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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SMERKIA A. D. FEDE
RACIJĄ. — Atlantic City, 
N. J. — čia atsibuvusioje 
C. I. O. konvencijoje, jos 
vyriausias vadas John L. 
Lewis pasmerkė Amerikos 
Darbo Federacijos suspen
davimą desėtko C. I. O. 
unijų, ir pareiškė jog pasi
ryžęs palaikyti savo 
nizaciją darbininkų 
lų žiūrėjimui.

• Tokiu budu viltis 
ninku savitarpiniam 
baigti yra tolima.

Amerikos- Darbo Federa
cija savo konvencijoje nu
tarė vesti kovą prie CIO. 
ir traukti į savo eiles įvai
rių darbo šakų darbininkus 
ir tarnautojus, atitrauki
mui jų nuo CIO.

Paskiras unijas nuėju
sias su CIO, Darbo Federa
cija kviečia atgal.

orga- 
veika-

darbi- 
karui

laikuPlieno darbai šiuo
eina tik tiek kiek dirbtuvės 
gauna užsakymų. Jokių už
sivilkusių užsakymų jau

centruose darbai 
po keletą punk-

- ..K <,.IX A.
Plieno 

sumažėjo 
tų. Pittsburghe nukrito iki 
62 punktų, Cincinnati iki 
70, St. Louis iki 60, Detroi
te iki 92, Youngstowne iki 
60, Clevelande iki 63 ir tp.

Automobilių darbai pra
deda kilti, pereitą savaitę 
pakilo nuo 25,000 iki 69,000 
automobilių per savaitę.

Uždarė dirbtuvę. Kansas 
City, Mo. — Kilus nesusi
pratimui su unija, uždary
ta didelė Fordo automobi
lių dirbtuvė.

Nesusipratimas kilo dėl 
tąsynių tarp CIO. ir kokios 
ten kitos unijos.

River Rouse, Mich., For
do darbuose statydama dar 
viena geležies tarpykla.

Nubaustas. Meksikoje, 
viename dvare darbininkai 
susišaudė, penki jų žuvo. 
Jų užvaizdą, už neprižiu- 
rėjimą tvarkos, areštuotas.

Automobilių industrija
1 rengiasi dideliam bizniui 

ir 1938 metais. Ta indus-j 
trija investino apie 150 mi
lijonų dolarių į naujus pri- 
rengimus ir budus automo
bilių gaminimui ir platini
mui kitą metą.

RUDENIUI artėjant vi
soje šalyje pasireiškė pre
kybos pakilimas, vietoj pa
prasto šiuo laiku sumažėji
mo. Pastovesnių reikme
nų pirkimas eina gerai ir 
jų užsakymus dirbtuvės 
gauna dideliais kiekiais.

New Yorke buvo sustrei
kavę 5,000 košernos mėsos 
mėsininkų. Streikas pasi
baigė.

20 užmušta. Brazilijoje 
smarki audra sugriovė Sta 
Maria miestelį, 20 žmonių 
užmušta, daug sužeista.

Prezidentas Roosevelt sau
kia Kongreso Posėdi

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Washington, Spalių 12.— 
Prezidentas Roosevelt sa- 

j kė radio kalbą į šalies gy- 
| ventojus, paliesdamas ne- 
kuriuos svarbiausius klau
simus. Tarp kitko užsimi
nė kad pasiryžęs šaukti 
specialį Kongreso posėdį 
Lapkričio 15 d., šešiom sa
vaitėm anksčiau negu re- 
guliaris posėdis turi pra
sidėti.

, Daugelis Amerikos vadų 
1 ir laikraščių, net demokra- 
j tų partijos pusę palaikan
čių, išsireiškia jog specia
lį Kongreso posėdį šaukti 
nebuvo reikalo. Sako tas 
posėdis padarys daugiau 
žalos negu naudos.

Prezidentas Roosevelt tą 
daugelio nusistatymą žino, 
ir todėl jis savo kalboje 
juos palietė, pavadindamas 

kratijos”.

SAKO, RUSIJA TURI 
KIBTI I JAPONIJĄ 

DABAR

šanghai, Spalių 13 d. — 
Sovietų ambasadorius Ki
nijai sugryžo j Maskvą, ir 
dabar paaiškėjo kokiu tik
slu.

Ambasadorius Bogomo- 
lov padaręs sovietų vyriau
sybei pranešimą kad Rusi
ja, jeigu nori įsikišti į ka
rą užtarimui Kinijos, turi 
daryti tą dabar, bėgyje po
ros mėnesių, nes paskiau 
busią pervėlu. Japonai ga
li labai įsigalėti Kinijoje ir 
užkirsti Rusijai kelius su
teikti Kinams kokią nors 
pagalbą.

Ar Rusija norėtų kištis 
ir rizikuoti karą su Japo
nija? Visos aplinkybės iki 
šiol rodo Rusijai nenaudą.

ISPANIJOJE

smarkius puolimus 
svarbiaisiais fron-

Sukilėliai Pasiruošę 
Smarkiam Vajui

Madridas, Spalių 11 d.— 
Gen. Franco kariuomenės 
darė 
visais 
tais. Spėjama kad tai gal 
bus pradžia ilgai laukto 
rudeninio vajaus prieš kai
riuosius.

Daugelyje vietų kairiųjų 
vyriausybininkų eilės pri- 
vęrstos trauktis, tik kaip 
kur atsilaikė.

Smarkiai buvo apšaudy
tas Madridas, daug sužei
sta ir keliolika užmušta.

Kairiųjų vyriausybė nu
tarė perkelti savo sostinę 
iš Valencijos j Barceloną.

Gen. Franco dovanojo 
gyvybę Amrikiečiui lakū
nui Dahl, kuris gelbėjo kai
riesiems ir pakliuvo į suki
lėlių nelaisvę.

Prezidentas tiki kad vi
suomenė yra su juo, nes jis 
nori kongrese pravesti ne
baigtus derliaus kontrolės 
ir algų ir valandų įstaty
mus.

Kongresas išsiskirstė tik 
Rugpjūčio 15 d. Iki tol ėjo 
tik tąsynės, ginčai ir dau
giau nieko.

Prezidentas žada parei
kalauti kongresą atlikti ne
užbaigtus darbus. Pažiū
rėsim kaip kongreso nariai 
dirbs dabar, tris mėnesius 
pasilsėję.

JAPONAI KARIAU
SIĄ IKI PERGALĖS 
šanghai, Spalių 9. — Ja

ponijos vyriausias karo va
das Šanghajaus fronte iš
leido pranešimą, kuris iv- 
įinasi paBKeibiiiiu kaip 'Ki
nijai. Gen. Matsui skelbia 
jog Japonija yra pasiryžus 
panaudoti visus budus nu
galėti visus savo priešinin
kus.

Tas skaitoma Japonų pa
siryžimu varyti Kinijos už
kariavimą dar smarkiau, 
iki kitos valstybės neįsiki- 
šusios.

Spalių 13 d. mūšiuose Ki
nai išžudė apie 3,000 Japo
nų kareivių.'

Kinijos Kvvangsi provin
cijos generolas siūlo Kini
jai tris milijonus kareivių 
prieš Japonus.

Japonai susirūpinę kad Į 
karą neįsimaišytų Rusija. 
Prie Sovietų rubežiaus sa
ko turi sustatę apie 200,000 
Japonijos kariuomenės.

MUSSOLINI NESUTIN
KA NUSILEISTI

Roma. — Italijos dikta
torius Mussolini, spaudžia
mas Anglijos ir Prancūzi
jos lengvinti įtempimą dėl 
Ispanijos naminio karo, at
sakė jog nesitaikys jokio
mis kitomis sąlygomis kaip 
tik savo nustatytomis.

Prancūzijos socialistiška 
vyriausybė pasiūlė Anglijai 
duoti Italijai “paskutinę 
progą” ištraukti Italus 
reivius iš Ispanijos, o 
ne, tada imtis akcijos.

ka- 
jei

KUN. COUGHLIN 
SULAIKYTAS 

Detroit. — Kun. Cough- 
lin, kuris pragarsėjo savo 
radio kalbomis, šį rudenį 
vėl pradėjęs radio kalbų 
seriją, vėl ėmė kolioti Pre
zidentą Rooseveltą.

Detroito Arkivyskupas jį 
sulaikė nuo kalbų, ir gavo 
net popiežiaus užgyrimą 
kad tam kunigui nebūtų 
leidžiama daugiau per ra
dio terliotis.
ATVEDĖ 18 PARŠIUKŲ

Ashtabula, O. — Vieno 
ūkininko kiaulė čia atsive
dė 18 paršiukų.

“Dirvos” pereitą pavasari pada
rytas spėjimas kad šymet mirs 
tūkstantis Amerikos Lietuvių, iš
sipildė. Skaitykit 2-rą puslapį.

Brazilija pasi- 
ir ekstradici- 
Ekstradicijos 

viena iš kitos

SPALIŲ 9 d. Lietuvos Sei
mas priėmė švietimo Ministe
rijos projektą Įsteigti specia
lių mokyklų departamento eta
tus. Specialių mokyklų tink
las plečiamas.

LOZORAITIS, Lietuvos Už
sienių reikalų min., Prancūzų 
vyriausybės pakviestas, atvy
ko Paryžiun apžiūrėti parodą 
ir tarėsi su Užsienių reikalų 
ministeriu Delbos.

kauyti joja laikinosios Lietuvos sostinės Kauno 
gatvėmis. Tsb.

saunųs ųiecuvos ner^uzeiiai raituzeiiai gusarai, uu- 
gryžę iš šio rudens manevrų, mergelių gėlėmis a p-

NUŽUDĖ GARSIUS 
BANDITUS

Battgor, Jie. — l ipai iii 12
d. federales policijos agen
tai užklupo pragarsėjusių 

gaują, ku- 
o vieną su- 
Iš jo paty- 
laiko atgal 
kelio Ohio

B rady banditų 
rių du nušovė, 
žeistą suėmė, 
rė kad savaitė 
nušautas ant 
valstijos policininkas buvo 
jų nužudytas, nes jis pasi
pynė jiems kelyje ir jie bi
jojo jam pakliūti.

Banditai užklupti per
kant šaudomą medegą. Jie 
buvo užsakę vienoje par
duotuvėje tokių šautuvų 
kad patarnautojas pasirū
pino apie tai raportuoti 
policijai. Policija pranešė 
federalei valdžiai, ir jiems 
užtaisyta pinklės. Visa tos 
krautuvės apielinkė buvo 
apstatyta policininkais, ir 
kaip vienas banditas inėjo 
į vidų, jį pasitiko policinin
kas įsakydamas jam pakel
ti rankas. Jo draugai lau
ke pajutę ką negero, pra
dėjo šaudyti. Paleido į juos 
šuvius ir skersai gatvę lan
guose pasislėpę kiti polici
ninkai. Gatvėje tęsėsi šau
dymas, du banditai bėgo, 
ir jie tapo nušauti.

JAPONIJA GAMINA 
ATSAKYMĄ

Tokio, Japonija. — Su
vienytoms Valstijoms for
maliai įkaitinus Japoniją 
už veržimąsi į Kiniją, Ja
ponijos vyriausybė gamina 
Amerikai atsakymą.

Suv. Valstijos ir . Ang
lija svarsto apie šaukimą 
konferencijos Tolimų Ry
tų klausimu.

Japonijos kvietimas į tą 
konferenciją, žinovai sako, 
bus ne juokais: ji busianti 
priversta dalyvauti.

DEVYNI Holandijos ka
ro lakūnai užsimušė nukri
tus lėktuvui prie Singapo- 
ro, Azijos vandenų salose.

UŽ ŽMONOS išmainy
mą j asilą vienas Serbas 
kaimietis nubaustas pus
penktų metų kalėti.

SOVIETUOSE IŠŽU
DYTA JAU 800

Maskva. — šiose dienose 
sovietų komisarai sušaudė 
dar 16 asmenų Baltgudijoj, 
apkaltinę juos ‘fašistais ar
dytojais’.

Taigi, per 14 mėnesių po 
to kai pernai rudenį sušau
dyta Kamenevas, Zinovje- 
vas ir kiti aukšti sovietų 
žmonės, iki dabar jau iš

gaudyta virš 800 asmenų.
C ent r alinė j e Rusijoje su

šaudyta šeši kaimiečiai ne
va už grudų gadinimą.

UŽGIRIA S. V. TAIKOS 
ŽYGĮ

Maskva. — Sovietų spau
da ir vyriausybė pilnai už- 
gyvč Suv. Valstijų Prezi
dento Roosevelto iškeltą 
paneigimą karo trokštan
čioms valstybėms ir pas
kiau Suv. Valstijų vyriau
sybės formalį įkaltihimą 
Japonijos už kabinimąsi į 
Kiniją.

Sovietų organas “Izves- 
tia” pasakė net kad “tūlos 
valdžios turėtų savo žo
džius paversti į akciją” — 
vietoj kalbėti prieš Japoni
ją, imtis prieš ją ginklo.

BANDO GELBĖT IS- 
PANIJOS-EURO- 

POS KRIZĮ
Londonas, Spalių 13. — 

Nutarta vėl šaukti tarp
tautinio “nesikišimo į Is
panijos reikalus” komiteto 
posėdį šią savaitę, suradi
mui būdų kaip galima bu
tų ištraukti iš Ispanijos vi
sus ten esančius svetimus 
laisvanorius kareivius.

Didžiausia bėda yra su 
Italija, nes Mussolini nesu
tinka atšaukti savo karei
vių ir sako dar turi 50,000 
vyrų gatavų siųsti Ispani
jon.

ETIOPIJOJE, kurią Ita
lai pereitą žiemą užkaria
vo, pasikartoja juodųjų su
kilimai ir užpuolimai Ita
lų.

ITALIJA ATIMA PAGAL
BĄ KINIJAI

Roma. — Mussolini įsa
ke,, vįsięiĮįs Italams . aviaci
jos ekspertams" esantiems 
Kinijos tarnyboje apleisti 
savo vietas.

Mussolini pranešė Japo
nijai jog palaikys jos pu
sę ginče su Kinija. Hitle
ris irgi remia Japonus.

VIENA ANGLŲ laivininky
stės bendrovė atidarė laivų su
sisiekimą Klaipėda - Tolimieji 
Rytai. Ta linija palaikys su
sisiekimą tarp Klaipėdos uos- 
'to, Viduržemio, Juodosios ju.- 
ros ir Indijos vandenyno uos
tų. Laivai iš Klaipėdos iš
plauks kartą per mėnesį.

DIDELIS GAISRAS. Mis- 
viečių kaime, Alvito vai., bu
vusiam Kaminsko, dabar Pen- 
čylų ūkyje, kilo didelis gaisras. 
Sudegė tvartas su 17 galvijų, 
35 avim, 19 kiaulių ir 90 ančių 
bei. žąsų, ir kluonas su jame 
sukrautais javais, pašaru, ūkio 
mašinomis ir padarbaįs. Ma
noma kad gaisras kilo dėl pie
menų kaltės.

SAVIŽUDYSTĖ. Rūgs. 10 
d. Kybartų pašto įstaigos sar
gas, Vincas Medelis, 41 metų, 
revolveriu persišovė galvą. Iš 
paliktų jo laiškų matyt kad jis 
žudėsi tik dėl nepagydomos li
gos. Turėjo gerklės džiovą. 
Liko žmona su trimis mažais 
vaikais.

LIEPOS mėn. Kleboniškių 
miške buvo nužudyta jauname- 
tė Kauno Žydaitė Cveiginaitė. 
Kriminalinė policija žudiką su
rado. Tai Eigulių k. gyvento
jas Juozas Stankevičius. Jis 
buvo įtartas nesveikas proto, 
todėl ištirtas ir pripažintas 
atsakingu už savo darbą.

LIETUVIS GAVO 3,000 SO
VIETŲ RUBLIŲ. Iš Sovietų 
Rusijos Kaune gauta žinia kad 
sovietai išsivertę Lietuvos ra
šytojo Petro Cvirkos knygą, 
“žemė Maitintoja”, paskyrė 
už ją autoriui 3,000 rublių. Ta
čiau pinigų Cvirka negaus iš 
Rusijos išsivežti. Jis turės 
važiuoti į Rusiją tuos pinigus 
išleisti tenai....

LIETUVA ir 
rašė prekybos 
jos sutartis, 
sutartimi galės
išgauti kriminalius nusižengė
lius.

MIŠKUI ATŽELDINTI 1938 
metams paskirta 700,000 litų.

PLYTŲ GAMYBA. Staty
ba Lietuvoje eina taip spar
čiai kad esamos 277 plytinės 
pagamina tik 12-tą dalį parei
kalavimo.

LIETUVOS Laivininkystės 
Bendrovė padidino pagrindinį 
kapitalą iki 3,500,000 litų. Per
kamas jau šeštas laivas, 3000 
tonų, ir statomi šeši baidokai.

AUKSO FONDAS Lietuvos 
Banke spalių mėnesį pasiekė 
76,780,000 litų.

KAUNE Rugsėjo 26 d. pasi
baigė Pabaltijo — Lietuvių, 
Latvių, Estų, Suomių — stu
dentų sporto olympiada. Lai
mėjo Estai ir Latviai.

ŠIAULIUOSE Rugsėjo 26 d. 
d. įvyko lauko darbų pabaig
tuvių šventė. Prie tos progos 
suruošta senovės meno ūkio 
paroda. Iškilmėse dalyvavo 
Ministeris Pirmininkas Tūbelis 
ir žemės Ūkio Ministeris Put
vinskis. žmonių susirinko per 
35,000.

LIETUVOJE išmėginta nau
ja linų rovimo mašina, kuri 
per valandą nurauna hektarą 
linų. Manomą tas mašinas į- 
vesti Lietuvoje.

BALTIJOS VIENYBĖ STI
PRĖJA.
Užsienių 
susitarė 
ekonominius santikius. -

DEK. KAPOČIUS IŠVYKO 
Į AMERIKĄ. Kauno Pamin
klinės Prisikėlimo bažnyčios 
statybos pirmininkas Dekanas 
F. Kapočius išvyko į Ameriką 
aukų rinkti. Žada užtrukti 4 
ar 6 mėnesius ir įvairiose vie
tose laikyti paskaitas apie sta
tomą Kaune Tautos šventovę.

VILNIUJE 
suėmė ir 
Lietuvių 
Antaną 
priežastis

LENKAI TEISĖ ŠEŠIS KU
NIGUS. Rūgs. 18 d. Vilniaus 
Lenkų teismas savo išvažiuo 
jamoj sesijoj Švenčionyse tei
sė šešis Lietuvius kunigus už 
neva Lenkiškų pavardžių Lie
tuvinimą krikštijant vaikus. 
Keturis kunigus išteisino, o 
du nubaudė po keturias ir dvi 
savaites kalėti. _

Pabaltijo 
ministeriai 
tarpusavio

Genevoje 
reikalų 

stiprinti

Lenkų 
nugabeno 
ligoninės 
Poviliškį. 
nežinoma.

policija 
į kalėjimą 
tarnautoją 

Suėmimo
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PENNSYLVANIJOJE SIŪLO SIŲSTI SPOR 
TININKUS I VIL
NIAUS KRAŠTĄ

3. i K s a t f r

DIRVA

CHICAGO, IIL.
Į

PITTSBURGH SCRANTON, PA
Gaudo Lytiškų Užpuo

limų Kaltininkus
Pittsburgho srityje ir Alle- 

gheny apskrityje pradėta di
delis gaudymas nužiūrėtų niek
šų, po to kai šioje apielinkeje 
buvo papildyti užpuolimai ant 
jaunų mergaičių ir net 
kita mergaičių nužudyta 
gėdinimo.

Suimta keliolika vyrų 
buvo mergaičių įtarti
jas vienaip ar kitaip, ir viena 
12 metų mergaitė įskundė po
licijai savo patėvį už kėsini
mąsi išgėdinti ją.

viena- 
po is-

kurie 
vilioję

6,500 ANGLIAKASIŲ AP
ŠAUKĖ PRIJAUTIMO 

STREIKĄ

COALDLE, PA. — Prieš 
savaitę laiko čia sustreikavo! 
apie 40 angliakasių ir pasiliko; 
“sėdėti apačioje”, kasykloje.

