraliai kraštas demoralizuojamas, nes 
spaudą užgniaužus užplūsta pagrystų ir nepa 
grystų gandų. Be viešosios nuomonės, be par- 
liamento ir spaudos kova persimeta į patam
sius. šiuose patamsiuose verda gyvenimas 
priešingų camarillų.

Diktatūra demoralizuoja krašto piliečius. 
Pataikavimas, įtikimas, intrigos pakeičia kūry
binį darbą. Geriausia diktatūra to teverta kiek 
ji gali išsilaikyti. O jos išsilaikymas pareina 
nuo ūkiško skurdo ir analfabetizmo.

Pagaliau, žmogaus gyvenimas trumpas 
Kiekvienam diktatoriui iškyla klausimas kas 
paveldės, kas tęs pradėtus darbus, čia dikta
tūros pergyvena savo skaudžią tragediją, nes 
tvirtos individualybės toli neseka diktatoriau; 
pėdsakais. Po, diktatoriaus mirties prasideda 
camarillų valdymo laikotarpis, kuris veda atga 
į ten iš kur išėjo diktatūros. Eilė diktatūros 
garbintojų, kuriems terūpėjo išskaičiavimai, at
simeta. Priešakyje pasilieka tik tuščias kūnas 
“Valstybė — karalius; valstybė — Dievas” at
siduria 'krizėje.

žinomas rašytojas; Sinclair Lewis savo ro
mane “Pas Mus Neįmanoma”, nagrinėdamas 
diktatūros galimybes Amerikos Jungtinėse Val
stybėse rašo: “Taip tai buvo Vokietijoje, taip 
ir Rusijoje, Italijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Is
panijoje ir Kuboje, Japonijoje ir Kinijoje. Ne 
daug kuo skiriasi Prancūzų revoliucija su Šu
kiais: laisvė, lygybė, brolybė. Visi diktatoriai 
vartojo tas pat kankinimo priemones, lyg kad 
butų tuos pat sadizmo rankvedžius skaitę”.

šios diktatūros Europoje sukuria ypatin
gai pavojingą būklę. Jų nacionaliniai užsimo
jimai ir imperializmas aiškiai veda į karą. C 
kas po karo

VAR

■ miškai bet ir politiškai. Jis veda Europą į nau
jas skerdynes. šiandieninis Europos įtempi
mas surištas su eile nežinomybių.

Daugelis šiandieną susirūpinę galvoja kaip 
reformuoti Europą, kaip sutviptinti jos pama
tus. šis susirūpinimas ne tiek išjudintas liūd
nų pranašysčių Orvald Spengler, Paul Morans. 
Paul Valery, kiek spiria susirūpinti nuoga rea
lybė. šiandieną galvojama kaip reformuoti 
mirštanti Tautų Sąjunga, šūkis susijungti ar 
žūti darosi vis aktualesnis. Geriausios galvos 
jieško kelių.

Europa šiandieną turi kirsti Gordijaus ma
zgą ir išrikti pagrindinį klausimą: žengti į ka
rą, eiti į Maskvą ar reformuoti Europos pasta
tą. Europai jau neužtenka remonto, bet rei
kia atskiras rūmo dalis visai perstatyti. Neuž-, 
tenka šiandieną galvoti apie egzistencijas pra
tęsimą: taikos sutvirtinimu, ekonominės krizės 
likvidavimu, bet reikia eiti toliau prie Europos 
dvasinių pagrindą, ekonominių pagrindų refor
mos. Europai neužtenka dvasinio reliativizmo, 
neužtenka suvalstybinimo, bet reikalinga tei- 
sigesnė gerybių padala. Atgyventa fizinė ver
gystė; atgyventa ūkiška vergystė, atgyvename 
ir dvasinę vergystę.

Oscar Spengler toli netolydžios minties vei
kale, “Jaihre der Entscheidung” 1933 metais 
išdėstęs numatomą spalvuotų rasių karą, rašo: 
“Čia istorija prašoks ūkiškas bėdas ir viduji
nius politiškus idealus. Elementarės gyvenimo 
jiegos išeis į kovą kad laimėjus ar visiškai pra- į 
laimėjus. Cezarizmo forma pasireikš aiškioje 
ir neslepiamoje formoje. Savo laiko parliamen- 
tarinė forma turės išnykti. Visi bandymai su
sisieti su partija turės būti užmiršta, šio am
žiaus fašistinis judėjimas pasireikš nenumato- 
nose formose, o šiandieninio supratimo nacio- j 
lalizmas turės išnykti. Pasiliks tik vadovau- 
ianti jiega, karšta, “prūsiška“ dvasia, kuri įsi- ’ 
viešpataus visur, ne tik Vokietijoje. Svarių 
formų ir ilgų tradicijų likimas bus pakeistas j bintis, — sako jis. 
beformių pavienių jiegų, kurios istoriją for-’ — Jeigu gerb. Redakto- 
nuos. Cezario legijonai vėl nubunda, čid ir rius nekvieti manęs rašy- 
turbut dar šiame šitmtmetyje paskutinis apsi- i įį 
sprendimas laukia vyro. Prieš jį išnyks ma
gieji tikslai ir šiandieninės politikos sąvokos.' 
Keno kardas atsieks laimėjimą tas bus pasaulio 
viešpats. čia gludi neapsakomo žaismo pra-' 
Ižia. Kas išdrys pradėti?”

Taip, šiandieninė dinamika neišjudina Eu
ropos iš kryžkelės. Ji vedama į numatomas 
kovas, bet nežinia kas bus laimėtoju. Ar subi
rėjus Europa išlaikys dar bandymą persirefor- 
muodama, ar ji 
Mas šios dienos

GERB. SPRAGILO 
DAS DAR VIS 

GILIUOJA
Lapkričio 3 dieną, anksti 

rytą nuėjęs į balsavimo 
budelę atlikti savo pilieti
nę pareigą ir sunaudoti sa
vo demokratinę privilegi
ją, kuri mums suteikiama 
kada politikieriai nori Įsi
sprausti Į valdiškas vietas, 
ten sutikau “Dirvos” 
Redaktorių.

— Sveikas - gyvas, 
Spragile! Kur gi

gerb.

gerb. 
buvai 

pradingęs kad visą vasarą 
nieko “Dirvai” neparašei? 
— sako jis.

— Niekur nebuvau pra
dingęs, sau namie ramiai 
su savo šonkauliu gyvenu 
ir tyliu, — sakau aš.

— Bet tai labai negerai, 
atsiskirt nuo žmonių, su 
visais savo gabumais ir ty
lėt lyg koks nieko nesuge-

ir suirutės?
EUROPA KRYŽKELĖJE
dvasia pakirsta, diktatūros mikro
organizmą, ūkiškai ji turi kpnku-

Europos 
bai ėda jos 
ruoti su naujais žemės ūkio ir pramonės kraš
tais, spalvuotų jij. rasių įsimaišymas Į Europos 
reikalus — pamoka skersti baltąją rašę, tarpu- 
savė nesantaika, politiniai ginčai, socialinės 
problemos, kurios šiandieną yra sukurusios Is
panijos įvykius ir užinteresuotų valstybių įsi
kišimą sukuria pavojingą atmosferą.

Dar 1904 metais muzulmonas Yaya Sadyk 
apie Europą pasakė: “Europa šiandieną labiau 
pasiskirsčius ir gležni, bet ji pati maskuoja sa
vo baimę ir kančias. Garbinkite galybes, ku
rios pačios save griauna apsiginkluodamos ir 
kaimynams grasindamos. Sąjungos pranašau
ja kad jos pasaulį gali nukloti griuvėsiais, nai
kinti ugnimi ir aplaistyti krauju”.

