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SUKILĖLIAI PRADE 
DA SMARKU MUŠI 

PRIEŠ KAIRIUO
SIUS

Sprogimas iš- 
darbininkų už- 

a t darą angų

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BANKAS. Iš 
priežasties, Kaune

SPROGIMAS ŠIAU
LIŲ BRAVORE

ŠIAULIAI. — Spalių 13 d., 
7 vai. ryto, Gubernijos alaus 
bravore ištiko didelis sprogi
mas, užmušta du darbininkai 
ir keli sužeista, 
tiko dėl bravoro 
mirsimo palikti 
dujoms išeiti.

U k i n i n k ų e k s k u r s i j ų 
vadai, atvedę 
gausingų žiūrovų 
burius; į Šiaulius.
(Daugiau apie tai 
žiūrėk p. 3-čią.)

DEGĖ ŪKIO
nežinomos

1 Spalių 10 d. buvo kilęs gaisras 
I Ūkio Banke. Padaryta nuos
tolių. Gaisro priežastis grei
tomis nenustatyta.

LIETUVOS TURIZMO
; ja pasiryžo dalyvauti 1939 
tų New Yorko Pasaulinėje 
rorloje.

Federacija ir CIO. Su
siejo Taikymosi 

Taryboms
Washington. — čia pra

sidėjo tarybos tarp Ame
rikos Darbo Federacijos iri 
CIO vadų suradimui būdų 
užbaigti savo nesusiprati
mus, kurie tęsiasi du metai 
ir kurie yra kenksmingi ne 
kam kitam kaip patiems ’ 
darbininkams.

Amerikos Darbo Federa
cija. nori kad visos CIO. 
unijos, kurios pirmiau bu
vo federacijoje, sugryžtų i 
federaciją.

Taipgi sutvarkyti įstoji
mą j federaciją naujų 
sidariusių unijų, CIO. 
rių.

Pagaliau, federacija 
kalauja kad CIO. tuoj 
tų panaikinta.

Lewis gi nori kad CIO. 
butų po federacijos vėlia
va, bet pasilaikytų kaip ne
priklausoma organizacija.

Amerikos darbo vadų ei
lėse nesusipratimų buvo ii’ 
1886 metais, kada nepriei
ta prie susitarimo ir nuo 
to išdygo Amerikos Darbo 
Federacija.

Kanadoje bedarbių eilės 
sumažėjo. Nuo Balandžio, 
1936 m., 600,000 bedarbių 
imančių pašalpas atsisakė. 
Dabartiniu laiku bedarbių I 
pašalpomis pasilaiko dar j 
900,000.

Užmušti darbininkai. Do- 
ver, O. — Kasykloje nukri
tęs uolos gabalas užmušė 
63 m. amžiaus darbininką.

Panaši nelaimė ištiko įr 
Copperfield, Utah, kur nu- 
slinkę uolos užmušė 
darbininką, 40 metų, 
Ii kiti paspruko.

vieną 
o kę

Streikas pasibaigė.
ledo, O. — American Can 
Co. unijistai darbininkai 
341 balsais prieš 32 nutarė 
baigti šešių savaičių strei
ką ir gryžti dirbti.

Clevelande, Fisher Body 
Co. paneša ima j darbą 400 
darbininkų. Rudenop ža
da darbai vėl pagerėti, tik 
laukiama įsi judinant naujų 
automobilių gamybos.

Plieno darbai visoje 
lyje bendrai nupuolė 
punktų, iki 53 punktų.

Betgi plieno kompanijos 
pasitiki kad šis darbų aplė- 
tėjimas yra tik laikinas, ir 
kad gerėjimas jau tuoj vėl 
pasirodys.

Daugiausia vilčių deda
ma j businčius naujų au
tomobilių reikmenų užsa
kymus.■» _______

500 MYLIŲ ILGIO STI
KLAS. Fordo stiklo dirb
tuvėje, Dearborn, Mich., 
padalyta 500 mylių ilgio, 
51 colio pločio stiklo, kurio 
gaminimas tęsėsi per 139 
dienas. Tas stiklas naudo
jamas Fordų lankams ir 
priešakiams.

ša
lo

Londonas.— Japonija at- 
i siprašė Britanijos už mir
tį Britų kareivio, kuris žu
vo nuo Japonų kulkosvai
džių šūvių Šanghajuje.

Taipgi šiose dienose pa
aiškėjo kad devynių vals
tybių konferencija rengti) 
Brusselyje, Belgijoje', Spa
lių 30 d., aptarimui Japo- 
nų-Kinų karo, tapo atidėta 
iki Lapkričio 3 d,

Belgijoje iškilo krizis re
zignavus Premjerui Paul 
Van Zeelandui su savo ka
binetu.

Paskiausi pranešimai sa
ko kad Japonija toje kon
ferencijoje dalyvauti atsi
sako.

Hendaye, Spalių 28. — 
Sukilėliai užėmė Madrido i 
priemiestį Universitet, ir] 
kairiųjų puolimu-uotmušėi' J

Taipgi lėktuvai bombar-i 
davo kairiųjų valdžios ge
ležinkelio liniją tarp Kata- 
lonijos ir Prancūzijos.

Madridas. — Spalių 22 
dieną sukilėliai užėmė Gi- 
jon miestą ir sučiupo ne
laisvėn daug Asturų karei
vių kurie tą miestą gynė, 
o pagaliau be pasipriešini
mo norėjo pabėgti.

Dabar Gen. Franco ruo
šia smarkų vajų prieš Mad
rido vyriausybę. Ruošiasi 
daryti smarkius mušius Į 
šiaurę nuo Teruel. Šiame 
fronte sukilėlių kariuome
nės randasi apie 135 mylios 
nuo Madrido. Taipgi tik 
80 mylių nuo Viduržemio 
jurų, šiaurėn nuo Valenci- 
jos, kur yra kairiųjų sos
tinė.

Iš visų sukilėlių užimtų 
Ispanijos sričių gabenama 
Gen. Franco kariuomenei 
reikmenys Aragono fron
tam

Gen. Franco nori atkirs
ti Kataloniją, šiaurrytinę 
Ispanijos provinciją, nuo 
Valencijos ir Madrido.*

Sukilėliai taipgi ruošiasi 
naujiems dideliems puoli
mams Madrido iš oro ir že
me.

Spalių 24 d. nežinomas 
lėktuvas bombardavo nedi
deli Prancūzų prekini lai
vą prie Barcelonos. Pirm 
to buvo suborbarduotas ki
tas laivas.

Sakoma kad tie lėktuvai 
esą sukilėlių.

¥ ¥ *

Karas Baigsis apie 
Kalėdas

Washington. — Vienas 
Pietų Amerikos pasiunti- 
nis pareiškė kad Ispanų ka
ras bus baigtas apie Kalė
das ar tuoj po to, sukilė
liams laimint.

Italija prižada Britanijai 
palikti Viduržemio jurose 
nadėtj po senovei, nors su
kilėliai, kuriuos Italija re
mia, Ispaniją užvaldys.

KONGRESAS REN
KASI SPECIALEI 

SESIJAI

1 Washington, Spalių 26.— 
Kongreso nariai, Preziden
to Roosevelto sušaukti spe
cialiam posėdžiui, renkasi 
i Washingtoną. Bet jie sa
ko kad vargu jie galės pra
vesti prezidento programą 
pirm Sausio mėnesio.

Nekurie klausimai turės 
laukti reguliario posėdžio 
1938 metais.

Prez. Roosevelt kviečia 
pasitarimui socialės apsau
gos ekspertus ir kitus ap
svarstymui subalansavimo 
valstybės biudžeto.

Prez identas Kongresui 
pranešė kad reikalinga bus 
uždėti naujus taksus jeigu 
prisieis didint valdžios kaš
tus ūkių kontrolei.

Šelpimo reikale, prezi
dentas pasiryžęs laikytis 
$1,500,000,000 sumos ribo
se bėgyje dabartinio fiska- 
lio meto.

DAR 48 SUŠAUDYTAI T„A1 T1I ITALIJA NOReJO BRI- 
Maskva. — Iš Sibiro pra- TU PASKOLOS 

nesą kad ten sovietų komi-i Londonas. - Paaiškėjo 
saiai i-szude dar 48 zmo- ^a(j Anglija atmetė Italijos 
nes, kaltindami juos Troc-Į - • - - - • •
kištais ir Japonijai parsi
davėliais.

DANZIGO NAZIAI UŽ
TARIA ŽYDUS

Danzig. — Nazių parti
ja, kui paėmė Į savo kon
trolę “laisvo miesto” Dan- 
zigo tvarką, šiose dienose 
pareiškė pasmerkimą tero
ristams kurie buvo užpuolę 
Žydų distriktą ir apdaužė 
daug krautuvių. Policija 
areštavo 65 demonstrantus 
prieš Žydus.

Danzige nekurie pradėjo 
protestuoti prieš Žydų at
vykimą iš Lenkijos.

ŽAIBAS ištraukė dantį. 
Cleburne, Tex. — Žaibas 
trenkė į vieną lauke dirbu
sią negrę, parmušė ją ant 
žemės. Bet viskas ką jai 
padarė tai ištraukė vieną 
dantį.

NUO VAISTU JAU 
MIRĖ 53

Chicago. — Su. nkta ži
nios kad nuo vienų vaistų, 
vad. sulfanilamido elixiru, 
mirčių skaičius keletoj val
stijų, kur tie vaistai buvo 
išplatinti, pasiekė 53 ir dar 
daugiau mirs.

Valdžia kiek galėjo 
graibė tuos vaistus nuo 
lesnio platinimo.

su
to-

DERYBOSE NORI 
LENKTI SOVIETUS

Iš

Londonas. — Tarp vals
tybių eina įtemptas vary
mas! atsiekti kokį nors su
sitarimą svetimų šalių ka
reivių iš Ispanijos atšau
kimo klausimu — su arba 
be Rusijos kišimosi į tai. 
Gali būti kad prieis suta
rimo paliekant Sovietų Ru
siją už tos sutarties sienos.

Naujos diplomatų tary
bos tuo reikalu prasideda 
Spalių 29 d.

i prašymą kad Britanija ir 
Prancūzija, suteiktų Itali
jai pusantrų metų laikui 
paskolą $250,000,000 sumo
je, po to kai Italija sutiks 
pasirašyti Viduržemio ju
ra sutartį.

HOOVER NORI KOVOTI
Boston, Mass.— Hoover, 

buvęs prezidentas, bando 
išjudinti jo nuslopintą Re- 
publikonų partiją. Ragina 
kad ji pasigamintų naują 
savo platformą ir stotų j 
kovą prieš Roosevelto ad
ministraciją.

Pats Hoover pareiškė ne
norįs jokios valdiškos vie
tos sau.

NUSIŽUDĖ Iš MEILĖS
Weston, W. Va. — Vie

nas 62 m. senis nusinuodi- 
no kuomet jo pamylėta 
našlė atsisakė už jo eiti.

JAPONAI UŽĖMĖ 
DAUG APLINK 

ŠANGHAJŲ'■ _ __
šanghai, Spalių 27 d. — 

Kinai kareiviai, šangha- 
jaus srityje, Japonų muša
mi, apleido visą Čapei ir 
Kiangwan sritį ir užleido 
beveik visą Šanghajų Ja
ponams. .

200,000 Kinų kareivių, | 
kurie per du mėnesiu pa-Į 
sėkmingai laikėsi prieš at
kaklius Japonų puolimus, 
dabar pasitraukė bijodami 
Japonų apsupimo.

Apie 400 pabėgėlių iš ka
ro ruožto užmušta kuomet 
Japonų karo lėktuvai bom
bardavo sritį kur buvo su
bėgę Kinai iš apšaudomų 
miesto dalių.

JAPONIJAI RŪPESTIS 
MANDŽURIJOJE 

šanghai. — Kartu su ka
ru prieš Kinus, Japonijai 
pradėjo apsireikšti pavojus 
Mandžurijoje. Jeigu kiltų 
didesni sumišimai tenai, Ja
ponijai pradėtų pritrukti 
kariuomenės.

5 UŽMUŠTA SUGRIU
VUS NAMUI

Minneapolis, Minn.—Su- 
lužus trijų aukštų maisto 
sandėlio namui, užmušta 5 
žmonės. Kiti sako kad žu
vusių bus 18.

UŽMUŠTA 10 ASMENŲ
Mason City, Ia. — Spa

lių 23 d. greitasis trauki
nis užlėkė ant autobuso va
žiavusio per bėgius, užmu
šė septynis vaikus, dvi mo
kytojas, ir vežiką, 19 kitų 
vaikų sužeidė.

10 PRIGĖRĖ. Maskva. 
— Baltojoj juroj laike au
dros nuskendus laivui pri
gėrė 10 žmonių.

NEW YORKE suimtas 
ir nubaustas vaikinas, ku
ris per šešis metus dėvėjo 
mergiškai ir vartojo mer
gišką vardą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

G Y V E NTO J U 84? R AŠY MĄS 
KLAIPĖDOJE. Spalių 16 d. 
Klaipėdos krašte buvo surašo
mi visi gyventojai, mokesčių 
reikalais.

MIŠKŲ URĖDŲ SUVAŽIA
VIMAS. Spalių 18 ir 19 dd. 
Kaune įvyko miško urėdų su
važiavimas. Tokie karts nuo 
karto suvažiavimai-pasitarimai 
atneša daug naudos, per tai to
bulinami tos šakos ūkio me
todai.

NAUJA LIETUVOS-AMERI
KOS SUTARTIS. Spalių 18 
d. tapo pasirašyta tarp Lietu
vos ir U. S. A. sutartis, kuria 
suteikiama kai kurios lengva
tos karinės prievolės atžvilgiu, 
ryšidm su
persikėlimu gyventi iš vienos 
šalies kiton.

natūralizacija ir

prašyda- 
amnesti- 
nubaus- 
(Sovog) 
Minis te

PATVIRTINO BIUDŽETĄ. 
Spalių 21 d. Lietuvos Seimas 
patvirtino galutiną 1936 metų 
valstybės biudžeto apyskaitą. 
Pajamų turėta 302,802,064 li
tų, išlaidų 287,737,503 litų. 
Kaip matome pajamos viršijo 
išlaidas 15,064,561 litų.

ATSAKYMAS DĖL AMNE
STIJOS. Vienas Klaipėdiečių 
atstovas Seime buvo Įnešęs pa
klausimą Vyriausybei 
mas išleisti ypatingą 
jos įstatymą visiems 
tiems Neumann-Sasso 
byloje. Spalių 21 d.
ris Pirmininkas Tūbelis atsakė 
į tą paklausimą nurodydamas 
kad 52 iš 79 nuteistųjų Valsty
bės Prezidentas bausmes dova
nojo arba žymiai sumažino, ir 
tik šeši sunkiausi nusikaltė
liai malonės aktais nepaliesti. 
Dėl to ypatingas amnestijos Įs
tatymas nebus išleistas.

LIETUVOS MINISTERIAI 
APLANKĖ PARODĄ. Pran
cūzijos vyriausybės pakviesti, 
Spalių 19 d. Paryžiun atvyko 
Lietuvos Susisiekimo Ministe
ris Inž. Stanišauskas ir Karo 
Ministeris. Generolas Dirman- 
tas apžiūrėti Tarptautinę Pa
rodą.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Dr- 
me- 
Pa- 

t
GAISRAS RASEINIUOSE. 

Spalių 1 naktį sudegė Kagano 
malūnas ir lentpjūvė, du gyve
nami medin' namai, įvairios 
mašŲios, ii ti gaisras pada
rė’ 50,000 titif nuostolių.

DERYBOS tarp Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos kalinių pasi
keitimo reikalu eina prie galo. 
Sovietai sutiko tarp kitų išduo
ti ir tris Lietuvius kunigus, o 
taip pat Kaunietį Račą, kalina
mą Maskvos kalėjime. Lietu
va tarp kitų išduos ir žinomą 
komunistą Kučinską, kuris jau 
vieną kartą Sovietams buvo 
išduotas, bet paskui gryžo ir 
Lietuvoje nubaustas aštuone
rius metus kalėti. Bendrai iš 
vienos ir kitos pusės bus grą
žinta po 25 kalinius.

GRIAUNA LIETUVIŲ NA
MUS. Prieš tris metus, Šven
čionių parapijos Lietuvių ir 
klebono Švenčionėlių miestely
je buvo pastatytas namas, pa
vadintas Lietuvių Liaudies na
mais. Pradžioje tuose namuo
se buvo įrengta vieša Lietuviš
ka skaitykla, kurią Lietuviai 
gausiai lankė. Lenkų adminis
tracija tą skaityklą uždarė.

Dabar gi, Švenčionių magis
tras įsakė tuos namus visai iš
tuštinti ir juos nugriauti.

VYSKUPŲ KONFERENCI
JA. Spalių 7 d. Kaune atsibu
vo Lietuvos vyskupų konferen
cija. Jie nutarė Ganytojiškais 
laiškais kreiptis į tikinčiuosius 
katalikų universiteto reikalais 
ir tt.

SVIESTO IR KIAUŠINIŲ 
EKSPORTAS. Per šių metų 
devynis mėnesius Pieųpcentras 
sviesto iš Lietuvos eksportavo 
11,660,000 kilogramų, o kiau
šinių 70,593,048 štukų. Lygi
nant su pereitų metų to paties 
laiko eksportu, šymetinis svie
sto eksportas yra pakilęs 3.25 
nuoš., o kiaušinių 8.8 nuoš.

Anglijon iš to kiekio ekspor
tuota sviesto 7,900,000 kilogra
mų, o kiaušinių 50,3670,000.

MEDELIŲ SODINIMAS, šy
met jaunieji ūkininkai paskel
bė mędelių sodinimo konkursą, 
kuriame dalyvavo 212 jaunų
jų ūkininkų ratelių. Viso pa
sodinta 180,000 medelių.
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PITTSBURGH SCRANTON. PA
DAINUOS MARIJONA 

RAKAUSKAITĖ

svarbesnė-1

ir apielin- 
tenka ta

28,

Lie- 
sri-

Plačiai Amerikos Lietuvių 
spaudoje minima kad Lietuvos 
operos žvaigždė Marijona Ra
kauskaitė sugryžo į Ameriką 
atlankyt savo tėvelius ir ta 
proga nori savo vientaučiams 
Amerikoje sudainuoti, duoda
ma keletą koncertų 
se kolonijose.

Taigi Pittsburgho 
kės Lietuviams ir
laimė pamatyt ir išgirst p-lę 
Rakauskaitę dainuojant. Čia 
jai koncertą rengia Lietuvių 
Mokslo Draugija, kuri turi sa
vo gražią salę 142 Orr street, 
Soho dalyje.

Koncertas atsibus sekmadie
nio vakare, Lapkričio-Nov. 
nuo 8 vai. vakare.

Tikime kad kiekvienas 
tuvis plačioje Pittsburgho
tyje pasistengs šiame koncer
te dalyvauti ir pamatyti tą 
Amerikos Lietuvių dovoną Lie
tuvos operai, kuri jau daug 
metų kaip Kaune dainuoja.

