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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NĖRA DVIEM VIE
TOS”. Toronto, Kanadoje, 
kalbėdamas, I. L. G. W., 
moteriškų rūbų siuvėjų li
nijos prezidentas Dubins- 
ky pareiškė jog “nėra vie
tos šioje šalyje dviem di- 
džiojom darbininkų organi
zacijom”. Jis kalba apie 
A. D. Federaciją ir C. I. O. 
Ir teisybė. Dvi organiza
cijos yra tik našta darbi
ninkams, kurios kelia dau
giau nesusipratimų tarp 
darbininkų, vietoje" pagel
bėti jiems kovoti prieš ka
pitalą.

Nuo. to nukenčia ne tik 
darbininkai bet ir visuome
nė.

Darbininkai turės reika
lauti kad Lewis ir Green 
rastų būdą sueiti Į vieną ir 
rūpintis darbininkų reika
lais tikrai, o ne pasirody
mui kad gali suskaldytus 
darbininkus vadovauti kas 
sau.

NORI BOIKOTUOT JA
PONIJĄ. Suv. Valstijos*^ 
tarp darbininkų žadama 
išplėsti Japonijos prekių 
boikotas dėl Japonų užpuo
limo Kinijos. Su tuo su
tinka Am. Darbo Federa
cijos ir C. I. O. vadai.

Išrodo kaip Cevelan- 
do Didžiųjų Ežerų 
Ekspozicija — tai 
Žemės Ūkio Paroda 
Ukmergėje.

Respublikos Prezi
dentas Antanas Sme
tona, lydimas parodos 
komiteto pirmininko 
Ukmergės burmistro
V. Rėklaičio, žemės 
Ūkio ministerio Put
vinskio, apskr .virši
ninko Jurgelio, ž. U. 
Rūmų direktoriaus S. 
Jakubausko ir JUR 
Sąjungos vyr. cadovo
VI. Tiškaus, apžiūri 
Ukmergės parodą.
(Iš “Uk. Patarėjo”)

ISPANIJOJE
PRIEŠINASI KARUI. 

Kanados darbininkų kong
resas savo 53-je metinėje 
konvencijoje išnešė rezo
liuciją, pareiškiančią kad 
Kanados darbininkai nepa
keičiamai priešinsis karui. 
Kanados valdžia reikalau
jama pirmiau atsiklausti 
savo žmonių jeigu kiltų 
kokis konfliktas.

5 UŽMUŠTA. Detroit. 
Spalių 2 d. taisant požemi
nę nuobėgų ryną (sewer), 
{griuvime užmušta 5 darbi
ninkai ir keli kiti sužeista.

Sustreikavo. Lansford, 
Pa. — 44 kietos anglies ka
sėjai sustreikavo ir pasili
ko žemėje. Bijoma anglia
kasių streiko praplitimo, 
kuomet kiti angliakasiai 
sušoks jiems užjausti.

PLIENO darbai bendrai 
nukrito iki 66.1 nuoš., per
eitą savaitę nukritus 8.3 
punktais. Pernai tuo lai
ku dirbta 75.3 nuoš. nor- 
malio.

Plieno išdirbėjai laukia 
pradedant naujų automo
bilių išdirbimo, tada prasi
dės reikalavimai plieno ga
minių.

IŠVENGĖ STREIKO
Chicagoje baigta dery

bos ir 250,000 gelžkeliečių 
gavę daugiau mokesties su
silaikė nuo streikavimo. Jų 
algų padaugėjimas bendrai 
pasidaro apie 35 milijonai 
dolarių metuose.

AUKSO kasyklose, Pietų 
Afrikoje, buvo kilę riaušės 
tarp 2,000 darbininkų, dvie
jų veislių juodukų. Riau
šės numalšintos durtuvais.

Hendaye, Spalių 2. —Su
kilėliai užėmė senovišką is
torišką Ispanų miestą Co- 
cadonga,; Asturijoje, kur 
palaidotas - pirmas Astu- 
rų karalius. Tas miestas 
yra netoli Gijon, kurį su
kilėliai bando užimti.

*t*

Barcelona, Spalių 4. — 
Šiose dienose Gen. Franco 
lėktuvai užatakavo iš oro 
kairiųjų laikomus miestus 
Valencia ir Barcelona. Už
mušta keli desėtkai žmo
nių.

¥ ¥ ¥
Londonas. — Britanijos 

vyriausybė lyg davė Mus- 
soliniui suprasti kad Brita
nija gali suteikti Ispanijos 
sukilėlių vadui Gen. Fran
co pripažinimą, jeigu Itali
ja ištrauks savo kareivius 
iš Ispanijos. Britams rupi 
ne tiek Ispanijos likimas ir 
kas ją valdys, tik kad ne
kiltų Europoje didesnių ne
susipratimų dėl Ispanijos.

Iš kitos pusės, kalbama 
kad Britanija leis Ispanijos 
kairiesiems laisvai pirktis 
karo reikmenis jeigu Mus
solini neištrauks iš ten Ita
lus liuosnorius.

Rusija taip pat reikalau
ja pilnos laisvės Valencijos 
kairiųjų valdžiai pirktis iš 
kitur ginklus.

¥ ¥ ¥
Roma. — Italijos dikta

toriaus Mussolinio sūnūs 
Bruno Įstojo Ispanijos su
kilėlių oro laivyno tarny
bon. Italai generolai Ispa
nijoje reikalauja daugiau 
Italų liuosnorių į Ispaniją.

Gen. Franco nori baigti 
karą pirm užeisiant žiemai 
ir Mussolini sutinka jam 
gelbėti.

S. V. Apkaltina Japonija dėl Kinijos
BLACK UŽĖMĖ VIETĄ 

ĮVashington. — Aukšč.
Teismo Teisėjas Black, su- 
gryžęs iš Europos, užėmė 
savo vietą Aukščiausiame 
Teisme, nežiūrint visų pro
testų ir reikalavimų kad jis 
atsistatydintų.

Teisėjas Black sugryžęs 
tuoj paruošė kalbą, kurią 
pasakė per radio į visą ša
lį. Jis prisipažino kad bu
vo Ku Klux Klano nariu, 
bet dabar, sako, “nesu ir 
niekados daugiau nebusiu”.

Teisėjas Black tą darė 
be abejo su Prez. Roosevel
to žinia. Prezidentas ir 
pats Teisėjas Black tiki 
kad spauda ir kiti rėkę nu- j 
stos ir jis sau ramiai sėdės j 
teisėjo suole.

Washington, Spalių 6.— 
Po Prez. Roosevelto kalbos 
Chicagoje, kur jis smerkė 
karo jieškančias valstybes, 
Suv. Valstijų vyriausybė 
išleido oficialį apkaltinimą 
Japonijai už laužymą Toli
mų Rytų sutarties pada- 
tos 1922 ni. ir panaujintos 
1928 m. Ta sutartimi pati 
Japonija pasižadėjus nelie
sti Kinijos.

¥ ¥ ¥
Tokio, Japonija, Spalių 

7. — Japonijos vyriausybė 
atsiliepdama į Suv. Valsti
jų kaltinimą, pareiškia jog 
imsis “griežčiausių priemo
nių” atsakyti į Amerikos 
kaltinimą. Japonija nusi
stačius nepaisant nieko va
ryti savo Kinijos grobimo 
darbą.

y * *

Chicago, III. — Spalių 5 
d. čia apsilankęs Preziden
tas Roosevelt pasakė kalbą, 
kurioje užkliudė pasaulio 
karštakraujus karo godi- 
šius, kurie visu žiaurumu 
be atodairos aukauja ka
rui nekaltus žmones.

Prezidentas akstino kitas 
šalis, mėgstančias ramybę 
ir taiką, apsisaugoti nuo 
jų kad neužsikrėtus “pa
sauline beteisės epidemija” 
ir neįsivėlus į karus.

Kitos šalys tą kalbą su
tiko kaip daug reiškiančią 
pasaulinei taikai. Britani
jos vyriausybė paskaitė ją 
“labai reikšminga” ir ka
binetas paėmė svarstymui.

Tautų Sąjunga priėmė 
tą kalbą kaip parėmimą 
jos pastangų atgrąsinti .Ja
poniją nuo puolimo Kini
jos.

Vokiečių vyriausybė sa-

vo organe prikišo Prezi
dentą Wilsoną, kuris norė
jo per Tautų Sąjungą už
tikrinti pasaulinę taiką, bet 
nieko neatsiekė.

Japonija aiškina kad jai 
reikalinga kolonijų ir to
dėl ji nieko nepaisydama 
varys savo užgrobimo dar
bą Kinijoje.

Mussolinio laikraštis Ita
lijoje atsiliepė paaiškinda
mas kad “dvidešimto šimt
mečio fašizmas nugalės de
vyniolikto šimtmečio kapi
talizmą, p a r 1 iamentarinę 
demokratiją, k o m unizmą, 
socializmą, liberalizmą ir 
tam tikrą katalikizmą, su 
kuriuo vėliau ar anksčiau 
mes turėsim reikalus sulyg 
savo noro.”

Italija pateisina Japoni
jos grobimą Kinijoje.

Madrido laikraščiai nu
džiugę skelbė didelėmis rai
dėmis kad “Roosevelt pa
smerkia provakotores val
stybes”.

Kinijos tautinė valdžia 
irgi pareiškė džiaugsmo, 
sakydama kad tai yra “įro
dymas jog Amerika išeina 
iš atsiskyrimo ir neutralu
mo”. Kinai tame mato už
stosimą jų reikalų.

Prez. Roosevelt apie sa
vaitę laiko važinėjo vaka
rinėse valstijose, keletoje 
vietų pasakydamas svar
bias kalbas.

IŠŠOKO Iš 26 AUKŠTO. 
New Yorke, iššoko iš 26-to 
aukšto per langą ir užsi
mušė vienos finansinės fir
mos prezidentas.

Jau šaudosi. Oregon val
stijoje medžiotojai nušovė 
4 medžiotojus, prasidėjus 
briedžių medžioklei.

Čekoslovakija baigė savo 
nesusipratimą su Vatika
nu, po poros desėtkų metų 
ginčijimosi.

MTNDSORO PRINCAS 
Edward ir jo Amerikietė 
gyvanašlė žmona rengiasi 
atvažiuoti ilgesniam laikui 
i Ameriką. Edwardui už
drausta sakyti čia prakal
bas, tik ta sąlyga jis įsilei
džiamas.

8 UŽMUŠTA. Italijoje, 
militariškam lėktuvui nu
kritus, užmušta 8 žmonės, 
12 kitų sužeista.

PER 8 mėnesius šymet 
visoje šalyje automobilių 
nelaimėse užmušta 24,520 
asmenų — 11 nuoš. dau
giau negu 1936 m. per tiek 
pat laiko.

Gencvą, Spalių 6. — Sa-I 
vo posėdyje Tautų Sąjun-1 
ga persergėjo Japoniją jog' 
jai gręsia tarptautinė akci
ja jeigu ji nesiims ramiu 
budu išspręsti savo karą su 
Kinija, devynių valstybių 
posėdyje.

Tautų Sąjunga, kuri da
bar posėdžiauja Genevoje, 
Šveicarijoje, įrodo kad Ja
ponija sulaužė devynių val
stybių užtikrinimą Kinijos 
neliečiamybės. Tarp tų de
vynių yra Suv. Valstijos, 
Kinija, Japonija, Did. Bri
tanija, Prancūzija, Italija, 
Belgija, Holandija ir Por
tugalija.

Pati Japonija, užtikrinus 
Kinijos neliečiamybę, jau 
kelintas metas į Kiniją len
da ir užgrobia.

Kaslink Ispanijos, Tautų 
Sąjunga išnešė rezoliuciją 
reikalaujančią kad Italija 
nesikištų į Ispaniją, ir kad 
ištrauktų savo kareivius 
iš Ispanijos.

ARGENTINOJE išrink
tas konservativis preziden
tas. Radikalų kandidatas 
pralaimėjo.

LENKIJOJE iškilo mo
kytojų streikai, 70,000 mo
kytojų pasiryžę laimėti sa
vo nusistatymą kad valdžia 
nesikištų į jų organizaci
jos reikalus.

LENKIJOS universite
tuose įtaisyta paskiros vie
tos kuriose sėdės Žydai 
studentai.

DIDELĖ PEŠTYNĖ 
LONDONE 

Londonas. — Spalių 3 
Anglijos fašistai surengė 
demonstraciją. Prieš juos 
išėjo Į demonstraciją kai
rieji, norėdami sulaikyti.

Policijai įsimaišius, kilo 
muštynė, keli desėtkai at
sidūrė ligoninėse ir nuova
dose. Policija dirbo prieš 
kairiuosius, kurių tikslas 
buvo užpulti juodmarški- 
nius fašistus.

d.

PALESTINOJE nori su
šaukti Žydų ir Arabų tai
kos konferenciją, po Britų 
vadovyste, sulaikymui te
rorizmo kokis eina Pales
tinoje Arabų prieš Žydus. 
Arabai protestuoja prieš 
suvažiuojančius Palestinon 
Žydus.

VOKIETIJA išsistatė ir 
paleido į jurą 12 naujų po
vandeninių ir kitų kariškų 
laivų.

Kolombijoj, Pietų Ame
rikoje, per rinkimus užmu
šta 7 ir 12 sužeista.

VAISIŲ BIZNIS. Ruderiui 
artėjant, organizuojama pla- 
ninkas vaisių suėmimas ir su
naudojimas. Vaisių Lietuvoje 
metai iš metų daugėja. Stei
giama specialus vaisių suėmi
mo punktai, šį rudenį Vokie
tijai bus parduota Lietuvos 
vaisių už 400,000 litų. Lietu
voje apskaičiuojama sodų plo
tas užima viso 39,000 ha.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

TAUPMENYS AUGA. Val
stybės Taupomose Kasose 1928 
metais viso labo buvo vienas 
milijonas litų 
dieną indėliai 
jonų litų.

VOKIEČIŲ
Lietuvą kam ji išperkanti pus
penkto šimto hektarų žemės 
Klaipėdoje viešiems reikalams. 
Ta žemė reikalinga Klaipėdos 
uosto praplėtimui, kuris nuo
lat auga, ir kitiems viešiems 
reikalams. Už žemę moka rin
kos kaina.

PREZ. A. SMETONA pa
sveikino Latvijos Respublikos 
Prezidentą Karlą Ulmanį jo 60 
metų sukakties proga.

Prez. Smetona yra pora me
tų vyresnis už Latvijos prezi
dentą.

GAISRAS ŠAKIUOSE. Rug
sėjo 8 d. šakiuose, pačiame 
miesto centre, kilo didelis gai
sras, sudep" trysį dideli namai 
kuriuose buvo Žydų krautuvės. 
Gaisrą gesinti atvyko Vilka
viškio, Naumiesčio, Sintautų ir 
pačių šakių ugniagesiai.

SUKAKTUVĖS. Rugsėjo 12 
suėjo treji metai kaip įsikūrė 
trijų Baltijos valstybių: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos san
tarvė. Tos santarvės veikla 
buvo naši visoms trims valsty
bėms. Derindamos savo 
sienių politiką jos yra 
kusios žymių laimėjimų 
tautinėje plotmėje.

SKAUDI NELAIMĖ.
vinio apielinkės ūkininkas Sim- 
niškis važiavo su reikalais į 
Marijampolę. Ties Marijampo
le pervažiuojant skersai gele
žinkelį ant jo užvažiavo auto- 
matrica, kuri užkliudė vežimą 
ir ištrenkiant Simniškį iš ve
žimo nupjovė jam koją.

PIENOCENTRO pirmininkas 
J. Glernža lankėsi Anglijoje 
tirti pieno rinkos galimybes ir 
atlikti kitus Pienocentro pre
kybos reikalus.

LIETUVOS 
KIETIJON. 
ją išvežama 
sodų vaisių, 
už apie 500,000 litų, o šymet 
numatoma viso išvežti už 900,- 
000 litų.

NUPIRKTA 500,000 MAIŠŲ 
ZUPERIO. Trąšų suvartoji
mas Lietuvoje šiais metais yra 
žymiai pakilęs. Kai kurių trą
šų net yra sunku tiek parupin- 
tik kiek ūkininkai pareikalau
ja. Pav. tomamilčių rudenio 
sezonui nupirkta apie 40,000 
maišų, bet atrodo kad to kie
kio neužteks. Kad užtektinai 
zuperio ūkininkai gautų, ru
dens sezonui Lietūkis nupirko 
apie 500,000 maišų zuperio.

KAUNO miesto savivaldybė 
artimiausiu laiku žada pasta
tyti Kaune moderniškus nakvy
nės namus beturčiams. Žmo
niškų nakvynių beturčiams la
bai stoka, ypač žiemą. Dabar 
Aukštaičių gatvėje esą it i be
turčių nakvynės namai labai 
pasenę.

indėlių, o šian- 
pasiekė 58 :nili-

SPAUDA puola

už- 
pasie- 
tarp-

Pado-

VAISIAI VO- 
šymet į Vokieti- 
žymiai daugiau 
Pernai išvežta
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PENNSYLV ANI JOJE BALTIMORĘ, MD CHICAGO, ILl DETROIT, MICH

PI' I ” I Pei tarpą, kaip pasirodo,
1111 mUv1\\JI1 reguliariu budu iškasamos an-

Visokios Žinutes
Praeitos savaitės pabaigoje Į 

Pittsburghe ir apielinkėje mi-l 
rė keli Lietuviai. Vienas iš jų 
biznierius, Antanas Jakubaus
kas, 55 metų, mirė savo na
muose staiga. Gyveno ir turė
jo savo biznį pietinėje dalyje.

SUŽEISTAS. žinomas vie
tos veikėjas J. Grajauskas ei- 

savaitę 
sunkiai 
gydosi, 
pasvei-

glies sunaudojimas mažėjo, o 
slapta 
kiama 
kaina,

ir mažų kasėjų patie- 
anglis, gaunama pigia 
plito. Kalnavertis.

McKEES ROCKS, PA

Praleido 
laiko, ap- 
ir apielin- 
“Dirvoje”. 
Lietuviškų

ATSIKRATĖM BOLŠEVIKŲ
Lietuvių Pašalpinė Draugi

ja, buvus APLA. 2 kuopa, ga
baus užbaigė bylas su raudo
nukais. Visiems žinoma kiek 
mes turėjom su jais bėdų ir 
bylų. KųJ pinigų buvo tol ėjo 
bylos teisme. Kai advokatai 
pamatė kad nebus iš ko jiems 
mokėti, privertė abi puses tai
kytis. Mums ir taip atsibodo 
po teismus vaikščioti. Susitai
kėm. Bolševikėliams atidavėm 
du morgečius, o mums liko na
mas ir bankuose pinigai. Tai
gi atsikratėm nuo tų Maskvos 

Į agentų.
Dabar draugija pradėjo au-| 

Tačiau 
joje dar yra keletas užsiliku- 

no- 
ne-

damas per gatvę prieš 
laiko buvo automobilio 
sužeistas. Ligoninėje

Linkėtina jam greito 
kimo.

LANKĖSI “Dirvos” redakto
rius K. S. Karpius, 
čia keturias dienas 
žiūrinėdamas miestą 
kės, tikslu aprašyti 
Atsilankė keletoje
įstaigų, buvo nuvažiavęs apžiū
rėti Šv. Pranciškaus Lietuvai
čių Vienuolyną ir tt.

Visą savo buvimo laiką p. gįĮ nariais ir pinigais. 
Karpius buvo žinomo biznie-[ 
riaus ir tautininko veikėjo Pet- sįa Maskvos agentų, kurie 
ro Pivarono svečias. i rj trukšmauti, bet jie jau

LIETUVIAI smarkiai kimba ' -pavojingi, 
į politiką, dalyvauja mieštoj Spalių 3 d. susirinkime 
valdininkų ir teisėjų rinkimuo- vo įnešta kad butų skiriama 
se, i 
diškas vietas.

Šį rudenį išrodo geresnes pa
sekmes turės Demokratų par
tija. Vietinis.

bu
vo jnesia aau ouių suiuuiu 

tikslu iškovoti ir sau vai-I kokia dajis nuo baliaus pelno
: Vilniaus Geležiniam fondui są
ryšyje su Spalių 9-ta, bet ne 
visi tam pritarė, kiti net rėkė 
kad “nereikia Lietuvos ‘fašis
tus’ gelbėti”. Po neilgų dis
kusijų eita prie balsavimo ir 
nutarėm paaukoti $10 VGF. 

Daugelis gerų narių buvo 
klaidinti Maskvos agentų iš se- 

I niau ir jie dar tebelaikos 
supratimo, 
pi svetimi, o 
ir žmonės.