Nacionalizmas pavojingas ne tik ekono-

.. .................................................................................................................................................................................................................

| Specialiai
i ‘Dirvai*

SEKANČIAME
NUMERYJE 
PRASIDĖS
Majoro S. Narušio

Straipsniai ir Paveikslai

Lietuvos Kareivėlių Gyvenimo
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3.

LIETUVOS KARIUMENES VASAROS DARBAI. 
DIDIEJI LIETUVOS KARIUMENES MANEVRAI. 
LIETUVOS KAVALERIJOS VASAROS DARBAI.

Taipgi neužilgo prasidės K. S. Karpiaus įdomi istorine apysaka
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mininku, tik tada sutikti 
Įstoti Į draugiją. Taip nie
kur nedaroma, ir tu to ne
norėk, — sako jis.

— Tavo tiesa. Bet vis- 
tiek aš noriu kad gerb. Re
daktorius padarytum man 
garbę pakviesdamas mane 
rašinėt “Dirvai”. Laikraš
čiui rašymas yra kits da
lykas negu dirbimas visuo
menei, — sakau aš.

— Čia dar labiau klysti, 
gerb. Spragile. Laikraš-

Dirvai” tai aš ir nera
šau, — sakau aš.

— Kaip tai: nejaugi vi- čiui rašymas naudingų da- 
suomenės veikėją turi kas 
nors kviesti ir ragint: vi
suomenės veikėjo pareiga 
yra dirbti savo žmonių ge
rovei niekad nenuleidžiant 
rankų,'— sako jis.

— Prie to darbo dar yra 
ir kitkas, — sakau aš.

— Nagi kas? — sako 
jis.

— Argi nežinai: garbė! 
Žmogus negali dirbti vi
suomenei be pagerbimo, — 
sakau aš.

— A, čia tai klysti, gerb. 
Spragile, — sako jis.

— Neklystu! Aš žinau 
ką kalbu, — sakau aš.

— Bet aš sakau kad kly
sti. Pats darbas visuome
nei tik ir skaitosi garbė, o 

, . , , . ... ........... ne koks ten iš pašalies pauosta ta stovyla lyg išlydi įsvaziuo- . . . . . \ .. ..I gyrimas jei kiek pasijudi- 
Stovyla vra Prancūzijos žmonių i ni #Padil bėti, sako jis.

— Aš su tuo nesutinku. 
Kas visuomenei dirba tai 
ir turi būti pagerbtas, — 
sakau aš.

— Visai ne taip garbin
gi žmonės išauga. Tauto
je ir visur kitur garbin
giausiais lieka tie kurie iš 
didelio savo darbo nemato i 
nei savo vargo, nei tų ku- I 
riems jie dirba. Jie pasi
šventę dirba kad ką gero ■ 
padaryti tiems kuriems jų 
darbas reikalingas. Ir tu 
pats gerai žinai kaip žmo
nės tokius žmones pama- 

pribuvb dailininkas to, jų darbus įvertina ir,
I juos už tai garbina! — sa
ko jis.

— Tavo 
kati aš.

__ QT 
Aplink tą salą buvo atliekama įvairus' ne]auįę į<oį

nueis vergauti — tai svarbiau- 
klausimas. (Galas,)

I
LAISVĖS STOVYLAI 50 METU

Visiems ateiviams, kurie į Ameriką. įplau- Į 
kė per New Yorko liositą, yra pažystama milži- 
liška stovyla — ant aukšto iš akmenų išstaty- I 
o pastato stovi didelė moteriška figūra, su iš

kelta ranka, kurioje laiko žibintą. Tai Ameri
kos Laisvės Stovyla — laisvos šalies simbolis.

Spalių 28 dieną suėjo 50 metų kaip ta sto
vyla ten išstatyta. Ji stovi ant nedidelės sa- 
os, vardu Bedloe, pro kurią pravažiuoja visi 
laivai atvykstanti į New Yorką, ir apleidžiant 
New Yorko 
jančius.

Laisvės 
lovana šiai

Stovylą

Stovyla yra Prancūzijos žmonių j 
Respublikai vakarų kontinente.

dirbdino Prancūzas skulptorius j 
Frederic Auguste1 Bartholdi. Ją padirbdinti j 
iam ėmė pilnai desėtką metų. Kuomet stovyla 
buvo užbaigta, Liepos 4 d. 1884 metais ji bu-! 
vo pilnumoje parodyta Paryžiuje Prancūzijos 
Įmonėms. Po to buvo išvežta į Amerika. Jos 1 I 
oadirbdinimas atsiėjo apie tris ketvirtdalius mi
lijono dolarių.

Kuomet stovyla buvo gatava išvežti Ame- 
■ikon, New Yorko uoste, ant Bedloe salos pra
dėta dirbdinti jai pastatyti pastatas. Truko du 
netu laiko iki galutinai visas pastatas buvo už
baigtas ir stovyla dalimis užkelta ant jo ir su
statyta: Stovylos atidengimas pravesta dide- 
lėmis ceremonijomis, Spalių 28-tą, 1886 metais,' 
ceremonijose dalyvavo pats Amerikos preziden- j 
tas, Grover . Cleveland, ir 
Bertholdi.

Kaip tų laikų laikraščiai rašė, tą dieną bd- 
vo lietingas ir prastas oras, lietus ir miglos už
dengė ,žmonėms matymą stovylos atidengimo iš 
toliau, taigi žmonės suplaukė arti įvairiais vai
teliais.
karo laivų manevrai. Kuomet dainininkas Ber
tholdi nutraukė ruo stovylos šlapius uždanga- 
lus, uoste buvę 48 karp laivai iššovė saliutavi- 
mui. Kiti laivai prisidėjo įvairiais savo gar
sais sudaryti džiaugsmo ūžesį. Tą vakarą tu
rėjo būti šaudoma fajerverkai, bet del lietingo 
oro atidėta kitam sausam vakarui.

Stovylos vidurys yra tuščias ii- laiptai ve-Į 
da į viršų, įlipama, net į pačią stovylos galvą. 
Tą salą lanko turistai ir ir už nustatytą mo
kestį gali įlipti į pat viršų pasidairyti.

teisybė, sa-

gerb. Spragile, 
ateis tave pa

kviesti redaktorius ar ad
ministratorius rašinėti i 
“Dirvą”. Jeigu to norėsi 
tai reikės tave po kiekvie
no straipsnio parašymo vėl 
eiti kviesti kad rašytum. 
N ep išgulėdamas draugi j o- 

norėsi kad draugijos 
paprašytų,

je, 
nariai ateitų, 
pažadėtų išrinkti tave pir-

lykų yra didžiausias vi
suomenei darbas, — sako 
jis.

— Aš su tuo nesutinku. 
Jeigu aš i laikrašti rašau 
ir žmonės jį skaito tai iš 
to yra jums biznis, — sa
kau aš.

— Gerb. Spragile, labai 
gerai žinai kad rašytojai 
yra vieni iš labiausia gar
binamų visuomenės darbi
ninkų. Musų tautoje gar
bingiausi yra tie kurie ra
šymu tautai dirbo. Jie 
net prikėlė musų tautą ir 
pastatė ant kojų išnaujo. 
Jie niekad nesakė kad jie 
savo rašymu kam 
ni daro. Jie tik 
bo kad jų tautos 
atskleidus šviesą 
džius kelią. Tu tą puikiai 
žinai. Tu žinai kaip ger
biami yra musų senesnieji 
rašytojai, jiems net pa
minklai pastatyti. Tu ma
tydamas juos taip pagerb
tus, nori mažiausia dirb
damas būti garbinamas, ir 
nori kad tave kiti priragi- 
nę prie darbo pastatytų 
tau paminklą! — sako jis.

— Ir čia tavo teisybė, — 
sakau aš.

