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Sukilėliai inejo i
Madrida

KUN. COUGHLIN 
UŽBAIGĖ ŠA VO
“PAMOKSLUS”

Detroit, Mich. — Kun. 
Coughlin Lapk. 7 d. per ra
dio paskelbė dar likusiems 
savo klausytojams jog jis 
užbaigia savoJ radio kalbas. 
Ji taip sakant užčiaupia 
Prez. Roosevdlto toks neti
kėtai didelis laimėjimas.

Kun. Coughlin, praturtę-
jęs aukomis iš radio klau-

ROOSEVELT DIRBS 
DARBO SĄLYGŲ

GERINIMUI
Lietuvos Reikalais

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Skirs dar 500 Milijonų 
Viešiems Darbams

Washington. — Federalė 
valdžia rūpinasi skyrimu 
dar $500,000,000 viešų dar-; 
bu ir bedarbių šelpimo rei-l 
kalams.

Pinigų skyrimo klausi
mas bus iškeltlasl Sausio 
mėnesi, kai susirinks Kon
gresas.

BEDARBIŲ SKAITO
APIE 9.000,000

Washington. — Komer
cijos departmento eksper
tai praneša kad neoficia- 
lis surašąs bedarbių paro
dė jog šiuo tarpu šalyje jų 
esama mažiau- 9 jnilijoijų,

Šymet, sako, nedirbančių 
eilės nuolatos mažėjo ir 
Rugsėjo pabaigoje bedar
bių buvo mažiau negu de
vyni milijonai.

Tas reiškia dabar bedar
bių yra šešiais milijonais 
mažiau negu buvo Kovo 
m. 1933 metais.

Federalė valdžia pasiry
žus padaryti oficiali bedar
bių surašą. Tam darbui 
reikalinga apie 20,000,000 
dolarių.

John L. Lewis nustatė 
planą sulyg kurio turi bū
ti baigta, organizavimas vi
sos šalies plieno darbinin
kų bėgyje 90 dienų. Dar
bas turi būti varomas visu 
Įtempimu.

Amerikos Darbo Federa- 
racija iškėlė naują suma
nymą — kovoti kad darbi
ninkų senatvės pensijos 
mokesti sumokėtų tiktai 
darbdaviai, be darbininkų 
prisidėjimo.

Streikas Alaskoje. Laivų 
darbininkų streikas atsilie
pė ir Alaskoje, kur mies
tuose pradėjo pritrukti ne
kuriu valgomų dalykų.

Prancūzijoj neramu. Pa
ryžius. — Prancūzijoj ki
lo nauji streikai, kurie su
rūpino socialistų vyriausy
bę.

Paryžiui grąso pritruki- 
mas maisto jeigu nebus su
sitaikyta, su maisto prista
tytojų unija.

Streikai kilo keliolikoje 
paskirų miestų.

PRIGĖRĖ 39 ŽMONĖS
Berlinas, Lapk. 9. — Vo

kiškam laivui apvirtus ne
toliese Anglijos pakraščio 
prigėrė 39 žmonės. Nelai
mės priežastis buvo audra.

SUKILĖLIAI PASIEKĖ SOSTINĘ LAPKR.
MŪŠIAI EINA VISAIS PAŠALIAIS

Madridas, Lapkr. 11. — 
Tautininkai šiandien pra
dėjo savo smarkų puolimą 
ant Madrido iš pietų pu
sės.

Sukilėliai pasiekė sostinę 
Lapkričio 9 d. ir pradėjo 
susiremti su raudonaisiais 
miesto pakraštinėse gatvė
se.

Inėjo Į vakarinę dali mie
sto nusitiesdami tiltus per

bas yra vadovybėje Gen. 
Jose Miaja. Pačią pirmą 
dieną, kaip tik tautininkai 
puolė Madridą, Miaja pa
skelbė kad daugelis jo ba- 
tarejų buvo suardytos su
kilėlių oro bombomis, ir 
Madridui liko pasitikėti tik 
savo infanterija.

Lapkričio 10 d. miesto 
vienoje dalyje prie šiauri
nės gelžkelio stoties kilo

sytojų. kuriems mokėjo pa
taikyt pakalbėt kaip jisai 
mokėtų geriausia šąli val
dyti, ■ pagaliau užsigeidė ir
Amerikos prezidentui diri
guoti. Rooseveltas jo pata
rimų ir paskiau reikalavi
mų visai neklausė. Kuni
gėlis baisiai liširdo ir pa
manė’: Kas tai aš! aš tau 
parodysiu! Ir paleido ra
dio ir pinigus j darbą.

Kunigas pasirinko ir sa
vo kandidatą i prezidentus 
ir viešai Clevelande pasa
kė, kuomet tą kandidatą

Manzanares upę.
j Puldami miestą iš visų 
' pusių, tautininkai užvedė 
tokį oro ataką kokio dar 
jokis miestas nėra matęs.

Žmonės susislėpė i skie
pus ir požeminių kelių tu
nelius.

Kairiųjų vytiniisybė” iš 
Madrido pabėgo. Liko tik 
tie kurie pasiryžo miestą 
sunaikinti, bet neužleisti 
tautininkams. Kiekvienas 
Madrido namas apginkluo
tas. kur languose ir ant 
stogų pasislėpę šauliai pa
siryžę nepraleisti nieko iš 
užkariautojų iki patys bus 
susprogdinti.

Visas miesto gynimo dar-

VALDŽIOS BĖDOS
TUOJ BAIGSIS

Washington. — Kaip ži
noma, nuo 1937 metų pra
džios pradeda veikti socia- 
lės apdraudos Įstatymas. Į 
darbininkų senatvės pensi
jos fondą pradės mokėti 
tam tikrą nuošimti nuo sa
vo algų darbininkai ir už 
kiekvieną darbininką po to
ki pat nuošimti mokės jų 
darbdaviai.

Per keletą metų valdžios 
ižde suaugs tiek pinigų 
kad federalė valdžia galės 
jais atmokėti visas savo 
skolas ir tokiu budu sustip-
rėš ir atsistos ant kojų kaip 
niekad jokioje šalyje val
džia dar nebuvo.

Apskaičiuojama kad iki 
1948 metų fedaralės (val
džios ižde susirinks tų mo
kesčiu iki $10,000,000.000, o 
1975 m. $45,000,000,000.

100 METŲ SENĖ IŠLEIS
TA Iš KALĖJIMO 
Jugoslavijoje, paleista 

iš kalėjimo 100 metų senu
tė, kuri išbuvo pusę savo 
15 metų bausmės už parda
vinėjimą nuodų moterims, 
kurios žudydavo savo vy
rus.

Vokietijoje Įvesta griež
tos bausmės. Mirties bau
smė bus už žudystes, kalė
jimo bausmė už teikimą ži
nių apie gimdymo kontro
liavimą, ir visokios j kitp- 
bausmės už prasižengimus.

didelis gaisras. Toje daly
je sukilėlių lėktuvai pade
gė dali Montana barakų, 
kur buvo pastatytos stip
rios gynėjų batarejos.

Madrido spauda paskelbė 
kad miesto užpuolimo su
sikirtimuose sukilėliai ne- 
tekė 3,006 kareiviu.

Anarkistų grupė sostinė
je per radio paskelbė kad 
jie niekados nepasiduos, jie 
iš Madrido padarys antrą 
Irimą — miestą išgriaus 
iki pamatų.

Ana įkištai rodo savižu
dišką drąsą ir laikosi iki 
paskutinos, kad nepaliktų 
čielas jokis šmotelis užei
nantiems nugalėtojams.

EDEN PASITIKI TAU
TU SĄJUNGA

Londonas. — Lapk. 5 d. 
Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Eden davė at
sakymą į diena prieš tai 
Italijos diktatoriaus Mus- 
solinio grūmojimą Angli
jai ir reikalavimą perdirb
ti Tautų Sąjungą, kuri, jei 
bus tokia kaip dabar, tu
rėsianti sugriūti.

Eden pareiškė kad Did. 
Britanija pasitiki Tautų 
Sąjunga, ir ta šalis nema
no apleisti Rusiją už drau
giškumą Italijos ar Vokie
tijos.

ROOSEVELT VYKS 
ARGENTINON

Pietų Amerikoje, Argen
tinoje, Gruodžio 1 d. pra
sidės tarptautinė Amerikos 
taikos konferencija. . Tiki
ma kad i tą konferenciją 
nors vienai dienai nuvyks 
ir Prez. Roosevelt. Pietį] 
Amerika nepaprastai nori 
Rooseveltą sulauktu

KARO AUKOS VIS 
MIRŠTA

Po didžiojo karo, mirė 
daugiau kareivių dalyva
vusių pasauliniame kare ir 
buvusių sužeistų negu už
mušta per pati karą.

Apskaičiuota kad kąre 
užmužta 8,538,000 vyrų.

Sužeistų buvo 19.000,000,
iš kurių; 15,000,000 mirė 
po karo. Dar liko 4,247,- 
000 gyvi].

nominavo: “Jeigu aš ne
gausiu Lemkei 9 milijonus 
balsų, po rinkimų aš baig
siu savo radio kalbas.”

Ir po rinkimų kunigėlis 
pasijuto labai apsivylęs — 
iš kelių milijonų jo Nacio- 
nalės Unijos, narių, kurie 
pažadėjo Lemke remti, nei 
dešimta dalis už jį nebal
savo. Lemke gavo tiktai 
kiek pervirš 900,000 balsų.

Po rinkimų du paukčiai 
liko kaip nukirptais spar
nais: tas kunigėlis ir jo 
kandidatas, kuris tiek daug 
balsų buvo to kunigo pa
žadėtas.

MIESTAS LIKO BE 
BANKO .

Uhrichsville, O. — Vie
tos banko prezidentas iš- 
aikvojo banke sudėtu pini
gų $400,000 pinigų, valdžia 
žmonėms nuostolius atly
gino, bet bankas turėjo už
sidaryti.

KALĖJIME PRALEI
DO 54 METUS

Wheeling, W. Va. — Se
nas. 76 m. žmogus, tapo vėl 
nubaustas 10 metų kalėji
mo. Jisai išklausęs savo 
bausmės paskyrimo pasa
kė: “Tas man nieko naujo, 
aš ir taip praleidau kalėji
muose 54 metus.”

SOVIETŲ ŠVENTĖ
Maskva, Lapkr. 7 d. — 

Minint 19-tas sovietų res
publikų įsteigimo sukaktu
ves, Raudonojoj aikštėj bu
vo surengta milžiniškas mi- 
litariškas paradas, kuriame 
ėjo du milijonai raudonųjų 
kareivių su Įvairiais gink
lais. Paradą žiurėjo Sta
linas ir kiti kukšti sovietų 
valdininkai..

Atsirado po 8 metų “nu
mirimo”. Reno, Nev. — 
Po astuonių metų atsira
do žmogus kuris visą tą 
laiką buvo skaitomas žu
vęs, net vienas jo artimas 
draugas buvo teistas už jo 
nužudymą. Jis dingo aš- 
tuoni metai atgal po susi
vaidijimo su žmona. Da
bar sužinota kad jis gyvas 
kada kreipėsi Į valdžią iš
gauti savo bonus.

Washington. —Preziden
tas Roosevelt tiki kad per
eitos savaitės toks milžini
škas žmonių palinkimas Į 
jo pusę, išrenkant jį pre
zidentu antram terminui, 
yra visuotinas Įgaliojimas 
jo dirbti ir toliau reikalin
ga darbininkų gerovės rū
pinimosi kryptimi.

Prezidentas mano kad 
valdžios ir įstatymdavėjų 
pareiga yra dirbti ta link
me kuri užtikrintų visos 
šalies darbo žmonėms at
sakančias darbo sąlygas, 
kartu ir sveikas ir saugias 
darbavietes, priežiūrą atsi
tikime sužeidimo ir indus- 
trialėse ligose, bedarbėje ir 
senatvėj: prideramas dar
bo valandas, atitinkamus 
darbininkams gyventi na
mus, ir suvaržyti jauname- 
čių darbą.

Prezidentas užtikrina iš 
savo pusės tą vykdys kiek 
jo išgalės leis.

Kada prezidentas Roose
velt sugryžo Į Washingto- 
ną Lapk. 6 d., jį nepapras
tai iškilmingai sutiko 150 
tūkstančių minia, garsiai 
sveikindama, kuomet jis 
važiavo gatvėmis.

LIETUVIU POLITIŠ
KI LAIMĖJIMAI

Lapkričio 3 d. rinkimais 
paskirose valstijose laimė
jo rinkimais ir Lietuviai 
kandidatai į svarbias val
diškas vietas.

Chicagoje, teisėju išrin
ktas Adv. J. T. Žuris, kuris 
gavo virš milijoną balsų.

Valstijų legislatures at
stovais išrinkti:

Pennsylvanijoje — Dr. 
A. J. Valibus ir A. Janu- 
šaitis.

Ohio — Jonas T. De- 
Righter (Deraitis).

ATIDARĖ ILGIAUSI 
PASAULYJE TILTĄ 

San Francisco. — Lapk.
12 d. atidaryta naujai Įren
gtas ilgiausias pasaulyje 
tiltas, kuris kštavo 72 mi
lijonus dolarių. Jo staty
ba tęsėsi tris metus, prie 
darbo žuvo 24 darbininkai 
ir 1,157 kiti buvo sužeisti. 
Tiltas sujungia San Fran
cisco ir Oakland miestus.

18 METU NUO KARO 
PALIAUBŲ ,

Lapkričio 11 d. suėjo 18 
metų nuo to kai didysis 
Europos karas buvo for
maliai sulaikytas. Tą die
ną Vokiečiai sutiko pasira
šyti pasidavimo išlygas.

Briedžių medžioklėje šio 
rudens metu jau nušauta 
52 medžiotojai.

SAKO DINGĘS LIETU
VIS

Danzigas. — Čia kalba
ma kad vienas Lietuvos 
valdininkas, Jonas Kutra, 
važiavęs iš Kauno Rusėjo 
mėnesį, po Įlipimo i trau
kinį važiavimui Į Lenkiją, 
kur tai dingęs. Jo giminės 
Lietuvoje nuo jo nieko ne
girdi. Menama gal jis bu
vo Lenkijoje sulaikytas.

ir Nauja Vidaus Paskola
(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)

Washington, D. C. — Pa
saulinis ekonominis krizis, ka
mavęs ir Lietuvą, pradeda at
slūgti. Lietuva, iš savo pu
sės, tą krizį kovoja visomis iš
galėmis ir šiuo metu jau aiš
kiai pasireiškia krašto ekono
minio gyvenimo pagerėjimas: 
žemės ūkio produktu kainos 
kyla, lito atsparumas žymiai 
sutvirtėjo.

Bet Lietuvoje yra kalnai 
pradėtų ir naujų darbų, ku
riuos reikia atlikti. Lietuva 
yra jau atlikus milžinišką sta
tybos darbą, bet tam darbui 
nėra galo, nes Lietuva trokš
ta pasivyti ir neatsilikti nuo 
kitų aukštesnio gerbūvio laip
snio pasiekusių kraštų. Lie
tuva yra jau pastačius daug 
puikių mokyklų ir kultūros Įs
taigų namų, bet jų skaitlių rei
kia padvigubinti. Lietuva rū
pestingai suorganizavo krašto 
apsaugą, bet dar yra gyvas 
reikalas savo mylimą kariuo
mene aprūpinti modemiškais 
ginklais.

Senos pramonės įstaigos yra 
pertvarkytos ir pritaikytos 
naujosios Lietuvos reikalams 
tarnauti ir yra jau Įsteigta ke
letas naujų įmonių, kaip mė
sos produktų fabrikai, pieninių 
tinklai, cukraus fabrikai, apiei 
ką pirmiau tik svajota. 1

Bet tai yra dar tik Lietuvos 
industrializacijos pradžia; Lie-' 
tuva laukia jos gamtos turtų 
ištyrimo ir prideramo naudo-: 
jimo valstybės labui; reikia 
pakinkyti Lietuvos upes ir 
elektrifikuoti ne tik miestus 
bet ir kaimus, reikia mieste
lių ir kaimų medinius trobe
sius pakeisti mūriniais.

Nors Lietuvos keliai yra 
dikčiai pagerinti, bet yra ne
išvengiamai reikalinga tiesti 
naujus plentus, kaip kad yra 
pradėtas naujas tarp Kauno ir 
Klaipėdos Žemaitijos Plentas; 
statyti daugelį naujų geležies- 
cemento tiltų ir visus vieške
lius išlyginti ir apžvyruoti.

Klaipėdos uostą reikia pagi
linti kad ir didieji okeano lai
vai galėtų ten lankytis, ir kad 
Šventosios uosto žvejai galėtų 
be vargo Baltijos juroje žu
vauti.

Toks svarbus reikalas kaip 
turizmo plėtimas Lietuvoje dar 
tik užuomazgoje tebėra. Lie
tuva mato ir giliai atjaučia vi
sus tuos savo trukumus, bet 
drauge Lietuvoje yra jaučia
mas tvirtas pasiryžimas tą 
darbų kalną griauti ir truku
mus laipsniškai naikinti.

Suprantama kad visam tam 
reikia lėšų, reikia didelio kapi
talo. Lietuvos tautinė vyriau
sybė, pasekmingai nugalėjus 
ekonominį krizį, naujai susi
rinkusio Seimo padedama, yra 
pasiryžus didumą tų didelių 
darbų atlikt savo krašto pajie- 
gomis, be svetimos pagalbos ir 
niekas Lietuvoje neabejoja kad 
tas jai nepasiseks.

Štai kaip praneša Kauno te
legramų agentūra Elta:

LIETUVOS SEIMAS LAP
KRIČIO 5 PRIĖMĖ NAUJOS 
PENKIOLIKOS M I L I J ONŲ 
LITU KETURIŲ SU PUSE 
PROCENTO VIDAUS PASKO
LOS ĮSTATYMĄ.

Visa Lietuva gerai supranta 
šios paskolos svarbą, reikšmę 
ir jos saugumą. Ten neabejo
jama kad tos paskolos lakštai 
bus trumpu laiku išpirkti.

čia, betgi, yra proga ir už
sienio Lietuviams prisidėt prie 
tos paskolos.

Apdraus Auto Kelei
vius nuo Nelaimių

Kaunas. — Kaip teko patir
ti, susisiekimo ministerija ren
giasi nuo naujų metų įvesti 
privalomą autobusų keleivių 
draudimą nuo nelaimingų ’atsi
tikimų. Autobusų savininkai 
turės mokėti specialų draudimo 
mokestį. “Skm.”

Sovietai Pirks Daugiau
Kaunas. — Nauju susitari

mu su Sovietų Rusija, ji atei
nančiais metais pirks Lietuvo
je prekių už 5 milijonus litų 
daugiau negu pernai. Susitjv- 
rimas šiomis dienomis pasira
šytas Kaune.' J.’Skm.”

