
MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered as Second-Class matter Decem- 
ber 6lh, 1915, at the Cleveland Postoffice 

u:ider the Act of March 3, 1879. The orly National Lithuanian Nevvspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

VA (THE FIELD) 
’Tr'H U A N IA N W E E K L Y

Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

1
1
1
1
Į

1

h——į?, .■
Į--— -----

DIRVA (THE FI
SAVAITINIŲ LaA(R«.^* 

Išleidžia I’enktdttibnjais Clevelande 5 
Ohio Lietuvių Spaudos B-vS

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose  $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ----------$2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse_____  $8.00

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

No. 40 KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO SPALIŲ-OCT. 1, 1937 22nd YEAR (22-ri Metai)

KALBA APIE RUSŲ- 
KITŲ KARINĘ 

SUTARTI

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KOVOJA. San Francis- 
co, Cal. — Prie Amerikos 
Darbo Federacijos priklau
santi prekių vežiotojai ta
po įsakyti eiti į uostą ir su
daryti demonstraciją prieš 
laivų krovėjus, priklausan
čius Industrialio Organiza
vimo Komitetui (CIO).

Tokia darbininkų savi
tarpinė kova už paėmimą 
į savo kontrolę sandėlių 
darbininkų kenkia darbi
ninkams ir kliudo prekybą.

Vežikai kėsinasi išvary
ti iš darbo laivų krovėjus 
suparaližiuodami uosto ju
dėjimą.

Nanking, Rūgs.
Sakoma kad Kinija daro 
naują sutartį su Rusija ga
vimui pagalbos prieš Japo
niją. Kinija daranti tam 
tikrus užsileidimus Rusijai 
savo žemėse už tai.

¥ ¥ ¥

Maskva. — Sovietų laik
raščiai ir valdžia pradėjo 
kurstyti Rusijos visuomenę 
prieš Japoniją visu smar
kumu.

Sovietų valdžia perdavė 
Japonijai dvi notas protes
tuojančias jog nepakęs So
vietų turto naikinimo už
puolamuose Kinų miestuo
se.

¥

Londonas.
nijoje pradėjo plisti boiko
tas prieš Japoniją:

¥ ¥

— Did.

GRĄSO Streiku. Var
šuvoje kilo riaušės ir dar
bininkai pradėjo grąsinti 
šaukimu generalinio strei
ko už tai kad miesto valdy
ba paleido iš darbo penkias 
išeinamų vietų valytojas, 
kurios sugauta pardavinė
jant tose vietose degtinę.

Tų moterų draugai su
tramdė tramvajų veikimą, 
apvertė kelis tramvajus, ir 
tūkstančiai kitų darbinin
kų metė darbus reikalauda
mi kad jos butų priimtos 
atgal j darbą.

tas prieš Japoniją: prieš 
pirkimą Japoniškų prekių 
ir tt. Tai yra Britų nepa
sitenkinimo reiškimas dėl 
Japonų karo prieš Kiniją.

ISPANIJOJE

REIKALAUJA
Laivų darbininkai 
ti ant Amerikos 
prekinių laivų, už 
jimą Tolimų Rytų ir Ispa
nijos uostuose, kur susida
ro pavojai, gaus po $50 bo- 
nų, šalip algos.

Bet unija reikalauja net 
$250 bonų kiekvienai atlik
tai kelionei, pilnų algų jei 
laivai sulaikomi svetimuo
se uostuose, ir $25,000 gy
vasties apdraudos.

BONŲ, 
dirban- 

valdžios 
plaukio-

INŽINIERIAI IŠDIRBO 
būdą pagaminti mechaniš
kus “kurmių kupstus”, ku
rių pagalba bus sulaikoma 
vandens nuplovimai kalnų 
pašonėse ganyklų žolės.

MIRĖ. Viennoje, Aus
trijos sostinėje, mirė Suv. 
Valstijų ministeris Austri
jai, Emmett. Jo kūnas ve
žamas Amerikon.

SULAUKĖ naujų dantų. 
Idaho Falls, Ida. — Vie
nam 80 metų seniui pradė
jo dygti nauji dantys.

SUGAUTAS LIETUVIS 
PLĖŠIKAS

Midland, Mich. — Rūgs. 
29 d. čia banko apiplėšimo 
laiku virš banko gyvenąs 
dentistas išgirdęs banke 
šaudymą, palaukęs iki plė
šikai išbėgs laukan, j bė
gančius pradėjo iš lango 
šaudyti. Vieną, Gracey, 28 
metų, nušovė, o antrą, An
taną čebatorių, sužeidė ir 
jis suimtas. Paaiškėjo kad 
čebatorius buvo nusikaltęs 
plėšimais ir Pennsylvani
joje ir jieškomas tenaiti- 
nes policijos.

šiuo laiku abu banditai 
prisilaikė Detroite.

r

Gen. Franco Ruošiasi 
Dideliam Mušiui

Hendaye, Rugsėjo 28. 
Ispanijos sukilėlių vyriau
sias vadas Gen. Franco su
tuokė 250,000 vyrų naujam 
dideliam puolimui kairiųjų 
Ragon fronte rytinėje Is
panijoje.

Aragon fronte sukilėliai 
surengė naujus puolimus 
socialistų, prie Zuera su
imdami nelaisvėn 300 kai
riųjų, apie 400 jų užmušta 
ir 180 sužeista.

Prie Prancuzijo s rube- 
žiaus kairieji bandė atku
sti Jaca miestelį, bet suki
lėliai puolikus atmušė.

Nauji sukilėlių puolimai 
Madrido išgąsdino ir išbu
dino miestą nakties laiku.

Šiaurvakariniame fronte 
Gen. Franco kariuomenė 
smarkiai supliekė kairiuo
sius ir prasivijo juos per 
Rivadesella, savo žygyje 
užimti Gijon. Čia jau pa
sirodė sniego, taigi norima 
greituoju užbaigti šios sri
ties užėmimą.

Prie Ovideo, Franco ka
riuomenė užėmė svarbų so
cialistų punktą 5,000 pėdų 
aukštumoje.

Kairiųjų valdžia taipgi 
pripažino pasitraukimą iš 
Toledo srities, ir prarado 
vietas Huesta fronte.

¥ ¥ ¥

Madridas, Rūgs. 28. — 
Pietuose nuo Madrido, 
sirėmime po 7 valandų mū
šio kairieji pastūmė suki
lėlius iš vienos jų pozicijos.

Žinios skelbia kad Madri
de gyvenanti fašistai buvo 
surengę perversmą prieš 
kairiuosius, bet pervers
mas išardytas. Suimta ke
li šimtai žmonių. Gal tai 
buvo tik priekabė suimti ir 
šaudyti nužiūrėtus sau ne
ištikimus gyventojus.

Madridą kairieji pradėjo 
lermuoti kad kitų šalių at
stovybės užsiima platinimu 
maisto tarp gyventojų, ne- 
siskaitydamos su kairiųjų 
nustatyta maistui tvarka.

Britą-

Labai pažystamas vaizdas iš Lietuvos — Sėjėjas

JAPONUS BAUGINA 
ILGAS KARAS SU 

KINIJA

su-

Washington. — Japonija 
pasiryžus visu žiaurumu ir 
trumpu laiku baigti savo 
neskelbtą karą su Kinija. 
Jeigu karas ilgiau užsitęs 
Japonijai bus bloga. Dėl 
ilgo karo gali kilti naminis 
sumišimas, ir gali įsivelti 
į karą Sovietų Rusija. Jei 
Kinai gerai nusilpnintų il
gu karu Japonus, Sovietai 
tada Japoniją labai lengvai 
supeštų.

Taigi Japonai pirmiausia 
puola didžiuosius Kinijos 
miestus, industrijas, uos
tus, kad per juos negalėtų 
įsivežti iš kitur karo reik
menų, ir stengiasi užimti 
visus Kinijos geležinkelius. 
Miestus naikina be atodai
ros.

Sakoma kad Tolimų Ry
tų karas gali užsitęsti net 
šimtą metų — tolei kol Ja
ponų agresija tęsis Kini
joje?

Nužudė policijantą. Ca- 
diz, O. — Kokie nors niek
šai, norėdami išbėgti areš
tavimo, ant kelio nušovė 
kelių policijantą ir pabėgo.

POPIEŽIUS vėl išleido 
ataką komunistų Rusijai, 
nazių Vokietijai ir kairėn 
palinkusiom Meksikos ir 
Ispanijos valdžioms.

TAUTŲ SĄJUNGOS 
PROTESTAS JA

PONIJAI

Geneva, Rugsėjo 29. — 
Tautų Sąjungos posėdyje 
dalyvaujančių valstybių at
stovai pasmerkė Japonijos 
lėktuvų bombardavimą Ki
nijos miestų. Japonijai iš
nešta rezoliucija.

Tautų Sąjungos posėdy
je Sovietų atstovas susi
kirto su Britanijos ir Pran
cūzijos atstovais dėl atidė
liojimo Sąjungos įsikišimo 
į Ispanų karą.

U žsi karščiavęs 
| komisaras Litvinov 
jlavo kad Madrido-Valenci- 
Ijos vyriausybei butų duota 
i du lėktuvai prieš kiekvieną 
■ Gen. Franco lėktuvą, ir 
į kad kairiesiems butų pri
einama prie visų karo me
degos reikmenų.

Anglija ir Prancūzija 
pasiryžę kviesti Italiją į 

j Ispanų 
nesikišimo aptari-

savo .konferenciją 
karan 
mui.

■ sovietų 
reika-

KINAI ATMUŠĖ JA
PONUS PRIE 

ŠANGHAI

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

400 METŲ. Rugp. 29 d. per 
šv. Baltramiejaus atlaidus Sie
sikuose (Ukmergės aps.) buvo 
iškilmingai paminėta 400 metų 
šios parapijos katalikų bažnyj 
čios sukaktį. Iškilmėse daly
vavo ir Užugirių kieme, savo 
tėviškėje, tuo laiku viešėjęs 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona.
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PREZ. ROOSEVELT 
VAKARUOSE

Prez. Roosevelt savo ke
lionėse po vadarines vals
tijas pasiekė net Oregon 
valstiją, kur rengiamas di
delis tvenkinis ir valdiška 
elektros gamykla.

Savo kalboje į ten susi
rinkusią minią prezidentas 
pažadėjo 1938 metų Liepos 
1 dieną subalansuoti šalies 
biudžetą — valdžios ėji
mas į skolas bus sulaiky
tas.

BUCHARESTE, Ruma- 
nijos sostinėje, sumanyta 
sugautų kišenvagių ausis 
ir rankas nudažyti raudo
nai, ir jie turės kartą į mė
nesi lankytis policijoje pa
tikrinimui savo ženklų. Po 
metų laiko gero užsilaiky
mo raudoni jženklinimai 
bus panaikinami.

KVIEČIŲ kaina Chica
gos rinkose pakilo 3 cen
tais bušeliui, iki $1.08.

7 UŽMUŠTA. Montgo- 
mery, W. Va. — Traukinis 
užmušė septynis važiavu
sius troku per gelžkelio 
bėgius. Išliko gyva tik 2 
metų mergaitė.

MUSSOLINIO VAIŠĖS 
PAS HITLERĮ 

BAIGĖSI

Berlinas, Rugsėjo 28. — 
Mussolinio vaišės pas Hit
lerį baigėsi. Mussolini po 
kelių dienų svečiavimosi ir 
apžiūrėjimo visų Vokieti
jos karo reikmenų dirbtu
vių, karo paradų ir kitokių 
manevrų išvažiavo sau Ita
lijon. Mussolini pareiškė 
šimtams tūkstančių Vokie
čių kad “Europa taps fa
šistiška”, ir Europoje bus 
išlaikyta taika, bet ne su
lyg bolševikų kurpalio.

BLACK NEATSISAKO
Gryžęs iš Europos Sena

torius Black, kurį Prezi
dentas Roosevelt rekomen
davo Aukš. Teismo teisė
ju, atsisako daug ką kalbė
ti dėl jo Įtarimo buvimu 
Klukserių nariu, bet tikri
na kad jis užims savo vie
tą Aukš. Teisme, 
vietos neatsižada.

Jis tos
f

PAKĖLĖ ALGAS. Stik
lo darbininkų unijai, apie 
7,000 narių, Rugsėjo 15 d. 
pakelta mokestis, 10 iki 12 
nuošimčių.

OHIO valstija turi rupin- 
pintis iš kur paims $150,- 
000 padengimui valstijos 
milicijos operavimų plieno

VARŠAVOJE Rūgs. 26 
d. riaušėse sužeista 20 as
menų. Socialistams para
duojant, į juos mesta bom- streikuose šioje valstijoje 
ba. Keli sužeista sunkiai. Birželio ir Liepos mėn.

LIETUVOS PREKYBINĖS 
SUTARTYS, šį rudenį Lietu
va numato padaryti prekybi
nius susitarimus su Graikija, 
Argentina, Brazilija ir Austri
ja, be to dar su kai kuriais 
kraštais. Su Argentinos vy
riausybe Lietuvos pasiuntinys 
Pietų Amerikai Ministeris Au
kštuolis jau pradėjo tuo reika
lu derybas.

ŠAUDYMAS TEISME. Ra
seinių apygardos teismo kori
doriuje Jonas Ramanauskas 

į (Brolinskių k., Raseinių vals.), 
paleido keletą šūvių į miestą 
gyventoją darbininką Antaną 
Pečiulį, už tai kad Pečiulis, 
negavęs iš Ramanausko atly
ginimo už darbą, patraukė jį 
teisman. Laimė kad šūviai ne
pataikė ir Pečiulis išliko svei
kas. Ramanauskas 
tuotas.

KAUNE Rugsėjo 
kėši Chicagos Cook 
aukštojo teismo teisėjas John 
L. Lewe. Su juo susipažinę 
būdami Chicagoje Kviklys ir 
Gilrydis pakvietė jį Į Lietuvą, 
kada jis galės atsilankyti, ir 
jis šią vasarą vykdamas į Eu
ropą apsilankė susipažinti su 
Lietuvą.

AMERIKOJE lankęsi Lietu
vos Seimo atstovai M. Kviklys 
ir A. Gilvydis paskirais atve
jais davė per Lietuvos radio
foną įdomias paskaitas apie 
Amerikos Lietuvius.

RUGSĖJO 7 d. Kaune susi
rinko ir pradėjo posėdžius Lie
tuvos Seimas. Tuomi Seimas 
pradėjo antrus savo darbo me
tus.

LENKAI tebelaiko pagrobtą 
Lietuvos policininką Stankevi
čių, kuris busiąs grąžintas tik 
Spalių mėnesį.

DOVANOJO NUSIKALTĖ
LIAMS BAUSMES. Rugsėjo 
8 d. tautos šventės proga Pre
zidentas A. Smetona išleido ei
lę naujų malonės aktų, kuriais 
dovanojo ar sumažino bausmę 
karinių teismų nuteistiems po
litiniams nusikaltėliams, kaip 
ūkininkų riaušių dalyviams, 
Neumanininkams ir kt.

DARBININKŲ ŠVENTĖS 
IŠKILMĖ. Rugsėjo 19 d. Kau
ne darbininkų šventėje daly
vavo per 15,000 žmonių. Dar
bininkai organizuotai pasvei
kino Valstybės Prezidentą A. 
Smetoną.

ŽUDIKAS PASMERKTAS. 
Joniškyje buvo išžudyta Brie
džių įseima. Už tai buvo pa
traukti teismo atsakomybėn 
Auksutis ir Briedis. Briedis 
išteisintas, o Auksutis nubau
stas mirties bausme. ?

šanghai, Rūgs. 29. — Ki
nai skelbia kad ilgai lauk
tas Japonų didis puolimas 
Šanghajaus frante prasi-, 
dėjo ir kad Kinai 25 mylių 
frontu puolimą atmušė, su 
dideliais savo nuostoliais.

Šanghai dreba nuo Japo
nų bombardavimo iš oro ir: 
kanuolių nuo laivų.

T*

Nanking, Rūgs. 27. — 
Japonų lėktuvai užpuolę šį 
miestą tris kartus padarė 
daug nuostolių; užmušta į 
200 žmonių. Per 48 valan
das žuvo apie 500 žmonių, y

Hongkong, Rūgs. 27. — 
Japonai užpuolę Kinų žu
vininkų laivyną juroje lai
vus nuskandino, žuvo apie 
300 vyrų, moterų ir vaikų. 
Be jokio persergėjimo nu
skandino 11 laivų.

30 ŽUVO. Aleksandria, 
Egiptas. — Laike minių 
grudimosi darbininkų de
monstracijoj, surengto) pa
rodyt naujam karaliui iš
tikimybę, užmušta 30 žm.

KLAIPĖDOJ Rugsėjo 4—7 
d. įvyko Lietuvių verslininkų 
kongresas, kuriame suvažiavo 
iš visos Lietuvos keletas šim
tų verslininkų. Pirmą kongre
so dieną iškilmingai paminėta 
Klaipėdos krašto Lietuvių ver
slininkų draugijos 15 metų su
kaktis. Suvažiavimas bendrai 
gerai pavyko.

LIETUVOS AGURKAI AN- 
GLIJON. Jau prieš karą Kė
dainiai buvo garsus savo agur
kais, kurie pasiekdavo Petrapi
lį, Maskvą ir kitus didmies
čius. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Kėdainių daržinin
kai, šalia agurkų plantacijų 
plačiai pradėjo sodinti ir pa- 
midorus (tomates). Tuo budu 
Kėdainiai virto Lietuvoj agur
kų ir pamidorų auginimo cen
tru.

Kėdainių agurkai pradėta iš
vežti į Angliją, šymet numa
tyta iš Kėdainių eksportuoti į 
Angliją raugintų agurkų jau 
kelis šimtus statinių.

tuoj areš-

5 d. lan- 
apskrities
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PENNSYLVANIJOJE BALTIMORĘ. MD

PITTSBURGH
Darbai Šiek-Tiek Suma

žėjo Rugpjūčio mėn.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Darbai Pittsburgho srityje 
nuo Liepos mėnesio iki Rug
pjūčio buvo sumažėję, ką pa
rodo sumažėjimas darbininkų 
skaičiaus 0.3 nuoš. ir jiems iš
mokėtų algų suma sumažėjo 
0.4 nuoš. Tą skelbia Pitts
burgho Universiteto Biznio ty
rinėjimų biuras.

Visų firmų bendras darbi
ninkų skaičius Rugpjūčio mė
nesį buvo 99.7 nuoš. lyginant 
su to pat mėnesio nuošimčiu 
1929 metais. Algų gi išmokė
jimas stovėjo 102.7 nuoš.

Nors šymet dirbtuvėse per 
Rugpjūčio mėnesį darbininkų 
skaičius nukrito 0.5 nuoš., bet 
visgi buvo 17 nuoš. daugiau 
negu tą patį mėnesį 1936 m.

MIRĖ DR. SARPALIUS

Šiose dienose Glen Lyon, 
Pa., staiga mirė Dr. Jonas W. 
Sarpalius, 41 metų amžiaus, 
brolis pragarsėjusio imtiko Ka
rolio Sarpaliaus. Jis buvo gi
męs Wanamie, Pa., keletas my
lių nuo dabartinės vietos.

Wilkes-Barre, Pa., mirė Juo
zas Krutulis, 42 metų, Rugsė
jo 16 d.

APSIVEDĖ, šiomis dienomis 
Wilkes-Barre apsivedė A. 
piutė su J. Tamulinu.

STOJO KOLEGIJON.

Rašo Senas Baltimorietis.