— Tai matai. O kas del 
biznio laikraščiui tai ir čia 
klysti. Skaitytojai kurie 
moka pinigus už laikraštį, 
tai daro ne del to kad jie 
nori kam nors biznį pada
ryti, bet kad laikraštyje 
randa sau dvasinio mais
to, randa įvairių raštų, na 
ir skaitydami raštus tų ku
rie daugiausia ir geriausia 
parašo, atiduoda jiems gar
bę, — sako jis.

— Atiduoda tai atiduo
da, bet kas iš to kad aš to 
nejaučiu! — sakau aš. 1

— Taigi tu, Spragile, esi 
garbgodis jei taip kalbi. 
Tik garbgodžiai taip daro: 
jie parašo straipsniuką į. 
laikraštį, kad ir menkiau
sios vertės raštelį, ir kada

nors biz- 
rašė-dir- 
žmonėms 
ir paro-

pamato ji laikraštyje pa
talpintą, visame laikrašty
je mato tik tą savo straip
sniuką, ir labai dideli savo 
vardą po juo. Tą savo ra
šinėli jie skaito koki šim
tą kartų, ir kitų rašytojų 
raštų visai nemato. Tai
gi, aš nenoriu kad ir tu, 
gerb. Spragile, butum te
kis “veikėjas”, — sako jis.

— Kaip tu, gei'b. Redak
toriau, ir Įspėjai! Aš vi
sada tik savo raštus skai
tau: man rodos kad mano 
raštai geriausi, kad juos 
visi žmonės godžiai skaito, 
ir užtai norėjau būti gar
binamas, — sakau aš.

— Suprask gerai, tokie 
garbgodžiai niekad nebuvo 
ir nebus visuomenės darbi
ninkais, ir nebus rašyto
jais, nes jie rašo sau, ne 
visuomenei. Tikras rašy
tojas, kaip ir visose kitose 
srityse visuomenės darbi
ninkas, nelaukia kad jam 
kas paplotų už atliktą dar
bą, bet vieną" darbą užbai
gęs rūpinasi ką toliau ga
lės visuomenei padaryti ar 
duoti, — sako jis.

— Ačiū, gerb. Redakto
riau, už toki pamokinimą. 
Nuo dabar aš vėl “Dirvai” 
rašinėsiu, — sakau aš.

— Labai ačiū. Tau bus 
garbė, o mums biznis, — 
sako gerb. Redaktorius.

Ir, pasidavę vienas ki
tam ranką, sutarėm dirbti 
visuomenės labui. . L

TiriE FUND
SHINES THROUGH

0936 CAMPAIGN

)

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliamiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER

Pasiuskit saviškiams Į Lietuvą keletą
Litu KALĖDOMS DOVANŲ

"Dirvos” Agentūra persiunčia pinigus į Lietu
vą greitai ir už mažą kainą. Kreipkitės tuo
jau, kad jūsų dovana spėtų pasiekt Kalėdoms,
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“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD.

Į LIETUVA
LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

EUROPA- ........ Gruodžio 5
NEW YORK ................. .. Gruodžio
HAMBURG.........................  Gruodžio
BREMEN ............................. Gruodžio
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir
EUROPA Brenierhavene užtikrinai patogią ke
lionę 'į Kauną. Patogus geležinkeliu susisieki-

■ j. -ritas iš Haniburgo. ’ , ,■ - *
Informacijų klauskite par vietinį agentą arba 

1430 EUCLID AVE. CLEVELAND, O.
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© LAPKR
ROOSEVELT

ginklas PREZIDENTU'

LAPKR. 6
PRASIDEDA

DIRVOS
Musų Prezidentas — Franklin D. Roosevelt

1937 M. VAJUS!
Valio ’’Dirvos” Skaitytojai ir Draugai!

“Dirva” neužilgo pradės 22-rą metą savo 
gyvavimo! Tai gražus Lietuviškam laikraščiui 
amželis! “Dirva” Įsikūrė ir eina tik todėl kad 
tiek daug Lietuvių ją skaito. Tie skaitytojai — 
tai JUS — visi tie tūkstančiai Lietuvių, vyrų, mo- , 
terų ir jaunosios kartos žmonių.

Mes visada sakėm ir dabar sakom: Jus — 
visi tie kurie “Dirvą” skaitot ir palaikot — esat 
tikrieji “Dirvos” leidėjai. Jus leidžiat — užsi
mokėdami savo prenumeratą po $2.00 i metus 
— sau. Jus leidžiat “Dirvą” todėl kad ji Jums 
patinka. Skaitėt ir skaitot todėl kad joje 
pa tokie raštai kurie yra jums prie širdies.

tel-

kad
nuo

Mums labai smagu pažymėti tą faktą 
daugybė iš Jūsų esat “Dirvos” skaitytojais 
pat pradžios jos išėjimo! Tą paliudijat laiškais 
atsiunčiamais iš kitų miestų, ir vietiniai atsilan
kę asmeniškai. Smagu tai girdėti, smagu žino
ti kad geras Lietuvis arba Lietuvė patriotai pa
sirinkę sau “Dirvą” savo laikraščiu, palaiko ją 
savo centais-dolariais per virš porą desėtkų metų!

Kaip jau paprasta, prieš pradžią Naujų Me
tų “Dirva” daro naujų skaitytojų vajų. Toki 
vajti pradedam ir dabar.

“Dirva” niekad iš 
jokių aukų ją remti ir 
žinomas “Dirvos” obalsis buvo ir yra — NE IŠ 
SKAITYTOJŲ PRAŠYTI, bet JIEMS DUOTI. 
“Dirva” ir duoda pavidale gerų, Įdomių pamo- 

• kinančių istorinių raštų, apysakų,' gražių eilių, 
juokų, Įvairių teisingų žinių iš Lietuvos ir iš viso 
pasaulio. “Dirva” ne mulkina, nesistengia iš
naudoti darbininkus, bet juos ŠVIEČIA. Nėra 
nieko teisingesnio pasaulyje kaip Duoti Žmogui 
ŠVIESĄ, O TADA JISAI PATS ATRAS SAU 
KELIĄ.

savo skaitytojų neprašė 
palaikyti — Jums gerai

Skelbdami šį Naujų Skaitytojų Vajų prašo
me iš Jūsų tik TALKOS. Už tai vėl atsilygin
sime geriausiais naujais, originaliais raštais, ku
rie eis per “Dirvą”, kaip ėjo. VĖL 
JUMS GERŲ, PUIKIŲ RAŠTŲ!

TURIME

“Dirvos”
“Dirvos”

Del ko Jus privalot prisidėti prie 
platinimo? Štai del ko. Jeigu jums 
raštai patinka, jie taip pat patiks ir Jūsų drau
gams ir giminėms, ar jie gyvena Amerikoje, Lie
tuvoje, ar kitoje kurioje pasaulio dalyje. Laik
raščio tikslas yra kad kuodaugiausia žmonių jį 
skaitytų. Jeigu Jums patinka kokia knyga, Jus 
patariat ją perskaityti kiekvienam ką tik apie 

save artimo turit. Taip reikia daryti ir su laik
raščiu. Daugelis taip darot, bet ne visi.

Šios “Dirvos” Skaitytojų Vajaus tikslas yra 
Įvesdinti “Dirvą” i namus tų Lietuvių Darbinin
kų ir Inteligentų kurie dar jos neskaito.

Jūsų, kurie jau skaitot, pareiga yra padėti 
Jūsų draugams išsirašyti “Dirvą”. Tik pakal- 
binkit juos, arba paimkit iš jų $2.00 arba $1.00 
ir prisiųskit su jų aiškiu vardu ir antrašu. Išra- 
šykit “Dirvą” savo draugams ir giminėms DO
VANŲ.

Tiems kurie užsiims “Dirvos” platinimu tu
rim paskyrę gražių naudingų dovanų.

Kurie nori užsiimti agentavimu, tuoj kreip
kitės Į “Dirvos” administraciją laišku, gausit in
formacijų ir prenumeratos kvitelių.