Rūpinasi Telefonisčių 
Likimu

■Kaunas. — Kaune pradėjus 
veikti automatinei telefonų 
stačiai, štai kaip pašto valdy
ba nusistatė išrišti telefonis
čių klausimą. Kauno centrali- 
nėje telefonisčių išviso buvo 
154. Pradėjus veikti automa
tinei telefonų stočiai, prie jos 
pasilieka 79 telefonistės, 24 
telefonistės siunčiamos į pro
vinciją, 20 lieka pašto valdy
boje ir 26 nuo Lapkričio 1 d. 
atleidžiamos iš tarnybos.

“Skm.”'

STAMBUS SVEČIAS Iš 
HARBINO l

Kaunas. — Teko patirti kad 
netrukus į Kauną iš Harbino, 
Mandžurijos, atvyksa Harbino 
biržos direktorius Lietuvis 
Šimkevičius, kuris tarpinin
kaus tarp Lietuvos ir Mandžu
rijos ekonominiams santikiams 
sudaryti. “Skm.”

AMERIKIEČIAI VAL
GYS LIEUVOS RU

GIU DUONĄ
Kaunas. — Iš Lietuvos į Su

vienytas Valstijas didesniais 
kiekiais įvežama celiuliozės, 
švieži ir rūkyti ir konservuoti 
kumpiai, švieži ir ru'kyti be
konai ir konservuotos dešrelės, 
šiek-tiek sviesto ir sūrių. Lie
tuvos prekybiniai santikiai su 
Amerika yra stipriai pagerėję 
ir toliau žada gerėti. Maisto 
produktams rinka jau išdirbta 
ir ateityje ji bus naudinga 
Lietuvos kumpiams, bekonams 
ir sviestui. Prie mėsos ir svie
sto, dedama pastangų pridėti 
Lietuvišką degtinę, kru >ni :. 
bei alų, ir ruginius miltus t”’ 
rai Lietuviškai duona:. Lieta 
vos gėralų galima tikėtis Ka
lėdoms. Tuo budu, Amerikie
čiai galės valgyti Lietuvišką 
mėsą, duoną ir gerti Lietuviš
kus “trun'kus”. Tsb,

ŽL 
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Pennsylvaniją Užvaldė 
Demokratai

Keistas dalykas ištiko Penn- 
sylvąnijoje po pereitos savai
tės rinkimų: pirmu kartu val
stijos istorijoje Demokratai iš
stūmė Republikonus iš valsti
jos valdžios kontrolės.

Gubernatoriaus Earle’s ad
ministracijoje, kurią pereitais 
metais tramdė buvus Republi- 
konų dauguma, dabar turės 
laisvas rankas. Valstijos se
nate iš 50 atstovų dabar 34 
yra Demokratai.

Atstovų Bute 
dauguma pakilo 
158, Republikonų
žėjo nuo 88 iki 50 ir du socia
listai atstovai tapo išmesti.

Demokratų 
nuo 118 iki 
pusė suma-

Naujas Potvinis
..Pittsburgho srityje pereitą 

savaitę tuoj po prezidento rin
kimų upėse pradėjo kilti van
duo ir susibėgime Monongahe
la ir Allegheny upių vandens 
laipsnis vos ųepasiekė potvi- 
nio. -Vanduo pakilo 24 pėdas 
arba 14 pėdų virš normalid.

Vandens toks pakilimas 
ėjo nuo ilgo lietaus, kuris 
sėsi tų upių srityse.

pa-
tę-

Nuteistas už Merginos 
Nušovimą

Pittsburgh. — Tūlas Frank 
Check, 40 metų amžiaus gele
žinkelio mašinistas, nuteistas 
10 iki 20 metų kalėjimo už 
nužudymą pereitą Birželio mė
nesi Elzės Werner.t, 32 metų 
amžiaus, kurią jis buvo įsimy
lėjęs. Jis ją nušovė kuomet 
tą vakarą girtas atėjo ją ap- 
ląnkyti ir rado ją sėdint lau
ke prienamyje su kitu vyru.

Kaip kur Pakeisti Sek
madienio įstatymai

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
Lapkričio 3 dienos balsavimais 
Šis-tas pakeista iš senų valsti
jos įstatymų. Nekurie mies
teliai nusibalsavo turėti apda
rus filmų rodymo teatrus sek
madieniais ir laisvą užsiėmimą 
sportu, kas iki šiol buvo var
žoma.

. Prie to. nubalsuota pardavi
nėti sekmadieniais ir svaigi
nančius gėrimus.

BUENOS AIRES, 
Argentina

ŠEI-

1 d.
savo

SCRANTON, PA atsibus 
vietinė- 
parapi- 
Vilniui

Rei-

Kalbėtoju bus iš Lietuvos 
V. Uždavinys, VVS delegatas, 
“Musų Vilniaus” redaktorius. 
O kada tik koks redaktorius 
kalba tai visuomet prakalbos

VILNIUI VADUOTI RE1KA- 
, KALU PRAKALBOS

Lapkr. 18 ir 19 čia 
nepaprastos prakalbos

Lapkričio 3 d- rinkimuose je šv. Jurgio Lietuvių 
Scrantono pilietis Antanas Ja- jos salėje, surengtos 
nušaitis (Yanoshat) tapo iš- Vaduoti Sąjungos skyriaus, 
rinktas Pennsylvąniįjos valsti
jos Legislatures atstovu gau
damas 11,409 balsus, jo opo
nentas gavo 10,103 balsus. Ko
va buvo labai įtempta.
kia pažymėti kad jo oponen- buna ir mokslingesnės ir įdo- 
tas R. Phillips yra Scrantono mesnės, nes jokis kalbėtojas 
miesto mayoro Davis pusbro- returi tiek progos įvairių ži-Į 
lis, taigi visa miesto politiška i nių bei minčių praleisti per sa-- 
mašina buvo nustatyta prieš Vo galvą kaip redoktorius. V. 
Janušaitį. Uždavinys, kuris pats pergy-

Mayoras Davis Lietuvių su- veno Lenkų terorą Vilniaus 
sirinkiine, per Teisėjo Laukai- krašte būdamas, jis gali gy
čio prakalbas, pasakė: “Scran- viausia ir apsakyti Lietuvių 
tono Lietuviai dar vos prade- vargelius po Lenkų jungu. Jo 
jo vaikščiot, o jau užsimanė, apsakymų privalo eiti paklau- 
bėgioti (statydami A. Janu- 
šaičio kandidatūrą) ir bėgioda- vis, ir raginti kitus jo kalbas 
mi parpuls, kas paims 20 me- išgirsti, 
tų atsikelti”.

Lietuviai tai girdėdami ne
nusiminė, bet stojo darban su 
didžiausiu pasišventimu. Pa
prasti žmoneliai tapo geriau
siais kalbėtojais, surengta 29 
masiniai susirinkimai, kur su
traukta apie 20,000 žmonių. 
Musų obalsis buvo ir yra: LIE
TUVIS Už LIETUVĮ. Tas obal
sis prigijo musų Lietuvių šir
dyse!

Po rinkimų tą vakarą į Au
ditorium salę suėjo tūkstanti
nė minia žmonių laukti balsa
vimo pasekmių, ir kada pra
nešta kad laimėjo Jan ūsaitis, 
negalima aprašyt kokis kilo 
džiaugsmas ir ovacijos. Anta
nas Janušaitis, gavęs žinią a- 
pic laimėjimą,% greitai atvažia
vo į salę. Vos tik išlipo iš au
tomobilio, minia jį paėmė ant 
rankų ir per visą salę nunešė 
int estrados. Ovacijoms ne
buvo galo.

Antanas Janušaitis yra tik
ras Lietuvis, ateivis iš Lietu
vos, ir kaipo1 geras žmogus,

Kada ova- 
nutilo, p. Janušaitis la- 
susi j audines padėka vo j o 
broliams Lietuviams už 

pasišventimą ir darbą sa-

syti kiekvienas kas

I Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą

Pradeda Veikti 1 ”
I •

lygose kaip dabar su Jurgiu 
siuvėju esam, man pasitaikytų 
lysti į medinį siutą tai jokiu1 
budu pats savo noru pas jį nei
čiau. Jurgtičiiū butų didelė Senai planuotas suregistra- 
laimė jei musų namiškiai pas mas šios šalies 26,000,000 dar- 
jį tuo reikalu nueitų.

DŽIAUGIASI PREZIDENTU
Vietos Lietuviai ir kiti visi 

Rochesterio žmonės labai paki
lo upe Prez. Rooseveltui ir ki
tiems Demokratams valdinin
kams rinkimus laimėj us. Tik 
dvi didelės siuvyklos — Livin 
ir Maikels — sudomėjo dar
bininkams algas numažinda- 
mos. Kituose miestuose dar
bininkams algos keliamos, o 
čia atbulai. Gal užtai kad 
unijos aukščiausi vadai yra 
žydai. Ant. žiemys,

1937
• * 1 •

tik Lietu-

Uždavinysl
j

TRAGEDIJA LIETUVIŲ 
MOJĘ

Petras Kvederas Spalių 
trimis šūviais pašovė
žmoną ir pabėgo, palikdamas 
du mažu vaiku. Ji buvo siu
vėja, o jis duonos išvežioto jas.' 
žmona paguldyta ligoninėje ir 
nežinia ar pasveiks. “Išv.”

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI

Stotis WIND, 'Gfjry, Ind.
Sfekipadieniais 4:45 po i»etų 
■@:45 p.p.- Chicagos laiku) 
^šiokiais vakarais 7:0O vąl.
- (6 vai. Chicagos laiku).

tart
. ‘--m -. Gaunama . . .

’ C. Pakeltis Vaistinėje ““ 
1117 E. 79th St. Cleveland.

Patikėtinus ■ linimentas. 
palengvina' galimus ir 
skausmus nuo fštanrpy- 

mų ir išsinarinimų..
PAIN-EXPELLER 
vaistaženklis Inkras 
žipomas vaistinėse. ,

yra visų mylimas, 
ei jos 
bai 
savo 
visų
vo tautos garbei, nes jo lai
mėjimas parodė kad Lietuviai 
organizuoti ir yra tokia jiega 
?u kuria politinėms partijoms 
reikės ateityje skaitytis.

Lai obalsis LIETUVIS 
LIETUVĮ!
Lietuvio ir 
ie!
da

Už 
prigyja kiekvieno 
Lietuvaitės širdy- 

Vienybėje dirbdami visa-
laimėsim.!

V

Lapkr. 20 d. p. 
yra pasiryžęs lankytis Niaga
ra Falls, N. Y., taigi jis prašei 
musų skyriaus kad praneštu
me Niagara Falls Lietuviams 
apie tai. Taigi, gerbiami Nia
gara Falls Lietuviai, suibruski-i 
te jam tinkamai parengti su
eigą ir kiekvienas stengkites 
atsilankyti išgirsti jo kalbos.

Gi Rochesterio Lietuviai vi
su atsidėjimu prie Vilniaus a t-j 
stovo prakalbų rengiasi. Vie
tos Lietuviai tam dirba del to 
kad symet Lenkai užimtose 
Lietuvos dalyse ypač visu be
gėdiškumu 
ja. Musų 
kaimuose 
Lietuviškai 
nimus rengti. Vargšai tie Len
kai. nesupranta dar to kad 
musų Punskas Lenkams tas 
pats kas Ispanijos komunis
tams buvo Alcazar tvirtovė.

Taigi šį kartą Rochesterio 
Lietuviai savo senu įpratimu 
parodyskaip reikia’savo vien
genčius paremti pinigiškai ir 
užuojauta, kad Lenkijos godi- 
šių valdžia berydama Lietuvos 
žemių dalis gautų 
Į jų- ne pasotinamą 
Deklecijono laikais 
vo nuo Šv. Jurgio.

Klebonas Kun. 
nuolat iš sakyklos 
tunus pasistengti 
tose prakalbose, 
bendrai galėsim pakelti skam
bų balsą prieš Lenkus teroris
tus Vilnijoje.

Lietuvius persekio- 
Punsko parapijoje 

jaunimui draudžia 
dainuoti ir vaidi-

tokį j iešmą 
gerklę kaip 
smakas ga-

J. Bakšys 
ragina Lie- 
atsilankyti 

kuriose visi

Kerševičius.

PL1ENO DARBININ
KAI ORGANIZUO
JAMI SĖKMINGAI

Plieno industrijos darbinin
kų organizavimas eina pasek
mingai. Organizatoriai skelbia 
kad jau esą suorganizuota su
virs 82,000 į Plieno Darbinin
kų uniją. Pastarų 10 dienų 
bėgiu sako įsirašė į uniją 7000 
plieno darbininkų.

Tas darbas varomas Indus- 
Organizavimo Komite-trialio

:o, kurį vadovauja United Mi
le Workers (angliakasių) uni
jos prezidentas John L. Lewis.

Praeitą savaitę paskelbta 
kad John L. Lewis siūlo Ame
rikos Darbo Federacijai susi
taikyti ir suvesti nesenai atsi- 
metusią nuo Federacijos darbi
ninkų atskalą atgal j FederacK 
ją.

Gryžimo reikalas apsireiškė 
del to “kad atsimetėlių eilėse 
pradėjo kilti nesutarimas.

Atsimetėlių komitetas tele
grafavo Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentui William 
Green jeg įgalioja 
wis su juo tartis 
kymą.

Lewis atsisako
Federacija neatšauks savo su
spendavimą keleto unijų ir iki 
neužgirs plieno, automobilių il
gumų darbininkų organizavi
mą sulyg industrialio plano.

John L. Le- 
apie susitai-

taikytis iki

Bet nega-

TURIM ATGALEIVIŲ
Paskutiniu laiku aš čia pla

tinu “Dirvą” ir tuoj pradėsiu 
platinti “Ameriką”, nes p. J. 
Laučkai paėmus tii laikraštį 
redaguoti manau jis patobulės. 
Ačiū Rochesterio eilinių Lietu
vių ir vieno-kito veikėjo su
pratimui apšVietos vertė jiems 
nesunku perduoti.
Įima prieiti prie vietos profe
sionalų ir verteivių. Tie po
nai kalba apie savo tautinį su
sipratimą, tačiau to neparodo. 
Jie turėtų pirmutiniai būti 
prie 
viškos spaudos.
tie vėžiai atbulai

Da ogiausia to 
do Robertėlis, ir 
jas. Sykį nunešiau pas vieną 
jų, Robertėlį, žurnalą 
jis gi atsakymą rado 
ne 
matė patalpinta Italo 
lo Bagdolio atvaizdą. ... 
o vieno raudono laikraščio vi
są pundą ant stalo pasidėjęs, 
ners jame telpa tik Rusų bur
liokų atvaizdai.

Kitą kartą pakalbinu Jurgį 
siuvėją, tasai ponas susirau
kia ir rūsčiai pažiūrėjęs sako, 
“nemc:ku Lietuviškai skaityti, 
nepirksiu. .. . ” O kai kas už
sisako pas jį medinį siutą tai 
Jurgutis pataiko net Lietuviš
kai taisyklingai pasirašyti — 
mat, reikalas. Iš džiaugsmo 
net mišias užprašo už miru
sio sveikatą. .. . Visada jis 
laukia kad kas tuoj ateitų už
sisakyti pas jį medinį siutą.

Tai tau ir Lietuvių vertei
vių elgėsis. Jeigu tokiose są-

turėtų pirmutiniai 
palaikymo rimtos Lietu-

Bet jie kaip 
rėplioja.
atbulumo ro- 
Jurgis siuvė-

Lietuviškas, nes

“Tautą”, 
buk tai 
žurnale 
Geuero- 

Na

oinirkų senatvės pensijos są
skaitų užvedimui sulyg Socia
lus Apdraudos akto prasidės Dideli, puikus sieniniai kalendoriai, rodanti svar-
Lapkncio 16 dieną.

Kadangi tas registravimas besnes Amerikoniškas ir Lietuviškas šventes, 
yra federates valdžios darbas,' 
visi darbdaviai gaus per paš
tą savo miestuose tam tikras 
fermas, kuriomis pirmiausia 
užsiregistruos visi darbininkų 
samdytojai.

Kiekvienas darbdavis turės 
pasakyti kiek jis darbininkų 
užlaiko, ir paskui kiekvienas 
d irbdavis pradės gauti blankas 
kurios bus aplikacijos jų są
skaitų Socialėje Audraudoje.

Darbdaviai turės 
škius rekordus apie 
ninku skaičių.

Darbininkų teisė

laikyti ai- 
savo darbi-

„1

...3
-_-4

____G i
____7 :
____8 :
___9 :
____10
____ii

...-13 
...14

Šventoji šeima
Nekalto Prasidėjimo
Angelas ir Vaikučiai 
šv. Terese
Kristus ant Vandens
Šv. Juozapas ir Kristus 
šv. Antanas
Kristus Kūdikis su Angelais
Kražių Skerdynč

• Mergaite su Šunim
Darius ir Girėnas
Moteris su Liet. Vėliava 
Visa Lietuva (su žemei.) 
Prez. Roosevelt (naujas)

____15
____16
____17
____18
____19
___ 20
____21
____22
____23
____24
____25
____26
____27
____28

prie Ežero
su Rože

Važiuoja
su Paukščiais

Jauna Ukninke 
Gražuolė 
Mergina 
Vaikučiai 
Vaikučiai
Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
Lietuva ir Karžygis 
Vytauto Prisieita
Graži Indijonė Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai 
Birutė (su daina) 
Gražuole su Šunim 
Pamiškės Vaizdas Kalnuose

N1

prie senat
vės pensijos prasidės nuo 1 d. 
Sausio 1937 metų. Kiekvie
nas darbininkas kuriam nuo j 
1937 metų pradės sueiti 65 me
tai amžiaus, 
siją tokiose 
nustatytos ! 
uždarbių. 

Senatvės 
planas, del 
mus priešingos partijos buvo 

šeimininkai vaišino 1 pakėlę tiek lermo prieš Prezi- 
visi linksminosi dai- i’dentą Rooseveltą, yra maždaug 

Lietuviškas dainas.

SMULKIOS ŽINIOS
Pagerbimui Barboros Pras- 

paliauskienės, Spalių 24 d. jos 
draugės K. Gaškienė ir Marė 
Jones surengė jai baliuką. Sve
čių atsilankė gana daug ne tik 
vietinių Akroniečių, bet buvo 
ir iš Cleveland©: jos sesuo Ma
rė Bartkienė su savo sunais, 
D. Jakubaitis, France šaltme- 
riutė, Sadauskai ir kiti, atsi-i 
lankė famieriai P. Sideriai ir 
Puišiai, 
svečius, 
nuodami
K. Praspaliausko orkestras pa
linksmino svečius muzika, šei- j 
mininkai Praspaliauskai gavo 
nuo svečių puikią dovaną.

Pp. Praspaiauskai yra seni 
“Dirvos” skaitytojai, populia- 
riški žmonės, taigi ir 
turėjo daug. Jie ačiuoja 
siems atsilankiusiems 
gėjoms, pp. Gaškienei 
nes. <_

Kriščiukaičiu,f sūnūs 
sugryžo iš kariunienės ir apsi-į 
gyveno pas savo tėvus.

Nelaimė atsitiko Viktorui 
Neverauskui: jam darbe liko; 
sužeisti kojos du pirštai, ro
dos jų neteko. Koją gydosi 
namie.