Brangus Lietuviai, .gana jau 
mums vergauti svetimiems, 
pasirodykim kad mokam pa
tys valdytis ir protauti. Tas 
nedoras paukštis katras savo 
lizde dergia. Taigi žinokim 
kas yra tie musų tautos nie
kintojai ir. nesiduokim jiems 
mus suvedžioti.

Senas Narys.

SAKO, GAL REIKĖS 
SUVISUOMENINT 

KASYKLAS

sit

to
ru-Jiems daugiau 

ne savi reikalai

išėj imo 
anglies

išspręsti keblią 
industrijos pa-

raportai bus patiekti iš-

Kalbama apie galimybę su
valstybinti vieną iš pagrindi
nių šios šalies industrijų, ang
lies kasyklas.

Pennsylvanijos A n t r a c ito 
Anglies Komisija paskelbia sa
vo raportus, patiektus valstijos 
gubernatoriui Karle, kame sa
koma kad komisija neranda ki
tokio 
kietos 
dėtį.

Tie
nagrinėjimui Gub. Earle šau
kiamoje konferencijoje Rugsė
jo 27 d., kurioje dalyvaus ka
syklų operatoriai, angliakasių 
unijos 'atstovai, “butlegeriai” 
maineriai, ir anglies pardavė
jai.

Gubernatorius pareiškė kad 
jeigu kasyklų operatoriai ne
išspręs patys savo padėties iki 
Sausio 1 dienos, jis bus palin
kęs padaryti anglies kasyklas I 
visuomeniška nuosavybe.

Komisija sako kad vienati
nė kasyklų operatorių išeitis 
yra suvienodintame veikime ir 
bendrose pastangose anglį pla
tinti.

Raporte sakoma, “Antracito 
industrija turi galimybes bet 
matomai neturi noro kovoti 
su savo problemomis koopera- 
tiviu budu. 
reikalinga 
varu įvesti 
lies.”

Anglies 
prasidėjo apie 15 metų 
kuomet nauji išradimai pageri
no minkštos anglies kurinimą 
ir padarė automatiškus degina
mo aliejaus pečius.

Kasyklos pradėjo užsidari- 
nėti. Darbininkai liko be dar
bo. Badaudami, jie pradėjo 
eiti į kasyklas ir kasti anglį 
patys sau ir pardavinėti kur 
galėdami ir kiek gaudami. Jie 
pardavė pigiai, ir tas dar la
biau numušė antracito kainas. 
Taip antracito industrija ir 
ėjo žemyn.

Dabar angliakasyklų klausi
mo išsprendimas apeina ne 
kasyklų operatorių likimą, 
ir gerovę 100,000 vyrų ir 
šeimų, kurių pragyvenimas 
miasi ant tos industrijos.

1921 metais, 86 milijonai 
tonų kietos anglies parduota, 
o 1936 metais tas nukrito iki 
55 milijonų tonų.

Išrodo kad bus 
tokį kooperavimą 
pastangomis iš ša-

industrijos bėdos 
atgal.

tik 
bet 
jų 

re-

Smulkios Žinios
šį metą Lietuviai jaunuoliai 

kurie pradėjo lankyti Univer
sitetą yra šie: A. Krivickis ir 
J. Baltrūnas (Baublis). Jie 
įstojo j Akrono Universitetą, 
inžinierystės skyrium

V. Stukas, Jurgio Stuko sū
nūs, ir Z. Vasiliauskas, muzi
kanto Vasiliausko sūnūs, lan
ko Kent Čolegiją, Kent, Ohio. 
Įstojo į pedagogijos-mokytojų 
skyrių.

A. Berno.tavięius lanko Mia- 
I mi Universitetą, mokosi medi- .i cinos.

Mokytojas V. Darulis, kuris 
prieš kelis metus baigė Akron 
Universitetą, dabar mokytojau
ja valdiškoje mokykloje ir) 
kartu tęsia augštesnį mokslą 
pats. Už metų laiko gaus Mas- 
ter’s Degree (laipsnį).

Linkėtina šiems visiems jau
nuoliams gerų pasekmių jų pa- 
siiinktame moksle.

PAS A. Palionius ir M. Ja- 
nickius lankėsi Pr. Januškevi
čius su savo žmona 
jardo.

Ilgamečiai ‘Dirvos’ 
'ai Povilas ir Anelė

iš Cleve-

skaityto- 
Kazlaus- 

| kai, kurie užlaiko užeigą palei 
Goodyear Zeppelinų stotį, ati
darė ir gazolino pardavimo 
stotį. Kazlauskai yra malonus I 
žmones, geri Lietuviai. Pasi-1 
tikime kad Lietuviai progą tu
rėdami atlankys Kazlauskus. 
Jų įstaiga randasi už Goodyear 
Zeppelinų dirbtuvės, 1563 Tri- 
ulett Blvd. Kalnas,

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Da.vtone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

VILNIUS UŽGROBIMO MI
NĖJIMO TISKLU SUSIRIK- , 

KIMAS SPALIŲ 9

Praeitą pavasarį, kada čia 
lankėsi Vilniui Vaduoti Sąjun-Į 
gos atstovas Vincas Uždavi
nys, buvo susidaręs VVS. gra
žus būrelis vietos veikėjų, ku
rių tarpe buvo ir visų gerbia
mi veikėjai, Teisėjas V. F. 
Laukaitis, Adv. N. Rastenis ir 
moksleivis K. Laukaitis, kurie 
buvo pasižadėję veikti toje 
srityje tarp vietos Lietuvių. 
To būrelio laikinu pirmininku 
buvo nuskirtas Adv. N. Raste- i .nis.

I Vasarai prabėgus be jokio 
veikimo, į rudenį buvo mano
ma pradėti šis bei tas veikti ir 

į laikinas pirmininkas Adv. N. 
į Rastenis aplaikęs platesnius 
nurodymus VVS. darbuotei, 
Rugsėjo 21 d. buvo sušaukęs į 
to būrelio susirinkimą, tikslu 
sudaryti pastovų VVS. skyrių 
ir nustatyti viso veikimo pro

gramą. Na ir kas iš to išėjo?
Į susirinkimą atėjo tik trys 
asmenys. Kur visi kiti tą va
karą buvo tai tik jie patys ži
no.

Susirinkus tokiam mažam, 
skaitliui nebuvo galimybės kas 
nors pradėti veikti, tai trum
pai pasikalbėjus nutarta šau
kti Spalių 9 d. antras susirin
kimas, kuris manoma bus di
desnis ir bus galima pradėti 
kas nors veikti.

Taigi čiuomi yra kviečiami 
visi tautinės krypties Lietuviai 
ir Lietuvaitės, kurie tik pri
jaučiu Vilniaus Vadavimo Są
jungos kilniam darbui ir at
jaučia Vilniaus krašto Lietu
viams nešantiems žiaurią oku- 

j pantų priespaudą, ateiti šešta
dienį, Spalių 9 d., nuo 8 vai. 
vakaro, į Lietuvių salę ir pri- 
sirašyti prie VVS. vietinio sky
riaus, išsiimant Vilniaus pa
są, kurio kaina nuo 10c iki $1, i 
ir įsiklijuojant pagal savo išga
lę Vilniaus ženklelių, kurie į 
parsiduoda nuo 5c iki 50c.

Kadangi Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga jokių priverstinų duo
klių niekam neuždeda, visi V. 
V. S. nariai moka tokias duo
kles kokias jie išgali, 
nes ar metines, tai ne 
ga bet ir privalumas 
Lietuviams įsirašyti 
narių eiles ir tuomi 
tikrą savo Lietuvišką 
savo broliams žiaurių okupan
tu pavergtame Vilnijos kraš
te.

Neužmirškite ir tai kad Spa
lių 9-ta yra Vilniaus užgrobi
mo minėjimo diena, kurioje vi-j 

j sa Lietuvių tauta privalo vie
ningai pareikšti savo galingą 
balsą: Mes be Vilniaus nenu
rimsim — Vilnius turi 

j grąžintas Lietuvai.

DAINOS VEIKLA
Rugsėjo 22 d. Dainos Drau

gija laikė pirmą savo susirin- 
[ kimą po vasaros atostogų, ku
riame galutinai nutarė 

j į Philadelphia duoti 1 
| nuims Lietuviams

Diena koncertui 
I ta susižinojus su 
jos Daina. Tai 
Baltimorės Dainos Draugijos 
pasirodymas kitoje kolonijoje.

Po to Philadelphijos Daina 
Juos koncertą Baltimorėje — 

j tai bus dviejų kolonijų dainos 
chorų bendradarbiavimas.

[ DERGIMAS. Tūlas laikas 
' ttgal Bostono “Keleivyje” fil

io iš Baltimorės koresponden- 
jcija, kurioje dergiama ne tik 
I viena Dainos Draugijos choro 
narė, bet iškoneveikta ir visas 
choras, kuris tam nenaudėliui 
niekad rėra pastojęs kelio jo 
šlykštiems raštams, kurie pir
miau pasirodydavo ir tautinė
je spaudoje.

Nors po ta atsiprašant ko
respondencija pasirašęs ir sla- 
pivarde “Nevedulė”, tačiau iš 
kalbos ir rašto tono yra gerai 
pažystamas Baltimorės Lietu
viams nenaudėlis, kuris nebū
damas joks veikėjas savo šlyk-

MINĖS SPALIŲ 9 D.

Lietuvos sostinės Vilniaus, | 
I klastingai Lenkų užgrobtos, ne
užmirš ir neatsižadės Lietu
viai, bet ryžtingai ves atkak- 

’ lią kovą tol kol vėl musų sosti- j 
nė, trečdalis teritorijos, ir bro
liai ir sesutės nešą dabartinį 

'Lenkų jungą, nebus laisvi. Šią į 
ryžtingą kovą veda ir ves Vil
niui Vaduoti Sąjunga per savo į 

1 skaitlingus skyrius. Šių sky- 
j rių randasi ne tik kiekviena
me Lietuvos kampelyje bet ir 
užsienio Lietuvių kolonijose.

Gana veiklų VVS. skyrių tu
rime ir Chicagoje, didžiausioje 
Lietuvių kolonijoje Bridgepor- 

, te. Skyrius rengdamas gegu
žines ir kitas pramogas pelną 

[skiria Vilniaus Geležiniam Fon
dui.

Skyrius nutarė surengti Vil
niaus užgrobimo minėjimą šį 
šeštadienį, Spalių 9 d., Šv. Jur
gio parapijos salėje. Minėji
mas bus įspūdingas, koncerti
ne dalimi, paskaitomis ir kal
bomis Vilniaus reikalu.

mėnesi- 
tik pro- 
visiems 
į VVS. 
parodyti 

širdį

būti

i vykti 
tenaiti- 

koncertą. 
bus nuskir- 
Philadelphi- 
bus pirmas

IŠ LIETUVIŲ JAUNIMO 
KULTŪROS RATELIO

Šis Ratelis įsisteigė dar tik 
metai laiko, bet įdomiausia kad 

j jis pasiskyrė sau užduotį su
burti į vieną draugijėlę tuos 
jaunuolius ir jaunuoles kurie 
paskutiniaisiais laikais atvyks
ta iš Lietuvos į Chicagą.

Ratelis laiko susirinkimus 
kas mėnesį ir kas sykį tarp 
organizacijos reikalų svarsty
mo, išklauso po vieną paskaitą 
iš švietimo ir auklėjimosi sri
ties, kurias skaito daktarai ir 
kiti veikėjai.

Pažymėtina kad ratelis ne
priklauso ir nesikiša į bent 
kurį partinį veikimą, jo užduo
tis išlaikyti ir visur toleruoti 
savo Lietuvių kalbą, šokius ir 

-žaidimus, kitaip sakant: kalbė
kim, šokim ir žaiskim taip kaip 
Lietuvoje darėm.

Ratelio šis veikimas patinka 
ir čia augusiam jaunimui, ku- 
i ie visuomet skaitlingai atsi- 

I lanko, kiti įstoja ir nariais, bet 
su ta sąlyga kad turi taikintis 
su Ratelio nustatyta tvarka, 
kas yra vedama taip kaip ve
dama Lietuvoje.

Br. Gediminas.

I
DAYTON, OHIO

VISOKIOS ŽINUTĖS

MIRĖ LIETUVOJE 100 METŲ 
SENUKAS, DETROITIEčIŲ 

GIMINĖ
Gavome iš Lietuvos, Mocka- 

budžio kaimo, Keturvalakių v., 
| Vilkaviškio aps., laišką kad sa- 
Į vo anūkų Grinkevičių ūkyje 
! mirė šimtametis senukas Pet
ras Senkus, eidamas jau 99 
metus amžiaus. Mirė porą me
tų sirguliavęs. Jis buvo se
niausias toje apielinkėje gy
ventojas. Jis buvo stipraus' 
sudėjimo vyras, jau būdamas 
90 metų nešdavo po penkis pū
dus grudų užsidėjęs ant pečių.

Visi senųjų Senkų šeimos 
nariai buvo sveiki, tvirti ir il
gai gyvenanti žmonės. Pernai 
mirė jo sesuo, Ona Sekevičie- 
nė, sulaukus jau pilnai 100 
metų, bet iki paskutinių dienų 

' buvo tokia stipri kad per dieną 
• be vargo nueidavo po porą de-, 
' sėtkų kilometrų.

Dar tebegyvena viena jo se-[ 
’ šuo, Magdalena Bizunienė, tik 
’ pora metų už velionį jaunesnė, j 

yra taip pat dar sveika, stipri 
ir greita moteriškė.

Mes giminės Amerikoje visi 
reiškiame giliausią užuojautą 
velionio Petro Senkaus gimi
nėms Lietuvoje. O Petrui — 
tegul būna jam lengva Lietu
vos žemelė.

4-

Ona Žilinskaitė - Aksomaitie- 
nė ir Petronė šipailiutė-žilins- 
kienė-Zalionienė.

PADĖKA. šiuomi reiškiu 
| savo nuoširdžią padėką artis- 
Į tei Onai Kaskas-Katkauskaitei, 
Metropolitan Operos narei, už 
man prisiųstą savo autogra
fuotą fotografiją. Laikysiu ją 
sau atminčiai iki gyva busiu. 

Ona Aksomaitienė.

šiose dienose mirė Pranas 
Burketas, 29 metų. Jis sirgo 
sunkia ilga liga. Velionio tė
vas buvo užmuštas Platt dirb
tuvėje 1913 metais.

Dabar čia liko motina ir du 
broliai.

KOMUNISTAI PRANYKO.
1 Po Juozo Stanevičiaus vadovy- 
! ste, čia buvo susigrupavęs bū
relis komunistų, iš keleto Lie
tuvių, Vegrų ir juodukų, ku
rie -susirinkę miesto parke pa- 
šturmaudavo prieš valdžią, ka
pitalistus, ir visus darbininkus 
kurie jų žygiams nepritarda
vo, o girdavo tik Sovietų uni
jos darbininko rojišką gyveni
mą, apie kurį nieko nežino. 
Taip pat pardavinėdavo bolše
vikiškus laikraščius, ypač An
gliška kalba leidžiamą “Daily 
Worker”.

Dabar viskas nutilo. Kas gi 
atsitiko? Nagi pats vadas Juo
zas sakosi atsukęs “bendrą už
pakalį” komunizmui, sakyda- j 
mas kad žydeliai prisidengę I 
komunizmo vėliava, mulkina iri 
išnaudoja darbininkus.

“D.” Rep.

ščiais raštais tik išdergia vie
tos veikėjus be skirtumo, ar 
tai bus vyras ar moteris, ku
rie vienokiu ar kitokiu budu 
jam kada nepatiko. Tautinei 
spaudai uždarius jo raštams 
duris, susirado sau laisvą dir
vą tame cicilikų plepalapyje, 
kur ir lieja savo pažiegos tul
žį. P. P. Jaras.

WATERBU’RY, CT.
RŪPINA LIETUVIŠKAS 

KNYGAS MIESTO 
SKAITYKLAI

Pas musų veikėjus kilo i 
manymas aprūpint miesto kny- 

i gyną Lietuviškomis knygomis, 
Į kad Lietuviai galėtų pasiskai
tyti. Tas gražus darbas visu 

į smarkumu varomas pirmyn.
Tas prasidėjo maždaug se- 

i kančiai.
Buvo iškeltas klausimas klu

buose (čia Lietuviai turi du 
klubus). Tuoj buvo pasiūlyta 
išrinkti komisijas iš tų klubų, 
kas ir buvo padaryta. Prie to 
dar kelios kitos organizacijos 

' tuomi rūpinosi.
Pagaliau sukviesta tokių de

legatų pasitarimas, ir susirin- 
i kusieji išrinko komisijos val
dybą rūpintis įgijimu Lietuviš
kų knygų. Komisijos pirmi
ninku išrinktas Dr. F. J. Hill, 
jo padėjėju Jonas Tareila, nu
tarimų raštininku Jurgis že
maitaitis, iždininku Pr. Banys.

Komisijos pirmininkas Dr. 
Hill tuoj ėmėsi darbo. Jau ke
letas knygų Angliška kalba 
rašytų apie Lietuvą, randasi 
pas mus, ir dar daugiau įsigy
sime. šios knygos bus nau
dingos ir jaunajai musų kar
tai pasiskaityti apie musų tau
tos praeitį. Taipgi bus parū
pinta Lietuviškų knygų jaunų
jų Lietuvos rašytojų. Tai bus j 
naudingas atliktas darbas, iri 
kas tik norės galės tomis kny- j 
gomis pasinaudoti.

Mes pasitikime kad ir kitų 
kolonijų Lietuviai, kur miesto 
knygynuose dar nėra surinkta 
Lietuviškų knygų, pasistengs 
tą patį padaryti. Miesto kny
gynai sutinka knygas parupin- j 
ti ir priimti jeigu tik randasi I 
jų pageidauvimas.

Waterburietis. ,

su-

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” 
numeratas užrašo žinomas
tininkas Jonas Tareila, kreipki 
■.ės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

pre- 
tau-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

JAKUBASKAS Antanas, 55 m. 
mirė staiga, rastas negyvas 
namuose, Spalių 1 d., Pitts
burghe.

DYMŠA Vincas, mirė Spalių 1 
d., Homestead, Pa.

POCIUS Augustas, mirė Rūgs, 
mėn., Chicagoje. Mirė staiga 
bepietaudamas valgykloje.

DOBROVOLSKIS Ignas, pus
amžis, mirė Rugsėjo 14 d., 
Chicagoje. — Raseinių ap., 
Laukuvos par. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

RAMEIKA Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 12, Chicagoje. 
— Tauragės aps., Švėkšnos 
par., Labatmidžio k. Ame
rikoje išgyveno 36 metus.

MILAŠIENĖ Lena, pusės am
žiaus, mirė Rugsėjo 16, Chi
cagoje. Amerikoje išgyveno 

. 27 metus.
j TOT1LA Jurgis, palaidotas 

Rugp., Worcester, Mass.
AKROMAITIS Albertas, 21 

mirė Rugsėjo mėn., Baltimo- 
' re, Md.
LIUSČIKIENĖ Zofija, mirė 14 

d. Rugsėjo, Baltimorę, Md.
SUTKEVIČIENĖ Elena, mirė 

vėžio liga Rūgs. 15, Balti- 
more, Md.

PETRIKUNAITĖ Antosė, mi
rė Rūgs. 22, Buenos Aires, 
Argentinoje; Mirė ligoninė
je nuo džiovos.

MARKŪNAS Kazys, 32 metų, 
mirė nusinuodydamas Rūgs. 
5, Springfield, 111. Spėjama 
kad nusinuodijimo priežas
tis buvo šeimyniniai nesuti
kimai.

VALAITIENĖ, mirė Rūgs. 7, 
Springfield, III. Buvo 78 m.

• ir daug metų buvo suparali- 
žiuota.

KAZLAUSKAS Jonas, 21 me- 
j tų, mirė Rugsėjo 16, Chica

goje, kur buvo ir gimęs.
SILVESTRAVIČIUS Juozas,

68 m., mirė Rugsėjo 18, Chi
cagoje. Gimęs Kaune, šio
je šalyje išgyveno 49 metų.

KIŠONIENĖ Aleksandra, 33 
metų, mirė Rugsėjo 29, Chi
cagoje. Gimus West Virgi
nia valstijoje.

KALEDINIENĖ Magdalena, 74 
metų, mirė Rugsėjo 18, Chi
cagoje. '— Petrošiunų mies
telio. Amerikoje išgyveno 
15 metų.

SILKAUSKAS Liudvikas, 18 
metų, užmuštas kasant an
glis skylėje prie Tumblįng 
Run, Pa.