Lietuvių Veikimas Pir 
miau ir Dabar

(Pabaiga)
Per eilę metų Baltimorės 

Draugijų Taryba buvo

ŠU-

DIDINS DIRBTUVES. But- 
ler, Pa. — American Rolling 
Mills Co. dirbtuvė bus žymiai 
padidinta, tam tikslui paskirta 
du milijonai dolarių. Ta kom
panija dabar užlaiko 300 dar
bininkų — 1650 daugiau negu 
10 metų atgal.

BANKAI MOKA SU
LAIKYTUS PINIGUS
Pennsylvanijos bankai, ku

rie yra uždaryti nuo 1933 me
tų, palengva likviduodami sa
vo turtą, jau tik šymet atmo
kėjo savo depozitoriams virš 
septynių milijonų uždarytų pi
nigų.

DŽIOVA PENNSYL- 
VANIJOJE

Pennsylvanijos Džiovos Dr- 
jos vedėjas skelbia kad pasta
ru laiku šioje valstijoje džio
va mirštančių skaičius didėja, 
ir sako khd reikalinga 
smarkesniij priemonių 
su ta liga.

Per praeitus dešimts 
džiova mirštančiųjų
ėjo išlėto žemyn, sako draugi
jos vedėjas, tačiau nuo praei
to meto mažėjimas susilaikė ir 
šymet pradėjo rodytis kilimas 
aukštyn.

imtis 
kovai

metų 
skaičius

STUDIJUOS KALĖJIMUS
Duųuesne Universitetas įve

da į savo studijas ir lankymą 
vak. Pennsylvanijos kalėjimų 
ir studijavimą Allegheny ap
skrities kriminalinių rekordų, 
praplėtimui sociologinio mok
slo.

PENNSYLVANIJOJE apie 
65,000 darbininkų gal negalės 
gauti bedarbės apdraudos at
lyginimų kitą metą, dėl to kad 
jie nepasirūpino įsigyti Socia- 
lės Apsaugos sąskaitos nume
rio, sako valstijos Darbo ir In
dustrijos departmento vedėjai.

YOUNGSTOWN
PARAPIJOS ŽINIOS

I

Gale reikia pažymėti kadi 
: jau laike karo suorganizuotas ! 
Lietuvių Amerikos Atletų Klu
bas išpradžios buvo labai veik
lus, apart atletikos ir sporto, 
turėjo gerą grupę scenos my
lėtojų ir savo chorą, suvaidino 
kelis gerus ir didelius veikalus. 
Šiandien L. A. A. Klubas tuo
mi jau neužsiima.

Dabar meno srityje dirba 
i prieš kelis metus susiorganiza
vus Dainos Draugija, ši drau
gija nors dar ir jaunutė bet 
veikli ir ji yra pažiba Balti-! 

i morės Liętuviams.
Valio Baltimorės Lietuvių 

Dainos Draugija ir jos nariai.

UTICA, N. ¥ MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIVieninga Kolonija, tik 

Lietuvių Jaunimas 
Eina j Svetimus

Utica miestas ne mažas: tu- 
suvirš 100,000 gyventojų,

Kaip Paduoti Žinią 
apie Mirusį

Visų “Dirvos” skaitytojų ir 
korespondentų prašome pasi
rūpinti sužinoti apie mirusius 
savo kolonijos Lietuvius kuo- 
plaeiausia: reikalinga pažymė
ti amžius, jei moteris, mergiš
ka pavardė, pilnai iš kur iš 
Lietuvos paeina, kaip senai gy
vena Amerikoje ir tt.

“Dirvos” Redakcija praneši
mus apie mirusius Lietuvius 
talpina nemokamai.

* v v
ZAUKEVIČIUS Antanas, 50 

m., mirė Rugsėjo 13, Utica, 
N. Y. Paėjo iš Ramienų k., 
Dotnuvos par., Kėdainių ap. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus, visą laiką Uticoj.

TUBUTIS Jutinas, 52 metų, 
mirė Rūgs. 11, Clevelande. 
Buvo nevedęs. Paėjo iš Rie
tavo, Žemaitijos. Amerikon 
atvažiavo Gegužės 9, 1905 
metais. Lietuvoje turi bro
lį-

SIMANA VIČIENĖ Magdalena 
(Mickiutė), 62 metų amž., 
mirė Clevelande Rugsėjo 22. 
Skriaudžių parapijos, Mari
jampolės ap. Atvažiavo į 
Ameriką jau vedus, su savo 

■ vyru, 19 2 metais. Eilę me
tų gyveno kasyklų srityje, 
nuo 1924 metų Clevelande.

šEsKEVICIUS Petras, 31 me
tų, mirė automobilio nelai
mėje Dayton, Ohio, Rugsė
jo men.

KVIETKAUSKAS Simas, 60 
I metų, mira Rugp. -3T, Mont- 

real, Kanadoje.
SARPALIUS Jonas W., dakta

ras, 41 metų, mirė Rugsėjo 
mėn., Glen Lyon, Pa. Buvo 
gimęs Wanamie, Pa.

KRUTULIS Juozas, 42 metų, 
mirė Rugsėjo 16, Wilkes- 
Barre, Pa.

DIDžIULAITIS Juozas, 70 m., 
'mirė Rugsėjo mėn., Mount 
Carmel, Pa.

VITKAUSKIS Jonas, 45 metų, 
mirė Rūgs. 9, Chicago, 111. 
Šiaulių ap., Gruzdžių parap., 
Sneigių sodos. Amerikoj iš
gyveno 39 metų.

TAMOŠAITIENĖ Joana (Mar- 
tinkaitė), puses amžiaus, mi
rė Rugsėjo 11, Chicagoje. 
Tauragės ap., Girdiškės p., 
Vytogalos k. Amerikoj iš
gyveno 39 metų.

GEDVILAS Antanas, pusam
žis, mirė Rūgs. 11, Chicago
je. Tauragės ap., Kaltinė
nų par., Levickiškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 39 me
tų.

SKRIPKIENĖ Karolina, mirė 
Rugpj. 28, Grand Rapids, 
Mich. Amerikoje išgyveno 
24 metus. Gimus Klovainių 
miestelyje.

JASULAITIENĖ Ona (Reme- 
daitė), pusamžė, mirė Rūgs. 
16, Chicagoje. — Raseinių 
aps., Kražių par., Papilių k. 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

GELAŽIENĖ Petronėlė, mirė 
Rugp. 23, Inkerman, Pa. — 
Paėjo nuo Alytaus.

VITKIENĖ A., 44 metų, mirė 
Rugsėjo 12, Chcagoje. — 
šaulų ap., Žagarės parapijos, 
Stungių kaimo.

MIKALAUSKIENĖ Judina, 55 
metų, mirė Rūgs. 9, South 
Boston, Mass. — Marcinko
nių par. Amerikoje išgyve
no 24 metus.

ŠEŠKAUSKAS Pranas, mirė 
nuo ■ sužeidimo automobiliu 
Rūgs. 16, Worcester, Mass.

AKSTINIENĖ Uršulė, mirė 3 
Rugsėjo, Worcester, Mass.

GRAŽULIS Adomas, mirė 11 
Rugsėjo, IVorcester, Mass.

EUDINIENĖ Agota (Kviet- 
kiutė), 59 metų, mirė Rugp. 
30, IVorcester, Mass.

BELINSKAITĖ Ona, 20 metų, 
mirė Rūgs. 5, Worcester, 
Mass.

MII INKEVIČIUS Jonas, 80 m. 
mirė Rugsėjo mėn., Home- 
stead, Pa.

DUMšIENĖ Katrė, 30 metų, 
mirė Rugsėjo 4, Baltimorę, 
Md.

JANELIUNAS Jurgis, 57 me
tų, mirė Rugp. 31, Philadėl- 
phia, Pa. — Šiaulių ap., Še
duvos par., Paežerių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

ri 
tarp kurių yra ir Lietuvių apie 
trejetas šimtų šeimų, o su apie
linkės ūkininkais ir priskai- 
tant tuos Lietuvius kurie save 
“Paliokais” vadina, nėra abe- Į 
jonės kad butų du kart tiek.

Apie 26 metai atgal, Lietu
viai, taip kaip ir kitose Lietu
vių kolonijose, sutvėrė parapi- j 
ją ir turi bažnytėlę vardu Šv. 
Jurgio, prie kurios priguli be
veik apie šimtas šeimų.

Esant bažnyčioje, ne kartą 
ateina į mintį įdomavimas kul
tas Lietuvių jaunimas kad ne
ateina į savo Lietuvišką baž
nytėlę. Prie progos vieną kar-I 
tą teko paklausti pusamžio pa
rapijiečio kur 
sekmadieniais ? 
jaunimas eina 
arba Vokiečių 
bažnyčios nepaiso.

Labai apgailėtinas dalykas. 
Bažnyčia tai yra vienintelė vie
ta tarpe musų Utikiečių, kur 
galima nors vieną kartą į sa
vaitę išgirsti savo prigimtoje 
kalboje daug pamokinančių da
lykų. Tat, brangus Lietuviai, 
nepavydėkite savo vaikams iš
girsti gražių pamokinimų jū
sų prigimtoje kalboje, nes jei
gu iš mažų dienų ką jie išgirs 
Lietuvių kalboje tai ir užaugę 
nesigėdys ateiti į tą pačią vie
tą kur jų tėvai ateina ir mel
džiasi savo brangioje ir numy
lėtoje kalboje.

Parapijos nariai taipgi turi 
keletą bažnytinių draugijų, ku
rių ateitis yra apgailėtina. Pa
tartina butų visoms draugijoms 
pereiti į Susivienijimą R. K. 
Amerikoje.

Čia Lietusiai nešidalina į jo
kias partijas, yra Lietuviai 
katalikai, mylinti savo Tėvy
nę ir turi net Vilniui Vaduoti 
kuopelę.

Prie progos reikia pažymėti 
kad randasi socialistų “kuopa” 
susidedanti iš vieno “labai gu
draus” nario, kuris visur ir 
prie kiekvienos progos kiek
vieną nori ir turi (anot jo) pa
mokinti kaip gyventi ant šio 
pasaulio, 0 kaip tik kas nepri
taria ir nepaiso jo “mokslo” 
tai jis tą žmogų ir pradeda 
mazgoti savo liežuviu. Bet ka
dangi jis yra visiems žinomas 
savo tokiais darbeliais tai ir 
jo liežuvavimas tiek tereiškia 

sieną beriami, 
šalintis nuo to- 
kad kas pama- 
besikalbant ne

teisingą Lietuvių

L.
gana 

veiklus kūnas Lietuvos reika
lais ir nemažai yra surinkus 
aukų ir pasiuntus Lietuvos 
našlaičiams, Vilniaus Lietuvių 
reikalams, Vilniui Vaduoti Są
jungai ir Lietuvos šauliams.

Betgi Taryba pagaliau ėmė | 
silpnėti ir dabar jau kelinti j 
metai pasitenkina vien tik pa
minėjimu Lietuvos nepriklau- Į 
somybės sukaktį Vasario 16 d.

Taryba buvo užsibrėžus pa-1 
minėti D. L. K. Vytauto 5001 
metų mirties sukaktį, o kad 
tas darbas butų sėkmingesnis, 
buvo pradėta tartis su Katali
kų Federacijos skyrium ir bu
vo atlaikyta keletas sėkmingų 
susirinkimų ir viskas ėjo gero- 
jon pusėn. Tik jaunosios kar
tos veikėjams, kurie ėmėsi 
energingai darbo, panorėjus! 
paimti to veikimo vadeles į 
savo rankas ir su pagalba jau 
išanksto sudaryto plano, vie
name masiniame Lietuvių susi
rinkime pravedė tarimą kad 
tam darbui butų sutvertas at
skiras kaip ir visų Lietuvių 
centralinis bendras komitetas, 
tuomi tarimu atėmė galią iš 
Tarybos ir Federacijos ir vie
toje išrinko tokį neva centrali- 
nį bendrą komitetą.

Renkant tą komitetą, su ka
talikais buvo net susipykta, 
katalikai buvo įžeisti ir nu
skriausti, nes jiems teko tik 
vieno raštininko vieta, kitos to 
komiteto vietos atiteko kaip ir) 
tautininkams, kurių tarpe bu
vo ir tokių kurie jokiame vei
kime nedalyvaudavo pirmiau.

Katalikai nors jautėsi nu
skriausti, tačiau nepasitraukė 
ir pradėto darbo neardė, kaip 
lygiai niekam ir nepasitikėjo.

Šventė, kuri tęsėsi net tris 
dienas, išėjo puikiausia, buvo 
surengtas didelis paradas, bu
vo kelio fliotai, dalyvavo miest 
to viršininkai, atsibuvo didelis 
ir pasekmingas piknikas, su
ruošta šauni vakarienė, suren
gta didelis koncertas, o 
to visko buvo atlaikytos 

I ningos mišios.
Pasibaigus toms taip 

nioms iškilmėms, tuoj pakriko 
) ir tas centralinis “bendras ko
mitetas”, palikdamas apie $150 
skolos, kuri ir šiandien dar nė
ra atmokėta.

Kadangi, kaip anksčiau mi
nėta, katalikai išpi'adžių buVo 
nuskriausti ir su jais apsipyk- 
ta, į pabaigą jie išėjo laimėto
jais, nes niekam nepasitikėda
mi, už viską išanksto išreikala
vo užmokėti grynais. O kad 

I išlaidos viršijo įplaukas, tauti- 
i ninkai už salę negavo nuomos 
į $65; salės šeimininkas savais 
pinigais užmokėjęs už alų, ku
rį visi išgėrė; “Vienybei“ už 
spaudą apie $25, ir keletas ki
tų sąskaitų liko neapmokėta.

Kadangi tie visi “griekai” 
buvo primesti Tarybai, kaipo 
sumanytojai, nors Taryba ir 
visai nekalta buvo, tai Taryba 
lel to daug nukentėjo ir jos 
veikimas visai nusilpnėjo. Nuo 
to laiko Taryba pradėjo šalin
tis nuo tikrai jai priklausan
čio veikimo.

štai pereitais metais, neži
nia kokiais sumetimais, Tary
ba atsisakė rengti prakalbas I 
garbingam Aušrininkui Dr. Jo
nui šliupui, o šį metą taip pat) 
nesurengė prakalbų ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos delegatui V.

[ Uždaviniui, kaip lygiai nesiėmė 
rengti sutiktuves nei Lietuvos 
sportininkams.

Silpnai išėjo ir surengtas Ge
gužės 16 dieną paminėjimas 
dvieju metų sukakties nuo pa
skelbimo legale švente Lietu- 

| vos Nepriklausomybės, Vasa
rio 16-tos dienos, Marylando 
valstijoje ir vienu metų sukak
tie? nuo pasodinimo Lietuvos 
ąžuolo Marylando sostinėj An-

Var- 
kole-

eina
nes kas savaitę
Darbai čia

Dvi 
Lietuvaitės įstojo į kolegiją: 
Rūta E.’ Nieniutė ir Ona 
nagiriutė įstojo į slaugių 
.giją.

DARBAI.
labai blogai,
šimtas žmonių kreipiasi į val
džios pašalpų įstaigas gauti 
pašalpą.

Rugpjūčio mėnesį kasyklos 
dirbo 5 dienas bendrai.

Jeigu nepasigerins čia dar
bai tai žiema bus darbininkams 
sunki, kartu ir Lietuviams.

Daug Lietuvių šeimų randa
si gana rimtai kritiškoje pa
dėtyje, nes Wyoming Klonyje 
Lietuvių pusė yra be darbo.

Čia buvo streikas audinyčių 
ir šilko dirbtuvių, ir su tomis 
padėtis gana rimta. Pusė jų 
uždarytos. Jose dirbo daug 
Lietuvaičių, kurios neteko dar
bo. Jonas J. Nienius.

DAYTON, OHIO
DARIJAI STAIGA SUMAŽĖJO

Rugsėjo 26 d. Lietuvių 
nyčios patalpose atsibuvo 
rapijos moterų piknikas.

Novena į £įy. Pranciškų Asy
žietį prasidėjo praeitą sekma
dienį. šį penktadienį, svečias 
kunigas laikys pamaldas su 
pamokslu, 7:39 vai. vakare. 
Taip pat šeštadienio ir sekma-j tiko 
dienio vakare. Baigsis švento 
Pranciškaus dienoje, Spalių 3, 
su iškilmingom mišiom 10:30 
vai. ryto.

Parapijos klebonas išreiškia 
širdingą padėką tiems kurie 
pardavė daugiausia knygelių 
Lietuvių dienos išlaimėjimų: 
P. Glugodienei, C. Petreikiui, 
D. Mikelionienei, J. Laukaičiui, 
J. Kodienei, T. Seveikai, J. Au- 
rilienei. Rep.

baž-
pa-

i

Su pradžia šių metų, čia vi
sos dirbtuvės pradėjo dirbti 
pilnu saiku, ir ikišiol dirbo ge
rai.

Bet pradžioje Rugsėjo mėne
sio darbai staiga pradėjo ma
žėti. Daug dirbtuvių atleido, 
darbininkų, o likusieji irgi ne-j 
turi darbo užtektinai.

Darbininkų nuomonė yra to
kia : čia unij ų atstovai pradė
jo organizuoti darbininkus, tai 
buk dėl tos priežasties darbda
viai sumažina darbus, išgąsdi- 
nimui darbininkų.

UNIJŲ BLOGA TAKTIKA, 
čia veikia dviejų unijų atsto
vai, organizuodami darbinin
kus. Kai darbininkai susiren
ka klausyti C. I. O. unijos at
stovų kalbų, tai tie atstovai 
daug laiko praleidžia atakavi- 
mui kitos unijos, A. F. of L., 
sakydami buk ta unija esanti 
darbdav i ų apgynė j a 

į ninkus apgaudinėja,
abui.

Kai darbininkai 
klausyti aiškinimų A. F. of L. 
unijos atstovų, čia tą patį iš
girsta prieš C. 1. O. Federa
cijos organizatoriai irgi negai- 

į, sakydami kad 
ta C. I. O. unija esanti rake- 
ticrių didžiausia gauja, ir dar
bi, inkus išnaudoja savo nau-| 
dai, o darbininkų būklė jiems 
nesvarbu.

Užtai sakau kad tokia uni
jų kova tarp savęs negali duo
ti daug gero darbininkams.

NELAIMINGOS MIRTYS
•Jaunas Lietuvis, Petras Šeš

kevičius, 31 metų amžiaus, su- 
mirtį automobilio nelai

mėje. Velionis iš Lietuvos at
važiavo turėdamas šešis me
tus. čia liko motina, brolis ir 
sesuo.

Apdraudos agentas Hick- 
man, 45 meti], pasirinko žiau
rią mirtį: iš viešbučio iššoko 
per langą nuo 17-to aukšto ir 
vietoje užsimuš. "D.” Rep.

ir darbi- 
darbdaviUj

susirenka

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš-
rašykit ją jiems: $3 metams napolyje.

pirm 
iškil-

šau-

tu šve.n- 
Sakė kad 
popiežiai

ROCHESTERrN.Y.
Klebono Pranešimai 

apie Lietuvą
Rugsėjo 19 d. vietos klebo

nas Kun. J. Bakšys, po mišių, 
vietoje pamokslo aiškino savo 
Lietuvos įspūdžius, pradedant 
žodžiais: “Lietuva,
tųjų žeme vadinta”, 
senesnėje praeityje
Lietuvą labai įvertino ir laike 
jos žmones ypatingais šv. Ma
rijos garbintojais.