Praeitos savaitės rinkimuo
se kartu 
Summitt 
laimėjo 
ir teisėjo 
publikonai.

Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Atlyginimą galit siųsti pašto ženkleliais.

, galės gauti pen- 
sumose kokios bus 
sulyg jų buvusių

Užsakymą siųskit antrašu:

<<

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
aixl,-audus pensijų » r* M MTf 'f
kurio pries rinki-

tekis. Kiekvienas darbininkas 
mokės Į federates valdžios iždą :

WATERBURY, CT,
BIMBOS PRAKALBOS 

Ventos salėje Spalių 25 d.
1 nuošimtį nuo savo uždarbio, buvo suruošta “Laisvės” 
ir po tiek mokės už kiekvieną 
darbininką jo darbdavis. Tas 
nuošimtis bus palengva didina
mas kas trys metai po pusę 

svečių nuošimčio, iki už 12 metų pa- 
j.! sieks 

stos, 
eis.

ir ren-
ir Jo-

Petras

su Prez. Rooseveltu 
apskrityje rinkimus 

Demokratai teisėjai, 
Doyle, kurie yra Re- 

Kalnas.

JUOZAS KOMARAS 
BRAZILIJOJE

dei-
nuo

Ar-

Amerikoje pragarsėjęs im
tikas Juozas Komaras šiose 
dienose atrašė “Dirvos” re
daktoriui tokio turinio laišką:

“Gal visai nemanei kad aš 
dar esu gyvas. Jau metai lai
ko kaip važinėju po Pietų A- 
meriką. Labai gerai sekasi. 
Laimėjau Pietų Amerikos ris- 
tyr.ių čampionatą, turiu didelį 
auksinį diržą su brangiais 
mantais, net šonus skauda 
nešiojimo.

“Gyvenau Buenos Aires,
gentinoj, aštuonis mėnesius. 
Jau baigiasi penki mėnesiai 
kaip Brazilijoj. Esu pasiren
gęs važiuoti į Europą, gal teks 
matyti ir Lietuvą. Duosiu ži
noti kur apsistosiu, kokią šalį 
pasieksiu.

“Pietų Amerikoje vasara. 
Saulė vasaros laiku visai sta
čiai virš galvos, nėra jokio še
šėlio. Taip būna karšta, net 
plaukai susiraito iš karščio.

“Siunčiu geras dienas vi
siems pažystamiehis.

Juozas Komaras.”

“Dirvos” skaitytojams lai
kas nuo laiko buvo patiekta 
žinučių iš Pietų Amerikos, iš 
kurių apie Juozo Komaro vei
kimą ir laimėjimus Pietų Ame
rikoje buvo žinoma.

Juozas Komaras yra viena
tinis imtikas kuris turi tokią 
didelę krutinę, kokią negali 
išstatyti jokis kitas šiandien 
pasaulyje esantis imtikas.

Linkėtina “^Komarui nuva
žiuoti aplankyti Lietuvą.

3 nuošimčius ir tada su- 
nuošimtis per tris neper-

Ameri-
i pra-

Bim-
paken-

tyt turi pinigų.
Pastarais laikais oras gana 

atšalo.
Prezidento rinkiniai Water- 

buryje buvo karšti. Roosevelt 
čia gavo 14,000 balsų daugiau 
už Landolią. Lydietis.

re- 
daktoriui A. Bimbai prakalbos 
Lietuvos, Ispanijos li
kos reikalais, žmonių 
kalbas suėjo pusėtinai, 
ba apie Lietuvą kalbėjo
čiamu tonu, nors kartais mes
davo ir purvais saujomis, bet 
jau ne kastuvais. Kiek ilgiau 

tiems darbininkams ku- kabėjo apie Ispaniją ir Ame- 
riems tuoj pradėk sueitį 65 j 

amžiaus, pensija nebus!

PROVIDENCE, R. I.
DAR

Ir

Prakalbose dalyvavęs vienasmetai ___ „„ _____
mokama mažesnė kaip po 810 Jaunas vyrukas matyt dalykus 
. _ . (, -j .. .vi I o iinvo viŲl c?
į menesi is federalio iždo:

Prie federates valdžios 
mos, po tiek arba daugiau 
rėš pridėti kožna valstija, 
kiu budu pensija bus nevisai 
maža, o kai kuriems ir didoka..

Prie pensijų teisę turi visi 
darbininkai dirbanti už algas, 
išskyrus ūkių darbininkus 
privatinių namų tarnus.

Ar 65 metai ne pertoli?
Nustatytas 65 metų amžius 

pensijos 
tolimas, 
praeito 
rinktas

su- 
tu- 
to-

ir

suprantantis, kuris kalbos ei
goje į popierį pasižymėdamo 
pastabas Bimbai, taigi kalbė
tojas matomai susirūpino ir 
užuot melavęs pradėjo skaity
tis su sveikesne logika.

Prakalbos baigtos. Draugas 
Bimba pasiūlo publikai paduo
ti klausimų, jis atsakinėsiąs. 
Tas jaunas vyrukas pradėjo 

i pirmiausia klausti. Bimba jį 
matė gerai, nes jis sėdėjo pir
moje eilėje. Kaip tik pakilo 
klausimai, Bimba prašė pirmi
ninkaujančio greičiausia skelb
ti kiek aukų surinkta, ir baig
ti vakarą, kad nereiktų jam į 
rimtus paklausimus atsakant 
raivytis.

Gerai kai atsiranda kas iš
girdęs žmogų netiesą kalbant 
netyli.

gavimui yra gal per- 
Bet tai buvo darbas

Kongreso. Naujai iš- 
prezidentas ir naujas

Kongresas gali tą ir pakeisti.
Tačiau, ar amžius butų pa

keistas ar ne, visgi bus gerai 
kiekvienam gauti pensiją nors
sulaukus 65 metų amžiaus, kai ■ 
dabar to amžiaus sulaukę nie
ko negauna, ir vistiek sulau
kia.

Visose dirbtuvėse darbimn-' 
kams bus duota išpildyti savo saiėje krutamus Lietuvos pa- 
aplikacijos senatvės pensijai.

Darbininkui reikės pasiduoti 
pilną aiškų savo vardą, pavar
dę, adresą,, darbavietę, amžių, 
gimimo vietą, lytį, spalvą ir tt.

Išsyk, iki darbininkas įpras 
mokėti tuos 1 iki 3 nuoš. nuo 
savo uždarbio į savo paties 
senatvės pensijos fondą, išro- 
dys kad jį valdžia “skriaudžia” 
arba “lupa”. Pinigai bus iš
skaityti iš savaitinių algų, ne
reiks pačiam nešti kur nors 
tą nuošimti mokėti.

Kitose šalyse darbininkai 
turi įvairias apdraudas. Lie
tuvoje, paveizdan, turi ligonių 
kasą, į kurią moka tam tikrą 
mcke&tį ir buna nemokamai 
prižiūrima jų pačių ir šeimų 
sveikatą ir gydymąs.

Kas gi rūpinsis apie tave jei 
pats nenorėsi prie to prisidėti?

Jeigu kuris darbininkas ne
sulauks 65 metų, mirs pirma 
to, J o šeimai bus išmokėta tam 
tikra suma antsy k, palaidoji
mo kaštams. Darb.

ŠIS IR TAS
Spalių 28-29 čia J. Janušau

skas rodė Lietuvių parapijos

veikslus. žmonių lankėsi pu
sėtinai. Januškevičius parda
vinėjo iš Lietuvos parvežtus 
cigaretus ir saldainius.

Paveikslai buvo pusėtinai į- 
domųs, tik kaip kas sakė buk 
perdaug bažnyčių ir kunigų 
rodyta, o dauguma nori matyti 
kuodaugiausia parodant Lietu
vos kareivėlių darbus ir mar- 
šavimus, kas labai gražiai iš
rodo ir ši 
įdomiausia, 
parupinimą 
gyrimas.

Nckurios 
būryje jau 
šlubuoti, daug darbininkų at
leido iš darbo, naujų neima. 
Nežinia kokiais sumetimais tai 
daroma ir ar ilgai taip bus.

Pas mus taip Lietuvių pri
prato rengti visokius pokiliu- 
kus, privatiškiems asmenims,

dalis jo filmų yra 
Už šitokių filmų 

jam priklauso pa-

dirbtuves Water- 
pracĮėjo su darbais

•‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikib draugas, 
platinki! ją tarp savo draugiu

PRIE P. GURAUSKO 
MIRTIES

jau buvo pranešta čia
17 d. mirė Pranas Gu-

Kaip 
Spalių 
rauskas, palaidotas Spalių 21 
d. Velionis buvo “Dirvos” 
skaitytojas. 'Iš Lietuvos jis 
paėjo Židikų miestelio, Mažei
kių apsk.

Lai j is 
Amerikos

Gimęs 1883 metais, 
ilsisi amžinai šioje 

žemelėje.
V. Vasiliauskas.

KLAIDOS PATAISYMAS
Korespondencijoje iš Day to

no pereitame numeryje buvo 
pasakyta kad aukas rinko Lie
tuvos keliautojų naudai S. Ra- 
gažinskas. Turi būti S. Ra- 
žauskas. “D.” Rep.

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

605 Washington st.. 
Akron, Ohio.

J1EŠKOMAS Vincas Jozėnas 
taipgi žinomas kaip Vincas Jo- 
siunas, paeinąs iš Gaižunų k., 
Linkuvos vals., Šiaulių apsk. 
V. Jozėnas gyveno Waterbury, 
Conn., iki 1908-9 metų su sa
vo broliu Juozuo Jozėnu. Po 
tam išvažiavo ir nuo tų metų 
nežinia kur randasi.

Jis pats, jei gyvas, teatsi- 
šlaukia, nes jam liko jo miru
sio brolio palikimų dalis. Jei 
kuris skaitytojų pažinojo Vin
cą Jozėną ir žino kur jis ran
dasi, jeigu gyvas, arba, jei ži
no kad jau miręs, malonės pra
nešti. (48)

Adv. C. M. Lukošius 
20 East Main Street, 

Waterbury, Conn.

Ž

kas jau biznieriams ir profe-jl
.................... ........ ?

Ą

sionalams ir šiaip žmonėms iki 
kaulo įgriso. Bobelės niekad 
neliauja laksčiusios ir lindu
sios į, akis ir tikietus kišusios.

Krautuvėse čia viskas nuo
lat brangsta, o ypač rubai, ta
čiau žmonės visgi perka, ma-

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

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699
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(Tęsinys iš pereito num.)

NEW YORKIEČIAI PASITINKA. — VAIŠĖS 
BROOKLYNE

RUGS. 28, Laive “Glripsholm”. — Kraštas 
jau visai arti. Plaukiam pro Maine, Massachu
setts pakraštį, tačiau esam tiek toli nuo kraš
to kad jo dar nematyt. Oras ramus, tik į die
ną apsiukanojo ir pietums pradėjo lyti.

Toliau nuo musų Į pietus, už kelių mylių, 
plaukė kitas laivas iš Europos, ir ties Nan
tucket matėm vieną pakraštinę motorinę valtį. 
Vėliau po pietų, mus pasivijo ir pralenkė nau
jas Angliškas laivas “Georgic”, daug greitesnis 
už mūsiškį ir didesnis. Mes visu keliu nema
tėm kitų laivų todėl kad tuo keliu kuriuo plau
kia švedų laivai neina kiti pasažieriniai laivai, 
čia gi, artyn New Yorko, pradeda susieiti lai
vai iš visų Atlantiko kampų.

Visi žmonės išsiilgę krašto, nori matyt ką 
nors daugiau be savo laivo ir vandens ir dan
gaus — per devynias dienas perdaug vienodi 
reginiai buvo.

Dar užsižymėjau vieną keleivį, kuris kartu 
Amerikon gryžo: Domininkas Bočkus, iš Eliza
beth, N. J.. Buvo Amdrejave, Kretingos apsk. 
Kilęs iš Švėkšnos. Lietuvon buvo parvažiavęs 
1932 metais. Prabuvęs keletą metų gryžta. Jis 
pirmą kartą Amerikon atvažiavo 1888 metais, 
gyveno New Yorke ir Elizabethe.

Vakare kai sutemo, pradėjo matytis žibu
rių ir kitų laivų ir pakraštinių švyturių. Bet 
kadangi New Yorko uostą privažiavom vėlai 
naktį tai ir nematėm vaizdų nei padaugėjusių 
žiburių, kurie krašte galima matyti.

RUGS. 29 — sekmadienis. Saulė teka apie 
6 vai. ryto, ir vėl į mano langą šviečia. Rytas 
nepaprastai puikus, dangus tyras — tikra Ame
rikoniška Indijoniška vasara, kuri šiuo laiku 
Amerikoje esti. Lietuvoje vadinama “bobų va
sara”. Laivas jau pasiekęs Kvarantiną, įplau
kė į New Yorko uostą tą naktį. Čia matėm 
stovi ir tas kitas laivas, “Georgic”, ką vakar 
mus pralenkė. Visi norim 'apleisti laivą ir ke
liauti , savais keliais, bet dar reikia priplaukti 
laivo priestotė.

Laive jau gavom New Yorko laikraščių iš
leistų šiai dienai — New York Times ir kitų. 
Laivas beveik užverstas laikraščiais. Matomai 
pataikyta kad kiekvienas keleivis gautų po vie
ną numerį. Kadangi kiekvieną laivą taip laik
raščiais apdovanojama, reikia tik įsivaizduoti 
kiek tų laikraščių išspausdinama ir dykai išda
linama !

šiandien kaip tik įvyksta Klaipėdos krašto 
seimelio rinkimai, taigi ir New York Times ir 
Tribune plačiai rašo apie įvairius įvykius, apie 
Vokiečių pastangas Lietuvius nugalėti, ir apie 
Lietuvių pasiryžimą nepasiduoti.

Plaukiam toliau į uostą, štai po kairei pa
simato Laisvės Stovyla — ant aukšto akmenų 
išmūryto pamato didelė žalvarinė moteris, ran
ką iškėlus į viršų, kurioje laiko žibintą. Prie
šakiu žiūrint matosi New Yorko miesto dango
raižiai, aukšti, siauri budinkai — akmens pa
minklai mažo žmogelio, žemės kirmino, suma
numo, gabumų, kilimo į padanges pastangų įro
dymas.

Po dešinei pasimato Brooklyno tiltai ir vi
sas Brooklynas, kurs neturi t< kių aukštų na
mų.

New Yorkui prisiėjo tokius aukštus budin- 
kus statyti del to kad miestas randasi apribo
tame plote, siauras žemės liežuvis suspaustas 
tarp dviejų gilių upių. Miestui nebuvo kaip ki
taip skėstis nei plėstis, kaip tik kilti į debesis. 
Išrodo lyg viskas ką bizniško, didaus, gražaus, 
meniško žmonės gali padaryti turi būti suspau
sta tame mažame plote, lyg kitur taip nesisek
tų.

Po kairei matosi vienas po kitam New Jer
sey valstijos pavandenyje gulinti miestai, ku
rie tėra New Yorko priemiesčiai.

Laivas traukia pirmyn, štai šliaužia pro 
šalį pirmųjų didžiųjų New Yorko dangoraižių, 
Hudson upe artėja prie savo priestotės. Tuoj 
jau busim vietoje, lipsim iš laivo. Sudiev lai
vas! Sudiev jura! Kur aš tavimi buvau nu
keliavęs! Nors tu baisi, kaip kada, ir tu daug 
žmonių ir turto prarijai, bet vėl norėčiau tavi
mi keliauti — vėl norėčiau kada nors tomis 
bangomis keliauti į tą tolimą kraštą — į musų 
šalį Lietuvą!

štai jau priestotė. Laivas sukasi prie jos.
Gražus oras buvo kai Liepos 26-tą New 

Yorką apleidom, ir gražiame sugryžtam — tai
gi kelionė baigėsi taip smagiai kaip prasidėjo.

Priestotę laivui dar neprislinkus, žiuriu jau 
ten stovi buris pažystamų-draugų atvykusių 
mane pasitikti: buvo pp. Trečiokai, Valaičiai, 
Vinikas, Konsulas Daužvardis, Ambrazevičius, 
Mučinskas ir kiti.

Išlipus iš laivo — ir bučiavomės ir sveiki
nomės ir džiaugėmės, ir paskiau sekė rūpestis 
pasiimti savo parvežtus bagažus, kurių daug 
parsitarabanijau; ypatingai rūpėjo persiųsti į 
Clevelandą tą didžiąją dėžę su visokiais Lietu
vos graždarbiais, kad nepavėluotų sekančiam 
sekmadieniui, nes noriu sudaryti tų išdirbinių 
parodą mano pasitikimui rengiamame vakare.

Su švedų Amerikos Linijos Lietuvių sky
riaus vedėju V. P. Mučinsku važiavom į jo na
mus, nes reikėjo New Yorke prabūti porą die
nų. Pietums mus su pp. Mučinskais pasikvietė 
pp. Vitaičiai, o vakarop nuėjom į Labor Lyceum 
paklausyti Dainos Draugijos programo. Pro
gramas buvo labai puikus. Salėje susitikau ei
lę savo kitų pažystamų Brooklyniečių, ir taip 
praleidom vakarą.

KONGRESISTŲ PRAKALBOS
RUGS. 30 — šiandien rytas vėl gražus. 

Pasiryžau aplankyti senas vietas ir Lietuviškas 
įstaigas prie Grand Street — kitados aš Brook- 
lyne gyvenau. Apsilankiau “Vienybėje”, pas 
p. J. Ambraziejų, pas p. J. Ginkit, pas pp. Va
laičius, ir su Valaičiu ėjom į radio stotį, kur 
šį-tą papasakojau apie Pasaulio Lietuvių Kon
gresą ir toje radio stotyje pirmą kartą pagro- 
jom Gen. Nagevičiaus man padovanotą plokš
telę, kurioje įgrota visos Karo Muzejaus Sode
lio iškilmės prie vėliavos nuleidimo.

Po pietų — panaudodami progą, atlaikėm 
laivakorčių agentų posėdį, į kuri buvo atvykęs 
ir Jonas Sekys iš Hartfordo.

Vakare buvo pirmutinės New Yorko sri
tyje prakalbos Newarke, kurias surengė Newar- 
kiečiai, Kan. F. Kemėšio ir mano sumanymu ir 
paraginimu radiogramų iš laivo. New Yorkie- 
čiai nepajiegė, ar nenorėjo, rengti. Kalbėjom

Nei Ir Po Vidurnakčio
— ŠVARUS SKONIS

Nors įūs būtumėte rūkę nuo ryto 
iki vidurnakčio, jūs atrasit, jog 
Luckies palieka svarų skonį . . . 
neužkimusia gerklę. Jie yra 

Lengvu Uisirūkymu. „

CeMTltnt 1026, The American Tobacco Cotnp*0y

Plieno ir Geležies, General Motors ir Nekuriu kitų Industrijų Darbinin
kai Gauna 10% Daugiau; Nekurie Gaus Kalėdoms Bonus

Amerikos kapitalistinės kor
poracijos staiga pavirto “Kalė
dų Diedukais” ir paskelbia jog 
šiose dienose didina savo dar
bininkams mokestis ir duos vi
sokių kitokių priedų prieš Ka
lėdas. Užtai, žinoma, darbinin-

kai nepasipiktins, išskyrus gal 
tuos kurie viską gerą stengia
si išversti j blogą.