TĖMYKIT KITĄ “DIRVOS” NUMERĮ 
ŠIAME PUSLAPYJE.

Informacijų kreipdamiesi adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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KANAS TURES AN
TRĄ TUNELĮ

Kaunas. — Iš Kauno patek
ti Į Vilijampolę, per puikų, di
delį tiltą, nutiestą per Viliją, 
labai sunku. Iš- Kauno, per se
namiestį, į tiltą privažiuoti rei
kia sukinėtis siaurutėmis gat
vėmis, kurios didesniame veži
mų susigrūdime užsikemša ir 
tada sveikas dingęs. Stovėk ir 
lauk.

Bet tam yra išeitis — iška
simas . tunelio pro apačią kal
no, iš plačios Kauno gatvės į j 
Vilijampolės tiltą. Tada apsi
lenktų visų tų susigrūdimų ir 
sukinę jimųsi.

Apie kasimą tunelio kalbama 
jau keli metai. Dabar tenka 
patirti kad to tunelio pravedi- 
mas virsta daugiau tikrenybe. 
Tunelio darbas bus įtrauktas į 
kitų metų miesto darbų sąma
tą. Pinigai bus panaudojami 
miesto ir valdžios viešų darbų

fondo. Kitais metais butų at
likti visi parengiamieji darbai, 
o pats tunelis butų pravestas 
1938 metais.

NUBAUDĖ ŽMOG
ŽUDŽIUS

šeiminin- 
Joną Ka- 
Sabas po 
ligoninėje

Bernas pasveiko. Sabas 
buvo žinomas kaip 

Iš namų

Kaunas. — Netrukus bus 25 
metai kai Kipras Petrauskas 
išėjo į dainos kūrėjo kelią. Di
džios kūrybinės dvasios Lietu
vis, Lietuvos žemėje dainomis 
išaugintas, išėjo į pasaulį, kaip 
žvaigždė patekėjo svetimoje 
padangėje ir vėl gryžo šviesti 
ir kurti Lietuvai. Kad ir sve
tur kūrėjo darbą dirbdamas, 
jis niekada nebuvo atsijos nuo 
Lietuvos, savo žemės ir Lietu
viškos dainos jis niekada ne
buvo pamiršęs.

Ta Kipro Pertrausko sukak
tis numatoma švęsti 
čių
jau dabar pradedama tam ruo
štis. Valstybės teatre įvyko 
pirmutinis įvairių organizacijų 
atstovų pasitarimas. Jau pir
mame susirinkime paaiškėjo 
karštas visų noras juo ryškiau 
ir verčiau musų didį meninin
ką pagal nuopelnus pagerbti.

Provincijos piiestuose bei 
miesteliuose susidarys komite
tai Kipro Petrausko sukakčiai 
vietose minėti. “L.A.”

ateinan-
motų Kovo mėnesi. Bet

MIRIMAI

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pekiliams Dress 

Siutai ir Tuxedo už labai mažas 
kainas išnuomuojami šioje įstai
goje. Turim didžiausi pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (SO i

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius į 2-rą aukštą) 
G. H. Schwabe, Mgr.

Kaunas. — Praeitą Vasario 
G, nakties laiku nežinomi pik
tadariai per langą Įsiveržė į 
Kazio Sabo gyvenamą namą, 
Samaniškių k., Veiverių vai. 
Piktadariai miegantį 
ką Sabą ir jo tarną 
pačinską primušė, 
dviejų dienų Kauno 
mirė.
apielinkėj 
turtingas ūkininkas, 
buvo daug ko pavogta.

Mari j ampolės kriminalinė 
policija išaiškino kad plėšimą Į 
ir žmogžudystę padarė Mari
jampolės gyventojai Jokūbas Į 
Juodsnukis ir Matas Krasnic- 
kas. Jiedu jokio darbo nedir
bo, o vertėsi iš vagysčių ir plė
šimų. Pas piktadarius buvo ] 
rastas gabalas vogtų lašinių ir [ 
vienas džiovintas suris.

Spalių 13 d. Marijampolės1 
apygardos teismas abu juosi 
nubaudė po 15 metų sunkių 
darbų kalėjimo. Jiems buvo Į 
reikalaujama mirties bausmė, i

STASYS BANYS, ūkės dar
bininkas, dirbęs netoli Rocky 
River, turėdamas liueso laiko 
šeštadienį atvažiavo į Cleve- 
landą. Netikėtai, einant per 
gatvę jį pervažiavo automobi
lis ir mirtinai sužeidė. Jis mi
rė sekmadienį ligoninėje.

Buvo SLA- 14-tos kuopos 
narys, kuriai buvo užrašęs ir 
savo pomirtinę palaidojimui jo 
atsitikime mirties, nes jokių 
giminių čia neturėjo.

Velionį palaidojo grabo rius 
N. A. Wilkelis ketvirtadienį.

St. Banys mėgo skaityti Lie
tuviškus laikraščius, buvo il
gametis “Dirvos” skaitytojas. 
Atvažiuodamas į “Dirvos” ad
ministraciją įsigydavo^ ir ■' laik
raščių iš Lietuvos, 
virš f ’

Buvo
50 metų amžiaus.

jau

esan- 
55th 
atši

NAUJAS KLAIPĖ
DOS GUBERNA

TORIUS

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Lietuva Praplės Pre
kybą su Meksika

Kaunas. — Lietuva tariasi
■ su Meksika. Į Kauną atvy-ir

ko Meksikos atstovybės Pary
žiuje sekretorius Eskudara, 
kurį Meksikos vyriausybė įga- 
liavo tartis su Lietuva del pra
plėtimo ekonominių santikiu. 
Lietuvai' gali pavykti parduoti 
Meksikai perviršį savo bulvių, 
grudų ir tt.

santikiu

? Henningers
S TORE

vo Kalėdines dova-
Mes turime puikiu 

rąžančių, stovylėlių,! 
kitų religiškų daly-' 
ė Kalėdinių kortelių.

vaizdais. Taipgi! 
paveikslams rėmus.

ART STORE ' 
AVĖ.

I
.t A R T 
•j* Pasirinkit si 
•į nas anksti. 
X pasirinimui 
•į kryželių ir 
•!• kų. Daugyb: 
įsu religiškais 
įdarom 
į HENNINGER’S 
T 8809 SUPERIOR 
*

LIETUVOS BULVĖS 
ABISINIJĄ

Kaunas. — Iš Klaipėdos uo
sto prieš porą savaičių išplau
kė pirmas laivas į Abisiniją 
veždamas 1500 tonų bulvių 
Etiopams maitinti. Bulves už
sakė Italijos valdžia.

Lietuvos seimas ima svars
tyti Lietuvos-Italijos prekybos 
sutartį. “S.”

Kaunas. — Naujai paskirtas 
Klaipėdos krašto gubernatorius 

i Jurgis Kubilius užėmė savo 
vietą. Jis paskirtas Įpėdiniu 
V. Kurkausko, kuris paskirtas 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmų pirmininku.

Jurgis Kubilius gimė 1890 
m. Balandžio 27 d.. Grumšlių 
k., Biržų apsk., ūkininkų šei
moje. Pradžios mokslus išėjęs 
tėviškėje, įstojo į Panevėžio 
mokytojų seminariją ir ją bai
gė 1911 m. Iki karo pradžios 

i mokytojavo Plungėje ir Joniš- 
I kyje. Karo metu baigė Alek
siejaus karo mokyklą ir
karininko laipsni, pasiųstas į 
frontą, kur išbuvo apie dvejus 
metus. Gryžęs į Lietuvą 1919 
metais. įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariumenę, 
iki 1930 metų, 
gą pulkininko 
sniu.