Nekurie pamenat p-lę Ra
kauskaitę, nes ji prieš išvažia
vimą į Lietuvą, su kompozito
rium Stasiu Šimkum buvo mu
sų mieste ir koncertavo.

Dabar ji vėl, trumpai pavie
šėjus Amerikon, apleidžia mus 
ir-gryždama į Lietuvą, sutiko 
koncertuoti. P-lė Rakauskaitė 
yra Ameiikoje gimus ir augus.

Koncertą jai rengia L. M. D. 
valdyba pasitarus su žymes
niais Pittsburgho veikėjais.

Juozas Virbickas.

Moteris Mirė Bažnyčio
je Laike Šliubo

Pral. J. Miliauskas šeštadie
nį davė šliubą p-lei čepalaus- 
kaitei ir Vincui Marcinkevičiui. 
Žmonių buvo arti pilnė Lietu
vių Šv. Juozapo bažnyčia.

Staiga bažnyčioje ant grin
dų parpuolė Ona Skriptunienė, 

, 62 metų senumo. Artimesni 
pakėlė manydami kad ji apal- 

j po. Pašaukta gydytojas, bet 
i O. Skriptunienė jau buVo ne
gyva, Ji mirė širdies liga.
LIETUVIŲ POLITINIS KLU

BAS SMARKIAI VEIKIA
Lietuvių Politinis Klubas 

pradėjo smarkiai veikti. Tu
rėta keletas labai didelių susi-i 
rinkimų. šis klubas su visais j 
savo skyriais (Eynon, Carbon- 
dale, Throop, West Scranton 
ir Providence) Laskavvanna 
apskrityje, nutarė remti De
mokratų partijos kandidatus, 
ir jiems laimėjus Lietuviai ti
kisi gauti neblogų valdiškų 
darbų.

Su Lietuviais Scrantone 
litikieriai rimtai skaitosi, 
Lietuviai politiškai veikia 
ningai.

Spalių 31 d. rengiama milži- 
šio 
sa- 
Po-

niškas susirinkimas visų 
miesto Lietuvių, St. Marys 
’ėje, po vadovyste Lietuvių 

Į litinio Klubo.

PHILADaPHIA
PROGRA-

vai. vakare,
Lietuvių ra-
VVTEL sto-

ATIDARYTAS NAUJAS LIE
TUVIŲ RADIO 

MAS
Spalių 9 d., 8 

prasidėjo naujas 
dio programas iš

’ ties. Tas programas bus duo
damas kas šeštadienio vaka
ras. Radio programų vedėju 
yra gerai žinomas muzikas ir 
dainos moyktojas, Šv. Jurgio 
parapijos vargonininkas Anta
nas Džikas. Programe daly
vauja didžiulis choras. Labai 
gražiai skamba Lietuvių dainos 
oro bangomis. Taipgi puikiai 
groja A. šipkaus orkestras.

Manoma Lietuvišką radio 
valandą laikyti ne apsnūdusią, 
bet įvairią ir įdomią. Jau gau
ta daug sveikinimų žodžiu ir 
laiškais už gražią pradžią.

Rašantis šiuos žodžius irgi 
sveikina Lietuvį drąsuolį, radio 
valandos darbštų vedėją An
taną Džigą ir linkti jam pra
dėtą gražų kulturinį darbą tę
sti nenuilstamai.

Didžiausiu rėmėju-palaiky to
ju tos radio valandos yra se
nas stambus Lietuvių biznie
rius 
mor.d 
žesni

Iki 
tuvių 
rios gerai gyvuoja 
be jokių pavydų 
Nuo dabar jau turėsime ir tre
čią Lietuvįška radio programą.

F. P.

Kl. Stefanavičius (Ri, h- 
Grocery Co.) ir kiti 
garsintojai, 
šiol turėjome čia dvi 
kalboje radio stotis,

ma

Lie- 
ku- 

ir gražiai, 
darbuojasi.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas 
915 Statė Street

UTICA, N.. Y.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIVILNIAUS užgrobimo pami

nėjimo iškilmes Brooklyne su
rengė Tautininkų Klubas; pro
gramą pradėjo klubo pirminin
kas Vyšnius, vedė Alekna.

Kalbėjo Jonas Valaitis, Lat-
■ vių atstovas Lielnors, Ukrai- 
Į niečių Svobodos redaktorius
Dr. Myšha, Ukrainiečių veikė- 
taitis, Vitalis Bukšnaitis, ir 
jas Adv. Pesniak, Adv. Jurgė- 
la, “Tėvynės” redaktorius Vi- 
taitis, Vitalius Bukšnaitis, ir 

[ Adv. Nadas Rastenis iš Balti- 
į morės.
' Spalių 4 d. pradėta apgyven-
■ dinti valdžios pinigais išštaty- 
j tuose namuose Williamsburgo 
j kolonijoje. Naujuose tos kolo
nijos namuose kainos yra po 
$4.73 iki $6.61 mėnesiui už 
kiekvieną užimamą • kambarį, 
ir elektra kaštuos nuo $4.23 
iki $5.50 mėnesiui.

SPALIŲ 10 d. Karolis Pet
rauskas, 96 Jackson st., susive
dė su Sally čaikauskaite, 836 
Lorimer st.

Rūgs. 26 d. susivedė Leo
nardas Čekanauskas su 
rija Petkevičiūte.

NEVVARKE, Spalių 9 
vo labai gražus 
Žukauskaitės koncertas. Tai 
buvo jos pirmas pasirodymas 
Amerikoje. Buvo nemažas bu
ris svečių ir iš Brooklyno.

P-lė Žukauskaitė labai gra
žiai dainuoja ir tikrai verta 
pagyrimo. Gražiai dainavo ij 
Hoffmanas, o ja'm pianu prieini pabroliai bu 
tarė Kurdinaitis. Jie parodė l Andriuškevičiutė, 
keletą Kurdinaičio sukurtų dai
nelių.

Newarke, automobilis užmu
šė Joną Mickevičių, 45 metų 
amžiaus.

SERGA JONAS J. NIENIUS

SWEET WALLEY, Pa. — 
SLA. veikėjas ir laikraščių 
korespondentas per ilgą eilę 
metų, šiose dienose susirgo 
plaučių uždegimu. Liga jį su
ėmė gana smarkiai. Tuo tar
pu platesnių žinių apie jį ne
turime.

VAŽINĖJO BOSTONE

su 
šiose diepose lankėsi 
Msįss.

po- 
nes 
vie-

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Spalių 13 d. bažnytinėje sa
lėje buvo surengtas paminėji
mas Vilniaus užgrobimo, ka
me išneštą protestai dėl Len
kų sauvalės užgrobtame Lietu
vai krašte. ’ ’ ’■

Kalbėjo Kun. M. Valadka ir 
Penn. Legislaturos atstovas A. 
•Janušaitis. Aukų Vilniaus rei
kalams surinkta $15. Protes
to rezoliuciją sutaisė Adv. J. 
Yawars.

Sueiga rengta greitomis, tat 
žmonių nebuvo tiek kiek turė
jo būti tokiame susirinkime, 
bet vistiek Scrantoniečiai vėl 
išdidžiai pareiškė pasauliui kad 
“mes be Vilniaus nenurimsim!” 

V. A. Kerševičius.

DAYTON.OHIO

P. P. Jaras iš Baltimorės, 
i žmona
i Boston,

BAYONNE, N. J

Vikto-

d. bu- 
p-los Jonės

JERSEY CITY, mirė Mari
jona Urskienė.

Jonas Valaitis.

jų ■ A

PRAŠO SENESNIU
TMD. KNYGŲ

mėn.,
Marijona,

Jersey

užmus-
mčn.,

ni i rė 
City,

iš YVhitesbo-
60 metų am-

N.

Damas,
Y., virš 
palaidotas Utica, 

Lietuvių kapinėse.

33

33 
La

CESNULEVIČIUS Andrius, 
mirė Spalių 7, Gilberton, 
Pa. Amerikoje išgyveno 
metus.

BLAŠKEVIČIUS Mykolas, 
metų, mirė Spalių mėn.,
Šalie, III. Gimęs Spring Val- 
ley, III.

EUDREVICIENĖ Ona, mirė 
Spalių 5, Baltimore, Md.

STANKEVIČIUS Karolis, pus
amžis, mirė Spalių 10, Chi- 
cagoje.

SADAUSKAS Kazys, pusam
žis, mirė Spalių 10, Chica- 
goje. — Raseinių ap.. Bety
galos vai., Jagočionių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

S APAVIMUS Dominikas, 57 
m., mirė Spalių 11, Chicago
je. — Panevėžio ap., Smil
gių par. Amerikoj išgyve
no 27 metus.

NAUGŽEMIENĖ Petronė, pus
amžė, mirė Spalių 12, Chica- 
goje. — Tauragės ap., Lau
kuvos par. Amerikoje iš
gyveno 41 metą.

MAKAREVIČIUS Juozas, 56 
metų, mirė Spalių 7, So. Bos- 
ton, Mass. — Vabalninko p. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

SAUTKUS Feliksas, 55 metų, 
užmuštas automobilio Spa
lių 10, Worcester, Mass.

ALEKSA Mykolas, 58 metų, 
mirė Spalių 10, Worcester, 
Mass.

VALŪNAS Antanas, mirė Spa
lių 3, Pittston, Pa.

BENUŠIENĖ Evangelina, 42 
metų, mirė Spalių 25, Cleve- 
larde. Paėjo iš Putrišių k., 
Balbieriškio par., Suvalkijos* 
Amerikoje išgyveno 27 m.

MICKEVIČIUS Jonas,
tas automobilio Spalių 
Newark, N. J.

URSKIENĖ
Spalių 
N. J.

POCIUS
ro, N. 
žiaus,
Y.,

MILTENIS Albertas, 43 me
tų, mirė CleVelande Spalių 
16 d. Paėjo iš Geležių k., 
Aluntos par. Amerikon at
vyko 1911 metais. Clevelan- 
de išgyveno 20 metų.

PEČIUĖIS Jurgis, 74 metų, 
mirė Spalių 6 d., Clevelande.

ŠERNAS P., mirė Rugsėjo ni., 
pasikardamas. Toronto, Ont. 
Kanadoje.

GAILIU'DĖ Veronika, 21 metų, 
mirė Spalių 5, Chicagoj. 
mušt Westville, III.

MARTUSEVIČIUS Juozas, 
rė Spalių i, Pittsburgh,

JOKUBAUSKAS Jonas,
Spalių 1, širdies liga, Pitts- 
burgh, Pa. Bavo nevedęs.

DIMšA Vincas, 60 metų, mirė 
Spalių mėn., Homcstead, Pa.

ŽIDONIS Petras, 63 metų, mi
rė Rūgs. 30, Plymouth, Pa.

EIELIUNIENĖ Uršulė, mirė 
Rūgs, mėn., Brooklyn, N.Y.

STOčKUS Antanas, 33 metų, 
mirė Spalių 3, Mahanoy Ci
ty, Pa., kur buvo

PETUŠKIENĖ Ona, 
lių 2, Shenandoah, 
rikoj išgyveno 43

RAČKAUSKAS Jonas, 
žis, mirė Spalių 8, Chicagoj. 
Suvalkų rėd., Seinų ap., Kap
čiamiesčio
Amerikoj 
tu s.

BERTULIS
mirė Spalių 5, Chicagoje. — 
Mažeikių ap., Akmenės vai., 
Elkiškių kaimo.

NORITTAVIČIUS Dominikas,
65 metų, mirė Rugsėjo 20, 
Thompsonville, Cot. — Šiau
lių ap., Kruopių vai., Dovi- 
džių kaimo.

KRAUJAMS Mikolas, 49 me
tų, mirė Spalių 9, Chicagoje.; 
Panevėžio ap., Troškavos p., j 
Kraujalių k. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

PETKUS Jonas, mirė Spalių į 
10, pasikardamas, Chicago
je.

VAIČIULIENĖ Teresė, 49 me
tų, mirė Spalių 9 
goję.

BARANAUSKIENĖ 
kauskaitė), mirė
Chicagoje. 
Kvėdarnos 
kaimo.
3) metų.

SUPRANAVIČIUS Vincas, 50 
metų, mirė Spalių 7, Maha- 
r.oy City, Pa. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

ARDICKIENĖ Ona, 83 metų, 
mirė Spalių 10, Mahanoy 
City, Pa. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

Spaiių 17 d. vietos Lietuvių 
šv. Mykolo ■ bažnyčioje surišti 
šeimyniniu ąnazgu panelė Juzė 
Marė Pociūtė, vietinė, su Sta
siu j. Andriuškevičium, iš Jer
sey City. Vestuvėms bažny
čia buvo puikiai išpuošta, ir 

; visos ceremonijos atlikta iškil
mingai, vargonams grojant ir 
Vincui Justui giedant pritai
kintą giesmę.

VestuvninkŲ pulke dalyvavo 
i šie: panelė Milda Andriuškevi- 
čiutė, garbės primergė, jauno
jo sesuo; Dominikas Pocius, 
jaunosios brolis; ponia Jieva 
šilkaitienė, Svočia, vietinė, Pe- 

1 tras šalinskas, piršlis, iš Wood- 
haven, L. T.

Astuonios pamergės ir astuo
ni pabroliai buvo šie: Anelė 

j, antra jauno
jo sesuo, Marijona Skujutė, 
Aldona Sleutąris,. Frances Pa
lubinskas, Stepahia Laučius ir 
Margaręta^ŽuTaitis; pabroliai: 
Gilbertas Vanagas, Vytautas 
Sleuteris, Juokią Kisielius, An
tanas šimukonišy Kazys Pel- 
kauskas, Vinzas Parzo, Juozas 
Andriuškevičius, j auno j o bro
lis, ir Jtiųgąf Sąbolinka.

•Vestuvių; po.kilis buvo šv. 
j Juozapo auditorijoje, Bayonne. 
Šokiams grąjo Adomo Jozavi- 
to orkestras.,,, šalip vietinių ir 
apielinkės viešnių,, svečių ir 
giminių, tyurių. buvo 500 daly
vių, buvo ir iš tolimesnių mie
stų : tVorcester, Mass., Phila- 
delphia, Pa., Hazleton, Pa., ii 
Washington, D. C.

Jaunoji, Juzė M. Andriuške- 
vičienė (Pociūtė) yra baigus 
aukštąją mčkyklą Bayonne, ir 

j Grožio Kultūros 
New Jersey valstijoje.

Stasys J. Andriuškevičius 
yra baigęs Dickson aukštąją 

į mokyklą Jersey City, ir La 
, Šalie Universitete knygvedys- 
■ tęs kursus. Prie to yra žino- 
! mas apielinkės miesto Lietu
viams kaip puikus smuiko mu- 

i zikantas, beveik visi baliai, 
vestuvės ir pokiliai kurie atsi- 
buną Jersėv City ir apielinkės 
miestuose yra linksminami jo 
vedamo orkestro muzika.

Pažymėtina kad šiedu jau
nuoliai yra gimę, augę ir išėję 
mokslus šioje šalyje, bet yra 
išauginti Lietuviškoje dvasio- 

i je, abu vartoja aiškiai Lietu
vių kalbą, dalyvauja viduose 

! visuomeniškuose parengimuo- 
1 se.

Po vestuvių jaunieji išvy
ko į Floridą praleisti “medaus 
mėnesi”. Šugryžę apsigyvens 

j kurį laiką pas jaunosios tėve
lius, 726 Avenue A,' Bayonne.

Ant. A. Shimukonis.

Ivaškevičienė. Publika, 
vienos minutos tyla į 
už . Vilnių žuvusius 
vyrus ir moteris, o 
choras, p. židžiuno

j

organizuoti ar žinomi, 
radio valandą nemokamai 
buvo begalo sunkus dar- 
Tačiau, Kun. Bobinas šį

Gi-

mi- 
Pa. 

mirė

KALĖDINĖ 
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
gimęs, 
mirė Spa- 
Pa. Ame- 
metų.

pusam-

LAIVYNAS

Spalių 9-ta šymet Montrealo 
Lietuvių nebuvo praleista ne
paminėta, kaip būdavo kitados. 
Tautinis jausmas čia pradeda 
didesniu organizuotumu reikš
tis, ir šį kartą įvyko net du 
Spalių 9-tos minėjimai.

Svarbiausi paruošė Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius, čia 
gausingas buris visokių pakrai
pų Lietuvių išklausė jaudinan
čios Juozo Tysliavos, “Vieny
bės” redaktoriaus, kalbos, pri
ėmė dvi rezoliucijas, kurių vie
na pareiškė užuojautos bro
liams Vilniečiams, ir sumetė 
virš $30 aukų Vilniaus vadavi
mo reikalams.

Labai įsjudinga buvo scena 
“Uždėjimas vainiko ant kapo 
už Vilnių žuvusiųjų”, ką su
manė ir paruošė skyriaus na
rė, p.
sustojus 
pagerbė 
Lietuvius 
parapijos
vedamas, klebono diriguojamas, 
sugiedojo ‘Maldą už Žuvusius’. 
Šią sceną daugelis ilgai nepa- 

i mirs.
Tą pat dieną, po pietų, po 3 

I vai., Įvyko Kanados Lietuviams 
| istorinis dalykas: pirmusyk 
' per Kanados radio stotį paskli- 
| do žodis apie Lietuvą ir Lietu
vių dainos. Apie Lietuvą ir 
Lietuvius kalbas pasakė klebo- 

j nas Kun. Bobinas ir medicinos 
I studentas, Andriukaitis, Ang
liškai ir Prancūziškai. Dainas 
dainavo parapijos choras.

Lietuviai Montreale dar nėra 
gerai 
todėl 
gauti 
bas.
darbą pats vienas nugalėjo ir 
praskynė kelią Lietuviams į 
Kanados radio stotis. Už tai 
Montreald Lietuviai jam yra 
dėkingi.

Antras paminėjimas įvyko 
Vytauto Klube”, čia buvo vai
dinta “Musų Vilnius”, padai
nuota keletas dainų ir pasaky
ta kalbų. Aukų tautiniams 
tikslams regis nebuvo rinkta. 
Geriausią kalbą pasakė Ant. 
Navickas, šv. Kazimiero Dr-jos 
sekretorius. Jo kalba buvo 
patriotinė ir tautinė. Kiti kal
bėtojai, matyti, buvo kairiųjų 
raugalo truputį ragavę ir neiš
kentė įkišti tokių dalykų kurie 
Spalių 9-to» minėjimui tiek ti
ko kiek ožiui frakas. Tačiau, j 
smagu atžymėti kad ir kairie
ji jau žymiai sumandagėję ir 
jau pameta tą Lietuvos neiš
auklėtų pusbernių peštukizmo 
dvasią, kuri juos paniekon pa
statė jau kelis sykius. Tiki
masi, visi Lietuviai supras kad 
yra klausimų kuliais Lietu
viams privalu būti ne kairiai
siais, dešiniaisiais ar kitokiais, 
bet vieningais disciplinuotais 
Lietuviais. Vienu tokių klau
simų yra Vilniaus atvadavi
mas. Kitas — tai Lietuvos 
nepriklausomybės pagerbimas.