United States Steel (plieno) 
korporacija buvo pirmutinė ku
ri tuoj po Prezidento Roose- 
velto išrinkimo paskelbė jog

buose darbininkų pajus savo!, 
kišenes pasunkėjus, nes toks,, 
visuotinas algų kėlimas pasieks

i 33 milijonus dolarių metams.
Dabar jau beveik kiekviena 

plieno kompanija stojo į eilę 
savo darbininkams algų padi
dinime, ir tas ineina galėn nuo 
Lapkričio 16 d. '

Pittsburgh© srityje, kur U.i 
S. Steel korporacijai dirba į

ir vieti-
ir luo

Vinikas
vieną

mes penki Kongreso dalyviai — Trečiokas, Vi- 
taitis, Kan. Kemėšis, Pivaronas, aš, — 
niai, Adv. Paulauskas, vietos klebonas, 
zas Tysliava, “Vienybės” redaktorius.

SLA. centro sekretorius Dr. M. J.
patiekė rezoliucijas Klaipėdos reikalais, 
Anglijai už prijautimą Lietuvai ir užstojimą 
prieš Vokiečius.

Po prakalbų, pas pp. Trečiokus buvo su
kviesta dar viena konferencija — spaudos kon
ferencija.

PABAIGA KELIONĖS
Spalių 1 d. apsilankęs SLA. ofise New Yor

ke, tuoj išvažiavau į Providence, R. L, pas sa
vo tėvą, brolius ir seserį, paviešėti, pasimatyti.

Spalių 2 vakarop, sesuo, jos duktė ir jos 
sūnūs pavėžėjo mane automobiliu į Worcester, 
Mass., iš kur reikia imti traukinį į Clevelandą. 
Turėdamas pusvalandį laiko iki traukinio išėji
mo, aplankiau “Amerikos Lietuvio” redakciją, 
kur teiravosi apie Kongresą.

ALO CLEVELAND  AS! Spalių 3 d. rytą 
8 valandą jau buvau Clevelande — ir namie!

Taip ir baigėsi ta įdomi, maloni ir pasek
minga kelionė! Tiek mylių perkeliavus, taip 
toli buvus, “nei plaukas nuo galvos” nenukri
to : mažiausios nelaimės neatsitiko, niekas nie
kur neužkibino, nei Lietuvoje nei kitose šalyse.

PRIE PABAIGOS »
Nekurie skaitę šiltos mano aprašymus tu

rėjo didelio malonumo, jie tiesiog pergyveno vi
sa tai ir džiaugėsi kad nors svajonėmis galėjo 
su manim pabūti Lietuvoje ir visur kitur. Ta-

padidina savo darbininkams 
mokestis.

Ją tuoj pasekė kitos plieno 
korporacijos su panašiais mo- Į 50,000 darbininkų, išleista se-* 
kesčių padidinimais, taip kad Į kantis pranešimas: 
apie 450,000 visoje šalyje dir- į 1. Algos keliama po 10 nuoš. 
bančių plieno ir geležies dar- Į pradedant Lapkr. 16 d. visam 

pa- 
su-

7; : : ; : 777—~ sekančiam metui, su teiseGerai jam, kaip redaktoriui, .‘ Į keisti mokestis metų gale, 
j darant naują sutartį.
j 2. Pagrindinė paprastų
Į du je dirbančiam darbininkui 
mokestis bus 54c į valandą (iki 
šiol buvo 48’4’0), ir 52’4 c dir
bantiems lauke, kuriems dabar 
mokėta po 47c.

3. Penki nuoš. bus padidin
ta ar numažinta vėliau, žiūrint 
kaip kryps pragyvenimo kai
nos ateityje.

Taipgi mokestis pakelia po 
tiek pat Jones & Laughlin plie
no korporacija savo 22,000 
darbininkų ir Carnegie-lllinoiš 
korporacija 25,000 darbininkų.

Carnegie - Illinois korporaci
jos darbininkai pradėjo bruz
dėti reikalaudami 15 nuoš. pa
kėlimo.

čiau kiti nuzurza: 
jį visur visi puikiai priėmė, ir matęs visko ge- j 
ro, turėjęs gerus laikus, užtai taip gražiai apie 
Lietuvą rašo....”

Atsakymas: Man vsur Lietuvoje patiko 
kur tik buvau: ir pas gražesnius ir pas prastes
nius žmonelius, ūkininkus, miestiečius.

Maloniai ir svetingai priima Lietuvoje kiek
vieną kas atsilanko, ir smagumo turi kiekvienas I 
kuris ten j ieško gero.

Aš rašiau daugiausia apie gerąsias pusės 
PARODYMUI KAD TO VISKO LIETUVOJE 
YRA, kad Lietuva visko jau turi, ir kad Lietu
vos žmonės ir malonus, ir vaišingi ir draugin
gi. Nereikia but pažystamam, kur nuvažiuosi Į 
ten susipažinsi ir visi tave priima savo draugu, i 
Daug ko pirmiau Lietuva neturėjo, ir jus kurie Į 
nebuvot LIETUVIŠKOJ LIETUVOJ, manot kad 
ten viskas taip ir yra kaip jus palikot: purvi-j 
nas jūsų miestelis. Jus nebuvot niekur kitur 
Lietuvoj ir nežinojot kaip pirmiau buvo, nega-į 
lit įsivaizduoti kad dabar galėtų kas naujo ir Į 
gero būti padaryta. Klystat jei taip manot, o ! 
prasižengia! prieš save kaip Lietuvį jeigu ki- 
tikit tiems kurie Lietuvą neigia ir žemina.

Kiti tik ir nori kad kas nors Lietuvą peik
tų ir niekintų. Tuo gi tarpu Lietuvoje prista
tyta šimtai puikių naujų moderniškų mokyklų, 
žmonės šviečiasi, jaunimas turi lankyti mokyk
las verstinai. Kada išaugs nauja gentkartė pa
mokytų žmonių jie Lietuvą padarys dar puikes
ne. Tik padėkim jai, užtartam ją, dirbkim jai 
— nes LIETUVA BUVO IR BUS MUSŲ TĖ
VYNĖ. Niekas kitas neužims jos vietos musų 
širdyse. (GALAS)

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Dėl Švarios Gerklės Po

Vėlyvo Pasilinksminimo
Cigarctas, kuris pasilinksminimo naktyse palieka 
jūsų gerklę laisva ir neužkimusia, paliks ją laisva 
ir švaria kiekvieną naktį. Tad neatsižvelgiant ar 
lai jūs būtumėte "dideliame išėjime,” ar "anksti Į 
lovą,” apsaugoki! jauslias jūsų gerkles plėves! 
Pasisiekit už lengvo užsirūkymo — už Lueky. J ūs 
gausit jame puikiausią tabaką, koki tik ■apinigai 
gali pirkti — bet laisvą nuo tūlų erzinančių prie
maišų, kurias gamta slepia net ir puikiausiame 
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių 
priemaišų NESIR ANDA jūsų Lucky Strike. "Toast
ing” jas išima. Lengvas užsirūkymas duoda jūsų 
skoniui malonumą ... ir jūsų gerklei apsaugą!

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *
Memphis Laikraštininkas Spausdina Sa
vaitinius "Sweepstakes" Išpranašavimus

/ Harry Martin, gerai žinomas Mem-
V įy' phis laikraštininkas dadėjo ypatingų

y/ savo koluiiinai skyrių* Kiekvienų
fe- £ z*-., savaitę jis numato Jūsų Lueky Strike

“Sweepstakes” laimėtojus ir iki šiol 
įįĮMBiffi ■ \ jis atspėjo vieną iš trijų kartų.

“Būtų galima mane pasveikinti už ta 
t ’3^3 atspėjimo tikrumų’’ sako p.

Martin — ir mes esame pasirengę tai 
padaryti. Sveikiname, p. Martin.

Ar jūs jau istojot? Ar laimė jot 
y savo skoningus Lucky Strikes? Ant 

* fl - radio transliuojama muzika. Atsisukit
radio ant “Your Hit Parade” — tre- 
ėiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo- 
dijas—tuomet pabandykit Jūsų Lueky 
Strike “Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakeli šiandiena ir paban- 
dykite juos. Gal būt tuo kų nors 
netenkat.

r-lengvas užsirCikymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'’IT'S TOASTED" @

vi-

CLEVELANDO SRITYJE
Algų didinimas paliečia Uni

ted States Steel korporacijos 
darbininkus Clevelando ir kito
se srityse kur yra tos korpora
cijos dirbtuvės.

Clevelande esančios nepri
klausomos plieno išdirbystės—• 
Republic, Otis, McKinley ir ki
tos plieno produktų išdirbystės 
taipgi paskelbė algų kėlimą sa
vo tūkstančiams ir mažesnėsės 
komppanijos šimtams darbi
ninkų.

Youngstowno, New Castle ir 
kitų plieno centrų darbininkai 
neaplenkiami, ar jie dirba di
delei korporacijai ar mažai ne
priklausomai kompanijai.

■ GENERAL MOTORS 
NEUŽSILEIDŽLA

General Motors korporacija, 
automobilių ii’ tūlų kitų reik
menų gamintoja, paskelbia pa
skyrus 75 milijonus dolarių iš? 
dalinimui savo darbininkams 
ir raštinių tarnautojams bei 
aukštesniems viršininkams šių 
Kalėdų laiku.

Tūkstančiai tos korporacijos 
darbininkų Clevelande, Detroi
te ir kituose miestuose gaus 
tam tikrą sumą pinigų vienu 
kartu ir dar gaus mokesčių pa
didinimą po 5c valandai.

Kiekvienas paprastas darbi
ninkas General Motors darbuo
se gaus prieš Kalėdas nema
žiau $35 ir ne daugiau $60, 
kas bus paskirstyta sulyg jo 
dabartinio uždarbio.

Kurie uždirba $2,400 ir dau
giau į metus, tie gaus savu ke
liu tam tikras sumas bonais.

Prie to viso, General Motors 
paskyrė $65,250,000 dividendų 
savo akcininkams.

KITOS KOMPANIJOS 
PASEKS

Nėra abejonės kad ir kitos 
kompanijos kurios per praėju
sius du metus darė pelnus pa
seks viršminėtas korporacijas 
ir didins savo 
algas.

Dar yra labai 
trija -r- audimo

darbininkams

didelė indus- 
industrija — 

kur darbininkai dirba už labai 
mažą mokestį. Jiems irgi pri
klauso gauti daugiau atlygini
mo.

Iš Providence, R. I., prane
šama kad ten dvi didelės au- 
dinyčios su sekančia savaite 
pakelia mokestis 5,000 savo 
darbininkų. Taigi ir kitos aiiJ" 
dinyčios tuoj taip darys.

Kitos didelės paskiros indus
trijos — anglies ir rūbų siuvR 
mo — turi su savo darbda-
viais sutartis iš anksčiau ir 
todėl jų darbininkų algos pa
siliks tos pačios. Eko-kas.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

” 1534 Michigan Aye, Dayton, O,
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.Dienos Klausimais
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I 'DIRVOS’ VA J U S
“Dirva” pradėjo savo naujų 1937 metams skaityto- 

vaju. Laikraščiui skaitytojų niekad nėra gana —
Ir

\ jų 
prenumeratorių skaičius niekada neapribojamas, 
neskaitančių Lietuvių yra tokia daugybė kad jie būti
nai turi būti supažindami su rimtu, geru laikraščiu.

“Dirvos” platintojais gali būti kiekvienas Ameriko- 
/ je gyvenantis Lietuvis, o ypatingai “Dirvos” skaityto

jai. Todėl kad skaitytojo pareiga yra platinti tą laik
raštį kurį jis sau pasirinko ir skaito todėl kad jam pa
tinka.

Šio Vajaus bėgiu, “Dirvos” Administracija skiria 
visiems “Dirvos” platintojams puikias dovanas, kokių 
iki šiol niekad nedavė. Tos dovanos pažymėta ant 6-to 
puslapio. Tas dovanas laimėti lengva todėl kad:

“Dirva” • yra pigiausias savaitinis laikraštis, kaina 
metams tik $2.00; pusei metų — $1. Lietuvon metams 
$3.00; Kanadon — $2.50. 1

“Dirva“ yra didžiausias tautinis-darbininkiškas sa
vaitinis laikraštis;

“Dirva” turi įdomiausių raštų, ypatingai pamoki
nančių istorinių aprašymų, gražių skaitymų, eilių, juo
kų ir bešališkų žinių iš viso pasaulio;

“Dirva” yra bešališkas laikraštis, ginantis tautos 
reikalus ir rūpinantis darbininkų apšvieta;

“Dirva” rūpinasi teikti teisingiausias, tikriausias 
konstruktives žinias apie musų tėvynę Lietuvą.

Visiems kurie naujai išsirašys “Dirvą” visam me
tui ir užsimokės $2.00, dar bus duodama dovanų “Dir
vos” 1937 metams sieninis kalendorius.

Šiais argumentais kiekvienas gali lengvai gauti 
“Dirvai” naujų skaitytojų.

Kviečiame ir raginame kiekvieną sumanesnį Lietu
vį ir Lietuvaitę, ateivius, ir čia gimusius jaunuolius, 
stoti į šį Vajų — iš to bus jums ^finansinė nauda ir gar
bė, nes prie reguliario agento atlyginimo, gabus dar
buotojai dar turi progą laimėti vieną iš paskirtų dova
nų (žiūrėkit pusi. 6-tą).

Didžiausia pagalba vajaus darbe bus jeigu tuoj 
pradėsit rinkti ir siųsti “Dirvos” Administracijai savo 
draugų, kaimynų ir pažystamų Lietuvių antrašus. Vi
siems tiems Lietuviams bus pasiųsta “Dirva” susipaži
nimui. Tada liks tik pas juos užeiti ir pakalbinti užsi- 

' rašyti. \
'STOKIT TALKON VISI!

uz- 
vie- 
pa-

LIETUVA EINA 
PIRMYN

Kaip pranešime ant 1- 
mo puslapio matome, Lie
tuvos seimas nutarė 
traukti savo įvairiems 
šiems darbams vidaus 
skolą.

Ir šiame atvejuje dabar
tinė Lietuvos vyriausybė 
sumaniai pasielgia: seniau 
būdavo jieškoma paskolų 
Švedijoje ir kitur. Dabar 
skolina iš savo pačių žmo
nių, ir pinigai lieka namie, 
tik labiau pradeda eiti per 
rankas, daugis gauna dar
bo, reikalingiausi šalyje 
darbai ir pagerinimai tuo- 
mi atliekami, ir patys Lie
tuviai pinigų skolintojai 
dar uždirba.

KONS. KALVAITIS 
IŠVAŽIUOJA

Antanas Kalvaitis, 
tuvos konsulas Chicagoje, 
šiose dienose apleido Chi- 
cagą, gryžta Į Lietuvą. Jis 
iš konsulo pareigų atšau
kiamas, kiek teko patirti.

Jo reikalus laikinai per
ėmė Dr. Mikas Bagdonas, 
Pasiuntinybės sekretorius, 
jš Washington.

Lie-

.JAPONIJA TVARKYS 
IŠTVIRKIMĄ

Japonija jau dabar nori 
dėjo ruoštis 1940 metų pa
saulinei sporto Olympiadai. 
Valdžia pasiryžo suvaržyti 
ištvirkimą. Svetimšaliai už 
nesusivaldymą bus depor
tuojami.

Japonija nori jau dabar

palaidą gyvenimą suvaržy
ti taip kad žmonės atpras
tų nuo to arba slėptųsi nuo 
atviro ištvirkavimo, kad, 
kuomet 1940 metais suva
žiuos į Olympiadą 
ninkai ir svečiai, 
Tokyo morališkumo 
niu budu švari.

sporti- 
sostinė 
žvilgs-

DAUGIAU MOKINASI
Šį rudenį surinktos ži

nios parodo kad šymet žy
miai padaugėjo Amerikos 
kolegijose ir universitetuo
se studentų skaičius, šį 
rudenį į tas aukštąsias mo
kyklas įstojo 125,060 moki
nių daugiau, ir bendrai jo
se lankosi pervirš milijo
nas mokiniu.

KAIP SIMANAS DAUKANTAS
KOVOJO PRIEŠ LENKUS

Vienas žymiausių Lietuvos istorikų, 
Simanas Daukantas, gimė Žemaitijoje, 
Telšių apsk., Kalvių sodžiuje. Jo tėvai 
buvo karališki arba laisvi ūkininkai ir tu- 

Pirmuosius 
mokslus Simanas Daukantas ėjo Žemaičių 
Kalvarijoj keturklasėj Domininkonų gim- 

Rusija bėgo, bėgo nuo nazijoj. Besimokydamas Daukantas, kaip 
visko buržujiško, bet nega- neturtingų valstiečių sūnūs, negalėjo liu
lėjo pabėgti. Visi buržu-' ti turtingai dvarininkų sūnų draugas, ne- 
jiški žaislai pasiliko malo- , galėjo svajoti apie linksmas jaunimo pra- 
nųs ir viliojanti ir komu-, mogėles. Visas jo pasismaginimas buvo 
nistams. Štai pranešama knyga ir mokslas, 
kad valdžia vėl pavelija 
turėti švenčiu eglaites ir 
jas puošti. Viena dirbtu
vė Maskvoje jau skubina 
gamina eglaitėms papuoša
lus. d 
laites naujų metų dienai.

šioje šalyje yra 63 ko- j rėjo nedidelį žemės gabalą, 
legijos ir universitetai.

Beskaitydamas Lenkų istorikus ir se- 
nesnėsės kartos rašytojus, Daukantas su
sižavėjo savo tėvynės Lietuvos praeitimi 
ir jos garsiais žygiais. Negana to, jis su
gebu rasti ir Lietuvos rašytojų kurinių..

Bolševikai rengs eg- Jis sužinojo apie Mikalojų Daukšą, Kon
stantiną Sirvydą, garsų Mažosios Lietu
vos poetą Kristijoną Duonelaitį, kuris ap- 

Vokiečiai pereitą metą, dainavo Lietuvio baudžiauninko vargus, 
iki Klaipėdos seimelio rin- Ir taip kasdien vis giliau jam į širdį smigo 
kimų, lakstė Lietuvos pa- Strazdelio dainos ir ypač Vyluno daina, 
sieniais ir šunų balsais lo
jo ant Lietuvių.

Dabar, nazių iškalbus 
agitatoriai slampinėja va
kari! krašte, Prancūzijos 
parubežyje, ir tokias savo 
kalbas drožia Prancūzams. 