Nuo 1930 m. 
kelerius metus
apskrities viršininku ir pasku
tiniais 
niuo j u

PENN SQUARE 
THEATRE

Penn Square Teatras, 
tis prie Euclid avė. ir E. 
st., pastarose dienose vėl
darė, naujai pertaisytas, išgra
žintas. Ten rodoma importuo
tos filmos iš Prancūzijos, Ita
lijos, Rusijos ir kitur.

Dabartiniu laiku rodoma 
bai svarbi filmą “Lorenzini 
Medici”, o sekančią savaitę 
juokinga filmą iš Maskvos.

Alessandro Moissi, aktorius 
kuris mirė du metai atgal, yra 
svarbiausias asmuo '“Lorenzi
ni de Medici” filmoje. Filmą 
gerai pagaminta ir istoriškai 
teisingi kostiumai; vaidinimas 
puikus. Parašai yra padaryta 
Angliškoje kalboje tiems kurie 
nesupranta Itališkos kalbos.

Rodymas kasdien nuo 6:30 
vakare, sekmadieniais nuo 2 v. 
po pietų.

la
de

NAUJOJ VIETOJ
Kviečia savo visus draugus 
ir. tos kaimynystės Lietu
vius atsilankyti. Užlaiko 
gerą alų. skanų vyną, viso
kius užkandžius. (43)
J. Maurutis atsidarė alinę 

naujoje vietoje —
1115 East 79th Street

įgijęs

Phone MAin 3559

IwiiSuSFUNER^
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojime kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292
ik

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLOG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus 
šaliniuose miesteliuose,..............
kainą. Taipgi įvairios 
riausj patarnavimą.

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

Kaninas St. Clair ir Ontario 
Narni; KEnmore 4710-W.

bent kurioje miesto dalyje ar na- 
kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
apdraudos-insurance reikaluose gausit ge-

1 DELLA C. JAKUBS |
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
E- Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų : 
y kambarius leidžiame dykai.
2 J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- ;
į tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai Ilgo- :
= nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- :

gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= Lithuanian Funeral Home i
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 :
tanmiiiiiiiiiiii ■iiiiiiitiiiiiinniiimmi'aiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiii niiiiir iiiiiiiiiiiiijiiiiih'

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudcs Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

lę uy tarnavo 
Išėjo i atsar- 

leitenanto laip-

Rugpjūčio 1 d. 
buvo Šiaulių

vyrės-keliais metais
notaru Kaune.

“L.A.

Derybos del Vokiečių 
Markių

Kaunas. — čia prasidėjo de
rybos su Vokiečiais del išveži
mo i Vokietiją Lietuvoje esan
čių Vokietijos pinigų kurie su
sirinko iš vasarotojų ir mažojo 
pasienio susisiekimo. Vien tik 
Klaipėdos .krašte gauta apie 
500,000 Vokiečių markių. Kaip 
žinoma, Vokiečiai laisvai į Vo
kietiją markių įvežti neleidžia.

“Sekm.”

Schmidt
Smuikų

Bros. Co
Dirbėjai

ir parduoda

as, Dėžes 
muzikai.

Importuoja

Smuikas, Cellos, 
ir reikmenis stygų

Taiso už prieinamą kainą.

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

CLEVELAND. O.

Plumbing Reikmenys 
Geležinai Padargai 

ir Maliavos
Kreipkitės į mus 

t SINKQMS. MAUDYNĖMIS 
❖ IR KITU REIKMENŲ 

ir Plumbing prietaisų 

j The STONEMAN Co. 
j 7110 Superior Ave. 
į He. 1759

DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsirū
pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi
nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir
tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 
stovės. Darbas ir medega garantuota.

Uždengsiu stogą dabar, iš-,įmokėti galėsit per 3 metus.

The Home Owners Service Company
HEnderson 3812 7313 Myron A ve.

Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas

Pilnai Įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

Stiprus Alus —_DęgtiB©.-:.~. Vynas....
Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue

X

Kampas E. 174th St,

Ir vėl CIevelando Communi- 
; ty Fund kreipsis į miesto <fy- 
ventojus paramos teikimui ne
pertraukiamos pagalbos ser
gantiems, bejiegiams, bena
miams i)- našlaičiams, šynięt 
fondo vajuje bus stengiamasi 

j sukelti $3,300,000, kas išeina 
$50,000 daugiau negu pereitą 
meta buvo pasiskirta surinkti 
ir $200,000 daugiau negu tik
renybėje surinkta.

Nors manoma kad darbams 
pagerėjus palengvėjo ir fondo 
našta, tačiau yra kitaip. Com
munity Fund rūpinasi palaiky
mu ligoninių, kurios apsunkin
tos nuo depresijos laikų nu
kentėjusiais žmonėmis!

Taipgi reikalinga šelpti bie- 
dnas šeimas, kurias nepajiegia 
išlaikyti valstija savo taksais, 
nes valstijos šelpimo agentū
ros yra nėdatekliuje.

Fondas globoja ir gydo 
darnius vaikus, našlaičius 
senelius.

Clevelandas gali lengvai pa- 
iiegti Sudėti ta sumą ''kurią 
fondas reikalauja.

KVIETIMAS
Lietuvių Darželio Sąjun

gos narių susirinkimas bus 
pirmadienio vakare, Lap- 
kričio-Nov. 9 d., nuo 8 vai. 
Lietuvių salėje. Visi at
stovai ir suinteresuoti- as
menys prašomi dalyvauti. 
Kiekvienas prisidėjęs su 
$1.00 ar daugiau Darželio 
parėmimui skaitosi Darže
lio Sąjungos narys.

Valei.

be-
ir

KIEK OHIO VRAGERIA
ApskaičiūojaMa Ita'd šį visą 

metą Ohio vąlštiios gyventojai 
bus praleidę ant svaiginančiu 
gėriniįį 40 milijonų ęlolariti.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ąve.

i
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sūtaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suproSyti itz Sue.1 • V
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5G99

llinilllIllllllillIlIlIlIIIIlilIKIlllIllllllllHII x* > t j ( < .■ ’ ■

I ADDISON Į 
| HARDWARE CO. f 
= 7318 WADE PARK ĄVE. 1

Specialiai šį menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97ę

Sutaupykįt $27.00 
M AG I Č (HE F 

Gasiniai Pečiai 
Paklauskit musų kaip.

EASY WASH MACHINE 
1937 ’Modeliai 

$49.95 ir aukš.
SPARTAN RADIO

Console Modelio
$39.95

TAISOM FURNASUS

E TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH= 
įį LEMPUTES prieinama kaina. E 
= VISOKĮ NAMAMS REIKME- E

NYS GERI IR PIGUS. = 
čiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, di'augijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra- 
dienio popiečio.< > J : -.-••• \

12 TONU ANGLIES 
VISAI DOVANAI!

11 Ateina KALĖDOS A ■ ' • - »f

i

*

*

Ar tai kontestas?—ne! Tiktai 
skirtumas pinigais kuriuos ga
li sutaupyti kuomet palieki sa
vo automobilį namie ir važinė
ji gatvekariaic, motor kočais ar 
berčliais karais į darbą.

Pirkti deimantų, laikrodžių,- lai 
krodėlių ir kitų brangmenų krei 
pkites į seną Lietuvirką 
Pirmos rūšies laikrodėlių 
tojas.

JQS. K(į)NECNIG
6107 Superior Ave CT<

vietą 
taisy-

reland X )

P. J. BICĮKETT
PLUMBING. GAS FITTING 

' SERVER BUILDING ’’
' f : « • ; I I - J .

Perdirbu maudynes į naujausios 
mados už išsimokėjimą. Jei 
negero su jūsų nuobėgomis 
muosc, šaukit mils, greitai 
taisysim.