Sakė jog lankėsi Lietuvoje 
1923 metais, ir dabar matė di
delį skirtumą: jaunime matosi 
gražaus kilnumo. Tik, sako, 
jaunimas dabar jau dikčiai pa
šlijęs į sulaisvamanėjimą. Se
niau, girdi, jei mergaitė pra
rado vainikėlį tai buvo reteny
bė Lietuvds'*kaime, o dabar to
kių atsitikimų labai daug. Sa
kė vienoje parapijoje matęs 
savo akim kaip jauna mergai
tė sulaukė kūdikio prieš piet, 
ir tuoj kūdikiui mirus ji pati 
nešė tą mažutį numirėlį į ka
pus; nesėti ir kastuvą iškasti 
duobę. Kunigas, sako, maty
damas tokį šiurkštų motinos 
elgesį pasivijęs mergaitę pa
baręs jog taip elgtis su ne’legą- 

, iliai gimusiais kūdikiais yra 
daug negarbingiaų negu palik
ti motiha. .. .

Mano nubmone, ar ne dik
čiai kalta ir Lietuvos visuome
nė, kuri tokioms mergelėms 
nei kiek nešvelnesnė kaip anais 
laikais Jeruzalio gauja Farize- 
jų. (Yra padavimas kaip kar
tą Jeruzalėje Jėzus susitiko 
su viena moterimi, kurią įtū
žus minia vijosi už jos palaidą 
gyvenimą. Slėpdama savo plau
kais ir rankom veidą, nepra
tardama nei žodžio ji atsidūrė 
prieš Jėzų. Jėzus skelbė tada 
tobulą vienybę tarp vyro ir 
moters ir smerkė nevedusių 

I pasileidimą. Bet jis dar la- 
' biau negalėjo pakęsti veidmai
nių niekšiškumo, beširdžių 

Įžiauiumo, nusidėjėlių begėdiš
kumo, norinčių tapti nusidėji
mo teisėjais. Negalėjo Jėzus 
atleisti moteriai kuri peržen
gė doros įstatymą, bet jis ne
norėjo jos pasmerkti, nes jos 

Į skundėjai neturėjo teisės bau- 
i sti ją mirtimi.)

Kažin ar Lietuvos minioms, 
ypatingai kaimo kūmutėms, 
nepravartu visuomet mintyje 
turėti Jeruzalės nuotikį ir ne
siskubinti taip skaudžiai liežu
viais plakti, tuomet gal ir tos 
prasižengusios motinėlės nesi
skubins taip šiurkščiai atsi
kratyti taip neteisėtai paleis
tos gyvybės....

Toliau, klebonas sakė kad 
Lietuvos vyriausybė skaudžiai 
gnaibiojanti katalikiškas, net’ 
moterų religijincs draugijas) 
tais leidimų gavimais susirin
kimams, ir kad katalikai pro
fesionalai, kurie turi aukštas 
valdiškas vietas, bijo dalyvau
ti katalikų partijos veikimuo
se, nes netektų vietų. Nuo to, 
sako, katalikiškų visuomeninių 
draugijų eiga nukenčia.

Sakė kad Lietuvos kaimiečiai 
gražiausia gyvena apie Mari
jampolę ir Vilkaviškį, Suval
kijoje, ir kaip kur Kaunijoje, 
o Vilnijos Lietuviai dar labai 
mažai pažengę, girdi, amatai 
daugiausia žydų ir kitų ran
kose; Lietuvių amatninkų la
bai mažai.

Kaune, sako, daug girdima

jaunimas 
Nagi, 

į Lenkų, 
bažnyčias,

eina 
sako, 
Airių 
savo

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir, šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, Gary, Ind.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Gonn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

ldek žirniai į 
I Geriausia yra
kio draugučio,

i tęs su tokiu
) pavartotų
I patarlę, "Toks tokį pažino”.

Lietuviai tarp savęs, kaip 
: numatoma iš šalies, rodos gan 
! gerai ir gražiai sugyvena, tik 
reikia didesnės vienybės, nes 
kur vienybė ten galybė.

Teko girdėti didelį užsiganė- 
dinimą “Dirvos” skaitytojų ir 

į galima tikėtis kad artimoje at
eityje neliks 
vių šeimos 
“Dirvos”.

Turiu net
kad vienas čia gimęs ir augęs 
Lietuvis jaunuolis, Kazys Kal
vaitis, gyvenantis po antrašu 
915 Statė Street, užrašinėja 
“Dirvą”. Didelė garbė tegul 
bus jam už platinimą Lietuvių 
spaudos ir linkiu tam jaunuo
liui nenuilstančiai darbuotis 
tarpe Lietuvių-Utikiečių.

| Toliau daugiau aprašysiu, 
žemaitis.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 
UTięA, N. Y.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas”

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.
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j V I S O K I O S j 

| APDRAUDOS-1NSURANCE • 
j reikalais kreipkitės į mane ■ 
| Gyvasties Apdraudai (Life Jns.) | 

patelelonuokit paaiškinimui. J 

g Apdraudžiu namus nuo ugnies, g 
| tornados, taipgi namų baldus ir Į 

| automobilius; prie to apdraudžiu I 
| nuo sužeidimų ir parūpinu kito-1 
| kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-1 
g sų apdrauda ant namo ar kitko f 
J duokit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
1 6702 Superior Av. (viršuje)

Telefonas HEnd. 5699

KELIONE Į LIETUVĄ

nei vienos Lietu- 
šiame mieste be

būtinai pažymėti

BALTASISSVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

Rusiškos kalbos, tik kai nuo 
2 vai. dienos iš valdiškų įstai
gų išeina tarnautojai tada vi
sur suskamba Lietuviška kal
ba. Sako, žydų dalis, ypač 
Marksistų, dar vis laukia kol 
tai nuo Rusijos. Ir žydai ge-1 
rokai plečia komunistinę dva-j 
šią net į kaimus.

Klebonas papasakojo ir ki
tokių visokių savo pastabų iš 
Lietuvos gyvenimo.

Ant. žiemys.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko 
KUNGSHOLM ____ Spalių 28 
GRIPSHOLM ______ Spalių 26 
DROTTNINGHOLM Lapk. 18 
GRIPSHOLM _____ Gruod. 8

Sutaupysit pinigų pirkdami 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraš
čio. Gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus agentus 
arba

Svvedish American Line
630 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City 
Chicago. III. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford S t.
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metų Liepos 
karo aviacija 
savo metinę

(Tęsinys)
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PASILINKSMINIMO 
ĮVALIAS

Didžiausia ir turtingiau
siomis krautuvėmis nusta
tyta gatvė yra Euclid Ave
nue, kurioje rasi visko ko 
tik žmogui pasaulyje rei
kia. Miesto gatvės plačios 
ir šaligatviai dideli, ne taip 
kaip tūlų senų rytinių mie
stų.

Nedaug kitų miestų turi 
tiek įvairaus laikui pralei
dimo ir pasilinksminimo 
vietų tokios aukštos rūšies 
kaip šiame mieste — yra 
šimtai vietų kur galima nu
eiti ir įdomiai praleisti lai
ką.

Puošnus filmų ir dramos 
teatrai, puikus restoranai, 
naktiniai klubai, didelės šo
kių salės ir koncertinės sa
lės — tai komerciniai pa
silinksminimai.

Vasarinės pramogos yra 
beisbolo lošimai. Yra di
delis Euclid Beach Pasi
linksminimo parkas, taipgi 
Gordon ir Edgewater par
kai, kur žmonės maudosi, 
irstosi valtimis, žuvauja.

Miestas turi išstatęs ir 
dirbtinus plaukiojimo prū
dus, kurių vienas yra toks 
didelis kad vįenu kartu su
ima 5,000 plaukikų be su
sigrūdimo.

Taipgi vasaros metu iš 
Klyvlando išplaukia įdo-1 
mios ekskursijos laivais į 
artimesnes ir tolimas vie
tas. Iš čia nuolat eina lai
vų susiekimas tarp Detroi
to ir Buffalo,, ir per naktį 
laivu gali nuvažiuoti arba 
į garsų automobilių miestą 
ar į įdomų gamtišku žvilg
sniu Niagaros Vandenpuo- 
lį.

Erie ežero pakraščiais 
yra daugybė visokių vasar
viečių, kur žmonės pralei
džia laisvą laiką.

Mieste ir apielinkėse yra 
gausybė naturališkų par
kų, kur už kelių minutų 
važiavimo randi žmogaus 
ranka nepaliestų vietų, gi
lių griovių, kur kitados 
Indijonai slapstėsi ir kovo
jo prieš baltuosius užka
riautojus.

Klyvlandas yra sporto 
mylėtojų miestas. Čia vei
kia daugybė visokių ama- 
torių sporto organizacijų, 
kuriose yra 3,0000 suregis
truotų atletų.

PREZ. GARFIELD’O 
PAMINKLAS

Žiūrint tolyn Euclid ave
nue į rytus, matosi kitas 
bokštas — tai Prezidentui 
Garfield’ui išstatytas pa
minklas Lake View kapi
nėse. Tos kapinės randasi 
j pietus nuo Euclid avenue 
ties East 123-čia gatve.

šis paminklas yra apse- 
nėjęs, bet rimtai dailus pa
statas, stovintis ant aukš
tumos tose kapinėse, taip

kad ir iš to paminklo, įsili
pus į jo viršūnę, galima 
matyti toli ir daug Klyv
lando apielinkių, o 
miestas matosi kaip ant 
delno.

Paminklas statytas 
lyčios pavidalo, su durimis 
iš šiaurės. Viduje randasi 
du grabai — tai Preziden
to Galfield ir jo žmonos. 
Tie grabai nepaslėpti, bet 
laikomi atviroje šviesoje. 
Grabai yra stiprus ąžuoli
niai iš lauko. Vidus jų be 
abejo metalinis ir visi ply- 
šiai užliedinti kad nei ma
žiausio lavono kvapo toje 
koplyčioje nejauti. Grabai 
stovi žemai iškastoje vie
toje pačiame viduryje tos 
dalies kur yra apvalus pa
minklo bokštas, kylantis į 
viršų. Bokštas yra visai 
apvalus, pusėtinai plataus 
diametro, taip kad viduje 
aplink grabą paliktoje vie
toje gali sutilpti keli de- 
sėtkai žmonių vienu kartu.

Grabai nuleisti žemiau 
grindų įrengtų aplink duo
bę gyviems vaikščioti. Duo
bė niekuo neuždegta, tik 
kraštai aptverti kad žmo
nės ,jon neįkristų. Grabai 
padėti žemai nuo žmonių 
priėjimo ir pasiekimo gal 
būt tą mintimi kad neišro- 
dytų jog jie padėti lyg pa
rodai, kaip būna pastaty
ta šiaip dalykai, bet kad 
juose guli amžinai ilsėtis 
du šį pasaulį palikę žmo
nės.

Čia reikia apsieiti rim
tai, kaip kiekviename ne
gyvų kape ar koplyčioje.

Kapas iš lauko įspūdin
gas ir didelis. Priešakinis 
inėjimas į koplyčią nuves
tas eile plačių laiptų. Kop
lyčios priešakis keturkam- 
pas ir tik pusės tiek aukš
tumo kiek aukštas yra už
pakalinėje .dalyje įrengtas 
tas apvalus bokštas.

Bokštan įlipti eina eilė 
laiptų, ir įlipus į pačią vir
šutinę dalį įrengta aplin
kui vaikščioti grindys ir 
visomis pusėmis langai, iš 
kurių matyti miestas į vi
sas puses ir ežeras.

Per eilę metų šis pamin
klas buvo aukščiausia mu
sų mieste vieta ir žmonių 
buvo lankoma.

Kam tas paminklas čia 
įrengtas ?

Prezidentas James A. 
Garfield buvo Ohio valsti
jos pilietis. Jis buvo išrin
ktas prezidentu 1880 me
tais, 1881 metų Kovo 4 d. 
užėmė prezidento vietą, o 
tą pat metą, Rugsėjo 19 d. 
tapo užpuoliko nužudytas. 
Šį paminką jam pastatė 

visuomenė sudėdama au
kas.

Garfield buvo populiarus 
žmogus. Jis pakilo iš pa
prasto bernioko — tiesiog 
skarmaliaus vaiko, kuris 
ankstyvose Ohio Kanalo 
dienose, kada pradėjo vei
kti Ohio Kanalas, uždar-

pats

kop-

Lietuvos Karo Aviacijos Švente
M j r. S. Narušis.

21 d. Lie- 
gražiai mi- 
šventę. Į

tuvos 
nėjo 
šventės iškilmes buvo atsilan
kęs kariuomenės vadas gene
ralinio štabo Pulk. Raštikis ly
dimas aukštų karininkų. Bu
vo atlaikytos pamaldos, kurio
se dalyvavo aukštieji svečiai, 
aviacijos karininkai ir karo 
aviacijos dalių išrikiuoti ka
riai. Po pamaldų kariuomenės 
vadas gen. štabo Pulk. Rašti
kis priėmė aviacijos dalių pa
radą ir sveikindamas aviacijos 
karius pasakė gražią kalbą, 
linkėdamas aviacijai vis labiau 
stiprėti ir plėstis, vadovaujant 
karo lakūnui Inž. Gustaičiui. 
Ta proga keletas karo lakūnų 
buvo pakelti į aukštesnius ran
gus ir kiti apdovanoti aviaci
jos garbės ženklu “Plieno 
Sparnais”.

Po šių iškilmių, karo aviaci
jos viršininkas karo lakūnas 
Inž. Gustaitis plačiai nušvietė 
karo aviacijos kūrimosi laiko
tarpį ir pakvietė pagerbti ty
los minuta garbingai ir parei
gas einančius žuvusius 
kunus.* Vėliau buvo 
figūriniai skraidymai 
cijos karių sportas.

Manyčiau kad čia proga rei
kėtų plačiau supažintinti bran
gius “Dirvos” skaitytojus ir su 
Lietuvos karo aviacijos kūri
mosi istorija ir karo aviacijos 
dalyvavimu Nepriklausomybės 
karuose.

Kai naujai kūrėsi Lietuvos 
kariuomenė, naujai vystėsi vi
sos ginklų rūšys, neatsiliko ir 
aviacija. Sunkiai kūrėsi kitos 
ginklų rūšys, krauju ir kardu 
šventino savo dalių vėliavas, 
bet dar sunkiau kūrėsi ir vys
tėsi Lietuvos padangių saugo
tojai, galingi erdvių nugalėto
jai. Ekonominių sunkumų, Vo
kiečių okupacijos ir priespau
dos, audringų kovų už Lietu
vos Nepriklausomybę laikais, 
skurdo ir bado metu Vokiečių 
nualintoje Lietuvoje virte virė 
kūrybinis atstatymo darbas.

Neturėjo ginklų kitos ka
riuomenės rūšys, neturėjo jų 
ir besikurianti aviacija, tada 
vadinamas oro laivynas. Prie
šas rengėsi iš visų pusių. Rei
kėjo padėti pėstininkams kau
tis prieš žemės priešą, reikėjo 
ginti juos nuo puolimo iš oro. 
Bet kuo padėti kai besikurian
čioje aviacijoje nebuvo nei vie
no lėktuvo, nebuvo nei vieno 
lakūno? Pradėtas kūrybos dar
bas negalėjo sustoti. Jei ne
buvo savų lakūnų, jei nebuvo 
lėktuvų, reikėjo samdyti, rei
kėjo pirkti.

PAGAUTAS BOLŠEVIKŲ 
LĖKTUVAS

Aviacijos užuomazga prasi
dėjo 1919 metų Sausio 30 d. 
prie inžinerijos bataliono įkū
rus aviacijos būrį. Vasario 1 
d. būryje jau buvo 12 savano
rių, iš jų du karininkai ir vie
nas karo valdininkas. Vasario 
pradžioje būrys išaugo į kuo
pą ir Kovo 1 dieną kuopa pa
vadinta “Oro Laivynu”. Ko
vo 12 d. oro laivynas, vado-

karo la- 
jdomųs 

ir avia-

biavo varydamas mulus 
įraukiančius kanalu laivą. 
Vėliau jis, pats siekdamas 
mokslo, pasiekė jį taip at
sakančiai kad buvo pakvie
stas prezidentu vienos ne
didelės Ohio kolegijos, vė
liau išrinktas Ohio valsti
jos legislaturon, dar vėliau, 
laike Civilinio Karo, dasi- 
siekė iki aukšto karininko 
šiaurinių valstijų eilėse, po 
karo pateko j Suv. Valsti
jų Kongresą, o pagaliaus 
išrinktas net šios šalies 
prezidentu.

Garfield buvo nužudytas 
16 metų po Prezidento Lin- 
kolno nužudymo ir 20 
tų prieš nužudymą 
prezidento, McKinley.

(Bus daugiau)

me- 
kito

dviemAviatorius nusileidžia lėktuvų apmėtytą aikštėje sandeliu- 
ką ir

pusėje Karo 
Pulk. Inž.

S. Dirmantu; kitoje 
Aviacijos viršininkas 
Gustaitis.
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parašiutais.

2. Publika stebi lėktuvus, 
dančius ir sudarančius A S 
no Smetonos) inicialus.

skren-
(Anta-

3. Sėdi Valstybės Prezidentas 
A. Smetona, šalia jo: Ponia Smeto
nienė kalbasi su p. Krašto Apsau
gos Ministeriu Brigados Generolu 4. Publika stebi Bombomis iš

. apsaugos pa-
frhlclar gpsautld lėktuvą.1;

' vaujamas karininko Petronio, 
■ pradėjo veikti savistoviai ir 

išleido pirmą “oro laivynui” js-
‘ tatymą.

Netikėtai buvo gautas ir pir
mas lėktuvas. Vasario 5 d. 

1 ties Jeznu nutupė Rusų lėktu- 
' vas “Sopwith”. Lakūnai 

spruko ir lėktuvas atiteko 
sų pėstininkams kaip karo 
bis. Lietuvos pėstininkai 

’ lėktuvą tiek gerai nusimanė 
kad jį išardė ir vežė iki Kau
no taip jog po visų kelionės 
nuotikių ir ardymo sužaloji
mų lėktuvą reikėjo žymiai re
montuoti.

Pradžiai buvo užpirkti Vo
kietijoje 8 lėktuvai, kurie Kau
ną pasiekė Vasario 27 d. šie 
lėktuvai netiko jauniems lakū
nams mokyti, todėl vėl teko 
rūpintis mokomaisiais lėktu
vais, kurie Kaune buvo gauti 
tik apie Birželio pabaigą.

Aviacijos medeginiai aprūpi
nimai žymiai pagerėjo kai ties 
Radviliškiu pateko į Lietuvių 
rankas didelis priešo aviacijos 
medegos grobis, tarp kurio bu
vo daug aviacinių bombų ir ki
tų reikmenų.

PIRMI LAKŪNAI SVE
TIMŠALIAI

Atsiradus lėktuvų, buvo pra
dėta rūpintis ir lakūnais. Pa- 
samdyt akeletas lakūnų: šve
dų, Vokiečių, Anglų. Bet kita
taučiai ir kitašaliai žiurėjo į 
Lietuvą kaip į pasipelnymo 
šaltinį, todėl naudos iš jų ma
žai tebuvo. Be to, vienas Vo
kiečių lakūnas pabėgo su lėk
tuvu į Vokietiją, bet vėliau pa
siūlė lėktuvą atsiimti. O du 
Lenkai su lėktuvais ir su me
chaniku paspruko į Vilnių ir 
lėktuvų negrąžino.