LATVIENĖ Magdalena, pus
amžė, mirė Rūgs. 20, Chica
goje. — Raseinių ap., Jur
barko par., Jakubaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 39 
metus.

MASALSKIS Vladas, pusam
žis, mirė Rugsėjo 21, Chica
goje. — Butkiškių p., Bau- 
kų k. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

JANKAUSKAS Mykolas, 72 
m., mirė Rugsėjo 20, Chica
goje. — Raseinių ap., Daka- 
vų par., Giržadų k. Ameri
koje išgyveno 49 metų.

VIRBICKAS Julijonas, pusam
žis, mirė Rugsėjo 22, 
goję. — Šiaulių ap., 
girio par., Lankaičių 
Amerikoje išgyveno

LUBERTA1TĖ Kastancija, 12 
metų, mirė Rugsėjo 21, Chi
cagoje, kur buvo gimus.

RUMŠIENĖ Marijona, sulau
kus gilios senatvės, mirė 
Rugsėjo, Chicagoje. — 
Švėkšnos par. Amerikoj 
gyveno 40 metų,

KRUTULIS Juozas, mirė
Rugsėjo, Wilkes-Barre,

Inkerman,

Judita,
So. Bos-

18

m.

Chica- 
Skais- 
kaimo. 
27 m.

21
Iš 
iš-

16 
Pa.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III

BLOŽIENĖ Kazė, mirė Rug
sėjį 13, Brooklyn, N. Y. — 
Kėdainių ap., Baisogalos v., 
Augmenų k.

KAVALIAUSKIENĖ Elzbieta, 
68 metų, mirė Rugsėjo 17, 
Brooklyn, N. Y.

CERNEVIČIUS Matas, mirė 
Rugsėjo 14, Wilkes-Barre, 
Pa.

VILČINSKAS Juozas, palaido
tas Rugsėjo 15, 
Pa.

MIKALAUSKIENĖ 
mirė Rugsėjo 9,
ton, Mass. — Gardino rėd., 
Marcinkonių p., Musteikų k., 
po tėvais Overaitė. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

VISOCKIS Antanas, 52 metų, 
mirė Rugsėjo 16, Minersvil- 
le, Pa.

GALINAITĖ Bronė, 24 metų, 
mirė 19 Rugpjūčio, Buenos 
Aires, Argentinoje. Mirė po 
nevykusios operacijos nuo 
apendicito. Gimus Šiauliuo
se.

PETRUKONYTĖ Antosė. 
metų, mirė 
nos Aires, 
Alytaus ap., 
kų kaimo, 
vos.

i, 26
Rugp. 22, Bue- 
Argentinoje. — 
Seirijų v., Roč- 
Mirė nuo džio-

MONTREAL
CLEVELANDIECIAI MONT

REALE
Pas Dagilius Montreale lan

kėsi J. Budas su šeima iš Cle
velando, prabuvo čia Rugsėjo
I, 2 ir 3. Aplankė ir A. Lei- 
moną, kurio du broliai gyvena 
Clevelande. Taip pat svečiai 
aplankę Lietuvių Klubą, apžiu
rėjo visą salę, paskiau apžiu
rėjo Black Horse bravorą, kur 
lankytojai specialiai leidžiami 
ir aprodomi kaip 
mas.

Rugsėjo 10, 11 
rodė savo filmas
J. Januškevičius Jr.. 
dienas rodė penkis kartus, ir 
žmonių kas kart buvo susirin
kę pilna salė ir visi gėrėjosi 
Lietuvos gražiais paveikslais.

MIRĖ. Rugpjūčio 30 d .mi
rė Montrealo gyventojas Simo
nas Kvietkauskas, 60 metų 
amžiaus. A. Dagilis.

alus dirba-

ir 12 .d. čia 
iš Lietuvos 

Per tris

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas”

130 Congress Avenue 
tVaterbury, Conn.

KELIONE Į LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Spalių 
Spalių 
Lapk. 
Gruod.

23
36
18

8

■

pirkdami

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgiį, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New Yorki 
KUNGSHOLM .. 
GRIPSHOLM _____
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM _____

Sutaupysit pinigų
laivakortę ten ir atgal.

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

Swedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center,
Chicago. III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Michigan Av. 

154 Boylston St.
107 Clifford St.
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GERB. SPRAGILO EKSKURSIJA I CLEVE
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PARKAI IR TAUTINIAI 
DARŽELIAI

Miesto ribose yra kele
tas viešų parkų, bet trys 
jų, kurie tęsiasi vienoje ei
lėje nuo Erie Ežero abiem 
pusėm upelio, Lietuviams 
yra geriausia žinomi. Tas 
upelis vadinamas Doan, ir 
atiteka per visokius grio
vius iš pietų. Upeliukas 
menkas, tik vaikams brai
dyti, bet abiem šonais pu
sėtinai status krantai .Tas 
paupelio plotas netiko nei 
namams statyti nei žem
dirbystei, taigi miestui di
dėjant, tie žmonės kurie 
turėjo plotus žemių apie 
upelio pašones, jas išparda
vė namams statyti, o upe
lio krantus padovanojo 
miestui. Miestas pavadino 
tas jų dovanas jų vardais, 
ir dabar turime, to upelio 
tėkmėje, pradedant liuo 
Ežero, tris parkus: Gor
don Park, kuris tęsiasi nuo 
ežero iki St. Clair avenue. 
Antras parkas yra Rocke- 
feller, jo ribos eina nuo St. 
Clair iki Superior avenue. 
Trečias parkas prasideda 
nuo Superior ir eina iki 
Payne avenue. šis parkas 
pavadintas jo dovanotojo 
Wade vardu.

Gordon parkas ir Rocke- 
feller parkas Lietuviams 
geriausia žinomi ir juose 
Lietuviai dažniausia lan- 
si. Dabar, kai Rockefeller 
parke išstatytas Lietuvių 
Kultūrinis Darželis, Lietu
viai jį nuolat lanko, ir čia 
rasi Lietuvių atvykusių net 
iš kitų miestų.

Kultūriniai Darželiai tę
siasi beveik nenutraukia
ma eile nuo Superior ave
nue iki St. Clair Avenue.

Šiame parke, pirmiausia 
inėjus, pakliuvi į Amerikos 
Legiono Taikos Darželį, 
po to į Amerikos Valstijų 
Darželį.

Šie du Darželiai įrengti 
tik metas laiko atgal, ir 
nėra kuo labai atžymėti, 
ten stovi tik po paminklą 
ir viskas.

Gražus ir didelis yra 
William Shakespearo, An
glo rašytojo, atminčiai iš
statytas Darželis. Jis bu
vo pats pirmutinis Kultū
rinių Darželių mazgas — 
jis įrengtas virš 20 metų 
atgal.

Ten pat skersai bulvarą 
tuno Žydų Kultūrinis Dar
želis, nuo kurio gavo savo 
nfintis ir kitų Tautų Dar
želiai, kurie išrengti toliau 
į šiaurę tuo pačiu upelio 
krantu, iki St. Clair avė.

Reikia pasakyti kad Lie
tuvių Darželio mintis atsi
rado antra po Žydų.

Kaip tik Žydai sumanė 
įrengti savo Darželį, tuoj 
nuo jų mintį gavo savo 
Darželį įrengti ir Lietuviai, 
nes pasitaikė taip kad į žy-

dų Darželio organizavimo 
susirinkimą šiuo laiku ru
denį 1929 metais buvo pa
kviestas ir “Dirvos” redak
torius, kuris parėjęs iš to 
susirinkimo pradėjo orga
nizuoti fondą Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui statyti. 
Pirmutines stambias Lie
tuvių Darželio fondui au
kas davė: “Dirvos” redak
torius Karpius, Jonas Bra
zys, ir Povilas Šukys. Tie 
trys yra taip sakant įstei
gėjai Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Fondo.

Kiti dabar ir pyksta ir 
čiaudo jeigu kas pasako 
kad Lietuvių Darželio su
manytojas buvo “Dirvos” 
redaktorius, bet ką pada
rysi: ne visiems tenka bū
ti garbė visko gimdytojais 
ar krikštytojais, kas nors 
turi būti pirmutinis. “Dir
voje” Rugsėjo mėnesį, 1929 
metais buvo parašyta juo
du ant balto kad Žydai pa
siėmė steigti savo Tautinį 
Darželį, kuriame nori iš
statyti paminklus savo žy
miems filosofams. Lietu
viai buvo raginti rūpintis 
gauti iš miesto žemės savo 
Tautiniam Darželiui. Ta
me numeryje buvo pažy
mėta “Dirvos” redakto
riaus skiriama pirmutinė 
auka $10 Lietuvių Darže
lio fondui, ir vietos Lietu
viai buvo šaukiami į susi
rinkimą Lietuvių salėje su
daryti Lietuvių Darželio 
Fondą. Susirinkimas įvy
ko, ten patiekė auką Jo
nas Brazys, rūbų siuvėjas, 
$20, ir P. Šukys, druko- 
rius, padėjo $5. Viso pasi
darė $35 — tai buvo Lie
tuvių Kultūrinio Darželio 
fondo pradžia.

Vėliau miesto politikie
riai, paėmę mintį apie Tau
tinius (’ v _
siūlyti tautoms sklypus že
mės jų darželiams, už pa
rėmimą jų politikoj, ir Lie- 
nio Darželio Sąjungą, kuri 
ir įrengė Lietuvių Kultū
rinį Darželį.

Tautiniai Darželiai visai 
užbaigti yra šių: Žydų, Vo
kiečių, Lietuvių.

Italai ir Lenkai, kurie 
norėjo pralenkti Lietuvius, 
liko pusiaukelėje: jų Dar
želiai nešti ir pamesti — 
nei baigiami, nei nebaigti.

Kitų apie 15 tautų dar
želiai tebėra 
siaukelėje, ir 
kada baigti.

LIETUVIAI

I

Lenkų užimtoje Lietuvos sostinėje Vilniuje yra daug gražių ir architektūros atžvilgiu didžiai 
vertingų bažnyčių. šiame paveiksle maome šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias; dešinėje pusė
je matyti šv. Mykolo bažnyčios šventorius. Tsb.

Lietuvos Karo Aviacijos Švente
Mjr. S. Narušis.

KAIP DU LAKŪNAI IŠTRU
KO Iš LENKŲ NAGŲ 

(Pabaiga iš pereito nr.)
Spalių 27 d. (1920 metais) 

su Lietuvos lakūnais irgi bu
vo nelaimingas įvykis, kuris 
laimingai užsibaigė. Lakūnas 
šabanavičius ir dabartinis Ma
joras Jablonskis skrido jieško- 
ti Lenkų šarvuoto traukinio, 
veikiančio Lentvaravo - Pabrė
žęs ruože, šarvuočio nerado. 
Bombas išmėtė ant Lenkų rai
telių voros, kuriė jojo Pane
riais Musninkų link. Tik iš
metus bombas, kaž kas spro
go variklyje ir propeleris nu
stojo suktis. Leidosi jie tie
siai į rankas tiems patiems 
Lenkams, ant kurių išmetė 
bombas. Tupiant lėktuvas at
sistojo ant nosies.

čia pat per lauktis lėkė Len-

— tuomi ir prasidėjo Lie
tuvių skyrimasis nuo Len
kų draugijų ir parapijų.

Apie 50 metų atgal atva
žiavusių Lietuvių dar vie- 
nas-kitas tebėra gyvas.

Lietuvių kolonija prasi
dėjo apie tuolaikinį mažių-, 
ko miesto, centrą, o pas
kiau atsikėlė į St. Clair ir 
E. 20-tą gatvę, kur toje te
ritorijoje vėliau išsistatė 
savo bažnyčią ir kur pri
viso Lietuvių biznierių.

Ten prasidėjo ir ‘Dirva’ 
ir ten išdygo visos Lietu
viškos draugijos, chorai ir 
kuopos, kurių daug dabar 
jau išnykę.

Nebuvo Amerikoje tokios 
Lietuviškos visuomeniškos 
organizacijos kurios kuo
pų po vieną, dvi ar daugiau 
nebūtų įsikūrę ir Klyvlan
de. Apie 20 metų atgal čia 
klestėjo chorai kurių narių 
skaičius siekė: “arti šimto, 
ir buvo jų ne vienas bet du 
ir kartais trys.

Lietuviai įsisteigė vieną 
ir kitą finansines įstaigas. 
Vėliau įsigijo naują baž
nyčią, ir Lietuvių centras 
persikėlė į Superior ir E. 
67—69 gatves, kur dabar 
randasi bažnyčia, bankas, 
salė, “Dirva” ir kitos Lie
tuviškos biznio įstaigos.

Senesniais laikais Lietu
viai turėjo biznierių gana 
turtingų, dabar tie išnyko. 
Yra keli gerai stovinti biz
nieriai, o kiti tik smulku
čiai.

Lietuviai paplito gyven
ti po visus miesto galus ir 
kampus, ir iš šio bokšto 
matau daugybės jų namų 
kaminus.

Senųjų draugijų išliko 
tik nekurios; organizacijųLILY JlUlkUl J VI

darželius, •• pradėjo kuopos laikosi tos kurios 
nariams duoda pašalpą, o 
šiaip kultūriškų organiza
cijų kuopos veik visos iš
kriko.

Veikėjai tie kurie 20 ir 30 
metų atgal suko Klyvlando 
Lietuvių gyvenimo ratus, 
dabar nusenę, arba išmirę 
arba išvažinėj ę. Keletas 
smarkesniųjų tuoj po karo 
išvažiavo Lietuvon ir ten 
įsigyveno.

Jeigu reikia kokį veiki
mą pravesti tai jau sunku 
darbininkų gauti, nors dar 
tebėra užtektinai tokių ku
rie garbės nori ir tik jos 
jieško.

Tai tokia mano pasaka 
apie Klyvlando miestą ir 
jo Lietuvius, ką viską per
galvojau šiame Terminai 
Bokšte žvalgydamasis.

Pargryžęs į redakciją tą 
vakarą, radau gerb. Re
daktorių labai linksmą, ir 
dėl to kad jis pirmą kartą 
važinėjosi ekspozicijos ze- 
pelinu ir dėl to kad aš iš- 
pildžiau savo prižadą ir 
atlikau savo senai žadėtą 
Ekskursiją į Klyvlando 
Terminai Bokštą.

statymo pu- 
kažin ar bus

KLYVLAN- 
DE

Yra žinių kad pirmuti
niai Lietuviai Klyvlande 
atsirado apie 1871 metais 
— 66 metai atgal. Pirmu
tiniu Lietuviu šiame mies
te pripažystamas Pranas 
Freimonas, Vokiška pavar
de, bet buvo Lietuvis, dėl 
to kad jis darbavosi Lietu
vių tarpe ir buvo pirmuti
nis Lietuviškos Šv. Jurgio 
draugystės organizatorius

kų raiteliai prie lėktuvo. La
kūnai skubiai uždegė lėktuvą 
ir patys nuskubėjo į artimą 
miškelį. Tačiau pasislėpti miš
kelyje nebuvo kur, todėl jie nu
tarė gulti už kelmų ir laukti 
kas bus. Lenkai prijojo lėk
tuvą, apžiurėjo ir tuojau pa
suko miškelio link, kur nusėdo 
nuo arklių ir, ištiesę grandine 
žmogus nuo žmogaus per pen
kis žingsnius, pradėjo eiti per 
miškelį. Musų lakūnams išsi
gelbėti nebuvo jokios vilties, i 
Prieš lakūnus buvo šioks-toks 
liūnas, Lenkai pabandė bristi 
tiesiai, bet pamatę kad klimp
sta, vieni pasuko į dešinę, kiti 
į kairę — ir taip, padarę tarpą, 
apsuko liūną. Praėjo pro liū
ną ir vėl suartėjo, bet čia jau 
baigėsi miškelis. Lakūnai gra
žiai tysojo ant žemės nuo Len
kų per kokius 10 žingsnių.

Lenkai čia pat sustojo, užsi
rūkė ir atgal nebežiūrėjo., Iš 
kalbos lakūnai suprato kad 
Lenkai nutarė esą lakūnai su
degę lėktuve, todėl jų jieško- 
ti miške nesą prasmės. Len
kai nuėjo iki krašto miškelio 
ir kiek parėkavę, sugryžo prie 
arklių. Lenkų neakylumo dė
ka musų lakūnai išvengė ne
laisvės, o gal dar ir blogesnio 
likimo, ir po įvairių nuotikių 
per keturias dienai pėsti lai
mingai pasiekė Ukmergę.

Išviso per 1920 metus Lie
tuvos lakūnai Lenkų frontan 
atliko 93 skridimus. Daugiau
sia skridimų atliko Ltn. Dob
kevičius; išviso skraidė 29 la
kūnai. Kiek nuostolių pada
rė Lietuvos lakūnai Lenkams 
tiksliai nėra žinoma, bet nebu
vo nei vieno skridimo be bom
bų ir šovinių, o lėktuvai gryž- 
davo visada tušti. Bombų pa
imti Lietuvos lakūnai nešyk- 
štėdavo, kas matyti iš šio įvy
kio. Kartą Ltn. Gustaitis (da
bartinis aviacijos viršininkas) 
paėmė tiek bombų kad lėktu
vas, prabėgęs visą aerodromą, 
negalėjo atsiplėšti nuo žemės.

Lenkų aviacija buvo visiš
kai neaktyvi. Per visą karą 
jie tepasirodė tik keletą kartų. 
1920 metų Lapkričio mėn. at
skrido vienas Lenkų lėktuvas 
į Kauną ir išmetė 5 bombas 
šalia zepelino angaro, tačiau 
žymių nuostolių nepadarė.

Lapkričio 6 d. buvo atskridę 
jau du Lenkų lėktuvai, bet Lie
tuviai juos tuoj nuvijo. Tuo 
pat laiku artinosi ir kitas Len
kų lėktuvas prie aerodromo, 
bet pamatęs kylant musų lėk
tuvą, pasuko atgal ir pabėgo. 
Kare su Lenkais musų jauni 
lakūnai ir žvalgai išbandė savo 
jiegas, įsigijo daug praktiškų 
žinių ir patyrimo, kas vėliau 
jiems labai pravertė, gilinant 
savo teoretines žinias.

LIETUVOS KARO AVIA
CIJOS VYSTYMASIS 

IR AUKOS
Pasibaigė karas su Lenkais 

ir bolševikais, nurimo šalis, 
krašto gyvenimas sugryžo į 
normalias vėžes. Visos sritys 
sugryžo prie kūrybinio darbo, 
pradėjo ir jaunutė Lietuvos 
aviacija kurtis, augti ir stip
rėti. Atsirado pasiryžėlių, ku
rie be specialaus mokslo, vien 
tik literatūra pasiremdami pra
dėjo galvoti apie Lietuviško 
lėktuvo pastatymą.

1921 metais talentingas kon
struktorius Ltn. Dobkevičius 
pastatė savo lėktuvėlį Dobi I, 
1922 
Dobi 
8 d. 
Dobi
Aleksote, prie dabartinio Tech
nikos fakulteto rūmų, ir žuvo.

Kartu su Ltn. Dobkevičium 
pradeda konstruktuoti antras 
Lietuvos konstruktorius, Pik, 
Inž. Gustaitis, kurs, pradėjęs 
nuo Anbo I su 148 kilometrų 
greičio į valandą, dabar jau 
pasiekė Anbo 41 su 370 km. 
greičio per valandą. Jo su- 
konstruktuoti lėktuvai savo 
gerais duomenimis ir geru pa
valdumu teikia džiaugsmo ne

m. — Dobi II, 1925 m.— 
III. 1926 metais Birželio 

lakūnas, bebandydamas 
III, užkliuvo už medžių

>11B A

tik Lietuvos visuomenei, ka
riuomenei ir lakūnams, bet sa
vo gražiais pasirodymais ste
bina ir užsienio aviacijos sri
ties žinovus.

Tiek taikos, tiek karo metu 
aviacija yra pavojinga ginklo 
rūšis ir joje lakūnų mirtingu
mas nuo įvairių avarijų neiš
vengiamas nei Lietuvoje nei 
kitose valstybėse.