Ipolitas.

par.', Mečiunų k. 
išgyveno 33 me

Hattie, 25 metų,

Atsišaukimas į senesnius TMD. 
narius ir šiaip Amerikos 
Lietuvius kurie turi se-

, kančias knygas:
I . .TMD. knygynas taip neru- 

, pestingai buvo laikomas kad 
I nepasilikta nei po vieną eg- 

' zempliorių savo laidos nekuriu 
knygų, todėl TMD. seimas įvy- 

i kęs Chicagoje Liepos 4 d. pa
vedė centro valdybai surinkti, 
jei bus galima, visų išleistų 

! TMD. knygų po vieną ir padė
ti į archivą kaipo

; mintį.
Taipgi gautomis 

p. J. Girdvainio iš 
J tos i kad Lietuvoje 

neturi pilno TMD.
• kinio, o tenai tankiai rengiama 
spaudos parodos ir renkama 
žinios apie Amerikos Lietuvių 
gyvenimą ir jų atliktus kultu- 

l rinius darbus, todėl tuomi va- 
i duodamasis p. Girdvainis irgi 
deda pastangas surinkti pilną 

j TMD. knygų rinkinį ir tame 
! reikale prašo musų pagalbos.

Todelei, kas turite žemiau 
suminėtas knygas, teiksitės jas 

j padovanoti Tėvynės Mylėtojų 
i Draugijai, arba už jas atsily- 
j ginsime mainais kitomis TMD. 
' knygomis kurių turime daug 
I sar o knygyne.

Knygos reikalingos sekan- 
! čios:

Grovo Kyburgo Kelionė Lie-! 
tuvon;

Kaip žmogus Gyveno ant ■ 
Žemės;

Lenkai ir Lietuviai;
Eilės Pranciškaus Vaičaičio; 
živi’ė, Duktė Karijoto; 
Geologija;
Lcrkų Sąmokslas Lietuvoje: 
Žemės Istorija;
Psichologijos Vadovėlis; 
Motina.
Turintieji tas knygas pasiųs

kite žemiau, paduotu antrašu, 
arba ,praneškite laišku:

F. Motuzas, TMD. Pirm. 
14676 Wark Avenue 

Detroit, Mich.

Akademiją

New York-Klaipėda
Pur Gothenburg, Švediją

Išplaukia iš New Yorko
DKCTTNINGHOLM Lapk. 18 
GRIPSHOLM Gruodžio 8

Sutaupysit pinigų pirkdami 
laivakortę ten ir atgal.

Ekskur.ijų brošiūrėlė ir kaino
raštis gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus laiva
korčių agentus, arba

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

IŠTRAUKA Iš LAIŠKO
J. A. Urbonas gavo laišką 
Lietuvos nuo pusbrolio, čia 

i paduodama to laiško svarbes
nė ištrauka:

“Visur ir visose srityse vy
riausybė daro didelę pažangą. 
Aš manau kad Amerikiečiai 
viską tą pastebite iš laikraš- 

: čių. Per taip neilgą laiką Lie- 
j tuva sukulturėjo, kad net ste
bisi ir kultūringos valstybės. 
Dabar kad ir Paliepiai, jau ne 
tie kaip buvo prieš karą prie 
Rusų valdžios. Paliepiai atro
do daug gražiau, ret trobesiai 

: pastatyti gražus, pravesta pen- 
į ki dideli Vieškeliai į visas pu- 
I sės. Pastatyta moderniška mo
kykla, kurioje dirba du moky
tojai ; įvestas vaikams privalo
mas mokslas. Be to, iš Palie
pių jau yra daktaras, dentis- 
tas ir keli mokytojai, ir šiaip 
šviesuolių žmonių.

“Paliepiuose veikia dvi or
ganizacijos: Jaunalietuviai ir 
šauliai. Tos organizacijos ruo
šia įvairias pramogas ir pasi
linksminimus, be to būna ir 
ku’tur.’ngų paskaitų. Dabar 
Fa’icpiucsc retoje gryčioje ne
skaitoma laikraštis. Paštą ir 
telefoną turime vietoje.”

Tai tokio tyrinio daug laiš
ku iš Lietuvos gauna čia Ame-j 
rikoje gyvenanti Lietuviai. Iš 
to mums reikia tik džiaugtis 
kad jaunutė Lietuva taip spar
čiai žengia pirmyn kultūros, 
keliu. “D.” Rep..

1S
žiniomis iš 
Kauno ma- 
irgi niekas 
knygų rin-

į

d., Chica-

Ona (Jan-
Spalių 10, 

— Raseinių aps., 
par., Pajemežių

Amerikoj išgyveno

CHICAGO, ILL.

į

Kas platina “Dirvą” — tas j 
platina apšvielą.

N. Y. City
181 N. Michigan A'. 

154 Bovlston Ct.
107 Clifford St.

J. Žemantauskas
NOTARAS

“.Dirvos” Agentas”
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

MARGUTIS
'Kai'i-kn “Marguti”, kornp 
i Vanagaičio’ leidžiamą mu- 
■ikos žurnalą Eina du kar
ui j mėtu-sį. Kaina metams 

Prisiųskit Wc pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

•MA R G U T I S”
6812 So. Western Avė.

Chicago, III

Gryžus Arkiv. Geniočiui 
Lietuvos, įvyko rimti ir svar
bus sinodo valdybos pasitari
mai. Prie konsistorijos ir me
trikacijos raštinės nutarta įs
teigti spaudos biuras, kur bus 
ruošiami, pertvarkomi ir spau
sdinami raštai ir bažnytinė li
teratūra. Bažnyčios archyvui 
padidėjus ir veiklai plintant 
sinodo valdyba patalpas irgi 
padidino.

Be to, Spalių 7 d. minėta 
Kun. Jono V. Liūto penkių me
tų kunigavimo sukaktuvės. Tą 
■tiruose tėvai Jonistai. Minė
jimas buvo įspūdingas. Po pa
valdų Arkiv. Geniotis sutiko 
Kun. Liūtą su duona ir vynu 
ir laimindamas tarė: “Duona 
ir vynas tai garbės, pakantos 
ir ištvermės ženklas”. Arki
vyskupo pamokslas buvo jau
trus, įdomus, širdingas.

Kun, G. čerkauskas.

ls

|F PAIN-EXPELLER
• TuJt Mvk «cg. [

I
v. s. i’4U. oa..

štai 70 metų senumo p3t’k*jn?.s 
linimentas„ kuris palengvina mus
kulu gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatines.
REIKALAUKITE 

PAIN-EXPELLERIO 
su "Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEVY YORKO:

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

27
2
9

16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bre- 
merhavėtle užtikrina patogią kelionę į Kauną. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
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Vaizde apačioje matosi grėbėjų ir pjovėjų eisenos dalyviai įteikianti vainiką Ministeriui Pirmininkui 
J. Tubeliui ir Žemės Ūkio Ministeriui S. Putvinskui, kurie tai iškilmei atvyko į Šiaulius.

TETULĖ APIE APIE 
LIETUVĄ IR KITUS 

DALYKUS
Aną vakarą ateina pas 

mus gerb. Tetulė ir sako:
— Alo, vaikeli, girdėjau 

kad buvai Najorke. O kas 
ten girdėt? — sako ji.

— Sunku ir pasakyk, te
tule. Nežinau iš kurios pu
sės nori apie Najorką ži
not. Gal manai apsilankyt 
ir tu? — sakau aš.

— Ką ten man senai į 
Najorką, toks didelis niies- 

, tas, dar gali paklyst, ar kas 
pagrobtų, — sako ji.

— O ką jie su sena tetu
le veiktų, ir pagrobę? — 
sakau aš.

— Na o ką Najorke apie 
Lietuvą šneka? Ten arčiau 
prie Lietuvos, gal turi ge
resnių žinių apie ją negu 
mes Klyvlande, — sako ji.

— Kodėl tetulei užėjo no
ras apie Lietuvą žinot? — 
sakau aš.

— Matai, vaikeli, ta ‘Dir
va’ ją giria’, ir kas tik iš 
Lietuvos parvažiuoja, apie 
ją pripasakoja tokių nebū
tų dalykų kad negali net 
tikėt, — sako ji.

— Na o ką tokio nebūto 
tetulė girdėjai ir iš ko?„— 
sakau aš.

— Ugi va, parvažiavo iš 
Lietuvos mano kaimynė, ji 
sako visą Lietuvą apvaži
nėjo, jai ten viskas taip pa
tiko, viskas taip gražu, sa
ko, ir visko jie ten turi, 
net man išrodo kad ji me
luoja, ba aš žinau kad tęn 
nieko nebuvo kai mes ten 
gyvenom, — sako ji.

— Tetule, tavo netikėji
mas ką kas tikrina ten bu
vęs ir matęs, ir tavo pasa
kojimas kad 30 metų atgal 
ten nieko nebuvo ir dabar 
būti negali yra tavo tam
sumo požymis. Kodėl gi tu 
nenori tikėt kad Lietuvoje 
yra kitaip ir geriau negu 
buvo kitados, jeigu tą pa
sakoja tie kurie tik ką pa
tys buvo ir viską matė? — 
sakau aš.

— A, jie tik išsimislina, 
nei ten Lietuvoj ko gero 
yra nei nieko, — sako ji.

— Tai kaip tetulę gali
ma pertikrint kad Lietuvo
je žmonės kitaip gyvena jei 
netiki nei laikraščiams nei
tiems kurie savo akim ma-| 
tė? — sakau aš.

— Kad aš gerai žinau 
kaip Lietuvoj buvo seniau. 
Iš kur jie galėjo visų gero
vių susilaukt? — sako ji.

— Gal tetulė manai kad 
ten dar tebegyvena tie pa
tys žmonės ir tebėra tokie 
pat jauni kaip tu išvažiuo
dama palikai? Gal tetulei 
tebesivaizduoja viskas ką 
pati jauna būdama pergy
venai? Atsimink kad ir tu 
pasenai, ir tų tavo senų 
draugų ir draugių arba nė
ra arba nusenę, o Lietuvo
je tvarko ir gyvena jau
nesni. Lietuva dabar jau 
savistovė, jau nėra burlio
kų policininkų, jau sava 
valdžia, sava kalba, kas 
tau nematyta, nepergyven
ta ir nepatirta. Tie kurie 
apsilankė Lietuvoje dabar, 
kurie viską savo akim ma
tė, parvažiavę pasakoja 
kaip dabar ten yra, — sa-

kai! aš.
— Ale kodėl apie Lietu

vą prastai kalba tie kurie 
ten seniau buvo, tuo pp vai- 
nų, jeigu ten taip gerai? — 
sako ji.

— Tie kurie Lietuvoj va
žinėjo penkiolika ar dau
giau metų atgal, tuoj po 
karo, ir apie Lietuvą po 

. šiai dienai prastai kalba, 
yra taip pat tamsus ir ne- 
žinėliai kaip ir tu, tetule,— 
sakau aš.

— Ar jie nebuvo, ar jie 
nematė? — sako ji.

— Taip, buvo, ir matė 
Lietuvą kaip ji išrodė tik 
ką po karo, svetimų priešų 
suvogta, išdeginta, suardy
ta. Jie matė Lietuvą su
vargusią, bet dirbančią at- 

Į sistatymui. Jie nepagailė- 
I jo jos, netarė gero žodžio 
už savo tėvynę, atgavusią 
laisvę, bet ėmė pliaukšti 
kad ten tesą tik skurdas ir 
biednysta, nieko kito. Jie 
ir šiandien taip šneka, ir 
jiems daugelis tiki, bet ne
nori tikėti tiems kurie da
bar buvę ir matę papasa
koja koks didelis ten page
rėjimas, pagrožėjimas ir 
visuotina pirmynžanga, — 
sakau aš.

— Ale kam tą Lietuvą 
taip girti, jeigu ten ir yra 
geriau? — sako ji.

— Tetule, kiekvienas ty
ro proto tėvas ar motina 
džiaugiasi kai jų sūnūs ar 
duktė geriau gyvena negu 
patys tėvai; ir giminės di
džiuojasi savo turtingais ir 
pamokytais giminėmis. Tą 
galima pritaikyt prie musų 
tėvynės: ji pažingėjo, pa
kilo kultūroje, gražiai tvar
kosi ir tobulėja — kodėl ne
sidžiaugti? Žinom kaip ją 
svetimi spaudė ir plėšė, tu
rim džiaugtis kad ji tapo 
laisva nuo svetimų, kad 

I parvažiavę j savo šalį ga- 
; lim laisvai Lietuviškai kal
bėti, ir kad ją valdo savi 
Lietuviai, — sako ji.

— Gal ir tavo teisybė, 
vaikeli. Aš vis noriu nu
važiuot ir pamatyt kaip ta 
Lietuva išrodo, — sako ji.

— Butų tau labai į svei
katą, o Lietuvai į naudą. 
Reiktų kad visi tokie tam
suoliai nuvažiuotų ir patys 
persitikrintų, kurie netiki 
nei laikraščiams nei kitų 
patyrimams, — sakau aš.

ten 
pa- 
da-

— Na, tuščia jo kaip 
I yra. Ale aš norėjau 
klaust tavęs dar vieno 
lyko, — sako ji.

— Na o ko tokio? — sa
kau aš.

— Aš girdėjau kad ‘Dir
vos’ redaktorius rengiasi 
švęsti savo dvidešimts me
tų ‘Dirvos’ redagavimo bi- 
lijušą. Ar jau gali būt net 
dvidešimts metų? — sako 
ji- Kodėl ne, juk laikas 
bėga, ir dvidešimts metų 
jau prabėgo, — sakau aš.

— Tai ‘Dirva’ jau net 20 
metų senumo! O rodos ne 
taip senai pradėta leisti, — 
sako ji.

— ‘Dirva’ yra jau arti 23 
metų senumo. Ir tetulė jau 
23 metais senesnė nuo ta
da kai ‘Dirva’ išeina, — sa
kau aš.

— Ar teisybė kad j tą bi- 
lijušą atvažiuoja slaunus 
Vanagaitis ir kiti? — sako 
ji.

— Kiek aš žinau tai tei-

TAUTINIU REIKALU
“Dirvos” nr. 41-me, B. F. 

Kubilius antru kartu kalba į 
Amerikos Lietuvių tautinę vi
suomenę reikale sustiprinimo 
Lietuvybės Amerikoje. Deja, 
pirmas jo balsas nerado- jokio 
atbalsio, mažai vilties yra ir 
antram, nes čia dalykas eina 
ne apie tarpsavines rietenas.

Iki šiol, aš turėjau viltį Tau
tinėje Taryboje, bet pasirodo 
kad ta jau yra palaidota, kaip 
ir daugumas tautiškai kultūri
nių užsimojimų. O kitos mu
sų organizacijos, kaip matosi 
iš jų aktingumo, nėra tinkan
čios jaunąją kartą auklėti Lie
tuviškoje dvasioje, todėl būti
nai yra reikalinga įsteigti ypa
tinga organizacija kalbamajam 
tikslui.

Bet kaip tą įvykdyti jeigu 
musų veikėjai šaltai žiuri į šį 
sumanymą, ir nei žodžio neta
ria už ar prieš?

Rodosi kad Lapkričio 14 d. 
Clevelande įvyksta Karpiaus 20 
metų “Dirvos” redagavimo su
kaktuvės. Taigi tą dieną, ar
ba diena prieš arba po to, gal 
butų galima padaryti pradžia 
kalbai organizacijai, ta proga 
tautiniams veikėjams suvažia
vus į Clevelandą.

O kai pradžia bus, tada bus 
galima pakviesti visų srovių 
politines, religines ir fraterna- 
lines organizacijas prisidėti 
prie to darbo, šitas žingsnis 
parodys kurios srovės ir or

sybė, ir išrodo kad bus di
delė tautiška iškilmė, — 
sakau aš.

— Na tai gerai, vaikeli, 
eisiu pažiūrėt, gal ir~ savo 
senį kaip nors iškrapštysiu 
eiti, — sako ji.

— Visi turėsim eiti Į tą 
iškilmę. Girdėjau bus net 
Lietuvos operos artistė Ra
kauskaitė, ir ‘Vienybės’ re
daktorius Tysliava ir kiti,
— sakau aš.

— Na tai aš ir pradėsiu 
rengtis. Iki pasimatymo,
— sako ji.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

kurios 
matyt 
susto-

ir 
pa-

at- 
tu-

ganizacijos pritars, o 
ne. Ir tada bus aiškiai 
ar galima toliau eiti ar 
ti. O dabar, be užkvietimo 
spėliot kurios srovės pritars ir 
kurios yra tinkamos, yra be
prasmis darbas.

Panašiu klausimu rašė ir S.
E. Vitaitis.

Kaip matyt iš Vitaičio strai
psnio tai jis daug vilties turi 
Sandaros organizacijoje. Bet 
tikrenybėje kalbamam tikslui 
nėra reikalinga pati organiza
cija, bet šios šalies Lietuviš
kos visuomenės moralinis 
materialinis pritarimas bei 
raina.

Jau bus penketas metų 
gal, aš taipgi daug vilties 
rėjau Sandaroje, bet kuomet 
pamėginau išjudint kad ji ak
tingai dalyvautų šios šalies 
politikoje, tai ne tik kad paša
linė spauda neatsiliepė, bet nei 
Sandaros organas nei puse lu
pų nieko nepratarė — “rimtai” 
nutylėjo, ir tuom viskas, kaip 
visada, užsibaigė.

Berods, po Clevelando gar
siajai “taikai”, kaip pasirodo, 
daugelis tautinių veikėjų nuti
lo, rodos kad jau visus darbus 
apdirbo. Matoma, vien dėl to 
kad ir vėl nesukelt tarpusavi
nius vaidus, o antra, kai kurie 
pilnai jaučiasi užganėdinti tuo 
kad paspėja apsigint nuo “ben
dro fronto” smūgių. Bet ir 
šita kova juk dar nėra galuti
nai laimėta.

Taigi, išvada susidaro kad 
ant senųjų veikėjų 
tikėti negalima, bet 
kalas yra ką nors 
Amerikos Lietuvių
nės greitu ištautėjimu. 
kurie esate šitam tikslui nuo
širdus, išmėginkite, suorgani- 
zuokit organizaciją ir išmėgin- 
kit visuomenės dvasią ir lab- 
daringumą. J. Smailis.

♦ * *
NUO REDAKCIJOS. Butų 

naudinga kad musų visuomeni
niais klausimais atsilieptų ir 
daugiau veikėjų, jaunesnių ir 
senųjų. Skiltys musų tauti
niuose laikraščiuose tam rei

daug pasi- 
gyvas rei- 
daryti su 
jaunuome- 

Todel,

kalui atdaros. Kartais iš ke
lių minčių, vieno žmogaus pa
reikštų, pakyla dideli darbai. 
Nesidrovėkit parašyti, pasisa- 
kykit kas jūsų mintyse gludi.