7107 SUPERIOR AVE.
Tel. HEnd. 0758

kas
na-
pa-

Vidutiniai per mėnesi 
automobilistui atsieina 
po ................... $21.00
Automobiliu važinėjantis dirb
ti mieste turi pirkti gasą ir 
aliejų, ir mokėti už pastatymą, 
25 dienas kas menesį. Jam vi
dutiniai kaštuoja, įskaitant nu
sidėvėjimą, 7c už pravažinėtą 
mylią. Jei važiuoja 12 mylių 
per dieną, jam kasdien atsiei
na po 84c.

Phone Endicott 9512

MOUTHER ELECTRIC 
ŠĖRVICE 

'i 1 •.
Starteriai ir Generatoriai

Automobiliu Armatūros 
I .1u . - ■ ■ - • ■

A p vyniojimas 
Naminiai Padargai 

89Č9 Superior Ąve. 
Ineiga iš Ę. 80th Street

Bramley & Sons Co 
FLORIST

Vidutiniai per mėnesi 
karu važinėtojui $5.00 
SUTAUPĄ ..... $16.00 
Štai ir kaina dviejų tonų geros 
anglies—tai pinigai ką sutau
po kas mėnesį gatvekariais va
žinėjanti. Ir gatvekariais va- 
žinėjantieji turi kitus patogu
mus. Jiems nerupi važiavimas 
per susigrūdimą ar slidžiomis 
gatvėmis, rizikavimas nelaimių 
ir daktarų bei pataisymo kaš
tai.
Jie pasilsi ir gali v skaity ti va
žiuodami. Pradekit - dabih’ pri
prasti ■ prie gatvekarių. Su
naudoki! tai ką sutaupot kas 
menuo važinėjant gatvekariais 
nusipirkimui sau poros tonų 
anglies tuojau. Nuolatinis va
žinėjimas sutaupys jums po 
porą tonų anglies kas mėnuo 
per penkių mėnesių namų šil
dymo sezoną.

GĖLIŲ PATARNAVIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET 

HEnderson 1850

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
ŠHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave.

UNCLE MOSES

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

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

Keller Shoe Repairing 
7921 SUPERIOR AVE. '

Sako: Kaip daug kartų au- 
tėmobililistai trokšta kad ne
būtų gatvekarių. Sakykim kad 
jų ir nėra! Tas reikštų kad 
tie 7 iš kožnų 10 žmonių kurie 
važiuoja gatvekariais į miestą 
turėtų važiuoti savo automobi- 
iu. Jeigu jus manot kad tra- 
fikas mieste dabar yra didelis, 
bandykit įsivaizduoti koks bu
tų tada kuomet važinėtoj^ pa
sidaugintų tris ir pusę tiek.

2,500,600,000
PASAŽIERIU
PERVEŽTA

I 2.K' V —A

NAUJIENA! TĖMYKIT! PER 10 METU

Duodam EAGLE STAMPS Duodam

Ųas mus galima rasti pilniausi pasirinkimą

VYRAMS IR VAIKINAMS RUBIJ 
Skrybėlių ir Kitų Reikmsnų

DAIįJAR GALIT SUTAUPYT DAUGIAU ANT VISKO 
Ką tik Pirksit šioje Krautuvėje.

PAS MUS GALIT IŠKEISTI SAVO ŠTAMPŲ KNYGUTES!

Už pilną knygute gausit $3.00 vertės Prekių. Už pusę knygu
tes gausit $1.50 vertęs Prekių.

Kam eiti jieškoti reikmenų kitur — visko rasit čia.
> ' • . t - • ' ’ t "

EAGLE STAMS su Kiekvienu Pirkiniu lQc ar daugiau.

THE KRAMER & REICH CO.
70.02 Superior Ąve. Kampas Giddings Rd

Tik pamanykit! The Cleveland 
Railway pervežė 2,§00,000,000 
pasažierių bėgyje praeitų 10 
metų be nelaimes kurioje butų 
žuvęs nors vienas pasažieris. 
Ta skaitline perstato viso pa
saulio gyventojų skaičių vieną 
ir . ketvirtą dalį. Ar galit ras
ti kokią kitą transportacijos 
formą kuri butų tiek saugi ?
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Cuyahoga Apskrityje Balsuota: už Roosevelt — 
129,051; už Browder (komunistą) — 2,194;

šiame Apskrityje Į Gubernatorius balsų gavo:

307,986; už Landon 
už Lemke — 32.378 
R richer — 2 31,499;

St. George’s Dance

Davey — 218,624. Bet visoj Ohio Davey Gavo 1 30,000 balsų daugiau

Forum
Phone: ENdicott 4186 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

SIDE-GLANCES
J. M.?

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

atives and friends will take place 
at the Green Gables, East 111th 
and Euclid Ave.

JONAS T. DE RIGHTER IR 
VISI OHIO DEMOKRATAI 

LAIMĖJO
Ohio valstijoje balsavimuose 

Lapkričio 3 d. kartu su Prezi
dentu Roosevcltu i valdžią ?n- 
ėjo visi Demokratai.

Ypatingai Cleveiande ir Cuy
ahoga apskrityje viską nušla
vė Demokratai.

Ohio valstijos gubernatorius 
Martin L. Davey trinktas an
tram terminui.

Yoder — Leitenantu guber
natorium.

Kennedy — Valstijos sekre
torium.

Knisley — valstijos Iždin.
Duffy — valst. prokuroru.
Kongresmanais: Mosier, Mc- 

Sweeney, Earhart, Sweeney, I 
Crosier, Fleger.

Cuyahoga Apskrityje
Valstijos senatoriais: Boyd, > 

Gallagher, Lawrence, Mclnty- j 
re, McCluskey, Zoul.

Valstijos atstovais: Bartu-, 
nek, Butler, Carney. Carroll, 
Cullv, DeRighter, Duffy.' 1?eifr- 
han, Hesse, Hudlett, Hum], 
Monahan, Origen, Smith, Za- I 
blotny, Sweeney, Uible, Zona.

Apskrities Komisijonieriais 
— Curry ir Reynolds.

Apskrities prosekutorium — ! 
Cullitan.

Apskrities klerku — Bushev, i 
šerifu — O’Donnell.
Rekorderiu — Lybarger.
Inžinierium — Mc.Williams.
Iždininku — Boyle.
Coroner — Gerber.
Tarp teisėju Į Common Pleas 

teismą laimėjo visu ateivių 
remiamas teisėjas Frank J. 
Lausche.

KITI NUBALS AVIM AI
Visoje valstijoje nubalsuota 

panaikinti taksus ant maisto.
Atmesta bankų dviguba at

sakomybė.
Atmesta šelpimo taksų prie

das.
Atmesta mokyklų reikalams 

taksų reikalavimas.
(Daugiau apie rinkimus ant 

1-mo pusi.)

JONO S. URBONO ATSISVEIKINIMO KON
CERTAS LIETUVIU SALĖJE LAPK. 15

Jonas S. Urbonas Dainuos.
Lietuviškai Angliškai Prancūziškai 

ir parinktiniausias gražias operų arijas.
ROSE DQLOVICH — Asistentė
EL.S1E SADL1ER — akompanistė

Programo pradžia 6:30 vak. Salė atdara 6 v.
ĮŽANGA PROGRAMUI 35c. ir 50c.
(Išanksto perkantiems '50c. tikietai po 40c.) 

(Gaunami “Dirvoje” ir pas rengimo komiteto narius) 
Po programo, šokiai 8 vai. Įžanga 25c.

NUSIŽUDĖ DEL ŠUNIES
Frank Pos, 29 m. amžiaus, 

nuo 6610 Ovington avė., nusi
šovė namuose po susivaidijimo 
su savo žmona del šunies. Jis 
buvo radęs gatvėje šunį ir par
sivedė namon, žmona uždrau
dė jam šunį namie laikyti ir 
liepė mesti laukan.

DU BALSUOTOJAI
UŽMUŠTI

Du Clevelando piliečiai, vy
ras ir moteris (svetimi) nesu
žinojo kas išrinktas prezidentu. 
Jie tapo suvažinėti paskirose 
gatvėse gryžtant namon po 
nu '-’Kavinio.