Spalių 8 d. 6,500 kitų ang
liakasių apšaukė užuojautos 
streiką tiems streikeriams.

Streikas apėmė tos kompa
nijos kasyklas Tamaųua, Lans- 
ford, Seek ir Nesųuehoning.

NEATSARGUMO AUKA
Spalių 2 d. Zambliauskų na

muose įvyko nelaimė. Zamb- 
liauskai turi porą arklių, ku
riais išvežioja anglį ir kitką. 
Spalių 2 d. arkliai buvo pakin
kyti prie vežimo ir pastatyti 
užpakalyje namo. Arkliai ko 
tai pasibaidė ir pradėjo bėgti.

Antanina Zambliauskienė tą 
pamačius, išbėgo iš stubos 
priešais arklius, norėdama juos 
sustabdyti. Arkliai nestojo — 
bego tiesiog per ją. Zambliau- 
skierę sutrepeno — perskėlė 
galvą ir nubėgo toliau. Kai
mynai pakėlė Zambliauskienę 
jau negyvą, kraujuose paplū
dusią.

Spalių 6 d. velionė palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis 
atsibuvusiomis šv. Juozapo 
bažnyčioje.

LANKĖSI SVEČIAI
Iš Detroito, lankėsi pas 

vo gimines ir pažystamus
Adelė (Maslauskienė) Bokun, 
buvus SLA. veikėja Scrantone 
ir "Vienybės” skyriaus vedėja.

Taip pat viešėjo pas savo 
brolį valstijos atstovą Antaną 
Janušaitį jo sesuo, p. Matilda 
Maita, kuri praleidus gražiai 
laiką, išvyko atgal į Detroitą.

LANKĖSI TYSLIAVA
Juozas Tysliava, “Vienybės”

I redaktorius, važiuodamas į Ka
nadą, užsuko porai dienų čio
nai. Spalių 1 d. laike susirin
kimo Lietuvių Politinio Klubo 
p. Tysliava pasakė gražią kal
bą, kviesdamas visus dirbti 
vieningai Lietuvystės darbą.

Vardan klubo tariu jam šir
dingą ačiū už atsilankymą.

V. A. Kerševičius.

PIRMAS SNIEGAS

KANE, PA. — Spalių 8 d. 
čia pasirodė pirmas sniegas— 
prisnigo pusė colio.

UŽMUŠTI I>U STUDENTAI

INDIANA, PA. — Spalių 2 
dieną anglies kasykloje prie 
Tide užmušti du inžinerijos 
studentai, kurie tyrinėjo ka
syklas. Nelaimė ištiko' susi
mušus anglies vagonėliams.

PALENGVINA 44 DARBO 
VALANDŲ SUVAR

ŽYMĄ

Pennsylvanijoje įvedus 44 
■valandų darbo savaitę mote
rims, prasidėjo įvairių nesusi
pratimų tam tikruose darbuose 
ir įstaigose bei bizniuose. Tų 
įstaigų vedėjai pradėjo reika
lauti kad butų padaryta išėmi
mai, nes ne visur galima pri
sitaikyti.

Valstijos darbo ir industrijos 
sekretorius pranešė kad neti
kėtinuose atsitikimuose ir ne
laimėse kaip potvinių laiku, 
atsitikime audrų ar epidemijos 
moterys galės dirbti viršlaikį.

Kaip kurioms įmonėms leis
ta praplėsti 44 valandų darbo 
savaitę per 6 dienas vietoje 5 
dienų, kaip įstatymo numaty
ta.

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS LEIDI

MO REIKALU
MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIM. Rakauskaitės Kon
certas Pavyko

Lietuvoj operos artistės Ma-j 
rionos Rakauskaitės pirmuti-' 
nis koncertas, kuris įvyko Chi-' 
cagoje Spalių 10 d. Studeba- 

1 ker teatre, turėjo didžiausį 
į pasisekimą, šis artistės Ra
kauskaitės koncertas Chicagie- 
čiams bus ilgai neužmirštinas, 

| visiems liko giliai atmintyje jos 
žavėjantis balsas ir vaizdus 

, gestai. Ir da|)ąr koncerte bu
vę vienas kitam įspūdžius pa

sakodami priduria: “Už ją jau 
niekas geriau negali dainuoti”.

Žmonių buvo atsilankę apie 
tūkstantis.

Chicagoje veikiąs Amerikos 
Lietuvių Sporto komitetas, ku-| 
ris rūpinosi rengimu Lietuvos' 
sportininkų maršruto Ameri
koje šią vasarą, tarp kitko sa- 
vo pranešime siūlo sumanymą 
siųsti Amerikos Lietuvių spor
tininkų grupę į Vilniaus kraš
tą. štai kaip rašo:'

Amerikos Lietuviai sporti
ninkai aplankė Lietuvą, o Lie
tuvos jaunuoliai sportininkai 
padarydami revizitą, aplankė 
Ameriką. Komitetas mano kad 
butų didelės reikšmės žygis 
jei Amerikos Lietuvių jaunuo
lių sportininkų ekskursija nu
vyktų į Vilnių — parungty- 
niuoti su Vilniaus krašto Lie
tuviais sportininkais — paloš
ti su jais krepšinį arba taip 
vadinamą basket-ball. Tokia 
musų jaunuolių sportininkų 
ekskursija turėtų didelės reik
šmės ir priduotų Vilniaus kra
što Lietuviams daug dvasinės 
spėkos sporto srityje.

Amerikos Lietuvių sporti
ninkų krepšinė komanda susi
dėtų iš kokių 7 ar 9 lošėjų ir 
palydovo, viso ąpie 10 asmenų. 
Lošėjai butų parinkti iš skir

tingų valstijų, kaip tai: Illi- 
nois, Wisconsin, Indiana, Mi- 

! chigan, Ohio, New York, Penn- 
sylvania, Maryland, Mąssachu- 

■ setts, Connecticut ir dar vie- 
nos-kitos valstijos kuri norėtų 
pasiųsti savo jaunuolį sporti
ninką j Vilnių — Gedimino pi
lies miestą.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas pageidauja kad lai
kraščiai, organizacijos, draugi
jos ir šiaip asmenys pareikštų 
savo nuomonę šiam komiteto 
projektui ir jeigu gaus atitin- 

' karną pritarimą, imsis darbo 
! organizuoti sportininkų 
kursiją į Vilnių.

v * >r.
“Dirvos” redakcijos many

mu, pirmiausia reikia apsižiū
rėti ar Lenkai įsileis į okupuo
tą Vilniaus kraštą tokią spor
tininkų grupę, nežiūrint kad jie 
ir bus Amerikos piliečiai. Jei 
įsileis, ar duos jai leidimą or
ganizuotai veikti, su Lietuviais 
sportininkais ten rungtynes da-! 

, ryti. Visokiam pasijudinimui 
, i užgrobtam Vilniaus krašte rei-j 

kalinga leidimai, taigi nuo to 
. i priklausys surengimas sporto 

pramogų ir net sportininkų vy
kimas ten.

■Į Laisvo įvažiavimo į Vilniaus 
kraštą nėra, dar labiau nėra 
ląisvės ten Lietuvišką judėji
mą daryti.

Patartina geriau rūpintis pa- 
: siuntimu Amerikos sporto at
stovų į Lietuvą 1938 metais, 

' o Vilniečių dvasios stiprinimą 
’ remkime per tnos šaltinius ku- 
! riuos naudoja Lietuvoje tam 
I tikslui veikiančios organizaci- 
j jos.

Amerikos Lietuvių Sporto 
; Komiteto antrašas yra: 2201 
W. Cermak Rd., Chicago, 111.

sa-
P-

!

I

TĖVYNES MYLĖTO
JE DR-JOS KNYGOS 

TIK UŽ PERSIUN
TIMO KAŠTUS

i

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytonė 

534 Michigan Av. Dayton, O.

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

“MARGUTIS"
6812 So. Western Av«. 

Chicago. III

Amerįkos Lietuviai mėgsta 
skaityti Lietuviškas knygas, 

i Nesenai buvo paskelbta kad 
j Tėvynės Mylėtojų Draugija 
■. pasiryžus išdalinti savo kny- 
l gas, kurias per 38 metus lei- 
i do, platino ir kai kurių dar 
1 gerų veikalų pasiliko draugi- 
! jos knygyne. Pasirodo kad no
rinčių skaityti ir ta proga pa
sinaudoti Lietuvių yra visoje 
Amerikoje ir Kanadoje. Tuo 
trumpu laiku yra gauta iš dau
gelio vietų didesnių ir mažes
nių užsakymų TMD. knygų.

Kurie neturėjote progos pa
matyti Įiereito skelbimo apie 
tas knygas, tai čio pakartoja-j 
me tą žiniai visų Lietuvių:

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
duoda savo knygas visai ne
mokamai tiems kas jų parei- 
kalau^, tik patys 
keti persiuntimo

Nežinant kiek 
gali pareikalauti, 
kiek persiuntimas 
ti, apskaitliavome 
doms padengti 
ketvirta dalis kataloge 
mėtos knygos kainos.

DYKAJ BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turini puikų Me
todų nuo Reupiatiznio, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t'k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro- 

__ ga išbandyti paprastą, 
pigų Metodų, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes, noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN 
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W.- Fanvell Avė. Chicago, III.

turi užsirno- 
išlaidas.
kas knygų 

nežinant 
i apsiei- 

išlai- 
viena 
pažy- 
Taigi 

už 25 nuoš. kiekvienas gali įsi
gyti moksliškų knygų tokį kie
kį kokį kas nori papildymui 
savo knygynų. Taipgi gali už
sakyti tų knygų savo gimi
nėms gyvenantiems Lietuvoje.

Reikalaukite knygų sąrašo., 
jis tuoj bus pasiųstas, iš ku
rio galėsite turėti pasirinkimą.! 
iki tų knygų dar turime.

A. B. Strimaitis, 
G. P. O. Box 127 

New York, N. Y. i—

il
gai i 
kad 

apsieis

Laikas bėgdamas prirengia 
■gyvenimui naujus reikalus ir į 
i jais reikia domėtis kaip praei- 
! ties reikalais. Tankiai naujai 
; pakilę reikalai rūpinamasi ap- 
! dirbti pirma negu užbaigiama 
j senieji; nors senieji ir yra to-1 
i kios pat svarbos, ar tankiai liet 
1 svarbesni.

Jau daugiau metai laiko at
gal kai tautinės minties veikė
jai pradėjo rūpintis išleisti ve- 
lior.ies Juozo O. Sirvydo bio
grafiją. Tuomi darbu yra no
rima išleisti Amerikos Lietuvių 
istorija. Ypač norima aiškiau 
užakcentuoti Amerikos Lietu-! 
vių tautinės srovės darbuotė. 
Iki šiam laikui tas nebuvo pa-1 
dai yta. O mes žinome kad lai- į 
kas dildo viską, ir praslinkus | 
keletui metų tas darbas nuo- i 
sekliai atlikti nebus galima.

Vasaros laiku šis darbas bu
vo apleistas, ir knygai prenu- Į 
meratos apsistojo. Dabar gi Į 
vėl, Sirvydo Biografijos leidi
mo komitetas atsišaukia į vei
kėjus ir visuomenę pasirūpinti 
šiais metais darbą baigti.

Lietuvos veikėjai jau pilnai 
prisirengę savo dalį atlikti, tik 
laukia musų Amerikos Lietu
vių pasiskubinimo. Užtai pra
šome veikėjus pasistengti pa
raginti visuomenę ir patys ne
atsilikti nuo prisidėjimo savo 
prenumerata.

Kas šiam tikslui skirs nema
žiau $1 tas gaus knygą, kurią 
vėliau už tą kainą nebus gali
ma įsigyti. T'odel jungkime 
jiegas ir baigkime darbą.

Rudens laikui atėjus, pirmu
tiniai knygas įsigyti 
prenumeratas šie:
Stasys Raila,

S. Norwalk, Conn.
Jurgis žemaitis,

Waterbury, Conn.
Petras Sagevičius,

Bridgeport) Cbnh.
Stasys' Plaktohis, ' 

Brooklyn, N. Y.
Siųskit savo prenumeratas 

ir stambesnes aukas šiuo ant
rašu :
Sirvydo Biografijos Komitetas 

336 Union Avenue,
Brooklyn, N. Y. 
J. Sagys, Pirm.

P. Narvydas, Ižd.

JAU MIRĖ TŪKSTANTIS
Priskaitant šiame numeryje. 

telprnčius mirusių išeivių Lie
tuvių vardus, mirusiųjų skai
čius perviršijo tūkstantį.

“Dirvos” pareiškimas perei
tą žiemą išsipildė: per metus 
laiko mirė virš tūkstantis iš 
Lietuvos išvykusių Lietuvių — 
gyvenančių Suvienytose Vals
tijose, Kanadoje, Pietų Ameri
koje.

Tėmykite kad dar nėra me
tų laiko kaip “Dirvoje” pradė
ta mirusiųjų surašąs talpinti: 
mirusiųjų vaidai “Dirvoje” pa
sirodė tik VASARIO mėnesį. 
Surašė tačiau tilpo dalis miru
siųjų LAPKRIČIO mėn., 1936 
metais, bet ne nuo pradžios 
šių metų.

Kadangi dabar dar tik Spa
lių mėnuo, ir kadangi šiame 
numeryje pažymėti mirusieji 
daugumoje yra iš Rugpjūčio ir 
Rugsėjo mėnesių, taigi tikru
moje per visą 12 mėnesių lai-

ką — iki Lapkričio pabaigos — 
mirusių skaičius pasieks apie 
1,150 ar 1,200.

Kita svarbi pastaba: čia tel
pantis mirusių Lietuvių sura
šąs nėra visai pilnas: dar gal 
10 ar daugiau nuošimčių Lie
tuvių miršta apie kuriuos nie
kas nežino, arba kurių vardai 
į laikraščius nepatenka.

Skaitytojų prašome prigel- 
bčti padaryti visas žinias apie 
mirusius pilniausiomis: būti
nai išgaukit iš jų giminių ži
nias apie mirusiųjų amžių, iš 
kur iš Lietuvos paeina ir kaip 
ilgai Amerikoje gyveno.

Kiti Lietuviški laikraščiai ir 
jų korespondentai privalėtų 
paduoti pilniausias žinias apie 
mirusįjį, nes pažymėjimas tik 
vienos vardo raidės ir pavar
dės ir daugiau nieko yra tuš
čia, niekam neverta žinia.

šį Įdomų ir svarbų skyrių 
“Dirvoje” veda V. P. Banionis.

* * *

w »
“BENDRAS FRONTAS” 
MINĖJO VILNIAUS 

PAGROBIMĄ
Spalių 8 d. Chicagos Lietu

vių auditorijoje; “bendro fron
to” rėksniai rengė neva Vil
niaus užgrobimo minėjimą.

Kalbėjo “Vilnies” atstovas 
Abekas, Dr. Graičunas. Buvo 
sakyta kad kalbės “Naujienų’ 
redaktorius Grigaitis, bet jis 
kodėl tai nekalbėjo, 
buvo paįvairinimas programų 
ir priimta rezoliucijų.

Tačiau tikrumoje jiems ne 
tiek rupi Vilniaus reikalai, o 
tik pasinaudoti visuomene to 
įeikalo vardu, kad daugiau pa
traukus į save žmonių. Betgi 
žmonėms jau žinomos jų gies
mės, todėl iš jų vadinamo “ma
sinio mitingo” išėjo tik mizer
ija sueigėlė, iš ko matyti kiek 
“bendrafrontįninkai” turi pa
sekėjų.

Jų kalbos' -visai nesirišo su 
tos dienos reikšme, nei koncer
tinė dalis ne tam. buvo, nes nei 
vienos tai dienai pritaikintos 

I dainos nei kalbos nebuvo.
Pradėta kalbėti neva apie 

Vilnių, nuvbšiuota. į sovietų 
“rojų”, šmeižia Lietuvos vy
riausybė ir verkšlenta kad ten 
neleidžia 
ir tt. Ir 
Vilniaus 
tininkai” 
Jie aklai 
svetimybę, ..-o kas sava, tautiš- 

' ka niekina.
Visgi primintina kad jūsų 

I šmeižtai, svetima kauke prisi- 
dengimas tiesos nepakeis, nes 
visi mato kad Lietuva žengia 

i sėkmingai sparčiu kulturiniu 
ir tautinės vienybės keliu, nei 
kiek nekreipdama dėmesio ką 
Stalino čebatlaižiai zaunija.

Br. Gediminas.

IR

Taipgi

i

i

Mateušas, 72 me-
Clevelande, Rugsė-

Juozas, 35 metų,

eks-

pridavė

$1.00

1.00

1X)O

PETRAITIS Kaz£s, 49 metų,
v mirė Snnlin m a ri,,,.,.!...,

DAYTON,OHIO
KUBOS LIETUVIAMS $10
SLA. 105-ta kuopa, laikyta

me mėnesiniame susirinkime 
Spalių 6 d., nariams apkalbėjus 
Kubos Lietuvių vargingą būk
lę, nutarė paaukauti $5 iš kuo
pos iždo ir nariai nuo savęs 
suaukavo $5, suteikimui pagal- 

i bos badaujantiems Kubos Lie
tuviams. Pinigai, 10 dolarių, 

j yra pasiųsti Lietuvos Genera
liniam Konsulatui New Yorke.

“D.” Rep.

ŠVINUI sulai pini i reikia 629 
laipsnių kąrščio; cinas tirpsta j 
nuo 446 laipsnių. Tačiau kai Į 
švinas ir cinas sumaišomas į 
vjeną, tas mišinys tirpsta 356 
laipsnių karštyje (F).

Pečių muskulus celia? 
Petys ištampylas ?

1 PAIN- EXPIELLER :■
toswurK>w> on.’ 

r

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir . 70c.. 

visose vaistinėse.

,8$ 1 !&"*!?*•’* ?•****L I N I M E N-T**'.

komunistams veikti, 
ką; gali Lietuvos arba 
reikalu “bendrafron- 
naudingo pakalbėti ? 
įsitikinę ir garbina

UTĮ (A, N. Y
ŠIS TAS APIE MUS

“Dirvos” nr. 40-me tilpo

77 
Cle-

me-
Spalių 6, Clevelan-

Magdalena, 47 me-
Spalių 1, Clevelan-

20
Lu-

mirė Spalių 10 d., Cleveland, 
Ohio. — Kižių k., Eržvilko 
par., Kauno ap. Amerikoje 
išgyveno 28

TOLEIKIENĖ
metų, mirė

Smulkios Žinios
Inž. Pranas Rokas tapo 

kviestas į Akrono Universite
tą instruktųrium vakariniuose 
kursuose. Jis mokins matema
tiką ir inžinierystės mechaniš
ką paišybą.

V. Krivickis, kuris dirba 
| valdišką darbą, turėjo dvi sa
vaites apmokamų atostogų, jas 
praleido Kanadoj žuvaudamas. 
Gryžo namon laimingai ir vėl 
stojo darban.

Pas seserį B. Prospaliauskie- 
nę lankėsi M. Bartkienė iš Cle
velando. ,

1 Akrono Lietuvių Politikos; 
Klubas rengia prakalbas prie 
Euclid ir Mollison avė.. Pra
džia apie 8 vai. vakaro, šešta
dienį, Spalių 16.

Kalbės kkndidatas į miesto 
mayorus teisėjas Paterson ir 
kandidatai į miesto tarybą. 
Bus ir Lietuvių kalbėtojų. Už- 
kviečiami visi Lietuviai atsilan
kyti, nes svarbu kad vyrai ir 

I moterys išgirstų kalbas ir ži- 
i notų už ką balsuoti Lapkričio
2 d. rinkimuose. Inėįimas į 
salę nemokamai. .. Kalnas.

K. Kalvaitis
“Dirvbs” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

pa-

ap
rašymas apie Utikos Lietuvius. 
Joje pažymėta kad Lietuvių 
jaunimas nelanko Lietuviškos 
bažnytėlės, ir kad šios koloni
jos Lietuviai gerai sugyvena.