1919 metų Balandžio 11 d., 
tai yra prieš 18 metų, įsteigta 
jau karo aviacijos mokykla. Į 
mokyklą susispietė Lietuviai 
mokiniai. Baigę aviacijos mo
kyklą, mokiniai buvo pakelti į 
jaunesnio leiteinanto laipsnį. 
Tą mokyklą baigė 34 mokiniai, : 
iš kurių dar ir dabar tebetar- 1

pa- 
mu- 
gro- 
apie

nauja aviacijoje: Karo aviaci
jos viršininkas Pulk. Inž. Gus
taitis, Pulk. Ltn. Peseckas, 
Pulk. Ltn. Grigiškis, Mjr. Jab
lonskis, Svirtis, šenbergas. Ki
ti iš jų tarnauja kitose kariuo
menės dalyse, yra mirusių, žu
vusių per aviacijos nelaimes, 
ir vienas, Ltn. Kumpis, nukau
tas oro kautynėse.

Įsigijus šiek-tiek lėktuvų, iš
mokius lakūnų, jaunutis oro 
laivynas galėjo pradėti kautis 
prieš besiveržiančius priešus. 
Bet lėktuvui į orą pakilti rei
kėjo benzino, reikėjo alyvos, o 
tam reikalui taip pat pinigų. 
Bet ir u žpinigus sunkiai jie 
tuo metu buvo gaunami.

Truko ne tik degamos-tepa- 
mos medegos, bet nebuvo ir 
ginklų. Visoje aviacijoje te
buvo tik vienas lėktuvinis kul
kosvaidis. Kulkosvaidį ant sa-j 
vo lėktuvo galėjo pasistatyti 
tik tas lakūnas kuris pirmas 
atbėgdavo į ginklų "sandėlį. To
dėl reikėjo būti geru bėgiku 
kad savo lėktuvą apginkluotum 
kulkosvaidžiu.

los lakūnai ir žvalgai. 1920 
metais kautynes ore su Len
kais ir visus kitus aviacijos 
sunkumus savo pečiais išvilko 
jauni, drąsus, ištvermingi, pa
siryžę Lietuviškos mokyklos 
lakūnai.

Pirmas skridimas į Lenkų 
frontą atliktas brig. Gen. Krau- 
ceyičiaus ir žvalgo Ltn. Pranc
kevičiaus žvalgybos tikslu. Po 
to vėl daug kartų skrista į 
frontą žvalgymo tikslais, mė
tyta bombų, pulta kulkosvai
džių ugnimi. Labai dažnai iš 
tokių skridimų lėktuvai gryž- 
davo skylėti nuo priešų kulkų. 
Be kitų miestų, puldavo ir Vil
nių, kur iki 1920 metų Rug
pjūčio 29 d. dar buvo užėmę 
bolševikai.

Atėmus iš bolševikų Vil
nių, dalis aviacijos buvo per
kelta į Vilnių. Pirmas 
lakūnas Vilniuje nutupė 
Stašaitis. Vienam iš 
lėktuvų Rugsėjo 25 d. 
pasiekti net Varšuvą.
Anglų komisijos Pulk. Ward’ui 
skubiai tarnybos reikalais rei
kėjo būti Varšuvoje. Musų 
lėktuvo ženklais Varšuvon skri
sti negalėjo, todėl lėktuvas po 
Anglų ženklais pasiekė Varšu
vą, iš kur gryžo Rūgs. 29 d.

Spalių 4 ir 5 d. lėktuvai bom
bardavo Varėnos stotį, kur į 
nelaisvę buvo pakliuvęs Lietu
vos šarvuotas traukinys “Gedi
minas”. Tačiau to traukinio 
ten jau nebuvo. Išmetę bom
bas, lakūnai gryžo atgal, čia 
įvyko pirmutinė musų lakūnų 
oro kautynių neląimė. Lenkai 
pašovė į galvą lakūną Ltn. 
Kumpį. Lėktuvas žvalgo Ltn. 
Pranckevičiaus valdomas nusi
leido žemėn, atsimušdamas į 
geležinkelio pylimą, lakūną su
žeisdamas. Abu lakūnus Len
kai paėmė į nelaisvę, iš kur po 
kelių dienų Lenkai grąžino 
Ltn. Kumpio lavoną, o žvalgą 
Pranckevičių tik vėliau iškeitė 
į Lenkų belaisvius.

(Pabaiga kitame nur.)

musų 
Mjr.

musų 
teko 
Mat,

MUŠIS SU BOLŠEVIKAIS 
PRIE PANEVĖŽIO

Pirmos kautynes kuriose 
Lietuvos aviacija dalyvavo iš
anksto gerai pagal tam tikrą 
planą pasiruošus, buvo ties Pa
nevėžiu. Kad butų lengviau 
Panevėžį pasiekti, Gegužės 17 
d. keturi lėktuvai išskrido į 
Kėdainių aerodromą, kur buvo 
pristatyta degamos-t epą mo s 
medegos, atsarginių dalių ir 
bombų. Gegužės 18 d. Pane
vėžyje bolševikai buvo pulti iš 
oro bombomis ir kulkosvai
džiais septynis kartus.

Kautynėse prieš bolševikus 
tebuvo sužeistas vienas lakū
nas, būtent kar. Fugalevičius, 
ir sugadintas vienas lėktuvas, 
kuris ore užsidegė ir nutupus 
sudegė. Lakūnai išliko gyvi.

Kai prieš bolševikus veikė 
vien tik kitataučiai lakūnai, 
tai prieš Lenkus jau skrido, 
nors ir mažai kautynėse pri
tyrę, savos Lietuviškos mokyk-

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

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

50c 
tris 

Priduokit 
vos”

‘‘Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarj — pusei metų.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi- 
• mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP,

malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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MUSŲ VEIKLA VILNIUI
IZIEK mes Amerikos Lietuviai dirbame Vilniaus vada

vimui? Vilnius yra Lietuvos istoriška sostinė, įs
teigta Didžio Kunigaikščio Gedimino. Vilnius yra mu
sų istoriškų priešų Lenkų užgrobtas. Lietuvių tauta 
pasisakė — tuoj po Spalių 9-tos, 1920 metų — kad Vil
niaus niekados neišsižadės.

Mes Amerikos išeivija esam Lietuvių tautos dalis, 
ir ant musų lygiai puola pareiga dirbti už Vilniaus at
vadavimą.

Lietuvoje tam tikslui dirbama visokiariopais bu
dais per visą eilę metų. Nesenai Lietuvoje praėjo su 
didžiausiu pasisekimu Vilniaus Geležinio Fondo rėmė
jų registracija. Lietuvoje Vilniaus pasus ir ženklelius 
įsigijo vargšai ir turtingi, jauni ir seni — visi aukojo 
sulyg išgalių — daugelis atsisakė nuo vienos dienos pie
tų, kad galėtų paaukoti nors ir mažą sumą alkstančių 
ir kenčiančių Vilniečių gelbėjimui.

Tai yra tik vienas iš daugelio Lietuvoje pravedamų 
darbų už atgavimą Vilniaus.

Y* •¥*

Mes Amerikoje irgi šiek-tiek dirbame Vilniaus va
davimui. Tačiau palyginti su musų išgalėmis ir pro
porcija nudirbame labai mažai. Keletas pasišventėlių 
praveda šiokius-tokius vajus, laikas nuo laiko pasiųsda
mi Vilniui Vaduoti Sąjungos centrui Kaune desėtką-ki- 
tą dolarių. Kitos kolonijos pasitenkina nusiuntimu vos 
kelių dolarių į keletą metų, o kai kurios ir nieko.

Tą patvirtina nesenai prisiųsta Vilniui Vaduoti Są
jungos centro valdybos atskaita. Joje matome kad nuo 
šių metų Sausio mėnesio iki pabaigai Gegužės mėnesio 
V. V. S. centras gavo iš Amerikos $523.38 sumą.

Didžiausia suma tame protarpyje buvo $66.57 iš 
Detroit, Mich., mažiausia $2.00.

Kadangi seniau Amerikos Lietuvių tarpe būdavo 
surenkama, pašaliniams reikalams ar Lietuvos partijų 
reikalams, desėtkai tūkstančių dolarių, aišku kad net ir 
tūkstantis dolarių sudedamų Vilniaus reikalams per me
tą yra visai mažai.

Priežasčių tam yra kelios. Viena jų — tai kad Vil
niaus akcija musų tarpe nevaroma tokiu įtempimu kaip 
seniau būdavo renkamos aukos ar kitokie pinigai. Ta
da atvažiuodavo iš Lietuvos smarkus kalbėtojai, kurie 
savo ar savo partijos tikslui sukeldavo dideles sumas.

Jeigu tokiu pat budu butų dirbama Vilniaus vada
vimui, taip pat pasekmės butų didelės. Nors kalbėto
jo kelionė kaštuoja pinigą, tačiau tas gausiai apsimoka.

Kuomet nuo pereitų metų Amerikoje lankėsi Vil
niui Vaduoti Sąjungos delegatas Vincas Uždavinys, jo 
važinėjimas po Lietuvių kolonijas davė geras pasekmes.

Tas aukų rinkimo būdas reikalinga palaikyti nuo
lat prisiunčiant iš Lietuvos naujus iškalbius asmenis. Tą 
patį siųsti neapsimoka, nes Amerikos Lietuviai yra kei
sto budo: kartą girdėję-matę svečią, antrą kartą jau 
neis jo kalbos klausyti.

* *
Kad Vilniui vadavimo darbas butų labiau suakty

vintas ir užakcentuotas didesniu pasiryžimu ir energija 
ateičiai, Vilniui Vaduoti Sąjungos Centrui sutikus, Spa
lių mėnuo skelbiamas Amerikai Vilniaus mėnesiu. Tą 
mėnesį visi Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai turi vie
naip ar kitaip paremti Vilniaus vadavimo darbą. Jie 
turi į darbą Įtraukti daugiau žmonių ir veikėjų kuriems 
Vilniaus vadavimo idėja nėra svetima.

Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrių dabar pirmutinė 
pareiga yra surengti Vilniaus užgrobimo paminėjimo 
dienas su tai dienai pritaikytais programais ir pravesti 
Vilniaus Geležinio Fondo rėmėjų registraciją.

V. V. S. skyriams yra išleista tam tikri nurodymai 
kaip registraciją pravesti, ir pasekmingai pravedusieji 
ir geriausia pasižymėję skyriai ir veikėjai bus atitinka
mai kredituoti Lietuvoje ir Amerikoje.

VISI UŽ VILNIŲ — tuomi parodykim musų tau
tos amžiniams priešams kad mes jiems niekados neužsi- 
leisime!

IR AMERIKONAI
PUČIASI

Vienas iš aukščiausia ap
mokamų Amerikoniško lai
kraščio redaktorius telefo
nu pašaukė vienos didelės 
filmų kompanijos direkto
rių, norėdamas patikrinti 
tam tikrą pareiškimą.

Direktoriaus sekretorė, 
nežinodama su kuo kalba, 
šaukėją perspėjo:

“O, ponas, tamsta negali 
kalbėti su juo asmeniškai”.

“Kodėl gi ne?” paklausė 
redaktorius.

“Kalbėt su juo asmeniš
kai?! Ar tamsta nežinai 
kad jis gauna $30,000 al
gos į metus!” atsakė sek
retorė.

Tuo gi tarpu didžiųjų 
Amerikos laikraščių vy
riausi redaktoriai gauna 
nuo $100,000 iki $500,000 į 
metus.

AMERIKOS Legiono su
važiavime New Yorke per
eitą savaitę buvo reikšta 
mintis kad Suvienytos Val
stijos privalo laikytis pra
kilnaus tautinio kelio — 
kuris eina tap atsiskyrimo 
nuo visų ir įsivėlimo į in
ternacionalines pinkles.

Legionieriai nenori kad 
ši šalis atsiskirtų nuo viso 
pasaulio, bet nenori kad 
perdaug kišdamasi į kitų 
reikalus įsiveltų į karus.

LINDBERGH, pragarsė
jęs Amerikos lakūnas, ku
ris apie pora metų apleido 
Ameriką ir su šeima apsi
gyveno Anglijoje, sakoma 
žada atsisakyti Suv. Vals
tijų pilietybės ir apsilikti 
Anglijoje.

MYSLĖ: Lapė lapena
po geležiniu tiltu.

Plytoje ugnis.

DEL P. VITAIČIO 
STRAISPNIO

Pora numerių atgal til
po “Dirvoje” p. S. E. Vitai- 
čio straipsnis pasiūlantis 
keletą minčių tautinės sro
vės sustiprinimui ir darbo 
pagyvinimui musų išeivijo
je- , . .Jo pasiūlymas tuokti vi
sas Amerikos Lietuvių tau
tines jiegas aplink peror
ganizuotą Amerikos Lietu
vių Tautinę Sandarą yra 
svarstytinas.

Jo patiekti penkti punk
tai, kurie apima būtinus 
musų išeivijos gyvenimui 
uždavinius, apdirbti ir iš
plėsti, turėtų būti vykdo
mi, jeigu norime ilgiau iš
laikyti tautinę dvasią išei
vijoje.

Subendrintas tau t i n i s 
veikimas butų ne tik atspa
ra prieš savu keliui vystan
tį musų išeivijos gyveni
mą, bet ir atsakymas musų 
išsigimėliams, kurie iš Lie
tuvių misdami, skubina vi
sais budais Lietuvišką dva
sią žudyti, meilę savo tau
tos ir tėvynės iš Lietuvių 
širdžių išrauti.

Tam darbui įjudinti be 
abejo reikalingas bus tau
tinės srovės veikėjų suva
žiavimas ir tą klausimą rei
kia svarstyti.

Pora įvykusių tautinės 
srovės veikėjų suvažiavimų 
Clevelande, kaip žinoma, 
išlygino vidurinėje srovėje 
nesusipratimus, pakėlė tos 
srovės dvasių, dabar jau 
laikas jieškoti kokio nors 
bendro darbo ir dirbti tau
tinės srovės sustiprinimui, 
kas savu keliu išeis į nau
dą mums išeivijoje ir mu
sų tėvynei Lietuvai anapus 
vandenyno.

Veikėjai prašomi atsilie
pti j tokius musų gyvenimą 
liečiančius straipsnius, ne
miegokit. Jūsų pareiga 
yra dirbti, nelaukit, kada 
kas kitas pradės.

LIETUVIŠKAS 
NAMAS

Iš šiame numeryje tel
pančios Lietuvos Generali
nio Konsulo p. J. Budrio 
kalbos patiriame kad Nau
jojoje Anglijoje, Brockton, 
Mass., Lietuvių kolonijoje, 
Lietuviai išsistatė Lietuviš
ko stiliaus namą, kurio ati
darymo iškilmei pasikvie
tė p. Generalinį Konsulą.

Koks tas Lietuviškas Na
mas yra negalėtume pasa
kyti nematę jo fotografijų 
nei negavę smulkaus apra
šymo. Tačiau reikia ati
duoti pagarbą Brocktonie- 
čiams dėl jų sumanumo ir 
originalumo. Tai pirmas 
viešai išstatytas Lietuviš
ko stiliaus namas, kurį pa
mačius, be abejo, kiekvie
no Lietuvio veidas ir akys 
nušvinta džiaugsmo šypse-

JAUNYSTES DAINA
Lyg tos baltos gulbės, lyg žiedai ramunių, 
žydi mus jaunystė marių vandenais.
Ir juodoj pirkutėj, ir dirvoj arimų 
Skirta jai dainuot; skirta laime žaist.

Nepabosi vargo tu, graži jaunyste, 
Nors balandžiais skrenda vakaro keliu, 
Nors ir šaltas vėjas plėštų stogą 'gryčios, 
Nuo senos bakūžės rudenio metu.

Tu prie kieto arklo, prie gėlių darželyj, 
Prie liūdnų narcizų vėlinių naktyj, 
Duodi baltą ranką verkiančiai mergaitei, 
Su daina klajūno vieškeliais eini.

—O ramunės žiedu tu kasas papuoši, 
Eisi gegužinėn, šoksi sau linksmai. 
Vakarą vėlyvą palydės berniokas, 
Kur tau tamsią naktį baisu gryžt vienai.

Ar nuo ankstaus ryto prie rugių ant lauko, 
Prie auksinių varpų tau tik nusijuokt. 
Tarp žaliųjų girių, sidabrinių klonių, 
Tenka mums jaunystės dainą sudainuot.

- Tat plasnok, jaunyste tu baltais ereliais 
Ir statyki žemėj žydinčias piįis. 
Tau ant grėblio klevo, ant plieninio dalgio 
Kaip baltai ramunei greitai teks nuvyst.

“Darb.” Paulius Drevinis.

VĖLINĖS
(žvakutės vietoje)

Kapai.
Kur pažiūri ten matai:
Kryžių kryžiai kryžiuojasi
Po medžių šakom....
—Ak, nyku ir liūdna čionai, — 
Kiekvienas musų pasakom.
Po tuos kapus
Švilpauja rudenio vėjas 
žvalbus,
O parafino kvapas
Primena mirtį.
Juk žmogus,
Kuris dar gyveni,
Nuvysi kaip medžio lapas,
Ir supusi
Kaip kryžius išvirtęs....
Ant kapo, kurį nežinau,
Tegul bus tokia mano žodžių žvakė.
Tiek žodžių širdyje radau,
Ir tiek man pati širdis sakė.

VI. šaulys.

LIETUVOS AIDUI 20 METŲ
“Lietuvos Aidas” Pradėtas Leisti Vilniuje 1917 Metais, Dabartiniam 

Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai Vadovaujant

D UGSĖJO 6 dieną sukako 20 metų kai Lie
tuvos sostinėje Vilniuje buvo pradėtas lei

sti “Lietuvos Aidas”, vienas iš didžiausių ir įta
kingiausių šių dienų Lietuvių laikraščių. Ta 
proga pravartu kiek prisiminti jo praeitis ir 
didelė reikšmė besikuriančiai nepriklausomai 
Lietuvai.

Vokiečių okupacijos metu Vilniuje buvo su
sidaręs Lietuvių veikėjų būrelis su dabartiniu 
Lietuvos Valstybės Prezidentu Antanu Smeto
na priešakyje. Tas būrelis rūpinosi visais musų 
tautos politiniais, kultūriniais ir visuomeniniais 
reikalais. Jo vyriausias tikslas buvo siekti ne
priklausomos Lietuvos ir atstovauti bei ginti 
Lietuvių interesus prieš okupacinę Vokiečių val
džią. Platesniam bei glaudesniam bendradarbia
vimui reikalingas savas laikraštis. Tačiau Vo
kiečių valdžia tokiam laikraščiui leisti nenorė
jo duoti leidimo, teisindamosi kad Lietuvių rei
kalams esąs leidžiamas laikraštis “Dabartis”, ir 
jo Lietuviams pakanką. “Dabartis” buvo lei
džiama Vokiečių ir ji ne ugdė bet slopino Lie
tuvių tautinę sąmonę.

Lietuvių tautiniam ir politiniam veikimui 
vis stiprėjant, pagaliau, Vokiečių valdžia nusi
leido, ir 1917 metų vasarą Antanui Smetonai 
davė leidimą Lietuviškam laikraščiui leisti. Tų 
pat metų Rugpjūčio 10 dieną Vilniuje pasirodė 
Lietuvos Aido kvieslys, kuriame buvo pranešta 
kad Rugsėjo mėnesį Vilniuje tuo vardu bus pra
dėtas leisti Lietuviškas laikraštis. Jis žadėjo 
telkti krūvon musų visuomenės darbininkus ir, 
kiek galėdamas, rodyti ir aiškinti tuos musų 
tautos reikalus kurie yra ar bent turi būti 
bendri.

LIETUVOS AIDAS savo idealogija buvo 
artimas Antano Smetonos 1907-1913 m. reda
guotai “Vilčiai”. Redaktorius Antanas Smeto
na savo dideliu autoritetu ir ilgamečio laikraš
čio redaktoriaus patyrimu sutelkė aplink “Lie
tuvos Aidą” žymiąsias anuo metu Vilniuje bu
vusias musų publicistikos pajiegas. “Lietuvos 
Aidas”, savo skiltyse sumaniai svarstydamas ano 
meto svarbiausius musų tautos klausimus, vi
suomenės buvo labai mėgiamas. Jo tiražas siek
davo apie 20,000 egzempliorių.