Moteris yra Estella Lock- 
harcl, nuo E. 68 St., o vyras 
Richard Boerem. nuo E. S5th 
street.

LIETUVOS FILMOS 
GRUODŽIO 6—7

Už mėnesio laiko, Lietuvių 
salėje bus rodoma spalvuoti 
garsiniai Lietuvos paveikslai. 
Rodys filmininkas M. Motuzas 
iš Brooklyn©. Bus parodyta 
vaizdai Marijampolės, Kauno, 
Alytaus, Ukmergės, Zarasų, 
Rokiškio, Panevėžio, Šiaulių, 
Biržų, Mažeikių, Telšių, Taura
gės, Klaipėdos ir daug kitų.

Tėmykit platesnius praneši
mus apie tai.

Rodymas bus du vakąį’u ■— 
sekmadieni ir pirmadienį.

UŽPUOLA SENAS
MOTERIS

Trečiu kartu trijų mėnesių 
bėgyje gatviniai plėšikai apva
gia senutes moteris, šiose die
nose ant Woodland avė. 92 m. 
amžiaus senutė Marė Pfeiffer 
buvo r'ėšiko užklupta, atimta 
jai $25 pinigais ir deimanti
nis žiedas. Ji gyvena Šv. Juo
zapo senelių prieglaudoje.

UNION TRUST BANKAS 
VĖL MOKĖS

■Pranešama kad užsidaręs ir 
likviduojamas Union Trust Co. 
bankas šymet prieš Kalėdas 
vėl mokės 10 nuošimtį užlaiky
tų žmonių pinigų.

Kortavimas, Šokiai
Lietuvių Moterų Atjautos 

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

(46) Komisija.

1SIGYKIT TIKIETUS
DABAR!

Jono S. Urbono klasiškam 
koncertui tikietus galima įsi
gyti išanksto už papigintą kai
ną. Tikietai 50c vertės gau
nami .po 40c. Kreipkitės tuo
jau Į “Dirvos“ krautuvę arba 
pas komiteto narius.
i------------ ---------- ----------------------------------------- ■■

DIDELE LIETUVIŠKA

j VAISTINE
■ C. Pakeltis Pharmacy

11.17 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- 

1 dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
A-ptieka atdara 7 dienas savaitėje.

PRADĖJO ADVOKATAUTI
Adv. Pranas Obelienis, žino

mo vietos biznierius Kazio 
Obelienio sūnūs, stojo teisių 
praktikom Jo ofisas randasi 
460 Leader Bldg., miesto cen
tre, prie Superior avė.

Adv. Obelienis yra ketvir
tas Lietuvis advokatas iš Cle- 
velanide gimusių ir augusių ir 
čia mokslus ėjusių jaunuolių.

Linkėtina jaunam profesio- 
’ nalui geriausių pasekmių.

-------------- ■— 1
KLUBO FONDAS 
SUAUGO IKI $17.50 

: Kuriam teks šį penktadienį 
Lietuvių Piliečių Klubo “ban
kas” sumoje $17.50? Per ke
lis penktadienius iki šiol nie
kas tam vakarui skirtų pini
gų negavo, nes kiek kartų iš
traukta numeriai, vis j u savi
ninkų salėje nesirado ir visa 
suma, su priedu palikta kitam 
penktadieniui.

Lietuvių Klubas penktadie
nio vakarais dabar buna pilnas 
linksmi] nariu, kurie dykai pa
sišoka, pasilinksmina.

šio penktadienio vakare bus 
dar linksmiau, nes Demokra
tai laimėjo. Ateikit ir jus.

Valdyba.

“Roosevelt or Ruin,’’ and it’s — 
Roosevelt, by what a majority! 
The forgotten men speak, and their 
choice again leads the destiny of 
this great nation. The forgotten 
columnist speaks, thereby giving 
you and you quite a jolt, after 
so many idle weeks, good things 
can’t last forever you know.

Hearing that St. George’s new 
dance floor was being dedicated or 
opened to the public, yours truly 
hopped into his royal chariot and 
also hopped to the first hop. Get 
it? . . . Hopped into, hopped to 
the hop, oh yeah! Could have 
wa ked it in fifteen minutes, but 
I made it in my cawr in about 
forty five, you know upon con
sideration I’m inclined to think a 
little time was lost by driving. j

Anyhow, on with the show. I I 
mean dance. Upon entrance to 
the hall and in the hall proper, 
one was dubious as to whether it 
was a political rally or a church 
dance. Honestly, every pillar, why 
practically every available space was 
cluttered with, “Vote For — Re- i 
elect - Ycur Candidate, etc.”

The shining, highly-polished new 
floor sorta made up for the of- j 
fensive sight of all those posters 
and stickers tho. Yes folks, it 
really is a marvelous (not colos
sal) floor. Just an inanimate ob
ject but if it could only speak, the 
stories it would reveal five or Six 
years hence.

Heartaches . . . the heart- 
throb you thought you had en
snared appears with another girl, 
not even as much as noticing you. 
Joy . . . dancing with the lov- 
lie"t girl and she actually consent
ed to allowing you to take her 
home, even tho knowing you don't 
have a car. Tired feet . . . 
feet and bodies that have grown 
weary, not realizing that thev could 
not be expected to whirl around at 
tho speed they used to. “C’rnon 
dad, let’s leave the young ‘tins have 
their fun, we’ll just sit this one 
out.” These and many others, 
are the kind of stories this floor 
would relate, but now I have an
other story to tell . . .

ONE DOWN —
I arrived too late to see the 

first person tumble, and hit the 
new floor, but boy oh boy did I 
see the second Guess who — 
nope. I’ll give you a hint, she 
likes to skate. Still wrong, it was 
none other than Marge Muliolis. 
She took it rather good-naturedly 
tho, and just when she thought 
she was over lhe blushing stage 
too!

horseshoes. How come, you say? 
At the drawing some months ago, 
Beatrice Orpse carried off the prize, 
a bottle of wine (I remember). 
This time Mary Sharkus, her sis
ter, was the winner of the first 
prize, amounting to 200 pennies, 40 
nickles, or two bucks. Incidental
ly, boys, Mary is eligible for mar
riage now. The company where 
she is employed, will not hire un
less you promise to remain single 
for a stipulated length of time. 
Well she’s served her time, and 
now’s free, so____

LADIES AND —
Boys and girls, and ladies and 

gents, your announcer was none 
other than that affable young man, 
Tonv Luiza. Didja like his enuncia
tion? — Personally I think he 
had oughter try for the radeeo. 
The fellah’s not half bad. Plus a 
voice he has personalilty and a 
genuine sportsman’s attitude when 
it comes to “digging in”. Give 
‘im a big ‘and.

NON-CONFORMIST —
That’s what Paulinė Maezer calls 

it. Can you imagine a girl with a 
rosy-peach complexion, an infectious 
laugh, and a keen intellect stay
ing at home on Saturday nites? 
Either could I, till now. Actual
ly enjoys staying home, just be
cause everybody else believes it 
necessary to go out on this one 
particular evening. Perhaps if we 
had the lib. ary she has, we too 
would be content to stay put. But 
even then, I wonder . . .

AMBITION —
It may be that Lithuanian “go- 

getter” spirit and if may be just 
personal charm and ability, what- 
c:er it is, Ann Stagniunas pos
sesses it. Two promotions, and sub
stantial ones at that (in as many 
months, is nothing to be sneezed 
upon. Ann is now division head 
in one of our largest department 
stores. How’s vhat?

JUST BITS —
JOHN ZAUNIS, that artistic 

sign painter, surrounded by more 
femininity than the average young 
chap dances with in a month.

VERONICA BLUI, (last year’s 
graduate of St. George) beautiful
ly maturing into a seemingly col
lege grad, all of a sudden like.