Kaslink Tautinės Tarybos ir 
jos veikimo, reikia pasakyti 
sekantį. Jeigu ji nesiėmė kaip 
atskiras kūnas straipsnių rašy
ti ar suvažiavimų šaukti nerei
škia kad jos darbai ir dvasia 
pasibaigus. Toli nuo to. Tos 
Tarybos suvažiavime pareikš
tos mintys, pageidavimai ir 
musų tautybės palaikymo, Lie
tuvos klausimais atsinešimo 
dėsniai, kas viskas nėra tiek 
sugaubta siauruose Tarybos 
taisyklių punktuose, kiek pla
čiame visuotiname musų sro
vės vadų supratime, yra vyk
doma, tyliai bet įtemptai ir 
stipriai.

šeši laikraščiai šiandien dir
ba palaikymui tautinės srovės 
idėjų ir siekinių.

Gaila kad nevyksta surasti 
kokios nors išeities kad butų 
galima praktiškai kovoti prieš 
musų jaunimo ištautėjimą.

Bet tą bėdą turi ir kitų tau
tų žmonės gyvenanti šioje ša
lyje. Ištautėjimas matyt ne
išvengiamas visoms tautybėms, 
ne tik vieniems Lietuviams. 
Padarytume tikrą stebuklą jei 
išrastume būdą sulaikyti jau
nimą nuo ištautėjimo. Tas nė
ra galima.

Galima tik dirbti visomis 
pastangomis Lietuvybės palai
kymui kuodidesniame skaičiu
je musų jaunosios gentkartės.

Kaip kuriose kolonijose tuo 
atžvilgiu Lietuviai stovi daug 
geriau negu kitose. Priklauso 
daug nuo vietinių veikėjų ir 
tam tikrų sąlygų.

Suvažiavimus šaukti gerai, 
kada būna būtinas reikalas. Jie 
kaštuoja geras sumas pinigų, 
o į juos vyksta tik tie kurie 
taip sakant visą laiką veža: 
dirba, rašo, dalyvauja.

Laikraščiuose privalėtų — 
ir kviečiami “Dirvoje” rašyti 
— visi musų veikėjai.

Taigi, dirbkime, kas žodžiu, 
kas raštu, kas kitaip.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

Šiaulių apskrities visuomenė 
ir ūkininkai jau ne kartą yra 
parodę kaip jie moka organi
zuoti parodas, iškilmes ar šven
tes.

Tai dienai į Šiaulius važia
vo visi, ir pasidžiaugė šventės 
iškilmėmis, Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių paroda, senojo meno 
paroda, bendromis ūkininkų 
vaišėmis, ūkininkams skiria
mais vaidinimais.

Iškilmėse dalyvavo Ministe
ris Pirmininkas Tūbelis, žemės 
Ūkio Ministeris S. Putvinskis, 
vice ministeris Indrišiunas, že
mės ūkio rūmų direktorius S. 
Jakubauskas ir vice direkto
rius V. Tiškus, prekybos, pra
monės bei amatų rūmų pirmi
ninkas Kurkauskas, Jaunosios 
Lietuvos vadas Grebliauskas ir 
eilė kitų asmenų.

šventės pramogos buvo 
pradėtos jaunimo sporto pra
timais, tautiškais šokiais, o 
paskui sekė ūkininkų eisena: 

1938K alendoriai
Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”
Reikalaukit naujausio —No. 1 — LIETUVAITĖ.

Ir šymet, kaip kitais metais, “Dirva” duos dovanų, 
vieną 1938 metų sienini Kalendorių kožnam kuris 
atnaujins prenumeratą už visą metą ir prisius $2 
ir 10 centų persiuntimo kaštų. Taigi pridėkit prie 
prenumeratos 10c ir pažymėkit jog norit gauti ir 
Kalendorių. Kas norės gauti daugiau Kalendorių, 
gaus primokėdamas 25c. Kalendorius jau turime.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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

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

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

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS 
Kaunas

turtui galima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania

1

2

3

4

sėjikai^ pjovėjai, grėbėjos, kū
lėjai, žemės ūkio įrankiai ir 
mašinos ir pagaliau grudų ve
žimai. Visi labai grožėjosi kai 
P,aty.s ūkininkai ir jų jaunimas 
išsirikiavę, baltmarškiniai, su 
dainomis ir šokiais parodė kai
mo grožį ir žemės meilę.

Ūkiško.'- visuomenės ir vy- 
Pą.agybės \ mingumui pareik
šti; ministeriui Pirmininkui J. 
Tuneliui, kaipo vyriausiam šei
mininkui, buvo įteiktas pabai
gtuvių vainikas ir dovanų: 
staltiesių, rankšluosčių ir kito
kių audinių. Iškilmingai savo 
dovanas įteikė ir jaunieji ūki
ninkai.

Iškilmėms pasibaigus, vaka
re, Šiaulių parodos centriniame 
paviljone, gražiai išpuoštame, 
užkandžiavo daugiau kaip tūk
stantis ūkininkų, o su jais kar
tu . ir Ministeriai ir kiti aukš
tieji Kauno svečiai.

“Uk. Pat,”
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvydas.

EUROPINIO KARO 
NESIMATO

Italijos diktatorius Mus- 
solini Romoje pareiškė In
ternacionalinei žinių agen
tūrai kad bijoti ar tikėtis 
visuotino Europinio karo 
artimoje ateityje nėra rei
kalo ir pagrindo.

Jeigu šitaip tikrina tas 
asmuo nuo kurio galima 
sakyti priklauso Europinio 
karo sukėlimas ar neda- 
leidimas, taigi galima tikė
ti kad Europai ateitis yra 
rami.

Ispanijos karas, dėl ku
rio Europos valdovai tąso
si, per virš metus laiko ne
įtraukė valstybių į susipe
šimą, dabar jau neįtrauks.

Mussolini padarė sutar
tis su Hitleriu, ir tokiu bu
du gal Mussolini tapo Hit
lerį vadovaujanti ranka, 
kas tam nazių vadui gal ir 
nepatinka, bet ne ką jis da
rys. Gal būt Mussolini su
tvarkė dalykus taip kad iš 
Hitlerio daugiau galės pa
sinaudoti pati Italija, ne
gu Vokiečiai iš Italų.

Mussolini sako Italija 
nori taikos ir jis pats nori 
taikos.

Jis betgi dės visas pas
tangas kovai prieš komu
nizmą, kurio nenori įleisti

SLA. NOMINACIJOS
gUSIVIENIJIMO Pildomoji Taryba skelbia SLA. cen

tro valdybos narių nominacijas. Nominacijos pra
sideda su Lapkričio 1 diena ir tęsis per 61 dieną — iki 
pabaigai Gruodžio.

Kaip žinome, musų kairieji jau turi kandidatus, ku
riuos bubnija, daugiausia norėdami palikti dabartinius, 
ir, jei butų toks “giliukis”, išstumti SLA. Pildomoje Ta
ryboje esančius tautininkus ir Į jų vietą įsodinti savo.

Jie matys kaip nominacijos eis. Jeigu nominacijos 
butų jiems visai palankios, socialistai svajos apie ką to
kio didesnio. Jeigu gi ne, vėl pakartos savo turėtą min
tį “palikti visus tuos pačius”.

Tautininkų pusėje negali būti jokio “palikimo” ir 
apie tai negalima kalbėti. Tautininkai privalo statyti 
visą pilną sarašą savo kandidatų ir už juos dirbti.

Gana socialistai jau melžė Susivienijimą ir išstatė 
jį visokiai pajuokai, reikalaudami visokių savo cenzūrų 
ir diktatūrų, kas fraternalei organizacijai yra svetima.

Tautininkai-sandariečiai galutinai susitarė statyti į 
SLA. Pildomąją Tarybą sekančius asmenis, žinomus mu
sų

^LITERATŪRA ir menas 
musų laikraščiuose Amerikoje 
labai mažai nušviečiama. Nors 
rašytojų, regis, turime, kaip 
turime ir literatūros mylėtojų 
(Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
jais atsirėmus, vėl gyviau ma
no subrusti), tačiau straipsnių 
musų laikraščiuose literatūros 
temomis veik nėra.

Visai kitaip Lietuvoje: ten 
leidžiamas vien literatūros rei
kalams skirtas laikraštis “Li
teratūros Naujienos“.

Amerikoje tik viena “Dirva” 
laikas nuo laiko pajudina lite
ratūros ir rašymo klausimus, 
nes jos redaktorius pats yra 
rašytojas ir literatūrą mėgsta. 
Kaip butų gražu jei “Dirvoje” 
susiburtų visi geresni Ameri
kos Lietuvių rašytojai ir pa
gvildentų savo klausimus!

N SKAITYMAI

MIRTIS KAPITALISTO IR 
DARBININKO

NAUJA ĮDOMI KNYGA - 
“SAVANORIŲ ŽYGIAI”

nizmą, kurio nenori 
į vakarų Europą.

Sa- 
re-

MIRĖ ŽYMUS 
REDAKTORIUS

Philadelphijoje mirė 
turday Evening Post
daktorius George Horace 
Lorimer, 69 metų, Byris tą 
žurnalą išaugino s nežy
maus leidinio iki milžiniš
ko, apimančio visą Ameri
ką.

Lorimer buvo 38 metų 
amžiaus kai buvo pakvies
tas laikinu Saturday Eve
ning Post redaktorium.

Jo leidėjas tuo laiku bu
vo išvažiavęs į Europą su
sirasti kitą ten gyvenantį 
Amerikietį rašytoją ir par
sivežti už redaktorių. Su 
anuo kaip reikiant nesusi
tarė, o tuo laiku gavo ke
lis žurnalo numerius sure
daguotus Lorimer’o. Lei
dėjui tie leidiniai taip pa
tiko kad jis metė viską ir 
gryžęs į Ameriką pasakė 
Lorimer’ui: “Tik tokio re
daktoriaus man ir reikia”.

Nuo to laiko Lorimer ir 
liko to \ žurnalo redakto
rium.

Saturday Evening ,Post 
yra vienas iš keleto turin
čių milijonus skaitytojų ir 
brangiausia gaunantis už 
skelbimus žurnalas.

SPORTO KOMITETO 
PADĖKA

Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas, kurio centras 
buvo Chicagoje, prisiuntė 
ilgoką padėką visiems — 
spaudai ir veikėjams — už 
prisidėjimą ir pagelbėjimą 
komitetui surengti Sporto 
pramogas ir priimti Lietu
vos sportininkus ir jų pa
lydovus, Lietuvos Seimo 
narius ir žurnalistus.

Dėl straipsnio ilgumo ir 
vietos stokos jo nesunaudo
jome. Tačiau šiuomi pri
mename kad Sporto Ko
mitetas savo padėką pasi
rūpino pareikšti visiems.
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ALBERTA» provincijoje, 
Kanadoje, pravesta įstaty
mas nustatantis darbinin
kams minimum mokesties 
$15 savaitei. Žemiau $15 
negalima mokėti už 45 va
landų darbo savaitę.

visuomeniniame gyvenime:
Prezidentu — Teisėjas Vincas F. Laukaitis iš Bal

timore, Md.
Vice Prezidentu — Vitalis Bukšnaitis, iš Brooklyn.
Sekretorium — Dr. M. J. Vinikas, dabartinis,
Iždininku — J. J. Bačiunas iš Sodus, Mich, arba 

A. S. Trečiokas, iš Newark, N. J.
Iždo Globėjais — S. Mockus (dabartinis) ir

V. A. Kerševičius, iš Scranton, Pa.
Žinoma, nominacijose bus ii’ daugiau asmenųžinoma, nominacijose dus ir daugiau asmenų no

minuotų, to niekas negali uždrausti. Tačiau kuomet 
ateis laikas rinkimams, tautininkai privalo pasielgti vy
riškai ir mažiau balsų gavę visai atsisakyti kandidatuo
ti, padarymui atviro kelio tam ant kurio visi sutiks ir 
kurį privalės visi remti.

Musų srovės garbė ir musų tautos interesai to rei
kalauja..

Jokioje kuopoje tautininkai neprivalo užsileisti ke- 
no nors paviliojimui “palikti tuos pačius senus”.

KIEK LOKOMOTIVAI 
“IŠGERIA”

Suv. Valstijose geležin
kelių lokomotivai - trauki
niai per metus “išgeria” še
šis šimtus bilijonų galionų 
vandens (600,000,000,000),

kuris atsieina apie 50 mili
jonų dolarių.

Tuo vandeniu galima bu
tų užpildyt kanalą 100 jar
dų pločio, devynių pėdų gi
lumo, nuo New Yorko iki 
San Francisco.

PASITIKĖJIMAS SAVIMI 
(Maironis)

Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnis, 
Jaunatvė ir jos vėsulai,
Ir rodos šiandieną kad buvo tai vis
Tik jaukus ir gražus sapnai.
Bet man tų dabar nebegaila dienų,
Kai vien tik svajoti mokėjau,
Kai liūdnas, pabėgęs nuo savo draugų, 
Dėl ko, nežinodams, kentėjau.
Negaila vaidentuvės, norais keistos: 
Jaunatvėje mirti saldžiai;
Netrokštu ant savo duobės užkastos 
Kad verktų sesutės graudžiai.
Dabar ne mirties, aš gyvatos prašau:
Aš noriu gyventi, kariauti!
Man suteikė jiegas Aukščiausias, žinau, 
Ne ašaroms veidą beplauti.
Krutinėję dega, liepsnoja ugnis,
Ir veikalo ilgis dvasia.
Kas vargas? nelaimės? ar šiaurio naktis, 
Kas gimė su meile didžia?
Nelenkdams pečių po naštos sunkumu, 
Kaip milžinas stosiu j kovą.
Pavargti už brangią tėvynę—gražu! 
Aukščiausią turėti vadovą!
I darbą, i darbą lig koliai mirtis
Jaunos neatkirto galvos!
Juk dienos ir jiegos kaip upės vilnis
Vis bėga ir bėgt nesustos.
Paslėpęs krutinėję skausmo durnas, 
Praeisiu kaip verdą verpetai;
Gal žmonės šiandieną manęs nesupras, 
Bet mano — išauštanti metai!

■j^-TIESA kad kai kurie mu
sų rašytojų straipsniai gali pa
sirodyti nevykę, nes Lietuvių 
literatūra milžinišku šuoliu pa
šokus pirmyn ir mus toli-toli 
palikus, ši mintis galvon ding
teli pasiskaičius “Literatūros 
Naujienose” (nr. 7, leidžiamo
se Kaune) vieno žymiausių 
Lietuvos kritikų, E. Radzikau- 
sko, straipsnį, “Tikrai ir Ar
klys Gali Nusižvengti”.'

Tas straipsnis kiek smarkė
liau pakartoja mintis, kurias 
pareiškia Supa Garba “Dirvos” 
nr. 26, skyriuje “Per Tvorą 
Pasižvalgius”. Jei skaitytojai 
pamena, ten buvo pakritikuo
tu musų rašytojai Tulys ir šli- 
buris dėl puolimo Lietuvos ra
šytojo Dovydėno ir jo veikalo 
“Broliai Domeikos”, ir pareik
šta keletas minčių apie Lietu
vių literatūrą bendrai.

Su kai kuo p; Radzikauskas 
sutinka, su kai kuo — ne.

Gali būti, mes Amerikiečiai 
Lietuvos literatūros įvertinti 
neįstengsime, nes, viena, mes 
kitu gyvenimu gyvename, an
tra, tik pripuolamai gauname 
Lietuvos rašytojų pasiskaity
ti. Tačiau žinome vieną daly
ką : Tulys ir šliburis galėtų 
daug geresnių dalykų parašyti 
negu praeityje parašė, jei tik 
visa širdimi pasiryžtų.

Amerikos Lietuviai (ir Lie
tuvių literatūra) dar laukia 
plataus ir išsamaus, meniškai 
parašyto, veikalo apie Ameri
kos Lietuvio ateivio atvykimą 
ir įsikūrimą Kolumbo žemėje, 
kuris pasiliktų dokumentu mu
sų gyvenimo ir pastangų.

Ar rasis Amerikos Lietuvis 
rašytojas kuris tokią temą nu
galėtų ?

Lietuvoje Pagerbiami 
Vilniaus Reikalų 

Rėmėjai

Ko-Vilniaus Geležinio Fondo 
nutarimu, aukotojai Vil- 
reikalams gauna tam 
garbes požymius.
tarp kitų, kurie Lietu-

miteto 
niaus 
tikrus

štai,
voje žymiai remia VGF., Amfe- 
rikietis žymus tautininkas J. 
J. Smailis iš -Detroit, Mich., už 
paaukojimą 50 dolarių, įrašy
tas į Aukščiausią Aukso Kny
gos skyrių — Vilniaus Rinkti
nius.

Kun. Vaicekauskaš, iš Har- 
rison, N. J., paaukojęs $22 — 
įrašytas j Vilniaus Vėliavinin
kų skyrių toje Aukso knygoje.

laukų 
fabri- 
rupi-

BUS APDRAUSTI ir 
darbininkai. Lietuvoje 
kų darbininkais nemažai 
namasi ir daug jau padaryta
jų būvio pagerinimui. Dabar 
paruoštas įstatymas kuriuo nu
matoma apdrausti nuo nelai
mingų atsitikimų ne tik dar
bininkai bet 
apimta apie 
Apdraudimo 
didelis, ir jį. 
draudžiamieji
kai ir ūkininkai.

ir ūkininkai. Bus 
600,000 žmonių, 
mokestis nebus 

turės mokėti ap- 
laukų darbinin-

susi-

Pet-
geru

IZARTĄ atsitiko kad kapitalistas ir jo darbi- 
IN ninkas vieną ir tą pačią dieną mirė, bet 
darbininkas buvo greitesnis, todėl pirmiau pri
ėjo prie dangaus vartų. Vartai atsidarė, vie
nok kaip tik ketino įžengti į dangų, darbinin
ką kah tai sulaikė iš užpakalio.

Atsigryžęs, pamatė kad tai kapitalistas, 
pas kurį jis visą savo gyvenimą dirbo.

— Argi jau tu užmiršai visą pagarbą sa
vo darbdaviui? — užklausė kapitalistas. — Leisk 
mane pirmiau!

— Man vistiek, — tarė darbininkas, — 
bet žinok kad tu visą savo galybę palikai ant 
žemės, o čia mes abu esame lygus.

Ir jeigu butų neatsiskubinęs šv. Petras, tai 
bematant butų abu dangaus kandidatai 
pešę.

— Pasakyk tu man, — užklausė Šv. 
ras darbininko, :— ar šis turtuolis buvo 
tavo darbdaviu?

— Labai geru, — atsakė darbininkas. — 
Jam negaliu padaryti jokio užmetimo.

— Dabar pasakyk tu man, — užklausė Šv. 
Petras kapitalisto, — ar šis žmogus buvo geru 
tavo darbininku?

— Geriausiu be jokios ydos, — atsakė ka
pitalistas.