“Lietuvos Aidas” turėjo du priedus: meno 
ir literatūros reikalams buvo leidžiamas priedas 
LiuoSos Valandos, kurį redagavo Mykolas Bir
žiška, ir ūkio reikalams skiriamas savaitinis 
priedas Musų Ūkis, kurį redagavo Juozas Tū
belis, dabartinis Ministeris Pirmininkas.

Išpradžių “Lietuvos Aidas” buvo leidžiamas 
tris sykius per savaitę, o nuo 1918 metų Spalių 
1 dienos jis buvo paverstas dienraščiu.

“Lietuvos Aidas” Vilniuje buvo leidžiamas 
iki 1918 metų Gruodžio 31 dienos.

Vilniškis “Lietuvos Aidas” buvo vienas iš 
tų kultūringų laikraščių kurio visas turinys 
kupinas kūrybiškos dvasios, tauraus idealizmo 
ir šviesaus optimizmo. Jis, auklėdamas musų 
visuomenėje tautiškumo ir valstybiškumo idė
jas, Lietuvos atstatomai valstybei turėjo dide
lės reikšmės. Įdomu čia pažymėti kad 1918 me
tų Vasario 19 dieną “Lietuvos Aide” buvo iš
spausdintas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas; 
už tai jis Vokiečių valdžios buvo konfiskuotas.

1928 metų Vasario 1 dieną laikinoje Lietu
vos sostinėje Kaune “Lietuvos Aidas” vėl buvo 
atgaivintas. 1935 metų Spalių 28 dieną “Lie
tuvos Aidas” buvo pradėtas leisti du syk per 
dieną: rytą ir po pietų, šis faktas yra labai 
svarbus musų periodinės spaudos istorijoje. Jis 
rodo kad Lietuvių periodinė spauda per kelias- 
dešimts metų padarė milžinišką pažangą. Tsb.

AMERIKOS RAŠYTOJAI IR JŲ 
RAŠTŲ POPULIARUMAS

NEKURIE ŽMONĖS, ypač Lietuvos rašyto
jai, mano kad Amerikoje bent kokia knyga jos 
rašytojui atneša nuo $5,000 iki $100,000 hono
raro. Paprastai tikima kad jokios knygos Ame
rikoje neparsiduoda mažiau kaip 10,000 kopijų.

Alfred A. Knopf, knygų leidėjas, tačiau iš
kelia švieson skaitlines apie knygų populiarumą. 
Jis sako kad tūlų knygų, taip svarbių kad jos 
esti išverčiamos net į kelias kitas kalbas, Ame
rikoje parsiduoda mažiau negu po tūkstantį ko
pijų. Autorius, kuriam paprastai skiriama de
šimtas nuošimtis nuo parduotų knygų, už $2.00 
vertės knygą, už 1,000 parduotų kopijų, tokiu 
budu gauna apie $200. Tankiai net ir popu- 
liariškiausios knygos jų autoriams atneša labai 
mažą atlyginimą.

Knopf sako, knygų leidėjų pastangos yra 
ne versti autorius rašyti knygas, bet stengtis 
juos sulaikyti nuo rašymo jų.

Knopf įrodo kad bėgyje pastarų 30 metų 
Amerikoje išleista 500 paskirų net svarbių au
torių poezijos leidinimų. Iš tų jis išleido savo 
spaustuvėje 44 leidinius ir tikrina kad iš jų vos 
trijų autorių leidiniai teapmokėjo spaudos lė
šas.

Taigi, ne tik Lietuvos rašytojai turi bėdos 
su savo raštais, bet ir milžiniškos Amerikos.

PALANGOS PARKAS PERKA
MAS IR SUVALSTYBINAMAS

Tiškevičių Rūmai bus Lietuvos Pre
zidento Vasaros Namai

PALANGOJE lankėsi Ministerių Kabineto jga- 
* lioti Susisiekimo Ministeris Inž. Stanišaus- 
kas ir Vidaus Reikalų Ministeris Gen. Čapli
kas, kurie apžiurėjo grafų Tiškevičių siūlomą 
parduoti turtą — falangos parką su rūmais, sa
lę (kurhauzą) ir kitus vasarvietės ribose esan
čius sklypus bei pastatus.

Jei Tiškevičiai parodys pakankamai nuolai
dumo ir nepareikš nepagrysto užsiprašymo tai 
tas jų turtas bus nupirktas. Rūmai bus tinka
mai atremontuoti ir paversti Respublikos Pre
zidento vasaros rezidencija, parkas bus sujun
gtas su mišku ir pavestas viešam naudojimuisi. 
Atremontuoti arba perstatyti kiti pastatai butų 
pavesti prižiūrėti ir tvarkyti vasarvietės ad
ministracijai, kuri turėtų už tai mokėti vyriau
sybei nustatytą mokestį.

Tiškevičiai yra raštu patiekę pasiūlymą', 
kuriame už turtą užprašo 1,700,000 litų, žo
džiu yra pareiškę parduosią už 1,200,000 litų.

Ta pačia proga Ministeriai apžiurėjo vietą 
Palangoje autobusų stočiai įrengti. Stotis nu
matoma statyti Vytauto ir Kretingos gatvių 
kampe. Palangoje lankėsi iš Kauno ir techniš
ka komisija. Autobusų stoties statyba mano
ma pradėti dar šį rudenį.

Tiškevičių rūmai ir parkas Palangoje ran
dasi biskelį į pietus nuo Palangos miestelio, ties 
Birutos kalnu. Nuo Tiškevičių rūmų einant į 

•Baltijos jurą reikia praeiti pro šalį Birutos kal
no. Parkas aplink tuos rumus yra labai gra
žus, turtingai įrengtas, ir patys rūmai dideli, 
ir kai jie bus atitinkamai atremontuoti jie tiks 
tarnauti Lietuvos prezidentų vasarviete. Lie
tuva progresuoja, kyla visapusiai, taigi pride
ra ir savo dabartiniam ir busintiems preziden
tams parūpinti atitinkamą vasarojimo rūmą.

Dabartinis Lietuvos Prezidento vasarnamis 
yra pačiame centre Palangos vasarnamių, me
dinis senokas namas-vila, bet musų Valstybės 
Prezidentui jau perprastas.

Aplink jį gyvena šiaip sau vasarotojai, ir 
pilna žydų, su kuriais reikia maišytis, žydai 
turi savo vasarnamius pora gatvių į pietus nuo 
Prezidento Vilos.

Prie visko, butų labai pageidautina kad 
Palanga kaip nors galėtų atsikratyti Žydų, ku
rie beveik pradėjo tą puikią vasarvietę užgul
ti. Dėl Žydų, daugelis Lietuvos aukštesniųjų 
žmonių net nenori į Palangą vykti.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sanninykaa, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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“Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius 
šiomis dienomis lankosi Pittsburghe, paty
rinėdamas, apsižvalgydamas šį garsų mies
tą — visai trumpu laiku “Dirvoje” pasiro
dys jo įdomus aprašymas apie

PITTSBURGH, PA Veidmainingi
Plepalai

Ruoškitės skaityti “Dirvoje” įdomų aprašymų apie PITTSBURGH, PA. — 
garsų ir plačiai Amerikos Lietuviams žinomų plieno ir kultūros miestų — 
apie jo atsiradimų, kodėl prasidėjo toje vietoje kur jis dabar stovi; apie 
jo dirbtuves, mokslo įstaigas, apie Lietuvius, ir viskų kas tik įdomu ir rei
kalinga apie tų miestų žinoti. “Dirvos” redaktorius praleis Pittsburghe 
apie 4 dienas — Rugsėjo 30, Spalių 1, 2, ir 3.

. - Aprašymas tęsis ilgai — iki pabaigai šių metų ar gal ir ilgiau. Atnaujin- 
kit savo prenumeratų — paraginkit savo draugus skaityti “Dirvų”.

Jono Budrio Kalba Brockton, Mass
Pasakyta Rugsėjo 12 d., Lietuvių Vakarienėje

BRANGUS TAUTIEČIAI:
Turiu prisipažinti kad važiuodamas čionai 

kiek skeptiškai žiurėjau į “Lietuviško Namelio” 
pastatymą, bet tik pažvelgęs į jį turėjau atmes
ti visas abejones, o peržengęs slenkstį buvau 
nustebintas visu tuo ką pamačiau. Atiduodu 
pagarbą tiems asmenims kurie padėjo tiek dar
bo ir sumanumo kad savo tautos kultūrą paro
dyti tokioje gražioje šviesoje.

Jus, mieli Brocktoniečiai, parinkote tikrą 
kelią, pastatydami namelį savo tautos stiliuje, 
kad kiekvienas kitatautis žinotų jog čia yra ap
sčiai Lietuvių, kad tas kuklus namelis Jums pri
mintų Jūsų tolimą Tėvynę. Butų gera kad ir 
pavienis Lietuvis, statydamas namus, statytų 
juos priartindamas prie Lietuviško stiliaus.

Manau neapsiriksiu darydamas išvadą kad 
svarbiausia priežastis Jūsų pasisekimo tai — 
Jūsų Brocktono Lietuvių vieningumas. Aš tuo 
pasakymu nenoriu užgauti nei vienos kolonijos, 
gal aš dar mažai jas pažystu, bet Jus, Amster
damą, Ansoniją ir dar kelias kitas visi turėtų 
imti už pavyzdį. ■

Reikalauti kad visi butų vienodų pažiūrų, 
šiandien neįmanoma, bet kur yra Lietuvybės — 
tautos — reikalas, išmintis reikalauja eiti iš
vien. Tik tokiu budu dirbant galima pasiekti 
maksimum rezultatų, įgytai tautai, o tai reiškia 
ir sau, pagarbos kitataučių akyse. Gerbtinos 
yra kiekvieno žmogaus pažiūros, jei jis priėjo 
prie jų jieškojimo ir įsitikinimo keliu.

Eikite ir toliau tuo keliu, bukite šios šalies 
gerais, lojaliais piliečiais, bet neatitolkite ir nuo 
savo tautos ir senos Tėvynės, kuriai negalite 
būti abejingi, kaip negalite pamiršti savo tėvų, 
nors jie ir butų beturčiai. Bet apie Lietuvą to 
negalima pasakyti — ji per trumpą savo gyve
nimo laikotarpį susitvarkė visose srityse — mo
ksle ir ūkyje. Nepamirštami nei atskiri luomų 
interesai. Valstybei visi vienodai brangus ir 
ūkininkas ir darbininkas, kiekvienas jų nėra 
apeitas ar išskirtas. Bet, žinoma, viskas savo 
pajiegumo maste. Gal ko ir permaža, — teisin
giau pasakius taip ir yra, — bet stengiamasi kad 
to ko yra tektų visiems vienodai. Tuo ką Lie
tuva atsiekė per trumpą laiką, mes visi galime 
didžiuotis.

Kai kur Amerikos Lietuyiškoje spaudoje 
pasakyta: visi atvykę pasakoja apie Lietuvą tik 
kas gera, o kas bloga, nutyli. O koks gi to

butų tikslas? Tokie svečiai kurie atvyktų verk
šlendami, nuobodus. Ko dar Lietuviai reikia, 
ten yra žinoma. Viskas eina paeiliui sulyg svar
bos — viena užduotis jau atsiekta, kita pradė
ta, trečia laukia savo eilės.

Valstybė statosi ne per porą desėtkų metų. 
Apsižvalgykite aplink Amerikoje — ar viskas 
staiga atsirado? Pagaliau, mes turime kitą 
mąstą — kitus atitinkamus musų šaliai reika
lavimus. Ir kitus metodus. Lietuvos vadovy
bės yra sunkesni uždaviniai negu kitų šalių. 
Kitur daug ką atlieka privati iniciatyva — ka
pitalas. Lietuva neturi kapitalistų, vienas-an- 
tras pasiturys asmuo sudaro išimtį. Be kapi
talo neįmanoma nei pramonės, nei rimtos pre
kybos sukurti. Taigi, ir čia valdžia turi įsi
maišyti, turi padėti, ir ji padeda. Reikėjo or
ganizuoti eksportą, ir bendrovės “Lietūkis”, 
“Pienocentras” ir “Maistas”, kiekvienas savo 
srityje, tą atlieka. Tenka padėti žvejams, kad 
jų sunkų amatą padaryti pelningesnių ir sauges
niu. Kiek laiko toks žvejys sugaišta kol savo 
primitiviu buriniu laiveliu pasiekia žvejybos vie
tą, o bijodamas audros, negali rizikuoti ir per- 
toli nuplaukti, čia Vyriausybė ne tik pastatė 
ir tobulina šventosios uostą, bet padeda žve
jams įgyti naujesnius įrankius, brangias moto
rines valtis; sutvėrė bendrovę “žuvis”, kad sun
kus žvejo darbas nebūtų atiduotas uždyką.

Eksportas metai iš metų auga, padidėjo jis 
ir šiais metais. Jei importas šiais metais pašo
ko tai tas musų nebaugina, nes jis susideda ne 
iš prabangos dalykų, bet iš kraštui naudingų 
mašinų ir įrankių, nuo kurių įgijimo per depre
sijos laikus teko susilaikyti. Tas kaip tik pa
rodo kad tie laikai jau praėjo, įpirkimo pajiegu- 
mas pakilo ir jaučiamas pasitikėjimas rytojum. 
Padidėjusios Valstybės pajamos ir sutaupų au
gimas bankuose tą patvirtina.

Niekas negali garantuoti rytojaus, nes žmo
nės nevaldo stichijas, sausras, negali garantuo
ti derlių, bet einant normaliniais daviniais ga
lime visai realiai daryti išvadas kad Lietuvoje 
gerbūvis, o su juo ir kitos sąlygos, žengs pir
myn ir tai vis greitesniu tempu. Greitesniu to
dėl kad daug vaikystės ligų jau persirgta, įgau
ta daugiau prityrimo, paauga jaunoji karta, au
ga kapitalas, auga pasitikėjimas Lietuva sve
tur, pradedama pasitikėti ir savo jiegomis — 
viską suglaudus neša ir didesnius rezultatus!

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija

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

Reikalaukit “Dirvoje”
.1.00

IŠNIEKINTOS
LITHUANIA

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

Kaina su prisiuntimu 50c.

VĖLIAVOS

Gausus Angliškai-Lietuviškas
ŽODYNAS

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

KAINA su prisiuntimu $1.00.

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

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

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Matoma norėdami pasigerin
ti savo bendrafrontininkams so
cialistams komunistiški plepe- 
riai savo geltonlapiuose teikia 
veidmainingas nesąmones Su- 
sivienij imo Lietuvių Ameriko
je reikalais. Jie graibsto iš 
SLA. sekretoriaus apyskaitų 
organizacijos būklės trupinius 
ir darydami savotiškas išvadas 
teigia kad Susivienijimui blo
ga: maža naujų narių prisira
šo, perdaug narių miršta, yra 
beverčių investmentų ir t. t. 
Tas visas blogybes komunistai 
bando suversti Viniko, Mockaus, 
Vitaičio ir valdžiusios Susivie
nijimą “mašinos” kreditan.

Tokias veidmainingas nesą
mones tegali skelbti tik komu
nistai, kurie visą laiką vien 
melagystėmis ir visuomenės 
mulkinimu gyvena. Butų ste
buklas jei kruvinojo Stalino 
berneliai bent kartą savo gy
venime pasirodytų sąžiningais 
žmonėmis. Bet Lietuviškas 
komunistas jaustųsi nusidėju
siu Stalinui jei nemeluotų, ne
veidmainiautų ir nešmeižtų.

Daleiskime kad Susivieniji
mo būklė yra taip bloga kaip 
komunistai teigia. Bet kas už 
tai kaltas? Sekretorius Vini
kas stojo prie SLA. vairo pa
čiais sunkiausiais Susivieniji
mui laikais ir jis žymiai page
rino jo būklę. Iždo globėjas 
Mockus taip pat išrinktas urė- 
dan tik 1932 m. seime. Vi- 
taitis tik SLA. organą “Tėvy
nę” redaguoja ir su vedimu bei 
tvarkymu organizacijos reika
lų nieko bendra neturi. Tai 
gal už tai kalta buvus pildan
čioji taryba p. S. Gegužio lai
kais ?

Ištikrųjų gi už visus Susi
vienijimo sunkumus pirmiausia 
kalta ekonominė depresija, ku
ri ne tik Susivienijimui bet ir 
visoms organizacijoms sunku- ■ 
mus sudarė. Toliau kalta da
bartinė pildančioji taryba, ku
rią dominuoja socialistai, kad 
nesistengė Susivienijimo invest- 
mentus gerinti. Visos Ameri
kos eknominė būklė žymiai pa
gerėjo, tik SLA., anot komu
nistų, reikalai eina blogyn. Ko- ' 
dėl? Todėl kad socialistų do
minuojama pildančioji taryba 
tūpčioja ant vietos ir nieko ne
daro.

Dabartiniai SLA. šeimininkai 
investmentų reikalais tik an
alfabetus gali įtikinti kad jie 
negalėjo nieko padaryti blogus 
investmentus paveldėję^ In- 
vestmentus padarė blogais tik 
ekonominė depresija. Visos or
ganizacijos, insurance kompa
nijos ir biznio įstaigos turėjo 
blogais virtusių bonų ir kito
kių sekuracijų. Bet jos suge
bėjo netikusių investmentų at
sikratyti ir savo būklę page
rinti. Tik vieno SLA. pildan
čioji taryba tūpčioja vietoje ir 
verkia kad paveldžjo blogus in
vestmentus.

Tik mažus vaikus galima įti
kinti kad pagerėjus viso krašto 
ekonominei būklei arti norma- 
lumo per tris suvirš metus da
bartinė pildančioji taryba ne
galėjo defoltuotų ir vertėje nu
kritusių bonų pakeisti bona fi- 
de gerais investmentais. Pe
reitais pildančios tarybos rin
kimais buvo aiškiais faktais 
įrodyta kad sekretorius Vini
kas patiekė pildančiai tarybai 
aiškų planą SLA. investmentų 
pagerinimui, 
specialus įstatymas, kuris tei
kė lengvatas tokiam finansi
niam persitvarkymui fratema- 
lių organizacijų. Buvo galima 
daryti bonų pakeitimus be jo
kių nuostolių organizacijai. Ko
dėl gi pildančioji taryba nieko 
nedarė tuomet? Kad sekre
toriaus Viniko siūlyti planai 
buvo geri tai paliudija padary
ta viena bonų pakeitimo tran- 
zakcija, kuri visapusiai Susi-I^

Tuomet veikė

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KAUNE FIZIKOS-CHEM ĮJOS INSTITO 
mai stovi gražioje vietoje ant kalno Aleksote, kitoje Nemuno pusėje prieš Kauną.

vienijimui buvo naudinga, kaip 
yra raportuota pereitam sei
mui. Kodėl pildančioji taryba 
visus nupuolusius vertėje bo
nus tuomet neiškeitė į gerus 
bonus ?