Kaslink sugyvenimo, turiu 
pasakyti kad gal ir gerai su
gyventų, tik čio yra kelios mo
terėlės kurios savo liežuviais 
atbaido ne tik jaunimą nuo 
Lietuviškos' bažnyčios, bet ir 
suaugusius, kišdamosi į žmo
nių privatinius reikalus ir įsi
tikinimus.

Jaunimas čia kaip ir visų ki
tų kolonijų jaunimas: jie nori 
pasilinksmint, pasišokti, o vie
tos Lietuviai neturi nuosavos 
salės, tai jaunimas ir eina pas 
svetimtaučius. Lietuvių para- 

! pijos salėje jokių pasilinksmi
nimų neleidžiama rengti, kaip 
tik draugijų susirinkimams.

LANKĖSI pas mus Kun. A. 
Deksnis, kuris buvo Lietuvoje. 
Sako, Lietuvoje dabar viskas 
gerai, vyriausybė visais rūpi
nasi sulyg geriausių išgalių, 
kaip pasauliečiais taip ir dva
siškiais, moka jiems algas ir 
duoda pragyvenimui žemės ir 
tt. Ragino tuos kurie nori į 
Lietuvą gryžti, važiuoti, ten 
duonos užteks visiems. Liepė 
neklausyti tų kurie sugryžę iš 
Lietuvos ją peikia, neš tai 
yra tik vienpusių partiviški 
prasimanymai. • žvirblis.

i

- :
SUV. VALSTIJOSE esama 

virš milijono žmonių kurie kal
ba mikčiojančiai.

Bu

mi-

SUBATKIS 
tų, mirė 
jo 39.

RUKTELIS
mirė Ravtnna, O., Spalių 3.

PASLAUSKAS Adomas, 
metų, mirė Spalių 5 d., 
veland, O.

LAUČIENĖ Viktorija, 53 
tų, mirė 
de.

i KEREIVA
Į tų, mirė

de.
BAGDONIENĖ Marė, 36 me

tų, mirė Spalių 4 d., Cleve
lande.

.BURKETAS Pranas, 2T mętų, 
mirę Dayton, Ohio.
(Apie virš pažymėtus miru
sius plačiau buvo aprašyta 
pereitame “Dirvos” nr.)

VAITULIONIS Edvardas, 
metų, mirė Rugsėjo 18, 
zerne, Pa.

GILYS Jurgis, 50 metų, mirė 
Rugsėjo 22, Wilkes - Barre, 
Pa.

NAVICKAS Izidorius, 63 me
tų, palaidotas Paterson, N. 
J., Rugsėjo 2. — Kauno ap., 
Rumšiškių par., Pievelių k.

POVYLAITYTĖ, mirė širdies 
liga Waterbury, Conn. 
vo tik 11 dienų.

KVIETKAUSKAS Simas,
rė Rugpjūčio 30, Montreal, 
Kanadoj.

NUTAUTAS Elena, 18 metų, 
mirė Rugsėjo 28, Chicagoje. 
Gimus Chicagoje.

ORANAS Jonas, mirė Rugsė
jo 28, Shenandoah, Pa.

RUGLIS Jurgis, mirė 28 Rug
sėjo, Shenandoah, Pa.

BUTRIMAVIČIUTĖ Jieva (Se
suo M. Scholastika), š. Kry
žiaus Seserų Kongr. narė, 
47 metų, mirė Rugsėjo 29, 
Chicagoje. Gimus Pittston, 
Pa.

TAMULIONIS Vincas, mirė 25 
Rugsėjo, Plains, Pa. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

metus.
Antanina, 79 

Rugsėjo 29 d.
Chicagoje. — Raseinių 
Kvėdarnos par.

ŽALKAUSKAS Andrius, 
metų, mirė Rugsėjo 24, 
cagoje. — Anykščių parap., 
Ažugajų k. Amerikoje iš
gyveno 24 metus.

MARTUŠIENĖ Julijona, pus- 
amž., mirė Rugsėjo 25, Chi
cagoje. — Papsilio vai., Lit- 
vluč.:a Į^—Amerikoje- ■"įgy.rę-. . 

no ST) metų.
ZIMAVIČIUS Juozas, mirė 28 

Rugsėjo, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Girdiškių p., Pa- 
girdiškių k. Amerikoje iš
gyveno 49 metų.

ČERNEVIČIUS Matas, mirė 
Rugsėjo m., Falls, Pa.

FOCEVICIENĖ Antanina, 48 
metų, mirė Rugsėjo 28, Chi
cagoje. Gimus 
Pa.

JEZUKEVIČIUS
metų, užmuštas 
Rugsėjo, Nashua,

PARAŽINSKAS Vilius, 65 m., 
mirė Rugsėjo 22, So. Bos
ton, Mass.

BACEVIČIUS Albertas, 13 m. 
mirė Rugsėjo 23, Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

PIEžA Antanas, 49 metų, mi-- 
rė Rugsėjo 23, Chicagoj. — 
Tauragės ap., žvengiu par., 
Starklaukio k. Amerikoje 
išgyveno 23 metus.

GESTAUTAS Juozas 
nėr), 29 metų, mirė 
jo 23, Chicagoje. 
Monongahela, Pa.

KAUPELIS Adomas, mirė Am- 
sterdam, N. Y., Rugsėjo mė
nesį.

RIMKUS Dominikas, 62 metų, 
mirė Spalių 1, Chicagoje.

ap.,

48
Chi-

Pittsburgh,

Juozas, 22 
traukinio 4 

N. H.

(Gest- 
Rugsė- 
Gimęs

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEVV YORKO:

27
2
9
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EUROPA 
NEVV YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

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

HAMBURG-AMERICAN LINE j* 
ijPgJNORTH GERMAN LLOYD 

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio

NORTH GERMAN 
novo



Gerb.

SPRAGILAS

KATRAS VEŽA — TĄ 
IR PLAKA

arba:
Kaip “Dirvos” Redaktorius 

nesiliauja reikalavęs iš 
manęs raštų.

Aną vakarą ateinu į re
dakciją ir randu gerb. Re
daktorių užsidumojusį.

— Gerai, gerb. Spragile, 
kad atėjai, — sako jis nu
džiugęs.

— Na o kas tokio atsi
tiko? — sakau aš.

— Nieko blogo, tik man 
užėjo į mintį ką tu po sa
vo Ekskursijos į Klyvlan
do Terminai Bokštą vėl 
naujo išgalvosi kad visi 
norėtų “Dirvą” skaityt? — 
sako jis.

— Palauk, gerb. Redak
toriau, duok man nors at- 
sikvėpt. Tik nulipau nuo 
to aukšto bokšto, ir vėl no
ri kur nors mane užkelt. 
Aš noriu pasilsėt — noriu 
kaip Lietuvoje sako, ato
stogų, — sakau aš.

— Žinai, gerb. Spragile, 
žmogui kuris rašo nėra jo
kio pasilsio, ypač kuris rū
pinasi ką gero laikraščio 
skaitytojams duoti, — sa
ko jis.

— Alę aš noriu pasilsėt, 
taigi nieko negalvoju ir 
negalvosiu iki mano sme
genys atilsės, — sakau aš.

— Neprisipažink, gerb. 
Spragile, kad tavo smege
nys silpni.... Skubink, iš
galvok vėl ką ir rašyk, 
skaitytojams visada reikia 
ką nors naujo duoti, — sa
ko jis.

— Tai išeina kad visas 
laikraštis ir visi svarbiau
si jame raštai yra. tik ma
no raštai.. Kitų visų raštų 
niekas neskaito? Ar ne 
taip? — sakau aš.

— Ne visai ne taip, bet 
beveik taip. Žmonės neno
ri skaityt ilgų, sunkiai su
prantamų straipsnių, grai
bsto tik kur kas juokinga 
ir lengvai suprantama, — 
sako jis.

— Tai žmonės ne iš to 
galo protauja. Jeigu laik
raščių skaitytojai j ieško 
savų laikraščiuose tik ko 
nors juokingo ir paiko tai 
jie niekad nieko plačiau ne
sužinos, — sakau aš.

— Tavo tiesa. Yra to
kių kurie perskaito visą; 
laikraštį nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio. Tie ap- 
sipažinę su gyvenimu pla
čiai, ir jie yra inteligentai, 
išsilavinę, nors nėję aukštų 
mokslų. O kiti skaitytojai 
laikraštį ima tik tokį ku
riame yra kokių nors kvai
lų pasakaičių, nešvarių juo
kų, ir užsipuldinėjimų ant 
ko nors. Tie žmoneliai tik 
tam savo smegenis priren
gę kad priimti į savo gal
vą tik tą kas lengvai su
prantama, skysta ir paika, 
— sako jis.

— Ale ar kartais gerb. 
Redaktorius nepriskaitai ir 
mano raštų prie tokių pai
kų kopustgalvių rašytojų, 
kokius turi kiti laikraščiai 
ir kokių tam tikra dalis 
skaitytojų išsižiojus lau
kia? — sakau aš.

— Ne, ne, gerb. Spragi
le, tavo raštai prie tokių 
nepriškaitomi, bet jien ri

I
i nepriskiriami, bet jie skai
tomi labiau todėl kad yra 
lengvi skaityti. Taigi, aš 
ir noriu kad tu vėl sugal
votum ką nors ypatinga, 
— sako jis.

— Šnekėk kiek nori, ale 
aš noriu duot savo smege
nims atostogų, taigi nieko 
negalvosiu ir nerašysiu, — 
sakau aš.
.— O aš maniau kad at

ėjai su kokiu nauju suma
nymu vėl, — sako jis.

— Ne. Aš atėjau pasi- 
klausinėt apie Picburką, 
kur gerb. Redaktorius bu
vai nuvažiavęs, ir vėl gir
dėjau kad važiuosi į Naj or
ką, — sakau aš.

— Apie Picburką galėsi 
pats pasiskaityt “Dirvoje” 
mano aprašymuose. Kas
link Najorko, tai važiuoju 
ten biznio ir šiaip reika
lais, ir tuoj išvažiuoju, — 
sako jis.

— Na matai, kad taip 
paimtum mane kartu su 
savim į Najorką, 
tum tokią kelionę 
rašymą “Dirvai”, 
aš.

— Po Najorką 
žinėti brangiai 
taigi negaliu vežiotis. Ke
lias tolimas, — sako jis.

— Tai palik mane už re
daktorių savo vietoj, — sa
kau aš.

— Ką tu kalbi, Spragile, 
tave palikt “Dirvą” reda- 
guot butų perdidelė tau 
garbė; plyštum iš išdidu
mo, o laikraštį užpildytum 
tik savo juokingais raštais, 

sako jis.
— Na matai: kai taip 

tai mano raštai reikalingi, 
o kai redaktorium tai aš 
netinku, — sakau aš.

— Suprask, gerb. Spra
gile, ir nuodai jeigu jų po 
biskelį naudoji, yra vais
tai, o medų jei šaukštu ry
tum greitai atpriktu. Taip 
ir tavo raštai: juo tavo ap
rašymas trumpesnis tuo 
labiau jų skaitytojai nori. 
Bet jeigu tavo raštais už
pildytum visą laikraštį, ta
da žmonės, perskaitę vie
ną numerį, daugiau neno
rėtų. Tas pritinka ir ki
tiems. Raštai kuo trum
pesni tuo geresni, — sako 
jis.

— O aš misliu kad kuo 
ilgesnis straipsnis tuo ra
šytojui daugiau garbės, — 
sakau aš.

— Netiesa, gerb. Spragi; 
le, trumpų straipsnių ir ko
respondencijų rašytojai tu
ri daugiau skaitytojų ne
gu ilgų, — sako jis.

— Na tai iki pasimaty
mo. Nu° dabar aš pradė
siu rašyt straipsniukus tik 
po sprindžio ilgumo, — sa
kau aš.

— Ne, ne, 
gali būti ilgesni, 
miršk, — sako jis.

Tada aš eidamas sau ir 
galvoju: tai aš vistiek tur
būt esu geras rašytojas ir 
žmonėms patinku. Jeigu 
nepatikčiau, neprašytų ra
šyt kada tik mane pamato.

užfundy- 
už mano 
— sakau

tave va
karuotų,
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Lietuvoje įvedama Darbininkų Šventė

V ¥ ¥

Kauno Rajono Darbininkai Iškilmingai Šventė 
Darbo Dieną. — Valstybės Prezidento 
Smetonos {domi Kalba Darbininkams

pa- 
ku- 
su-

nių, kurie 
reikalams 
vadovąuti.

Paskutiniais keleriais metais 
Lietuvos vyriausybės ir vi
suomenės pažiūra į darbinin
kus ir jų reikalus žymiai pasi
keitė gerėjon pusėn. Darbi
ninkai savo reikalus pradėjo 
ginti rimtesnėmis, tikslesnėmis 
priemonėmis, o ne tuščiais 
trukšmavimais. Darbi ninkai 
ėmė organizuotis, kultūringai 
rodytis tautos šventėse bei ki
tokiose iškilmėse.

imasi darbininkų 
ir organizacijoms

LIETUVOS DARBININKAI puikiai supranta val
stybinius ir tautinius reikalus. Paveiksle matome 
Kauno rajono pirmos darbo šventes iškilmes Rug
sėjo 19 d. Kauno ąžuolyno šlaite. Ovale Vidaus 
Reikalų Ministeris J. Čaplikas atidaro šventę. 
Kairėje — darbininkės vaidilutės prie aukuro per 
vaidinimą. Dešinėje — šventės dalyviai, kurių 
buvo per 15,000. šventės išvakarėse Kauno įmo-

tikras, ma- 
musų tėvy-

Gal 
reika-

tiktai 
tokių

tavo raštai
Neuž-

AMERIKOS atviruose lau
kuose prisilaiko vilkų veislė, 
vadinama coyote. Tai yra la
bai gudrus sutvėrimai, moka 
apsisaugoti spąstų ir nuodų, ir 
gyvena žemėse kurias balti 
žmonės savo kirviais išgrynino.

ATCHIN SALOJE, vedę vy
rai nevalgo kartu su savo žmo
nomis. Jie net gyvena paski
rose būdose ir patys gaminasi 
sau maistą.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

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

50c
tris

Priduokit 
vos“

nių bei fabrikų darbininkai organizuotai net su sa
vo orkestrais ir vėliavomis bei plakatais, kuriuose 

MUSŲ DARBAS — TĖVYNĖS LA- 
Nežinomo Karei-

buvo išrašai:
BUI!” ir kt., nužygiavo pagerbti ________  ____
vio, uždedami ant kapo vainikus ir po to nuvyko 
pasveikinti Valstybės Prezidentą Antaną Smetoną, 
kuriam prieš jo žodį ir po žodžio darbininkams, su
kėlė dideles ovacijas. Tsb.

LIETUVIV KALBOS TEISĖS TARPTAUTI
NĖJE MANIFESTACIJOJE

LIETUVOS DARBININKAI 
SUSILYGINO SU VISAIS 

PILIEČIAIS
Kiek Lietuvoje yra darbinin

kų ? Ką vadinsime darbinin
ku?

Darbininko pavadinimas 
prastai duodamas žmogui 
ris dirba svetimą darbą už
tartą atlyginimą, ir dirba ran
kų ar raumenų darbą.

Protinio darbo žmones, nors 
ir parsisamdžiusius darbdaviui, 
jau priimta vadinti tarnauto
jais ar valdininkais.

Įprasta buvo manyti kac 
Lietuva turi mažai darbininkų, 
nes jos pramonė maža, 
todėl maža darbininkų 
lais ir tesirūpinta.

Buvo skaičiuojama 
fabrikų darbininkai, o
skaičius neatrodė didelis.

Daugelis ilgą laiką į Lietu
vos darbininkus žiurėjo su ne
pasitikėjimu ir net panieka; 
juos laikė esant nevertus di
desnio dėmesio. Kai kas dirb
tinai palaikė tą nepasitikėji
mą.

Darbininkų nepasitenkinimą 
savo darbo sąlygomis ar atly
ginimu kai kurie darbdaviai 
apšaukdavo bolševizmu ar ko
munizmu.

Nepriklausomai Lietuvos 
valstybei besikuriant, Lietuvos 
darbininkų tarpe tikrai buvo 
pasireiškę komunistiškų išsi
šokimų. Nors būdavo aiškiai 
nustatoma kad darbininkų tar
pe komunistų nuošimtis ir vi
sai nežymus, tačiau komuniz
mas buvo primetamas daugu
mai darbininkų.

Yra buvęs, pavyzdžiui, toks 
atsitikimas: kai vienoj dirb
tuvėj sustreikavo darbininkai, 
pats darbdavis slaptai iškėlė 
raudoną vėliavą ir skelbė 
pas jį ne ekonomiškas o 
ševikiškas streikas. O tuo 
pu darbininkai tereikalavo
lengvinti nepakenčiamas darbo 
sąlygas.

KITATAUČIAI ABIEJOSE 
PUSĖSE

Reikia neužmiršti kad Lietu
voje pramonės įmonių savinin
kų ir vedėjų tarpe yra labai 
daug kitataučių ir net svetim
šalių. Taigi daugelyje įmonių 
susipratę Lietuviai darbininkai 
buvo nepageidaujami. Ir Lie
tuvos komunistai, iš šalies pa
remiami, daugumoje yra kita
taučiai. Atrodo kad dabar 
Lietuvos komunistai iš svetur 
pašalpų gauna mažai, ir jų vei
kimas labai nežymus. Retkar
čiais vienur-kitur pabarstoma 
priešvalstybinių atsišaukimų, 
kada nekada ant kokio stulpo 
iškabinama raudono vėliava — 
ir čia visas veikimas.

šitokiam “darbui”, aišku, 
nereikia daugelio žmonių: jį 
padaro du-trys apsukresni ko
munizmo agentėliai.

Iš kitos pusės, Lietuvos dar
bininkų tarpe vis daugiau ir 
daugiau atsiranda gerai prasi
lavinusių, apsišvietusių žmo-

kad 
bol- 
tar-
Pa-

DARBININKŲ REIKALAI 
PRIŽIŪRIMI

Vyriausybė per darbo in
spektorius ir Darbo Rūmai 
stropiai prižiūri darbavietes, 
kad darbininkai turėtų sveika
tai nekenksmingas darbo sąly
gas, kad dirbtų nustatytą lai
ką ir gautų galimai teisingą 
atlyginimą. Be to, pradėta 
plačiu mastu vykdyti darbinin
kų tarpe kulturinį ir švietimo 
darbą, prie kurio mielai prisi
deda ir dauguma darbdavių.

Darbo Rūmai daugelyje vie
tų įsteigė darbininkams kultu- 
rinius klubus, skaityklas, va
karinius kursus, sporto aikš
tes, ir panašiai. Darbininkas 
pasijuto esąs ne darbo vergas, 
savo raumenų jiegos pardavė
jas, bet ir žmogus, ir savo ša
lies lygiateisis pilietis.

DARBININKŲ ŠVENTĖ 
IŠKILMINGA

Rugsėjo 19 dieną Kaune bu
vo suruošta pirmutinė Kauno 
rajono darbininkų šventė, ku
ri buvo pavadinta stačiai Dar
bo švente.

šventės išvakarėse įvairių 
įmonių darbininkų atstovybės, 
su vėliavomis ir orkestrais, bu
vo nuvykusios pasveikinti Tau
tos Vadą Valstybės Prezidentą 
Antaną Smetoną.

Į atvykusių darbininkų pa
sveikinimus Respublikos Pre
zidentas atsakė šitokia trumpa 
bet labai turininga kalba:

Gyvenimo tikslas 
duona ir šviesa, 
įrašytas, matau,

Įmonių darbininkų atsto
vams, priešakyje su Darbo 
Rūmų vadovybe, atėjusiems 
mane pasveikinti, tariu nuo
širdų ačiū, šia proga tinka ir 
man ko gero jums palinkėti. 
Duona ir šviesa yra pati svar
bioji sąlyga kiekvienam žmo
gui gyventi: ūkininkui, prekė- 
jui ir darbininkui. Ji pasiekia
ma rūpestingu darbu, teisingai 
atlyginamu, 
tačiau nėra 
Tas tikslas
jūsų Šukyje. Jis skelbia: “Mu
sų darbas — tėvynės labui!’ 
Taigi visų musų idealas tėvy
nės laimė, — tėvynės, kuri da
vė sąlygų mums gyventi ir 
mus išugdė. Darbininkai, ūki
ninkai ir kiti verslininkai turi 
vaduotis tuo pačiu Šukiu, jūsų 
įsirašytu, visi privalo turėti sa
vo ideale tą pačią tėvynę. Va
dinasi, ji visus mus šaukia vie- 
nybėn, nes tik vieningu darbu

savo šven-

tegalime pasiekti jai geresnio 
rytojaus.