— Labai, gerai, — atsakė Šv. Petras. —•! 
Tokiu budu abu ant žemės atlikote savo parei
gas ir danguje abu lygus. Bet pasakykite jus 
man kuris iš jūsų buvote tikras krikščionis ir 
sušelpėte savo bendrus?

— Aš, — atsakė kapitalistas: — prie ura
no dirbtuvės durų stovėjo šimtai laukiančių j 
darbo if aš stengiausi duoti užsiėmimą kiek tik 
galėjau surasti vietų savo dirbtuvėje.

— Tas labai gerai, — atsakė šv. Petras. — 
O keliems tu pagelbėjai? — užklausė Šv. Pet
ras darbininko.

— Nei vienam, — atsakė darbininkas. — 
Aš pats visuomet buvau nedavalgęs. Darbinin
ko užsiėmimas nėra toks pelningas kaip kapita
listo.

— Tu sakai kad nei vienam žmogui nieko 
gero nepadarei nei nesuteikei. Bet Teisybės 
Knygose yra parašyta kad tu irgi esi kam nors 
gerą padaręs.

— Taip, žmogui nesu nieko gero padaręs 
suteikęs, bet šuniui, — sakė darbininkas.
— Šuniui? O kokiu gi budu?
— Buvo taip, — išaiškino darbininkas: — 

Sėdžiu vieną kartą aš prie dirbtuvės vartų lai
ke pietų ir rengiuosi valgyti savo valgį ką bu
vau atsinešęs pietums. Bet čia kur buvęs ne
buvęs atšokuoja šuo ant trijų kojų. Ketvirtą 
koją ja buvo pamušę gatvės vaikai. Tas šu
nelis taip maldaujančiai pradėjo urgsti ir uode
ga mosuoti, matydamas .mano rankose valgį. 
Neiškentęs pamaniau sau: tu, vargšeli, labiau 
išalkęs negu aš.... ir atidaviau jam pusę savo 
valgio. Bet tą tuojau prarijęs, vėl į mane pa
sižiurėjo ir taip uodega pradėjo mosuoti ir urg
sti kad man net graudu pasidarė. Tuomet ati- 1 
daviau šuneliui ir antrą pusę savo valgio, o aš 
sau pilvą dar labiau diržu susiveržiaū ir alka
nas nuėjau prie savo darbo.

— Taip?!. ... — pamąstė šv. Petras ir už- , 
klausė kapitalisto: — Ar ir tu kada badė j ai?

— Kam aš badėsiu! Ne! — atsakė tas.
— Labai man gaila, — atsakė Šv. Petras, . 

— bet darbininkas turi teisę pirma ineiti į dan
gaus karalystę. A. Padegimas, j

nei

APIE JAPONUS

Japonai nėra maži žmonės. Vidutinis jų 
aukštis yra 5- pėdos 6 coilai. Vidutinis aukštis 
Japonų moterų 4 pėdos 10 colių.

Japonija neturi valstybinės religijos, žmo
nės eina į maldyklas arba ne, kaip kam patin
ka. Tie kurie tiki, priklauso dviem didžiausiom 
tikybom, Buddizmui ir šintoizmui.

Buddizmas Japonijoje labai stiprus, ir yra 
Krikš- 

iš
apie 70,000 Buddistų maldnamių šalyje, 
čionybė Japonijoje užima menką vietą — 
300 Japonų tik vienas yra krikščionis.

Tokyo, didžiausias Japonijos miestas, yra 
sostinė. Jis yra trečias didžiausias pasaulyje 
miestas. Londonas ir New Yorkas yra dides
ni už Tokyo.

AMERIKOS Prairėse (lygumose) yra va
dinami “prairių šunes”, bet jie nėra šunes, tik 
žeme bėgiojančios voveraitės. Jos turi išsiriau- 
sę žemėse “miestus”, kurie yra tokie dideli kad 
kartais užima šimtus ketvirtainių mylių ploto.

'T'OKIU vardu paskutiniu laiku yra išėjus kny- 
’ ga, išleista Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 

Savanorių Sąjungos. Kaip matyti iš įžangos 
tai knyga sutvarkyta Petro Rusecko, autoriaus 
“Baudžiavos” ir kitų jau Amerikoje žinomų 
veikalų. Knyga gyvais vaizdais nupiešia kovas 
už Lietuvos nepriklausomybę.

“Savanorių žygiuose”, be paties P. Rusec
ko, yra dar 31 savanorio aprašyti atsiminimai 
laike pirmųjų dienų, kuomet kūrėsi Lietuvos 
Kariuomenė, ir gana įdomus vaizdai karo fron
tuose su Lenkais, Bermontininkais ir komunis
tais. . ’

šioje knygoje aiškiai lyg matyte matai ko
kios sunkios dienos buvo pirmųjų Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų. Kuomet buvo iškeltas obal- 
sis ginti Lietuvos nepriklausomybę steigiant 
pirmuosius kariuomenės pulkus, Lietuvos jauni-, 
mas gyvai į tą šaukimą atsiliepė. Važiavo iš 
visų kraštų ir stojo Lietuvos kariuomenėn. Sto
dami kariuomenėn vežėsi savo drabužius, kiti 
net su savo arkliais ir ginklais.

Karas yra žiaurus, — pasakys tai kiekvie
nas. Beskaitant “Savanorių žygius” užeini ga
na šiurpių vaizdų. Bet man daugiausia pasi
baisėjo vaizdas aprašytas B. Kulviečio Pagirių 
miestelyje. Kuomet bolševikai užėmė Pagirius 
ir suėmė į nelaisvę keletą sužeistų Vokiečių 
(Vokiečiai tuom kartu išdalies gelbėjo Lietu
viams), tai tol daužė šautuvų kulbėmis tiems 
Vokiečiams galvas 
mė masė....

Bolševikų net 
žiaurioje kalboje., 
vos rytines dalis,
visiems stoti į jų kariuomenę. Neišpildžiusiems 
jų reikalavimų buvo grąsinama sušaudymas.

Už tuos ir panašius žiaurumus Lietuvos 
kariuomenė su pagalba Lietuvos visuomenės, sa
koma toje knygoje, bolševikams -gerai atsilygi
no, išgindama raudomis geradėjus ten iš kur jie 
buvo atėję.

Skaitai “Savanorių žygius” ir negali atsi
stebėti kaip Lietuvos nepriklausomybė buvo iš
gelbėta, kuomet vienu laiku karas reikėjo vesti 
net su 
ninkais 
kuomet 
vosi!

“Savanorių Žygiai” ypatingai įdomu skai
tyti tų vietų Lietuviams kuriose ėjo kovos — 
Kauno rėdybos rytinėse dalyse, apie Vilnių, ir 
išdalies Suvalkų pietų dalyje. Prie pabaigos, 
knygoje telpa sąrašas žuvusių už Lietuvos ne
priklausomybę, kada jie žuvo ir kur palaidoti. 
Viso žuvusių kovos lauke 1,444 kariai. Su mi
rusiais nuo įvairių ligų yra 4,256 asmenys.

“Savanorių žygiai” yra didelio formato ir 
352 puslapių knyga — taigi didesnė ir už “Bau
džiavą”. Knyga išleista Kaune 1937 metais, 
kaina nepažymėta. Sukrauta “Spaudos Fondo” 
knygyne, Kaune. Amerikoje jos pardavimui 
dar nėra. V. P. Banionis.

kol iš jų pakilo vien befor-

atsišaukimai buvo parašyti 
Užėmus bolševikams Lietu- 
buvo išlipdyti atsišaukimai

trimis priešais: su Lenkais, Bermonti- 
ir bolševikais, ir kaip tik tuom kartu 
dar Lietuvos kariuomenė tik organiza-

ŠYMET SUĖJO 100 METŲ nuo išradimo 
telegrafo. JĮ išrado Amerikietis Samuelis Mor- 
se, 1837 metais. Pirmą mintį apie telegrafą 
Morse Įgavo 1832 metais, plaukdamas laiku iš 
Europos į Ameriką, bet telegrafas pradėjo prak
tiškai veikti nuo 1837 metų.

1848 metais pirmutinė Morse’s telegrafo 
linija nutiesta iš Baltimorės Į Washingtoną.

Už kelių metų telegrafą pradėjo priimti ir 
Europos šalys viena po kitai.

PELĖDOS akių lėliukės nesisukinėja duo
butėse, kaip kitų gyvūnų. Norėdama pažiūrė
ti Į šalį pelėda turi sukti visą savo galvą.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Naudinga Sveikatos Knyga
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma Įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p...................$2.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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T R U M P O S
PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.
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ir nežinojau

Miesto Mayoro Raštinėje — ir 
Baltrušaičius

Užbaigęs apžiūrinėjimą Pittsburgho 
likučių (Fort Pitt), patraukiau per patį
miestį į rytus, vykdamas, sulyg pasiskirto pla
no, aplankyti Pittsburgho Universiteto Mokslo 
Katedrą, kur, kaip žinome, yra Lietuvių kam
barys, kurio įrengimui daugelis Amerikos Lie
tuvių yra davę aukų.

Pasitaikė eiti pro Pittsburgho miesto rotu
šę (City Hali), taigi sumaniau užsukti ir pa
daryti vizitą miesto Mayorui, kuris šiuo tarpu 
yra Cornelius D. Scully ir kuris vėl kandidatuo
ja į tą vietą. Lapkričio 2 d. įvyksta mayoro 
rinkimai, ir, kaip išrodo, ponas Scully yra popu- 
liariškas ir bus išrinktas.

Mane tuoj priėmė mayoro sekretorius, p. 
John P. Robin, ir įvedė į paties mayoro rašti
nę. Tačiau ir jis apgailavo ir man buvo gaila 
kad pats mayoras, išvykęs įvairiais svarbiais 
reikalais, tuo tarpu raštinėje nesirado ir greit 
npgryš, todėl man nebuvo tikslo laukti su juo 
pasimatyti. Mayoro sekretorius papasakojo šį- 
tą apie jų santikius ir bendradarbiavimą su Lie
tuviais Demokratais, ir kad Lietuviai smarkiai 
darbuojasi pdge’bėti Mayorą Scully išrinkti.

Sekretorius Robin gerai pasipažysta su vie
nu Lietuviu, p. Norris, kuris užima valdišką vie
tą miesto teisme. Pats telefonu surado p. Nor
ris ir davė man su juo pasikalbėti, 
sikvietė mane sekmadienį susitikti 
tuvių Piliečių Klube.

Iš miesto rotušės, apie 1 vai. 
vau jau į Universitetą.

Tačiau, kadangi buvo pakeliu,
ar vėliau gausiu laiko juos aplankyti, panaudo
jau progą užeiti pas buvusį laikraštininką, dabar 
spaustuvninką, Juozą Baltrušaitį ir jo žmoną, 
Dr. Joanna Baltrušaitienę.

Su Baltrušaičiu jau virš 2Q metų žinomės, 
nes kartą bendradarbiavau jo leidžiamose “Dil
gėlėse”, kurios jau keliolika metų kaip neišeina.

Pirmiausia susitiko mane Juozas Baltrušai
tis. Kadangi mano tikslas buvo surinkti biogra
fijas ir apie žymesnius Pittsburgho Lietuvius, 
čia paduodu biografijas tų plačiai Amerikoje 
žinomų asmenų, kurie darbuojasi socialistų ei
lėse Lietuvių išeivijoje.

JUOZAS BALTRUŠAITIS
Amerikon atvažiavo 1905 metais, bėgdamas 

nuo Rusų persekiojimų. Paeina iš Buktiškių 
kaimo, Griškabūdžio parapijos, šakių apsk., Su
valkijos. Iš Lietuvos pirmiausia išvažiavo mo
kytis į Varšavą 1900 metais, kur pradėjo stu
dijuoti meno mokykloje. Paskiau, porą metų 
gyveno Vilniuje, nuo 1902 metų, lankė Montvi
los meno mokyklą. Rusų persekiojamas už vei
kimą, 1904 metais išbėgo į Šveicariją, Berne iš
gyveno apie metus laiko, ir 1905 metais atke
liavo Amerikon.

Amerikon jį kvietė prie “Vienybės Lietuv
ninkų” tuolaikinis jos leidėjas Paukštys sena
sis. Tada prie “Vienybės Lietuvninkų” dirbo ir 
Juozas O. Sirvydas, kuris išvažiavo į Philadel- 
phiją ir pradėjo leisti socialistų laikraštį “Ko
vą”. Brolis Antanas Baltrušaitis Pittsburghe 
įsteigė spaustuvę, ir Juozas atvyko į Pittsburghą 
1909 metais, kurią jis ir dabar palaiko. Anta
nas gryžo j Kauną 1921 metais.

Juozas turi ir kitą brolį Lietuvoje, Povilą. 
Kiti du broliai jau mirę: Pijušas mirė Rusų ka
riuomenėje, o Andrius revoliucijos laiku kazo
kų sušaudytas.

Juozas per visą savo Amerikoje gyvenimo 
laiką darbavosi prie Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos, prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, prie 
Socialistų Sąjungos, ir socialistu pasiliko.

Tais laikais kai buvo pradėję ineiti į madą 
kooperativai, Baltrušaitis daug darbavosi orga
nizuodamas Lietuvių kolonijose kooperatives 
bendrovėles.

Mėgdamas spaudą, visokiais budais ją pla
tino. Jau 1906 metais su J. O. Sirvydu pradėjo 
leisti juokų laikraštį “Dilgėles”, kurias persikė
lęs į Pittsburghą pats leido iki 1915 metų. Nuo 
to laiko išleido kelioliką įvairaus turinio nedide
lių Lietuviškų knygelių.

Tuo laiku kai SLA. įvedė pašalpos skyrių, 
sako mažai kas norėjo į jį rašytis, taigi buvo 
vienas iš pirmutinių įsirašęs į tą skyrių, paro
dymui kitiems pavyzdžio, nors paskiau vėl iš 
pašalpos skyriaus išstojo.

Pittsburghe darbavosi prie SLA. apskričio 
kaip organizatorius ir sekretorius, ir dabar dir
ba sekretoriaudamas Lietuvių Kambario Fondo 
valdyboje.

Lietuviškus laikraščius skaito ir prenume
ruoja visokius.

Jo sūnūs, Edvardas Baltrušaitis, pabaigęs 
kasyklų ir geologijos inžinieriaus mokslą, dirba 
Gulf Co. aliejaus laboratorijoje. Taipgi yra pa
tėvis Minervai želvytei ir Dr. Albertui želviui, 
kuris praktikuoja Baltimorėje.

■Apie Pittsburgho Lietuvius tiek papasako
jo: Atvykęs į šį miestą Lietuvius rado žemai 
kultūroje stovinčius, visi buvo tik darbininkai. 
Apsišvietusieji Lietuviai negalėdavo čia apsi
stot, išvažiuodavo kitur, pirmiausia į Clevelan
dą, paskui į Chicagą. Pribūdavo ir apsigyven
davo tie kurie galėjo sunkiai dirbti, šiaip gi 
Pittsburgho Lietuviai kaip seniau taip ir dabar 
yra draugingi, geri, nuoširdus. Lietuviai čia 
daugiausia dirbo geležinėse, dabar daugelis už
ima aptarnautojų darbus viešbučiuose, valgyk
lose ir visur kitur.

Papasakojo kad Pittsburgho seniau buvo 
daug daugiau durnų, bet pravesta griežti drau
dimai ir reikalavimai kad durnai iš dirbtuvių ir 
visur butų suvaldyti. Jeigu taip tai tikrai se
niau čia buvo tik durnai, nes ir dabar iš kitur 
atvažiavusiems durnai pirmiausia pasirodo nu
gulę klonius ir net kalnų viršūnes. Seniau gal 
buvo galima durnais kaip debesiais plaukioti....

DR. JOANNA T. BALTRUŠAITIENĖ
Dr. Joanna Baltrušaitienė yra viena iš pa

čių pirmutinių Amerikoje gimusių Lietuvių — 
gimė Vasario 26 d., 1873 metais, New Yorko 
mieste. Jos tėvai buvo vieni iš tų jaunų atei
vių kurie atvažiavo į Ameriką ir čia susipažinę 
vedė, sukurė savo šeimą. Jos tėvai gyveno ir 
vedėsi New Yorke, kur Joanna gimus ir krikš
tyta. Ją krikštijo pirmas Lietuvis kunigas, 
Strupinskas, kuris prisilaikė Duane bažnyčioje 
ir atlikinėjo Lietuviams pamaldas beį klausė jų 

buvo Jonas ir Magdalena 
iš Suvalkijos, kaip ir jų

Tamošiūnas, buvo pirmu-

išpažinčių. Jos tėvai 
Tamošaičiai, ir paėjo 
tėvai.

Jos tėvas, Jonas
tinis Lietuviškų draugijų organizatorius New 
Yorko mieste — sutvėrė pirmą šv. Kazimiero 
draugiją, kuri nepersenai likvidavosi. Jis daug 
dirbo darbininkų reikalais, organizavo unijas 
tais laikais kai prasidėjo smarkus judėjimas už 
unijas. Pats buvo siuvėjas, žinodamas apie 
atvažiuojančius Į New Yorką Lietuvius, tankiai 
nuvykdavo į Castle Garden ir neturintiems pi
nigų ir antrašų pagelbėdavo: duodavo pinigų 
pavažiuoti kur reikėdavo, arba pasiųsdavo į dar
bus kur žinodavo darbininkų reikalauja.

Iš New Yorko vėliau ji persikėlė į Bal
timorę, ten gyveno, baigė medicinos mokslą — 
Women’s Medical College — Balandžio 16 d. 
1896 metais. Baltimorėje ištekėjo už Nikodemo 
želvio.

Kadangi apie Plymouth, Pennsylvanijoje, 
buvo gausi Lietuvių kolonija, želviai persikėlė 
į Plymouthą ir ten ji pradėjo praktikuoti medi
ciną 1897 metais. Tuo laiku Plymouthe jau ėjo 
laikraštis “Vienybė Lietuvninkų”, ten buvo Lie
tuviškos dvasios židinys, taigi ir jai patiko Lie
tuvių veikimas, ir pati pradėjo darbuotis. Tą 
laikraštį redagavo Kaunas, o įsteigėjas buvo 
Paukštis (senasis). Ji pati pradėjo 
rašyti Lietuviškai — tada kada dar 
Lietuviškos gramatikos, ir vartota 
ba. Parodė net vieną savo tų senų
raščių, straipsnį apie akušeriją ir moterų ligas.

Plymouthe pradėjo darbuotis sufragizmo 
idėjai — kovoti už moterų teises, padėjo suor
ganizuoti Lietuvių draugiją, dirbo prie organi
zavimo Tėvynės Mylėtojų Draugijos, buvo 
Literatūrinėje Komisijoje, susirašinėdavo 
tais laikais dar gyvais buvusiais Dr. Vincu 
dirka, Pranu Vaičaičiu, ir kitais.

Plymouthe išgyveno 13 metų — 1909
tais, jau vedus su Juozu Baltrušaičiu, atvyko į 
Pittsburghą ir čia pradėjo medicinos praktiką 
ir darbuotis tarp Lietuvių.