Lietuvos aviacijoje nuo pra
džios iki dabar amžinai suglau
dė sparnus 2Q lakūnai, būtent:

Karo lak. F. Šulcas,
Ltn. Rauba,
Ltn. Kumpis, 
Lak. Kaputauskas, 
Jaun. Ltn. Inž. Vacietas, 
Viršila Kačiusis,
Ltn. Zakšauskas, 
Ltn. Szelmokas, 
Viršila Kraucevičius,
Ltn. Maila,
Ltn. Inž. Dobkevičius,
Ltn. Mačiokas, 
Pusk. Mažonas,-- • 
Ltn. Tumelis, 
Kpt. Nastaras, 
Kpt. Kuncaitis, 
Ltn. Vedeika, 
'Pusk. Ačas,
Viršila Kairaitis, 
Pusk. Stankūnas, 
Ltn. 
Ltn. 
Lak.
Ltn. 
Kar. 
Kpt.
Pusk. Sargautas,
Ltn. Skražinskas, 
Ltn. Šabonas.
Visi čia paminėti lakūnai 

vo sąrašo eilėje.
Lietuvos karo aviacija pra

dėjus iš nieko, tariant, per 
trumpą 18 kūrybos, metų lai
ką, per dideles aukas, pasiryži
mą, pasišventimą ir atsidėji
mą pasiekė tai ką šiandien tu
ri. Ką turime mes šiandien 
tai jau teko visiems matyti per 
eilę metų ruoštas aviacijos 
šventes, o praėjusių metų šven
tėje aviacija parodė dideles 
savo jiegas ir mokėjimą bei 
sugebėjimą 
moderniškų 
kalavimus.

Jei ir 
liais žengs
jei toliau ją bent moraliai rems 
Lietuvos visuomenė, tai per 
sekantį 18 metų laikotarpį Lie
tuvos padangių tvirtos lėktu
vų voros tiek sutvirtės kad dėl 
pavojaus iš oro kraštas galės 
būti ramus. (Galas).

Mačkus, 
Stukas, 
mok. Meškėnas, 
Kvietinskas, 
asp. Klygis, 
Nekrošis,

žu-

atlikti ir išpildyti 
kautynių ore rei-

toliau tokiais šuo- 
Lietuvos aviacija,

GYVATĖS, šikšnosparniai ir 
rupūžės gali išgyventi be mai
sto ilgiau negu kurie kiti su
tvėrimai.

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:patalpinti šia kaina:

50c
tris

Priduokit 
vos”

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

PASTABA KORESPONDENTAMS

Atėjus Spalių 9-tai — Lie
tuvos sostinės Vilniaus už
grobimo minėjimui — viso
se kolonijose būna visokių 
parengimų, kuriuos kores
pondentai nori plačiai apra
šyti ir net nori sutalpinti 
sutalpinti visokias rezoliuci
jas.

Kadangi tų rezoliucijų tu
rinis kasmet tas pats todėl 
nėra prasmės jas pakartoti 
laikraštyje, svarbu siųsti tik 
Į tas vietas kur reikalinga. 
Todėl nepykit jei keno bus 
ir atsiųstos, o netilps.

Taip pat, dėl vietos sto
kos, korespondencijos reika
linga bus trumpinti, todėl

korespondentai prašomi jų 
neištęsti. žinokit kad rei
kia duoti vietos ir kitų mie
stų korespondentams, ne tik 
jūsų korespondencijai.

Bendrai, redakcija pasilai
ko sau teisę korespondencijas 
trumpinti sulyg savo' nuožiū
ros. Taigi rašykit trumpai 
jeigu norit kad jūsų raštai 
nebūtų trumpinami.

“Dirvos” Redakcija.

FLORIDĄ lankanti žmonės 
kasmet ten praleidžia tarp 
dviejų ir trijų šimtų milijonų 
dolarių. Ten žmonės daugiau
sia vyksta žiemos metu.

Statement of the Ovvnership, Management, Circulation, 
etc., Req«rired by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1937

Statė of Ohio " 1 ■
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the Štate and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been dūly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUŠINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his‘ knoxvledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in theį above caption, reąuired by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio. 
Managing Editoi: K. S. Karpius
Business Manager: K. S. Karpi us, 844 Parkwood Dr. Cleveland, O.
2. That the owners are: (
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio.
Lietuvos Kredito Bankas, Kapnas, Lithuania.
V. S. Jokubynas, Chicago, III.
3. That the kno’.vn bondhelders, mortgagees. and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of totai amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so statė)

THERE ARE NONE.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the numes of the 

owners. stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company būt also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustėe is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af- 
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions•un
der which stcckholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person,' association, or corporation has any interest 
direct or ir.direct in the said stock, bonds, or other securitiei. Shan as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or othenvise, to paid subscribers 
during the

THIS

My

Th?.t the average number of copies of each issue of this publica- 

six months preceding the date shown above is:*
IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPIUS, Business Manager.
and subscribed before m e this 2nd day of October, 1937

P. MULIOLIS, Notary Public.
Sworn
comm. expires Sept. 26, 1939.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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.

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

Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS 
Kaunas

1

2

3

4

turtui galima padaryti nedidelį iš- 
žiniiį kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania
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NE GEDULĄ! AMERIKA GALI
BŪTI PIRMUTINĖ....

CPALIŲ 9-ta diena nuo 1920 metų — kuomet Lenkai 
užgrobė musų istorišką sostinę Vilnių, — paliko 

Lietuvių tautai minėtina diena.
Tik, kažin kodėl, greičiausia per klaidą, pat pra

džioje, ta diena paskelba “Vilniaus gedulos” diena, ir 
daugelyje ta “gedulą” (arba “žėlaba”) taip prigijo kad 
ims kelis metus laiko iki bus išrauta iš minčių.

Lietuvoje “Vilniaus gedulą” naikinama, bet ir ten 
prigijus laikosi tūloje dalyje spaudos ir veikėjų.

VILNIAUS-GEDULOS JOKIOS NĖRA! Ta diena 
yra ir turi būti Lietuvių tautos protesto prieš Lenkų 
plėšiškumą diena, Lietuvių pasiryžimo kovoti už Vilnių 
iki jis bus atvaduotas diena — diena kada susistiprina- 
ma dvasioje kovoms atgauti savo sostinę, jeigu per me
tą ta dvasia kiek apsilpnėja, atbunka.

“Dirva” jau kelintas metas skelbia ir skelbs nuola
tos kad mes neturim užsitraukti ant savęs jokio gedėji
mo ne tik Spalių 9-tą, bet ir nei vieną kitą dieną, iki 
Vilnius nebus atvaduotas!

Gedėjimas tinka tik ten kur dalykas ai’ asmuo žu
vęs ant visados! Mes niekad nepripažinom kad Vilnius 
musų tautai žuvęs — mes visada skelbiam kad Vilnius 
yra musų ir musų bus — tai ko gedėti? Jeigu priešas 
jį klastingai pagriebė ir laiko, Vilnius dar nežuvęs, iki 
mes gyvenam!

Vilniaus užgrobimo dienos rengėjai neprivalo ren
gti jokios gedulos, bet protesto ir pasiryžimo Vilnių at
gauti! Nepridera tokiame parengime prašyti publiką 
atsistoti vienai minutai išreiškimui “gedulos”: tuo bu
du mes prisipažintume kad mes neturim vilties Vilnių 
atgauti, kad nepasitikim savo spėkoms jį atgauti, ir tik 
apgailaujame jo netekę!

Galima skelbti gedulą už žuvusius kovotojus dėl Lie
tuvos laisvės, o dėl Vilniaus — kalbėti uždegant Lietu
vio dvasią kad jis ryžtųsi kovoti už musų sostinės atga
vimą, kad remtų pinigiškai tą darbą, ir kad vieningai, 
pakilusiu upu, išneštų protestą visam pasauliui prieš 
Lenkus!

VILNIAUS PASŲ IR ŽENKLŲ REGISTRACIJA
Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro iš Kauno patvar

kymu, Amerikoje veikianti *V. V. S. skyriai prašomi 
suregistruoti' visus Vilniaus pasus, išdalintus Amerikos 
Lietuvių tarpe. Reikia registruoti tuos pasus kurie tu
ri įlipyta nemažiau kaip už 55 Amerikoniškus centus 
ženklelių. Pasai turi būti suregistruoti ant popieros 
lakštų, kuriuose butų pažymėtas: eilės numeris (kas 
anksčiau paduos pasą registruoti), Vilniaus paso nu
meris, savininko vardas in pavardė, ir. pase įlipintų žen
klelių suma. Toks registracijos lapas turi būti patvir
tintas vietinio Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriaus pirmi
ninko ir valdybos narių parašais.

Pasibaigus registracijai, nevėliau kaip iki Lapkri
čio 15 dienos visi lapai turi būti, kartu su surinktais pi
nigais, atsiųsti Generaliniam Konsulatui New Yorke 
(16 W. 75th Street), persiuntimui Vilniui Vaduoti Są
jungos Centrui Kaune, kad visi įregistravusieji pasus 
galėtų dalyvauti Vilniaus Geležinio Fondo dovani} pa
skirstyme ir, gal būt, laimėti 3000 litų ar mažiau.

. Prieš išsiunčiant, visi lapai bus patikrinti Generali
niame Konsulate ir nustatyta kuris VVS. skyrius, ko
mitetas ar organizacija daugiau suregistravo pasų ir 
atsiuntė pinigų pinigų per Spalių mėnesį, ir kuris iš jų 
Vilniaus vadavimo darbe yra pirmas, antras, trečias, ir 
tt. Visos tos žinios su veikėjų pavardėmis bus paskelb
tos. Amerikos Lietuvių spaudoje ir Lietuvoje, “Musų 
Vilniuje”. Veikliausieji skyriai, suregistravusieji nema
žiau kaip 100 Vilniaus pasų, bus Konsulato rekomen
duoti įrašyti į Vilniaus Geležinio Fondo Aukso Knygas 
ir gaus-dar atitinkamą veiklumo pažymėjimą.

VVS. skyrių valdybos visą reikalingą medegą są
ryšyje su Spalių mėnesio 'Vilniaus vajum gali užsisaky
ti tuojau iš Generalinio Konsulato. Konsulate galima 
gauti: Didžiųjų Vilniaus pasų po $1.00, mažųjų Vilniaus 
pasų rėmėjų registracijai po 10c ir įvairių ženklelių li
pinti į pasus.

Taigi, šis Vilniaus vajus surištas su savo rūšies pa
sižymėjimu Amerikos Lietuviams darbuotojams, todėl 
Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai — kur jų nėra, lai 
tuoj susidaro — ir paskiri veikėjai gali pasidarbuoti 
padidinimui paramos Vilniaus reikalui, ir pasiekimui 
sau pasižymėjimo.

SOVIETŲ PREMJERAS 
ATSTATYTAS

Maskva. — Taduikistano 
sovietų galva tapo pavary
tas iš vietos. Apkaltintas 
“špiegavimu fašistų vals- 
stybei”. Jis be abejo jau 
sušaudytas.

Iš keleto vietų Rusijoje 
praneša kad vėl sušaudyta 
desėtkai žmonių.

Azove sušaudyta 13 ap
kaltinti grudų naikinimu.

Kazakstane sušaudyta 5 
grudų darbininkai už mai
šymą prastų grudų su pa
rinktais. 

Irkutske sušaudyta 20 
vagių, vyrų ir moterų.

Iš EUROPOS smarkiai 
plaukia Amerikon pinigai. 
Iki šiol Europiečių padė
liai ir kitokį investmentai 
Amerikoje siekia 9 bilijo
nus dolarių. Tik per pir
mą pusmetį šymet įplaukė 
visas bilijonas dolarių.

Ne visų veislių uodai už
puldinėja žmones. Nekurie 
uodai atakuoja tik paukš
čius, o kiti visai nečiulpia 
kraujo.

kurie iki šiol kalbėjo apie 
Amerikos nesikišimą ir lai
kymąsi nuošaliai tarptau
tinių kivirčių, reikalaujan
čius kad Amerika skelbtų 
Japonijai karą!

Mintys ir veiksniai persi
keičia per naktį. Įžeidi
mas valstybės yra didžiau
sia priežastis karui pradė
ti.

Tikėkit arba ne — Suv. 
Valstijos gali būti pirmu
tinės pradėti kitą pasauli
nį karą — ir tai už sveti
mas bėdas: bandydamos 
užtarti Kiniją....

Prez* Roosevelt kalbėda
mas Chicagoje prieš kele
tą dienų, išreiškė griežtą 
pasmerkimą karo jieškan- 
čioms valstybėms, nieko ne
įvardindamas.

Bet sugryžus į sostinę, 
Spalių 6 d. jau oficialiai 
visos valstybės vardu įta
rė Japoniją laužyme su
tarčių padarytų užtikrini
mui Kinijos neliečiamybės.

¥ ¥ ¥

Japonija žino kad ji tą 
sutartį laužo, todėl nepai
sydama nieko, atrėžia Suv. 
Valstijoms jog neduos nie
kam kištis į jos reikalą su 
Kinais.

Suv. Valstijų balsą prieš 
Japoniją paėmė Tautų Są
junga, kuri dar drąsiau 
prabilo, Japoniją kaltinda
ma. Tautų Sąjunga reika
lauja, kaip ir Prez. Roose
velt pataria, kad butų su
šaukta devynių valstybių, 
kurios garantavo Kinijos 
neliečiamybę, konferencija. 
Tarp tų valstybių yra Ja
ponija ir Suv. Valstijos.

Japonija gali užsidegti 
dėl Amerikos kišimo ir no
ro priversti Japoniją pasi
traukti iš Kinijos, ir taip 
įžeisti šią valstybę kad ku
rį nors rytą atsikėlę pama
tysim Amerikos laikraščius

Prez. Roosevelt butų ge
riau padaręs palikdamas 
Tautų Sąjungai su Japoni
ja žaisti.

Gal šis Prez. Roosevelto 
žygis buvo jo strategija 
nušluoti į šalį visos Ameri
kos reikalavimą pašalinti 
iš vietos Aukščiausiojo Tei
smo Teisėją Black, tačiau 
tas žygis gali nuvesti daug 
toliau negu užsimota.

Nereikia manyti kad ka
ras ir kils tuo budu kaip 
čia aiškinama — ir neno
rėtume kad kiltų.

Tačiau dėl svetimų bėdų 
daug kartų pašaliniai buvo 
įvelti, ir dabar gali įsivel
ti.

Nors visi laukia karo ky
lant tarp Europos valsty
bių, Amerika galėtų grei
čiausia stoti į karą, nes 
jos gyventojai pinigų turi, 
nežiūrint kad pati valsty
bė ir skolose.

VILKŲ MEDŽIOJIMO BUDAS
Pykšt-paukšt! girdisi silpni šūviai.... bet 

ne vien šūviai — girdisi bruzgesiai ir nubugu- 
sių vyrų šauksmai.

Laukan išlindę dairomės, matom: genero
las su krengeliais į medį įčiuožęs ką tai burbu
liuoja; grafas ir kiti už medžių užlindę graibs
tosi skubinai šautuvus užlioduoti. Vien tik miš
ko sargas, tvirtai rankom kurielį laikydamas, 
juo ploja ir vilkui gyvastį iš kūno trenkia.

Kas atsitiko buvo tai — ponai visus šuvius 
ant dvejeto vilkų paleido ir kaip trečias pasiro
dė, jį krengeliuotas generolas revolveriu sužei
dė, tuomi vilką įsiutindamas, ir kaip vilkas at
sisukęs ant jo puolė, šviesus ponai pagalbos 
šautuvuose neturėjo. Vien tik miško sargas 
prišokęs kurieliu vilką nudaužė.

Jei ne miško sargas, Rusų kareivija butų 
vienu generolu pamažėjus. L. P. U.

BEDARBIŲ SURAŠĄS
Suv. Valstijų valdžia pa

siryžo padaryti bedarbių 
surašą. Laiškanešiai išda
lins po visus namus klau
simų korteles, kuriose yra 
tbkie klausimai: ar esi vi
sai be darbo, ar laikinai be 
darbo, ar norį darbo? Ko
kį darbą gali dirbti, kokios 
esi rasės, ir tt.

Gavę tokias blankas šei
mininkės nesunaikinkit — 
jas turės išpildyti visi ku
rie nedirba ir nori dirbtu

AFRIKOJE ir AZIJOJE yra tam tikra vei
slė Jeopardų, kurie yra greičiausi gyvūnai pa
saulyje. Jie bėga virš mylios greitumu į mi- 
nutą. Jie minta medžiodami baukščius gyvius.

¥ ¥ ¥
DAUGUMA mes prarandam daugiau pini

gų su gerais draugais, negu klastingais suk
čiais.

* * ¥

DIDELIO pasitenkinimo turi žmogus at
likdamas gerą darbą, nors už tai jis negauna 
daugiau mokėti.

¥ ¥ ¥

NORS ir mažai įgauto patyrimo tankiai ap
verčia aukštyn kojom daug teorijos.

ATEITIES ŽYGIAI

ZIGMO GĖLĖS LITERATŪRINIS 
PALIKIMAS

Ką mes šiandien, yyrai, padainuosim, 
Ką šiandien minėsim?
Didi laisvė žydinčiuos laukuos, 
Debesėliai negirdėtai šviesus.

Žvanga dalgiai pievų žalumoj,
Lengva vėjui aidas nešti....
Kokios reiktų dainos
Kad girdėtų kraštas?

Žvelgia akys, žiuri į rytus
Ir į vakarus, ten pro rugius....
Mes padainuosim, padainuosim šį rytą
Apie didžiuosius ateities žygius!

Čia aidėjo Mindaugo ragas,
Čia žygiavo kunigaikščių pulkai.... 
Šiandien musų širdys dega — 
Aidės, dar aidės ragai!

Nebaisu nei kiek bus ir mirti
Po laimėjimų laurais žaliais!....------
Pakelėj pakilo šulinio svirtis,
Kol praeisim, ji nenusileis.

Neliūsk, mergaite, — nėr ko liūsti, 
Nes musų dalią juk žinai....
Bet tu matysi Vilniaus miestą,
Mes kartu nueisim tenai!

Padėkosim ten Aušros Vartam,
Kad nereiks broliam jungo nešti....
Garsiau, vyrai, dainą, garsiau — 
Tegu girdi visas kraštas!

“Karys”. .. Juozas Gražulis.

RUDUO
Į mano krutinę ruduo įsibriovė
Ir žydinčius džiaugsmus ir meilę išrovė! 
Man draskančius speigus ir šaltį pasėjęs, 
Blaškos krutinėję rudeninis vėjas —
Ir blaškos ir daužos ir šaldo man jausmus 
Širdžiai suteikdamas dvasinius skausmus. 
Man tuščia, man šalta širdies gilumoje, 
Ir džiaugsmo nerandu jaunimo dainoje.
Jei jis ir dainuoja ir juokias ir klykia, 
Manyje to džiaugsmo nebėra — sunykę. 
Lauk iš krutinės, ruduo neprašytas — 
Juk mano širdyje dar vasaros rytas!

Jonas Morkūnas.

(LIETUVIŲ PRIEMONĖS)
DUDAMAS vaiku miško sargo stuboje Lie- 

tuvoje, mačiau įdomų būdą vilkų šaudymui, 
kuris turbut yra musų gudrių pratėvių išradi
mas, nes nėra aprašytas nei knygose, nei žur
naluose ir nėra plačiai žinomas.

Žemaitijoje prie Ventos krašto buvo labai 
senos, šimtametinės girios, kurios tęsėsi per 
daugybę kilometrų j visas šalis.

Tos girios buvo pilnos visokių paukščių, 
uogų, grybų, riešutų ir visokių žvėrių.

žvėrių tarpe radosi briedžiai, stirnos, la
pės, meškos, barsukai, kiškiai, voverės, kiaunės 
ir pilki vilkai.

Daug girios gyventojų gyvenimą darydavo 
vien žuvaudami ir žvėris medžiodami. Pavyz
džiui, kiaunės kailis parsiduodavo už 25 rub
lius, o lapės kailis už 5 rublius — tai daugiau 
pinigo negu bernaudamas vyras gaudavo per 
ištisus metus.

žvėrių medžiojimo būdas bus aiškiai supra
stas aprašant jį taip kaip jis tikrenybėje atsi
tiko.

Vieną tamsią tylią viduržiemio naktį, su- 
gryžęs namon miško sargas stenėjo:

“Buvau dvare. Grafas liepė vilkus apsup
ti — jis laukia svečių ir nori medžioklę į tris 
dienas daryti.”

Pytą aušrai vos švintant išėjome vilkų j ieš
koti. žiemos laiku jie naktimis bėgioja, o die
nomis slapstosi ir miega. Perėję kiek tai kilo
metrų užtikome sniege vilkų pėdas ir ėmėm jo
mis sekti. Sekę-sekę pėdas, gabaus vilkus tan
kumyne j suradome. Matome jų pėdos į tan- 
kumynę nubėgtos, bet iš ten išeinančių pėdų 
nėra. Taip ir žinoma kad vilkai ten randasi.