Valdžia tikrai rūpinasi ge
rinti darbo sąlygas, rūpinasi 
ištisu mokyklų tinklu patiekti 
visiems daugiau šviesos, rūpi
nasi, pagaliau, ir visais kitais 
reikalais, tarnaujančiais musų 
tėvynės gerovei. Valdžia ly
giai vertina visų darbą. Tai
gi ir darbininkų tyla yra jai 
labai artima. Tai 
nau, kelias siekti 
nės labui.

Rytoj švenčiate
tę. Aš geidžiu kad ji gražiai 
pasisektų, geidžitf kad ji pra
eitų pavyzdingai. ‘Tegul visi 
mato kad mokate ne tik dar
bą dirbti, bet ir gražiai švęs
ti, gražiai naudotis pramoga.

Ir gražioje šeimoje pasitai
ko nesusipratimų. Gali jų pa
sitaikyti ir musų valstybėje, 
kuri yra didelė šeima. Visi 
nesusipratimai tačiau sekmin- 
mingiausia sprendžiami teisin
gumu. Taigi teisingumu turi
me tvarkyti ir santikius darbo 
davėjų su darbo ėmėjais. Tei
singa yra tai kas galima pa
siekti, o kas negalima, tai ne
teisinga.

Džiaugiuosi kad jus supran
tate teisingumo mastą ir jo 
pagrindą. Jis įrašytas jūsų 
vėliavojt: ‘Musų Darbas — 
Tėvynės Labui!’ Ir valdžia, 
kam tenka į ją kreiptis, vaduo
jasi teisingumu.

Mano geriausi jums linkėji
mai. Tėvynės labui!

1937 metais pirmą kartą 
Lietuvių kalba oficialiai pra- 
ta vartoti Italijoje ruošiamose 
tarptautinio 
tacijose.

šių metų 
įvykusioje 
Mugėje, šalę kitų tautų kalbo
mis daromos propagandos, bu
vo vartojama ir Lietuvių kal
ba, ir buvo išleisti specialus 
laiškams užklijuoti Lietuvių 
kalba ženkleliai.

Taipgi netrukus įvyks Ro-

pobūdžio manifes-
4

Rugsėjo 4—21 d. 
Bari mieste Rytų

moję iškilmingas Augusto epo- 
kos parodos atidarymas, ir jo
je taipgi pirmą kartą bus iš
leisti
tuvių

specialus katalogai Lie- 
kalba.

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje.

LAKŪNAI retai susitinka 
paukščių 5000 pėdų aukštyje, 
ir retai galima sutikti paukš
tį 3000 pėdų aukštumoje, iš
skyrus ten kur žemė yra aukš
ta

Į Darbo šventę Kaune tą 
dieną, Vytauto ąžuolyne, susi
rinko apie 15,000 žmonių, dar
bininkų bei tarnautojų, ir da
lyvavo daug aukštų valdžios 
žmonių. Tsb.

KELIONĖ J LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisiekimas

New York-Klaipėda
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų Išplaukimai iš New York< 
KUNGSHOLM ___
GRIPSHOLM _____
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ..........

Sutaupysit pinigų 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės 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.

Spalių
Spalių 
Lapk. 
Gruod.

pirkdami

23
26
18
8

N. Y. City
181 N. Michigan Av, 

154 Boylston £t.
107 Clifford St.

b

Statement of the Chvnership, Management, Circulation, 
etc., Reųuired by the Act of Congress 
of August 24, 1912, and March 3, 1933

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1937
Štate of Ohio
County of Cuyahoga ss W °

Before me, a Notary Public in and for the Statė and county aforesaid 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been dūly swom 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
naper, the circulation), etc., of the aforesaid Dublication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as amended 
by the Act of March 3, 1933, embodied in section 537, 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 PURLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwwod Drive, Cleveland, Ohio 
Managing Editor: K. S. Karpius, 
Business Manager: K. S. Karpius
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio
Lietuvos Kredito Bankas, Kaunas, Lithuania
V. S. Jokubynas, Chicago, III.
3. That the known bondhclders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of totai amount of bonds, mortgages, 
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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-JACKAICIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemes 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 vale y 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
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turtui galima padaryti nedidelį iš- 
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania



4

4 D ~I R V A

DUONOS IR ŠVIESOS 
VILNIEČIAMS!

CPALIŲ 9 dieną suėjo 17 metų kai klasta, smurtu ir 
, ginklu atplėšta nuo Lietuvos jos sostinė ir trečda

lis Lietuvos teritorijos. Nors daug kas per 17 metų 
pasaulyje ir musų pačių gyvenime pasikeitė, Vilniaus 
skriauda paliko neatitaisyta: Vilniaus-Suvalkų kraštas 
paliko priešų naguose ir jame bjaurus smurtas ir tero
ras visu smarkumu siaučia.

Musų broliai Lietuviai tenai neteko pačių papras
čiausių kultūringo žmogaus teisių.

Vilniaus krašto Lietuviams užginta Lietuviškai mo
kytis, Lietuviškai viešai kalbėti, neleista klausyti ir tu
rėti radio, nevalia statyti ir net remontuoti namus, ne
valia savo miške uogauti, grybauti, malkų pasikirsti, 
savo ežere žuvauti ir maudytis, negalima be leidimo 
pereiti iš kaimo į kaimą svečiuosna ar gimines aplanky
ti, uždrausta verstis prekyba ar būti keliaujančiu amat- 
ninku, saulei nusileidus iki jos patekėjimo uždrausta 
Lietuviui išeiti iš pirkelės, nakties metu negalima ži
binti languose šviesą, negalima statyti Lietuviškų kry
žių, uždrausta bažnyčioje melstis sava kalba...."

Šitie Lenkijos paskelbti suvaržymai taikomi vadina
miems pasieniams. Kadangi okupuotos Lietuvos vadi
namas pasienis su Laisvaja Lietuva nusitęsia net 507 
kilometrus (daugiau 300 mailių), tai tas pasienio įstaty
mas ištikro liečia veik visus Lietuvių gyvenamus plotus.

Negalėdami laisvai judėti net savame ūkyje, nega
lėdami telktis, bendradarbiauti ir organizuotis, Vilniaus 
krašto Lietuviai negali ir tinkamai įdirbti savo laukų, 
negali tvarkyti savo ūkių ir dėlto skursta. Reti metai 
kad kurioje vietoje nebūtų badas, tikras badas su jo vi
sokiais baisiais padariniais.

Nepakeliami mokesčiai, rinkliavos ir kitos dedamos 
okupacinės valdžios prievolės galutinai yra nualinę vi
są kraštą. Iš skurdo ir bado kyla nesveikata, plinta li
gos, Lietuviai miršta.

Mirusių Lietuvių vieton okupacinė valdžia įkurdi
na Lenkus kolonistus (osadnikus).

¥

Ką gi laisvai gyvenantieji pasaulio Lietuviai turi 
daryti?! . .

Mes Vilniečiams turime padėti. Po visą plačią Ame
riką yra nemažai Vilniaus Vadavimo Sąjungos burių- 
burelių ir jos bičiulių. Dabar, ypač Spalių mėnesį, pats 
laikas subrusti visiems ir teikti pagalbos kenčiantiems 
musų broliams.

Šaukime susirinkimus ir mitingus Vilniaus reika
lais, aiškinkime visiems kas yra šiuo metu okupuotoje 
Lietuvoje ir darykime rinkliavas musų pavergtiems bro
liams gelbėti. Kiekvienas centas, kiekvienas dolaris tu
ri sustiprinti tuos kurie labiausia nusilpninti, labiausia 
pagalbos reikalingi.

Ir tatai darykime visi, be įsitikinimų skirtumo, at
metę tarpusavio nesantaikavimus bei politinius nesuta
rimus.

Musų pavergtieji broliai laukia iš musų duonos ir 
šviesos. Taigi, visi tieskime jiems pagalbos ranką, pa
dėkime jiems iškovoti geresnę ateitį.

Vilniaus Vadavimo Sąjunga yra viso pasaulio Lie
tuvių sąjunga, kurioje dirba ir veikia visi Lietuviai, 
siekią Vilniaus laisvės ir pavergtųjų Lietuvių ištvermės 
sustiprinimo!

Broliai, Seserys! Duokime pavergtiesiems šviesos 
ir duonos!

Rugsėjo 9 d., 1937 m.
Kaunas, Laikinoji sostinė.

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Centro Komitetas.

PASITIKĖJIMAS 
ADVOKATAIS NYKSTA

Dr. Robert M. Hutchins, 
Chicagos Universiteto pre
zidentas, pri vedžioja kad 
Amerikos visuomenėj nyk
sta pasitikėjimas advoka
tais ir žmonės pradės visai 
atmesti jų vadovybę ir vis
ką ką jie darys, jeigu ne
bus imamasi kokių griežtų 
priemonių tai atitaisyti.

Dr. Hutchins tą pareiš
kė Amerikos Bar Assosia- 
cijos (advokatų draugijos) 
60-me metiniame suvažia
vime. Jis ragino kad tei
sių mokyklos butų reika
laujamos paruošti studen
tus kurie palaikytų legalį 
patarnavimą “profesija ku
rios pagalba teisingumas 
butų pravedama”, vietoje 
biznio ar amato, kuo virto 
advokatūra dabar.

Ir ištikro, kuo Ameriko
je tūli advokatai virto rei
kia tik apgailėti. Jie po 
priedanga advokatystės iš
naudoja ir skriaudžia ad
vokato pagalbos reikalau
jantį, jeigu tik žmogų pa
sigauna į savo rankas.

LYTIŠKOS ŽUDYSTĖS 
PAPLITO

Amerikoje praplito išgė- 
dinimas ir net nužudymas 
pagrobtų mažų mergaičių.

Didžiųjų miestų policija 
pradėjo net smarkius va
jus sumažinti tuos prasi
žengimams.

Mokyklų mokytojos pra
dėjo kuodaugiausia aiškint 
ir drausti mergaitėms ne
siduoti kalbinamos nepa
žystamiems asmenims, ir 
nepriimti iš svetimų dova
nų ar pasiūlymo pavažinėti 
automobiliu.

Persergėjimas nevažiuo
ti automobiliu važinėtis su 
nepažystamais vyrais tei
kiama ne tik mažoms mer
gaitėms bet ir suaugusioms 
merginoms, nes labai daug 
merginų taip būna išgėdi
namos ar užpuolamos ne- 
doru tikslu kuomet nepa
žystami vyrai išsiveža pa
sivažinėti. ...

Jokia niekšystė nesuju
di r a žmonių taip kaip ly
tiškų išsigimėlių užpuoli
mas ir išgėdinimas mažų 
mergaičių ir net moterų.

NEAPGALVOTAI 
NURAŠĖ

“Draugas” nr. 237-me ra
šo apie “Vienybėje” tilpu
si straipsnį, kuriame tauti
ninkai iškelia mintį organi
zuoti visas Amerikoje gy
vuojančias draugijas, tau
tinio nusistatymo.

“Draugas pastebi kad 
esamos tautinės organiza
cijos tik iš vardo gyvuo
ja. ...

...Ypač šiuo metu tau
tininkai turi kalbėti apie 
vienybę, nes socialistai ir 
komunistai baigia užimti 
visas jų pozicijas. Jie no
ri vėl atgauti SLA., ku
rio vadovybę prieš keletą 
metų pražiopsojo.
Toliau rašo:
Gerai kad tautininkai 

nori susiorganizuoti, ku- 
. rie, anot “Vienybės” .... 
“galės parodyti duris Sta
lino agentams, visuome
nės išnaudotojams”, bet 
negerai kad jie (suprask, 
tautininkai—T.) skleisda
mi laisvamanybę ir bedie
vybę, talkininkauja Stali-

>

I

'no agentams ir visuome
nės išnaudotojams.

Čia “Draugas” kiek išsi
šoko. Tautininkai nėra jo
kie > “talkininkai” Stalino 
agentų kaslink laisvama- 
nybės ir bedievybės. “Dr- 
gas” puikiai žino kad dar 
netaip senai jo štabas “tal
kininkavo” laisvamaniams 
ir bedieviams, kuomet so
cialistai suruošė “antrą 
skridimą”....

Be to, ar mažai “talki- 
ninkų”-katalikų yra socia- 
listų-bedievių dienraštyje 
“N.” Chicagoje?....

Tautininkų tarpe jei yra 
laisvamanių tai jie žinomi 
kaip tokie, bet katalikų kai 
kurie veikėjai jei užpyksta 
už ką nors ant kunigo, ar
ba ant “Draugo”, jie tuojau 
skubina pas bedievius-so- 
cialistus “tulžį išlieti” ir 
tokiu budu gelbsti tautos 
ir religijos priešams....

O kad SLA. tautininkai 
“pražiopsojo”, kaip “Drau
gas” rašo, tai čia ne tauti
ninkų kaltė. SLA. nariai, 
daugumoje geri katalikai, 
o balsavo už socialistų-be- 
dievių-komunistų sąrašą!

Žinoma, daugiausia ta
me reikale pasidarbavo 
Lietuvos valdžios “paslai”, 
kurie gelbėjo “antram skri
dimui”. Gi “antras skridi
mas” įskridino socialistus 
bedievius į • SLA.......

Tautininkas.
4----------------------------

LIETUVOS KARALAITĖ 
Dailininko Kazio Šimonio paveiksiąs.

46IŠEIVIUI
Išėjote Jus iš tėvynės laukų 
Sužydus balose purienoms.
Išėjot jieškoti svetimų kraštų
Ir gentis palikote vienus.
Ar radot Jus laimę ir turtą toli —
Už jurų, už marių plačiųjų?
Ar ašara skruostu jums netek’ graudi 
Prisiminus veidus mylimųjų?
Kasdien mintimis Jus gyvenate čia, 
Kur Vytis baltasis skrajoja,'
Kur paukščių balsai su daina skambia 
Susimaišo laukuose artojo.
O ir mes taip dažnai atsilankom pas 

Jus, į:.
Ne kunu — mintimis lakiomis. 
Ir regim lyg gyvus Jusuosius veidus 
Su rūpesčio didžio vagomis.

Al. J. Pi.

ŠIENPJUVIAMS PRAĖJUS
Prie mano vasaros pirkelės 
Sužvango dalgis mirtimi.. U.- 
Ir vyto greitai smilgos žalios 
Pjovėjo rankų kirtimu.
Jis mojo rankom platų barą, 
Nerūpestingas ir tylus,
Ir ten kur džiaugsmo buvo marios, 
Užstojo liūdesys gilus.
O įkandin su juo skubėjo 
Pilkoji nuotaika rudens....
Ar nežinojo gi pjovėjas 
Kad žiogą ir dainas ištrems?
Išeikim, tremtiny žiogeli, 
Išeikime nakties tyloj!
Išeikime į tolų kelią:
Tau pievoj liūdna, man — troboj... .
Mes busime — žmogus ir žiogas, 
Pabėgėliai buities kelyj.
Naktis suteiks mums savo stogą, 
Dainų — pavasariai žali.

“J. Karta” Antanas Jasiunas.

Ji

SKAITYMAI

KAZYS ŠIMONIS
(JO AMŽIAUS 50 METŲ

ŽYMUS DAILININKAS YRA UKMERGIETIS, 
VIEŠINTŲ PARAPIJOS

T YGIAI penkiasdešimts metų atgal Į “šią aša- 
rų pakalnę” atėjo nežemiškų vizijų — kos

minių pasaulių, fantastinių rūmų ir pilių, ku
rių bokštai spindi saulių saulėmis, erdvėse skrai
do lengvasparniai angelai, o arkangelų chorą: 
visokiais garsais garsina Lietuviško Praamžiaus 
garbę ir šlovę — grožio pasaulių kūrėjas, daili
ninkas KAZYS ŠIMONIS, musų pilko ir mono
toniško gyvenimo praturtinti ir įprasminti.

Kai mes nūdien žiūrim j šio musų kūrybo
je nerealaus ir nežemiško dailininko gyvenimą, 
jame mes matome su Kazio šimonies kūryba 
nesuderinamus reiškinius: kūrėjo kelias į gy
venimą buvo sunkus, aštriai dygiuotas, kiekvie
na išgyventa diena buvo sunkiai iškovota ko
voje už būvį, kiekvienas kūrybinio grožio prasi
veržimas tapo išpirktas gyvenimo kančia! Jo 
siela veržėsi į realiu protu neapimamus fanta
zijos pasaulius, o kūniškąją kūrėjo asmenybę 
gyvenimiški rupesčiai-rupestėliai traukė prie že
mės, tūkstančiai gijų laikė jį prirakinę prie kas
dienybės. ...

štai keli Kazio Šimonio gyvenimo momen
tai:

Jis gimė 1887 metų Rugpjūčio mėnesį, Vie
šintų parapijoje, Ukmergės apskr., Starkonių 
kaime, ūkininkų šeimoje. Taigi, busimas kūrė
jas pasaulio šviesą išvydo ne turtinguose, pra
banga apsiaustuose rūmuose, bet tamsioj Lie
tuviško ūkininko gryčioje, ne į auksu išpuoštą 
vygę buvo guldomas, bet kietame mediniame 
lopšyje supamas, motinos meilės daina liūliuo
jamas! O ūkininko gryčia žino tik sunkų dar
bą nuo saulės tekėjimo iki laidos ir nebaigiamą 
vargo dalią....

Kazys Šimonis augo ne yienoj vietpj, 
savo gimtame kaime: pirmutinį gyvenimo 
šimtmetį praleido Stebeikių kaime, Vadoklių
rapijoj, o jaunuolio brendimo metus Dirgaičių 
sodžiuje, Vasiliškio-Grinkiškio parapijoje, kur 
jo tėvai buvo pirkę žemės. Tose vietose jam 
teko ir bandą ganyti ir sunkius ūkio darbus dir
bti, žodžiu, išeiti sunkią gyvenimo mokyklą, ku
ri privaloma visiems, kilusiems iš po kaimo 
šiaudinių pastogių....

Kaimo vienodas gyvenimas, kasdiena be
sikartojanti gyvenimiška proza, I linkusio į sva
jones Kazio sielos nepatenkino. Iš knygų paži
nęs mokslo išminties galybes ir iš jų išskaitęs 
kad kaž kur esama gražesnio ir prasmingesnio 
gyvenimo, visa siela veržte veržėsi į mokslą, ti
kėdamasis jame rasti dvasinį pasitenkinimą ir 
gauti atsakymą į daugelį jį dominančių klausi
mų.... Ir štai, devyniolikos metų jaunuolį Ka
zį mes matome besimokinantį vargonininko me
no pas Vasiliškio, vėliau pas Kupiškio vargoni
ninkus.

šis menas busimo dailininko visumoje vis 
dėl to nepatenkino. Po dviejų metų vargoni
ninko — didingos bažnytinės muzikos harmo
nijos meno — studijų mes jį matome 
se, kur jį nugabeno prašomas 
zys nori įsigyti šiaip mokslų.

Bet ir čia jis nepasiekė ko 
niems mokslams kelią pastojo
zys buvo tokiuose metuose kurie jam neleido 
lankyti normalinę gimnaziją, be to, reikėjo pa
galvoti ir apie kokią nors profesiją.

Vėl mes jį matom Kaune, lankantį Saulės 
mokytojų kursus, galvojantį tapti pedagogu. 
Bet ir čia jis negali ilgai pabuvoti: svajinga šir
dis, troškimas pažinti platųjį pasaulį, įsigyti 
kuodaugiausia gyvenimiškos patirties, vienoje 
vietoje neleido jam ilgiau pabūti.