Darbavosi Laisvamanių Susivienijime, So
cialistų Sąjungoje, ir Susivienijimo Liet. Ame
rikoje buvo vice prezidentu ir daktaru kvotėju. 
Dar tik prieš keletą metų nustojo plačiai važinė- 
juš su prakalbomis, o vietoje tai ir dabar rei
kale pasako kalbas. Daug kalbėjo TMD., SLA. 
reikalais ir moterių teisių kovos klausimais. 
Plymouthe gyvendama, socialistų sąrašu kan
didatavo į miesto valdybos narius.

Paklausiau jos kaip ji paliko socialiste. At
sakymas buvo toks: Geismas lygybės, mote
rims ir vyrams, nes matė žmonių vargingą gy
venimą, darbininkų priespaudą anais laikais, ir 
ėmėsi kovoti už žmonių teises. Kovojo už mo
terų teises su vyrais, nes vyrai seniau buvo 
viskas, o moterys turėjo lyg vergės kentėti. 
Moterys neturėjo teisių nei pas kunigus nei tei
smuose — niekur jos teisybės nerasdavo, nie
kas jų pusės nepalaikydavo. Už kitų reikalus 
kovodama, žinoma, daug pati nukentė ir save 
nusiskriaudė, nes tada būdavo persekiojami il
tie kurie ką nors užtardavo.

Ji skelbė ir šeimų mažinimą, nes seniau

mokytis ir 
nebuvo nei 
sena rašy- 
laikų rank-

jos 
su 

Ku-

me-

FILIPINAMS pažadėta pilna 
nepriklausomybė nuo Suv. Val
stijų tik 1946 metais, bet jie 
nenori laukti, reikalauja lais
vės jau 1939 metais. Filipi
nus prie to daug kursto Japo
nija. Amerikos tikslas laukti 
iki 1946 metų yra Filipinus 
nustatyti prieš Japonus per 
sekančią eilę metų taip kad 
nepriklausomybę atgavę Filipi
nai nepasiduotų Japonų įtakai.

NEWARK, N. J., miesto 
sveikatos viršininkas Dr. Cras- 
ter pradėjo agitaciją kad kū
dikiams butų gaminami prie- 
kaiščiai su parašais: “Aš ne
noriu apsirgti — prašau manęs 
nebučiuoti.” Arba:
gali būti pavojingesnis 
bomba”, 
pratint 
asmenis 
kių.

NORI PADARYT BIZNĮ. Da
bartinės Anglijos buvusio ka
raliaus Edvardo žmonos Wallis 
Warfield Simpson namus nori
ma perkelti iš Baltimorės į Pa- 
lisade, N. J., 
muzejum.

AKLIEMS 
Seeing Eye,
New Yorke šymet išmokė 100 
šunų vedžioti akluosius.

PAŠTO inspektoriai iš siun
tinių sprendžia kad Amerikos 
gyventojų moralė žymiai page
rėjus. Per 18 mėnesių Ame
rikos paštuose beveik nesugau
ta siunčiant dorai priešingos 
literatūros, ko pirmiau būdavę 
labai daug, ypatingai karo lai
ku.

“Bučkis 
negu 

Tuomi norima at- 
suaugusius svetimus 
nuo bučiavimo kudi-

parką ir padaryt

PAGALBA. The
Ine., organizacija

NEUŽILGO išgirsime plak
tukų ir pjūklų muziką. Numa
toma kad pirmoj eilėj Ameri
koje bus statoma net 13 mili
jonų namų . Daugiausia bus

vienos šeimos name-
Jų kainos

statoma 
lių priemiesčiuose, 
bus apie $3,000.

VASAROS laiku iš New Yor
ko j Berkshire kalnus penkta
dieniais ir šeštadieniais, savai
tės galams, leidžiami trauki
niai, kuriuose jojikai gali vež
tis savo arklius, dviratininkai— 
dviračius, žuvininkai — laive
lius, ir kitiems sporto įvairu
mams reikmenys. Vienas va
gonas įrengtas šokiams, kuria
me groja muzika.

JAPONIJOJE stiklo dirbtu
vėse 25 darbininkai gauna tiek 
algos kiek Pittsburghe uždirba 
vienas darbininkas. Dėl to Ja
ponų prekės taip pigios.

JAUTIENOS daugiausia su
valgo Argentiniečiai: žmogus 
per metus suvalgo 296 svarus; 
Kanadoj 66 svarus; Anglijoj 
63 svarus ir Suv. Valstijose— 
41 svarą.

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS -

BIJAU KAD NEBŪT 
SKYLĖTAS

GEGUŽIS AP 
DOVANOTAS 

ORDINU

Denver, 
yra ti- 
karčia-

TARP Chicagos ir 
Colorado, traukiniuose 
piška 19-to šimtmečio 
ma-vagonas, kur dega žibali
nė lemputė, 19-to šimtmečio 
rūbais pasirengę patarnauto
jai, apvalių medžių su žievė
mis sienos ir visa sena atmos
fera.

moks- 
Insti- 

vande- 
dugno

SING SING kalėjimo gyven
tojus daktarai tyrė kaip jie 
yra protingi. Atrado kad ka
liniai yra gudresni negu jų sar
gai. Kaliniai yra vidutiniai 
13% metų amžiaus proto, o jų 
prižiūrėtojai 13 metų.

CARNEGIE Institutas Wa- 
shir.gtone jurų gelmių 
lui suteiks naujų žinių, 
tūtas pradėjo tyrinėti 
nynų dugną, gauna iš
medegas, kurios iki šiam lai
kui nebuvo galimą pasiekti. 
Tas tyrimo būdas yra tam tik
ra kanuolė, kuria šaunama į 
gelmes, ir kulka gryžta su ju
rų dugne surinkta medega.

VIDUTINIAI dvynukės mer
gaitės gyvena ilgiau už vaikus 
13 metų.

MOKESČIAI už gasoliną au
tomobiliams Amerikoje yra 2 
centai. Anglijoj 18 centų, Ita
lijoj net 60 centų.

šeimos buvo didelės, daug vaikų; moterys var-
f

Susi-

buvo

go, dirbo, o vyrai girtuokliaudavo.
Sako turėjo progos prisidėti ir prie 

vienijimo išlaikymo nuo sugriuvimo, tuo laiku 
kai tautininkai skyrėsi su kunigais: jai
proga patarti paslėpti nuo kunigų užgrobimo 
Susivienijimo užrašų knygas — jas paslėpė sek
retorius Zaleckas, kuomet ji pranešė kad kuni
gai nori, gavę teismo leidimą, užgrobti Susivie
nijimo dokumentus. Likę tautininkų rankose 
dokumentai davė galimybės tautiškam Susivie
nijimui pasilaikyti. Po to seimo tautinis Susi
vienijimas pradėjo augti ir plėtotis būdamas 
laisvas nuo kunigų kontrolės. Tai buvo 16-tas 
seimas, Wilkes-Barre, Pa., 1901 metais.

Dr. Joanna Baltrušaitienė turi savotiškas 
pažiūras į musų spaudą. Ji užklausė manęs ko
dėl musų Lietuviški redaktoriai nesilaiko jokios

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lių 24 d., SLA. salėje įvyko p. 
Stasiui Gegužiui, buvusiam S. 
L. A. prezidentui, pagerbti 
banketas. Dalyvavo apie 150 
žmonių. Banketo komisijos 
pirmininkas buvo Inž. J. Bal
tus, vakaro toastmasteris A. 
S. Trečiokas. Kalbas pasakė 
nuo rengimo komisijos S. E. 
Vitaitis, Generalinis Konsulas 
Pulk. Jonas Budrys, J. Tyslia
va, Teisėjas F. Laukaitis, iš 
Baltimore, p. Gegužienė ir pats 
garbės svečias St. Gegužis.

Gen. Konsulas Jonas Budrys 
laike savo kalbos įteikė p. Sf. 
Gegužiui Gedimino Ordino žen
klą, ką dalyviai sutiko gausiu 
plojimu.

Muzikalinį programą išpildė 
pp. Gegužių dukterys, p-lė Ge
novaitė ir ponia Kapo, smuiko j Ir ten perlų prisisemti,

Į Į eilutes susagstyti 
Ir sau juos užsikabyti.
Mums gi jo eiles suprasti 
Ir posmus jose atrasti — 
Taip kaip kamuolin suvyti, 
Tolkos siūlai suraizgyti.
Nesivadinu poetas, 
Bijau kad nebūt skylėtas. 
Ką nugirstu ar matau, 
Mašinėle užrašau. 
Jei žodžių nesurandu, 
Geležies neatsikandu. 
Kurie šias eiles skaitys, 
Viską supras — permatys. 
Tik skaitykite, prašau! 

Ku Ku. Pats pasirašau.

GRIGAITIS IR ORDINAI
“Vienybėje” Juozas Tyslia

va štai ką pareiškia:
“šį sekmadienį rengiamos iš

kilmės buvusiam SLA. prezi
dentui St. Gegužiui pagerbti. 
Tose iškilmėse Lietuvos gen. 
konsulas Budrys įteiks šiam 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
darbo veteranui Gedimino or
dino ženklą.

“Tai nieko stebėtino. Kiek
viena valstybė apdovanoja nu
sipelniusius visuomenės • dar
bininkus. Tuo tarpu ‘Naujienų’ 
redaktorius Grigaitis stebisi 
kaip Gegužis galėtų priimti 
‘medalį iš fašistinės valdžios’. 

“Mums nestebėtina kad Gri
gaitis stebisi. Bet mums ste
bėtina kad Naujienų redakto
rius nesistebi tada kai Lietu
vos vyriausybė panašų ‘meda
lį’ duoda Žydų veikėjui. Aną
met panašiu budu buvo apdo
vanotas žinomas žydų veikė- 
as, kilęs iš Lietuvos, Komai- 

ka. Tada Grigaitis ne tik ne- 
istebėjo, bet ta proga, sykiu 
u juo, net nusifotografavo ir 
^veikslą atspausdino Naujie
nose.

“Tai vis Naujienų redakto
riaus karakteristikai.”

Taipgi, Grigaičiui visai plikė 
nenieštėjo kai jis ėmė ir nau
dojosi Lietuvos “fašistinės val
džios” pinigus savo neva an
tram skridimui, kada skridimas 
fau buvo išskridęs....

OT IR BĖDA! Lietuvos ra
šytojo Petro Cvirkos kurinis, 
“Žemė Maitintoja”, Sovietų ro
jaus draugučiams taip patiko 
kad jie išsivertė tą knygą Ru
siškai, o rašytojui Cvirkai už
mokėjo net 3,000 litų! Tai gal 
pirmas toks honoraras už Lie
tuvio knygą. Bet nelaimingas 
Cvirka tų pinigų į Lietuvą ne-“ 
gali gauti — turi važiuoti į 
Rusiją ir ten juos prauliavoti.

Tas Margučio Pustapėdis 
Tikrai velnių prisiėdęs. 
Moka jis eilėm’s kalbėti 
Ir poetams pastebėti, 
Kurie veltui galvas laužo, 
Vaikščiodami rankas gniaučo, 
Jei eilėmis nor’ rašyti 
Taip ilgai turi mąstyti, 
Kad išsunkia savo protą 
Ir nugraužia plunksnos kotą. 
Vienok mano kad daug žino— 
Poetu pasivadino....
Kokis gi iš jo poetas? 
Jeigu protas jam skylėtas.
Palygink eiles Maironio, 
Ir futuristo Brazdžionio, 
Kuris nor’ dausoj skrajoti, ' 
Juroj žodžius sužvejoti; 
Bando dugnan nusinerti

ir piano solo, p. Z. Vitaitienė 
porą dainelių ir jos duktė Ge
novaitė piano solo.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė apie 20 žymesnių sve
čių. Didelį gėlių bukietą įtei
kė Pennsylvanijos svečiai, ku
rių dalyvavo apie 30, ir Vieny
bės Moterų Klubas per p. Oną 
Vinikienę. Gauta apie pora 
desėtkų telegrafų su sveikini
mais, kuriuos perskaitė komi
sijos sekretorius p. Vitaitis ir 
jo padėjėjas V. Bukšnaitis.

Po visko sekė šokiai ir pasi
kalbėjimai. Koresp.

laikraštinės etikos. Kodėl musų laikraščiuose 
tik kolionės, rietenos, be to daugiau nieko nė
ra? šiuo klausimu aš su ja sutinku. Ji matė 
nuo pat pradėjimo veikti tarp Lietuvių kaip 
Lietuviški laikraščiai Amerikoje buvo užpildyti 
tik bergždžiais harniais, kolionėmis, užpuldinė
jimais, o pamokinimų jokių. Laikraščiai visą 
laiką tik savo siaurą politiką varo, be jokios 
atodairos neigia, kolioja ir žemina kitų pažiūrų 
žmones, nežiūrint kaip tie žmonės prakilnus bu
tų. Pasisakė net kad neskaito tų laikraščiuose 
laikraščiuose prigrūstų beverčių polemikų.

žinodama kaip musų laikraščiai vedami, ir 
man užsiminė kad to ką iš jos patyriau neiš- 
versčiau priešingai ir neprirašyčiau nebūtų da
lykų, kaip pasielgia su kitų srovių žmonėmis ki
ti musų redaktoriai ar korespondentai.

SEKA: MOKSLO KATEDROS RŪMUOSE
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Kandidatas j City Coun- 
cil 22-me Warde

MIRIMAI
EVANGELINE BENUŠIENĖ 
42 metų amžiaus, nuo 2088 W. 
17th St., mirė Spalių 25 d., pa
laidota Spalių 28 d., su pamal
domis, kurioj atsibuvo šv. Ma
rijos bažnyčioje.

Liko vyras, Jonas, dukterys 
Konstancija, Pranė, sesuo Ma
rė Skeraitienė, brolis Antanas 
Grigas, gyvenantis Plymouth, 
Pa.

Iš Lietuvos paėjo Putriškių 
k., Balbieriškio par., Suvalki
jos. Amerikon atvažiavo 1910 
metais ir visų laikų išgyveno 
Clevelande.

Laidotuvėse pasitarnavo 
borius N. A. Wilkelis.

gra-
CLARENCE L. YOUNG

BALSUOKIT UŽ McWILLIAMS -
EIKIM SU PREZ. ROOSEVELTŲ

________ ♦-----------------------------------------------------

U

JEAN LIUTKIUTĖ 
RINKTA ATSTO

VAUTI LIETUVIŲ 
NUOTAKĄ”

IŠ-

Jean Liutkiutė, jauna, auk
šta šviesiaplaukė Lietuvaitė, 
praeitų sekmadienį, Lietuvių 
salėje laimėjo ir buvo išrinkta 
atstovauti Lietuvaitę Nuotakų 
Clevelando automobilių parodo
je kitų mėnesį.

Konteste dalyvavo apie 40 
gražių Lietuvaičių, ir teisėjai, 
kurie buvo atėję iš Automobi
lių Parodos rengėjų tarpo, tu
rėjo nemažai žiūrėti ir galvoti 
kuri butų tinkamiausia jų rei
kalingam tikslui.

Rinkimas ėjo paimant iš vi
sų eilės 
kant 6, 
liaus iš 
vienos.

Trys .
sios populiariškos Lietuvaitės: 
Jean Liutkiutė, Rožė Lukoše- 
vičiutė ir Marė Šarkiutė.

Iš > tų trijų pirmutine liko 
Liutkiutė, antra — Lukoševi- 
čiutė, trečia — šarkiutė.

Naudojama bus tik viena, ir 
jai teks visos dovanos ir gar
bė Automobilių Parodos savai-

12, paskui iš jų išren- 
paskui iš jų 3, ir ga- 
trijų dvi, o iš dviejų

paskutinės buvo liku-

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

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.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalų skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

Clarence L. Young kandidatuoja 
į Clevelando Miesto Tarybą (City 
Council). kitam terminui. Jis pa
sekmingai ištarnavo Miesto Tary
boje du metu, ir savo pasidarbavi
mu visuomenės reikalams laimėjo 
užgyrimą kandidatūros į Miesto Ta
rybą kitam 
organiacijų:

Cleveland
Cleveland

cil;
Labor Non-Partisan League,
Painters District Council.
Jis yra Pirmininku komiteto Dar

bo Santikių Tarybos ir kitų miesto 
darbų komisijose.

Balsavimai įvyksta antradieni, 
Lapkričio 2 d. 22-ro Wardo Lietu
viai prašomi balsuoti už YOUNG.

terminui iš sekančių

Federation of Labor; 
Building Trades Coun-

DOVANA MAYORUI 
ĮTEIKTA

Pirmadienį, 5 vai. po pietų, 
Clevelando Mayorui Burton bu
vo įteikta nuo Palangos bur
mistro atsiųsta gintarinė raša
linė su visomis reikmenimis.

Prie dovanos įteikimo daly
vavo p-lė Natalija Kazlauskai
tė, kuri tų dovanų parvežė, 
Marė Mišeikienė, K. S. Kar
pius, kuris buvo įprašytas tų 
dovanų mayorui perduoti, Dr. 
J. J. Kamesis ir Jonas Brazau
skas, Liet. Republikonų Klubo 
pirmininkas.

Mayoras Burton, tokių do
vanų pamatęs, tikrai nusiste
bėjo. Kartu buvo įteikta laiš
kelis nuo Palangos burmistro 
A. Visbaro, ir paaiškinimas kų 
gintaras reiškia ir kur jis gau
namas.

DARŽELIO KALĖDŲ 
DOVANŲ VAJUS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sųjungos susirinkime pirma
dienį nutarta pravesti Kalėdi
nį vajų Darželio naudai, — vi
si Clevelandiečiai ir kitų mie
stų pavieniai Lietuviai, draugi
jos, klubai, kuopos bus prašo
ma padaryti savo Kalėdų Do
vanų Darželiui, paskiriant do
larį, penkinę ar daugiau, sulyg 
išgalės.

Clevelandiečiai įsirengė Lie
tuvių Darželį puikiausį už ki
tų, ir nenorėdami pasilikti už
pakalyje kitų tautų, jas net 
pralenkė, užbaigdami savo Dar
želį. Bet pasidarytų skolų tu
rime baigti mokėti, ir tam rei
kalinga pagalbos dar kartų iš 
vietinių ir kitų miestų Lietu
vių.

Apie tai spaudoje bus pra
nešta plačiau.

Jau baigiasi penktas metas, 
rodos kad dar tik keli mėne

siai praėjo nuo to kai Roosevel- 
tas užėmė šalį valdyti. Iki tam 
laikui šalį valdė Prez. Hoover. 
Tais laikais ši šalis buvo ta 
pati Amerika kaip ir dabar.

Laike jų, Republikonų val
dymo, jie pradžioje, pusėje, ir 
pabaigoje savo valdymo metų 
skelbė kad gerbūvis (prosperi- 
ty) yra tik už kampo, ir tas 
buvo kartojama mėnesis iš mė
nesio, metai iš metų, ir truko 
net keturis metus.