Gryžę namon, ėmėm arklius, juos apkro- 
vėm supimo virvėmis. Tos virvės tai specialiai 
tam tikslui padarytos, mažojo piršto storumo, 
ir spalvuotais kaspinėliais kas trys pėdos aprai
šiotos. Kaspinėliai vienas raudonas, kitas gel
tonas, kitas žalias, ir tt.

Sugryžę su arkliais ir virvėmis prie tan- 
kumynės ir, patyrę jog vilkai ten dar tebėra— 
dar pėdų iš tankumynės einančių nėra, — pra
dedame ją supti. Užrišę virvės galą ant me
džio, nešame virvę prie kito medžio, kur ją 
ant šakos užkabiname ar pririšame. Taip darė
me nuo medžio iki medžio iki visą tankumynę 
virve apsupome.

Tą nuveikę, gryžome namon, gerai žino
dami jog vilkai toje tankumynėje pirma nuo 
bado pastips negu drys tą virvę su spalvuotais 
kaspinėliais aprištą pereiti.

Davėme žinią grafui jog viskas medžioklei 
paruošta.

MEDŽIOKLĖS BUDAS

Trečioj dienoj, saulei aukštyn pakilus, at
joja medžiotojų kuopa. Visi didžponiai: bran
giais šautuvais apsidėję. Jų tarpe randasi ir 
garbįs svečias, koks ten generolas, kurio paltas 
blizgančiai knypkiais užsektas ir jo pečiai bei 
rankovės žibančiais aukso krengeliais visaip ap- 
raityti.

Vykstame prie vilkų tankumynės. Nuvy
kę ir užsitikrinę kad vilkai ten tebėra, padaro
me vartus vilkams laukan bėgti, nulipdami po
ra šimtų pėdų virvės. Medžiotojai sustoja ei
lėn. Pirma generolas su aukso krengeliais, po 
jo dešine musų grafas, ir tt. Ant eiles galo 
randasi miško sargas. Visi griebia šautuvus 
rankom, išskiriant generolą ir miško sargą. 
Generolas tai pernašus šautuvą vartoti — jis 
vartos revolverį. Miško sargui gi neprivaloma 
sportą iš ponų rankų imti — jis vartos tik “ku- 
rielį” — tai sunki lazda su didele buože ant že
mojo galo.

Vilkui laukan bėgant, generolas ima pirmą 
šūvį, vilkui neparkritus, sekantis jį šaus grafas, 
ir tt. O miško sargas vilką tik pribaigs, jo gal
vą su kurieliu daužydamas.

Prasideda medžioklė.
Mes, vaikai, lendame tankumynėn, ir, šū

kaudami, švilpdami, barškalais barškindami, ran
kom plodami darome trukšmą ir vilkus laukan 
baidome-vejame.

Tuoj girdime šūvių griausmą — tai vieno 
vilko galas; už valandėlės kitas šūvių piškesys 
— kitas vilkas nudrožtas. Mes dar aršiau bil
desį darome.

šymet Gruodžio 4 d. sukanka 25 metai kai 
Kijeve mirė jaunas gabus poetas Zigmas Gai- 
danavičius-Gėlė. Jiš mirė jaunas, vos 18 metų 
amžiaus, tačiau savo poezija jau gana plačiai 
buvo žinomas. Zigmas Gėlė labai anksti, vos 
13 metų turėdamas, pradėjo dalyvauti musų 
spaudoje. Daugiausia jis sukurė paskutiniais, 
1911-1912, savo gyvenimo metais. Jis net bu
vo paruošęs spaudai savo eilėraščių rinkinį GĖ
LYNAS, kurį ketino išleisti Amerikos Lietuvių 
laikraštis “Vienybė Lietuvninkų”. Tačiau au
torius to rinkinio nesulaukė.

Zigmui Gėlei mirus, susidarė iš jo draugų 
ir gerbėjų būrelis, kuris buvo pasiryžęs išleisti 
jo poezijos raštus ir biografiją. Tam reikalui 
buvo sudaryta komisija. Komisijos matyt bu
vo dirbta energingai: ji surinko daug svarbios 
ir reikalingos medegos. Tačiau užėjęs didysis 
karas sutrukdė jai darbą baigti.

Dabar daug Zigmo Gėlės rankraščių, laiškų 
ir kitokios biografinės medegos yra Vytauto Di
džiojo Universiteto bibliotekos rankraščių sky
riuje. Iš čia esančių Zigmo Gaidanavičiaus-Gė- 
lės rankraščių pirmon eilėn minėtas GĖLYNAS. 
Eilės 1911-1912 m. 86 pusi, didelio formato. Čia 
yra 51 eilėraštis. Tas rinkinys, matyt, jau ga
lutinai buvo paruoštas spaudai.

Antras įdomus rankraštis yra jo KASDIE
NINIAI UŽRAŠAI. Medega biografijai, čia 
yra keletas jo dienoraščio ir atsiminimų frag
mentų, kurie mums ryškiomis spalvomis nušvie
čia jaunojo poeto vidaus pasaulį.

Be to, dar yra Zigmo Gėlės prozos frag
mentų juodraščiai, daug eilėraščių, daug paties 
Zigmo Gėlės tėvams ir draugams rašytų laiš
kų, draugų apie jį atsiminimų, etc.

Zigmo Gėlės 25 metų mirties sukaktuves 
Lietuvoje norima atžymėti kokiu nors gražiu 
leidiniu. (“L.A”) A. Merkelis.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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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Sustiprinkime Lietuvybe Amerikoje
Rašo B. F. KUBILIUS.

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

T

ščiai vartoja Lietuviškus žodžius ir raides, bet 
jų siela yra užteršta Rusų bolševikų dvasia; jie 
dainuoja Rusiškas dainas ir jų spauda vengia 
Lietuviškos tautinės kultūros. Jiems kodėl tai 
prilipo viskas kas Slaviška, Rusiška. Todėl ko
munistai negali būti Lietuvybės stiprintojais, 
ir kaip tokie jie negali būti kviečiami į talką 
dirbti musų tautinį darbą Amerikoje.

Ar katalikai turėtų prisidėti prie to būtino 
darbo? Jie galėtų prisidėti, bet jų vadai neno
rės savo siaurus religinius siekinius paaukoti 
dirbimui už Lietuvybę, nes tai butų prieš Romos 
Katalikų Bažnyčios mokslą ir doktrinas, kuri 
mokina savo narius kad bažnyčia turi dvasiniai 
ir materialiniai valdyti pasaulį ir žmones. Mes 
gerai žinom kad tikybiniai vadai nemažai truk
do Lietuvos politinį gyvenimų, ir gerai žinome 
iš dabartinių Romos Katailikų vadų kišimosi į 
Suvienytų Valstijų politiką — ypač tokioje val
stijoje kaip Massachusetts ir kitur.

Tiesa, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
vadai daug prisidėjo prie palaikymo Lietuvy
bės — to nereikia pamiršti. Bet Lietuvis tau
tiniai nusistatęs ir po šiai dienai jų neapkenčia
mas.
tuvis negali pakęsti Lietuvybės kurioje vaidina
si Romiška tarptautinė politika.
likų Bažnyčiai nėra skirtumo kokiame 
jų pasiskirtas Dievas yra garbinamas, 
kiai taip ir sako: jei mes negalėsime 
kai melstis, mes galėsime Angliškai,
jau taip yra daroma. Lietuviškos Romos Kata
likų bažnyčios virsta Airių-Anglų dvasinėmis 
įstaigomis. Jau Angliški pamokslai, Angliška 
kalba sekmadienio pamokos, giesmės, jaunimų 
rateliai. Faktas pats už save kalba kad tūliems 
Lietuviškiems bažnyčios vadams neapeina Lie
tuvybės stiprinimas ir palaikymas.

Daleiskit man tarti išminties žodžius: Re
ligija ar politinė partija, kuri negimė iš savo 
tautos noro, bet yra per propagandų ar per prie
vartą įbrukta į tautos esybę, niekad negali būti 
tautos ramsčiu, bet amžiais liekasi tautos naš
ta ir pražūtis. Jei netikite tiems žodžiams, ga
lėsiu tai darodyti faktais.

Tokiu budu Romos Katalikų bažnyčios Lie
tuviai vadai ir musų boląevikų komunistų vadai 
negali būti Lietuvos tradicijų, dailės, meno, ir 
bendros Lietuviškos kultūros pasišventę darbuo
tojai ir nuoširdus rėmėjai.

N TE kartą musų veikėjai prabilo viešuose susi- 
’ rinkimuose ir spaudoje, kad “senieji Lie

tuviai miršta, o čia gimusieji nepapildo jų vie
tas”. Kitais žodžiais tariant Lietuviškose orga
nizacijose labiau ir labiau apsireiškia tuštumas, 
ir pagaliau visoms musų organizacijoms, drau
gijoms ir laikraščiams grąso išnykimo pavojus. 
Gi musų jaunoji karta Lietuviškomis organiza
cijomis ir įstaigomis nesiįdomauja, 
ruošiasi prie jų vadovybės.

Kodėl taip yra? Atsakymas 
Musų ankstyvesnieji vadai dėl to 
padėjo savo laiko ir truso, o tik “gerais norais’ 
vadavosi. “Mes ištautėjame, mes turime 
nizuotis”, šnekėdavo, bet nebuvo imtasi 
priemonių vykdymui Lietuvybės programo 
rikoje. Niekur nebuvo bandoma tverti 
nors rateliai ar organizacijos, kurių pagrindi- 

tikslu butų propoguoti Lietuvybę Ameriko- 
Viską ką mes darėme tai liko tik žodžiuose, 
akcijos nebuvo imta jokios.
Mes prirašėme daug rezoliucijų, laikėme 

daug politinių susirinkimų, ir juose kalbėjome, 
“tverkime jaunuolių burius ir draugijas”, bet 
mes patys nebuvom susiorganizavę vedimui tų 
darbų, ir iš tos priežasties musų darbai nedavė 
jokių pasekmių Lietuvybės Amerikoje stiprini
mui. Jei kur ir buvo kokia nors Lietuviška mo
kykla suorganizuota, ar kur nors gyvavo jau
nuolių kuopelė, niekas jais rimtai 
ir jie iškriko.

IŠTAUTJIMAS AIŠKUS — IR 
TAME KALTAS

Kaip mes nesiraminsime patys 
mes laipsniškai ištautėjame. Musų 
laikas nuo laiko prašalina Lietuviškas mokyk
lėles, i ir jas pakeičia Angliškomis. Musų susi
rinkimai ir socialės sueigos virto nekuriais at
vejais Angliškomis įstaigomis, kur mažai tegir- 
dime Lietuviškų žodžių. Dar blogiau: Lietuviš
ka dvasia mažėja ir mažėja laipsniškai pas čia 
gimusius; musų Lietuviškos tradicijos, dainos, 
menas liekasi be jokios įtakos jų gyvenime.

Nebūtų taip bloga su čia gimusiais kad jie 
nevartotų savo tėvų kalbą, bet butų labai skau
du jeigu jie prarastų Lietuvišką sielą. Gal ne
tikėsite kad mes jau turime daug čia augusių 
Lietuvių kurie apsigyvena tarpe svetimtaučių, 
ir kuomet jų užklausia iš 
ėjo, jie atsako kad jie 
Amerikonai”, bet niekad 
yra čiagimiai Lietuviai, 
čia gimusių kurie vengia susitikti su Lietuviais 
ir dalyvauti jų veikimuose.

Dabar paklausiu skaitytojo kas yra kaltas 
kad pas mus randasi tokių išsigimėlių? Tikrai 
toks jaunuolis nėra kaltas kad jis daugiau ne
supranta apie savo tautos- garbę ir jos kultūrą. 
Jus sutiksite kad musų vadai yra kalti kad jie 
nesusituokė į vieną bendrą tikslą — Vien plati
nimui Lietuvybės Amerikoje.

Jiems rūpėjo partijos ir jų garbė, čia gi
musių Lietuvių švietimas buvo svetimas reika
las. Ar dabar mes iš to neturime nuostolių? 
Dabar tą aiškiai matome! Musų profesionalai 
nusiskundžia, musų biznieriai verkšlena, musų 
organizacijos tuštėja, musų spausdintas žodis 
mažiau ir mažiau pasiekia Lietuvių namus.

Kaip yra žinoma iš visų patirtų šaltinių, čia 
gimusieji Lietuviai vienokios ar kitokios prie
žasties dėlei vengia remti savuosius ir prie Lie
tuvių prigulėti.

Ar už tai mes turime kaltinti tėvus? Ne, 
tėvai taip mokino savo vaikus kiek jie patys 
išmanė, o tie kurie neva buvo Amerikos Lietu
vių išeivijos vadais, niekad nei nepasiekė Lie
tuviškas šeimas grynu Lietuvybę liečiančiu tik
slu. Ką mes tik nerengėme, pavidale Lietuviš
kų vakarų, viskas buvo sumaišyta su politiš
kais barščiais, ir paprastas Lietuvis, kuris auk
lėjo savo šeimą, negavo jokio pamokinimo iš 
musų visuomenės vadų, o ta musų politika nie
kad nieko nedavė, ir taip liko suvilti tie kurie 
kokių nors vadų klausė.

Jei partijų grupės kur nors įsteigė Lietu
vių kalbos mokyklėlę, tokios mokyklėlės neįgalė
jo būti ramios, tankiai net boikotuojamos prie
šingos srovės rėksnių, na ir tėvai nenorėjo lei
sti savo vaikų į ją, bijodami kad jie neužsikrės
tų ar kokia partija ar religija.

Dovanokite man už.pastabas kurias čia esu 
priverstas padaryti musų vadams. Jus visi esa
te kaltinami prasižengime, kad jus iki šiam lai
kui negalėjote sueiti į vieną bendrą tikslą pa
laikymo Lietuvybės Amerikoje. Pas jus buvo 
ir tebėra partijų tvoros, per kurias jus negali
te perlipti ir pasikalbėti apie kovą su ištautėji- 
mu Lietuvių Amerikoje.

Ir šiuomi momentu žinau kad Lietuviški ko
munistai ir Romos katalikai nestos į bendrą tau
tinį frontą sustiprinimui Lietuvybės šioje šaly
je. Komunistai kalba Lietuviškai, jų laikraš- matome, naudojasi, pasidalindami kiek surenka.

ir jie mažai

yra aiškus: 
labai mažai 
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yra “maišyto kraujo 
neprasitaria jog jie 
Taipgi turime daug
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TENKA BENDRO 
FRONTO PINIGAI

Gerb Tysliava “Vienybėje” 
nesenai pastebėjo štai ką:

“Naujienos skelbia Amerikos 
Lietuvių ‘kongreso metinę at
skaitą,’ kur nurodoma kokiose 
kolonijose ir kiek surinkta pi
nigų ‘Lietuvos politiniams ka
liniams’.

“Negalima praeiti pro šalį 
nepastebėjus to fakto kad ne
mažas tų aukų sumas sunaudo
jo patys ‘kongreso’ vadai. Pa
vyzdžiui :

“Dr. A. Montvidui kelio
nės lėšos į Pittsburghą ir ryti
nes valstijas... 150 dolarių... 
Naujienos už spaudą 15 dola
rių... Vilnis už spaudą 19 do
larių ... Dr. L. Jonikui už ke
lionę į Detroitą 20 dolarių... 
Kongreso darbų išlaidos 591 
dolarių...

“Kitaip tariant, jus, Ameri
kos Lietuviai turite duoti, o 
mes, to ‘kongreso1 vadai, ne 
tik nieko neduodame, bet dar 
išleidžiame.”

•«!
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Taigi dabar aš noriu paklau
sti ir tegul kas nors aiškiai pa
sako 
listai 
SLA.
gavo 
neva
kaliniams”?
Lietuvos praneša 
nors gavo kiek nors 
nigų?

kur komunistai ir socia- 
padėjo tuos $400 kuriuos 
seime Clevelande pernai 
iš Tautiškų

“Lietuvos
Lai

KAS REIKIA DARYTI?

Dabar, kas turėtų rūpintis sustiprinimu Lie
tuvybės Amerikoje? Mano matymu, sandarie
čiai, tautininkai ir socialistai. Jei socialistai 
sutiktų, jie yra kviečiami tam darbui. Paga
liau, jei socialistai neineitų j to programo vyk
dymų, tikrai tuom darbu turėtų tuoj imtis rū
pintis tautininkai ir sandariečiai. Patarčiau, 
apsisvarsčius, trumpu laiku sušaukti tautinę 
konferenciją kokioje parankiausioje kolonijoje. 
Taipgi, patartina Amerikos Lietuvių Tautinei 
Tarybai rūpintis sušaukimu tos konferencijos.

Paklausiu gėrbiamo skaitytojo sąžinės, ar 
yra vilties sustiprinti Lietuvišką dvasią Ame
rikoje? Esu giliai persitikrinęs kad galima 
daug padaryti jei mes visi stosime j vieną ben
drą tautinį darbų. Visų Lietuviškų kolonijų 
vadai kurie jaučia kad tokia organizacija kurios 
uždaviniu butų stiprinimas Amerikoje Lietuvy
bės yra reikalinga, būtinai turėtų dalyvauti to
je konferencijoje. Aš tikiu kad po tokiai kon
ferencijai visose kolonijose pradėtų naujas ju
dėjimas. Visos draugijos ir klubai siųsdami 
savo delegatus, galėtų įsteigti komitetus, kurių 
užduotis butų išpildyti Lietuvystės palaikymo 
programą. Taipgi butų reikalinga sutverti cen- 
tralinis komitetas, kurio uždaviniu butų sukti 
visas judėjimas liečiantis Amerikos Lietuvių 
tautinio susipratimo kėlimą.

Pagaliau, aš užklausiu plačios skaitančios 
minios, ar jus norite sustiprinti Lietuvybę šia
me išeivijos 
šit “TAIP!” 
ir laiko tam 
respondentų,
raščių atsiliepti į šį mano asmeninį sumanymą.

krašte? Pasitikiu kad jus atsaky- 
Tat visi nesigailėkime savo truso 

tikslui. Prašyčiau visų rašėjų, ko- 
visuomenės vadų, veikėjų ir laik-

NUO REDAKCIJOS: B. F. Kubilius aiš
kiai nušviečia padėtį kuri privedė Amerikos 
Lietuvius prie ištautėjimo: musų didžiųjų vadų 
iš pat syk nepasirupinimas jaunaja gentkarte 
ir jos auklėjimu Lietuviškoje dvasioje, bet iš
naudojimu tų žaliukų ateivių, kurie prieš porą 
desėtkų metų į Ameriką tūkstančiais plaukė.

Siūlymas prisiimti socialistus į talkų nega
limas. Jie pulsis jei matys progą pasinaudoti, 
bet jie nuoširdžiai jokio darbo nedirbs. Jų pas
kiausias žygdarbis yra susidėjimas su komu
nistais į “bendrą frontą” — ten jie matė nau
dą, tiesioginą galimybę pasigraibstyti iš jiems 

Į tikinčių tamsių darbininkų dolarių. Ir, kaip

Centų fondo 
politiškiems 

kas nors iš 
ten kas 

tų pi-
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iš

Iš BUCHARESTO, Rumani- 
jos sostinės, ateina pranešimai 
kad ten įvesta sugautiems ki
šenvagiams nutepti raudonai 
ausis ir rankas, kad visi žino
tų kas jie per paukščiai.

Tas duoda mintį kad reikė
tų nutepti ausis ir rankas rau
donai musų socialistams ir ko
munistams, kurie per kelis de- 
sėtkus metų dykaudami iš mu
sų visuomenės kišenių minta.

IŠRODO kad Lietuvoje rim
tai svarstoma apie uždėjimą 
mokesčių nevedėliams subren- 
dusiems vyrams.

Tas išeitų kad Lietuvoje yra 
permaža gyventojų, kad nori
ma padidinti 
čių.

Bet tada 
turi uždaryti
rie kalba apie Lietuvos žmo
nių kolonizavimą tolimose pa
saulio dalyse. Anot jų, išeitų 
kad Lietuvoje gyventojų yra 
perdaug ir reikalinga jų atsi
kratyti.

populiacijos skai-

pirmiau Lietuva 
burnas tiems ku-

K. S. Karpiaus įdomus aprašymai apie garsų Amerikoje miestą Pittsbur- 
ghą — žinomą ne tik Amerikonams bet ir Lietuviams — kuriame pačia
me ir apielinkėse gyvena desėtkai tūkstančių Lietuvių. “Dirvos” redak
torius Pittsburghe praleido 4 dienas—Rugsėjo 30, Spalių 1, 2, 3 — ir ap
rašė miesto gamtą, istoriją, apielinkės, kultūrines įstaigas, kalnus, upes, 
Lietuvius ir jų žymesnes įstaigas, parapijas, sales, klubus, ir paskirus as-i 
menis. Aprašymas tęsis per du ar tris mėnesius!