SUKAKTUVES MININT)
APSILANKO AMERIKOJE — VĖL TUOJ 

GRYŽTA LIETUVON

Kazys Šimonis 1909 metais keliauja Ame
rikon, plaukia per juras-mares laimės jieškoti. 
Išsvajotos laimės neranda ir ten: gyvena Phila- 
delphijoje ir New Yorke, verčiasi visokiais 
amatais, tarnauja net restorane padavėju.

Ir čia nepatenkinęs savo dvasios j ieškinių, 
1910 metais gryžta Lietuvon....

1911 metais Kazys Šimonis paimtas Rusų 
kariuomenėn, pateko inžinerijos pulko raštinėn, 
Kijeve, kur išbuvo iki karo. Karo metu vei- 
kiančioj armijoj kovojo Galicijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje, iki Rusų armijos atsitraukimo iki 
Dvinsko.

Įvykus Rusų revoliucijai, Rygoje jis buvo 
išrinktas XII-tos armijos komitetan Lietuvių at
stovu. Vokiečiams užėmus Rygą, buvo perkel
tas Petrogradan ir dirbo dar Rygoje pradėto 
leisti karių laikraščio “Laisvas žodis” redakci
jos nariu.

Demobilizuotas 1917 metais, išvyko į Char
kovą, kurį užėmus Vokiečiams, gryžo Lietuvon, 
tėviškėn, o 1919 metais atsikėlė į Kauną ir čia 
apsigyveno visam laikui. Paskutiniu laiku Ka
zys Šimonis eina Kauno Meno Mokyklos biblio
tekos vedėjo pareigas.

Tai toks Kazio Šimonio gyvenimo kelias.

ŠIMONIS — TAPYTOJAS

Kur Kazys Šimonis mokėsi tapybos, ir ka- 
pradėjo kurti? Iš jo biografijos sužinome

ne 
de- 
pa-

tėvas.
šiauliuo-
Čia Ka-

Tolimes-Siekė.
jo amžius: Ka-

VAIKEį.10 MIESTAS
,Dailininko Kazio, Šimonio paveikslas.
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da
kad jis nėra lankęs jokios meno mokyklos: ta
pybos mokėsi savistoviai, iš įvairių paišybos va
dovėlių. Ir reikia tik stebėtis kad nelankęs jo
kios mokyklos nūdien yra vienas žymiausių ir 
savaimingiausių musų dailininkų! Tai rodo kad 
K. Šimonis yra dailininkas iš pašaukimo, kūrė
jas “iš Dievo malonės”....

Kazys Šimonis paišyti pradėjo iš mažens, 
patraukimas į tapybą jam neleido tapti nei var
gonininku, nei pedagogu. Kompozicinius pavei
kslus jau paišė Saulės kursuose. Tarnaudamas 
inžinerijos pulko štabe ir turėdamas daug lais
vo laiko, labai daug paišė, studijavo paišybos ir 
bendrai meno klausimais literatūrą. Savo pai
šybos ir tapybos darbus siųsdavo dailininkui 
Adomui Varnui ir Stasiui šilingui, kurie juose 
įmatę gabų ir savaimingą dailininką, užgyrė jo 

•pirmuosius darbus ir skatino dirbti.
K. Šimonio kūrybinis pajiegumas pasireiš

kė jam apsigyvenus Kaune. 1920 metų apžval
ginėj meno parodoj pirmą kartą jau buvo iš
statęs apie 60 kurinių. Jo kūryba susidomėjo 
meno kritikai ir bendrai menu nesidominti as
menys, rasdami ją nors ir panašią į M. K. Čiur- 
lionies kūrybą, bet savitą ir įdomią.

Metas iš meto K. Šimonis dalyvaudamas 
kiekvienoj meno parodoj, išstatydamas vis dau
giau ir daugiau savo kurinių, kuriuose pareiškė 
savo savitą talentą, išreiškė turtingą dvasios 
pasaulį.

K. Šimonis, gavęs Švietimo Ministerijos 
stipendiją, 1926 metais meno studijoms buvo iš
vykęs į Paryžių, kur buvo surengęs ir savo ku
rinių parodą (keletą jo kurinių nupirko garsu
sis Luxembourgo meno muzejus).

Gryžęs iš užsienių K. Šimonis buvo suruo- 
šęs savo kurinių parodą Rygoje, kur turėjo gra
žų pasisekimą.

K. Šimonio kaipo dailininko kūryba yra 
įvairi ir šakota. Jis ir dailininkas ir dekorato
rius (Valstybės Teatro dramai paruošė dekora
cijų ir kostiumų eskizus Vinco Krėvės misteri
jai Likimo Keliais), ir kaip knygų iliustratorius- 
grafikas ir dar kaipo rašytojas.

K. Šimonis iliustravo Kazio Binkio parink
tą liaudies dainų rinkinį DAINOS, pasaką EG
LĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, Piere Benois roma
ną Atlantida, Ad. Juodojo-Lasto poemą Lietu
vos Knygnešio Likimas, ir eilę kitų

1936 m. Sakalo leidykla išleido 
poeziją prozoje, GIRIŲ GIESMĖS, 
jo paties kurinių reprodukcijomis.

Minint Kazio šimonies gyvenimo 50 metų 
sukaktuves, linkime jam geros sveikatos ir ne
išsenkamo kūrybinio pajiegumo, kad iš po jo 
teptuko išeitų dar daug daug naujų kurinių, 
naujų vizijų ir nežemiškų grožio pasaulių, ku
rie gražins musų pilką ir niūrų gyvenimą!

A. Braziulis.

¥ * *

leidinių.
K. Šimonio 
iliustruotų

NUO REDAKCIJOS. Apie dešimts metų 
atgal, Kazio Šimonio nekuriu kurinių parodos 
buvo surengtos ir Amerikos Lietuvių nekuriose 
kolonijose. Pats Šimonis nedalyvavo, jo kuri
nius buvo atvežęs Pranas Rimkus.
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APIE

PITTSBURGH, PA.
PAKELIU I PITTSBURGHĄ

Ketvirtadienis, Rugsėjo 30. — Apleidau 
Clevelandą 10 vai. ryto, traukiniu. Iš Clevelan
do į Pittsburghą yra apie 140 mailių kelio.

Oras gražus ir vasariškai šiltas — tai “Bo
bų Vasara’’ Lietuviškai sakant, o “Indijonų Va
sara” Amerikonams.

Ohio valstijos šiaurinė dalis yra lėkšti, be 
kalnų, bet važiuojant į pietryčius — taip rei
kia į Pittsburghą važiuoti — pradeda atsiras
ti kalnuotumas, kuris į Youngstowną darosi žy
mesnis. Youngstownas yra pusiaukelėje tarp 
Clevelando ir Pittsburgho. Už Youngstownc 
kalnai pradeda darytis aukštesni. Tai yra taip 
sakant iškraštės Appalachiškų Kalnynų, kurių 
aukščiausios kupros nusitęsia nuo Alabama val
stijos j šiaurryčius iki Vermont, rytuose nuo 
Pittsburgho.

šiuo metu po laukus dairantis matai tik 
kaip ką likusio iš vėlesnių derlių, kitkas viskas 
nurinkta. Kai davažiuoji j Pennsylvaniją, ten 
matai daug mažiau dirbamų laukų, o daug pli
kų ir apaugusių medžiais stačių kalnų ir paki
limų.

Į Pittsburghą taip pat važiuoju ne j sve
čius, bet, lygiai kaip Į Washingtoną, į didelį, 
nelengvą darbą, kuriam pasiryžęs įdėti po 10 ar 
daugiau valandį per dieną.

Washingtono aprašymas sudarytų apie 200 
puslapių paprasto didumo knygą — apie tiek 
tikiu parašyti ir apie Pittsburghą, nes čia yra 
įdomumo ne tik apie patį miestą ir jo istoriją, 
bet ir apie jo Lietuvius, nes pačiame Pittsburghe 
ir jo apielinkėse yra daug Lietuvių, kurie čia 
gyvena ir dirba per desėtkus metų.

Traukiniui bėgant artyn Pittsburgho — 
baigiant trečią valandą kelionės, pradeda ma
tytis didelės plieno dirbtuvės, kurios priskaito- 
mos: Pittsburghui, nors yra dar už keliolikos 
mailių nuo to miesto.

štai Aliųuippa, Pa.,.su savo didelėmis Jonės 
& Laughlin Co. pilėno dirbtuvėmis kairėje Ohio 
upės pusėje. ' čia dirba ir Lietuvių, ir čia atsi
buvo darbininkų streikai. Dirba šiose dirbtu
vėse daug tūkstančių darbininkų.

Kairėje upės pusėje privažiuoji Ambridge, 
Pa., kur randasi didieji American Bridge Co. 
darbai, kur taip pat yra Lietuvių darbininkų.

Traukinis kodėl tai pavėlavo, ir Pittsburghe 
atsiradau 2 valandą po pietų. Išlipus iš trau
kinio, pirmiausia ėjau į miestą papietauti.

Pasistiprinęs, išėjęs gatvėn, dairausi į auk
štus namus ir mąstau apie ką čia pradėt rašy
ti ir kaip. Pereinu vieną ir kitą gatvę, ir vis 
aukšti murai, lyg girioje medžiai. Nebuvęs di
deliame mieste, tarp tų aukštų namų žmogus 
lengvai paklystų.

Prisiminiau kad reikia apsirūpinti ir nak
vyne, juk ne vienai dienai atvažiavau.

Patelefonuoju savo senam pažystamam ir 
žinomam veikėjui biznieriui duonkepiui Petrui 
Pivaronui, su kuriuo jau buvau susirašęs kad 
atvažiuosiu. Jis ir poni Pivaronienė užtikrino 
man nakvynei vietą, taigi liko tiktai rūpintis 
rasti ką apie Pittsburghą parašyti. Susitarėm 
su p. Pivaronu kad vakare apie 6 valandą jis 
atvažiuos prie geležinkelio stoties mane pasi
imti.

Ant Aukščiausio Kalno Allegheny 
Apskrityje

Pittsburghe esu buvęs keletą kartų po pus
dienį, vieną kartą, per SLA. seimą, ir visą sa
vaitę, bet tada nebuvo kaip miestą įsižiūrėti, 
reikėjo rūpintis ta musų nudėvėta Lietuviška 
politika. Taigi išskyrus ką turėjau nuovoką 
kaip miesto gatvės guli, nieko daugiau apie 
Pittsburghą nenusimaniau.

Kadangi Pittsburghas yra kalnuose, suma
niau surasti aukščiausią Pittsburgho vietą.

Ir pataikiau! Sėdau į autobusą ir pasilei
dau važiuoti kur jis veža,, žinoma į tą pusę kur 
matyt aukštumos. Manau sau, matysiu kur 
man geriausia patinka ir išlipsiu.

Važiavęs kelioliką minutų aukštyn, atsira
dau gana aukštai, Allegheny upės krante, že
myn žiūrint, apačia gana toli, reiškia esu gana 
aukštai,' ir iš čia aplinkui dairantis matosi kito
je upės pusėje daugiau kalnų ir miesto — ten 
yra šiaurinė miesto dalis. Bet pažiūriu į užpa
kalį — dar daugiau kalno esama, taigi matyda
mas ten žmones vaikščiojant, ir aš einu aukštyn 
į viršų. Kalnas kur tik galima, kur tik namas 
laikosi ten apstatytas namais, ir juose žmonės 
gyvena.

Ant to kalno užlipęs, žiuriu tolyn dar ma
tosi kitas aukštesnis.kalnas. Einu link jo.

Ir štai dabar aš esu ant Herron Kalno! 
Pataikiau, niekeno nesiklausęs, pakliūti ant auk
ščiausio pakilimo visame Allegheny apskrityje!

čia užtikau įrengtą vieną iš miesto vandens 
rezervuarų — didelis keturkampis tvenkinys, 
apie 300x300 pėdų ploto. Aplink rezervuarą 
apsukta cementinė tvora, ir aplinkui visą tą 
vandenį eina platus cementinis takas žmonėms 
vaikščioti. Eidamas tuo taku aplinkui artyn 
rytiniame kampe išstatyto vėliavos stiebo, pri
ėjęs prie jo, stiebą laikančiame pamate užtikau 
parašą, kuris sako jog ši vieta yra aukščiausia 
iš visų Allegheny apskrityje esamų kalnų čiu
kurų, 1410 pėdų aukščio. Tiesa, tai nėra didie
ji kalnynai, ant kurių jau tik sniegai baltuo
tų — čia tokių kalnų visai nėra.

Pats vėliavos stiebas, iš apačios keturkam- 
pas iš plieno štangų suregstas, viršuje turi dar 
apvalą ilgą plieno mastą, ant kurio kaip kada 
iškeliama vėliava. Jis yra virš 200 pėdų aukš
čio, ir įrengtas 1895 metais.

Aplink tą rezervuarą apačioje įtaisytas ne
didelis bet švarus parkutis.

Tikrai nuostabu iš čia dairytis ir apžiūrė
ti Pittsburghą: aplink tik kalnų kalnai, ant tų 
kalnų kiti kalnai ir maži kalneliai; vieni pliki, 
kiti nustatyti namais, mūriniais ir mediniais, 
tarp jų kyšo bažnyčių bokštai, didelės mokyklos 
ir kitokios įstaigos; lėkštesni ir platesni kloniai 
pristatyti namais ir dirbtuvėmis; status kalnai 
arba siauri kloniai kur negalima namo statyti, 
yra tušti, žiūrint į rytus ir' į šiaurę, kalnų 
viršūnės kyšo vienos pro kitas tolyn ir tolyn, 
kiek tik galima per durnus ir rukus matyti.

Iš Herron Kalno bizniškos miesto dalies 
aukštųjų namų tik viršūnės matosi, ir matosi 
kyšanti pusė Universiteto Mokslo Katedros bok
što pietryčiuose, nes tai yra už kitų žemesnių 
kuprų esančių toje pusėje.

šis parkutis ant Herron Kalno įrengtas ir 
žmonėms pasivaikščioti. Bet dienos laiku ma
žai kas čia vaikščioja. Vieta gal būt populiari 
vakaro ir nakties laiku — meilužiams, kurie to
kių vietų j ieško. Aplinkui prūdą prie tvoros 
pristatyta daug suolų sėdėti, o šviesų visai ma
žai — tik po vieną elektrišką lempą iš visų ke
turių tvenkinio šonų.... Užėjo mintis: gal 
dar niekas šiame prūde iš meilės nenusiskan
dino ir net nebandė nusiskandinti, nes tvenki
nio cementinė tvora neaukšta, iki krutinės, ir 
lengvai perlipama, o neapvedžiota spygliuotų 
vielų eilėmis ar aukšta vielų tvora.

Užėjau į ten prūdo pašonėje esančio sargo 
grytelę, kur žymima vandens aukštumas tame 
tvenkinyje. Patyriau kad tas prūdas yra 23 
pėdų gilumo. Taigi nusiskandinti lengvai ga
lima.

Bet matyt toje budelėje nebūta tikro sar
go ar “inžinieriaus”, nes tie du kurie ten rado
si mažai ką galėjo man paaiškint. Nuėjus į ki
tą tvenkinio šoną, žiuriu ateina į mane senas 
žmogelis. Supratau kad jis ateina į mane, to
dėl aš irgi pradėjau eiti link jo. Jam matyt 
sugryžusiam į savo vietą kiti du pasakė kad 
čia kas ko klausinėjo apie šią vietą, ir jis pri
ėjęs pradėjo daugiau man pasakoti. Pasakė 
kad šis rezervuaras yra apie 70 metų senumo, 
jame telpa 30 milijonų galionų vandens. Kas
link šio kalno aukštumo, sakė jis, kito kalno 
gyventojai, parodė į rytus, tikrina kad jų kal
nas esąs puse pėdos aukštesnis už šitą, tačiau 
šis tapo oficialiai pripažintas aukščiausiu šioje 
apskrityje. Vandens rezervuarų aplinkiniuose 
kalnuose esama ir daugiau, sakė jis, o į šį re
zervuarą vanduo atvestas per kelis kalnus, nuo 
aukštutinės Allegheny upės. Į šį kalną vanduo 
varomas tam tikrais pumpais.

Papasakojo kad šį kalną ir jo apielinkės sa
vinos! Herron’ų giminė, nuo kurios miestas per
ėmė į savo nuosavybę. Patyręs kad aš esu laik
raštininkas, senukas pasisakė kad ir jis kitados 
prie laikraščio dirbo — 30 metų atgal dirbo 14. 
metų Pittsburgh Press spaustuvėje, dar tais lai
kais kai neturėta smarkiųjų spausdinamų ma
šinų. Sakė kad iš šio kalno labai gražu dairy
tis nakties laiku — ir ištikro gali būti gražu, 
kai tamsumoje viskas o viskas paskęsta, pra
dingsta kaip nebuvę kalnai ir namai ir viskas, 
o matosi tik iš langų ir gatvėmis nustatytos ei
lės žiburių — kas viskas tik žybsi lyg žvaigž
dės danguose — ir aukštai ir žemai, ir kloniuo
se, ir kalnų šonuose ir viršūnėse! Butų malonu 
matyti tą naktinį vaizdą — bet turėjau gryžti 
į miestą, pasitikti p. Pivaroną, kad parvežtų

LIETUVON DOVANŲ 
SIUNTIMO 
REIKALU

Amerikos Lietuviai siunčia 
daug dovanų savo . giminėms 
bei pažystamiems Lietuvoje. 
Dėl tų dovanų kaip kur ir kaip 
kada susidaro nesusipratimų: 
geri norai ir gimininiai ryšiai 
susiduria su įstatymu ir išsi
vysto į nemalonumus.

Siuntėjai siunčia tą ką jie 
turi, arba tą kas jų manymu 
bus naudinga gavėjams. Apie 
muitą ar taisykles Lietuvoje 
visai negalvoja. Muitinės gi 
veikia pagal įstatymus ir įlei
džia bei gali siuntinius įleisti 
tik nustatyta tvarka.

Nustatyta tvarka yra seka
ma:

1. BE MUITO įleidžiama 
drapanos, avalinė, skalbiniai ir 
kiti vartoti daiktai, neturį pre
kių pobūdžio, siunčiami atski
rų asmenų vardais, kaip dova
nos.

2. FINANSŲ MINISTERIO 
ATLEIDŽIAMI NUO MUITO 
tie siuntiniai kurie yra paštu 
siunčiami dovanoms ir kuriuo
se tarpe senų daiktų yra nedi
delė dalis ir naujų, už kuriuos 
muito reikia mokėti nedaugiau 
kaip 100—200 litų.

3. TIE SIUNTINIAI ku
riuose yra vien tik nauji daik
tai ir už kuriuos muito reikia 
mokėti virš 200 litų, Finansų 
Ministerio nuo muito neatlei
džiami, bent jei dovanos yra 
siunčiamos kolektyvams — lab
daringoms įstaigoms.

Nuo muito taip pat neatlei
džiami: papirosai, cigarai, ta
bakas, rūkomasis popieris, gil
zės, arbata, degtinė, vynai, 
mielės; kortos, degtukai, sal
dainiai, šokoladas, kokoa, py
ragaičiai,- • kvepalai, eliksirai, 
muilas, brangiųjų metalų ir 
brangiųjų akmenų darbiniai, 
balinės suknios, brangieji kai
liai ir, įvairios . kitos prabangi
nės prekės, bei visos tos pre
kės kurios siunčiamos preky
bos tikslams. ■ ■

4. NEĮLEIDŽIAMOS PRE- 
• KĖS: šaunami ginklai, ruko-

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaiti*

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

BURMA, Azijoje, yra mote
rų rojaus šalis. Ten moterys 
laisvos kaip bent kurioje vaka
rų šalyje. Net jos turi teisę 
sau vyrus pasirinkti. O mo
teriai tokias teises ten turėti 
visai nesenai nebuvo galima 
nei pagalvoti kitose rytų že
mėse.