Viniką, Mockų ir Vitaitį už 
SLA. bėdas gali kaltinti tik že
miausios rūšies demagogai. Jei 
įkaitinti buvusią pildančią ta
rybą už tai; tuomet didžiausiu 
kaltininku’ yra dabartinis SLA. 
iždininkas Gugis. Buvęs SLA. 
prezidentas S. Gegužis pačioje 
“Tėvynėje” paskelbė kad tuo 
Saiku kuomet Gugis užėmė iž
dininko vietą, Susivienijimas 
neturėjo nei vieno bono, nei 
vieno morgičio defoltuotų. Tik 
Gugiui bęvaldant SLA. iždą, 
organizaciją finansiniai sunku
mai užklupo. Jei Gugis yra 
toks gabus ir supranta invest
mentų vertę, tai pirma biržos 
katastrofos 1929 m. rudenį, ku
ri investmentus skaudžiai pa
lietė, galėjo visus silpnuosius 
bonus parduoti su pelnu Susi
vienijimui ir jų vieton geriau
sius bonus nupirkti.

Bet ekonominio iškilimo lai
kais blogų investmentų nebu
vo ir niekas net nesapnavo kad 
gali būti blogi investmentai. 
Paties Gugio pirkti bonai defol- 
tavo ir pastojo blogais, šiuos 
faktus pažymiu ne dėlto 
kaltinti iždininką Gugį, 
vien tam kad parodžius 
nesąžiningi ir neteisingi 
kaltinimai jog tik Gegužis ir 
jo vienminčiai yra kalti už tai 
kad ekonominė depresija su
darė organizacijai sunkumus. 
Jei už . tai kaltas Gegužis, tai 
juo labiau kaltas Gugis, nes 
jis yrą vyriausiu SLA. iždo 
užžiurėtoju. Bet demagogai 
Gugį garbina, o kitus šmeižia.

Kad nauji nariai į Susivie
nijimą sunkiai prirašomi, tai 
irgi suprantamas dalykas. Kiek 
socialistai nesiteisins ir neveid-

kad 
bet 

kaip 
yra

mainiaus kad ne jų žmonės 
šiandien Susivienijimą valdo, 
vis viena ir paprasčiausias žmo
gus žino kad dabartiniais SLA. 
šeimininkais yra socialistams 
ir bendram frontui tarnaujan
tis kvintetas. Kuomet Susi
vienijimą valdančios pozicijos 
spauda ir kalbėtojai tik blogai 
apie Susivienijimą rašo ir kal
ba, tai kiekvienas tam tiki. Jei 
patys organizaciją valdo ir apie 
ją blogai kalba jos būklę kuo- 
blogiausioje šviesoje perstato, 
tai turbut yra teisybė, galvo
ja kiekvienas žmogus. Todėl 
šiandien ir naujų narių Susi
vienijimas gauna tik tokių Lie
tuvių tarpe, kurie neskaito “pa- 
žangiasios” spaudos ir nedrau
gauja su “pažangiaisiais” rėks
niais.

Kuomet iš paties prezidento 
ofiso eina visokios intrigos, 
vienų narių prieš kitus kursty
mai, SLA. veikėjų terorizavi
mas ir pataikavimas visokioms 
bendro fronto žmonių užgai
doms, tai ar galima norėti kad

organizacijoje butų entuziaz
mas, taika ir pasiryžimas veik
ti? Man yra žinoma keli atsi
tikimai kad SLA. prezidentas 
terorizavo pačius veikliausius 
kuopų veikėjus vien už tai kad 
patarnauti savo logerio trukš- 
madariams. Pereitais rinkimais 
prezidentas žiauriai užpuolė ir 
iki pat seimo terorizavo SLA. 
134 moterų kuopų ir jos veikė
jas musų garsioje Chicagoje 
vien už tai kad kokis ten saliu- 
nininkas, kuris nėra nei SLA. 
nariu, prezidentui apskundė šių 
kuopą.

Ar galima tikėtis kad tokiose 
aplinkybėse Susivienijimas aug
tų nariais ir butų jo kuopose 
gyvas veikimas? Tautinės srio- 
vės veikėjai nusivylę esama pa
dėtimi laukia patogesnių sąly
gų veikimui Susivienijime, o 
bendro fronto rėksniams or
ganizacijos ugdymas ne galvoj. 
Jų tikslas tik naudotis Susi
vienijimu kiek galima, tai vis
kas.

SLA. Komisionierius.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

27 ' ’
2
9

16

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

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

HAMRURG-AMERICAN LINE 
pgJN0RTH GERMAN LLOYD 

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
E E E E E UI ■ IIIULI ĮĘĮf ■ ■■■■■■■f" ■ ■■ ■,«-!

NORTH 
GERMAN 
LLOVD

Dirva’ per 15 mėnesių tik už $2
Štai naujiena visiems tiems kurie “Dirvos” neskaito 
ir tiems kurie žada išrašyti “Dirvą” savo giminėms 

draugams: SKAITYKIT! Kurie per Spalių, Lapkričio 
ir Gruodžio mėnesius išsirašys “Dirvą” mokėdami pilną 
metinę prenumeratą $2.00, laikraštis bus siunčiamas iki 

pat Sausio 1 dienai 1939 metų! (Šis pasiūlymas duoda
ma ir Kanados Lietuviams: kurie išsirašys “Dirvą” me
tams prieš pabaigą 1937 metų, gaus ją už $2.00 visam 
metui. Šiaip į Kanadą kainuoja $2.50.)

Nepamirškit įrašyti savo pilno vardo, antrašo, ir kiek siunčiat. 
Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

■

Nauji, mokanti $2.00 gaus dovanų 1938 m. sieninį Kalendorių!

NAUJI SKAITYTOJAI ■

IšKIRPKIT šį skelbi
mą, įrašykit aiškiai 
antrašą, įvyniokit į 
skelbimą $2.00 popie
rinius ir užadresavę 
pasiuskit “Dirvai”. 
Jūsų pinigai nežus.

Vardas-pav.

Adresas

“DIRVA” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

■

■

■
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Lietuvių Darželį ir kitas vie
tas. Viešnia stebisi kai dabar 
Clevelande turim profesionalų, 
kurių jos laikais ’ Clevelande 
nebuvo.

Pp. Paulukevičiai buvo išva
žiavę į Chicagą apsilankyt ir 
dalyvauti savo giminiečių ves
tuvėse.

AUKOS DARŽELIUI
Jurgis Rudelis, Chicago $2.00

pjIPPODROM£

vėlumai.
Lietuviš-

Rudeliai

SVEČIAI Iš CHICAGOS 
šeštadienį, Spalių 25, į Cle

velandą atvyko “Margučio” 
M-Perijos oficialis atstovas už- 

• daryti Clevelando Parodai — 
tai Jurgis Rudelis su savo žmo
na. Rudelis yra Margučio šta
bo narys, administracijos dar
buotojas. Jiedu su žmona jau 
senai rengėsi atvykti pamaty
ti Clevelando Parodą, bet spė
jo atvažiuoti tik porai paskuti
nių dienų.

Parodą, jiedu aplankė šešta
dienio vakare, kaip tik pribu
vo, ir sekmadienį iki 
Daug laiko praleido 
ko j e užeigoje.

Būdami Clevelande
apžiurėjo ir aptyrinėjo miestą 

. labai plačiai — savo automo
biliu išlakstė visus miesto pa
kraščius, norėdami apsipažin- 
ti, nes dar tik pirmą kartą čia 
apsilankė.

Pamatę Lietuvių Kulturinį 
Darželį, jiedu labai stebėjosi 
kad yra toks didelis ir įdomus. 
Paaukavo Darželio paramai $2.

Jiedu abu yra Chicagoje gi
mę Lietuviai jaunuoliai.

Clevelandą apleido antradie
nį. Jiedu buvo p. Karpių sve
čiai.

Iš Albany, N. Y., pas Blaš
kevičius vieni poni Woods, bu
vus Clevelandietė, Jurgioniu- 
tė. Prabus čia ilgesnį laiką. 
Aplankė Did. Ežerų Parodą,

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

Šios draugijos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, Spalių 7, 
Lietuvių salėje. Narių parei
ga įsitėmyti ir susirinkime da
lyvauti. Kaip žinote kad šy
met daug narių mirė, taigi dau
gelis narių esat užsilikę sumo
kėjime pomirtinių duoklių, ir 
kiti neatsiskaitę už buvusio 
pikniko tikietus. Kurie neatsi- 
silygins šiame susirinkime vė
liau bus suspenduotais. Jau 
geresnių laikų nelaukite, ir be 
jokių pasiteisinimų bandykite 
savo narystę palaikyti gerame 
stovyje.

šia proga primenu kad Ku- 
dirkinė turi nepaprastą vajų 
narių gavimui iki naujų metų. 
Jaunuoliai iki 25 metų amžiaus 
priimami visai be jokio įstoji
mo mokesnio, o virš 25 iki 45 
metų amžiaus, mokės tik pu
sę nustatyto įstojimo.

Mokesčiai Kudirkineje yra 
nedideli: į mėnesį mokasi tik 
30c. ir proporcionaliai pomirti
nė. Narys už tai gauna $6.00 
pašalpos ligoje į savaitę, ir 
kai numiršta pašalpgaviui iš; 
mokama $200; draugija taipgi 
prisideda prie patarnavimo lai
dojime, pasiųsdama 6 grabne- 
šius, gėlių vainiką, ir tt. žo
džiu sakant, šiame atvejuje pa- 
šalpinė daugiau pasitarnauja 
negu musų fraternalės organi
zacijos.

Todėl tai musų būtina parei
ga visomis galėmis kuoilgiau- 
sia palaikyti vietos pašalpines 
draugijas, kad jos kuoilgiausia 
mus aprūpintų, tuo pačiu ir 
mus gerais Lietuviais palaikys.

Tą svarbą turėtų labiausia 
suprasti senieji nariai ir pri
rašyti savo sūnūs į Kudirkinę, 
kurie. ir toliau varytų tą lab
daringą ir kultūringą Lietuvy
bės darbą. Valdyba.

EMILE ZOLA GYVENIMAS
Pats .ypatingiausias skanda

las moderninėje istorijoje pa
tiekia temą antrai didžiai War- 
nes Bros. filmai vienų metų 
bėgiu, panaudojant gyvenimą 
to garsaus Prancūzo rašytojo.

Ta filmą yra “The Life of 
Emile Zola”, ir skandalas su
kasi aplink suėmimą ir nubau
dimą Kapitono Alfred Dreyfus 
išsiunčiant į Velnio Salą, klas
tingu apkaltinimu kad jis par
davęs svarbias karo paslaptis 
Vokiečiams. Paul Muni vaidi
na Zolos rolę tokiu gabumu 
kad jus tiesiog pergyvensit tą 
viską, šis paveikslas pradeda
mas rodyti Hippodrome Thea- 
tre šeštadienį, Spalių 2 d.

Zola buvo Prancūzijos pir
mutinis žymus natūralistas no- 
velistas rašytojas.

Jo įdomiausias veikalas bu
vo “Aš Apkaltinu”, kuriame jis 
jis smarkiai puola tuos visus 
kurie tik dalyvavo prie įkalini
mo Kapitono Dreyfus.

Zolos gyvenimas yra labai 
įdomus ir jo pačios svarbiau
sios dalys 
je filmoje. 
dina Gale 
ry O’Neill,
Morris Carnovsky.

atvaizduojama šio- 
Su Paul Muni vai- 
Sondergaąrd, Hen- 

Donald Crisp ir

DALYVAUKIM VISI!
Vilniaus užgrobimo 

mas Clevelande rengiama Spa
lių 17 dieną, Lietuvių salėje.

Vilniui Vaduoti Sąj. Cleve
lando skyrius atsišaukia į kiek
vieną šios apielinkės Lietuty 
pasistengti dalyvauti šioje su
eigoje ir visomis galėmis iš
nešti protestą prieš pagrobi- 
kus musų istoriškos sostinės 
Vilniaus.

Bus atitinkamas programas, 
kalbos, ir vakaras bus užbai
gtas pasilinksminimu.

VVS. skyriaus vardu 
Alekas Banys.

minėji

JOE’S pLACĮ?
LIETUVIŠKA UŽEIGA

7805 Superior Avė.
DEGTINĖ, VYNAS, 

ALUS, UŽKANDŽIAI
Pektadieniais Kepta žuvis 

Sekmadienį prasidės lošimas 
Kviečiame savo draugus 
ir pažystamus Lietuvius

Juozas Paltanavičius, Sav. 
(Arti E. 79th St.)

PRANEŠIMAS
Cuyahoga apskrities iždinin

kas John J. Boyle praneša kad 
taksų sumokėjimas už asme
nišką turtą pratęstas iki Spa
lių 20 dienos, kada bus pasku
tinė sumokėjimui diena.-_ _________  ■ •----- -

PINIGAI LIETUVON
Kurie rengiatės siųsti į Lie

tuvą Kalėdoms Dovanų pinigų 
prisiminkit vėl “Dirvos” Agen
tūrą — greitas patarnavimas, 
persiuntimo kursas tas pats 
kaip visada._________

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

R U S S E L L INN
naujose rankose

Russell Rd. ir Wade Park
ALUS, VYNAS IR 

DEGTINĖ
Muzika penktadienio ir šeš

tadienio vakarais.
Ateikit ir pasinaudokit musų 
speciališkumais Antradienio 

ir ketvirtadienio — 
10c gėrimai — 3 už 25c 
15c gėrimai — 2 už 25c

Av.

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue

Kviečiame Jus atsilankyti. 
Vynas — Alus — Užkandžiai 
Antradieniais duodam Lietu

viškų virtinių.
Penktadieniais — žuvis 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

ir

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

CHARLIE’S CAFE
Draugiška Lietuviška Užeiga

1066 Ansel Road
Chas. Nekrošius, Sav.

ALUS, DEGTINĖ IR KITI 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI

SALĖS MITINGAMS
Turiu įrengęs savo name dvi 
sales, tinkamas mitingams ir 

šeimyniškiems baliukams.

>FOUR STAR CAFE
> ★ ★ ★ ★

į
 DEGTINĖ, VYNAS, ALUS

Duodama Geras 
valgis. 

MUZIKA PENKTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER 
Telef. ENdicott 9162 :

6512 Hough Avenue
i
X
V .

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

FELICIA ROBERTĄ PAKELTIS
Ši panelė yra duktė žinomo Cle

velande Lietuvio vaistininko Kle
menso Pakelčio. Ji šį rudenį gavo 
Ohio Statė Universiteto Master of 
Arts in Sočiai Administration laip
snį. Ji yra vos 23 metų amžiaus, 
ir bene bus vienatinė Lietuvaitė

Ohio valstijoje pasiekus tokio auk
što laipsnio. Pirm to mokinosi 
Genville High ir Notre Dame kole
gijoje.

Master of Arts diplomą ji gavo 
Rugsėjo 3 d.

Felicia dar 
da studijuoti 
laipsnius.

AKRON, OHIO Pas Prospaliauskus ir Gutau
ską lankėsi Dominikas Jokū
baitis iš Clevelando. Kalnas.

LAKE THEATRJ7

THINK FAST, MR. MOTO
“Think Fast, Mr. Moto’ 

nauja filmą 
rodyti Lake 
nį, Spalių 2

Paveikslas 
sitikimus San Francisco mies
to Kiniečių gyvenimo, kurie 
iššaukia pasižymėjusį detekti- 
vą sekti kriminalistų gaują, 
kuri dasiėdė kitų šalių polici
joms. . Dalykas dedasi Ameri
kos vakarų garsiame mieste ir 
nusidriekia per Pacifiką į Ki
nų miestą šanghai, kur tas de- 
tektivas susiduria su intrigo
mis ir pavojais.

Vaidina Peter Lorre, Virgi- 
nia Field ir Thomas Becį.

i” yra 
kuri pradedama 

Theatre šeštadie- 
d.
apima keistus at-

Vaikams Reikmenys
■ l

SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

Pusiau Vilnonės Trumpos 
Kelnaitės ......................

Zipper Užsimaunami 
Sveteriai ......................

GĮražųs Broadcloth
Markšiniai .... 2 už

Dviejų Dalių Užsimaunami
Pažamai ........................ $1.00

šiltos su Pamušalu
Corduroy Kelnės .... $1.69

$1.00

$1.00

$1.00

Naujos Rudeniui Kepurės 
su Pamušalu .................. 59c

Gražios Ilgos Golf
Kojinės Vaikams ......... 25c

Stiprios Mėlynas ar Rudos
Corduroy Ilgos Kelnės $2.69

Naujos Rudeninės Skrybėlės
Rudos, Pilkos, Mėlynos $1.69
Gerai žinomi K&E 

Puošnus Marškiniai ... 97c

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

THE KRAMER & RE1CH CO

1937 m.
mokslo nebaigia, ža- 

ir įgyti kitus mokslo

VAKARINĖS MOKYKLOS
Clevelande pradėjo veikti ei

lė vakarinių mokyklų, pradinių 
ir aukštesniųjų. Norintieji pa
simokyti Angliškos kalbos ir 
rašto jaunesnio amžio žmonės, 
ypač iš Lietuvos atvykę, prašo
mi pasinaudoti pradinėmis.

Taipgi veikia vakarinės auk- 
štesnėsės mokyklos, kuriose 
duoda daug įvairių mokslinių 
ir amatų kursų.

Apie mokyklas pasiteiraukit 
savo kaimyniškoj dieninėj mo
kykloje.

Smulkios Žinios
NELAIMĖ patiko “Dirvos” 

skaitytoją p. Overį. Jam «. ei
nant gatve skerskelių užbėjo 
ant jo automobilis ir labai jį 
sužalojo. Nukentėjęs nuvež
tas į St. Thomas ligoninę. Lin
kini p. Overiui pasveikti.

Jaunuolis A. Kruvelskis ap
sivedė, žmoną gavo Serbų tau
tybės.

Antanina Kubilienė lankėsi 
Chicagoje, aplankė savo brolį 
Antaną Bartkų, tetą Veroniką 
Balsienę, pusbrolį A. Kalvaitį, 
ir kitus. Apžiurėjo Dariaus- 
Girėno paminklą ir kitas Chi
cagos įdomybes. Kelionę tu
rėjo smagią. Ačiuoja Chica- 
giečiams už vaišingumą.

PAS A. Oleknavičius buvo 
atsilankius jo žmonos brolio 
duktė G. Sarafinaitė iš New- 
berry, Mich. Jos tėvai kita
dos gyveno Akrone, buvo rė
mėjai tautinių reikalų ir bu
vusios Lietuvių šv. Petro pa
rapijos. Jonas Sarafinas ir iš 
Akrono išvažiavęs su “Dirva” 
neatsiskyrė, yra jos skaityto
jas ir mėgėjas.

Iš Akrono p-lė Sarafinaitė 
apsilankė Clevelande, apžiurė
jo Lietuvių Kulturinį Darželį, 
Didžiųjų Ežerų Pąrodą ir ki
tas įdomesnes miesto vietas.

Čia paviešėjus, ji išvažiavo 
atgal pas tėvus.

B. Jonės Rugsėjo 25 d. tu
rėjo paminėjimą 17 metų savo 
vedybinio gyvenimo. Pasidar
bavimu p. Gaškienės jie lik,o 
pakviesti į Adomo 
įstaigą ir čia, prie 
kestro muzikos, su 
draugų, linksminosi,
sidainavo Lietuviškų dainelių, 
ir vėlai, gražioje nuotakoje iš
siskirstė.

A. Gutauskas yra “Dirvos” 
skaitytojas ir biznierius. Jis 
ačiuoja Lietuviams kurie ji re
mia ir atlanko.

ORO TVARKYMAS 
NAMUOSE 

PLINTA
Nors daugėja mokslo įstai

gų skaičius kuriose duodama 
oro nustatymo namuose kur
sai, tačiau sakoma ims keletą 
metų iki bus paruošta pakan
kamai vyrų tai sričiai, kiek da
bar yra reikalavimų.