Vokiečiai neturi laiko 
dirbti savo vidaus gerovei, 
turi lakstyti nuo Lietuvos, 
Austrijos, Čekijos, Prancū
zijos ir Alsace-Lorraine ru- 
bežių ir savo kaimynams 
liežuvius rodyti.

važiavo Į Karaliaučių, paskui apsigyveno 
Petrapilyje ir ten pats vargdamas para
šė Lietuvių tautos istoriją, pavadintą 
“Budas Senowgs Lietuviu Kalnienu ir Že- 
majtiu”. Be to jis parašė dar kelis svar
bius Lietuvos ir Lietuvių praeiti nušvie
čiančius raštus, kurie yra svarbi medega 
Lietuvos istorijos mokslui. Tsb.

Heli

ATEIVIŲ PILIEČIŲ EILĖS PAAUGO
Prezidentas Roosevelt antru kartu tapo išrinktas 

tokia dauguma balsų kaip niekas nedryso nei spėti.
Niekad dar jokiuose rinkimuose nedalyvavo tiek 

daug balsuotojų kaip šiais antrais Roosevelto rinkimais, 
ir paprastai būdavo antrais’ rinkimais tas pats kandi
datas gauna balsų mažiau negu pirmą kartą renkamas.

Prezidentas F. D. Roosevelt šiais rinkimais gavo 
26,000,000 balsų. Landon gavo 16,000,000 balsų.

1932 metais Roosevelt gavo 22,821,857 balsus; Her
bert Hoover — 15,761,841.

Ką tas reiškia? Iš kur tas žymus balsų' padaugė
jimas?

Roosevelto gavimas dar daugiau balsu dabar negu 
gavo 1932 metais lai buna gera painoka politikieriams 
ant visados: populiariškuma įgausi tik tada jeigu dirb
si ir padarysi ką nors gero visuomenei. Tie politikie
riai kurie tiki j savo partijos “mašinas” ir tik savo par
tijoj reikalais rūpinasi buna nušluojami kaip lapai ru
denį smarkiam vėjui papūtus. Nei “mašinos” nei gud
rybės nieko negelbsti. Visuomenės valią niekas negali 
valdyti nei pakreipti savaip.

Balsų daugėjimas turi du šaltiniu: vienas tai jau
nosios kartos prieauglis. Antras, labai svarbus mums 
ateiviams kovojant su Amerikonais politikieriais už 
valdiškas vietas, už pripažinimą, yra tai musų ateivių 
žmonių nuolatinis patupimas šios šalies piliečiais.

Prezidentas Harding 1920 metais laimėjo rinkimus 
prieš Demokratą kandidatą gaudamas tik 16,152,200 
balsų. ' Tas parodo kaip mažai tada balsavimuose daly
vavo, nors tai buvo tik ketveri rinkimai atgal. Tada 
ir kandidatai buvo nepopuliarus ir ateiviai tik nuo ta
da pradėjo plačiu mastu tapti Amerikos piliečiais.

Musų tautinių grupių balsuotojų skaičius šiais rin
kimais ypač buvo didelis del dviejų priežasčių: viena, 
balsavo daugybė tų kurie pirmiau, nors buvo pilie
čiais, nebalsuodavo; antra, per keturis metus visoje ša
lyje tapo piliečiais daug šimtų tūkstančių ateivių, ku
rie visi yra balsavimo amžiuje.

Roosevelto balsų žymus skirtumas tarp 1932 ir 1936 
metų ir mažas skirtumas balsų tarp Hoover’o 1922 ir 
Landono 1936 metais yra geriausias Įrodymas kad pa
prasti darbininkai ir naujai tapę piliečiais ateiviai sto
jo už Rooseveltą — dėlto kad jis jiems, darbo klesai, 
labai daug pagelbėjo per praėjusius savo prezidentavi
mo nepilnai keturis metus.

Šiuos argumentus Lietuviai piliečiai privalo turėti 
išstatę prieš- akis Amerikos politikos vadams derantis 
su jais, kuomet jie ateina prašyti pagalbos rinkimuose.

nudžiovina, 
kas paguodžia, 
nenuramina.... 
laime džiaugias

PASKUTINĖS DIENOS....
Liūdžiu ašai vienas, 
Kaip lauke berželis, 
Veidą man paglosto 
Rytmečio vėjelis.

Ašaras nuo veido
Saulė
Nėra
Nieks

Daug kas
Ir gyventi ruošias,
O dalia manoji — ,
Vargo žiedais puošias.

Audros rudeninės
Pranašauja mirti,
Viską reiks palikti, 
Amžiams atsiskirti.

Skurstu, vystu nūdien
Kaip be medžio lapas,
Greit mane priglaus jau 
Tylus, šaltas kapas...

Šiauliai, 16-X-36. Jonas Orintas.

Ant Marių Krašto Palangos Miestelyj”. 
Ir kas kart jam vis skaudžiau būdavo kai 
Lenkai, girdamiesi savo praeitimi, save 
didžiaisiais vyrais, ne tik tinkamai nepa
minėdavo Lietuvos vardo, bet Lietuvius 
visados žemindavo ir pajuokdavo. Dau
kantui baigiant Dominikonų keturklasę, 
Lenkijos istoriją dėstė mokytojas Porn- 
ševič. Kartą jis jauno Daukanto papra
šė paaiškinti kokių malonių Lietuviams 

! yra davus unija su Lenkais. Simanas 
■ Daukantas paniūromis piktai atsakė:

— Nieko gero.
Mokytojas įsiuto: ■— Pasiaiškink!
— Lenkai prigavo Lietuvius, •— kir- 

Daukantas.
Poruševičius pludęsis per visą pamo

ką ir pagaliau Daukantą nubaudė.
Dantis sukandęs, piktas, Lenku mo

kytojų nekenčiamas, Simanas Daukantas 
keturklasę vis dėlto baigė. Jis, kaip ir 
kitų tautų garsus žmonės vargdamas, pės
čias atėjo į Vilnių, ten baigė gimnaziją su 
pagyrimo laipsniu, o vėliau ten pat išėjo 
ir universiteto mokslus.

Universitete nuotaika buvo kitoniš
kesnė. Čia mokėsi nemažai bajorų jau
nuomenės, kuriai rūpėjo garbinga Lietu
vos praeitis ir jos senolių kalba. Patys 
profesoriai paragindavo studentus tyri
nėti Lietuvos istoriją, kalbą, rankioti do
kumentus ir žinias. Studentų tarpe buvo 
demokratiškai nusistačiusių žmonių ir pa
siryžusių dirbti sodžiaus gerovei. Mat, 
tada ir Lietuvą buvo aplankius Prancū
zų kariumenė, nešina jų revoliucijos idė
jas. Tokiose sąlygose subrendo Simano 
Daukanto idealai, jie pasidarė ryškesni, 
tvirtesni ir pastovesni. O tie idealai vy
riausi buvo: žadinti tautiečių susipratimą 
ir tėvynės* meilę, kelti Lietuvių liaudies 
gerovę.

Tačiau kartą ir universitete Simanas 
Daukantas, kaip Lietuvis, buvo užgautas, 
ir tas įvykis gal but nulėmė tolimesnį jo 
gyvenimą. Kartą profesorius Mažinskis 
apie Lietuvą taip išsitarė:

— Lenkų romantikai kurie savo raš-

MALTA KORKA NAUDOJAMA 
SVARBIEMS TIKSLAMS

Korka, tam tikrų medžių žievė, gau
nama daugiausia Ispanijoje, iš kurios da
roma bpnkoms kamščiai, taipgi naudoja
ma ir kitiems svarbiems tikslams. Vie
nas jų yra tai sumalimas korkos i milte
lius, kurie dedami i maliavą naudojamą 
apsaugojimui plieno ir geležies ir kitų 
medegų nuo rūdijimo ir nykimo. Korka 
taipgi svarbi apsauga nuo karščio, šalčio, 
drėgnumo, ir garso. Korka savaimi yra 
išdalies elastiška, tampi, neperleidžianti 
gazus ir šlapumą normaliame ir aukštes
niame spaudime.

Korkos maliava, kuomet ja ištepama 
apatinė dalis automobilio motoro dangčio, 
sakoma apsaugoja nuo įkaitimo ir sutru- 
kimo viršutinės to dangčio maliavos nuo 
motoro 
korkos 
žymiai 
kabiną.

karščio. Orlaivių viršai ištepti 
maliava sakoma nepraleidžia taip 
motorų ūžimo garso į pasažierių

IŠTROŠKĘ GARBĖS

to

PASIŽADĖJIMAS ŽEMEI 
Išklykavo paukščiai, sukdami ratą, 
Ir klevas pravirko del lapo geltono, 
Bet musų akyse rudens nesimato, 
Gyvenimas skamba pavasario tonais. >. 

Daina mes staugiančiam vėjui pritarsim— 
Jos aido klausysis toliai pamėlę;
Prie ginklo mes budim už žemę šią garsią, 
Kur paplaukė kraujo hadais nemunėliai.

Mes dalią šiai žemei, kaip kraiti sesutei, 
Išmoksim mokėti ne žodžiais:
Kad vergu Lietuvis pamiršo jau būti— 
Artojai pasauliui parodė!

Nors klevas ir skųsis del lapo geltono, 
•» Kai rudeni vieną vėl paukščiai suks ratą, 

Mes muru sustoję, už žemę artojų
Laukus nuskardensim daina ir granatom! 

“Karys”. Antanas Linka,

■ tuose mėgina idealizuoti Lietuvą, niekuo- 
! met neįstengs būti tikri istorikai ir ne
įrodys kad Lietuviai buvo idealus žmonės 
ir kūrė savo didingą istoriją. Be Lenki
jos Lietuviai buvo tik plėšrus užpuolikai, 
Europos siaubas.

Visi tylėjo, tik Simanas Daukantas 
negalėjo tokių nesąmonių profesoriui 
vanoti.

— Netiesą, profesoriau, skelbi, 
protestuoju ir įrodysiu kad Lietuviai 
vo kultūringi ir kad iic sukūrė daug 
žesnę istoriją negu Lenkai.

Po to įvykio Daukantas turėjo daug 
nemalonumų, bet ir draugų jam netruko.

( Dauguma Žemaičių bajorų ii palaikė, taip 
pat jam pritarė ir keletas profesorių.

Tada Simanas Daukantas jiems paža- 
! dėjo savo žodį ištęsėti. Netrukus jis nu-

do-

bu-
gra-

Lietuva brangi tėvyne! Kiek daug 
amžių tau tenka eiti dygliuotais erškėčių 
takais. Kiek daug šimtmečių tau tenka 
nešioti sunkų svetimtaučių vergijos jun
gą!

Beveik iš visų pusių apsupta stiprių 
ir godžių kaimynų, kurie ir iki šiolei lyg 
alkani vilkai graužia Lietuvos kraštus no
rėdami praryti jos turtus, suėsti visą tau
tą, o tada po gerų pietų išgerti visą Lie
tuvos jurą!.. . .

Vieni iš jų, kurie senovėje užpuldinė
jo musų prabočius gyvenančius tarpe di
džiųjų girių, terioja musų kraštą, kurie 
ištroškę garbės ir naudos ne kartą naiki
no, žudė musų brolius, ne kartą dangti 
apšvietė didelių gaisrų pašvaistėmis, ne 
kartą girios vaitojo nuo žudomų musų 
genčių riksmo.... Besotis kaimynas no- 
lėjo viską sau paglemžti, bet nepajiegė. 
Daug priešų krito nuo stiprių Lietuvių 
rankų! Jie ir dabar stengiasi lyg kirmi
nai obuolyje mus graužti.

Daug prakaito pralieta kolei iš tam
sių Lietuvos girių padaryta derlingi lau
kai. Daug daugiau Lietuvių kraujo iš
laistyta per šimtmečius ginant savo tei
ses, savo tėvynės laisvę.

Antras kaimynas, kuris dėdamasis 
broliu atplėšė musų valstybės trečdalį, pa
vergė musų tautos milijoną ir dabar sten
giasi netaisyti savo amžius padarytos 
mums skriaudos.

Tačiau mes prisiekiam savo tėvynei, 
savo bočių kapams kad amžius nedovano
sime savo skriaudėjams, savo priešams!,

Ir tie visi kurie “ištroškę garbės, kai 
aušra patekės, pamatys ko širdingai taip 
laukia!”

Nors geriausių Lietuvos sūnų pulkai 
padėjo savo galvas ant tėvynės aukuro, 
tačiau jų vieton stoja kiti dar didesniu 
pasiryžimu, kurie mokės tęsti pradėtą 
žygį. Lietuva moka pagimdyti didvyrius, 
kuris ir kitas tautas valdė ir valdo ir jie 
mokės atkovoti jai laisvę ir garbę. Ir tie 
visi Lietuvos sūnus kurie gyvena tolimuo-x 
se kraštuose “nepabėgs nuo savo Lietu
viškos širdies, savo kraujo ir garbingų 
tėvynės pareigų!”
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Vikt. Tatarėlis.SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sanni n.v kas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.60.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” /
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D I K V A

Majoras S. Narušis.

atsitarnavę, bus musų atgimusios valstybės 
palaikytojai: ūkininkai, darbininkai, valdi
ninkai, mokytojai, diplomatai, ir tt. ir tt. 
Tcliau, atminkit kad jie yra sunai jūsų pa
čių brolių-, seserų, giminių, ir jų vaikų vai
kai — tų jūsų artimųjų kurie liko Tėvynė
je, kuomet jūsų likimas buvo kitokis — iš
važiuoti, apsibūti kitur.

Lietuva dabar gyvena savą gyvenimą, 
nuo niekeno nepriklausomą, ir tie kareivė
liai kurie jai tarnauja tarnauja SAU, savo 
tėvams, savo mažiems broliams, sesutėms. 
Užtai jie yra jiems ir mums brangus — 
užtai “Dirva” pasistengė gauti raštų apra
šančių apie jų gyvenimą ir veikimus, kad 
jus, kurie didumoje Lietuvos gal nematysi
te, galėtumėt nors iš šių straipsnių su jais 
susipažinti.

NUO REDAKCIJOS: Pradedant šiuo 
numeriu, turime malonumą patiekti “Dir
vos” skaitytojams eilę įdomių straipsniu iš 
Lietuvos kareivėliu gyvenimo, kuriuos tei
kėsi parašyti ir prisiųsti LIETUVOS KA
RIUOMENĖS MAJORAS S. NARUŠIS.

Dar daugiau, jis pasistengė prisiųsti 
ir gatavas klišes-vaizdus tų visų savo raši
nių paįvairinimui ir jums aiškesniam nu
švietimui to apie ką rašoma. Tie straips
niai — keturi išviso — vieni Įdomesni už 
kitus, yra paruošti specialiai “Dirvos” skai
tytojams, jie netilps jokiame.kitame Ame
rikos Lietuvių laikraštyje.

Skaitydami tuos straipsnius visada tu
rėkit mintyje kad tai aprašymai apie musų 
visų bendros Tėvynes Lietuvos gynėjus, 
jos geriausius, stipriausius žiedus, kurie,

Tie straipsniai yra:
L—LIETUVOS KARIUOMENĖS VASAROS DARBAI.

-DIDIEJI LIETUVOS KARIUOMENĖS VASAROS MANEVRAI. 
LIETUVOS KAVALERIJOS VASAROS DARBAI.

4.—DIDŽIOJI LIETUVOS KARIUOMENES VASAROS ŠVENTĖ.

KAS YRA POLIGONAS IR KAM JIS 
REIKALINGAS

Jau ne kartą teko man garbė bendradar
biauti “Dirvos” skiltyse ir informuoti brangius 
skaitytojus apie Lietuvos kariuomenę, jos ne
priklausomybės .kovas bei taikos meto kasdie
ninius jos darbus.

Kadangi didžiai gerbiamas redaktorius p. 
Karpius savo gražiai redaguojamame laikraš
tyje “Dirvoje” yra prašęs dažniau informuoti 
musų brolius gyvenančius tolimuose kraštuose 
apie musų kariuomenę, jos eilinius ir kasdieni
nius darbus, jos kulturėjimą ir klestėjimą, tat 
šiuo tarpu norėčiau pain -muoti 1 anglus bro-| 
liūs apie musų kariuomenės vaš ros d us po
ligone.

Kas yra poligonas ir kam jis reikalingas? 
Poligonas tai didelis žemės plotas, kuriame yra 
įrengta įvairioms kariuomenės dalims vasaros 
stovykla, kurioje atskiros kariuomenės ^dalys 
praktiškai gali atlikti Įvairių ginklų rūšių šau
dymus ir taktiškus lauko pratimus, čia kariuo
menės dalys mokosi ir dirba panašiose į tikro 
karo aplinkybes.

Kmn poligonas reikalingas? Jis reikalin
gas kad visos kariuomenes ginklų rūšys galėtų 
pratintis bendradarbiauti su kitomis, kad ka
riuomenė galėtų nors dirbtinėse karo aplinky
bėse rengtis, kad reikale ji nebūtų užklupta ne
prisirengus. Juk visįems žinoma kad kariuo
mene turi įvairių ginklų rūšių dalių: pėstinin
kų, raitininkų, artilerijos, zenitinės artilerijos, 
šarvuočių, pionierių, aviacijos, karo chemijos 
dalių ir kitų, kurios yra išskirstytos ir stovi 
bei iš teorijos rengiasi savo įgulose. Kariai vie
ni kitų ginklų rūšis žino iš statutų arba dary
dami vieni pas kitus ekskursijas. Netenka abe
joti kad busimuose karuose visos esamos ir 
dar atsirandančios ginklų rūšys veiks sutarti
nai, tat poligonas ir reikalingas kariuomenės 
įvairioms ginklų rūšims pratintis, bendradar
biauti, vieni kitiems padėti, ir kad mokydamos 
visos kartu siektų vienp bendro tikslo — reika
le nugalėti priešą. O čia poligone dideliame že
mės plote ir yra palankių sąlygų tiems veiks
mams atlikti. \

Tuo budu tą poligono vasaros laikotarpį ka
riuomenės dalys smalkiai dirba tiek dieną tiek 
naktį, nežiūrėdamos nei oro, nei kitų nepalan
kių atmosferinių sąlygų, . jeigu tokios pasitai
ko. čia vienos kariuomenės dalys įvairioms 
ginklų rūšims — pėstininkams veikiant šautu
vų bei kulkosvaidžių, artilerijos ugnimi, tankų 
ataka, bombardavimu iš lėktuvų, nuodingųjų ir 
ašarinių dujų veikimu, veikia vieni prieš kitas 
įsitvirtinusias dalis, vadinamus priešus, čia su
tartiniu budu vienos pusės veikiančios kariuo
menės dalys vadinamos mėlynaisiais, o prie
šingos pusės — priešo —- vadinamos raudonai
siais.

Tiek viena, tiek ir antra puse 
viena antrą nugalėti, neatsižvelgdami c 
ir gamtos kliūtis: naktį stengiasi, priešo nepa
stebima, persikelti per veiksmų rajone esamas 
upes ir užpulti priešą iš nežinių ir jį sunaikinti 
bei nublokšti. Jei priešas pajunta, prožektorių 
pagalba apšviečia ir atidengia kulkosvaidžių ir 
artilerijos ugnį. Tada pridaro puolėjams “nuo
stolių” !