Burmos moterys pirmutinės 
gavo teises lygias vyrams. Jos 
gali visai neatsižvelgdamos vy
rų turėti turtus, jos pirmuti
nės įvedė madą moterims rū
kyti. Ir rūkyti cigarus tris 
kartus didesnius negu baltųjų 
pasaulyje vyrai ruko.

PASAULYJE daugiausia su
valgoma tai ryžių. Japonijoj 
auga 4,000 rusių ryžiai. Ame
rikoje tik 400 rūšių, bet vie
nos rūšies ryžiai tik žinomi ir 
vartojami.

WEBSTERIO žodynas vieną 
kartą buvo uždraustas parda
vinėti Arkansas valstijoje, šio
je šalyje, dėl to kąd jame žo
dis “evoliucia” nepatiko fun
damentalistams. (E v o 1 i ucija 
jiems priminė žmogaus išsivy
stymą iš beždžionės....)

AMERIKOS pramoninkai su
sirūpinę pradėti kovą prieš Ja
ponijos produktus. Amerika 
trečias didžiausias Japonijos

prekių pirkėjas, pernai iš Ja
ponijos įvairių prekių nupirko 
net už 170 milijonų dolarių. 
Esą, jei tie milijonai į Japoni
ją neplauktų, Japonai neturė
tų iš ko karo kelti.

KAS KELIAVO Švedijoje 
geležinkeliais, kurių išvedžio
ta yra 4500 mylių, matė kad 
gražiausi sodai su daugiausia 
gėlių yra pagelžkelėse ir ypa
tingai prie stočių. Tą madą 
įvedė Olof Eneroch, 1861 me
tais, Švedijos Hortikulturos di
rektorius, kad važiuojantiems 
butų gražesnis vaizdas, iš ku
rio visi gauna įspūdį apie ša
lies gražumą.

ARGENTINOJE, Suvienytų 
Valstijų Sekretorius Hull pa
siūlė pasauliui taikos planą se
kančiais punktais: pirmiausia 
šalies viduje palaikyti taiką ir 
mokslą, dažnai turėti tarptau
tines konferencijas, peržiūrėti 
esamas sutartis, nusistatyti 
būti neutraliams kitoms vals
tybėms vidaus reikaluose, ly
giomis teisėmis palaikyti pre
kybą, kooperuoti tarptautinia
me darbe, stiprinti tarptauti
nes teises, nuoširdžiai prižiū
rėti ir pildyti sutartis.

Brazilija .pirmutinė pareiškė 
noro Suv. Valstijoms tame dar
be padėti.

PER TVORĄ

masis opiumas, svetimų šalių 
loterijos bilietai ir kiti kenks
mingi arba paprastai draudžia
mi vartoti daiktai.

Leidimus dėl įleidimo siun
tinių be muito turi išsirūpinti 
daiktų gavėjai. Prašymai dėl 
tų leidimų paduodami Finansų 
Ministerio vardu per tą įstai
gą per kurią siuntinys gauna
mas.

šių leidimų reikalu patarti
na daiktų siuntėjams siuntinių 
gavėjus painformuoti.

Kad išvengti bi kokių nesu
sipratimų ar nemalonumų pa
tartina dovanų siuntėjams ne
maišyti naujų daiktų su se-

nais ir nurodyti savo gimi
nėms ar pažystamiems kas rei
kia daryti kad siuntinius išim
ti, be muito.

NSujų daiktų maišymas su 
senais arba mėginimas naujus 
daiktus paslėpti ar padaryti 
senais per plovimą, muitinės 
Valdininkų nesukląidins, ir mui
to reikalo nei kiek nepage
rins. Lietuvos muitinės jau 
turi patyrusius darbininkus ir 
laboratorijas, kurių pagalba 
daikto kokybę lengvai ir be 
jokių abejonių nustato.

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas. 

Chicago, III.

Kai šią vasarą du Amerikos 
Lietuvių rašytojai — Tulys ir 
šliburis — sumanė paleisti 
Kauno Laisvės Alėjoje “pliką 
aviną”, sukėlimui sensacijos 
apie save, aš juos persergė
jau kad to nedarytų — nes ga
li susilaukti tokių nemalonių 
pastabų apie save, kokias jie 
padaro apie kitus Lietuvos ra
šytojus.

Ir taip atsiko.
štai žiuriu ir matau: “Lite

ratūros Naujienose” gerb. E. 
Radzikauskas, užtardamas sa
vo kolegas Lietuvos rašytojus 
rėžia gerb. Tuliui kad net ki
birkštys tiška....

(Apie šliburį neužsimena, 
nes jis Lietuvoje nežinomas.)

Nesinori pakartoti to ką “L. 
Naujienos” rašo, nes rašinis 
gana ilgas (o aš irgi priklau
sau prie Amerikiečių, ne Kau
ne gyvenu, reikia palaikyti sa
vo pusę).

Aš nesijaučiu kaltas kad iš
kėliau tą klausimą, užtikęs 
“Vienybėje” A. Tūlio pastabą 
dėl Lietuvoje laimėjusio pirmą 
premiją veikalo “Broliai Do
meikos”.

Su gerb. Radvikausko min
timis aš pilnai sutinku, kad ir 
giliai nestudijavęs “Brolių Do
meikų”.

Supa Garba.

KĄ BOLŠEVIKAI DARYS?
namon. Paklausiau to senuko vardo, bet jis 
kaip tai pasikratė nesakysiąs, nenori kad jo 
vardas patektų į laikraštį.... ir nesakė.

Saulė slenka žemyn, jau visai netoli vaka
rinių kalnų — keliariopai padidėjus, bet vis šil
ta ir skaisti, nors jos šviesa maišosi su iš klo
nius nugulusių dirbtuvių durnais.

Gryžau į miestą nusileisdamas nuo tvenki
nio šiaurvakariniu kampu, kur yra lyg oficialė 
inaiga į šį parkutį. Prie jos, gražiais ištaisy
toje vietoje įrengtas paminklas žuvusiems pa
sauliniame kare Pittsburgho kareiviams.

Nors šio kalno plote gyvenama ir baltų, bet 
daugiausia juodukų čia apsigyvenę. Jeigu drg. 
Pruseika arba Bimba čia užeitų, jaustųti kaip 
tarp savo brolių....

Susiradau gatvekarį vežantį vidurmiesčio

linkui, ir nuo vieno kalno ant kito, bet žemes
nių, palengva važiavau žemyn, prie geležinkelio 
stoties, kur žadėjau susititi su p. Pivaronu.

Bet mudu nesusitikom, nes aš pavėlavęs 
sugryžti prie stoties, kaip buvo sutarta, maniau 
kad jis jau nuvažiavo, pradėjau važiuoti į jų na
mus gatvekarių, o jis dar labiau pavėlavęs ma
nęs atvažiuoti, laukė ir nesulaukęs telefonavo 
namon klausdamas apie mane. Kai jam iš na
mų pasakė kad aš jau atvažiuoju, jis automobi
liu greičiau parsiskubino ir pasitiko mane prie 
gatvekario, o poni Pivaronienė jau laukė su va
kariene. Taip baigėsi pirmos kelios valandos 
Pittsburgho apžiūrėjimų.

Seka: PITTSBURGHO PADĖTIS PANAŠI 
KAIP KAUNO.

■

i

Musų bolševikai (ir kiti to
kie pusgalviai) turės taip sa
kant, persiplėšti:

Jie nori išversti Amerikos 
kapitalizmą ir nori išversti Ja
ponijos militarizmą.

Japonai užpuolė ir naikina 
Kiniją, kurią bolševikai užta
ria. Amerika irgi ėmė užtar
ti Kiniją.

Jeigu Amerika eitų į karą, 
sakė bolševikai, jie keltų revo
liuciją ir bandytų įvesti čia 
sovietus.

Ką tie pusgalviai darys da
bar, kada Amerika eis į karą 
prieš Japoniją, užstodama Ki
nus?

“VILNYJE” draugas Pru
seika rašo:

“Ks. Karosienė atvyko į Los 
Angeles iš San Francisco CIO 
unijų reikalais. Ji daug ir 
sunkiai dirba tame fronte. Dėl 
to neturi tiek laiko dalyvauti 
Lietuvių judėjime.”

Taigi, taigi, kaip tik drau
gas Pruseika pats nuvažiavo 
į Los Angeles, ten atvyko ir 
draugė Karosienė.

Patartina tos draugės vyrui 
likusiam Chicagoje, pažiūrėti j 
tai....

JIS ATSISAKĖ IMTI
Rudaplaukis: — Tu, Zigmai, 

turbut nebuvai tada kai Die
vas dalijo savo kuriniams plau
kus?

Plikagalvis: — Buvau, tik 
kiek pavėlavau, Dievas beturė
jo rudų plaukų, todėl aš jų ne
ėmiau, nutariau geriau likti 
plikagalviu.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas”

130 Congress Avenue 
Waterbury‘, Cbnn.



DIRVA

KANDIDATAS Į MIESTO MAYORUS

Paneles, Dalyvaukit 
Konteste

Laimingai Lietuvaitei teks 
$50 dovanų iš Automobilių 
Parodos rengėjų. Visos vie
tos jaunos Lietuvaitės gali sto
ti į šį kontestą ir turėti lygią 
progą, laimėti.

Kurios turi savo fotografi
jas gali prisiųsti, kurios nori 
nusifotografuoti, lai paskubina 
nuvykti p?^ fotografą A.. B. 
Bartkų.

Kurios neturi fotografijų ga
li priduoti tik savo antrašus.

Antrašus galit pasiųsti, pa- 
žymėdamos kad stojas į “Lith
uanian Brite contest”, tiesiog 
į Automobile Show Manage- 
inent, 226 Public Auditorium, 
City.'

Rinkimai Lietuvaitės atsibus 
Lietuvių salėje, laike šokių per
traukos. sekmadienį, Spalių 24.

Gaudo Neatsargius 
Automobilistus

Clevelando policija ėmėsi vi
sų griežtų priemonių kovoti su 
automobilistais kurie gatvėse 
užmuša žmones smarkiu važi
nėjimu.

šymet jau užmušta 183 as
menys, daugiausia negu kada 
kitais metais per tiek pat lai
ko žuvo automobilių nelaimėse 
miesto ribose.

Miestas paskyrė 88 specia
lius policininkus, kurie važinė
ja 12 automobilių gaudymui 
automobilistų, ir dadėta dar 
32 motorcikliniai policininkai.

Jeigu nelaimės taip eis kaip 
ėjo nuo metų pradžios, iki 
lo metų gali būti užmušta 
apie 100 žmonių.

ga- 
dar

KĘSTUČIO MIRTIS
Sekmadienį, Spalių-Oct. 24

LIETUVIU SALEJE
MATYK1T ISTORIŠKĄ VEIKALĄ

KALĖDŲ DOVANOS 
LIETUVON

Šiame “Dirvos” numeryje 
telpa Lietuvos Konsulo paaiš
kinimas apie siuntimą į Lietu
va dovanu senų ir naujų daik
tų. Paskaitykit tą pranešimą 
pirm siunčiant.

Kurie žadat siųsti Kalėdoms 
dovanu pinigais — kreipkitės 
į “Dirvos” Agentūrą. Patar
navimas greitas.

Pasistengkit išrašyti saviš
kiams “Dirvą” visam metui — 
kurie išrašys dabar, jų gimi
nės gaus “Dirvą” per 15 mė
nesių už tą pačią kainą.

GRYŽO Iš LIETUVOS
Pirmadienį gryžo iš Lietuvos 

keturios Clevelandietės — pp. 
Kazlauskienė, Macyauskienė ir 
p-lės A. Garkauskaitė ir N. 
Kazlauskaitė.

Jos Lietuvoje turėjo gerą 
laiką, ypač Kazlauskaitė ir 
Garkauskaitė, kurios plačiausia 
po Lietuvą važinėjo, visur bu- 
vinėjo, nuo Nidos iki Zarasų, 
nuo Suvalkijos iki Žemaitijos.

Susipažino su daug pažymių 
Lietuvos žmonių.

Gryždamos apsilankė Berli- 
ne, Paryžiuje, matė Paryžiaus 
Parodą, ir buvo kituose mies
tuose.

UŽEIGOS
JOE’S pLACtf 

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.

SMAGI LIETUVIŠKA 

UŽEIGA 

•6611 Superior Avenue 
Kviečiame Jus atsilankyti. 

Vynas — Alus — Užkandžiai 
Antradieniais duodam Lietu

viškų virtinių.
Penktadieniais — žuvis 

kitoki užkandžiai.
Roman Gurbis, Sav.

ir

HCMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

JOHN O. McWILLIAMS

Lapkričio 2 d. bus Clevelando miesto mayoro rinkimas. 
John O. McWilliams, dabartinis apskrities inžinierius, yra kan
didatas iš Demokratų partijos į mayoro vietą, ir kaipo tokią at- 
sakomingą vietą užėmęs iki šiolei, yra visiškai tinkamas būti 
sekančiu musų miesto galva.

Lietuviai Demokratai, stipriausia Clevelande Lietuvių gru
pė Amerikos politikoje, remia McWilliams kandidatūrą ir ragi
na visus Lietuvius balsuoti už jį.

Lietuviai rėmė McWilliams kuomet jis kandidatavo į Ap
skrities inžinieriaus vietą, McWilliams Lietuvių neužmiršo — 
prie jo dirba keletas Lietuvių. , Ir ateityje McWilliams turės 
Lietuvius atmintyje.

MclVilliams vėl laimėjo rinkimus praeitą metą, antram ter
minui į apskrities inžinierius. Dabar gi, kandidatuodamas į to
kią atsakomingą vietą kifip Clevelando mayoro, užtikrina vi
siems miesto gyventojams kad jo darbas ir patarnavimas mies
tui bus kuogeriausias ir, pasiremiant patyrimais, atsakančiau- 
sias.

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

jus ištisą metą.

Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjunga rengia didelį isto
rišką perstatymą, kurio pelnas 
eis Darželio skolų mokėjimui.

Veikalas apima vieną iš di
desnių Lietuvos istorios epo
chų, kuomet D. L. Kunigaikš
čiui Algirdui mirus, jo brolis 
Kęstutis su savo sunum Vy
tautu norėjo užvaldyti Lietu
vą, bet į valdovus veržėsi Al
girdo sūnūs Jogaila, kuris nau
dodamasis visomis klastomis 
grobė Lietuvos valdymą į sa
vo rankas.

Jogaila, padaręs taiką su 
Kęstučiu ir Vytautu, kada jie
du atleido savo kariuomenes 
namon, jis suėmė Kęstutį ir 
Vytautą ir įkalino Krėvos pi
lyje. Vytautas išsilaisvino, o 
Kęstutis, kaip istorija sako, 
Jogailos įsakymu tapo nužudy
tas.

Veikale roles turi šie :
Kęstučio — J. Sadauskas, 
Vytauto A. Mačiokas, 
Onos — Stella Ivinskaitė, 
Jogailos — P. Bortnikas, 
Krivių-Krivaičio —

Jonas Brazauskas,
Julijonos — P. Glugodienė, 
Skirgailos — P. Gailiunas, 
Jogailos sesers —

Pranė Urbšaitė,
Vaidylos —. A. Zdanis,
Kambarinio — Al. Vanagas, 
Rimgailos — P. Sutkus, 
Komtūro — J. Roversteinas, 
Misterbrolio — V. Žitkus, 
Laimutės — A. Navarskaitė.
Veikalo pradžia 5 vai. vaka

re. Tikietai $1.00, 75c, ir 50c.

Antanas Zdanis 
veikale “Kęstučio Mirtis” 
atliks Vaidylos rolę.

Vaikams Reikmenys
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

MIESTO TARYBA kovoja 
su gatvekarių kompanija už 
sugrąžinimą važinėtojams ne
senai sulaikytų $1.25 savaiti
nių pasų. Kompanija sutinka 
įvesti $1.35 pasą, bet miesto 
taryba atsisako tą priimti.

PLAIN DEALER apvogtas. 
Clevelando dienraštis Plain 
Dealer sulaukė didelės žinios 
apie apiplėšimą po savo pačių 
stogu. Sekmadienį plėšikai už
puolę dienraščio iždinininko 
ofisą, suguldę ant grindų ke
lis asmenis, pagrobė apie pora 
tūkstančių dolarių už sekma
dienio laidą surinktų pinigų.

RUSSELL INN 
naujose rankose 

Russell Rd. ir Wade Park 
ALUS, VYNAS IR 

DEGTINĖ
Muzika penktadienio ir šeš

tadienio vakarais.
Ateikit ir pasinaudokit musų 
speciališkumais Antradienio 

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

Av.

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 CAFFJ 
t ★ ★ ★ ★ t
| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS J

i
tt

Duodama Geras 
valgis. 

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

6512 Hough Avenue

fii

SPORTAS
Pašaliečiams išrodo kad vis

kas tarp musų sportininkų ap
rimo. Bet ištikro taip nėra, 
nes Lietuviij Sporto Klubo jau
nuoliai dirba, rengdamiesi at
einančiam basket-ball sezonui. 
Jaunuoliai praktikuojasi tris 
kartus savaitėje, ir iš jų pa
stangų matyt kad Lietuviai 
turės net du tymu. Vienas ty
mas bus įrašytas į InterLodge 
Lygą, kuri lošimus turės St. 
Clair Bath House kas trečia
dienio vakarą.

Rengiama didelis programas 
atidarymui lošimo sezono. Jau 
nustatyta trys lošimai ir gal 
bus pridėta ketvirtas, o inėji- 
mas lošimo pamatyti bus 
tai 5 centai.

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

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

Gražus Broadcloth 
Markšiniai .... 2 už

Dviejų Dalių Užsimaunami 
Pažamai .......

šiltos su Pamušalu 
Corduroy Kelnės .... $1.69

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

■

tik-
■

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
' Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

59c

25c

Naujos Rudeniui Kepurės 
su Pamušalu ..................

Gražios Ilgos Golf 
Kojinės Vaikams .........

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. Išktfičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

4

4 £ ±

I. SAMAS JE VVELRY

DR. V. J. KUBILUS 
CHIROPODISTAS
Kojų Ligų Gydytojas

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

Vakarais susitarus.

6411 St. Clair Avenue
(viršuje) (31)

Telefonas ENd. 0716

!4

.»

• •

E VAS
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

WILKELIS FUNERAL HOME
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 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292
■

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Sporto Klubas 

kys savo reguliarį mėnesinį 
susirinkimą pirmadienio vaka
re, Spalių 18, Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. Visi sporto mė
gėjai užkviečiami į šį susirin
kimą. Tapo užkviesti specia
lus kalbėtojai. Taigi atsilan- 
kykit visi, pasirodykit.

KLUBO VAKARAS
Klubo draugiškas vakaras, 

neįvykęs pereitą savaitę, bus 
šį antradienį, Spalių 19, Lie
tuvių salėje. Nariai, jų drau
gai ir visuomenė prašoma at
silankyti. Bus visokių išsigė- 
rimų ir linksmas vakaro pra
leidimas.

lai-

PASKIRTAS ATSAKOMIN- 
GON VIETON

Adv. John L. Mihelich tapo 
Ohio valstijos gubernatoriaus 
paskirtas į Industrialio Atly
ginimo Tarybą Clevelando dis- 
trikte. Jis su kitais ton tary- 
bon paskirtais nariais sužiuręs 
darbininkų atlyginimo bylas 
paeinančias nuo susižeidimų 
darbuose.

PAMINĖJIMAS
»

Pranui Bogužauskui, jo var
do dienoje, Spalių 4, jo žmona 
ir draugai surengė draugišką 
pokilį. Svečių buvo daug, vi
si gražiai linksminosi, Lietu
viškai pasidainavo, ir palinkė
ję Pranui ilgiausių metų išsi
skirstė. Reporteris!

OHIO legislatura turi pa
ruošus planą skyrimui 12 mi
lijonų dolarių šelpimo reika
lams 1938 metais ir $3,500,000 
šelpimui valstijos biednųjų iki 
galo šių metų.

■

■

■
■
R

I

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

rrrt titrri ■■ ■ . 4 ■ į~ ■ ■ i ■ ■ ■ ii". Fn~«V ■ ■T

NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

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

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE

Įsigykit sau šią knygą

DAR GALIMA GAUTI

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musą tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.