JŪSŲ SVEIKATA

* 
Rašo DR.

PIRMAS
¥ ¥

G. I. BLOŽIS.

BANDYMAS

čeršgaudų 
nojo kad antradienį reikės 
ti taisyti dantukų, apie ką 
įsivaizdavo . jog tai blogiausias 
dalykas pasaulyje.

štai jau ir antradienis ir 
Vitukas su mama eina pas den- 
tistą. Eidamas pro šalį krau
tuvės lango Vitukas rodo pirš
tu ką jis turės gauti dovanų 
už leidimą taisyti savo dantu
kus. Rodo į vieną, kitą ir tre
čią daiktą, o motina su viskuo 
sutinka ir dar priduria kad: 
“Tėvas ir daugiau dalykų tau 
nupirks negu čia matai”.

Vaikas tiksliai laiką gaiši
na, kad tik suvėluoti pas den- 
tistą. Tempia motiną už ran
kos nuo vieno krautuvės lango 
prie kito. Vargais-negalais pa
siekia dentisto kabinetą.

Gal Vituko nelaimei, dakta
ro kabinete nesirado daugiau 
laukiančių ir vaikas tuoj atsi
dūrė dentisto* kėdėje. Iš pra
džių negalėjo nei įsivaizduoti 
kaip jis galės leisti daktarui 
paliesti jo apipuvusį dantį su 
smarkiai besisukančiu grąžte
liu. Dėl to jis pradėjo prašy
ti kad parodytų jam kaip grę
žiasi dantis išbandydamas ant 
jo motinos.

Motina tvirtai užprotestavo, 
aiškindama kad jos dantys esą 
sveiki ir nereikalauja gręžimo. 
Daktaras pradėjo vaikui aiš
kinti kad dirbant ant motinos 
ar kito žmogaus danties, jis 
vistiek negalės suprasti ir at
jausti kito jausmus. Girdi, 
“geriausia pabandykim ant ta
vo paties piršto nago, 
nagas yra 
dantis.”

Dentistas 
kitų kartą, 
damas, ir vaikas pagalios nu-

Vitukas jau ŽL 
ei- 
jis

Mat,
veik tokis kaip ir

pagręžė vienų ir 
atsargiai, neužgau-

nebutus

dentisto 
jis buvo

sprendė kad jeigu gręžiant ne
skauda nagas tai neskaudės ir 
dantis.

Ir taip dentistas draugiškai 
prisiviliojęs vaiką užtaisė net 
kelis dantukus, o anas visai 
pamiršo ką didesnieji vaikai 
buvo įgąsdinę apie 
dalykus.

Motina patenkinta 
darbu, priminė kad
žadėjęs jai papasakoti apie vai
kų dantukų dygimą ir tiesų 
susieiliavimą.

“Taip, taip, ponia”, atsakė 
daktaras, "ką žadėjau tą ir pa
darysiu.

“Pirmiausia, apie tą ištrau
ktą dantuką. Tas ištrauktasis 
žindukas, krūminis dantukas 
nebuvo pastovus ir, supranta
ma, jo vietoje išdygs kitas, pa
stovus; Bet pastovusis neiš- 
dygs pirmiau dešimtų metų 
vaiko amžiaus. Taigi, vaikui 
einant šeštus metus ištraukus 
dantuką, toje vietoje pasilie-

ka gan ilgam laikui spraga. O 
atkartotinas žandų raumenų 
spaudimas povaliai stumia ša
limus dantukus kolei visai už
daro buvusių spragų.

“Kada ateina laikas dygti 
pastoviam dančiui, jam jau 
nėra vietos. Dėlto tokiuose 
atsitikimuose dantys išdygsta 
šalia, kreivai. Reiškia, trauk
si negerų vaiko % dantukų, ne
gerai; netrauksi, irgi negerai. 
Tat 
rai 
kad 
nei

lieka tik viena išeitis: ge- 
prižiurėti vaiko dantukus, 
nereikėtų jų nei gydyti, 

traukti.”

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugasj 
platinkit jų tarp savo draugų.

“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
PAKEISTAS

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

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

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

27
2
9

16

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

HAMRURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLO

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
■
■

t -

♦

JURGIS SPURGIS 
KONCERTE

Jurgis Spurgis dalyvavo 
ros artistės koncerte.

Po koncerto, visi svečiai
siliko pasišokti. Prie Jurgio 
prieina jo draugas ir klausia:

—. Na, Jurgi, kaip patiko 
koncertas? Gražiai dainavo?

— Rodos neblogai dainavo, 
bet ne visos dainos artistei pa
sisekė; matyt suklydo iškarto, 
nes publika privertė pakarto
ti, — aiškino Jurgis Spurgis.

PLATINKIT 
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
ir laikraščių iš Lietuvos 

pavieniais numeriais.



R DIRVA
AUKOS DARŽELIUI

VILNIAUS UŽGROBI
MO MINĖJIMAS 
SPALIŲ 17 D.

Vilniaus užgrobimo minėji
mas -Clevelande įvyks sekma
dienį, Spalių 17 d., Lietuvių sa
lėje.

Vilniui Vaduoti Sąj. Cleve
lando skyrius atsišaukia į kiek
vieną Lietuvį dalyvauti šiame 
svarbiame parengime. Tą va
karą bus atitinkamai pagerbti 
Lietuviai kariai kritę už sosti
nę Vilnių ir priimta atitinka
mos rezoliucijos.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
vietos ir apięlinkės Lietuvius 
nepraleisti šio svarbaus vaka
ro. Atsišaukiame į draugijas 
ir į kiekvieną Lietuvį 'turėti tą 
vakarą — Spalių 17 — atmin
tyje. Neturėkit tą vakarą ki
tokio užsiėmimo kaip tik atei
ti į prakalbas ir balių, rengia
mą protestui prieš Lenkus už- 
grobikus.

Taipgi Vilniui Vaduoti Sąj. 
Clevelando skyrius užprašo į 
savo susirinkimą geros valios 
Lietuvius apkalbėjimui šio su
rengimo. Susirinkimas bus 2 
vai. po pietų, Stonio valgyklo
je, 6824 Superior avė. Reika
linga daugiau pagelbininkų ta
me musų tautai svarbiame 
darbe.

V. V. S. Skyriaus vardu 
Alękas Banys.

Per “Dirvą” 
Petras Raškęvičius iš 

Bayon, O. $5.00
Per P. P. Muliolį

V. T. Kvietkauskas,
LRKSA. iždininkas $2.00

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

A. S. Bartkus, fotografas
Sutiko nufotografuoti nemo- 
mąi Lietuvaites norinčias 
įstoti į Cleveland Automobile 
Show “Tautinių Nuotakų” 
kontestą.

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

jus ištisą metą.

SUGRYŽO
“Dirvos” redaktorius Kar

pius gryžo iš Pittsburgho sek
madienio naktį. Ten praleido 
keturias dienas. Neužilgo pa
sirodys jo aprašymai apie tą 
žinomą miestą. Pittsburghe su
ėjo daug Lietuvių kurie pasi
pasakojo pažystą Clevelanęlie- 
čius, kiti turi čia savo gimines 
ir draugus. Taipgi girdėjo pa
sakojant kad iš Pittsburgho 
sunkių geležinių darbų pradė
jo Lietuviai išvažinėti į Cleve
landą ir kitur, todėl ten neap- 
siliko nei vieno šviesesnio Lie
tuvio, iki vėliau atsirado savų 
arba atvažiavo iš kitur vėliau 
gabesnių žmonių.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS
JOE’S pLAGĘii

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.)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

KITI JAU RŪPINASI
Daugelis jau siunčia dabar 

pinigus Kalėdų dovanoms gi
minėms į Lietuvą per “Dirvos” 
agentūrą, kiti rūpinasi pasiųs
ti, — taigi rūpinkitės ir jus, 
kad jūsų pinigai pasiektų Lie
tuvą prieš Kalėdas.

Kita svarbi žinia: kurie da
bar išrašyt “Dirvą” savo gi
minėms ir draugams Ameriko
je ir Lietuvoje, tiems laikraš
tis eis per 15 mėnesių (vieto
je 12 mėnesių) už tą pat kai
ną! (“Dirvos” kaina Ameri
koje $2, Lietuvon $3).

Taigi visi naujai užsirašan
tieji gaus 1938 metų puikų 
sieninį kalendorių dovanų.

R U S S E L L1 INN 
naujose rankose 

Russell Rd. ir Wade Park Av.
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

SMAGI LIETUVIŠKA

UŽEIGA
5611 Superior Avenue

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

viškų virtinių. 
Penktadieniais — žuvis ir 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

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.

žFOUR STAR CAFE t
★ ★ ★ ★ ¥ 

¥ DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
? Duodama Geras ¥ 
¥ valgis. ¥
¥ MUZIKA PENKTADIENIO' X 
X IR ŠEŠTADIENIO VAK. T

JOHN MEYER
¥ Telef. ENdieott 9162 1

6512 Hough Avenue J

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIG A
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St, Clair Avenue Kampas E. 174th St

Kaune 8 d. Kairėje už garbės 
Tsb.

T i vr sąjuuzio uaiyvių suvažiavimo iškilmingas posėdis Kai
piezidiumo stalo kalba Valstybes Prezidentas Antanas Smetona. Dešinėje suvažiavimo dalyviai.

LANKĖSI DAYTONIETIS
Petras Raškęvičius, iš Day

ton, Ohio, viešėjo Clevelande 
porą dienų,' pas J. Tulauskus, 
buvusius Daytoniečius.

Svečias apsilankė “Dirvos” 
redakcijoje, padovanojo Lietu
vių Darželiui $5.00. Taipgi 
apžiurėjo Darželį ir kitas įdo
mesnes vietas Clevelande.

Petras Raškęvičius su A. J. 
Fretiku Daytone užlaiko pui
kią Lietuvišką užeigą — Kau
nas Cafe.

* * »

Ona Baltrukonienė, vietinė, 
išvažiavo tūlam laikui į Balti- 
morę pas dukterį ir žentą Adv. 
N. Rastenius.

PADĖKA SKAUDVILĖS 
KLEBONUI

šiuomi dėkoju gerbiamam 
Skaudvilės klebonui Kun. Nor- 
kevičiui už malonų patarnavi
mu — atlaikymą šv. Mišių ir 
pašventinimą kapų Birželio 6 
ir 7 d., musų brangių tėvelių, 
Petro ir Onos Norbutų.

Dėkodama gerb. klebonui už 
tai, turėsiu jį atmintyje ir to
liau.

Agnės Kissel-Norbutaitė, 
Cleveland, O.

COMMUNITY FUND 
REIKALAUJA $3,450,000

Cleveland Community Fund 
šį rudenį savo vajuje bandys 
sukelti $3,450,000 sumą — tai 
bus $150,000 daugiau negu 
pernai.

Community Fund aprūpina 
daug biednųjų, todėl nesupran
tama kodėl Cuyahoga apskri
ties politikieriai varosi už ga
limą dar kelių milijonų dola
rių naujų taksų neva biednuo- 
menės šelpimui.

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Pranešame nariams ir bend
rai Lietuviams mažų namų sa
vininkams kad susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių salėje, 
trečiadienį, Spalių 13 d., nuo 8 
vai. vakare. Po vasaros, vėl 
pradėsim laikyti savo susirin
kimus ir pradėsim svarstyti 
mažų namų savininkų dalykus. 
Todėl prašom kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti.

J. Zinkevičius, pirm.

176 UŽMUŠTA
Iki šios savaitės pradžios šy

met automobilių nelaimėse Cle
velando srityje užmušta 176 
asmenys. Pernai per tiek pat 
laiko buvo užmušta 141.

Visame Cuyahogo apskrity
je jau užmušta 217 žmonių.

Suvirš pusė tų 217 užmuštų 
asmenų sakoma buvo alkoholio 
įtakoje. Pusė automobilistų ir 
virš pusė automobiliuose va
žiavusių pasažierių taip pat 
buvo prisigėrę degtinės, sako 
apskrities koronerius Dr. Ger- 
ber, kurio globon pavedami la
vonai ištyrimui.

Dr. Gerber ir Dr. A. J. Kaz- 
lauckas, jo padėjėjas, išegza- 
minuoja apie 90 nuoš. automo
bilių nelaimėse užmuštų žmo
nių, taigi gerai žino jų padėtį. 
Kitų 10 nuoš., kurie miršta po 
ilgesnio ar trumpesnio gulėji
mo ligoninėse po sužeidimo, jie 
gerai nežino ir netikrina.

MAISTO KAINOS Clevelan
de pradėjo šiek-tiek pigti. La
biausia atpinga mėsa. Praei
tų kelių metė bėgiu, nuo de
presijos, maistas bendrai pa
kilo 28.6 nuoš,______________
“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Clevelandą atlankys United 
Statės Marine Band, koncer
tuoti Miesto Auditorijoje, dvi 
dienas: penktadienį ir šešta
dienį, Spalių 15—16. Progra
mai atsibus po pietų nuo 2:15 
ir vakarais nuo 8:15 vai., di
džiojoj miesto auditorijoj.

Šį koncertą rengia Clevelan
do Fire Department (ugniage
sių departmentas). Inėjimas į 
programus po 25c ir rezervuo

GAL PRAVES $1.35 
SAVAITINI PASĄ

Nuo Birželio mėnesio, kada 
buvo panaikintas $1.25 savai
tinis gatkevariais važinėjimo 
pasas, miesto taryba tęsia vi
sokias derybas su gatvekarių 
kompanija už pakeitimą įves
tų naujų mokesčių už važinėji
mą. Dabar pradeda aiškėti 
kad gal bus įvestas savaitinis 
pasas 10c brangesnis negu bu
vo — už $1.35.

Tiems kurie daug važinėja 
ir šis pabrangintas pasas su
taupys pinigų.

tos vietos 50c popiečiais; va
karais gi 50c, ir rezervuotos 
vietos 75c.

Beno vadas yra Capt. Taylor 
Branson. šis benas turi savo 
pradžią nuo 1789 metų, seniau
sias ir pažymiausias benas šio
je šalyje, vadinamas “Paties 
Prezidento” benas, kuris nuo- 
at dapildomas naujais muzi
kantais, griežė visiems prezi
dentams, kurie gyveno po Jur
gio Washingtono.

SUSIŽEIDĖ
Petronėlė Kundrotienė, nuo 

1035 E. 140 St., susižeidė ran
ką. Nelaimė ištiko Spalių 2 
d. dalyvaujant laidotuvėse, kai 
pašalinis automobilis įvažiavo 
į lydinčių jų automobilių eiles 
ir užlėkė ant Kundrotų auto
mobilio, apdaužydamas jų au
tomobilį ir sužeisdamas Kun- 
drotienę ir Vaškelienę. Jos 
nuvežtos į St. Luke’s ligoninę. 
Tas neatsargus važiuotojas sa
vo automobiliu apvirto.

KRISTUS - MEILES 
IR IŠTIKIMUMO 

PAMINKLAS
Kada Kristus atėjo išpildyti 

daugelį pranašavimų kurie bu
vo apie jį parašyta, tuomet jis 
apreiškė tokią ypatišką meilę 
ir ištikimumą bei paklusnumą 
Jehovai. Dievas mylėjo savo 
sūnų Jėzų ir Jėzus mylėjo sa
vo tėvą Jehovą. Per Jėzų Die
vas pasiuntė į pasaulį šitokį 
meilės pranašavimą.

Dievas taip mylėjo pasaulį 
jog atidavė savo vienatinį sū
nų, kad kiekvienas kurs tiki į 
Jį apturėtų amžiną gyvenimą 
per Jėzaus auką, kurią buvo 
paaukavęs ant Gorgotos kalno. 
Musų viešpaties brangus prie
teliai, neduokit mirtinam žmo
gui garbę: visa garbė priguli 
musų Jėzui. Jisai atsipirko 
visą pasaulį per savo mirtį. Jis 
gali nuodėmes atleisti. Jis mi
rė už Adomo nuodėmę ir už vi
so pasaulio nuodėmes.

šventas Raštas nerodo kad 
reikia užsitikėti mirtinu žmo
gum, bet kad reikia užsitikėti 
gyvu Dievu, kurs duoda gyvas
tį. Jėzus Kristus bus kara
lius, jis valdys visą pasaulį.

Dievo žodis yra pilnas gra
žių patarimų. Dangiškasis Tė
vas kviečia pas save. Paste
bėkime kokiais maloningais žo
džiais viešpats kalbėjo į savo 
mokytinius, šv. Jono Evange
lijos 14: per. Dievas taip kal
ba į viso pasaulio tautas. Kas 
bus pasididžiavęs, nepriims tos

evangelijos apie karalystę Die
vo tas neineis į jo evangeliją, 

šv. Morkaus 10 per. 14-15 e. 
Dievas sako: Ateikite visi ku
rie vargstate ir esat apskriau- 
sti sunkiomis naštomis. Naš
tos perstato neteišingus pa
mokslus, teorijas.
Skelbia S. B. D. W. F. S. K. 

Cleveland, Ohio. 
(Skelbimas)

PILIETYBĖS PAMOKOS
Lietuviams norintiems pasi

ruošti prie gavimo Amerikos 
pilietybės gera proga pasinau
doti pamokomis ir šiaip skai
tyti ir rašyti Angliškai. Kreip
kitės į St. Clair Library, kam
pas St. Clair ir E. 55th Street, 
viršuje. Pamokos būna pirma
dienio vakare nuo 6:30 iki 9, 
antradienio — nuo 7 iki 9.

M. Drasutis.
^miiiiniiiiiiiniiiiiniuiiiuuiiiiiiiiiiiHiiuuitiMiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiHu^

VISOKIOS
| APDRAUDOS-INSURANCE | 

| reikalais kreipkitės į mane i 
| Gyvasties Apdraudai (Life InsJ i 
| patelefonuokit paaiškinimui. S 
| Apdraudžiu namus nuo ugnies,! 
| tornados, taipgi namų baldus iri 
| automobilius; prie to apdraudžiu! 
| nuo sužeidimų ir parūpinu kito-1 
| kią apdraudę. Jeigu baigiasi ju-1 
J sų apdrauda ant namo ar kitko | 
| duokit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis==
| 6702 Superior Av. (viršuje) | 

Telefonas HEnd. 5699
^iiiiiiMmiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtmiiuitiiiiiiiuiiimiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Vaikams Reikmenys
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

Pusiau Vilnonės Trumpos
Kelnaitės ...................... $1.00

Zipper Užsimaunami
Sveteriai ...................... $1.00

Gjražųs Broadcloth
Markšiniai .... 2 už $1.00

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

Šiltos su Pamušalu
Corduroy Kelnės .... $1.69

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 & REICH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

....................... ................■ ■■■UI ni ■■Hmm11...................  ,.l 

j I. SAMAS JE VVELRY ; 
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada ! 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- I 
kti iš graždaikčių — deimantą ii Į 
visokių kitokių papuošalų — pir- ; 
miausia kreipkitės i musų krautuvę, ; 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių ; 
reikmenų. Taipgi esu specialistas ■ 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir ■ 
akinių. Viskas žemomis kainomis. ! 

■I ■ Į *
■ VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI į
■ KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. L1 1

■ ■ ■ ■ ■■■ ■ r ■ rs ■ ■ ■ i i#rr» ■ ■ ■ ■ »irrm1ni ■ ■ n >■■■■■ rf ■■■■■■ im ■ ■ ■ ■ iTii w 

[yVIL^L^FUN ERALHdME] 
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais I
■ moderniškas. !« ■

6522 Superior Avė.__ _____HEnd. 9292
91 l’l^ 111111 k b b'4 N t ■ H ta U K M ■ ■ ■' ■ ■ i ■ b ta ta i'ii ii1 i ■ ■ ■ ■ ■■ ■ d b ■ ta i ta i 1M ■■ i ta i ii i ■ ■ IT »

Che Ctevelati6 
Crust Company 

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO RŪGS. 30, 1937

TURTAS
Pinigai rankose ir Bankuose.............. $ 91,842,419.62
United Statės Government Obligacijos,

tiesioginai ir pilnai garantuotos.... 115,177,380.04
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, įskaitant Akcijas Federal
Reserve Banke, be Rezervų.............. 14,421,432.88

Paskolos, Diskontai ir Palūkos, be Re
zervų ..................................................... 142,590,250.94

Bankiniai Namai .................................. 5,836,770.17
Kitas Turimas Turtas, be Rezervų .... ■ 12,072,630.18
Nuošimtis ir Pelnai ir kitoki šaltiniai 2,692,148.95
Priklauso nuo Kustomerių už Užstatus

ir šio Banko Kredito Laiškus.............  2,010,751.51
Viso .................  $386,643,784.30

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos .......... $14,587,500.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Kapitalo Akcijos ........ 13,800,000.00
Perviršis ir Nedalinti

Pelnai ...................... 4,433,040.81

Rezervas Netikėtiems Reikalams ........
Rezervas Taksas, Nuošimčiui, etc. ....
DEPOZITAI

Pareikalavimui .... $157,762,926.25
Ilglaikiniai .............. 172,927,780.10

Estate Trust Department
(Preferred) .............. 10,538,892.37

Corporate Trust Department 
(Preferred) .............. 5,666,874.31

Kitokia Atsakomybė ............................
Pavedimai ir Kredito Laiškai atlikti 

Kustomeriams .....................................