čia tokiais atvejais turi progos pasirodyti 
ir technikos dalys, pavyzdžiui, pionieriai. Jos 
nakties metu per kelias valandas pastato per

upę, pavyzdžiui esantį Poligono rajone Nerį, til
tą, kad iki auštant galėtų perkelti pagrindines 
kariuomenės jiegas, kad “priešo” aviacija ne>- 

• išsprogdintų tilto.
Poligone visi lauko pratimai tvarkomi ir 

vykdomi karo žaidimų pagrindais ir kariuome
nės dalys veikia kaip tikrose karo aplinkybėse, 
čia ne tik kareiviai įvairiose aplinkybėse pri
pratinami praktiškai savarankiškai veikti, bet 
čia daug darbo, energijos ir sugebėjimo turi 
įdėti ir karininkai. Jie čia gauna praktiškai 
vadovauti karo lauke (taip Įsivaizduojama) įvai
riems kariuomenės dalių vienetams bei jungi
niams. Jie čia turi parodyti savo sugebėjimus, 
plačios iniciativos ir greitos orientacijos, patik
rinti savo žinioms, kiek jie butų tinkami karo 
lauke, čia nežiūrima nei oro sąlygų, ar lytų, 
ar perdaug karšta, darbas turi būti laiku pra
dėtas ir laiku baigtas. Į kariuomenės poligo
no dalių taktinius pratimus dažnai atvažiuoja“ 
krašto apsaugos ministeris Pulk. Inž. S. Dir- 
mantas, kariuomenės vadas generalinio .štabo 
Pulk. Raštikis ir kariuomenės štabo viršininkas 
gen. št. Pulk. Černius. Poligono taktiniais vei
ksmais, jų atlikimu bei kariuomenės parengimu 
ypatingai Įdomaujasi kariuomenės vadas gen. 
ššt. Pulk. S. Raštikis, jis tiek dieną, tiek ir nak
tį dažnai atvyksta į poligoną ir stebi kariuome
nės veiksmus bei duoda reikalingų pastabų.

stengiasi
i Įvairias

POLIGONO KULTŪRINĖ SRITIS
Be sunkaus ir įtempto darbo poligono ka

riuomenės dalys turi ir atliekamų valandų. Sek
madieniais ir šventadieniais poligone įrengtoje 
bažnyčioje pulkų kapelionų kunigų atlaikomos 
pamaldos, kuriose griežia ir karo orkestrai. Ren
giami vakarėliai, pasilinksminimai, surengiamos 
poligono radio transliacijos, per kurias trans
liuojami pačių karių sukurti ir parašyti veika
lai bei dainuojama dainos. Poligono translia
cijas visuomenė labai mėgsta ir galima drąsiai 
tvirtinti kad tuo metu buna įjungti visų Lietu
vos radio klausytojų priimtuvai. Be radio va
landų, nuvažiuoja į poligoną su atitinkamais 
veikalais ir musų valstybės teatro artistai, žo
džiu, kariams netenka nuobodžiauti. Poligono 
gyvenimas toks įdomus jog ir sunkios tarnybi
nės pareigos buna malonios ir jas mielai kariai 
atlieka, nes čia susivažiuoja iš įvairių Įgulų 
kariuomenės dalys, čia kariai randa savo drau
gų bei gerų pažystamu ir tą laiką gyvena gre
ta vieni kitų. Tuo budu poligonas, nors ir per 
tą trumpą laiką, kariams suteikia daug prak
tiškos naudos, jie tiek fiziškai, tiek morališkai 
sutvirtėja, nes turi progos miške tyrame ore ge
rai pavaikščioti žygio metu ir gerai užsigrūdin
ti. Tokios sveikos aplinkybės visų tiek dvasią, 
tiek ir kūną gerai sustiprina. Poligono metu 
yra pašaukiami ir atsargos karininkai, kur jie 
turi progos pakartoti karo mokykloje įgytas 
teoretines žinias.

Į poligoną važiuoja pasižiūrėti įvairios eks
kursijos, studentų, mokytojų ir kitų. Tokios 
ekskursijos karių gražiai sutinkamos ir nuošir
džiai priimamos. Joms visuomet suteikia rei
kalingų paaiškinimų, aprodoma stovyklos dalių 
karių gyvenimas.

Sekmadieniais ir šventadieniais į poligoną 
suvažiuoja daug svečių, atvažiuoja žmonos pas 
vyrus, seserys pas brolius, sužadėtinės pas su
žadėtinius ir pažystamos pas pažystamus. Poli
gonas tada įgauna visai kitą vaizdą, nes papras-

LIETUVOS KARIŲ PAGRAŽINI
MAI POLIGONE PRIE JŲ 

PALAPINIŲ:
KAIRĖJE: Gusarų pulko šefo 

Kunigaikščio Jonušo Radvilo bius
tas. Už jo matosi palapinės gra
žiame smėlėtame pušyne \nrtas 
vaizdas — Jonušo Radvilo herbas 
ir įvairus karių-obalsiai.

DEŠINĖJE: pačių karių nulipdy
tas- arklys. Prie jo stovi Lietuvos 
kavalerijos kareiviai.

nepa-tomis darbo 
matysi: visi 
nos žygiuoja Į vieną, kitos Į kitą galą, 
daug kam tenka ir nelaiku papietauti ir vėlai 
atsigulti arba ir 1 ' i 1—*
darbai bei uždaviniai gauti. 
ligone tam tikrais laikotarpiais. 
ros karo aplinkybės.

dienomis ten moters visai 
skuba, užimti darbais, dalys vie-

Tada

visai nemigti, nelygu, kokie 
žodžiu sakant, po- 

jaučiamos tik-

VIDAUS

laikotarpiams.

POLIGONO TVARKA IR 
GYVENIMAS

Poligonas suskirstytas trims 
Darbas prasideda ankstyvą pavasarį ir baigia
si rudenį — Rugsėjo mėnesio ga.e. Poligono 
stovykloms ir štabui parinkta labai graži vie
ta prie Neries upės miške, keturi kilometrai nuo 
Gaižunų geležinkelio stoties. Kariuomenės da
lys suskirstytos į keturias stovyklas, kurias va
dina I, II, III ir IV stovykla. Stovyklų virši
ninkai buna tų pulkų vadai kurių dalys atvyks
ta į šias stovyklas ir laikinai apsigyvena. Pul
kai atvažiuoja į stovyklas su įvairiomis ginklų 
rūšimis bei priemonėmis. Kadangi šis poligo
nas dar nesenai pradėtas Įrengti tai daugelis 
kariuomenės dalių dar turi gyventi palapinėse. 
Bet praktiškais sumetimais taip pat svarbu, nes 
karui ištikus ne vieną kartą teks gyventi pala
pinėse, laukuose, krūmuose, miške apkasuose, 
tat bent kiek priprasti prie tų sąlygų dar tai
kos metu irgi naudinga.

Kas nėra buvęs Lietuvos kariuomenės po
ligone tas negali gerai įsivaizduoti kaip tos ka
rių palapinės atrodo ir kaip jose galima gyven
ti, bet kas nuvažiuoja į kariuomenės poligoną 
tas negali atsigerėti palapinių miestu, kuris 
taip puikiai įrengtas ir išdalintas.

Seka: DIDIEJI LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MANEVRAI.

LIETUVOS 
KAREIVIAI 

prie savo 
palapinių 
poligone dirba 

įvairius pa
gražinimus.

Puošnųs Rubai
Vestuvėms ir pokilįąms Dress 

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

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

G. H. Schwabe, Mgr.

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5099

Phone MAin 3559

Schmidt Bros. Co 
Smuikų Dirbėjai
Importuoja ir parduoda į

Smuikas, Cellos, Stugas, Dėžes * 
ir reikmenis stygą muzikai. $

Taiso už prieinamą kainą. į

Room 302 Frederick Bldg. * 
2063 EAST FOURTH ST. Ž

CLEVELAND. O. $

KALĖDINĖS EKSKUSIJOS

Palapinių rajonai išpuošti Įvairiais pagraži
nimais iš vietos medegos be jokių lėšų ir ypa
tingos medegos. Ten išlaikyta tikras Lietuviš
kas stilius ir parodyta nepaprastas menišku
mas. Kiekviena, dalis Įsirengia savo skoniu, 
pasipuošia Įvairiais šūkiais ir buvusiųjų didžių
jų kunigaikščių bei Tautos Vado A. Smetonos 
biustais. Tas visas darbas buna atliekamas 
kiekvienais metais ir atskirai kiekvienos dalies. 
Jei viena dalis, atlikus savo laiką poligone, pa
lieka ir į tą vietą atvažiuoja kiti, tai pastarieji 
visus pagražinimus pasidaro pagal savo skoni 
ir meniškus gabumus, čia nejieškomi ypatin
gi menininkai, o viską padaro patys kareiviai 
^ivo rankom ir sugebėjimais. čia atvažiavę 
tikri menininkai-specialistai stebisi tokiais ka
reivių meniškais gabumais. Ten prie palapinių 
rasime įvairių užrašų, kaip: “Mylėk Savo že
mę, Kaip Savo Motiną”, “Kai Tėvynė Pavoju
je, Mes Visi Prie Ginklo”, “Amžiais už Vilnių 
Dės Galvą Lietuvis!” ir tt.

Visi tie išrašymai smėlyje yra padaryti iš 
akmenėlių, medžių žievių, eglių skujelių bei ki
tų daiktų. Palapinės sustatytos eilėmis, būriais, 
kuopomis ir batalionais, čia tose pačiose pala
pinėse gyvena šalia savo kareivių ir jų "viršnin- 
kai karininkai. Kiekvienoje palapinėje gyvena 
po du-tris kareivius. Karininkai gyvena po 
vieną. Tiek kareiviai, tiek karininkai vietoje 
maitinasi. Per pateką, petus, vakarienę stovyk
loje griežia dūdų orkestrai.

Tokie tai, trumpai suglaudus, kariuomenės 
vasaros darbai.

i t •> r’
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Dešinėj: Anksti rytą, 
vos švintant, Lietuvos 
kariai eina per ką tik 
nutiestą laikiną pontonii 
tiltą per Neries upę.

LIETUVOS
KARIUOMENĖ 
manevrų metu 
poligone.
Kairėj: Krašto apsaugos 
Ministeris Pulk. Inž. 
Dirmantas, kariuomenės 
štabo viršininkas 
Gen. št. Pulk. Černius

M I |^kLAIPĖDĄ
JA/ Lietuviams gerai ' 

" ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA ;

(Per Gothenburgų, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos
Lai vii išplaukimai iš New Yorko 

Drottningholm ... Lapkr. 19* 
Gripsholm .......... Gruodžio 8*
^Kalėdinė Ekskursija į Lietuvą.

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

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

Rockefeller Center, N. Y. City

f Ateina KALĖDOS
jį Pirkti deimantų, laikrodžių, lai- 
į krodėlių ir kitų brangmenų krei- 

vietą. 
taisy-

pkitės 
Pirmos 
tojas.

senų Lietuviškų 
rūšies laikrodėlių

JOS. KONECMG į
6107 Superior Ave Cleveland į

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žino, jog aš padarau at
sakantį darbų avalinės taisyme. 
Jie vėl 'Sūgryžta pas mane, nes 
as duodu stiprių odų ir atsakan
tį dalba. (50)

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

^***********^^*****^.
* Henninger’s
| A R T STORE
•!• Pasirinkit 
į nas anksti.
* pasirinimui
* kryželių ir
į kų‘

su
į darom paveikslams
į HENNINGER’S ART STORE 
ž 8809 SUPERIOR AVE.

savo Kalėdines dova-į 
Mes turime puikinį 

rąžančių, stovylelių,£ 
kitų religiškų daly-v 

Daugybė Kalėdinių kortelių.;, 
religiškais vaizdais. Taipgi* 

rėmus. *
ART
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Šie nauji 1937
Radios turi tokių naujų ypa
tybių kad beveik netikėtina. 
Naujausias dalykas yra tai 
Auto-Expressionator, kuriuo

gaunama muzika ii’ dainos 
taip kaip jų kūrėjas norėjo 
klausytojams perduoti. / 
ir reikalaukit CROSLEY./

• Kreipkitės Į šią parduotuvę
7 

rasit savo namams reikalingų visų kitų papuošalųTaipgi šioje didelėje krautuvėje
ir baldų. Lietuviams parduodama lengvomis' sąlygomis. Kainos visiškai prieinamos. s

“ELD’S FURNITURE, Inc
6900 Superior Ave

■ '

Krautuve atdara vakarais
- 7
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D I R

NEP1PB1 STOS DOVANOS!
©

1937
ANTRA DOVANA

AUKSINIS RANKINIS LIAKRODELIS

©

Amerikos Darbo — Benrus Firmos 
17 akmenų — Naturalio Aukso apirankis 

$25.00 VERTĖS

Kiekvienas Amerikos Lietuvis gali stoti Į ši pelninga VAJŲ! 
Gali dirbti “Dirvos” skaitytojai ir ne skaitytojai!

Prie dovanos, kiekvienam dar bus duodama piniginis

atlyginimas kaip Agentui

DIRVOS

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

©)

Puikus, naujausio 1937 modelio, su visais 
vėliausiais patobulinimais

$49.95 Vertės

M. VAJUS!
Skelbdami ši 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 GERU, PUIKIU RAŠTU!

TURIME

“Dirvos”
“Dirvos”

©

©

©

©

©

©

©

©
©

Del ko Jus privalot prisidėti prie 
platinimo? Štai del ko. Jeigu jums 
raštai patinka, jiė 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” Į namus tų Lietuvių Darbinin
kų ir Inteligentų kurie dar jos neskaito.

Stokit darban TUOJAU!

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
šyki! “Dirvą” savo draugams ir giminėms DO
VANU-

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.

TEMYKIT KITĄ “DIRVOS” NUMERĮ 
ŠIAME PUSLAPYJE.

Informacijų kreipdamiesi adresuokite

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

stoti j Vajų, tuoj rašykit Administracijai 
draugų ir pažystamų

SVARBU! Kurie manot 
paklausimą apie sąlygas, ir pradekit siuntinėti savo 
antrašus, kurie galėtų tamti skaitytojais. Mes jiems pasiųsim “Dirvą” susipažinimui.

Aprūpinki! savo draugus ir kaimynus “DIRVA”
Laimėkit sau RADIO arba kitas puikias dovanas!

’© — - - - - -

©

©
©
©

©

©



DIRVA

IS LIETUVOS
KAUNAS ĮSISTEIGĖ , 

AUTOMATINĮ 
TELEFONĄ

Kaunas. — Spalių 24 rakti 
Kaunas gyveno savotiškai sma
gių “laidotuvių” nuotaika.

Nors laidotuvėse 
daugiau negu nepadoru, tačiau! 
Kaunas tokias “laidotuves tu-j 
ri nebe pirmas, ir visas jas 
pergyveno su šypsiu. Prieš 
keletą metų linksmai trukš- 
mingai “palaidota” konkė. Ta
da tūkstančiai Kauniškių, nuo 
geležinkelio stoties iki rotušės 
lydėjo braškančius konkės ve
žimus ir užguitus jų tempė jus 
— nuo kojų nuvarytus arklius, j 
Laidojome, tik jau be tokios! 
pompos, duobėtą, : 
Laisvės Alėjos grindinį, 
jome telefonų ir elektros stul
pus, kurie turėjo užleisti vie
tą požeminiams kabeliams.

Pereitą naktį dalis Kauniš
kių dalyvavo taip pat atgyve
nusio technikos padaro — te
lefono centrinės “laidotuvė
se”. “Laidojome”’ ir gailėjo
mės. Telefonas bendrai pažan
gos ženklas. Automatinis te
lefonas — paskutinis toje sri
tyje technikos žodis.

Vakar 
centrinė, 
nininkės, 
kiek per 
centrinės

diena nėra buvę. Daugelis 
abonentų (telefono turėtoju) 

j ėjo į centrinę, kalbėjosi su te- 
lefonininkėmis, žiurėjo ir ste- 

Į bejosi j ii sunkiu darbu. Dau- 
tĮ gelis abonentų atėję atsipraši- 

’ i nėjo kad jie su telefonininkė- 
j mis buvo nemandagus, barda- 

š'magintisi v? Jas’ skųsdavo....
Vakar visą dieną telefoninin- 

kės gavo daug dovanų: siuntė 
dovanas atskiri abonentai, fir
mos, organizacijos ir kai ku
rios įstaigos.

Nuo 18 iki 24 valandos tą 
vakarą žymiai daugiau negu 
paprastai valearais iš abonen
tų buvo skambinama į centri
nę. Abonentai skambino atsi
sveikinti su telefonininkėmis, 

patarnavimą, at-
akmenėta i siPrašinėj° už išsišokimus, lin
inį laido-■ kėj° sėkmės busimame darbe, i

visą dieną telefono 
tikriau sakant telefo- 
sulaukė tiek svečių 
visą Kauno telefono 
veikimo laiką viena

Tuoj po 12 vai. nakties nau
joje Kauno automatinėje sto
tyje buvo labai judru: ne tik 
vadovybė bet ir pašto tarnau
tojai/ kaip žmonės sako, buvo 
“ant kojų”. Automatinės te
lefono stoties paleidimas į dar
bą tai ne vieno mygtuko pa
spaudimas, bet daugelio žmo- 

^nių rankų darbas.
Dar prieš 12 vai. nakties vi

si pareigūnai 
vietose.
skirstulio (kroso) salėje, ant 
specialiai
stovėjo dvi eilės žmonių.

jau buvo savo 
Automatinės stoties

pagamintų lentynų

NAUJIENA! TĖMYKIT!
Duodam EAGLE STAMPS

Pas mus galima rasti pilniausi pasirinkimą

VYRAMS IR VAIKINAMS RUBU 
Skrybėlių ir Kitų Reikmenų

DABAR GALIT SUTAUPYT DAUGI \U ANT VISKO 
šioje Krautuvėje.Ką tik Pirksit

PAS MUS GALIT IŠKEISTI SAVO ŠTAMPU KNYGUTES!
vertės Prekių. Už pusę knygu-Už pilną knygute gausit $3.00

tės gausit $1.50 vertės Prekių.
Kam eiti jieškoti reikmenų kitur — visko rasit čia.

EAGLE STAMS su Kiekvienu Pirkiniu 10c ar daugiau.

7002 Superior Ave. Kampas Giddinjzs Rd

j WILKELIS FUNERAL HOME
r Licensed Funeral Director
; 6522 Superior Avenue
; NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
I Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos, išgales ir noro. Vienok 
! musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
j be atsižvelgimo 
Į Patarnavimas 
; moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEndcrson 9292

P. J. KERSIS
Kamoas St. Clair ir Ontario 

Namų KEnmore 4740-W.
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausiu 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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I DELLA C. .JAKUBS I
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuola Laidotuvių Direktore) : 

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
'kambarius leidžiame dykai.

J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit į 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jųjų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. :

Lithuanian Funeral Home :
6621 Edna Avenue ENdicott 176.3 :

rtfiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiimmiiniiiiiiiiHii'aiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitimiiiinuiiiiiiiiiiiiimii

Ž REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi. 

>; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vl- į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi.- 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
[■ ir Apdraudcs Agentūra

P. P. M LIPIOMS
į 6606 Superior A ve...............Cleveland HEn. .6729

Prieš 12 valandą į telefono 
stoti atvyko susisiekimo miris- 
teris Inž. Stanišauskas,. lydi
mas visos eilės aukštų susisie
kimo valdininkų ir Anglų sve
čių.

Pirmiausia minister!,s Stani
šauskis užėjo j senąją telefono 
stoti, 
minutų 
nę.

Prie 
kurie turėjo perjunkti telefo-1 
no abonentus j naująją stotį, 
žiūrėdamas į laikrodį stovėjo 
telegrafo-tekfono stoties virši
ninkas Inž. Brėdikis.

Laikrodžio rodyklė rodė 12 
valandą nakties.

«— Pradėki! ! —- garsiai pa
skelbė Inž. Brėdikis ir 25 žmo
nės — 50 rankų — pradėjo.' 
perjungimą.

Tuo pačiu metu buvo per
jungiama ir Šančių (Kauno 
priemiestis) automatinė.

Netrukus telefonu pranešė 
ir apie ten baigtą perjungimą.

Norėta nustatyti kas iš per; 
6000 abonentų paskambins 
automatiniu telefonu pirmiau
sia, 
noma:
to užsidegė apie 500

Automatinė stotis
buvo paleista per 16

Ji turėjo būti po kelių 
perjungta į automąti-

pasiruošusių technikų

bet tai, pasirodė, nejma- 
autamatų salėje iškar- 

lempučių.
i darbą 

minutų.
“L.A.”

HIPPODROME
Nemirtina garci Alfredo Tenny

son poema “THE CHARGE OF 
THE LIGHT BRIGADE” (Lengvo
sios Brigados Puolimas) tapo pa
gaminta žavėjančioje Warner Bros, 
fj’moje, kuri bus rodoma Hippo
drome Theatre pradedant šeštadie
niu, Lapkričio 14, su Errol Flynn 
ir Olivia De Havilland vadovauja
mose rolėse.

Tennyson’o eilės atvaizduoja gar
sų žygį Lengvosios Brigados puoli
me ant Rusų laike Krimo Karo — 
kas sudaro tiktai užbaigą šios fil • 
mos. kuri visa pilna žavėti numų iš 
pradžios iki galo, ir vaizduoja di
deli romansą kuriame du broliai 
lenktyniuoja už meilę vielos gra
žios mergaitės.

Tas paveikslas, skelbiamas vie
nu iš didžiausių kokius Marner 
Bros, kada pagamino, jame daly
vauja 20 pažymu) aktorių svarbio
siose rolėse, ir virš 15,000 ekstra 
žmonių. Scenos .yra spektaklingos, 
kuriose vaizduojama keletas mūšių. 
Vaizde ineina puikus rūmai Surat 
Khano. Suristano Amiro, su jo pil
na rinkinių vergių, ir kitokios įdo
mios scenos.

Errol Flynn turi role jauno Bri
tiško karininko esančio Indijoje, 
kuris susižadėjęs su savo viršinin
ko dukterim. Jam išvykus i karo 
lauka, jo jaunesnis brolis įsimyli i 
jų, ir pagaliau praneša jam apie 
tai.

Tos merginos rolę vaidina Olivia 
De Havilland. Prie iu, kiti įžymus 
aktoriui yra Patrick Knowler, Hen
ry Stephenson, Nogel Bruce, Don
ald Crisp, David Niven ir lau ki

šis paveikslas buvo pagamin 
direkcijoje Michael Curtiz

tų. 
tas

P. J. PICKETT
PLUMBING, GAS FITTING 

SEWER BUILDING

Perdirbu maudynes i naujausios 
mados už išsimokėjimų, Jei kas 
negero su jūsų nuobėgomis na
muose, šaukit mus, greitai pa
taisysim.

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HEnd. 0758

DARŽELIUI !
štai yra aukos Lietuvių Kui-1 

turiniam Darželiui, kurių didu
ma suaukota Darželio atidary- 1 
mo dieną, Spalių 11, o kitos 
jau priduotos arba iš kitų mie
stų atsiųstos viso mėnesio bė
gyje po to. '-

šiame aukų sąraše gali būti 
ir klaidų, taigi kurių vardai 
praleisti arba aukos ne taip 
pažymėtos tuoj kreipkitės i 
Darželio Sąjungos sekretorių 
Karpių “Dirvos” redakcijoje, 
ir viskas bus atitaisyta.

Taipgi svarbu pastebėti kad 
šiame sąraše yra vardų asme
nų kurie jau pirmiau yra au
kavę po didesnes sumas, ir yra 
prisidėjusių su didesne suma 
tokių kurie pirmiau yra davę 
mažas aukas.

Bendrai sakant, daugybė 
vietos Lietuvių ir net kitų mie
stų 
želi

žmonių remia musų Dar- 
visomis savo išgalėmis.

DARŽELIUI AUKOS
Surinko MARĖ MIŠCTKIENĖ

Adv. Pranas Obeienis 
Ona Miheichienė 
SLA. 14 kuopa 
V. Kazlauskas 
Jonas ir Marg. 
S. Grincevičius, 
Petras Hollish, 
John Feldbacher, Pittsburgh 
J. Petrauskas, Pittsburgh 
St. Simanavičius, Pittsburgh 
Petras Komeras
E. Martinaitis
Justinas Miščikas ..__
Jurgis Česnius 
Jonas Šukys 
Antanas šeštokas 
Feliksas Jucius 
Danieliui: Ragauskas 
Dr. A. J. Kazlauckas 
Pranag Zaborskis 
J. Vilčinskas 
Geo. Mačionis 
Ienas G. Polteris 
A. M. Praškevičius 
Elzbieta Jonaitis 
Pranas Sutkus 
C. F. Petraitįs 
Adele Zubin 
Alex Višniauskas 
Antanas Martišius 
Vincas Mataiti: 
Antanas Lapienis 
Baltrus Valinčius 
Jonas Petrauskas 
Ona Mažyte 
A. Lapinskiene 
A. Kančienė 
Juozas Pakas 
Jonas Žiaunis 
Pranas Tulauskas 
Vic Anderson
F. Saukevičiu.- 
Kun. A. M. Karužiškis 
V. Markelionis 
Pp 50c.: I. Mikalaitis,

nė, Antanina Butkus, r 
kas, Vanda Janušaitis. 
skas, A. Buknis, F. 
Puzinas, B. Puzinas, 
čius. J. Radzevičius, 
P. Daškevičius, P. .Tanulevičius, 
Ditchman, p-lė Schultz, F. 
ne, S. Stepšis, Domikaitis, Marion 
Juška, A. čerpavičius, L Jųrgilie- 
nė, M. Prankaitis, M. £įtatuta, K. 
Varekojis. P. Kaminskas, V. Za- 
gorskis, Ig. Dauparas, Ona Krups- 
kis. V. Mikulskis, S Diraitienė, E. 
Zelingevičiutė, Iz. Samas.

C. Atkcris
Smulkių atiku gauta 

VISO _

Verbylai 
Dayton, 

Akron, O.

Per

.$25.00

O.

B.

Jonas Zizas
Vaclovas

xAgota
Jurgis
T'iozas

. Jonas
Juozas
Antanu:
Po 50c 

P’-llta. M. 
Bill Groen.

Vincas Manz:
Mrs. Grasutis, Maggie 
Mn. Pilkicnė, Bartkus, 
Ca-ghlin.

Malvina Sn' 'iiienė. DteroP
Magdalena Greivienė
Jom M. Dun-. Baltimore
I. E.lvard Schlieper ”

ivanccvičius 
Grigienė 
Salasevičius 
žcmgu'is 

Mason 
Bernotas

S Grigaiti.
U. KizeVenė. 
šalčius, M

1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

1.00
Josepiiine 

Jankauskas.

.w ’5c.: 
Miciulįs, 
Jill Me-

1.00
1.00 | 
1,00 I

Per P. P. MUL1OLJ: 

LRKSA. Centras už medį 
Petras ir Ona Komei- 
Clev. Lietuvių Moterų 

Ratelis (už 3 medžius! 
Anna Petraurkas, Pittsbgh 
E. Zaborskis 
Pola G'ugodas 
Ignas Visockis 
P. T. žiuris (už 2 medžiu) 
P. Pivaronas. Pittsburgh 

(už 2 medžiu) 
Alekas Banys už medžius 

(viso pažadėta $30) 
Agota Navickienė 
M. L. O’Donnell už medi 
Juozas ir Marė Pūkeliai 
Kazvs Juška Columbus, O. 
L'ud. 
Mrs. 
Geo. 
Mrs. 
SLA.

$25.00
25.00

J 9.50
1.00
1.00

24.00
1.00

13.00

10.00
20.00

Community Fund Vajus Prasideda Lapt. 16
. r-;<;r

>: >

8.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1/10 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 I 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Žiurie- 
. Baranus- 
.1. Gradin- 

Leimonas. V. I 
B. Dovidavi- 
T. Bagdonas, 

uS, J. . 
"esnie- Į

13.71 
$144.36

O. BALTRUKONIENĘ: 
ir Ona Baltrukoniai 
Jurgis Baltrukonis

Baltrukonis

L. P.
Adv.
Elena
Alvina' Baltrukonis
Vincas Baltlrukonis 
Stasys Kizela

$25.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

Masiokienė, Columbus 
Žuką: 
Pepečka 
A. Diblo 
158 kuopa , 

Snringfield, III. 
LRKSA. 187 kuopa 

Frackvillle, Pa. 
LRKSA. 31 kuopa. 

Mahanov City, Pa. 
LRKSA. kuooa 

Miners Mills, Pa. 
LRKSA. 93 kp. Easton, 
LRKSA. 151 kuopa 

Westville. III.
LRKSA. 171 kp. Detroit 
Liet. Darb. Sus. 40 kp. 

Easton. Pa.
PER

K. S. 
(už 

Mare 
Magdė 
Mikas Sacevičius 
Jonas Želingevičius 
E. Vaitekūnas 
Statys Mieldažis 
Frank Albrecht

2.oo 
0.50 
5.00 
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

5.08

2.00

10.25

Pa.
5.00
5.00

2.50
3.10

“DIRVĄ” PRIDUOTA:
ir Ona Karpiai 
2 medžius) 
Tamašauskiene

Barzdaitienė

Gerbiamieji, žinokit 
kad Darželi atidarėm

3.00

13.00 
i .00 
1.00 
1.00

.50 
2.00 
1.00 
1.00

gerai 
pasiim

dami sau ant pečių skolą, no
rėdami kad musų puikaus tau
tinio paminklo atidengimas ne
nusėstų per žiemą, kuomet jis 
galima buvo pabaigti šį rude
ni-'Mums tenka pirmutinė gar
bė kaipo įrengusių savo Dar
želi su pagalba federates val
džios viešų darbii fondo. Mes, 
tokia maža tauta, išvien dirb
dami, pralenkėm visas kitas ir 
daug už mus didesnes tautas!

Tas pralenkimas mums pada
rė ir skolos, žinom gerai kad 
daugeli dalykų ką į Darželi 
reikėjo įdėti turėjom pirkt pa
tys savo uinigais. Kadangi šy- 
met valdžia davė darbininkus 
musų Darželio baigimui, mes 
ir pasinaudojom jais. Kitą me-

įHuniiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini! ’"

Phone Endicott 9512

MOLTHER ELECTRIC 
SERVICE

Starteriai ir Generatoriai 
Automobilių Armatūros

Apvyniojimas
Naminiai Padargai 

8009 Superior Ave. 
Ineiga iš E. 80th Street

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašyki! ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

USE A 15O-WATT LIGHT
IN YOUR KITCHEN

Ar jus dirbat prie prastos šviesos dieną iš 
dienos, metas į metą, savo virtuvėje? Ar 
vargina! akis .skaitydamos smulkius recep
tus, peržiurėdanios daržoves, arba atlikda- 
mos kitą smulkų darbą virtuvėje kur reika 
gero maitino, o šviesa prasta?
Jus praleidžia! daug valandų virtuvėj kas
dien—ji turėtų būti geriausią apšviestu 
kambariu jūsų namuose! Jus turėtumėt 
turėti ten Akis Saugomą šviesą apsisau
gojimui nuo akių Įtempimo ir nuvargini- 
mo jų—prasta šviesą gadina akis, sveika
tą. ir nervuoja bei duoda “raukšles”.
Tūkstančiai ,moterų patyrė kad maloni

tą valdžia*gali darbininkų to
kiems darbams visai neduoti, 
ir kada butų reikėję samdyti 
savais pinigais, pasidarytų di
desni kaštai.

Jau ir dabar, kaip tik musų 
Darželi apibaigė, tuoj visuose 
Darželiuose darbus ir nutrau
kė.

Užtaigi Darželiui aukų rin
kimas nepasibaigia. Aukoki! 
kas išgalit. Pasisodinkit sau 

Darželyje medį, ku- 
galit matyt ir medį 
pas iždininką P. P.

atminčiai 
rių planą 
pasirinkt 
Mulioli.

NAUJI DARŽELIO NAUDAI 
SUMANYMAI

Darželio Sąjunga turėjo sa
vo susirinkimą Lapk. 9 d., ku
riame nutarta rengti iškilmin
gas Banketas Darželio naudai. 
Visus valgomus produktus tam 
banketui pasižadėjo dovanoti 
valgomų produktų' krautuvės 
savininkas Juozas Blaškevi- 
čius. Reiškia, visos to oanke- 
to ineigos bus grynas pelnas.

Kiekvienas Clevelandietis tu
ri turėti mintyje šį ateinanti 
Darželio banketą.

Toliau, Darželio Sąjungos v- 
ra numatyta rengti dideli Ba- 
zarą Darželio naudai. Visuo
menė bus prašoma padovanoti 
visokių savo išdirbinių tam ba
varui. Vaid.

Gera sveikata yra svarbu indus
trijoje. Kiekvienas sutiks kad ge
ra sveikata yra brangus, tankiai 
reikalingas, žmogaus turtas. Ap
saugojimu sveikatos Didžiojo Cle- 
velando gyventojų rūpinasi ligoni
nės, namų lankytojos daugės, ir 
sveikatų pastumėjančios įstaigos po 
vadovyste Community Fund.

Šimtai žmonių ateina į Fondo li
gonines ir dispensarijas kasdien. 
Liga ir nelaimingi atsitikimai ne
klausia ar žmogus galės mokėti ar 
ne. Viskas atsitinka!

Jūsų kaimynas paslydo nuo laip
tų, puolė keletu pėdų, i 
ranką. Štai 
tuojau gydyti, 
tara? Ar jis 
Ligoninėn ?

Geras kaimynas nuveža jį ligo
ninėn, kur jį prižiūri visu patyri
mu ir praktika, ir prirengia pasvei
kimui. Kada skausmas mažėja ir 
sustoja, žmogus pradeda manyti 
apie kaštus. Gal jis išgali mokėti 
tik dali tų kaštų.

šis Fondas yra pagalbingas tam 
kaimynui ir »tūkstančiams kitu per 
visą metą. Per Community Fund, 
galimybės, įrengimas ir išlavintas 
personalas gatavai stovi, pasiren
gę patarnauti nelaimei štikus

Cleveland Community Fund šį 
rudenį nori sukelti $3,300,000 aprū
pinimui visų pagalbinių įstaigų se
kančiam. metui. Vajus tęsis nuo 
Lapkričio 16 iki 24. Fondas užlai
ko 100 įvairių viešos gerovės įstai
gų. Bukit gatavi patiekti savo au
kų kuomet įus užkalbins.

nusilaužė 
ir atsirado reikalas 
Kur eiti ? Pas dak- 
gali tame pagelbėt ?

iiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiini mu mill «

I ADDISON Į 
| HARDWARE CO. | 
= 7318 WADE PARK AVE. =

i

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

Specialiai šį menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave

Sutaupykit $27.00
MAGIC

Gasiniai
Paklauskit musų kaip.

CHEF 
Pečiai

Bramley & Sons Co
FLORIST

EASY WASH MACHINE 
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš.

PILNAS
GĖLIŲ l’ATARN A VIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET 

HEnderson 1850

X

Akis Saugojanti šviesa—kuri gaunama su 
150-vvatt lempe įtaisyta lubose—ne tik ap
saugoja akis nuo Įtempimo, bet ir paleng
vina ir pagreitina darbą.
Kada turėt gana šviesos be žėrėjimo ir še
šėlių, jus lengviau matysit—jūsų energiją 
c.’.s Į darbą, ne i pastangas įžiūrėti—darbą 
atliksit greičiau ir lengviau—ir turėsit už
tektinai laiko savo pasismaginimui.
Eikit linkui apsirūpinimo virtuvės geresne 
šviesa! Saugokit savo akis! Taupyki! 
laiką! Kai nueisit krautuvei?, nusipirkit 
150-watt šviesos lempą, ir įsidėkit savo 
virtuvėje.

T H E ELECT R I C A L LEAGUE
1 8 T H FLOOR • MIDLAND BUILDING • CHERRY 2535 i i.

SPARTAN RADIO
Console Modelio

$39.95
TAISOM FURNASUS

= TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH=
S LEMPUTES prieinama kaina. E 
= VISOKĮ NAMAMS REIKME- E
2 NYS GERI IR PIGUS. = 
miiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiijiiiiiiiiimif

IS PRICELESS —LIGHT IS CHEAP 
' . ■ )



a DI R V A

I CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS I out h’s Forum f i

DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

DALYVAUKIT PUI 
KIAME KONCERTE

štai pirma proga išgirsti sa
vo pačių tautietį, Jeną S. Ur
boną, dainuojant keliose kalbo
se, o ypatingai Lietuviškai — 
baigusį dainavimo mokslą čia 
pat Clevelande, prie garsaus 
maestro Francis J. Šaldier.

Jonas S. Urbonas, Škotijoje 
gimęs Lietuvis vaikinas, kuris 
patekęs į Clevelandą, pradėjęs 
mokytis dainuoti, tuoj . buvo 
pakviestas dainuoti radio sto
tyje, yra lyriškas tenoras, ku
rio kiekviena daina iššaukia iš 
klausytojų tokius aplodismen
tus kad salė plyšta.

Gražias opėratiškas arijas 
jis dainuos su tos pačios dai
navimo mokyklos mokine Rose 
Dolovich; jiem akompanuos tos 
mokyklos oficialė akompanistė, 
Frances šaldier.

Koncertas bus trumpas, nes 
neprikviesta daugiau pašalinių 
dainininkų. Programas prasi
dės apie 7:00 vai., salė atdara 
nuo 6:30 v. Programas baig
sis apie 8 vai. ir prasidės šo
kiai.

Ineigos mokestis j koncertą 
35c ir 50c. Kurie išanksto 
pirks tikietus gaus 50c tikietą 
už 40c. Gaunami “Dirvoje” ir 
pas komiteto narius.