384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

"DIRVA”
6820 Superior Avenue <Cleveland, Ohio

S
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DIRVA 7

LIETUVOS MIESTELIAI |
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

MJ=MKSE5«=B=&?

ATLAIDŲ DIENOS STEBUKLŲ

ŠILUVOJE
Kaip Šiluva tapo Ste

buklinga
Kiekvienais metais Rugsėjo 

8—15 dd. Šiluvoje (šidlavoje) 
vyksta dideli katalikų bažny
čios atlaidai, kurie visada su
traukia daug maldininkų.

Ir šiais metais nuo Rugsėjo 
7 dienos į Šiluvą ėmė plaukti 
būriai važiuotų ir pėsčių žmo
nių iš visų Lietuvos kampe
lių. Per savaitę laiko 'atrodė 
kad visi keliai turbūt tik į Ši
luvą ir veda.

* Antai, Rugsėjo 12 d. Į čia 
suplaukė apie 60 tūkstančių. 
Kiekvieną kitą dieną tas skai
čius siekdavo apie 10—15 tūk
stančių. Manoma kad per at
laidų savaitę Šiluva turėjo apie 
150 tūkstančių svečių.

Daugumą apsilankiusiųjų su
darė maldininkai, bet nestigo 
ir šiaip marga nuotaika gyve
nančių žmonių, kurie atvyko 
įdomumo skatinami pamatyti 
tą garsią vietą, kurios vardas 
katalikui yra šventas.

Prieš 325 metus, sako toje 
vietoje kur šiandien Šiluvos 
miestelis, buvo paprastas so
džius. Sodžiuje jau buvus baž
nyčia, bet ji priklausius kalvi
nams, kurie kažin kokiu budu 
iš katalikų tą bažnyčią buvo 
paveržę. Bet štai 1612 metais 
sodžiaus bandą ganę piemenu
kai pamatę art akmens stovin
čią jauną, nepaprastai baltais 
drabužiais pasipuošusią mote
rį, kurios galvą supęs spindu
lių vainikas. Toks paveikslas 
pasirodęs ir žmonių miniai, 
žmonės supratę kad tai buvęs 
stebuklas — jiems pasirodžius 
Dievo Motina.

Padavimas sako kad buvo 
sujieškotas šimtametis senu
kas, kuris katalikų dvasinin
kams atidengęs vieną paslaptį, 
kurios niekas iki tol nežinoję: 
senukas parodęs užkastus že
mėje dokumentus, įrodančius 
kad Šiluvos bažnyčia ir žemė 
kurią valdė kalvinai priklauso 
katalikams.

Tais dokumentais pasirem
dami, katalikai iš kalvinų baž-

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuota? 
gyduoles nuo visokių ligų, kair 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi I 
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių k: 
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland. O 
Telef. ENd. 8533 ENd. 853' 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

nyčią atsiėmė. Kalvinai iš Ši
luvos išsikraustė.

Katalikai stebuklo pasirody
mo vietoje Dievo Motinos gar
bei pastatė koplyčią. Nuo to 
laiko (1612 metų) Šiluva pasi
darė garsi, stebuklinga ir šven
ta vieta, kaip Prancūzijoje 
Lourdes. Šiluvą ėmė lankyti 
katalikai maldininkai būriais, 
Dangaus malonių gauti, ligo
niai sveikatos išmelsti, turis
tai įdomumo jieškoti. Iš pa
prasto sodžiaus Šiluva išaugo 
į didoką miestelį.

KAS DEDASI PER 
ATLAIDUS

Vis dėl to tokiam dideliam 
buriui žmonių miestelis yra 
permažas. Daugelis maldinin
kų išgyvena miestelyje visą 
atlaidų savaitę. Atvykusieji 
rekvizuoja visus miestelio gy- į 
venamus namus, kluonus ir ki
tas patalpas. Bet pastogės vis
tiek pristigsta. Nesant patai-1 
pų, žmonės laiką leidžia po at
viru dangum: miega šventorių- ■ 
je, kapuose, atviruose laukuose 
ir gatvėse.

Per atlaidus šymet buvo iš- j 
gertas visas vanduo. Visi mie- j 
stelio šuliniai jau trečią atlai
dų dieną liko sausi.. Vandenį1 
teko vežti iš gana tolimos apie- j 
linkės ūkininkų šulinių. Užtat 
tolintiems gerti teko vandenį j 
pirkti, mokant už kibirą van- Į 
dens po pusę lito.

Atlaidų laiku įvairus preky
bininkai gatvėse iš lentų susi
kalę visokios išvaizdos, lyg į 
kioskus panašių, budelių, čia 
vadinamų “balaganais”. Tokių 
balaganų buvo pilna visose ai
kštėse, gatvėse, kiemuose ir 
net šventoriuose. Balaganuo
se įsikūrė karuselės, cirkas, 
alaus barai, valgyklos, restora
nai, smulkių prekių parduotu
vės, įvairiausios loterijos, kny
gynai, visokių “krupnikų” dir
btuvės, foto laboratorijos, žo
džiu, margiausių verslų ir pre
kybos įstaigų.

Labiausia lankytojų mėgia
mi valgyklų balaganai. Val
gyklos čia savotiškos, štai su
krautų plytų krūvelėje kūre
nasi ugnis. Tarp plytų įsprau
stas didelis puodas. Puode 
verda kaimiški kopūstai, ku
riuose vartosi gabalai riebių 
lašinių, čia pat pastatyta ir 
stalai ir suolai. T'ai ir yra 
"valgykla”. Dūmai sklinda po 
visą valgyklą. žmonės sėdi 
prie stalų.

Maloniai besišypsanti išrau- 
dus valgyklos šeimininkė dide
liu mediniu samčiu semia iš 
puodo verdančius kopūstus, pi
la juos Į paprasčiausią indą ir 
neša Į stalą svečiams. Papras
čiausiu budu, beveik atvirame 
lauke pagamintas ir patiektas 
valgis savotiškai, bet tikrai 
skanus. Užtat turbut nei vie
nas į Šiluvą atvykusia neišva
žiavo iš jos neužėjęs į balaga
nų valgyklą, neparagavęs kar
šti} Šiluvos kopūstų....

GALVOTRŪKČIAIS 
VAŽIUOJA

Iš Raseinių, Kelmės, Tytu
vėnų ir kitų miestų bei mieste
lių j Šiluvą kasdien kursavo 
autobusai. Susisiekimui auto
busų buvo pakankamai, bet 
stigo tvarkos. Nei Šiluvoje, 
nei kitur nebuvo bilietų parda
vimo kasų. Tat į autobusą pir
miau pakliūdavo ne tas kuriam 
priklausydavo eilė išvažiuoti, 
bet tas kuris turėjo daugiau 
jiegos. Dėl to prie autobusų 
visada buvo didžiausias žmo
nių grūdimasis, stumdymasis, 
silpnesniųjų, ypač moterų ir 
vaikų, klyksmai. Lengvai, bet 
daug buvo net sužeistų asme
nų prieš įlipant jiems į auto
busą.

Miestelis atlaidų proga turi 
daug pajamų. Į čia suvažiuo
ja ne tik savo krašto žmonės, 
bet atvyksta daug turistų ir iš 
užsienio. Dėl to miestelis tu
rėtų atrodyti gražiau. Deja, 
miestelio išvaizda menka. O 
bažnyčios ir garsios gražios di
dingo stiliaus koplyčios dabar
tinė išvaizda tiesiog skurdi: iš
orinės pastatų 
nai juodos, 
suodinos.

Miestelio 
net neturi
vardas išblukusiomis raidėmis 
įrašytas ilgoje medinėje sieno
je lentoje.

Miestelis tegali didžiuotis 
gražiais šaulių namais. Rei
kėtų būtinai pasirūpinti šią is
torinę vietą pagražinti ir su
tvarkyti. Kdb.

LOZORAITIS APIE 
ŽYDUS TAUTŲ 

SĄJUNGOJE

V

d.

Lietu- 
buvo randa- 
bendro gy- 
Lietuviams, 
dėl ko šian-

p]IPPODROM£

“HEIDI”
Jaunutė Shirley Temple vai

dina puikiausiame jos pavei
ksle, kokį kada kas matė — ši 
filmą bus pradėta rodyti Hip
podrome Theatre šeštadienį, į 
Spalių 16 d.

Visų šalių skaitytojai žino 
apie gražius Šveicarijos Kai-j 
nūs ir kaip ten žmonės gyve-j 

“Hedi” yra paveikslas pa- |
gamintas iš gyvenimo tų žmo
nių.

“Heidi” yra viena iš garsių 
pasaulinių apysakų, kuri laukė 
tinkamos artistės kuri galėtų 
atvaizduoti tą veikalą scenoje, 

Darryl Zanuck. Dabar■ 
rolė pavesta jaunutei ar-, 

Shirley, tūkstančiams 
mėgėjų to reikalaujant, 
duota ir tikrai geri pa-

na.

sako 
gi ta 
tistei 
filmų

Jai
gelbininkai. Jie yra Jean Her 
sholt, Arthur Treacher, Pau
line Moore ir daug kitų.
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SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avt. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)
$1

sienos murzi- 
lyg fabrikų durnais

pradžios mokykla 
iškabos: mokyklos

“L.A.”

I ŠILUVĄ VYKSTANT 
UŽMUŠTA DVI 

MOTERYS

JXX x

i1
899 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmnre I710-VV
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, guusit už pigiausia 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-irtsurance reikaluose gausit ge
naus) patarnavimų.

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

X : X
X
x
x 
tX

AMER1KA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS Už AKJ, 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 MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas
veikalas. 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 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

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

25c

15c

15c

50c

15c

50c

9

35c
Sugadinti Rakandai

TAISOMI, APMUŠAMI
Ir atliekama visokis kftomis 

rakandų taisymo darbas. 
KAINOS ŽEMOS 

Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 Wade Park Avė. 

McDonald (49) GArf. 7370

45c

25c

KAUNAS. — Rugsėjo 21 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris Lozoraitis Tautų Są
jungos pilnaties šeštoje komi
sijoje Palestinos klausimams 
svarstyti pasakė tokią kalbą:

“Kadangi Palestinos klausi
mas yra iškeltas šeštoje komi
sijoje, aš pasinaudoju ta proga 
kaipo atstovas krašto kur žy
dų gyventojų skaičius nėra ne
reikšmingas, norėdamas keletu 
visai trumpų žodžių pareikšti 
tuo reikalu Lietuvos vyriausy
bės nuomonę, žydai kurie Lie
tuvoje įsikūrė prieš daugelį 
šimtmečių, niekados neturėjo 
pagrindo skųstis elgesiu kokio 
jie susilaukė savo santikiuose 
su krašto gyventojais 
viais, nes visados 
ma patenkinamos 
ver.io formos tiek 
tiek žydams, štai
dien ir vieni ir antri Į Pales
tinos problemą gali žiūrėti su 
abišale simpatija.

“Noriu čia pažymėti kad jau 
nuo senai Lietuvos žydai pra
dėjo ekonominiais sumetimais 
emigruoti į šiaurės Ameriką 
ir į Pietų Afriką. Po karo, 
Palestinoje susidarius naujoms 
galimybėms, emigracija buvo 
pakreipta link to krašto, kur 
Žydų įsikūrimo darbas nusipel
no visišką musų pagyrimą.

“Paskutiniais laikais žydų 
gyventojų padėčiai kitose ša
lyse vis sunkėjant, žydų emi
gravimas į Palestiną dėl to pa
sidaro dar svarbesnis. Esant 
tokiams aplinkybėms, Lietuvos 
vyriausybė, labai vertindama 
Didžiosios Britanijos pastan
gas išspręsti Palestiną proble
mą, su džiaugsmu sveikintų 
bent kokį klausimo išsprendi- 
rą, kuris, atsižvelgdamas į 
bendrus interesus, suteiktų sa
tisfakciją žydų tautos savi
tiems interesams ir bilsmams 
'tiek praktinių iniigršiįijos ga
limybių, tiek tautinės žydų 
valstybės įkūrimo atžvilgiu”.

“L.A.”

KAUNAS. — į Šiluvos (Šid- 
iavos) atlaidus iŠ Kauro tėvas 
fezuitąs Paukštys 
skskursiją autobusai 
maldininkus 
tovežimiais. 
niai Šiluvą 
3 vieną ties 
ain ė.

Į sunkvežimį (troką) galima 
lauglausia paimti. 39 žmonių, o 
buvę paimta per 59. Nedava- 
žiavus Vilkijos, apie du kilo
metru, yra staigus pasisuki
mas. Bet prieš tai yra įspėji
mo ženklas, kurio šoferis ne
pamatė. Nuo ženklo iki nelai
mės vietos buvo apie 150 met
rų, Per tokį tolį nors ir Įsi
bėgėjusią, kad ir gerokai per
krautą mašiną galima sulaiky
ti.

Paties kelio posūkio vietoje 
sunkvežimio pirmagalis r erė į 
griovį, o dešinės pusės užpaka
linis kampas taip smarkiai at
sitrenkė į telefono stulpą kad 
sunkvežimis atšoko ant kelio, 
krito šonu ir visas subyrėjo.

Viena moteris vietoje už
mušta, antra nuvežta į Vilki
ją, mirė pas gydytoją. Ketu
riais greitos pagalbos automo
biliais 18 sužeistųjų atgabenta 
į Kauno ligoninę, iš jų dvi mo
terys taip sunkiai sužeistos 
jog maža vilties kad pagis.

organizavę 
;š. Kaime 

išvežė šešiais ti
penki autoveži- 

laimingai pasiekė, 
Vilkija ištiko ne

M. W. K.UDZIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

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

1186 East 82nd Street
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| APDRAUDOS REIKALE I
Sies esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

s tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= minu šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOMS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estatc 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Ražanč ai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdų Dovanų

HENNINGERS ART STORE 
88 9 Superior Avė. 

GArf. 3711 (19) Cleveland, O.

■
10c

J.

VETO
Panaikina kojų kornus ir kitas 

užtrinas be skausmo į kelias die
nas. 35c puodukas.

VETO’S Athlete foot (kojų nie
žėjimo) ir odo3 tepalas, 
skaudulius ir niežėjimų.

Parsiduoda 3425 Payne
Moes Drug Store, taipgi

VETO CO.
81C2 V/ade Park Avė. 

(49) Cleveland,

ar-VALSTYBĖS TEATRO
ti. tai mokosi k libos. Praeitų 
metų pavyzdžiu, Lietuvos val
stybės dramos kolektyvas kar
tą Į savaitę turi Lietuvių kal
bos pamokas,
mas privalomas.
rins 
tistų kalbą.
tardavo žodžius kaip kuris ži
nojo ir mokėjo: visokiomis tar
mėmis ir akcentais.

Pamokų lanky- 
Tas apšva- 

ir sulietuvins dramos ar- 
Iki šiol artistai

“Dirvą” galima išsirašyti nž 
vieną dolarį — pusei metu.

$1. 
ir

pašalina 
75s ir 

Avė.

Ohio

F UOŠNŲS RŪBAI
Čia galit gauti vestuvėms ir šiaip 

reikalais puikius full dress, tuxedo 
siutus ir tt. už žsmų kalnų. Pa3i- 
oucškit musų puikiais naujais siu
tais kuriuos išnuomojame tik už 
keletu centų.
DRESS SUIT RENTAL

235 The Old Arcade 
Geo. II. Schvvane, Mg”. MA

(49)

CO.

5850

S M U I K O S
Pirkit smuiką, cello, taipgi smi- 

čius ir dėžes instrumentams iŠ3imo- 
k?jimu. Duodame į kreditą. Mes 
mportuojam visokių išdrbimų ge
dausiąs smuikas. Taipgi taisome.

SCHMIDT BROS. CO.
2'163 East 4th St. Cleveland 
Roęm 302 Frederick Bldg. (49) 

(Tarp Euclid ir Prospect)

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

JUS TAIP PAT GALIT TAUPYTI SU

NAUJU GASO PEČIUM
Moderriškas, naujas gaso pečius kainuoja mažiau 

nusipirkti ir pigiau naudoti negu senasis jūsų pečius, 
dėl pagerintų degtuvų, moderniškos insuliacijos, auto
matiškų kontrolių.

Jus sutaupysit pinigų su modernišku gaso pečium 
—ir sutaupysit pačios save.... Sudekit visą valgiui 
gaminamą maistą į pečių, uždekit automatiškus kon- 
trolius, ir išeikit sau kur jums reikia, o gasas atliks, 
darbą už jus.... Sutaupysit tūkstančius žingsnių iš- 
vaikščiojamų valgį gaminant—moderniškas gasinis pe
čius dirba pats viską kaip pageidaujat. ... Sutaupy
sit laika valymo — gražus enamelio paviršis 'arba alu- 
mino vidus lengvai išsivalo ir neplėtmuoja. .. . Pa- 
sigerėkit patogumu virtuvės—insuliacija moderniška
me gaso pečiuje palaiko karštį viduje ir kuro kaštus 
žemai.

Pamatykit naujus gaso pečius jų gražiose naujose 
spalvose, pas jūsų pardavėjus—ir pamatysit moderniš
ką valgių gaminimą pačiame jo gerume.

“Mcdernizuuokit su Gasu”

THE EAST OHIO GAS CO

Į

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

......... *........ ...........

DELLA C. JAKUBS
į (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
• Kambariai pašarvojimui leidžiama nauolis nemokamai.

»

■
t1I LITHUANIAN FUNERAL HOME 

ENdicott 1762 
■TBi■aiariiii■i■■■r

6621 EDNA AVENUE

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

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

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

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmls 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, 
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
dija; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO 
šarmose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 valkai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 va.kai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi, didumo..................................................

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

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
ve.ksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys.

MIŲLA — Vieno veiksmo komedija. 
rai„ 2 moterys. 20 pusi................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų 
ma, veikia 6 Vyrai, 3 moterys. 32

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

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

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vąidina 7 vyrai. 23 pusi. .................................. Ule

PINIGŲ NĖR' — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 28 pusi.................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠVENTAI1ARBA1 — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi................ . ............... . .

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi. d.dūmo knygelė..........

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

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparč.o Žiedas; 5 —Už
gavėnes. Neilgi veikalukai........................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ - 2.___ __
ve.ksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 mo.erys.

žBMl.S ROJUS — trijų veiksmų komedija, 
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi.............

Divorsas - tr jų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių priet kiu atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija’’ ir ‘'Palangos Ponai
tis/. 64 nusl. ______ _____________________

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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THE BEAUTY OF IN HOLLYWOOD

MIRIMAI VERSE
By LOUIS PODA

MIRĖ
KAZYS PETRAITIS

Vilniaus Užgrobimo Minėjimas
SEKMAD. SPALIŲ 17

LIETUVIU SALĖJE - Pradžia 5:30 vai.
Jau tik dvi dienos liko iki Clevelando Lietuviu ruošiamo 

minėjimo Vilniaus užgrobimo dienos. Nuoširdžiai kviečiami vi
si išvien dalyvauti tame minėjime. Lietuviai niekados neturi 
užmiršti istorinio seno Gedimino Miesto ir visokiais budais ko
voti už jo atgavimą — visuose pasaulio kraštuose gyvenant.

Programas šio_ paminėjimo bus Įdomus: Pirmiausia, bus 
atvaizduota seni tėvai apgailaujanti savo sunaus, kritusio už 
musų sostinę Vilnių, ir tautiniais rūbais apsirengusios mergai
tės padės vainiką ant kapo.

Po s.eks kalbos. Kalbės naujos parapijos klebonas Kun. 
Karužiškis ir jo asistentas Kun. E. šteigmanas, taipgi Adv. P. 
V. česnulis. Prie to, išgirsit ką įdomaus iš tik ką iš Lietuvos 
atvykusių panelių, Onos Dovidenkaitės ir Antaninos šukytės, 
kurios Lietuvoje darbavosi Vilniaus ir kitais tautiniais reikalais. 
Jos pakalbės ir. padainuos. Taipgi naujos parapijos Choras su
dainuos patriotiškų danelių, ir muzikaliu instrumentu gros Li- 
lian Maziliauskaitė.