Visuomeninis reikalavimas 
įvesti namuose oro tvarkymo 
smarkiai kyla. Pastaru laiku 
padarius surašą tarp 11,000 
dabartinių ir businčių gyve
namų namų statytojų Didžia
jam Clevelande parodė kad 30 
nuošimtis jų “būtinai nori” tu
rėti ir 65 nuoš. “norėtų turė
ti” oro tvarkymą. Tai yra ge
ra rinka 95 nuoš. naujų namų.

1936 metais tų oro tvarky
mo įtaisymų namuose buvo 
įdėta už $52,500,000 ir numa
toma žymus padaugėjimas iki 
$85,000,000 šymet.

Oro tvarkymo dirva teikia 
gerą ateitį inžinerijos studen
tams, sprendžiant iš dabarti
nių apistovų. Virš 75 univer
sitetų ir kolegijų visoje šaly
je dabar jau duoda specialius 
kursus oro tvarkymo ir šal
dymo, kad butų pakankamai 
specialistų tai naujai industri
jai.

Massachusetts Institute of 
Technology stovi pirmoje vie
toje tarp kitų mokyklų skai
čiumi įvairių teikiamų kursų. 
Dabartiniame jų kataloge su
žymėta dvylika.

Gutausko' 
Gobio or- 
eile kitų 
šoko, pa-

AJ
■
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7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
.... mutm.l. ■»■»<■■■.................... .......

K. MILIAUSKIENĖ, Lietu
vių Kultūrinio Darželio darbuo
toja, susižeidus namuose ser
ga. Linkėtina greito pasveiki-
mo.

DR. V. J. KUBILUS
CHIROPODISTAS
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų. 

Vakarais susitarus.
6411 St. Ciair Avenue 

(viršuje) (31)
Telefonas ENd. 0716

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

jus ištisą metą.

Jusu Draugai
VĖL TURI TELEFONUSSAKAS JEWELRY

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI | 

KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
. ..................................................................................................................................................................................................i...

I.
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• Dauguma jūsų draugų kurie buvo pri
versti atsisakyti turėti savo namuose tele-

LIETUVIŠKI UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

■

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

WILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

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

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė._______ HEnd. 9292
Frt mmm i miinm 1111 m»nr<m ■ i immm ■ n nu tmn ifri

foną kuomet laikai prasti užėjo, dabar ir 
vėl jį įsivedė. O kaip su jumis? Ar norė
tumėt kad mes vėl jį jums į namus grąžin
tume — kad galėtumėt vėl su savo kaimy
nais ir draugais pasikalbėti ir jie su jumis? 
Dabar kaštuoja visai mažai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO
KIEKVIENAM REIKIA TELEFONO
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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LIETUVIAI RUSIJOS 
KARIAI TURĖJO 
SUVAŽIAVIMĄ

MONTREAL
KANADA

SONGAIMŲ EŽERAS
PERKŪNO NUTRENKTAS 

BROLIS IR SKRADŽIAI
ŽEMĖS NUĖJUS 

SESUO

gražus 
atokiau 
stovėjo 

ir stipri pilis, 
rūmai apsodinti

(PADAVIMAS)
Kur šiandieną stovi 

Šėtos miestelis, truputį 
nuo jo žiloje senovėje 
gražus dvaras 
Marmuriniai
įvairiavarsėmis gėlėmis, stogai 
dengti auksu rodė to dvaro ne
išpasakytą turtingumą. Visur 
kur tik buvo užmetama akis, 
švitėjo brangieji akmenys. Py-1 
limas ir didelės tvartos sieros 
saugojo tą dvarą nuo priešų. 
O daug kartų jie mėgino už
grobti tą dvarą, bet narsus 
Lietuviai juos atmušė. Pilis 
buvo nepaimama ir, atrodo, jo
je gyvenimas buvo linksmas ir 
skaidrus, be barnių ir rūpes
čių.

Dvarą ir pilį valdė brolis ir 
sesuo. Abu jauni. Dar maži 
tapo našlaičiais. Rodos, tik 
mylėtis jiems reikėjo. Bet 
meilės tarp jų nebuvo. Brolis 
buvo žiaurus. Jo ausimis bu
vo maloniausia muzika jaunų 
merginų dejavimas. Kasdien 
jis pasirinkdavo po kelias dva
ro gražuoles ir jas plakdavo. 
Su pasigerėjimu jis žiūrėdavo 
į iš skausmo besirangančias 
merginas. Jis juokėsi 
verkė.

Sesuo buvo kitokia, 
lėjosi skriaudžiamų

kai jos

metų. Tik žmonių lupose be
gyveno legenda apie to ežero 
atsiradimą. Krikščionybei įsi
galėjus Lietuvoje, Šėtoje bu
vo atidaryta parapija. Kartą 
sapne tos parapijos klebonui 
pasirodė užkeiktoji mergaitė 
ir prašė kad jei kunigas atlai
kytų mišias prie ežero, ji bu
tų išgelbėta. Kunigas apsigal
vojo, prisiklausė žmonių pasa
kojimų ir nutarė tokias mišias 
atlaikyti. Ypač kad ir antrą 
ir trečią r.aktį sapnavo tą pa
čią žuvusios pilies mergaitę.

Laikant mišias neramiai ban
gavo ežeras. Žalios bangos 
viesulingai virto. Visas eže
ras tapo vienu sukuriu, žmo
nės jo tokio dar niekuomet ne
buvo matę. Įpusėjus mišioms 
aprimo ežeras. Jo viduryje pa
sirodė graži mergaitė. Su kiek
vienu mišių žodžiu ji artėjo 
prie kranto. Su ja kartu plau-1 
kė didelės dėžės, matyt jai pri-, 
klausęs pilies turtas.

Mišios buvo baigtos. Zakris
tijonas tik dabar pamatė kad 
jis neturi žvakių gesintuvo. 
Todėl slapta ėmė užputineti 
žvakes. Točiau vos tik tai pra
dėjo daryti, mergaitė ėmė tol-1 
ti nuo kranto. Kunigas supra-1 
to įvykusią klaidą ir puolė prie 
mergaitės. Jau, jau visai arti' 
buvo mergaitė, tik ranka pa
griebti ją reikia, bet....
kristijonas tuo momentu pasi
skubino užpusti paskutinę žva
kę, ir mergaitė vėl dingo eže
re. Suužė, suvirę ežero van
duo, o iš jo gilumos pasigirdo 
duslus balsas:

— žustu amžinai dėl zakris- 
tijonp kaltės!

Vėl slinko metai. Dabar eže
ras jau žymiai sumažėjo. Per 
metų eilę jis užaugo samano
mis ir žolėmis. Nebesusapnuo- 
ja nūdien niekas dingusios 
nebeprašo ir ji pagalbos. lik 
padavimas plaukia iš lupų į lu
pas ir pasakoja liūdną mergai
tės dalį. Vietiniai žmonės sa
ko kad kasmet kuo tamsiau
sioje naktyje suverda visas 
ežeras ir jo paviršiuje pasiro
do graži mergaitė. Deja, ir 
paskutinieji matę tą mergai
tę šiandieną jau užkloti juo
dos Lietuvos žemelės. Jie ne
prabils ir nepatvirtins to ką 
gyvieji teikia.

Albertas Jonas

organizuotis 
nepriklauso-

suvažiavime

da- 
pat

tar-

KAUNAS. — Rugsėjo 7 ir 8 
d. Kaune įvyko suvažiavimas 
tų Lietuvos karių kurie tarna
vo Rusijoje ir buvo kilę iš Lie
tuvos, kurie prisidėjo prie kė
limo Lietuvių tautinio sąjū
džio ir kurie padėjo Lietuviams 
kariams Rusijoje 
kovai už Lietuvos 
mybę.

Susiregistravo
dalyvauti virš tūkstantis ka
rių, kurie savo suvažiavimą 
atlaikė atitinkamomis apeigo
mis.

Tarp įsiregistravusių, be pa
čių Lietuvių, buvo keli žydų 
tautybės, buvę Lietuviškų 
lių Rusijoje kariai, taip 
keli Lietuvos Rusai.

Nors Rusijos armijoje
navo visi kas tik buvo pašauk
ti ir paimti, tačiau šį suvažia- 
mą rengiant buvo kviečiami tik 
tie kurie dirbo už Lietuvių tau
tos laisvę, r.es tada ne visų Lie
tuvių karių veikla ir siekiai 
buvo vienodi.

Karių posėdis atsibuvo vals
tybės teatre, pradėtas Tautos 
Himnu, kurį sugiedojo visi su
važiavimo dalyviai, pritariant 
Karo invalidų orkestrui.

PALENGVINS AME
RIKIEČIAMS AUTO
MOBILIU ATVYKS

TANTIEMS LIE
TUVON

za-

Rengiasi Vilniaus Pa
grobimo Minėjimui

9-tą) paminės, nes tuo tik- 
Spalių 10-tą ruošiama net 
parengimai. Vieną, platų 
grynai Vilniaus vadavimo

Ji gai- 
nekaltų 

merginų ir dažnai dėl jų su 
broliu susipykdavo. Vieną die
ną brolis supykęs ant sesers 
sugriebė jos geriausią,., drąjjgę 
ir ėiriė kankinti. Baisiai su
pyko sesuo ir palinkėjo broliui 
kad jį perkūnas nuspirtų. At
silygindamas brolis palinkėjo 
seserei 
nueitų, 
sipildė. 
kūnas, 
visą Lietuvą 
dvaro ir pilies vietoje pasiro
dė didelis ežeras, kurį žmonės 
pavadino Songailių ežeru So
ng — sesers vardas; gaila — 
visi gailėjosi gerosios sesers).

Prabėgo dešimtys ir šimtai

kad ji skradžiai žemę 
Abiejų linkėjimai iš- 
Trenkė smarkus per- 

jo garsas nuaidėjo per 
ir jam nutilus

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pbarmacy 

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

Šioje vaistinėje užk.ikom vi
sokias namines ir importuotai 
gyduoles nuo visokių ligų, kai) 
tai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo viSok'ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 

. jimų, Visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nėmigės 
tokių ligų.

C. Pafteltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienus savaitėje.

KAUNAS. — Viename Kau
no laikraštyje buvo rašyta kad 
Amerikos Lietuviai atvykę į 
Lietuvą su automobiliais, turi 
mokėti po 3 litus už dieną.ir 
kad tas trukdo Amerikos Lie
tuviams atvažiuojant atsivežti 
automobilius ir plačiau Lietuvą 
pamatyti.

Tuo reikalu “Lietuvos Aido” 
atstovas pasiteiravęs atitinka
mose įstaigose patyrė kad pa
gal judėjimo įstatymą yra ima
ma po 
po 50c 
vienos 
tojo.

Išimtys daroma tik tų val
stijų piliečiams su kuriomis 
yra sudarytas abipusis susita
rimas. Iki šiol tokie susitari
mai padaryta tik su penkiomis 
valstybėmis. Ateityje bus su
sitarta su daugiau valstybių.

Be to, yra rengiamas atitin- 
įstatymo pakeitimas, 

pirmoje eilėje norima 
nuo apsunkinančių x mb- 
taigi ir nuo to mokes-

3 litus už automobilį ir 
už motorciklą iš kiek- 
kitos valstybes gyven-

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8584

Jie ne-

Palšis.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. indą 
greitu laiku tikrai gausit 
ta numerį kurio neturit.

Montrealo Lietuviai, matyti, 
tinkamai Vilniaus dieną (Spa
lių 
siu 
du 
ir
tikslu, rengia šymet susikūręs 
Vilniui Vaduoti sąjungos Mbn- 
trealo skyrius, prie kurio su
sibūrė jau arti šimto visokios 
pakraipos tautiniai, susipratu
sių Lietuvių. Kitą parengimą 
ruošia Vytauto klubas. Buvo 
norėta abu parengimai sude
rinti į vieną, tačiau abi organi
zacijos savo paruošimus pra
dėjo viena kitai nežinant, ir 
tiek toli nuėjo kad suderinti 
jau nebuvo galima. Todėl klu
bas, prie kurio priguli nemaža 
tautinės pažangios visuomenės, 
mandagiai ir kultūringai suti
ko savo parengimą įvykinti 
ankstesniu laiku Spalių 10-tą, 
kad žmonės vėliau galėtų ir į 
Vilniaus skyriaus didesnį pa
rengimą nueiti. Vytauto klu
bo parengimas prasidės pusei 
po antros po pietų, klubo salė
je, St. Catherine E gatvėje. 
Vilniui Vaduoti sąjungos pa
rengimas įvyks pobažnytinėje 
salėje, Parthenais gatvėje, 7-tą 
valandą vakare. Tokiu budu, 
Montrealo Lietuviai parodė gra
žų susitarimo pavyzdį. Klu
bo programe bus vaidinimas, 
kurį režisuoja p: Zaperka, ir 
Aido choras, vedamas naujo ir 
energingo mokytojo, p. Ske- 
riaus, kuris chorą nori padaryt 
geriausiu tautiniu dainiškų bū
riu Montreale. Vilniui Vaduo
ti sąjungos skyriaus rengimo 
programe bus: kalbėtojas, Juo
zas Tysliava, Vįcr.yJjės redak
torius, bažnytinis choras, ve
damas vargoninko ir kompozi
toriaus p. židžiuno, vaidini
mą s “Vilniaus Kapas”, kurį 
ruošia p. Ivaškevičienė.

Tikimasi gauti Ukrainiečių 
chorą, ar daininkų, nes vietos 
Ukrainiečiai mielai pritaria Lie
tuvių kovai atgauti iš Lenkijos 
savo neteisėtai pagrobtus kraš
tus Ukrainiečiai patys turi vil
tį kada nors sukurti savo ne
priklausomą Ukrainą, ir nori 
šiose pastangose Lietuvių drau
giškumo ir paramos.

Programas, gali būti, bus

perduodama per vieną Mont-| Jiiiiiciiiiiiiliiiiiiiiiiiiiilillililillliiiiiiiiiiii>iiniilliiiiiiiiiilliiiiilliiiiiiiiiiiinilliililf*ii 

realo radio stočių. Vietinis = 
klebonas Kun. Bobinaš deda 
pastangų čia ir turi stiprią vil
tį, jam pavyksią. Tokiu budu, 
Lietuvių kalba ir dainos butų i 
pirmusyk Kanadoje iš Kana- 
diškos radio stoties perduoda
ma.

Rūgs. 22-rą, rašytojos Ma
rijos Aukštaitės namuose įvy- i 
ko Vilniui Vaduoti sąjungos 
skyriaus valdybos posėdis, ku
riame dalyvavo veik visi na
riai ir kuris aptarė visą paruo
šimo programą. Skyriaus na
rių susirinkimas įvyko Rugsė
jo 26-tą. Priimtą įstatai, su
registruota išdalinti Vilniaus 
pasai, ir išdalinta nariams na
rio pažymėjimai.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

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

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

=

-

Ipolitas. =

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

karnas 
kuriuo 
atleisti 
kesčių,
čio, Amerikos Lietuvius atvy
kusius su savo automobiliais.

Dabar siūloma projektą pra
plėsti dar ta prasme kad visi 
užsienių Lietuviai, nežiūrint 
kurioje valstybėje jie gyven
tų, už atsivežamus automobi
lius nuo šio mokesčio butų at
leidžiami. Manoma kad atei
nančiam turizmo ir vasarojimo 
sezonui tai bus sutvarkyta.

i

. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Tėlef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kaina. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikalut.se' gausit ge
riausi patarnavimą.

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

^'iiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiaiiisiiiiiifiiiiiiiiTiiiiiiiiMTiriiriniiiiiiiMiifiiiiiniiiii'.
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ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti 
nebrangiai ūkio produktų— 
pulviu, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far
moje. (21)

T. NEURA 
2947 Hamilton Avė.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
laipina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
našiu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

DYKAI BANDYMAS 
NUO

pigų
tams

=

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me- I 
toda nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit keh- i 
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-Metodą,

Mes no.iai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą ga’ėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519
« ■ » a ąjLXAJt JLB-aJULM ■ II t ■jjj-ajLjLra.g 11 nu m i m ąjLmjLEa m ■■ji a a ■ ■ii m ■ lAUta

DELLA C. .J AKLUS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Ve imai ligoniams pervežimui į ligonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ĘNdicott 176?
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PAREMKITE!
Kviečiame visus Lietuvius 
skaityti, rašyti, užsirašyti 
ir platinti “Lietuvių Nau
jienas”. Išeina 14 pusla
pių didumo, 2 sykiu per 
mėnesį. Kaina metams $1- 
‘LIETUVIŲ NAUJIENOS” 

832 N. 6th Street 
PhJadelphia, Pa.

m lirai imu a a i irrirrn i ■ ■ ■ ■ r r

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia

=

C

X

f
T

EIKIT
PIRKT

Geriausias
pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 

Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 
6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

i
z

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
; sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir

miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOEIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 SuDcrior Avė. Cleveland HEnderson 6729
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tik j tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
“Dirvoje”.

AMERIKA PIRTYJE — Komed'ja 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidink 3 vyrai; 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERSIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.............................

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

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

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

GUDRI MOČIUTE — Keturių veiksmų komedija;
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...................

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

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

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
2 vaikai.........................................................................

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

KOMEDIJĖL6S Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko-
• medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur

čias Žentas; 3--Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

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

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
2 vaikai. 27 pusi........................................................

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

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

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

KONTRIBUCIJA
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
dija; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

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

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

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

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

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .51 pusi..........................

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

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

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

PASKENDUS1S VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-
3 vaikai. 110 pusi....................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS - vieno veik
snio komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

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

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

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

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

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

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

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

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

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
_,IEGAS— Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
tai ir trys moterys. 62 pusi....................................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—:Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant......................................................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......

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

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

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

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

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai. .................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag nlija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
nk 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..........................

Diyorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija" i» “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. _________________ __________

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

drama viename- veiksme, iš 
v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.
Keturių veiksmų kome- 
5 pašalin ai. 35 pusi.
— Drama trijuose veik- 
- ’ ■ - - • go p.

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

20c

10c

15c

25c

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20e
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokių gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem, 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausantį 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis;
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel mėtų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

25c

10c
3

3

S’

25c

50c

50c!
*

IX ž
į geresnį patarnavimą. ŠI
i

krautuvės 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko

pirkti, priminkit jog 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit

6606 SUPERIOR AVENUE

s 
s
i
s

50c

=
______ . __

...50
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais *

BALSAVIMŲ DAVINIAI
Laimėjusieji Kandidatai

John O. McWilliams

BURTON NOMINUOTAS 
DELE DAUGUMA

DI- LIETUVIŲ SALĖS
VAKARAS

Youth’s Forum
I

Phone; ENdicott *486_____________________________________________  6820 Superior Avą. Cleveland, O.

Dabartinis Clevelando Ma- 
yoras, Harold H. Burton, lai
mėjo nominacijas viršydamas 
16,287 balsais visus kitus še
šis prieš jį ėjusius kandidatus. 
Demokratų suvienytomis pas
tangomis statytas kandidatas, 
John O. McWilliams, dabarti
nis apskrities inžinierius, pa
siliko užpakalyje Burton’o net 
31,544 balsais.

štai kaip balsų gavo: 
Burton (Rep.) 103,627
McWilliams (Dem.). 72,083
O’Donnell (nep. D.) 8,673
Winter (komunistes) 2,237 
Kohler (nepriklausomas) 2,013 
Dullea (socialistas) 1,495
Hubbell (neprikl.) 724

Kadangi Burton’o artimiau
sias oponentas McWilliams pa
siliko užpakalyje per 31,000 
balsų, ir visi kiti sudėti į vie
ną ne tik nesudaro lygaus skai
čiaus balsų prieš vieąo Burton 
balsus, bet dar jis viršija juos 
visus virš 16,000 balsų, aišku 
kad jis turi gerą progą laimė
ti ir Lapkričio 2 d. galutinuo
se rinkimuose.