Man, ir tikiu visiems darbo 
žmonėms, pavargo kojos, nusil
po akys bejieškant ii- žiūrint 
tų kampų kur tykojo “gerbū
vis”. Koks tas laikas buvo il
gas ir įkyrus, kad žmonės net 
paliko be vilties sulaukti švie
sesnės dienos šioje aukso ša
lyje. Ir jeigu šalies gyventojai 
nebūtų daugiau susidomėję ir 
nebūtų išbudę iš miego, nebūtų 
paklausę Demokratų vadų, ne
būtų išrinkę Prezidentu Frank- 
lin Delano Rooseveltų, nebūtų 
išrinkę kitų valdininkų Demo
kratų, iki šiam laikui butume 
sulaukę šalyje didžiausių riau
šių ir nesmagumų.

Dabar gi artinasi rinkimas 
Clevelando miesto administra
cijos: Mayoro ir Miesto Tary
bos narių. Dabar turime vėl 
būti gyvi kovoti už savo atei
ties būvį, ir raginti kitus sto
ti į kovų nuo šiandien iki bal- 

' savimų dienos, Lapkričio 2, o 
sulaukę tos dienos balsuoti už 
kandidatų į mayorus JOHN O. 
McWILLIAMS.

Išrinkimas Mayoru John O. 
■ McWilliams reiškia ne tik nau

dų darbo žmonėms turint ma- 
yorų Demokratų, bet tai bus 
ir prisiruošimas, sustiprinimas 
jiegų ateinantiems rinkimams 

’ valstijos ir apskrities valdinin- 
. kų, o 1940 metais išrinkimui 
, vėl Demokrato prezidento.

John O. McWilliams yra De- 
. mokratas, šalininkas liaudies, 
. o ne kelių turtuolių, draugas 

Lietuvių ir visų ateivių, o la- 
. biausia draugas darbo žmonių.

Taigi mes, kaip yra sakoma, 
žemės vabalai, stokime petys į 
petį ir parodykime kad mes 

, esam galingi ne tūkstančiais 
dolarių, kaip McWilliams’o opo- 

. nentas pereitose nominacijose 
, išleido (net $41,112, arba po 

apib 40 centų už kiekvienų gau
tų balsų, ir dar negali įrodyti 
kur tuos pinigus gavo ir kam 
išleido). Mes parodykim kad 
esam galingi balsais. Tai at
likti negali vienas ar keli, bet 
turi dirbti visi, raginti, primin
ti, nurodyti kad balsuoti reikia 
ne dėl kitų bet dėl savęs, nes 
pralaimėjimas šių rinkimų rei
škia daugiau buožių ant savo 
galvos.

čia pat norime priminti kad 
Lietuvių Demokratų Klubas tu
rės masinį susirinkimų pirma
dienį, Lapkričio 1 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. vakare. Kal
bės pats kandidatas į mayorus 
John O. McWilliams ir kiti. 
Prašome visus Lietuvius būti.

Lietuvių Demokratų Klubas 
P. P. Muliolis, Rašt.

SPORTAS

KĘSTUČIO MIRTIS” 
DAVĖ DARŽELIUI 

PELNO
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KAM NORIT PAVEST 3

BASKELBOLININKAI
DEDA DIRBTI

PRA-

pasek-Nežiurint kokios bus 
mes rinkimuose antradienį, In- 
ter Lodge Basket Bali Lyga 
pradės savo 1937-38 metų se
zonų trečiadienį, Lapkričio 3.

Heinie Martin, St. Clair mau
dynės viršininkas_su lygos pir
mininku sutvarkė planus ge
riausiam šio sezono programui 
atidarymo dienai.

Nepraleiskit progos.

galima pasaky-

vaidintojų pu- 
gerai, atsižvel-

roles atliko vi- 
taip kad svar- 
galima ir pra-

______  . _ Buvo 
paminėta pereitų savaitę ^kad 
nuvyktumet anksti 
Bath House, jeigu 
vietų, nes kitaip 
stovėti.

Pirmas lošimas . _
valandų. Lietuvių - tymas lošia į tik užsitiki bet ir gailisi Jo- 
■nonlmbiniomn lnoimn o + irloH

“Kęstučio Mirties” pastaty
mas Lietuvių Kultūrinio Dar
želio naudai buvo pelningas .— 
jei ir kitų gerų pusių apie tų 
veikalų nebūtų 
ti.

Tačiau ir iš 
sės pasirodyta
giant į sųlygas kokiose Lietu
viai teatro mėgėjai paprastai 
darbuojasi.

Nekurie savo 
sai atsakančiai, 
besni trukumai 
žiūrėti.

Veikalas vaizduoja Algirdo 
sunaus Jogailos silpnybes ir jo 
paklausymų svetimų pagundų, 
0 Vytauto, Kęstučio sunaus, 
perdidelį užsitikėjimų savo pus- 

prasidės 7 broliu Jogaila. Vytautas ne

į St. Clair 
norit gauti 
gali reikėti

paskutiniame lošime atidary
mo dienų. Po lošio bus šokis, 
o inėjimas į tų visų pasilinks
minimų tik 5c.

Atsilankykit ir lai visi 
mato kad Lietuvių lošėjai 
gerų paramų.

KAS LOŠIA
štai keli žodžiai apie tai 

loš Lietuvių tyme. Kaip 
yra žinoma, dalyvaus geriausi 
lošėjai kurie per eilę praeitų 
metų sudarė musų tymų. Dr. 
Vito Kubilius, Kapitonas ir 
kitų tymų labai norėtas gauti 
sau, vadovaus Lietuvius. Jis 
taipgi loš su Chase Brass ty
mu, čampionais 1937 metų.

Toliau, lošia Billie O’Braitis, 
kitas lošikas kuris pasižymėjo 
A klasėje su Blipp Coombs. 
. Pete Miller, kuris lošė prie 
White Motors Industrialėje ly
goje. Joe Dubix, Tony Osters, 
Clem Brazis, Elmer Mažeika, 
Pete Vetonis, kuris lošė įvai
riuose Lietuvių tymuose, ir du 
jaunikliai, Bennie Višniauskas 
ir Paul Vitonis.

Taigi Lietuviai įstoję į nau
jų lygų turės darbuotis pakėli
mui musų vardo, o mums rei
kia juos paremti.
I ------

pa- 
turi

kas 
jau

Jurgis K. Venslovas.

Komisijos Padėka
“Kęstučio Mirties” veikalo 

rengimo komisija taria ačiū vi
siems darbininkams kurie pa
sitarnavo perstatymo vakare: 
M. Aluškienei, R. Vitonienei, 
O. Blaškevičienei, K. Miliaus
kienei, A. Miliauskaitei, A. Mi
liauskui, J, Miliauskui, J. Gra- 
žulevičiui, F. Saukevičiui, V. 
Glugodui, Juozui Blaškevičiui, 
L. Šukienei,/ F, štaupienei, ir 
salės direktoriams už nuoširdų 
patarnavimų.

Kartu ačiū ir tiems kų dova
nojo reikmenis veikalo akto
rių vakarienei: Kazys Obelie- 
nis, P. Glugodienė, V. Šukienė, 
K. Miliauskienė, O. Stapulio- 
nienė, J. Blaškevičius, J. Sa
dauskas.

Liet. Kultūrinio Darželio 
Veikianti Komisija.

gailos, užtardamas jį prieš sa
vo rustų ir sųžininga tėvų, Kę
stutį. Pas pasitikėjimas ir 
priveda prie Kęstučio nužudy
mo, o paties Vytauto įkalini
mo, kuris išlieka gyvas tiktai 
gudriu vienos Lietuvaitės iš
laisvinimu jo iš kalėjimo.

Veikalų parašė Kun. Mačiu
lis-Maironis. Apie šį Vytauto 
prietikį ir apie Kęstutį yra ir 
kiti sceniški veikalai, kitokiuo
se rėmuose.

Geriausia savo roles atliko 
šie: Juozas Sadauskas — Kęs
tučio; A. Mačiokas — Vytau-- 
to; Jonas Brazauskas — Krivių 
Krivaičio; P. Bortnikas — Jo
gailos (nors jo asmuo tai ro- 
l<y netiko); P. Glugodienė — 
Julijonos; P. Gailiunas — Skir
gailos; Pranas Sutkus — Rim- 
gailos; Antanas Zdanis — Vai- 
dylos; Jurgis Roversteinąs — 
Ragainės Komtūro; V. Žitkus 
— Misterbrolio; M. Žitkus — 
Eimučio; Aida NavarskaitS — 
Laimutės.

Kiti vaidintojai buvo, turin
ti mažesnes roles: St. Ivinskai- 
tė, Vytauto žmonos; P. Urb- 
šaitė — Jogailos sesers; Al. 
Vanagas — Jogailos kambari
nio. Prie jų minių, kareivius, 
sargybinius ir kt. sudarė šie: 
P .Urbšaitis, J. Derus, J. Alek
na, A. Lincevičius, V. Navars- 
kas, P. Šukys, J. Adomonis; 
P. Akelis, J. Prankaitis, Mare 
šarkiutė, Sofia Kučinskaitė, F. 
Aleknaitė, E. žilingevičiutė, A. 
Cirkelis, Ig. Visockas, M. Trai- 
nauskaitė ir kitos moterys.

Vyriausias teatro mokytojas 
buvo S. Telksnis, jo padėjėjai 
J. Sadauskas, P. Glugodiene, 
P. Sutkus.

Prie dainų pasitarnavo pia
nu p. Aldonna Wilkelis. Šo
kiams grojo Jono Apanaičio 
orkestras.

Programo pertraukomis bu
vo įmaišyta kaip ko netinkamo 
istoriško veikalo perstatyme, 
ir sunkumas buvo su tinkamo
mis scenerijomis, kurių Lietu
vių salėje nėra. Rep.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvų” — tik iš- 
rašykit jų jiems: $3 metams

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

BALSUOKIT Už
OSCAR C. BELL 

T. A. RYAN 
JOS. A. ARTL 

PERRY A. FREY

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

| FOUR STAR CAFE
- ★ ★ ★ ★
• DEGTINĖ, VYNAS, ALUS 

Duodama Geras 
f valgis.
” MUZIKA PENKTADIENIO 
t IR ŠEŠTADIENIO VAK.

JOHN MEYER 
Telef. ENdieott 9162 

į 6512 Hough Avenue 
•M-M-M-M-M-M-?•M-M-M-*

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

::

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St, Clair Avenue Kampas E. 174th St

VADOVAUTI JŪSŲ 
MIESTĄ?

DIDŽIŲJŲ BIZNIŲ DRAUGAMS
ar

TIKRIEMS ŽMONIŲ DRAUGAMS

Rinkimų dienoje Lapkričio 2 
jus privalote pasirinkti tarp:

BURTON
Jr

Didelio Biznio

McWILLIAMS
ARBA ir

Gerovės Daugybei
Jus esat susirūpinę savo gy
venimo sąlygomis —

Didieji Bizniai Ne!

Jus esat susirūpinę apsauga 
savo ir savo šeimos nuo plė
šikų, užpuolikų, ir visokių ki
tokių niekšų ir merginų už
puolikų—

Didieji Bizniai Ne!

Jus esat susirūpinę žemesne 
gatvekarių važinėjimo kaina, 
pigesne elektra, gasu ir van
deniu—

Didieji Bizniai Ne!

Nesiduokit Dideliems Bizniams Suvilioti Jus 
Balsuoti už Burton — JŲ KANDIDATĄ!

Sugrąžinkit Miesto Valdžią Patiems Žmonėms
BALSUOKIT UŽ

X JOHN 0. McWILLIAMS
Pereitų mėtų, Burton ir Didieji Bizniai sakė: “Bal
suokit prieš Prezidentų Roosevelt.”

Šymet, Burton ir Didieji Bizniai sako: “Balsuokit 
prieš McWilliams, nes jis yra Prezidento Roosevelto 
draugas.”

Jus neklausėt pereitų metų, nes Prezidentas Roo
sevelt yra žmonių draugas.

Neklausykit ir Šį Metą!
McWILLIAMS FOR MAYOR CAMPAIGN COMMITTEE =

F. T. MATIA, Campaign Chairman. = 
■■■■■■■n..... linu........ ................................................imi....... ................ .
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MUNICIPAL COURT

Šios rekomendacijos yra pasek
mė balsavimo visų praktikuojan
čių advokatų Cuyahoga Apskri
tyje. 1475 advokatai balsavo.

Mažai yra balsuotojų kurie 
rie pažysta visuos tuos kandi
datus ir žino jų tinkamumų. Tik 
praktikuojanti advokatai juos 
pažysta. Jie susitinka su jais 
teismuose, žino jų atsakantumą. 
Taigi advokatų rekomenduojami 
asmenys bus geri teisėjai.

Jūsų Advokatai Suteikia 
Jums šiuos Naudingus 

Patarimus.

f t

Vaikams Reikmenys
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

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

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

Gražus Broadcloth 
Markšiniai .... 2 už

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

šiltos su Pamušalu
Corduroy Kelnės .... $1.69

$1.00

$1.00

$1.00

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 hožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

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

CLEVELAND BAR ASS’N
. Judicial Campaign 

Committee
James B. Dolphin, Chairman 
John S. Bellamy, Manager 
Kenneth V. Nicola, Secretary

i t

j.

Sugadinti Rakandai
TAISOMI, APMUŠAMI

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas. 

KAINOS ŽEMOS 
Darbas visada garantuojama.

Fumiture Clinic
8125 Wade Park Avė. 

McDonald (49) GArf. 7370

X
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Namų Savininkai 
Nuomotojai

Taksų Mokėtojai
TAKSŲ LEIDĖJAI REIKALAUJA

IŠ JŪSŲ DAUGIAU PINIGŲ!
Aukštesni Taksai reiškia 
Aukštesnes nuomas ir 
Aukštesnes Pragyvenimo Kainas!

— Clevelande —
Balsuokit “AGAINST” The City Bus Levy

Tas padidina jūsų taksus $1,200,000 daugiau.
Tas užtrauks reikalą uždėti daugiau mokesčių.
Lenktyniuojančios transportacijos sistemos sudaro maišatie- 
nę ir prisideda prie gatvių užgrddimo.
Clevelando miesto taksai ir taip yra aukštesni negu kitų di
delių Ohio miestų.

Balsuokit “NO” prie City Charter Tax 
Amendment

Tas padidins jūsų taksus — ne vienam metui bet VISADA. 
Tas leidžia pakelti operavimo kaštus 5 nuošimčiais kas met. 
šie makesčiai padaro sumą $11,000,000 be pardavimo ir ki
tokių taksų.
Tas nesulaikys miesto nuo reikalavimo DAUGIAU taksų. 
Sulyg to priedo, kiti visi taksų reikalavimai galės būti nu
balsuoti paprasta dauguma balsų, vietoj 65 nuošimčių kaip 
yra sulyg dabartinių valstijos įstatymų.

“ge-

— Apskrityje taipgi —
Balsuokit “AGAINST” taip vadinamą 
Welfare Levy

Jie yra peraukšti! Apskrities valdyba pripažysta kad 
rovės” reikalams reikalavimas sumažėjo $1,139,038.88.
Apskritis sutaupys $464,911.00 išimant scrip iš vartojimo. 
Šie sutaupymai sudaro devynis dešimtdalius vieno mill.
JUS privalot pasinaudoti šiuo sutaupymu — ne TAKSŲ 
AIKVOTOJAI!
Tai yra operavimo mokesčiai lygiai kaip jie yra “gerovės” 
tikslui reikalingi pinigai.
Gerovės ir operavimo kaštai šiame apskrityje yra aukščiau
si negu kur kitur Ohio valstijoje.

Balsuokit apsaugojimui savo Namų, savo 
Nuomų, savo Biznių!

THE CUYAHOGA TAX LEAGUE, 
Mark A. Copeland, President, 

616 The Arcade.

i
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“AWFUL TRUTH” PALIEKA

Kaip žinoma, Lietuvoje ūki
ninkai jau iš senovės mylėda
vo sodus. Jei kai kuriose ša
lyse, ūkininko sodyboje, tro
bos stovi plikos tai Lietuvoje 
ūkininkas skaito tą sau už ne
garbę. Jo sodyba yra apsodin
ta medžiais, šeimininkės di
džiuojasi savo gėlių darželiais, 
o ūkininkai lenktyniuojasi vai
sių sodais. Vis naujų atmai
nų vaisių medelių skiepų išra
šydavo iš užsienių.

Dabar Lietuvoje yra daugy
bė savų medelynų, kurie už
augina ir parduoda ūkininkams 
pigia kaina išbandytų Lietuvos 
klimate skiepų. Kad ūkinin
kams padidinti pajamas iš so
dų, yra pakelti muitai už Įveža
mus užsieninius vynus. To 
dėka, savo krašte praplito vais
vynių gamyba ir čia atsiekta 
dideli laimėjimai ne tik kieky
be bet ir aukšta tų vynų ko
kybe.

čia paduodam skaitlines, ku
rios parodo kaip ta šaka vys
tėsi metais. Tos žinios nėra 
pilnos, nes statistika apima 
tik prekybai pagamintą vyną. 
Daugelis šeimų gamina gerą 
vyną savo suvartojimui, kas į 
statistikas neineina.

Taip 1930 metais vyno ga
mybai suvartota 611,000 kilo
gramų vaisių ir uogų ir paga
minta 413,500 litrų vyno, o 
1936 metais 22 įmonės suvar
tojo 832,930 klg. ir pagamino 
676,400 litrų — 852,000 litų 
sumai.

Eksportavimas Į kitas šalis
Vyriausybė j ieško ir randa 

vaisių eksportui rinkas.
1930 metais jų eksportuota 

13,759 tonų už 5,522,500 litų, 
bet tai buvo išimtini metai, 
tokio vaisių derliaus paprastai 
nebuvo, be to, Vokietijoje tą 
žiemą kaip tik dideli šalčiai su
naikino sodus.

1936 m. eksportuota 1,937 
tonų už 749,500 litų. Muitų 
pakėlimu sulaikomas vaisių į- 
vežimas iš užsienių, per tai 
duoda galimybę anksčiau par
duoti vaisius ir uogas, tiek 
šviežius, tiek džiovintus, vi
daus rinkoje.

Pagaliau, ypač blaivybės ša
lininkai, iškėlė naują sumany
mą— gaminti sveikinusį gėri
mą — vaisių sultis. Tai vėl 
nauja pramonės šaka, naudinga' 
dvejopu atžvilgiu: materialiu, 
o ypač sveikatingumu, nes sul-i

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski A ve.)

Šioje vaistinėje užL.ikom vi
sokias namines ir importuota.' 
gyduoles nuo visokių ligų, kaij 
tai nuo aštriojo užsisenėjusii 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi 
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškuroo, nemigės ir visokių ki 
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534

tys yra svarbus maistas vi
siems, tiek suaugusiems, tiek 
mažiems vaikams.