Po viso šio programo bus balius iki vėlumos. Kurie turit 
Vilniaus dovanos laimėjimo tikietus atsineškit, bus traukimas. 
n Taipgi kas turit ženklelių ar kitokias dovanas Vilniaus va
davimo parėmimui atsineškite.

INĖJIMAS SALĖN BUS 25c.
Šokiams gros Jono Apanaičio orkestras.

Kviečiame VVS. skyriaus vadu, Alekas Banys.

Prie Lietuvių Salės 
Parengimo

Lietuvių Salės bendrovė per
eitą sekmadienį turėjb didelį ir 
pelningą vakarą salės naudai.

Tik gaila kad vakaras buvo 
labiau Amerikoniškas negu 
Lietuviškas. Programas koks 
buvo, buvo atliktas Angliškai, 
buvo pasamdyti ar dykai pasi
tarnavo svetimtaučiai, ' nors J 
turim gana savo LietuviškoI 
jaunimo, kurie noriai pasitar
nauja programų išpildyme ka
da tik prašomi.

Seniau Lietuvių salė sureng
davo grynai Lietuviškus va
karus, su Lietuvišku jaunimu, 
kurie sudarydavo gražius dai
nų ir šokių programus. Tada 
ir tėvai turėdavo kuo pasidi
džiuoti ir kiti Lietuvių vaikai 
galėdavo paimti pavyzdį.

Daug priklauso nuo to kokie 
vadovai.

Gerai atsimenam kai keli 
metai atgal j Lietuvių banko 
vadus buvo patekę gudrus po
litikieriai: jie tuoj ėmė ir pa
naikino Lietuvišką banko var
dą, manydami padaryti dau
giau biznio. Bet metiniame 
banko ąėrininkų susirinkime 
nuo tikrų Lietuvių gavo tiek 
vėjo kad Lietuviškas vardas 
ant banko langų vėl atsirado.

Dabar prie Lietuvių salės at
sirado tokių vadovų kurie už 
Lietuviškumą nieko, neduoda, 
kurie prie jos dirba tik dėl sa
vo politikos. Prireikus salės 
kokiam musų grynai patrio
tiškam tikslui, reikia mokėti 
pilną kainą, kuri yra gana au
kšta, o tie musų politikieriai 
per salės parengimus išnaudo
ja salės ir visų Lietuvių reika
lus garsinti savo bosus svetim
taučius, be jokio atlyginimo.

Taigi man šitokia salės ben
drovės parengto vakaro tvar
ka nepatiko. Manau kad ne
patiko ir kitiems geriems Lie
tuviams.

Jeigu Lietuvių salė bus pa
versta į Amerikonišką biznį, 
tada ji Lietuviams bus nemie
la, net svetima.

Kurios Lietuviškos organi
zacijos nori parengti ką nors 
Lietuviško, joms sunku, nes už 
salę negalima išsimokėti. Pa
ti salė, turėdama visas gali
mybes, galėtų progą gavus pa
daryti Lietuviškus programus, 
bet dėl vieno-kito užsispyrėlio 
ir kiti salės darbuotojai nega
li nieko padaryti.

Senas Clevelandietis.

PRIEŠ BALSAVIMUS
Lietuvių Demokratų Klubo 

paskutinis susirinkimas prieš 
miesto valdybos rinkimus bus 
ketvirtadienį, Spalių 21, nuo 
7:30 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje. šiame susirinkime pri
valo visi nariai pribūti aptari
mui ir prisiruošimui išrinkimui 
į rnayorus JOHN O. McWIL- 
LIAMS. Tai kandidatas kuris 
yra rėmėjas ateivių ir Lietu
vių.

Masinis susirinkimas bus lai
komas pirmadienį, Lapkričio 1 
vakare, Lietuvių salėje. Bal
savimai, kaip žinote, bus Lap
kričio 2 d.

Jei norite palaikyti tradici
jas Prezidento Roosevelto bal
suokit už John O. McWilliams.

Klubo Valdyba.

VAŽIUOJA | NEVV YORKĄ
“Dirvos” redaktorius Kar

pius šį ketvirtadienį išvažiavo 
į New Yorką dalyvauti Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
gos suvažiavime ir kitose kon
ferencijose.

Kartu išvažiavo Juozas V. 
Mitchll, Ona Karpienė ir Mar
tinas Vilčinskas. Kelionę at
lieka Mitchell’io automobiliu. ;

KAIP UŽSISAKYTI
DUONOS

Norėdami užsisakyti ska
nios Lietuviškos duonos į na
mus, galit užsakymą paduoti 
telefonu arba laišku: New Deal 
Bakery, VVAshington 3227.

Anglį namų ir krautuvių ku- 
rinimui pirkit tik iš Lietuvių 
pardavėjų, kurių skelbimai tel
pa “Dirvoje”.

Remkit visus tuos biznierius 
kurie garsinasi “Dirvoje” — 
visada kreipkitės į jų įstaigas.

OHIO valstijoje automobi
lių nelaimėse šeštadienį ir sek
madienį užmušta 19 asmenų ir 
daug sužeista.

LANKĖSI LUIZAI
Praeitą penktadienį pribuvo 

į Clevelandą Petras ir Alvina 
Luizai, iš Toledo, dalyvauti 
Luizų tetos Viktorijos Laučie
nės laidotuvėse. Likusį laiką 
iki sekmadienio pp. Luizai pra
leido pas Alvinos tėvus Salase- 
vičius.

Spalių 10 dieną, staiga mirė 
savo namuose plačiai žinomas i 
Clevelandietis tautininkų vei- į 
kėjas ir biznierius, Kazys F. 
Petraitis, nuo 6702 Superior j 
avė. Velionis buvo tik 49 me
tų amžiaus, taigi mirtis jį pa
kirto labai peranksti.

Palaidotas ketvirtadienio ry
tą, Spalių 14, su pamaldomis, 
kurios atsibuvo šv. Jurgio baž
nyčioje.

Paliko dideliame nuliudime 
žmona, Jieva, ir duktė, Geno
vaitė. Pittsburghe gyvena du 
jo broliai, Jonas ir Juozas.

Abu broliai su šeimomis at
vyko į laidotuves.

Lietuvoje liko jo brolis Je
ronimas ir viena sesuo.

Laudotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. šil
kelis.

¥ ¥ ¥

Petraičiai paeina iš Kužių 
kaimo, Eržvilko par., Tauragės 
apskričio.

Kazys Petraitis Lietuvą ap
leido 1908 metais, išvažiuoda
mas Vokietijon. Už kelių mė
nesių buvo sugryžęs, ir netru
kus vėl, 1909 metais, apleido j 
tėvynę. Spalių 2 d. atvažiuoda
mas į Nevv Yorką.

Iš New Yorko atkeliavo į 
Pittsburghą, kur su broliu ap
sigyveno ilgesniam laikui. Ten 
priklausė prie bažnytinių cho
rų. Po trumpo laiko * gavo 
darbą dideleje Kaufman krau
tuvėje, vėliau dirbo gatvekarių 
konduktorium.

Į Clevelandą atvažiavo Bir
želio 1, 1915 metais, ir čia ap
sigyveno. Dirbo May Co. ir 
Halley Bros. krautuvėse, pas
kiau tarnavo specialiu miesto 
policininku.

1917 metais su Jonu Bra
zausku užsidėjo valgomų daik
tų krautuvę. Vėliau vienas tu
rėjo sieninių ir vyniojamų po
pierų biznį, po to saldainių par
duotuvę, o pagaliau išdirbo ge
rą rūbų valymo ir taisymo biz
nį, kurį dabar veda jo žmona. 
Pats Petraitis per pastarus 
tris metiis užsiėmė apdrauda, 
nes sveikata nebuvo gana tvir
ta nuolatai prie biznio ar ko
kio darbo sėdėti.

Atvykęs į Clevelandą, stojo 
dainuoti ir darbuotis Mirtos 
chore, bažnytiniame chore, ir 
vėliau Teatrališkame chore.

Apsivedė Liepos 7 d., 1919 
metais, su Scrantoniete, Jieva 
Pangonyte, ir visą laiką čia 
abu gyveno ir čia gimė jų duk
tė, Genovaitė.

1929 metais velionis buvo 
parvažiavęs apsilankyti Lietu
voje, praleido ten visą vasarą.

Pereitą žiemą važinėjo Flo
ridoje, tikėdamas rasti sveika
tai palengvinimą. Apie savo 
keliones aprašė “Dirvoje”.

Visą laiką darbavosi tautinė
se draugijose, tik pastarų ke
lių metų bėgiu buvo pasitrau
kęs nuo aktivio dalyvavimo.

Buvo nuolatinis “Dirvos“ rė
mėjas ir skaitytojas ir yra pa
rėmęs aukomis visus Lietuviš
kus reikalus kaip čia Ameriko- j 
je taip ir Lietuvoje.

Jo giminės ir draugai apgai-į 
lauja jo ir taria: Lai būna 
jam lengva ilsėtis šaltoje kapų 
žemelėje.... Rep.

Since man first took to expres- 
sing himself, that is, since the 
world first began, there has been 
poetry; there have been poets.

In song, man has sought to ex- 
press the greatness of his thought, 
the depths of his emotion.

With incomparable vvords, so spir- 
itualiy forged in the heart’s yearn- 
ing; the poet gives expression to 
the greatness of his time; it’s gol- 
den illusion of optimism and the 
sweet mirage'of hope; as vvell as 
the bitter depths of misery and 
despai.-.

Honor vvith sublime song heralds 
the davvn of European greatness; 
the glory of Heilas. Sappho vvith 
enigmatic cnchantment leaves a fevv 
immortal lines on life; the heart’s 
eternal ache. Pindar hails the de
light of muscle-encouraging ath- 
letics.

Virgil garlands the greatness of 
Rome vvith majestic laurels, befit- 
ting the. lasting glory of that one 
mightly political monument.

Dante shines likę a star in the 
violent turbulence of the rniddle- 
ages; foremost glory of Christen- 
dom; the supreme singer of liis 
day’ and all time.

Shakespeare dips his pen into the 
enigmatic heart of humanity and 
vvith cool disdain and passionate 
irony portrays a vvorld štili quiv- 
ering vvith life’s haunting dilemma.

Milton roars from the darkness 
of might vvith thundering courage 
the violent struggle of soul and j 
body; the eternal eonfliet of crea- 
tor and the created.

Voltaire lashes about vvith sar- 
donic cruelty; hovv have the mighty 
fallen. Valiantly he fought for 
the right of the un/ortunate to 
participate in acquiring the good 
things of this vvorld.

Goethe vvith abounding love vievvs 
the violence of his time and sings 
for immortality the soul of man 
struggling vvith desperate courage 
in the battle of circumstance.

Rimband defies an age vvith his 
turbulent careef, daslies off some 
splendid lines and vvith disgust he 
leaves Europe for the dark luring 
mystery of Africa.

Whitman pulses the mighty beat- 
ing of America’s heart: the vvorld’s 
hope; the future enigma. Tenderly 
he fingers the huge beard: hovv 
great, and vast and lonely is Ameri
ca. Deeply he visions . . .

Armoured against the vviles of fate; 
1 advance upon the vvorld vvith the

svvord of hate.
Burn the tovvns!
Rent the govvns!

Mount the fiery steed of violence
and rage;

I dug the spurs deep into my flam- 
ing age.

And destruction fell
r , With everything to heli.

Storm the ramparts of satisfaction 
and quiet;

Fall upon everything vvith fury and 
fight;

Into unąuenchable f irę;

And the svvords greedy desire.
Hart Crane jumped into the ocean 

I have no tears for him. Of great 
promise to Ameriean letters, he de- 
serts his post in life’s battle. And 
desertion is punishable; life has 
punished him. Let us hope that 
death has given him the peace he 
vo desperately eraved.

Bravely O heart, bravely into 
life;

Face you greatly vvith courage 
the incessant strife.

Poets are brave, despite excep- 
tion here and there. The great 
book of literature glovvingly dem- 
onstrates their immortal courage.

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

6028 SUPERIOR AVĖ.

CLEVELANDE vos nekilo 
pieno streikas. Mayoro pas
tangomis streikas sulaikytas 
ir vedama derybos.

UžKVIEČIA
Virbickai rengia smagų va

karėlį savo užeigoje šeštadie
nio vakarė, Spalių 23 — jų įs
taiga randasi 17320 St. Clair 
avenue.

PADĖKA
Mirus mano motinai, Vikto

rijai Laučienei, šiuomi išreiš
kiu savo nuoširdžią padėką vi
siems savo giminėms ir drau
gams dalyvavusiems šermeny
se ir laidotuvėse. Taipgi ačiū 
kunigams už pasitarnavimą ir 
už pamaldas ir dalyvavimą ka
pinėse ir graboriui N. A. Wil- 
keliui už pasitarnavimą laido
jime.

Simanas G. Laučius.

JURGIS PEČIULIS
74 metų, nuo 2074 West 11 

St., mirė Spalių 6 d., palaidotas 
Spalių 9, su bažnytinėmis ap
eigomis, atsibuvusiomis šven
to Jurgio bažnyčioje. Liko 
žmona.

REIKALINGAS UKIUI 
DARBININKAS 

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

6820 Superior av. Cleveland
REIKALINGA MERGINA 

pagelbėjimui darbu namuose 
ir apvalymui keptuvės; dirbti 
reikia 6 dienas; mokestis $8. 
Kreiptis 8408 LORAIN AVĖ.

“KĘSTUČIO MIRTIS”
Jau platinami tikietai vei

kalui “Kęstučio Mirtis” — Ims ■ 
statomas Lietuvių salėje sek
madienį, Spalių 24, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio naudai.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

VIOLA MAE

Remember five year old Violet' 
Mae Sink, the “Lithuanian Shirley 
Temple”? — This is vvhat Holly- 
vvood says about her:

“After years of scouting for tal- 
ent, Director Cudia of Cudiacolor 
Productions has finally made the 
greatest discovery since “Eleanore 
Duse” in Viola Mae, a five year 
old bit of blonde loveliness and a 
natūrai born artist.” Viola Mae is 
novv under contract vvith Cudiacolor 
Productions and vvill soon be seen 
in one of their color features.

Love of humanity, and the passio
nate desire to enrich vvith beauty 
the briefness of life, compels them 
to carry on.

Venus adored: I am in delirium 
and pain;

My heart calls to you in vain, 
in vain.

Gifts and flovvers do I offer to 
your cool disdain;

Goddess of love, smile: my 
heart vvill never complain.

Flovvers, flovvers, for your dark 
and lovely hair;

Be beautiful forever, so daz- 
zling and fair.

Intoxicate the eye vvith charms 
bevvitching and rare;

Capture the heart vvith one 
wild glance and darė.

Flovvers, flovvers, for your love
ly hair and bright;

Beautiful be your vvay through 
life turbulent and light

Svveet be you forever, my angel 
svveet vvith delight.

You have taken my heart: O 
swift in flight.

ATTENTION
LITHUANIAN BRIDE CONTESTANTS

On Sunday, Oct. 24th at the Lith
uanian Cultural Garden Program 
the Automobile Shovv judges are 
going to be on hand to seleet the 
typical Lithuanian giri, to repre- 
sent the Lithuanian Bride.

you had your photograph 
Only several days remaiir, 

are desirous of seeing your 
published in the daily news- 
and- the Dirva — IiURRY!

Have 
taken ? 
if you 
pieture 
papers
To repeat the instructions for photo- 
graphs — arrangements have been 
made vvith The EAST 79th PHOTO 
STUDIO to take your pieture ab- 
roivtely free, vvrite your name on 
the back of the pieture and mail 
or bring it to the Dirva Office or 
direct to the Cleveland Auto Show 
Headąuartcrs, Public Auditorium.

NOTE — In the event you are 
unable to have your photograph 
made, just mail your name and 
address, and a few vvords that you 
would likę to be considered a con- 
testant, to the above mentioned ad- 
dresses. You vvill then be ąualified 
for the Contest.

ONCE MORE N0W! — The eli- 
mination process vvill take place, 
at the Lithuanian Hall, Sunday, Oct. 
24th! All girls anxious to win $50 
in cash, plūs the honor and dis-

Miss Helen LapenasMiss Helen Lapenas

Too pretty Helen Lapenas goes 
the distinetion of being an early 
entrant. The process of making the 
eleetroes (the platės for printing 
purposes) takes some time there- 
fore other photographs vvill be puh- 
lithed during the ensuing weeks,

tinetion of representing their na- 
tionality, please be present on this 
date.

SPORTS
Things look Very quite in the į 

sport field amongst our athletes to 
all outside appearances. Būt such! 
is not the case, as our boys are 
really at work, preparing themsel- 
ves for the coming basketball sea- j 
son. The boys are vvorking out 
tvvice vveekly, and from the vvork- 
outs so far, it looks likę the Lith-; 
uanians vvill be well represented 
by two teams. One team has been 
entered in the Inter Lodge League j 
and these games vvill be played at 
St. Clair Bath each Wednesday nite.|

A great program is being ar-' 
ranged for the opening of the, 
playing season. Three games are 
already echedulėd, and maybe a 
fourth vvill be added and the cash 
of admission vvill be only 5c (one' 
niekei).

f
MEETING

The Cleveland Lithuanian Athlet- 
ic Club vvill hold its regular mon- 
thly meeting, Monday nite, Oct. 
18th in the Lithuanian Hall at 
7:30. All you lovers of sports are 
invited to come to this meeting. 
Special speakers have been invited 
to come, so lets have a good turn- 
out.

CLUB NITE
The vveekly sočiai nite called off 

lašt vveek, vvill be held this vveek 
on Tuesday nite, Oct. 19th in the 
Lithuanian Hall. Members, their 
friends and the public are all in
vited to these sočiai gatherings. 
Come and spend a pleasant even-

ing at games, etc. Refreshments 
are on hand for the thirsty.

VERY SUCCESSFUL

The card party and sočiai spon- 
sored by the Lithuanian VVomens’ 
Circle proved to be an Ace of a 
party. Very vvell seleeted prizes 
vvere given at each table, of vvhich 
there vvere many, plūs tasty sand- 
vviches and coffee and even cake, 
prepared and donated by the Bal- 
trukonis family.

More of these types of parties 
should be held. They’re inexpen- 
sive, vvell attended, and affords an 
opportunity for youth and middle 
age to become associated vvith one 
another, in a jolly sočiai.

■ ■■■■■ ■ ■■■■■« 11111111 
ĮGALIOJIMAI

a
a

■ reikalingi Lietuvoje pirki- 
! mui, pardavimui, valdymui
i žemių ir kitokio turto.

Į K. S. KARPIUS
■

Registruotas Lietuvos 
■Į Konsulate Notaras.

■j Rašykit laiškais arba atsi- 
J lankykit vpatiškai.■

“DIRVA”a

; 6820 Superior Avė.
Cleveland. Ohio.

Sing, sing, love my bird of joy
I give you heart and wings

vvith svveet enjoy.
Reflect upon the man vvho has

loved art and song;
His days are svvii’t; his vvork

dear and long.

Instinctively the poet grasps the 
fundamentais of life; sensitively he 
reacts to the subtle play of tlie 
forces of fate; and vvith sheer 
beauty he evokes a mood, a mo- 
ment, a fragment of eternity for 
the vvonder and delight, of his and 
succeeding generations.

The beauty of verse, the haunt
ing loveliness of poems and the 
courage of the poet in daring to 
live life in order to beautify it — 
time the vvorld deepiy appreciated 
it all. ______ ________ ______

Pastaba Skaitytojam?
Kuomet negaunat kurio

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

piiiliiiiiHH
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

| NEW DEAL BAKERY |
| PRANAS KUNCAITIS, SBvininka8 j
| 4023 E. 141 STREET Telefonas WASh. 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 narni- = 

= niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

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

i visada klauskit N EW DEAL DUONOS i 
ainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ....................................................... $9.05

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ............ $9.05
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ............ 7.95
Blue Diamond Kentucky splmt, pečiams ir furnasams . 7.95
West Virginia Lump ..........................................................6-50
Sun King Lump ............................................................... 6.95
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas ........................... 4.85

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921
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