$ 32,820,540.81 
825,000.00 

1,916,177.61

$346,896,473.03
2,174,841.34

2,010,751.51 
$386,643,784.30

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

MEMBER FEDERAL RESERYE SYSTEM 
Narys Cleveland Clearing House Association
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

1 1
Iy

RUSNĖ

Lietuvos 
Nemuno 

vandenys 
mažesnių

pat pažinojo
Nors Rusnė 

km. nuo Kur
tas nesudaro

LIETUVIŠKAS KRAŠTAS, 
KUR NEMUNAS BAIGIA-
GIASI. — ŠVEDŲ LAN
KYTA VIETA. — DA

BAR MĖGIAMA 
VASAROTOJŲ

Ten kur per žalias 
lankas teka sraunios 
srovės, kur Nemuno 
išsišakoja į daugelį
upelių, kur tų išsišakojimų yra 
didysis mazgas, ten stovi gra
žus Lietuvos miestelis pavadin
tas Rusnė. Jau senovėje Rus
nė turėjo didelios svarbos ir 
vietos gyentojams Lietuviams 
kaipo išėjimas Nemuno žioti
mis į Kuršo mares. O visi ki
ti svetimšaliai kurie norėjo 
Lietuvius apkariauti, ar su jais 
draugauti taip 
Rusnės miestelį, 
guli dar apie 12 
šių marių, bet
tokio atstumo kuris galėtų truk
dyti susisiekti.

Senieji žmonies pasakoja kad 
Rusnė buvo dažnai lankoma ir 
Švedų. Jų pasakojimu, kad 
Vytauto Didžiojo laikais čia 
Švedai pastatė bažnyčią 1419 
metais, kurios pamatai dar iki 
šiol yra išlikę. Gi viršutinė 
dalis jau yra du kartu nude
gusi ir atstatyta. Kad pama
tai yra statyti senovėje rodo 
tas faktas, kad jų sienų storis 
yra apie 2 metru. Daugiau 
senienų čia sunku besurasti. 
Tik apie 11 km. nuo Rusnės 
Kuršių marių link dar esąs se-t 
nas milžiniškų akmenų grindi
nys, kuris įsileidžia į upės van
denį. O ant kranto dar galima 
susekti kur buvę kadaise di
deli akmens pastatai. Pasakei 
jama, kad tai buvusi senovės 
Lietuvių pilis apsigynimui nuo 
juros plėšriųjų žmonių.

Visas Rusnės kraštas dar iki 
šiandien yra išsilikęs labai Lie-

M. W. KUDZIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pula-ski A ve j

šioje vaistinėje užUikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaii 
tai nuo aštriojo užsisenėjusir 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi 

kiurių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kate.ro. lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

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

ir visokiu k;

Aptieka 
Cleveland.

ENd. 853‘
O

tuviškas. čia daugelį senelių 
dar galime sutikti kurie ne
moka nei žodžio Vokiečių kal
bos. Jie skaito savę Lietuvi
ninkais ir tokie liksią iki mir
ties. Vokiečiai čia dėjo labai 
daug pastangų, kad šį kraštą 
suvokietinti. Jie čia siuntė sa
vo žmones kurie turėjo būti 
apaštalais ir visus Lietuvius 
paversti Vokiečiais. Bet Lie
tuviai tai pastebėję stipriai 
priešinosi ir kaip minėjau iš
liko jų didelė dalis nenutautė- 
jusių. Atgavus Lietuvos val
stybei Nepriklausomybę ir su
sijungus Klaipėdos kraštui su 
bendru Lietuvos kamienu,. Rus
nės miestelis žymiai padidėjo 
ir gyventojų skaičius pakilo, 
čia dabar yra daug Lietuvos 
valdžios įstaigų, mokyklų, dirb
tuvių ir kit. Pastebėtina, kad 
čia Lietuviškos mokyklos turi | 
du kartu vaikų daugiau negu | 
vietos valdžios. Vietos Lietu
viai vis daugiau pradeda atsi
griebti ekonomiškai ir statytis 
sau namus, ar juos pirkti iš 
svetimšalių. Vokiečiai parda
vę savo dažnai negarbingai 
įgytus turtus traukia atgal į 
savo Vaterlandą, ko jiems Lie
tuviai ir linki. Juk tik kelios 
dešimtys Vokiečių Klaipėdos 
krašte ir kelia didžiausį triukš
mą ir neduoda Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos Lietuviams 
susigyventi.

Kas metai Rusnės plačias 
apylinkes ir miestelį ištinka 
pavasario potvinis. Daugeliui 
apylinkės ūkininkų ir kitų gy
ventojų gauna daug baimės. 
Nes kartais esti vanduo labai 
aukštas ir pavojingas. Gyve- 
ventojai per potvinį daug turi 
ir nuostolių. Dažnai prigeria 
gyvuliai, nunešami trobesiai. O 
kartais ir patiems priseina ap
leisti namelius. Bet1 užtai pa
kilęs vanduo užneša daug dum-. 
blo ant pievų kurios labai gra
žiai želdamos atlygina gyven
tojams už padarytus nuostolius 
ir vargus. Už tai daugelis gy
ventojų kad ir patiria sunku
mus potvinio laiku, bet apleis
ti tas vietas ir gyventi kitur 
niekomet nenori.

Dabar Rusnė yra Lietuvos 
kurorto vieta. Čia atvažiuoja 
gana daug vasarotųjų ir jie 
čia begyvendami vietos pirk
liams ir ūkininkams sumoka 
daug pinigui Tad visi labai 
laukia vasaros, kada vasaroto
jai padaro įdomesnį patį gy
venimą ir, be to, paremia eko
nominiai. Kelios Nemuno van
dens šakos čia sudaro gana ge
rų vietų maudyklėms ir poilsiui. 
Nemuno šaka Rusnė čia išsiša
koja dar į keturias dalis. Ir 
tos šakos vadinusi Atmata, 
Rusnės kanalas, Pakalnė iri 
Skirvytė. Toliau tos šakos dar 
dalinasi Į keletą šakų. Ir tos, 
visos , šakos teka į Kuršių ma
res. Didžiausia tų šakų yra. 
Atmata. Ja plaukia ir visi mu
su garlaiviai nuo Kauno į Klai
pėdą ir atgal.
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809 Society for Savings Bldg.
Ofiso Telef. MAin 1773 Namą KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa 
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi Įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit nė
riausi patarnavimą.

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

Kairėje pusėje Rusnės upės 
yra dabar Vokiečių valdoma 
Prusų-Lietuvių žemė ir mažas 
kaimelis Brioniškis. Į tą kai
melį daugelis musų gyventojų 
važiuoja išgerti pigaus Vokie
čių vyno ir konjako. Lietuvo
je tie dalykai kiek brangesni, 
nes mes savo vynuogių netu
rime. Per Atmatos upę 1913 
metais pastatytas didelis gele
žinis tiltas. Tiltą statė Rusnės 
miestelio savivaldybė, 
kainavo gana daug 
delei ir šiandian visi 
jautieji turi mokėti 
žiavimą tiltpinigius.
bus renkama tol kol tilto sta
tymas apsimokės. Antras til
tas gana didelis yra pastaty
tas per Rusnės žemumas, 1926 
metais, kada Lietuvos Respub
likos prezidentu buvo Dr. Gri
nius. Jo vardu ir buvo pava
dintas šis tiltas, nes Lietuvos 
Vyriausybė davė tilto statymui 
gana daug pinigų.

Rusnėje dabartiniu metu yra 
apie 1400 gyventojų. Jų dau
giausiai daržininkai ir žvejai. 
Daržininkai savo gaminius par
duoda 
tuose 
gautą 
liau į 
vimui.

Blogiausiai Rusniškiams yra 
tada kai ilgesnį laiką palieka 
patvinusios pievos. Tada gy
ventojai negali niekur išvažiuo
ti. Ir jeigu pasitaiko bent ko
kiuose namuose mirimai, tai 
priseina lavoną ilgai palikti 
namuose. Už tai veik kiek
vienas namas turi jau išanks
to pasidaręs vieną grabą, kad 
reikalui ištikus butų kur pa
dėti mirusį. Taip gyvena Rus
nės gražių pievų gyventojai 
daugiausiai likę iki šiol Lietu
viais. Arūnas,

IHiCA, N. Y

Tiltas 
pinigų, to 
pravažiuo- 
už perva- 
Mokestis

Klaipėdos, Šilutės ir ki- 
turguose. O žvejai su- 
žuvį vežioja ir kiek to- 
didesnes vietas parda-

LENKŲ SAUVALĖS. Ketu- 
riose administracijos linijos 
vietose Lenkai vėl buvo perkė
lę gaires. Pagrobtai Lietuvos 
policininkas dar negrąžintas.

STEIGS 50 VI5TIN1Ų. Kiau
šini r kystei ir paukštininkystei 
plėsti ir gerinti Lietuvoje p.m- 

daug
Nors krašte jau ir 

skaičius veisimų 
tačiau nun-aty- 

59 nanjų, 
kurie bus 
Lapkričio

kutiniu laiku kreipidira 
lėmesio. 
yra nemažas

I vietinių ūkių, 
| ta įsteigti dar apia 
veislinių vištų ūkių, 
pradėti steigti nuo
I d. šį rudenį.

KAUNO TVARKYMAS. Šią 
vasarą Kaune eina dideli gat
vių grindimo darbai—pergrin- 
džiamo.s a,r naujai grindžiamos
II gatvių. Kai kurios gatvės: 
grindžiamos tašytais akmeni
mis ir bituko plytomis. Prie 
visų gatvių darbų dirba apie 
tūkstantis darbininkų, 
žmonių skaičius prie 
grindimo vienu kartu 
dar nėra dirbęs.

PELNAS Iš CUKRAUS. Lie
tuvos Cukraus Bendrovė baigė 
metus su pusantro milijono 'li
tų gryno pelno. Ūkininkams, 
už, cukrinius runkelius išmokė
jo per septynis milijonus iitų. 
Ateinančiais metais abiejuose 

j cukraus fabrikuose (Marijam
polėje ir Užventyje) perdirbs 
169,C09 tonų runkelių ir pa
gamins 250,000 maišų cukraus.

Toks 
gatvių 
Kaune

i
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Ta’so ir Naujina Baldus
SPECIALIAI 2 šmotu setą 
apdengiant naujai už $35 ir 
brangiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (44)
Mordus Upholstering 

Shop 
6905 St. Ciair Av. HEn. 6519J
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699
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LIETUVIU BAŽNYČIOS 
REIKALAI

Rugsėjo 26 d. buvo šv. Jur
gio parapijos r.epaprastas su
sirinkimas. Pirmininkavo su
sirinkimui klebonas Kun. Au
gustinas Šimkus, kuris pasek
mingai jau suvirs metai laiko 
kaip klebonauja. Susirinkimo 
tikslas buvo pasitarti ką da
ryti 
čios 
m u i. 
rodė
.ia ir po trumpo pasikalbėjimo 
beveik visi nutarė kad reikia 
budavoti nauja bažnyčia, vie
na, kad turėti maždaug atsa- 
kantesnė vieta kur galima bu
tų ramiai pasimelsti, antra, 
pasirodyti kitoms tautoms kad 
ir Lietuviai ne ubagai, kaip 
ikšiol atrodė, kad nors ir ne-, 
didelis skaitlius įstengia turė
ti savo atsakančią bažnyčią, 
vietoje aplūžusio namo; o tre
čia, kad tik tokiu budu galima, 
bus suturėti Lietuvių jaunimą 
nuo ištautėjimo ir ėjimo prie 
kitų, turint savo gražią baž
nyčią, į kurią nebūtų gėda jau
nimui ateiti ir išgirski kartas 
nuo karto savo tėvų kalboje 
gražių pamokinimų.

Savo nutarimą parapijos na
riai parėmė pasižadėjimais su
mokėti naujos bažnyčios staty
bai po šimtą, po du šimtu, o 
vienas parapijonas pasižadėjo, 
duoti net $500.

Taip jau rodės kad viskas 
kuopuikiausia pasibaigs, tik 
staiga vienas • galvočius pasi
prašęs balso kad iąu pradėjo, 
visiems vėjo duoti... . girdi, 
kam reikia tos naujos bažny
čios, užteks tos pačios, tiktai 
reikia truputį aplopyti ir už
teks mums seniams, o musų 
vaikai ar šiaip ar taip jau ne
lankys Lietuvių bažnyčią, nes 
vieni eina į Airių, kiti j Vokie
čių, treti į Lenkų bažnyčias. 
Na ir iš viso gražaus užmany
mo niekas neišėjo. Galų gale, 
m kita prie to. kad reikia pa
taikyti senąją bažnyčią (tai se
nas paprastas namas, paženk
lintas kryžium), sudedant po, 
$15 nv.o kiekvieno pavapijosį 
"ario.

Nežinia kas iš to išeis; gal 
atsiras kitas dar gudresnis ir 
patars visiškai nieko nedaryti 
'r melstis toj pačioj bažnytė
lėj iki ji sugrius, o kai nebus, 
jau galima jon ineiti, tada ga
lima bus glaustis prie “Palio
kų” ir melstis “poniškoj” kal
boj ....

Gal skaitytojas nenorės ti
kėti kad tokių žmonių randasi 
tarpe musų Lietuvių. Bet čia

įsigijimui naujos bažny- 
arba tos pačios pataisy- 

Klebonas paaiškinęs pa- 
naujos bažnyčios piešinį,

jų turime, ir tai jau 20-me 
šimtmetyje! Jeigu taip Lie
tuviai butų protavę Rusų slė
gimo laikais tai tauta nebūtų 
galėjus prisikelti ir šiandien 
Lietuvių kalbos nebūtų girdė
ti pačiame Kaune.

Gėda tokiems šios kolonijos 
Lietuviams, kad jie taip trum
pai mato ir gyvena tik šiai 
dienai, o apie ateitį ir musų 
jaunąją kartą nenori girdėti.

Lieka tik labai apgailėti, ir 
stengtis kad panašių atsitiki
mų nepasikartotų ne tik Uti- 
koje bet nei kur kitur tani 
Lietuvių. žemaitis.

ĮįiPPODROMg

‘LIFE BEGINS IN COLLEGE’
Nepaprastai puiki ir juokin

ga filmą, kurioje dalyvauja iš
garsėję trys komedii antai Ritz 
Bros. bus pradėta rodyti šeš
tadienį, Spalių 9, Hippodrome 
Theatre.

Komedija yra tiesiog šonus 
kutenanti, kuomet Ritz Bros. 
iškrečia maišus savo juokų ir 
šposų. Dalykas einasi apie In- 
dijoną vaikiną, kuris atvyksta 
į kolegiją mokytis, turėdamas 
tiek daug pinigų kad gali lei- 
dyti po $10,000 į dieną. Išsyk 
kiti studentai nuo jo šalinasi 
ir neapkenčia, bet Ritz broliai’ 
patiria apie jo turtus ir pade
da jam juos leisti!

J^AKE JHEATRg
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SCENOS VEIKALAI
Mažoras ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

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

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

E

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

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — 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 MAGELION A —, 4 aktų drama, senoviškas 
veikslas. Vaidina 10 vyrų, 3: moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — 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 veiksnių 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. ...........................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė j namus, tyloB 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 veiksnių 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 — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m-, 3 vaikai. 30 p.

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

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot-, 3 vaikai, 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kaitį vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny- 
gefijMįd pusi, didumo....................................................

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, SI pusi.......................... :

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

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidįna 7 vyrai. 23 pusi......................................lik:

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

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

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
snių komediją; 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 ŽINGSNIAII— 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi. ............ .

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
RYTŲ PĮLJS — Drama 5 veiksniuose, 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

diją. Vaidiną 6 vyrai, 2 moterys, 77 p, ..........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se: Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
,ai ir trys moterys. 62 pusi. .....'.........

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
i—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 veiksmu 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

šVENTADARBAI -— patriotine 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—Duselės; 3—-Si
mai Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai.....................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag (diją 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

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

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). H4 nusl. ______________ ________________

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai) 
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“OUTLAWS OF THE 
ORIENT”

Stipri ir įdomi drama prade; 
dama rodyti Lake Theatre, šį 
šeštadienį, Spalių 9. Tai “Out- 
lows of the Orient”, kurioje 
pirmaeiles roles vaidina Jack 
Holt ir Mae Clarke.

Dalykas delasi tolimuose Ry
tuose, kur Holt yra nusiunčia
mas kaip Amerikos Aliejaus 
Kompanijos vedėjas, kuriam 
reikia vykti į Gobi tyrus su
tvarkyti nesusipratimus kilu
sius tarp jo kompanijos ir bar
barų Totorių gaujų. Paveiks
lu busit pilnai patenkinti.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turini puikų Me
todą. nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime, 
kožnam šio laikraščio, 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiame skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą ga'ėsit daryti už ma
žus kąstus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE I’RODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

TURĖKIT TIEK
Karšto Vandens

KIEK NORIT
Jus žinot patogumą kękis pagreitina darbą virtu

vėje turint karštą vandenį, valymui ir šveitimui, rytą 
skutimuisi arba ap&imaudymui atsikėlus, arba einant 
guiti kšsiprausimui.

Turėjimui karšto vandens patogumo visiems šiems 
kasdieniniams reikalams, reikia tik įsitaisyti moderniš
ką automatišką gasi.iį vandens šildytoją. Tada palikit 
kontroliams įęguliuoti šildytoją, ir jums niekad nerei
kės rūpintis apie turėjimą karšto, vandens. Jus turėsit 
kiek tik reikia, dvidešimts keturias valandas kasdien.

Už tiktai keletą centų į dieną jus galit turėti ši mo
dernišką patogumą savo nąmuose. Gasjnis karšto van
dens šildytojas lengvai ir greitai įdedamas.

Pamatykit savo plumberį arba Gas Company šian
dien. Patogus lengvas išsimokė j imas galima sutarti.

THE EAST OHIO GAS CO.

--U|1l'rflYr T"........ Į ■■■■. ..................................... .............................................................•“•'•Ti

į D1J.LA C. JAKUBS
■ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) į

! Vežimai ligoniams pervežimui Į Hgonbučius.
; Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

W4

: LITHUANIAN FUNERAL HOME
: 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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“TAUTŲ NUOTAKOS” VAIZDAS BUSINČIOJE AUTO PARODOJ

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4186_______________________________________ 6820 Superior Av. Cleveland, O.

Lietuvaitės! Štai proga lai
mingiausiai panelei ar jaunai 
moterėlei laimėti $50 pinigais 
ir visą savaitę būti Clevelando 
Automobilių Parodoje “Lietu
vių Nuotaka”, su apie pora de- 
sėtkų kitų tautų nuotakų.

Apie tai jau buvo pranešta 
“Dirvoje” pirmiau. Dabar pa
žymėsime galutinus reikalavi
mus:

čia nebus gražuolių kontes- 
tas, tik iš kožnos tautos išrin
kta populiariškiausia mergaitė 
atstovauti savo tautybę Auto
mobilių parodoje.

Pinigais dovana skiriama $50 
ir tikroji “Nuotaka” bus atve
žama į Miesto Auditoriją nau
jausiu puikiu automobiliu. Tas 
automobilis ir bus užvadintas 
“Lithuanian”.

Kiekviena “Nuotaka” gaus

MIRĖ A0. PASLAUSKAS
Taip gi mirė penki kiti vietos Lietuviai

ADOMAS PASLAUSKAS
77 metų amžiaus, mirė Spalių 
5 d., Skukų namuose, 1128 E. 
72nd St., Clevelande.

Paėjo iš Pasvalio par., Bir
žų apsk. Amerikon atvažiavo 
1901 metais, Clevelande išgy
veno 35 metus.

Velionis buvo pavienis vyras 
ir čia jo giminių nesiranda.