Jaunimui atsilankantiems i 
kartą paskirta dvi 

viena panelei, antra 
šios dovanos bus 

laike šokiu pertrau- 
val. vakare.

KAS DABAR BUS 
GILIUKINGAS?

Lietuvių Piliečių Klubo do
vana klubo lankytojamš~suau- 
go jau iki $17.50 ir niekas jos 
neįpeša, dėlto kad daugybė už
sirašė ir daugelis iš jų neat
eina. Kelintas kartas ištrau
kiamas numeris to kurio nė
ra tuo laiku klube.

Klubo vakaruškos buna 'Lie
tuvių salėje lyja ar pagada, 
kiekvieną penktadienio vaka
rą. Lankytojų esti šimtais ir 
visi turi gerą laiką.

Klubas rengiasi įsitaisyti il
gesnį, naują gražų barą, nes 
biznis eina gerai, žmonės ne
sutelpa prie dabartinio baro.

Editor—Peter Sktikas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Jono S. Urbono KONCERTAS
Sekm, Lapkričio-Nov. 15 d.

NEIGHBORHOOD SHOPPING
HOW would you enjoy returning to the horse and 

buggy era, of thirty years ago? Would you
very much relish working, reading and playing by 
the light of coal oil lamps? How about trading your 
new. modern electric wfashing machine in, and buying 
an old fashioned water power affair — Would you 
cordially welcome

own locality realize the competition they are “up 
against”. They are fully aware of the fact that 
“A Satisfied Customer is a Repeat Customer”.

water power affair 
such methods?

šokius ši 
dovanos: 
vaikinui, 
atiduotos 
kos 10:30

1937 KALENDORIAI 
“DIRVOS" SKAITYTOJAMS

“Dirvos” administracija tuoj 
pradės dalinti visiems savo 
skaitytojams užsimokantiems 
prenumeratą už visą metą 1937 
metų sieninius kalendorius.

Administracijos knygų su
vedimo kaštams, kiekvienas 
senas skaitytojas privalo su
mokėti mažą dešimtuką. Ku
rie naujai išsirašys “Dirvą”, 
tiems pirmas kalendorius bus 
duodamas prie $2.00 prenume
ratos visai dykai.

Kurie seni skaitytojai pirks 
kalendorius siuntimui į Lietu
vą ar savo draugams į kitus 
miestus, Administracija pagel
bės juos sutaisyti ir parengs 
išsiuntimui.

GIRDI “MARGUČIO” 
FROGRAMUS

Nekurie Clevelandiečiai sako 
girdi šiokiais vakarais ir sek
madieniais “Margučio” radio 
programus iš WIND stoties.

Kitame puslapyje “Dirvoje” 
yra pažymėta kuriomis valan
domis 
buna.

“Margučio” programai

UNIVERSITETAN
Arnoldas,

pensijas ir 
kėlimą ra- 
straipsnius 

numeryje.

SMULKIOS ŽINIOS
OHIO valstijoje Lapkričio 

3 d. balsavimuose dalyvavo 
virš 3,000,000 žmonių. Prezi
dentas Roosevelt gavo 1,734,- 
190 balsų; Landon 1,129,570; 
Lemke 130,817; Browder, ko
munistas, 5,718.

Roosevelto balsų dauguma 
buvo 604,520.

APIE Senatvės 
darbininkams algų 
site du pelkinis 
šiame“Dirvos’
..KALVARIJOS kapinėse kas 
tai pasakė girdėjęs iš vieno 
kapo kylant muzikos ir gies
mės garsus. Dabar ten pabaž- 
nos bobelės eina, klaupia ir 
meldžiasi prie to kapo. .. Vys
kupas žada tai uždrausti.

REPUBLIC Plieno korpora
cija paskyrė $15,000,000 išsta- 
statymui naujos didelės savo 
dirbtuvės prie Cuyahoga upės 
senajame mieste. Ten bus pa
gerintas ir jos uostas.

AUTOMOBILIŲ nelaimės iki 
šio nuo pradžios metų Cleve
lande jau paėmė 162 gyvastis.

MIESTO tarybos narys Wil
liam C. Reed pradėjo bruzdė
jimą iškovoti nupiginimą gu
zo kainos. Jis sako gazo kom
panija gali būti priversta nu
piginti kainą 6 iki 14 centų 
už 1000 kubiškų pėdų gazo. 
Dabar mokama 56c.

UGNIAGESIŲ v i r šininkas 
James E. Granger, sekmadie
nio vakare einant per gatvę 
prie Broadview ir Pearl road, 
pakliuvo po automobiliu ir li
ko sunkiai sužeistas. Važiuo- 
tojąs paspruko. Atvykus po
licija į nelaimės vietą, nepaži
nodama miesto ugniagesiu vir
šininko, laikė keliolika minutų 
jį gulintį gatvėje, kraujaus 
pasriuvusį, ir ginčijosi ar ga
lima policijos automobiliu su
žeistą žmogų vežti į ligoninę 
ar ne.... Ligoninė buvo tik 
apie 1000 pėdų atstu. Paga
liau penki vaikinai sugriebę jį 
nunešė į ligoninę nešte.

SUDEGĖ buvęs ugniagesys. 
Senukas McClellan, 80 m. am
žiaus, kitados buvęs Clevelan
do ugniagesių narys, sudegė 
savo ūkės name, 
mas užsidegė. Jo 
kiai apdegė.

CLEVELANDO 
dyba nori gauti 
sumą iš valdžios 
fondo 1937 metų 
vedimui Clevelando srityje.

STOJO
Jaunuolis Arnoldas, sūnūs 

Kostancijos ir Juozo Pauliuke
vičių, pereitą pavasarį baigęs 
high school su atsižymėjimu, 
šį rudenį įstojo Į Athens, Ohio, 
universitetą. Jis kaip moksle 
taip ir sporte yra pirmutinis 
mokinis. Arnoldas kalba gerai 
Lietuviškai. Rep.

LINKSMAS VAKARĖLIS
Linksmas kortavimo vakarė

lis su gražiomis dovanomis ir 
skaniais užkandžiais Įvyks šio 
šeštadienio vakare, Lapk. 14, 
nuo 7 vai.. Matrilu namuose, 
831 E. 100 St. M. S. 36-tos 
kuopos komisija kviečia visus 
draugus ir pažystamus atsi
lankyti. Sąjungiečių sumany
mai visuomet remtini, nes ir 
los remia visus ir visų gerus 
sumanymus. P. štaupienė.

MOTERŲ RATELIS 
NUPIRKO 3 MEDŽIUS

Nedidelė bet veikli Cleve- 
landiečių organizacija, Moterų 
Ratelis šiose dienose vėl pa
aukavo Darželiui naują gražią 
sumą pinigų — nupirko savo 
vardu Darželyje, tris medelius 
— tuos gražius šermukšnius 
dešinėje Darželio dalyje, prie 
apatinio bulvaro, uŽĮnokėdamas 
$19.50.

Jau pirmiau Moterų Ratelis 
vra aukavęs kelis desėtkus do- 
larių Darželiui.

Kitos organizacijos prašo
mos pasiskirti sau Darželyje 
medžius ir dedikuotis juos sa
vo atminčiai.

narys, 
kuomet 
žmona

na
šu n-

val-miesto 
$51,000,000 

viešų darbų ! 
viešų darbų

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.
7C43 Superior Ave.
CLEVELAND, OHIO

Pasiuskit saviškiams Į Lietuvą keletą
Litų KALĖDOMS DOVANU

“Dirvos” Agentūra persiunčia pinigus į Lietu
vą greitai ir už mažą kainą. Kreipkitės tuo
jau, kad jūsų dovana spėtų pasiekt Kalėdoms.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

S. Urban-UrbonasJonas

Jonas
Lietuviškai

ir parinktiniausias gražias operų arijas.
ROSE DOLOVICH — Asistentė
EL.SIE SADLIER — akompanistė

S. Urbonas Dainuos
Angliškai Prancūziškai

Lietuviu Salėje
Programo pradžia 6:30 vak. Sale atdara 6

Nuo artisto Babravičiaus laikų Clevelandiečiai 
geresnio Lietuvio dainininko-tenoro negirdėjo. Ir 
svarbu pažymėti tas Jonas S. Urbonas patapo dai- 
ninku tik todėl kad jis girdėjo artistą Babravičių 
dainuojant Škotijoje tuo laiku kai Babravičius, pa
bėgęs iš Rusijos, per Europos miestus keliaudamas 
dainavo ir vyko i Ameriką. Babravičius nuvažiavo 
ir j Škotiją, kur Jonas S. Urbonas gyveno su savo 
tėvais ir, būdamas jaunas vaikinukas, visai nežino
jo ar jis kada nors bus dainininku. .. .

Jonas S. Urbonas prieš kelis metus atvyko Į 
Ameriką, apsigyveno Clevelande, ir kaip tik paty
rė savo balso gerumą, pradėjo studijuoti, ir tuoj 
buvo pakviestas dainuoti Clevelando radio stotyse. 
Tas dar labiau padrąsino ji užsiimti dainavimu, ir 
Urbonas mokinosi prie Įžymaus Amerikoje žinomo 
dainavimo maestro Francis J. Sadlier. Praeitą pa
vasarį Urbonas baigė savo dainavimo mokslą ir su 
dideliu pasisekimu atlaikė pirmą savo koncertą.

Tarp Lietuvių jis pasirodė labai mažai, tik pri
puolamai. Dabar, pasiryžęs apleisti Clevelandą ir 
vykti i didelius Amerikos muzikalius centrus, su
manė duoti Lietuviams savo pilną koncertą. Jam 
asistuos jo dainavimo mokyklos mokinė Rose Do- 
lovich ir akompanuos paties maestro 
Sadlier. Nepraleiskit šio koncerto!

sesuo Elsie

ĮŽANGA PROGRAMŲ! 35c. 
(Išanksto perkantiems 50c. tikietai

ir 50c.
po 40c.) 

(Gaunami “Dirvoje” ir pas rengimo komiteto narius)

Po programo, šokiai 8 vai Įžanga 25c.

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 dūmų, ilgai dega. 
BLUE DIAMOND Kentucky splint, pečiams ir furnasams 
WEST VIRGINIA LUMP OHIO LUMP

KOMER WOOD & COAL CO.

1 1201 EAST 80TH St. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921 ||

Absurd, idiotic 
all, if one really 
tention that you can get a better bargain by running 
after all the sale’s advertised in the downtown dis
trict. That 
fulness. It 
the matter.

questions — you reply. Not at 
considers the fallacy of the con-

anciefit idea has long outlived its Use- 
is time that we understand the truth of

jostled by a half-hour or an hour street 
car trip to the outlying shopping sections? Why risk 
life and limb, when once there? Why flirt with 
with the chance of breaking traffic laws or accidents, 
if you drive? To foolishly think you might be sav
ing a quarter or half dollar? What is your 
ment, “on why you save” by encountering all 
old-time disadvantageous, wasted hours?

Why be

argu- 
these

quan-merchant buys in such large
Is that your 
Consider the 
radio, news-

How is this paid for? The 
a most simple one, your so-called bargain 

On the other hand the neighborhood dealer, 
large proportions, but 
advertising, etc. out- 
margin of difference 

larger amounts.

“The larger 
tities, that there is no doubt we save!” 
answer? Well you’re stuck with it.
overhead, high priced advertising — 
paper, contests, etc. 
answer is 
pays,
naturally doesn’t buy in such 
his small overhead, low-cost 
weighs and offsets the small 
in price gained by buying in

A little practicial, sensible thinking should be 
sufficient to convince anyone that in order to do 
business, it would be impossible for the neighbor
hood merchant to charge exorbitant prices, or deal 
in inferior commodities. These business men in our

AMONGST OUR
LITHUANIANS

NOTICE DANCERS!
On Sunday, Nov. 15th, our i 

Lithuanian tenor, John Urban 
going to render a concert recital, 
for music lovers. Nowadays the 
youth is learning to appreciate and 
love good music. Especially when 
hearing nothing but jazz music all 

it is a treat to listen 
singing, 
other hand their are 

just don’t care for any 
but do appreciate 

Sunday offers you

year long, 
to artistic

On the 
those who
type of ■ concert, 
dancing. This

own
i is

Plumbing Reikmenys 
Geležinai Padargai 

ir Maliavos
Kreipkitės i mus

SINKOMS, MAUDYNĖMS
IR KITŲ REIKMENŲ 
ir Plumbing prietaisų

The STONEMAN Co.
7110 Superior Ave.

He. 1759

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

naujoje vietoje —
1115 East 791 h Street

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

vi-

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Šioje vaistinėje užlaikom

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

ir visokių ki-

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

In addition, the independent business man, realizes 
that “every customer counts.” Therefore they take 
personal interest to see that credit shall be extended 
to you if necessary. They become acquainted with 
you, they know you individually, you naturally deal 
with men and women who are courteous and pleasant, 
not some saucy, shop-worn, $14.00 a week clerk, 
the event that their is a flaw, or the article 
purchased does not come up to expectations, a 
or ten minute walk will quickly have you back to 
store where 1c was purchased. Furthermore, you
sure you can contact the person from whom the arti
cle was originally purchased, and without any loss of 
time, a courteous correction will be made.

In 
you 
five 
the 
are

So you see, just as foolish as the first queries, 
appeared to you, so too does your patronizing some
one you never shall even know, someone or rome 
company that is 10 or 12 miles away from your own 
home. Passing up the identical same bargains, plus 
all the other mentioned advantages on your way.

Now with the holiday season at hand, ponder the 
above article, convince yourself once and for all, that 
the prehistoric assumption that you can save more 
pennies by chasing those large concerns bargains, is 
actually a waste of money, time, and energy.

I am not receiving any remuneration, no favors, 
or gifts for writing this article whatsoevei;. It is 
merely passing on, or handing down facts that I and 
many others have gleaned from experience. There 
is an old saying, “It’s fun to be Fooled, but it’s more 
fun to Know.” Do you choose to go on being fooled?.

Try it this year, for your own satisfaction. Do 
your Holiday shopping right here in the neighbor
hood and see for yourself whether you pay more and 
get less, or vice-versa. The Editor.

One 
girl. Who 
are held 
Take it 
promises 

affairs

but two!
for a
times

Hall ?
week-end

great many
“best time I’ve

a combination, immediately after 
the concert prize dancing will be 
held.

Not one prize, 
for a boy and one 
said no swellegant 
at the Lithuanian 
back, for this 
to surpass a
that you termed, 
ever had.”

So come on everybody, lovers 
of recitals, lovers of dancing, and 
all you prize seeking folks. M ho 
knows you may be lucky. That is, 
if you purchase a ticket to get 
in. So don’t be afraid, buy a ticket 
keep it, and your number may
be the lucky- one. 
concert 
the 
bits

CELEBRATES
A gala party was held at the 

Lithuanian Hall, Saturday, Nov. 7. 
A party, held in honor of Mr. and 
Mrs. A. Miliauskas, both well-known 
Lithuanians residing for a good
ly number of years in this locality.

Many, many friends were in at
tendance, with food and beverages 
flowing most freely. This was one 
party “done-up right”.

you purchase
So don’t be afraid, buy a 

your number
Tickets for the 

50e at 
two-

in advance 40c 
door. Dancing — Just 
or a 25 cent piece.

CARD SOCIAL
The Lithuanian Cultural Society 

is sponsoring a big Bingo and Card 
Party on Saturday, November 14. 
It is to be held at one of the 
members house at 1427 East 90th 
Street. Members and others are 
all cordially invited to attend.

STAPULIS IS LOST TO PITT 
FOR SEASON

Pittsburgh, — Jock Sutherland, 
coach of the University of Pitts
burgh’s football team, said Bill Sta- 
pulis, hard-hitting, Lithuanian first 
string fullback from California, Pa. 
is lost to the Panthers for the re
mainder of the season.

Sutherland said Stapulis’ loss was 
“a severe blow,” coming as it does 
just a few days before the Panthers 
entrain for what he believes will 
be one of the hardest games of 
the schedule, the meeting with Ne
braska, Saturday at Lincoln. Sta
pulis came out of the Penn State 
game with a shoulder injury.

PONIOS, PANELĖS, PASINAUDOKIT
S P E C I A L I A I

Combination ...............
Croquignole Wave . ..
Water Wave ...........

Combination Wave . .. 
ts for Dandruff, 

hair .............  1.00 < J
Turiu vėliausios mados mašiną kuri gydo visokias galvos Ii- 

gas, pleiskanas, labai taukuotus plaukus, sausus ir slenkančius ’£ 
plaukus. Prašau išbandyti. Kainos pigios ši mėnesi. Patar- į 
navimas greitas ir mandagus. LIETUVE SAVININKE ir 
■tarnautojos Lietuvaitės. Prašau telefonuoti susitarimui.

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE

Eugene 
Eugene 
Eugene 
SpecialOpCUdl UUHJUHld 

k Scalp Treatment 
) Dry, and oily

7011 Superior Ave,

. . . 3.50 

. . . $4.50 

.. . 5.50 
. . . 2.50

pa-

Telef. HEnd. 4825

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiK. 

| I. SAMAS JE WELRY j 

Ę 6704 Superior Avenue |
Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- = 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- s 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir = 
akinių. Vislias žemomis kainomis. s 

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI Z 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. Z
'iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

J. STANKUSJ.

GERA ANGLIS
Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas 

prieinamos, anglis
mus kainos
geriausia.

I

ARLINGTON IGE &
16201 SARANAC

GLenville 5787

FUEL GO.
ROAD 

Cleveland. Ohio.

GR
SI!
Tai 

sidėjo 
cijos

Fed 
Williai 
je L 
pageid 
virš d 
kurios 
cijos ii 
Lewis, 
deracijj 

Green 
venci ja 
sueiti si 
atsimetė 
lygas.

Tarp 1 
konvenci 
steigti n 
litišką di 
ir kovoti 
landų dar

Plieno c 
eina gerai 
normali'o. 
darbai pak 
nuo 73 iki 

Darbus 
dėjus autoi 
cija, nes 
automobiliu 
jo 100,000 ‘ 
kartą penki 
gyje/

i UŽMUŠTA 
NT.

Marseilles, 
] Ištikus sproi 

parako dirbt 
f Ghanias, 50 c 

mušta, 200 į 
Tikras žuv 

: paaiškės kai k 
visi dirbusieji, 

. plaišyti i šmt 
je dirbtuvės d. 
tiko pinuos sp 
mušta visi ter 
biriukai, taigi 
nesužinos nuo 
mas' kilo. Nuc 
nio užsidegė ir 

| tra dirbtuvė.

Antwerp, Bel 
streikavo laivų 
jai, ir du komu 
areštuoti už Iru 
tu uosto darbin: 
dėti streikam

Newcastle, An 
tenamų namų si 
b gazo sprogini 
Ai darbininkai į 
užmušta.

Į Sėdi dirbtuvėj* 
oend, Ind. — Bei 
•riets Co. dirbtu 
pikavo 1,100 dž 
Skalaudami pada 
Wais 4,300 tos c 
W'bininku. Str eiki 

dirbtuvėje, pa; 
Jl Unija pristat 
paistą.