Tais rinkimais bus tik du 
kandidatai: Burton ir McWil- 
liams.

KITI VISI SIŪLYMAI 
ATMESTI

Naujų taksų siūlymas nega
vo reikalingos 65. nuoš. balsų’ 
daugumos, todėl neperėjo. Už 
taksus balsavo 108,354, prieš 
94,147, taigi toli nuo 65 nuoš. 
skirtumo.

Žymia balsų dauguma atme
sta 1 metų terminas mayorui 
ir miesto tarybos nariams, ir 
civilinės tarnybos priedas prie 
miesto konstitucijos atmestas 
92,805 balsais prieš 65,998.

O’BELL ŠEŠTOJ VIETOJ
Miesto tarybos narių nomi

nacijose įvyko pamainų: keli 
dabartiniai tarybos nariai su
mušti, arba inėjo antri. Kiti 
gavo nominuoti tie patys.

Lietuvis kandidatas į mies
to tarybą, Adv Frank O’Bell, 
iš 12 kandidatų 22-me tvardė 
gavo šeštą vietą, taigi gerokai 
pasivarė prieš kitus kandida
tus, nors jis yra dar jaunas ir 
tik darė pirmą savo bandymą 
politikos lauke.

Kadangi iš kožno wardo ga
lutiniams rinkimams lieka tik 
po du kandidatu, tai O’Bell ne
turi progos į tuos balsavimus 
patekti.

Jeigu ne tiek daug kandida
tų tame warde, jis butų gavęs 
žymiai daugiau balsų.

Spalių 10 d. Lietuvių salės 
naudai rengiama didelis vaka
ras salėje. Pradžia 5 vai. va
kare. šokiams įžanga tik 10c. 
Duodama vienas automobilis ir 
trys piniginės dovanos tiems 
kurie turės laimingus tikietus.

RATELIO VAKARAS
Lietuvių Moterų Ratelis ren

gia draugišką kortavimo vaka
rą Baltrukonių namuose šeš
tadienio vakare, Spalių 9 d.

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos atstovų susirinkimas 
bus laikomas pirmadienio va
kare, Spalių 4 d., Lietuvių sa
lėje, nuo 8 valandos.

Prašomi dalyvauti visi drau
gijų atstovai, taipgi komisijų 
nariai su raportais.

Valdyba.

RENKA BIEDNIEMS 
VAIKAMS RUBUS

Clevelando viešos sveikatos 
ir gerovės departmentas atsi
šaukia j miesto gyventojus pa
dovanoti atliekamus senus rū
bus biedniems mokyklų vai
kams žiemos metu aprengti.

Apie 15,000 vaikų negalės 
eiti į mokyklą žiemos metu, ne
turėdami šiltesnio apsivilkimo, 
o visai negalėjo pradėti moky
klas lankyti keli šimtai vaikų 
ir mergaičių, nes visai neturi 
kuo apsivilkti.

Reikalinga avalų, kojinių, 
apatinių, vaikams kelnių, ku
rių mažiausia gaunama, taipgi 
mergaitėms suknelių, sveterių, 
sunkesnių apvalkalų.

Galit dovanoti vaikų rubus 
nuo 5 iki 16 amžiaus.

Ypatingai reikalinga vai
kams avalų ir kojinių.

Jūsų dovanojami rūbai bus 
paimti iš namų telefonavus į 
Associated Charities, MA 8560.

REIKALAUJA VAIKINŲ
Per Spalių ir Lapkričio mė

nesį U. S. Army Recruiting 
Station Clevelande priims 75 
tinkamus jaunus vyrus tarny
bai reguliarėje kariuomenėje. 
Turi būti tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus.

Specialėje tarnyboje yra se- 
i kančių reikalavimų:

Piano skambintojų, klarine- 
tistų ir kitų instrumentų.

Norintieji daugiau žinių apie 
tarnybą Suv. Valstijų Armijo
je gali rašyti, arba kreiptis as
meniškai į Sargeant, Main 
Flocfr, Old Post Office Bldg., 
Cleveland, Ohio.

LIETUVIAI LANKO 
CLEVELAND COLLEGE

Du Lietuviai studentai įsire
gistravo kolegijos mokslo sieki
mui šioje mokykloje ant public 
skvero šį rudenį, praneša E. T. 
Downer, registraras.

Iš apie 6500 įsirašiusių šion 
mokyklon šį metą, mažiau ne
gu 200 nepadavė savo tauty
bės. čia yra užsirašiusių šių 
tautybių mokinių. Slovakų, Ai
rių, Syrijonų, Rumanų, Ameri
konų, Vokiečių, Graikų, Ang
lų, čekų, žydų, Welšių, Lenkų, 
Ispanų, Austrų, Vengrų, Lat
vių, Lietuvių, Kroatų, Finų, 
Ukrainiečių, Makedoniečių, Ka
nadiečių, Serbų, Holandų, šve
dų, Prancūzų, Bulgarų, šveica
rų, Norvegų, Bohemų, škotų, 
ir Rusų.

IŠSIDUODA KAMBARYS
Lietuvių šeimoje, vienam ar 
dviem asmenims. Lietuvių cen
tre. Kreipkitės 42)

6028 SUPERIOR AVĖ.

5 KAMBARIAI IŠSIDUODA
5 kambariai išsinuomoja, Lie
tuvių gyvenamoje srityje; yra 
šiluma, porčiai, apačioje. Geis- 

; tina šeima be mažų vaikų.
Kreipkitės ten pat viršuje 

7705 Aberdeen Avė.

PARSIDUODA ALINĖ 
keli metai išdirbtas geras 
biznis, turi D1 ir D2 lais- 
nas. Gera proga Lietu
viui. Kreipkitės tuojau. 
3347 Payne Avė. (39)

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

Lietuviškoje ukėje, pavienis, 
mokantis darbą. 
Kreipkitės “Dirvos” Admin. 

6820 Superior av. Cleveland

Šį Rudenį Businti Svar
besni Parengimai

šį rudenį atsibus sekanti žy
mesni parengimai:

SPALIŲ 10 — Lietuvių sa
lėje — Salės naudai didelis va
karas.

SPALIŲ 17 — Vilniaus už
grobimo paminėjimas, rengia 
VVS. skyrius, Lietuvių salėje.

SPALIŲ 24 — Lietuvių Dar
želio naudai vakaras, statoma 
scenoje drama “Kęstučio Mir
tis”.

LAPKR. 13 — Lietuvių Mo
rų Klubo metinis banketas. — 
Chamber of Commerce patal
pose.

LAPKR. 14 — “Dirvos” re
daktoriaus 20 metų “Dirvos” 
redagavimo sukakties minėji
mas. Lietuvių salėje.

GRUODŽIO 5 — Kun. E. 
šteigmanui pagerbti vakarienė 
Naujos parapijos salėje.

GRUODŽIO 26 — Antrą Ka
lėdų Dieną —< Kalėdų Dieduko 
Suspraiz balius “Dirvos” skai
tytojams.

ŽUVŲ PARODA
Didžiojo Clevelando Exotiš- 

kų žuvų Paroda atsibus Spa
lių 4 iki 9 May Company audi
torijoje, ir bus publikai nemo
kamai.

Tai yra pirmas kartas kad 
Clevelande surengiama vieša 
tokia graži ir ypatinga žuvų 
paroda. Matysit prėsko ir sū
rių vandenų žuvų visokiausių 
pavidalų.

UŽMUŠTA 172
Iki šios savaitės pradžios, 

nuo Sausio 1 d. šymet Cleve
lande automobilių nelaimėse 
jau žuvo 172 asmenys. Pernai 
per tiek pat laiko buvo 136.

EKSPOZICIJA UŽSIDARĖ
Sekmadienį, Rugsėjo 26 d., 

Didžiųjų Ežerų Ekspozicija už
sidarė su pritaikytomis cere
monijomis.

Paskutinę dieną, sekmadienį, 
Ekspozicijoje buvo suėję per 
81,000 žmonių, kurie smagiai 
baigė parodą, kuri tęsėsi dvi 
vasaras.

Šymet parodą atlankė viso 
3,518,740 žmonių, o per abi 
vasaras apie septyni milijonai.

Didieji Ekspozicijos pastatai 
bus palikti nesugriauti, juose 
atsibus 1939 metais pasaulinė 
naminių paukščių paroda.

“KĘSTUČIO MIRTIS”
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

naudai rerigiama didelis per
statymas sekmadienį, Spalių 
24 d., Lietuvių salėje. Ruošia
ma pastatyti istorišką dramą, 
“Kęstučio Mirtis”.

M. W. RUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Norinti gerą ir Greitą darbą 
gauti sąžiningomis kainomis 
ir garantuotą kreipkitės: 

1186 East 82nd Street
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TUVĖMS, ir tt.
8404 Superior Avenue E 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE
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niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniui

ii eva’S iį 
Dry Cleaning
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i; Senas Drapanas padarom
;; kaip naujas, išvalom ir ;;
■ • sutaisom. ;;

:: EVA PETRAITIS

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?

Traits, hobbies, 
moods, cycles— 
all blended to- 
gether make a 
composite of a 
human being. Jf 
it wasn’t for 
these distinguih- 
ing characteris- 
tics mankind on 
the whole would 

į be vefy similar 
to the animal

kingdohi. Just take the season of 
Autumn for an example. S ome 
folks appraise it as being a very 
melancholy period of the year, yet 
others believe it to be the gayest 
of the four seasons.

Personally, I believe that it is a 
span of time when most every per- 
son just sorta hibernates, every now 
and then — reminiscing and day 
dreaming about the events that just 
passed.

Altho it has been a goodly num- 
ber of years since my entrance in- 
to school, I can’t help, even to this 
day, recall that memorable occasion. 
Every time I see a little shaver be
ing guided to his first days in 
school, I seem to actually and dis- 
tinctly smėli the sickening odor 
of clay. Green clay — which we 
molded into different shapeless 
srhapes. And as I watch the tiny 
mite being prodded by mother or 
sister, the brightly colored, pointed 
pegs, appear before my eyes. Pegs 
— those small wooden sticks with 
which we first learned to add and 
subtract?’'1 ‘They were attractively 
dyed little objects, some kids used. 
them before they used their fingers 
to count and other after, būt we 
all used them.

And as the chilly fall winds play 
elegiac tunes with the already col- 
oring leaves my mind diverts back 
to the time when the instructors 
in class, reąuested we bring in pret- 
ty shaped, and tinted leaves. Some 
of the stpdents would bring in en- 
tire branphes of ordinary foliage, 
while others procured really deli- 
cately hued ones. Carefully they 
would be strung up along the black- 
board and the room . . . that’s 
how I ręalize that — ‘tis Autumn.

Ideal —
During' this past, and previous 

summers 1 have had ample oppor- 
tunity to visit quite a number of 
Lithuanian farms. Sometimes for 
picnic purposes, other occasions — 
visiting with friends. The most im- 
pressive of all, is the Shenkunas 
farm, located in Bedford, O. Sit- 
uated well off a dirt road, their 
beautiful home reclines against a 
background of real country atmos- 
phere. It has everything that con- 
tributes towards making up a per- 
fect farm.

Prof. —
The “Super-Snooper” of Akron, 

has consistently been giving us a 
variety of glimpses into changing 
and changed life amongst the Lith- 
uanians of that community, būt he 
failed to mention one radical change. 
That change is in the person of 
Frank Rokus. All who know 
Frank will agree, that he was nev- 
er an exhibitionist, būt rather a 
reticent and modest fellow, the type 
of man, who could be gay and 
boisterous in a dignified manner. 
What I’m getting at, in a round- 
about fashion is, Mr. Rokus has 
been appointed instructor at Akron 
University. He’s not teaching — 
“How to be Popular” in ten easy 
lessons, būt the difficult subjects 
of Mechanical Drawing and Machine 
Shop Mathematics at the evening 
sessions.

Crooked —
That’s the manner in which Mr. 

and Mr. & Mrs. George Rudelis of 
Chicago, describe Cleveland and its 
streets. Mr. Rudelis is first busi- 
ness aBsistant to Mr. Vanagaitis, 
editor of the “Margutis”. George 
and his wife came to Cleveland aft
er thinking about it for 2 years, 
and also to close the Exposition in 
their own red hot manner. Būt 
what a eold reception they received. 
Both ended up by donning over- 
coats.

Do - re - me —
Do you. know that fair-haired, 

blue-eyed Florence Alekna has suc- 
cessfully passed the amateur con- 
test sponsored by Burt’s, local op- 
ticians? All of which means her 
next step in her singing career is 
an elimination tryout. — Here’s 
wishing the young miss pa-lenty 
of luck!

Scoop —
Have you heard the latest news 

about our former editor, Peter Sku- 
kas? Well sir he’s engaged . . . 
in another term of hard work at 
law school.

After —
These are the trying months of 

readjustment for many graduates. 
After returning to school in Sep- 
tember for 10 or 12 years, they 
fin<( something missing when they 
do not “go back”. That’s the man
ner in which Marge Muliolis des- 
cribes herself. Būt that feeling is 
alleviated, now that she anticipates 
being placed in one of our local 
hospitals, giving her 12 years edu- 
cation a chance of expression.

The Whyfore —
That Brazaitis - Greičius engage- 

ment created quite a furore around 
and amongst their colleagues. Ev- 
eryone wanting to know how it 
happened so sudden likę, Well 
boys and girls, it all happened af
ter Joe took that trip to Grand 
Rapids . . . both boy and giri
realized how much they missed one 
another and pooph! “Absence mak
ing the heart grow fonder”, tri- 
umphed.

Selfish —
Say, how’s come we’ve heard so 

much about the Kubilius Klan of 
Akron during the past Severai years 
būt nary a word about little sister 
Ann? Thar’s a cute and affable 
little number down that way boys, 
and somebody’s been hoggish about 
keeping it secret, I guess.

Some folks don’t care to get 
ahead if they can get even.

A lowbrow is a person who won’t 
stand being bored.

S P O R T S

BRAZIS BROS. CLOTHES, DO- 
LESH PRINTERS SPLIT TWIN 
BILL — lašt Sunday, Sept. 26th.

Class D. championship games were 
started lašt Sunday with a double 
header. Brazis Bros. Clothes tak- 
ing the morning gamė 17 to 8, and 
dropping the afternoon game 7 to 
6 in eleven innings. The third and 
finai game of the series will be 
played, Sunday, Oct. 3rd, at Gar- 
field No. 1 Diamond at 3 o’clock.

This game should be a humdinger 
as both teams are about evenly 
matched. If our boys hit in this 
game as they did in lašt Sundays 
early game, there’ll be nothing to 
it, as the boys collected 14 hits of 
which 4 were home runs. Staples, 
Visnauskas, Vitonis and Hayes each 
hit for the circuit. So come on you 
Lits, put some gas in your buggies, 
and trek out to Garfield Park, Sun
day. Your moral support is need- 
ed to encourage the boys along.

BASKET BALL
Practice to begin this week

St. Clair Bath-house has been se- 
cured for each Wednesday nite from 
5 until 6 for our teams to practice.

All Lithuanians desiring a try
out on one of our teams, are asked 
to report to St. Clair Bath-house 
tVednesday nite for first work out.

Narnės of those who wish to play 
on our first team, are asked to be 
turned in no later than Mon. nite. 
The league in which we are enter- 
ing this team meets Tuesday nite 
and the players roster mušt be 
turned in. Get in touch with Geo. 
C. Venslovas, 1267 E. 82nd St. or 
call REpublic 6857J.

A very active basket bąli com- 
mittee has been appointed to bring 
out the best we have in this sport. 
The young, energetic men who are 
already at work are Dr. V. Kubilius, 
J. Dubix, Ant. Osters, P. Miliaus
kas, Jr., C. Brazis, P. Vitonis and 
Chas. Norbuta.

H U R R Y!
GIRLS, LADIES, WOMEN,"oFd 

MAIDS, FEMALES, WEAKER 
SEXERS — Do you want to have 
the glory and distinction of being 
chosen as “The Lithuanian Bride”?

If you do, as you should — then 
hurry, many of the other national- 
ities already have many entries. 
Here’s definitely what you do —• 
First, look your best — Second, have 
your picture taken (if you have 
a recent photograph, so much the 
better) — Third, mail or bring your 
photograph to Dirva or direct to 
the Cleveland Automobile Show, at 
the Public Auditorium.

Each and every entrant’s photo- 
grap will be published in the daily 
newspapers. In the event that you 
are chosen, which is very probable, 
you will immediately be measured 
for the Lithuanian brides costume. 
The bridal outfit p'us $50 casli a- 
ward vili be made by the Auto- 
mobile Show Management.

There’s your information, just 
hurry! Don’t delay because you 
think you are not pretty — that 
means very little — the entire idea 
is that you mušt meet with the 
judges approval to typify the Lith
uanian nationality.

JONAS BALČIŪNAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvu Vyriškus ir Moteriškus 
Rubus

Sutaisau senus kailinius 
ir atlieku visokį valymo 

darbą.
6208 DIBBLE AVĖ.

Lietuviška Užeiga 
BRIDGEVIEW CAFE 

Juozas Karpavičius, Sav. 
2104 LORAIN AVĖ.

(Vakariniame gale 
Lorain-Carnegie Tilto) 

Užkviečiame Lietuvius atsi
lankyti kada tik norit.

BACK TO 
normalcy 

W»TH 
MAROING

;; 6702 Superior Avė. ;;
Telef. HEnderson 5699« » • »
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KAMBARIAI pas LIETUVIUS
Vienas arba daugiau kamba

rių Lietuvių šeimoj, pavieniam 
ar porai be vaikų. Yra gara- 
džius automobiliui. Išsiduos su 
rakandais arba be. Yra šilu
ma ir kiti patogumai.

9125 Kenmore Avė.
(Tarp Wade Park ir Hough)

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą,

A locket containing a lock of 
Abraham Lincoln’s hair, always 
attracts visitors at the Harding 
Memorial in Marion. The locket 
was presented to President Har
ding at Christmas, 1921.

The front porch from which 
Warren G. Harding successfully 
eondueted his famous “front 
porch"' campaign for the presi
dency in 1920, is visible to motor- 
ists passing the Harding home at 
380 Mt. Vernon Avė., in Manon. 
The house is now open to a host of 
visitors who come to Marion each 
year to view the large collection of

h
re
mementoes on display and to visit 
the Harding Memorial on the out- 
skirts of Mariom

Golf clubs used by President 
Harding—horseshoes which he 
pitched—the beautiful mahogany 
desk from which he gavę his in- 
augural speech in 1921 via tele- 
phone and loud speakers to 120,- 
000,000 peopie—the Hardings’ 
wedding invitations of 1891—the 
gavel used when Charles Evans 
Hughes was nominated for the 
presidency in .1916—Harding fur
nitūra — personai belongings — fili 
the Memorial with interest. "

The mausoleum of both Presi

dent and Mrs. Harding, is one of 
the most beautiful’bf Ohio’s presi- j 
dential memorials. Together with 
the Harding home and its histori- 
cally important collection, the 
sightseer fmds both interest and 
education in a trip to Marion. |

Not far away Iddian Lake, 
third largest artifidal lake in the 
world. Ohio Cavems at West Lib- 
erty nearby, are among the famous 
caves of the couiitry. Electrically 
lighted, their many accessible 
levcls, their beautiful and strange 
forma tions^ vgreat underground 
rooms, . attract visiton flMoa all 
parts of the country.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY I 
| PRANAS KUNCAITIS, Saviška. | 
| 4023 E. 141 STREET |

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. =

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

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS 1
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