BEE YUCIUS wins top honors 
as being the most obliging lass, 
hithertofore seen. Holds coats, 
lends pencils, and even ducks down 
so other folks can see.

ADELE SUTKUS is a most pro
found listener. Should have seen 
her sit and stand and stand and 
sit listening to PETE SKUKAS

RECITAL IN SONG

J O H N S. U R B A N

Known by many Lithuanians, Mr. 
John S. Urban, dapper Lithua
nian, will present a song recital on 

I Sunday, November the 15th at the 
! Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave.

For a number of years Mr. Ur
ban has been intensively concen
trating his attention toward devel
oping his voice,’ thereby gaining a 
place in the musical world. He 
has appeared many times for the 
Lithuanians at their carious "unc
tions and now at this concert will 
be the soloist, singing three groups 
of songs including Lithuanian. 
American and French originations.

His voice instructor, highly con
sidered in the musical spnere is 
the master of the Sadlier Studios 
here in Cleveland. Assisting him 
in ducts only will be Rose Dolo- 
vich and piano accompanist, Elsie 
Sadlier of the same studio.

Immediately after this very ex
traordinary concert which begins at 
6:30 P. M. there will be the cus
tomary dance with a valuable prize 
offered to one boy and one girl, 
attending the dance.

Tickets are not on sale at the 
Dirva office for the special ad
vance rate of 40 cents. If pur
chased at the loor 50 cents.

NUPTIALS
SUKYS — ZINEVICH

Mr. Algird Šukys, well-known in 
Cleveland Lithuanian eileles, and 
one time orchestra leader will take 
Miss Alice Zinevich as his life 
partner on Saturday, November 7th. 
The marriage ceremony will take 
place at St. George’s Church, the 
parish both nave known since their 
childhood. Reception for close rel-

TilE FUND
SHINES TSWWGK

i

RUDD — STAM
Mr. Francis John Rudd, well-, 

known for his basketball proficiency 
and nicknamed, ‘Deerfoot’ will be 
united in the holy bonds of matri
mony of Miss Albina Stam. St. 
John’s Cathedral, East Ninth and 
Superior, will be the scene of the 
recitation of the life-long pledges. 
Reception in the evening will be 
at the Green Gables, Euclid Ave. 
Saturday, Nov. 14 th.

YOUNG LADIES FROLIC
A dream come true! The smooth 

polished floor of St. George’s audi
torium is indeed almost too good 
to be true. If you haven’t as 
yet tried it, here’s your opportun
ity, and one you won’t care to 

l miss.
The Young Ladies’ Sodality of 

St. George’s Church has long been 
famous for their dances, everyone 
has ceased to be surprised nt cheii; 
good dance bands, large crowds 
and novel attractions. This year 
The Young Ladies are intent upon 
surpassing all past affairs, ,vith a 
Star Dust Ball. Will they suc
ceed ? You will have to judge 
that for yourself.

When you enter the hall, you 
will ask — “Where am I? Am 
I in heaven?” You won’t be far 
from wrong either, as the audi
torium will be transformed into 
a mid-summer night. No matter 
what the weather will no inside 
you will find a tropical atmos
phere. We know you will be star 
gazing all evening as you glide 
along to the strains of Hai Good
man’s Orchestra.

Six charming hostesses,' Julia 
Askuraitis, Ellen Malonis, Adeline 
Gerk, Stella Greičius, Helen Vai- 
cunas and Ann Pūkelis, will see 
to it that you really do have a 
heavenly time.

The date is THURSDAY, NOV. 
12th, so don’t miss the star dance 
of the year.

The paltry sum of 35 cents is 
you admission to a night with 
the stars.

KOSULYS
St. Dennis

COUGH BALSAM
Rekomenduojamas nuo 

Kosulio ir Gerklės Įdegimų.

Taipgi išpildomi visokį gy
dytojų receptai, parduoda

mi vaistai ir reikmenys.
Gibbs Drug Co.
7043 Superior Ave.
CLEVELAND, OHIO

NO TRUMP —
Who do you think I saw playing- 

cards? Naw, not everybody I 
looked at, besides that’s an old 
joke anyhow. Mr. Povilas Šukys, 
former publisher of the “Žinios”. 
He may be a bit too elderly to 
“cut-up” but he’s no slacker when 
it comes to cutting the cards. No
sir, thar’s a gent that is intent 
upon walking off with the prize 
every time.

THE WINNAH’ —
Golly but that Sharkus family 

must have been born in a bed of

describe his law course. Methinks 
the honors might be divided, per
haps Pete is a good lecturer, or 
somethin’.

GRIGAS CAFE
Iškilmingas atidarymas
šeštad. Spalių-Oct. 31

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

4811 SUPERIOR AVE.
J. Grigas.

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

mui ir prakūrimui.
ORIGINAL POCAHONTAS

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų buna iš tono anglies.
No. 3 POCAHONTAS duoda labai daug karščio.
STANDARD POCAHONTAS mažai durnu, ilgai dega. 
BLUE DIAMOND Kentucky splint, pečiams ir furnasams 
WEST VIRGINIA LUMP OHIO LUMP

KOMER WOOD & COAL CO.
1201 EAST SOTU St. (Lietuvis) Tolei. GAr. 2921
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AŠTUONI APKALTINTI
Aštuoni Clevelando policijos 

nariai, jų tarpe du aukšti vir
šininkai, tapo galutinai apkal
tinti ėmime kyšių laike prohi- 
bicijos nuo slaptų degtinės 
pardavinėtojų. Jų bylos per
duotos teismui.

Kadangi kyšius ėmė ir kiti 
policijos viršininkai ir papras
ti policijantai, dabar tik eina 
kalbos kas bus sekanti apkal
tinti už tuos pačius prasižen
gimus.

Kaltinamieji labai įtūžę ant 
buvusių butlegerių, kurie pra
dėjo prieš juos liudyt. Dauge
lis butlegerių pirmiau nuo tų 
policijantų skaudžiai nukentė

jo, dabar' jiems atsilygina.

TAUPYKIT PINIGUS
/

SIŲSDAMI PINIGŲ SAVO GIMINĖMS

ARBA DRAUGAMS EUROPOJE

Pusėtinos nuolaidos 
gaunama dabar dau
gelio šalių pinigams. 
Mes siunčiam pinigus 
orderiais paštu arba 
kalbeliais numažinta 

kaina.

Cleveland Crust
Narys Federal Reserve System 

Patogus Banko Skyriai Didžiajame Cleveiande

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

T. S AMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabar kada = 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- = 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, K 
kur rasit didžiausj rinkinį visų šių = 
reikmenų. Taipgi esu specialistas = 

įį& taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 
akiniu. Viskas žemomis kainomis. E

= VISAIS TAIS REHCALAIS LIETUVAI PRAŠOMI = 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. H
-<iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiii?

J. .J. STANKUS

GERA ANGLIS
Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas 

prieinamos, anglis
mus kainos 
geriausia.

ARLINGTON ICE &
16201 SARANAC

GLenville 5787

FUEL CO.
ROAD 

Cleveland, Ohio.
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John 1 
planą suį 
ti baigta, 
sos šalies 
kų bėgyje 
bas turi b 
Įtempimu.

Ame riko 
racija iškė 
nymą — k 
ninku ser 
mokesti s 
darbdaviai, 
prisidėjimo.

Streikas 
darbininkii 
pė ir Alasl 
tuose prade, 
kurių valgo

Prancuzijt 
lyžius. — ] 
lo nauji stre 
rūpino sočia 
bę.

Paryžiui į 
mas maisto j 
sitaikyta su 
tytojų unija.

Streikai ki 
paskirų miest

PRIGĖRĖ 3 
Berlinas, Lt 

kiškam laivui 
toliese Anglij 
prigėrė 39 žm 
mes priežastis