Laidojimu rūpinosi Petras 
Skukas ir šeima. Prie laidotu
vių pasitarnavo laidotuvių di
rektorė Adelė Jakubauskienė.

Palaidotas penktadienio ry
tą; pamaldos atsibuvo šv. Jur
gio bažnyčioje.

Adomas Paslauskas visą sa
vo Clevelande gyvenimo laiką 
darbavosi prie bažnytinių Lie
tuviškų draugijų, būdamas jų 
nariu ir padėdamas visokiuose 
jų veikimuose.

Kai susitvėrė Clevelando Lie
tuvių Darželio Sąjunga, jis at
stovavo savo draugijas Darže
lio veikime, ir kuomet nebuvo 
draugijų atstovu, buvo Darže
lio nariu rumėju. Mylėjo Lie
tuvių Darželį ir prisidėdavo 
aukomis ir darbu.

Buvo doras, rimtas vyras, 
su visais gražiai sugyveno.

Per daug metų buvo “Dir
vos” skaitytoju ir prenumera
vo ją iki pat mirties.

MAGDALENA KEREIVA
47 metų, mirė Spalių 1 d., pa
laidota Spalių 4, su bažnytinė
mis pamaldomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios. Paliko sesuo Ade
lė Danelevičienė ir brolis Juo
zas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Valke
lis.

MOTIEJUS SUBATKIS
72 metų amžiaus, mirė Rūgs. 
30, palaidotas Spalių 2, su baž
nytinėmis pamaldomis, kurios 
atsibuvo Naujos parapijos sa
lėje. Velionis iš Lietuvos ph- 
ėjo iš Vidgirių k., Vaitkabalių 
vai., Suvalkijos. Iš Lietuvos 
išvažiavo Anglijon, kur išgy
veno 5 metus, ir Clevelande iš
gyveno 34 metus. Liko žmo
na, Darata, sūnūs Petras Su- 
batkis, dukterys Adelė Vasil 
su vyru Vincu Vasil, ir Marga- 
reta Vornik su vyru.

Laidojime pasitarnavo gra- 
borė Della Jakubauskienė. 

dėvėti tame perstatyme specia
lius puikius rubus.

Dalyvauti nereikės kasdien 
ar kas vakarą, bet parinktais 
tarpais.

FOTOGRAFIJOS. Pirmiau
sia reikia jūsų fotografijos. 
Kuri turit didelę (7x10 colių) 
savo fotografiją, tuoj priduo- 
kit “Dirvos“ Youth’s Forum 
redaktoriui. Arba prisiųskit 
paštu. Pažymėkit savo pilną 
vardą ir antrašą.

Fotografija nereikalaujama 
tautiškuose rūbuose, bet sa
vuose.

KURIOS NETURIT savo ge
ros fotografijos, tuoj susitar- 
kit su Lietuviu fotografu, A. 
S. Bartkum, 1197 East 79th 
St., East 79th St. Photo Stu- 
dio — fotografas Bartkus su
tiko visas tinkamas tam kon-

VIKTORIJA LAUČIENĖ
53 metų amžiaus, mirė Spalių 
6 d., laidojama Spalių 9 d. Pa
šarvota N. A. Wilkelio laido
tuvių namuose. Pamaldos bus 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko sūnūs Simonas, seserys 
Pranė Černienė, Morta Kaz
lauskienė, ir vieno jos sesuo, 
S. Luizienė, mirus pirmiau.

Paėjo iš Lietuvos Kelmano- 
nių k., Ūdrijos par., Suvalki
jos. Amerikon atvažiavo 1910 
metais, Clevelande išgyveno 27 
metus.

▼ ▼ ▼

JUOZAS RUKŠTELIS
35 metų, pavienis, mirė Spa
lių 3 d., Ravenna, O., ligoninė
je. Pašarvotas Jakubauskienės 
laidojimo namuose. Palaido
tas su pamaldomis naujos pa
rapijos bažnyčioje. Liko mo
tina, tėvas, du broliai ir sesuo.

▼ ▼ ▼

MARĖ BAGDONIENĖ
36 metų, mirė Spalių 4, širdies 
liga, staiga mirčia, namuose, 
2699 W. 25th St. Liko nuliū
dęs vyras Juozas, ir vienas vai
kas, 16 metų.

Velionė iš Lietuvos atvežta 
1 metų amžiaus, į Utica, N. Y. 
Laidoti išvežta į Utica, N. Y., 
kur augo ir kur palaidota jos 
motina.

KEISTAS ATSITIKIMAS
Spalių 5 d. gatvėje slystan

tis automobilis užlėkė ant šali
gatvio ir išmušė į orą 4 metų 
vaikutį. Netoliese buvęs tėvas 
vaikutį ore pagavo, taigi jis 
liko tik mažai sužeistas.

TIESINA CUYAHOGA UPĘ
Pagaliaus, po desėtkų metų 

ginčų, Cuyahoga upė pradėta 
vienoje ar dviejose alkūnėse 
tiesinti. Darbą atlieka federa- 
lės valdžios darbininkai. Prie 
darbo dirba 800 darbininkų.

100 METŲ SENUMO
Clevelando miesto ligoninė 

Spalių 18 d. minės savo 100 
metų gyvavimo sukaktį.

Miesto ligoninė, šimtas me
tų atgal prasidėjus iš mažutės 
tais laikais suprantamos gy
dyklos, išaugo į ntilžinišką įs
taigą. 

testui Lietuvaites nufotogra
fuoti DYKAI.

Nueikit pas jį kada jums 
patogu, nusifotografuokit, ir 
skubėkit savo fotografiją pri
duoti “Dirvai”.

Kurios nenorit kreiptis per 
“Dirvą”, galit paduoti savo fo
tografijas, pažymint pilną var
dą, antrašą, ir kad įstojat į 
“LITHUANIAN BRIDE CON
TEST”, tiesiog į rengėjus.

Fotografijas galima siųsti 
ir paštu, šiuo antrašu:

Cleveland Automobile Show 
226 Public Auditorium 

Cleveland.
SKUBĖKIT nusifotografuo

ti, skubėkit paduoti savo fo
tografijas.

Automobilių paroda atsibus 
nuo Lapkričio 13 iki 20.

Didelis Lietuvių Salės 
Naudai Vakaras

Ateinantį sekmadienį rengia
mas didelis Lietuvių Salės nau
dai metinis vakaras-pasilinks- 
minimas. Vakaro programas 
bus didelis, įdomus ir naudin
gas visiems. O įžanga į tą 
parengimą tik dešimtukas.

Tikietus galima gauti išank- 
sto pas salės direktorius, pas 
kai kuriuos salės šėrininkus ir 
biznierius. Taip pat bus par
duodami tą patį vakarą prie 
durų.

Tėmykit, kad su tuo pačiu 
tikietu laimingieji galės gauti 
naują didelį gražų automobilį 
ir- keturi asmenys pinigines 
dovanas.

Tat nepamirškite sekmadie
nio, Spalio 10-tos, atsilankyki
te visi ir visos, atsiveskite sa
vo draugus ir pažystamus.

Šokiai visą vakarą.
Kviečia Komisija.

LANKYSIS VANAGAITIS 
IR TYSLIAVA

Tarp žymių šio rudens Cle
velando svečių turėsim kompo
zitorių Antaną Vanagaitį ir 
pirmaelį Amerikos Lietuvių 
oratorių, “Vienybės” redakto
rių Juozą Tysliavą. Jie ir eilė 
kitų svarbių Amerikos Lietu
vių veikėjų dalyvaus Clevelan
de sekmadienį, Lapkričio 14 d.

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Mėnesinis klubo susirinki
mas bus laikomas antradienį, 
Spalių-Oct. 12, Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. Visi nariai pra
šomi atsilankyti išklausyti ra
portų ir aptarti kitus reikalus.

TAIP PAT primename kad 
šį penktadienį Klubo vakaruš
kose yra net pusketvirto de- 
sėtko dolarių išdalinimui lai
mingiems dalyviams; prie to 
skanių žuvų ir Lietuviškų bly
nų užkandžių, išsigėrimų, šo
kiai iki vėlumos.

P. P. Muliolis, Pre.

IŠSIIMKIT LEIDIMUS
Daug automobilistų dar ne

išsiėmė važinėjimo leidimus. 
Jie turėjo būti gauti iki Spa
lių 1 d. Kurie neturės leidimų 
ir atsitikime paklius į polici
jos rankas, nukentės. Nors 
šie leidimai yra politikierių pa
sipinigavimas, bet ne ką pa
darysi. Išsiimkit leidimus ir 
bukit liuosi nuo užkąbinimo,

IN PRAISE OF
P O E T R Y

By LOUIS PODA
From the dawn of humanity, 

great minds have always been at- 
tracted to the beauty and loveliness 
of verse.

Simonides of Ceos, who was so 
influential vvith kings and states- 
men and handled the difficult prob- 
iems of statecraft with consumate 
diplomacy, found time to wreathe 
vvith sublime art the g'ory of the 
heroes of Thermophylae.

Anacreon emiled at the turoulent 
vvars of his day, and ,sang vvith 
immortal beauty of love, vvine and 
song.

Solon the great lavvgiver of At- 
hens realized the enduring oeauty 
of verse and used it vvith ėonsumate 
skili to reach the heart of the peo
ple.

Catullus, who in the shadovv of 
Caesar’s world conąuest and Cice- 
ro’s mighty orations, could sing 
vvith haunting beauty the anguish 
of his ill-fated love.

Horace glorified the great Au- 
gustan age vvith beautiful odes and 
light-arrowed sarcasm.

Ovid devoted himself to the flovv- 
ered luxury of love vvith such de- 
light that he displeased the Em- 
peror anų vvas sent into exile.

The Emperor Hadrian vvrote a 
memorable poem to his soul.

Chaucer found a glorious mo- 
ment of time from the press of 
foreign and diplomatic missions, to 
become the father of English poet
ry-

St. Francis of Assisi, that beau
tiful soul, vvas not only a great 
saint būt a great poet, too.

Michelangelo, vvho embraced the 
marbte vvith sueit intense desire, 
that immortal beauty vvas born, 
captured the sonnet vvith thoughts 
of eternal loveliness.

Ronsard won the admiration of 
the princes and the love of the 
people vvith his immaculate treat- 
ment of Jovė in a noble and dig- 
nified way.

Corneille vvas admired by the 
great Napoleon for his eloquence 
and harmony.

Chevier Jiailed vvith joy the Re- 
volution in- France, buoyantly par- 
ticipated in the party struggles and 
fell a victim of the guillotine.

Lamartine vvas Minister of For
eign Affairs in the provisional gov
ernment of 1848, opposed Napoleon 
III and offered himself as a can- 
didate for the presidency of the re- 
public.

Count de Vigny realized that the 
sublime gift of genius vvas its ovvn 
greatness and revvard. There can 
be none greater.

Kipling sang imperial Britain’s 
globe-encircling might.

Tagore vvith beauty and tender- 
ness called the hectic attention of 
the world- to India’s eternal vvon- 
der and delight.

The poet Shelley rightfully said 
that poetry is the record of the 
best and happiest moments of the 
best minds; further, a poem is the 
very immage of life expressed in 
its eternal truth.

Yeats helped to sing Ireland vvith 
fascination and beauty into a nevv 
and heroic rebirth. The poet Pa- 
raic Pearse participated in the first 
armed uprising of 1916 and vvas 
shot.

Fame to Poetry
Build them eagerly and vvith vast 

delight;
The columns great to vanąuish 

time’s flight.
O poet: the vvords in flood;
Music deep vvith blood.

Challenge the moments so cynical 
away;

Lošt into the mirage of a mystic 
day.

O poet! the latlrels of song;
Be vvith you svveet and long.

The poets are the flovvers of hu
manity vvho make beautiful the 
civilization of their day. Not even 
the ruthless materialism of our 
times has been able to yoke their 
vvinged spirits to the prosaic realty 
of the day.

“akiniai 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.
IŠSIDUODA KAMBARYS

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

6028 SUPERIOR AVĖ.

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

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

6820 Superior avs _ Cleveland

PENNED BY EM
(K. J. M.’s Secretary)

Sentimentally I 
apply the phrase 
“Gone, būt not 
forgotten” t o 
the grand sum
mer months that 
are no longer 
vvith us. M y 
spirit. brightens 
at the thought 
of golden brovvn 
Autumn vvhich 

has finally come for you and me 
to cnjoy.

I used to vvonder hovv anybody 
could likę this seemingly dūli and 
listless season. I hated to see the 
trees shed their green leaves, the 
grass die, and the flovvers vvither. 
No longer does this feeling exist — 
novv I thrill at these months pro- 
viding Autumn’s beauty. The ar- 
tistically and naturally tinted love
liness of this season just can’t be 
discribed by my faltering adjec- 
tives.
It’s splendor makes me forget every- 
thing būt the yearning to get avvay 
from the city and run to the coun
try to scamper thru the fallen leaves 
just as a pursued doe.

The smėli of cool air, the arorna 
of near-by burning leaves, dry grass, 
etc. is vvhat one gets vvhiffs of novv. 
We don’t find these fall months 
just full of color — it also means 
rainy days, vvindy nights, harvest 
moonlite evenings occasionally, and 
sunshiny mornings.

Yes folks, you really haven’t yet 
lived if you haven’t gone on hikes, 
long vvalks, or even drives thru God’s 
gorgeous country — in autumn.

EVER POPULAR — The Hit Pa
rade. the vvell knovvn program of 
our favorite dance tunes, offers to 
us the most popular tune of the 
country. This survey is checked 
tvvice a vveek. Various melodies 
sweep the country būt only one 
march remains the šame — alvvays 
—yearly, monthly, and vveekly No. 1 
— Lohengrin’s Wedding March. 
It isn’t unusual to hear it five or 
six timeB in succession in church. 
Three times is most favorable and 
so it vvas played trice Saturday at 
St. George’s Church — among the 
couples that kept in tune vvith it 
vvere Peter Akelis and Ann Pran- 
kis. Whatta handsome couple! Pete, 
blond, bright eyed, vvhile Ann, is 
a petite pieture of vvomanly love
liness. After they promised to love, 
honor and obey, a reception follovv- 
ed at the Lithuanian Hali.

THE RECEPTION — Pete and Ann 
the dears, invited the entire church 
choir to their vvedding and 1’11 be 
darned if they all didn’t shovv up! 
Even I went, and vvithout knovv- 
ledge of the fact that 110 chiekens 
vvere prepared, plūs 300 pounds of 
other meats, etc.

Novv it vvasn’t the choir that fill- 
ed the hall so, nope—because Mr. 
and Mrs. P. Akelis told me they 
extended invitations to at least 165 
families. So triple 165, add about 
50; subtract about 5 anej there you 
haye the totai attendance to the 
vvedding of the month. Here’s 
vvishing you a golden vvedding to 
mateh the season you vvedded in, 
Ann and Pete.

THEY’RE GONNA RING AGAIN— 
It seems as though I just can’t 
stop talking about vveddings. On 
top of it all, three-fourths of the 
marriages involve the church choir 
members. Novv on October 9th, 
Miss Sophie Guddell (the meniber) 
and Mr. Chester Shmitt vvill become 
bride and groom. Gosh, they’re 
either gettin’ married or engaged

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliw
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA J

I NEW DEAL BAKERY |
| PRANAS KUNCAITIS, Savininke. |

| 4023 E. 141 STREET Telefone. WA.h. 3227 |

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 | 
^iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiini^

ATTENTION
LITHUANIAN BRIDE CONTESTANTS

Arrangements have been made 
vvith the EAST 79TH STREET 
PHOTO STUDIO, 1197 E. 79th 
Street, to photograph FREE all 
the young ladies desiring to ėn- 
ter the Lithuanian Bride Contest 
in eonjunetion vvith the Cleve
land Auto Shovv, Nov. 13—20.

The only reųuirements are: 
shovv the photographer the clip- 
ping of this artiele to assure 

or picking their one and only. Boy, 
I’ve got my fingers crossed!

NOTHING TO DO THURSDAYS— 
I knovv Thursday isn’t likę a Sat
urday yet one can spend it in the 
svvellest manner, yes, dancing. The 
Young Ladies Sodality of St. Geo’s 
Church has arranged a complete 
season of dancing on every Thurs
day nite. A grand crovvd gathers 
to dance to the melodic strains of 
a popular orchestra. So vvhen next 
Thursday rolls around and you’ve 
got nothing to do, come dovvn to 
the Auditorium and dance.

PASVEIKO — Six long vveeks of 
having to be restrieted from all 
pleasures a giri could vvant because 
of a dislocated knee no longer are. 
Yessir, Jean Lutkus novv is around 
again. And as pretty as ever, too.

TO THE LADIES — You charrn- 
ing young Lithuanian ladies have 
read, no doubt, about the search 
for a Lithuanian bride, vvho is to 
participate in this year’s Auto Shovv 
at the Pubic Auditorium. You all 
are good Lithuanian sports so vvhy 
not enter? The ąualifications do 
not specify that one mušt be beau
tiful — I figure they’re giving me 
a break for a change too — all 
you have to possess is Lithuanian 
characteristics. So come on, girls, 
married vvomen are accepted too. 
Go dovvn to the EAST 79th PHOTO 
STUDIO, 1197 East 79th St. and 
have a full-sized photo taken AB- 
SCOLUTELY FREE! Just explain 
that you are a contestant in the 
Automobile Shovv — vvrite your 
name and address on the back of 
it and send or bring it to the Dirva 
office. If I don’t find the office 
desk cluttered vvith entries, 1’11 
knovv that you don’t realize an of- 
fer of a lifetime! 

JAUSKITĖS GERAI SU 
Pakankamai Karšto 

Vandens
Ar karštos dienos duoda jums nuovargį, palieka be 

apetito valgymui ar pasilinksminimui? Pabandykit kar
štą maudynę, ir patėmysit koks skirtumas.

Kaip tik pareisit namon, prisileiskit kubilą karšto 
vandens ir įsimerkit. Gerai išsimuilykit. Tada užleis- 
kit čirkšlę (paprasta guminė čirkšlė užtenka) — pradė- 
kit drungnu, palengva šaltėjant, ir keletą momentų už- 
siliekit šaltu vandeniu.

Užsivilkit šviežius rubus, ir busit gatavi vakarui su 
geru aptetitu, pasilsėję, ir energingi, kaip valanda pirm 
to nei nesapnavot būti.

Išbandykit tai. Jeigu karšto vandens klausimas iš
rodo negalimas, mes galim pagelbėt. Mes pagelbėsim 
jums gauti vandens šildytoją kuris atitiks jūsų reika
lui, ir aprūpins jus karštu vandeniu kiek tik reikia, to
kia temperatūra kokią norėsit.

Pamatykit savo plumberį, arba Gas Company, ir 
patirkit kaip lengvai, su gasu, jus galit naudotis pato
gumu ir smagumu karšto vandens už mažus kaštus.

THE i EAST OHIOI GAS COTį

him you are a contestanc. He 
vvill then take a full-size photo
graph of you, vvhich you in turn 
bring or mail to Dirva or direct 
to the Auto Shovv Management, 
226 Public Auditorium, Cleve
land.

This contest is for Cleveland 
Lithuanian girls only. Girls and 
young married vvomen may par- 
ticipate.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

“HARVEST DANCE”

The Lithuanian Societies Hall Co. 
is sponsoring a Gala Harvest Dance 
on Sunday, October lOth. This is 
to be a big event in the activities 
of the Lithuanian Hall, as the 
Plymouth Sedan and four other big 
prizes are to be given avvay.

The receipts of this gala affair, 
for vvhich tickets have been sold 
for many months in advance, vvill 
be used for the renovation of the 
Lithuanian Hali, a very vvorthy pur- 
pose, therefore let’s see a record 
crovvd in attendance, SUNDAY, 
OCT. lOth.

------------- 1
CARD PARTY

A benefit Card Party is being 
sponsored by the Lithuanian Wo- 
men’s Circle, Saturday, Oct. 9th, 
commencing at 8:00 P.M. This par- 
ticular group of vvomen are active 
in many Lithuanian activities, and 
have been knovvn to hold very ele- 
gant affairs — this one is being 
held at 2112 St. Clair Avė.

There vvill be all kinds of card 
playing, prizes, and refreshments. 
The vvomen of the club have all 
done their bit in putting this af
fair over, novv they vvant to see 
the results. Just 25c for an even- 
ing of fun and entertainment.

WEEK-END VISIT
Miss Helen Adomaitis and cousin 

had a very enjoyable vveek end sx- 
eursion to Youngtovvn, O., Sunday, 
Oct. 3rd, visiting vvith friends vvhile 
there.
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