Pirma pradėjo tuo rūpintis 
Blaivybės Draugija. Agrono
mas Valadka Kaune pradėjo 
gaminti vaisių sultis; pradžioje 
pagamindavo 5,000 bonkų, c 
paskutiniu laiku gamina apie 
23,000 bonkų. Be to, norin
tieji galėjo išmokti patys pasi
gaminti sultis, tam tikslui ke 
liose vietose Lietuvoje buvę 
nemokamai mokinama.

Vienok, tokia gamyba nedi
deliu mastu nevisuomet apsi
moka. Todėl, dabar norima 
ir vaisių sulčių gamybą pakel
ti ir išplėsti. Tam tikslui “Pie 
nocentras’’ specialiai statys fa
briką.

Bažnyčios Teismas Iš
teisino, Valstybės — 

Pasmerkė
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Lietuvos teismų praktiko 
j e pirmą kartą buvo panaikin
tas bažnytinio teismo sprendi 
mas.

Dar 1917 metais vienas pra 
voslavas apsivedė Petrapilyje 
ir iš ten atsikėlė į Lietuvą gy 
venti. čia jis su savo žmoni, 
persiskyrė ir vedė katalikę.

Kauno dvasiškijos tribūno 
las pirmutines šio pravoslave 
jungtuves panaikino ir teisė 
tomis pripažino antrąsias.

Tačiau Kauno Apygardos 
teismas ir Apeliaciniai' Rūmai 
bažnytinio . teismo sprendimą 
panaikino, teisėtomis pripažinę 
pirmutines jungtuves, o vyrą 
du kartu vedusį, nubaudė ui 
dvipatystę vienerius metus ka
lėti. “Skm.”

DIRBTINIS MOTINŲ PIE
NAS VAIKAMS. “Pienocent
ras” nutarė atidaryti Lietuvoje 
fabriką, kuriame bus gamina 
mas specialus dirbtinis motini, 
pienas kūdikiams. Ryšium si 
tuo į Daniją buvo išvykęs Pie 
nocentro direktorius Jackevi
čius.

APSAUGOJA ŪKININKUI 
NUO TARPININKŲ. Žemei 
Ūkio Rūmai pavedė Amerikos 
Lietuvių bendrovei ‘Drobė’ su 
pirkinėti iš ūkininkų vilną tek 
stilinei pramonei. Ūkininką 
už vilną kasmet gaus iki 4 mi
lijonų litų. Bendrovė “Mais
tas” rūpinasi gi avienos eks
portu ir jau surado užsienyje 
rinkas Prancūzijoje ir kitur 
Greit turėsim Lietuvišką avie
ną ir Jungtinėse Valstybėse. 
Tokiu budu padaroma ir ta ša
ka ' ūkininkui pelningesnė.

I EVA’S Į 

i ,5
i Dry Cleaning
* jJ Senas Drapanas padarom .- 
t kaip naujas, išvalom ir į 
t sutaisom. j
T j
į EVA PETRAITIS į

Smulkios Žinios
Pas O. Kazlauskienę lankėsi 

Margareta Kašinskaitė iš Pitt- 
įton, Pa.

Nekurie Lietuviai Akrone 
iradėjo ženybiniame gyvenime 
tesutikti, skirtis, ir kaip vie
los Angliški laikraščiai prane
ša, padavė teisman persiskyri- 
no prašymą Stella Beleckaitė 
įuo savo vyro Goodhue, ir M. 
Gervitavičierė nuo savo vyro 
Sroniaus Gervitavičiaus.

SPALIŲ 13 d. netikėtai, vos 
/ieną dienę sirgęs, mirė Liud- 
zikas Svitelis, pavienis, apie 
>2 metų amžiaus. Velionis iš 
sietuvos paėjo Joniškio parap., 
liaulių ap. Jis plačiai Ameri
koje gyveno, o nuo 1923 metų 
ipsigyveno Akrone. Buvo tau
rus. Jokioj Lietuviškoj orga- 
tizacijoj nepriklausė ir nuo 
lietuvių laikėsi nuošaliai.

Velionis paskutiniu laiku tu- 
•ėjo teisme bylą prieš savo 
landraugus, ir mirė nesulau- 
<ęs bylos pabaigos. Bylinėda- j 
nasis apleido savo namus ir 
ipsigyveno pas gerus Lietuvius 
1. Vinaičius. Kadangi čia jo
du giminių neturėjo tai mi- 
us jam, jo laidotuvėmis rupi- 
tosi Juozas ir Liudvika Vinai-j 
;iai.

Velionis palydėtas į kapines 
lidelio būrio Lietuvių, Spalių 
16 d. Graborium buvo Kučko, 
> daugiausia pasitarnavo prie 
o esantis Lietuvis laidotuvių 
lirektorius Kamešįs, kuris at
iko laidojimo apeigas Lietuvių 
laiboje.

Lietuvoje rodos yra velio- 
tio brolis.

SPALIŲ 16 d. Lietuvių Po- 
itiškas Klubas surengė pra
kalbas, kuriose kalbėjo kandi- 
lat|į į miesto mayorus teisė
jas Paterson ir kiti. Publikos 
uvo daug. Mąstanti piliečiai 

jirdėję jų kalbas gali pasirin
kti už ką balsuoti.

Tą patį vakarą, Akrono pa- 
zieniai Lietuviai, kaip vyrai 
;aip ir moterys, surengė poki- 
į Taručių namuose. Nuotai
ka buvo graži. Kalnas.

PADĖKA. Šiuomi dėkojam 
zįsiems kurie dalyvavo šerme
nyse ir palydėjime į kapus 
Liudviko Svitelio kūno, kuris 
juvo palaidotas Spalių 16 d. 
Lai būna jam ramybė amžina, 
ižbaigus savo paskutinę kelio- 
’ę. L. ir J. Vinaičiai.

Amerikonas Filmavo 
Lietuvą ir Kitas Balti

jos Valstybes

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.
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6702 
Telef.

Superior Avė.
H Enderson 5699

for Savings Bldg.
Namų KEnmore 474O-W

pa-

P. J. KERSIS
809 Society

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusi patarnavimų.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dtl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Lietuvoje šią vasarą viešėjo 
.iiiomas Amerikietis filminiu- i 
cas, Kapt. L. A. Till. Jis per, 
eletą ten buvimo dienų nufil- 
navo įvairias gražesnes ir' 
■harakteringesnes vietas ir iš 
ų sudarė apie 3,000 metrų fil- 
ną apie Lietuvą. Filmos yra 
■palvuotos, taigi Amerikiečiai 
natys Lietuvą gyvą, su pilnu 
Lietuvos krašto spalvingumu. '

Iš Lietuvos Kapt. Till nuvy
to ir į Latviją ir Estiją pana- 
■iam filmavimui.

Kapt. Till savo filmą rodys 
ymesniuose Amerikos mies- 
uose, .Ta filmą bus savo rit
ies propaganda aplankyti savo 
blimas tėvynes, šalia tų fil
mų bus jo paaiškinamos pa
skaitos apie tuos kraštus ii 
įurodymai kaip į juos pato
giausia nuvažiuoti.

r

APDRAUDOS REIKALE
Mos ošimi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. . MUEIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
Cleveland HEnderson 6729

1

r

6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 -
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AUGA NAUJI FABRIKAI. 
Prie Kauno, Vilijampolėje, jau 
įaigiama statyti antras gumos 
abrikas, kuriame dirbs apie 
90 darbininkų.

S M U I K O S
Pirkit smukų, colio, taipgi smi

lus ir dėžės instrumentams iš.;imo- 
įėjimu. Duodame į kreditų. Mes 
mportuojhm visokių išdirbinių ge
riausias smuikas. Taipgi taisome.

SCHMIDT BROS. CO.
2063 East 4th St. Cleveland 
Room ‘‘02 Frcderkk Bldg. (49) 1

(Tarp Euclid ir l’rospect)

Hippodrome Theatre vedėjai 
praneša kad filmą “AWFUL 
TRUTH” (Baisi Teisybė) pa
liekama dar kitai savaitei, dėl 
jos didelio populiariškumo.

Irene Dunne ir Cary Grant 
turi vadovaujamas roles, ir jų 
vaidinimas toks puikus kad vi
si turėsit didžiausio malonumo 
tą' paveikslą matydami.

Veikalas kuris bus rodomos 
kitą savaitę po šio, yra taip 
pat neapsakomai juokingas — 
tai “Ali Baba Goes to Town”, 
ir tai yra pirmas paveikslas 
dviejų metų bėgiu kuriame pa
sirodo didžiausias juokarys 
Eddie Cantor.

Tame veikale bus didelis su- 
tuokimas gerų scenos ir radio 
artistų kaip Tony Martin, .June 
Lang, Louise Hovick, Rolar.d 
Young, Raymond Scott Kvin
tetas ir daug kitų.

J^AKE JHEATR£

iŠRINKTAS AUKŠ- 
TON BANKU REI

KALŲ VIETON

Henry S. Sherman

POLICIJA GAUDO 
AUTOMOBILISTUS

Policijos komisijonierius Do- 
nahue sukoncentravo policijos 
motorciklius ir nelaimių išven
gimo skadros sargybą ant St. 
Clair avenue ir kitose rytinės 
miesto dalies gatvėse. Jo įsa
kymas paremtas ant 197 mir
tinų nelaimių ištikusių trafike 
nuo šių metų pradžios. Tas 
raportas parodo kad ant St. 
Clair avenue buvo daugiausia 
tokių nelaimių. Visi nelaimin
gi atsitikimai ant St. Clair avė. 
atsitiko naktį tarp 7:40 vai. 
vakare ir 5:40 ryto.'

Ant Superior avenue ištiko 
sekantis didžiausias skaičius 
užmušimų, kurie irgi, išsky
rus du, buvo nakties laiku.

Automobilistai bus gaudomi 
už greitą važiavimą ir bus at-'

sakančiai nubaudžiami.
Pėkstieji nepasitikėkit ant 

policijos jus apsaugoti, nes po
licija kaltins automobilistą tik 
tada kai jis žmogų suvažinės. 
Saugokitės patys save ir nie
kad nebandykit bėgti per gat
vę skubomis, jeigu kelias nė
ra tyras. Geriau minutą pa
laukti iki atsidarys perėjimas 
kaip reikia, negu skubėjant bū
ti sužeistu arba užmuštu.

PUOŠNUS RŪBAI
Čia galit gauti vestuvėms ir šiaip 

reikalais puikius full dress, tuxedo 
siutus ir tt. už žemų kainų. Pasi- 
puoškit musų puikiais naujais siu
tais kuriuos išnuomojame tik už 
keletu centų. (49)

DRESS SUIT RENTAL CO.
235 The Old Arcade

Geo. H. Schvvane, Mg r. MA 5856
M

‘THERE GOES THE GROOM
šis paveikslas pagamintas Į 

grynai palinksminimui. Jame 
nėra nieko mokinančio ar ro
dančio gyvenimo sunkumus, o 
tik nuolatinis ištisinis juokas 
nuo pradžios iki galo. Tas pa
veikslas bus pradėtas rodyti 
Lake Theatre šeštadienį, Spa- 
.ių 33 d.

Vaidinime dalyvauja pažy
mus asmenys, Burgess Mere- 
dith, Ann Sothern, ir Mary 
Bo’and.

Jame atvaizduojama keista 
padėtis kai Meredith sugryžta 
namon po kelių metų ir žada 
apsivesti. Jo mylimoji, tačiau, 
nuo jo atšalus, atsako jam. Jis 
jai keršydamas pakalbina jos 
seserį ir ta sutinka .eįtį. Ta
da jam prasideda bėdos atsi
kratyti jos, ir iš to prasideda 
nepertraukiamas juokas.

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos MaldaknygesU~Ražančiai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai raVfeikslams 
Rinkinys Kalėdų Ddvanų 

HENNINGER’S ARTĮ STORE 
88“9 Superior Ą.ye,

GArf. 3711 (49) ' ClfšvUand, 6,

M. W. KUDŽIUS
Visiems Gerai žinomas 

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS 

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

1186 East 82nd Street

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

Mordus Upholstering
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

Gerų Naudotų Baldų
galima gauti j,į

J. Wurrr. Mcving Co.
8310 Superior Avė.

Moving Stpragė
HEnderson 4949

Teatrui ir Maskaradui
Turim dideli pasirinkimų teatra
liškų ir markaradamj kostiumų 
pardavimui ir išnuomavimui. Yra 
visokių charakterių kostiumų, uni
formų visų tautų pasaulyje, *ir 
vaikų bei gyvulių kostiumų. Ko 
neturim, tuoj padarom. (52)
Viršuje. Cleveland, Ohio

Krause Costumss, Ine.
1035 Chester Avenu^

Patogi Vaistinė
Jūsų daktaro receptus išpildysim 
tikriausia, ilgų metų vaistininke 
patyrimu. Turim puikių Kalė
doms dovanų gražiose dėžėse, ir 
visokių tualetinių reikmenų.

Andrew A. Yaeger
66 2 Wade Park Avė.

(53 j Cleveland

La'krcdžhi Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kilų '.’.ayką 

Taisytojas
DEIMANTAI, ŽIEDAI, LAIK

RODĖLIAI, RADIO SETAI 
IR TŪBAI

Jos. Konecriig 
6407 Superior Avenue 

Netoli E. 65th St. (52)

Šiose dienose seno didelio Cleve
lande banko, Society for Savings, 
prezidentas Henry S. Sherman lai
mėjo pažymių vietų, tapęs išrink
tas prezidentu taupymų divizijoje 
American Bankers’ Association. Jo 
išrinkimas paskelbta metinėje kon
vencijoje Bostone.

Mr. Sherman buvo prezidentu 
viršminėto Clevelando banko nuo 
Gruodžio 28, 1933 metų, kuomet jis 
į tų vietų buvo pakeltas iš vice pre
zidento. Su Society for Savings 
jis darbuojasi nuo 1921 metų.

Pirm to jis buvo direktorium 
Centrai National Banko. Society 
banke buvo išrinktas iždo globėju 
1924 metais ir plačiai apsipažino su 
banke reikalais dirbdamas banko 
taryboje ir įvairiuose komitetuose. 
Birželio mėne.-į 1933 metais tapo 
išrinktas vice prezidentu.

Kuomet jis buvo paprašytas pa- 
rekšti savo nuomonę apie banki
nius .reikalus, Mr. Sherman atsakė 
neturi ko daug pasakyti išskyrus 
kad dirbs ■ sunkiai ir stengsis žiūrė
ti apsaugos depozitorių pinigų.

Henry S. Sherman gimė šiame 
ntiecte 58 metai atgal. Mokinosi 
Vale. Universitete 1902 metais, ir 
metus laiko studijavo žymioje mo
kykloje Boston Tech.

PL ATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

■ o “VIENYBĖ“. 
“MARGUTIS”.

“AMERIKOS LIETUVIS”

DELLA C. JAKUBS*“
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

WILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292

■UiijUinii iniiiiimiiuiiminiAAitiiiuiiiiiti iiuhih

S A M A S J E WELRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir- 
miarsia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausj rinkinį visu šių 
reikmenų. Taipe-i esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas • žemomis kainomis.
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VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 

KREIPTIS ŠION KRAUTUV^N.
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JISAI PRADĖJO

NUO

BIEDNO VAIKO

J
 ĮSAI'gerai atsimena pirmutinį dolarį kuri jis sutau

pė — ir kaip sunku buvo dadėti prie jo kitus. Ta
čiau tai buvo tie reguliariški savaitiniai padėliai 

Clevelando vienatiniame savitarpiniame taupymų ban
ke, kurie pagelbėjo jam prasisiekti ir pasinaudoti kuo
met pasitaikė pirmutinė didelė ir svarbi jo gyvenime 
proga.

Ar JUS pradėjot savo taupymą?

ttt ilw ffiity nf ffileueluttč
INKORPORUOTA 1849

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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NEPAPRASTAS K. S. Karpiaus 20 metu ‘Dirvos’ redagavimo Sukakties minėjimui

ir Prakalbos

PROGRAMŲ DALYVAUS

MARIJONA RAKAUSKAITE
Soprano—Lietuvos Operos artistė iš Kauno

K. S. KARPIUS A. VANAGAITIS
“Dirvos” redaktorius Komp., “Margučio” red.

JUOZAS TYSLIAVA
Kalbėtojas—“Vienybės” redaktorius, iš Brooklyn, N. Y.

MALVERN E. SCHULTZ
Latvijos Konsulas Clevelande

Sekm.Lapk.-Nov. 14
Lietuvių Saleje

Tikietai po 50c visiems. Keletas vietų po 75c.
Salė atdara nuo 4:30 vai. Programo pradžia 5:30.

Šokiai nuo 8:00 vai. — Įžanga j šokius 25c.

DALYVAUS LATVI
JOS KONSULAS

Kaip jau buvo pereitame nu- 
metryje pranešta kad į Cleve- 
landą atvyks Lietuvos operos 
artistė Marijona Rakauskaitė, 
kompozitorius Antanas Vana
gaitis ir' “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava — tai jie 
atvyksta dalyvauti “Dirvos” 
redaktoriaus K. S. Kurpiaus 
“Dirvos” redagavimo 20 metų 
sukakties paminėjime.

Tas didelis programas ren
giamas Lietuvių salėje sekma
dienio vakare, Lapkričio-Nov. 
14 d.

Rengimo komisija gavo dar 
žinių kad šiose iškilmėse daly
vaus LATVIJOS KONSULAS 
Clevelande, Malvern E. Schultz 
ir žinomas tautininkas veikė
jas Juozas J. Bačiunas su žmo
na iš Tabor Farm, Sodus, Mich.

Svečiai aplankys Clevelando 
Lietuvių Darželį tą pačią die
ną, lygiai 4 vai. po pietų.

Plačiau apie tai bus praneš
ta kitame “Dirvos” numeryje, 
(žiūrėkit skelbimą šiame pus
lapyje viršuje.)

SVEČIAVOSI. Pas savo pa
žystamus lankėsi Elzbieta Lau
rinaitis iš Detroit, Mich.

Ona Karpienė lankosi rytinė
se valstijose pas gimines Pro- 
vidence, R. I., ir Boston, Mass.

Ji savaitę laiko praleido New 
Yorko, paskiau išvažiavo Nau- 
joion Anglijon.

BANDYKIM ATSILAIKYTI PRIEŠ JUOS!

SU KUO SUSIDURIA TAKSŲ MOKĖTOJAI
šį vaizdelį parodantį kaip 

plikas, iš visų pusių lupamas 
taksų mokėtojas susiduria su 
naujais taksais ir kokią progą 
jis turi prabėgti pro juos. Jo 
kelią užstoję gauroti taksai — 
taksai už viską, ir visoki ap
sunkinimai, ir jieškojimas dar 
uždėjimui naujų taksų.

The Cuyahoga Tax League 
prisiuntė šį vaizdelį ir kartu 
straipsnį, kuriame ragina bal
suotojus vėl eiti balsuoti prieš 
tuos taksus Lapkričio 2 d.

Taigi, visi kurie turit teisę 
balsuoti, būtinai eikit ir bal
suokit prieš tai, ypač namų sa
vininkai, biznieriai, ir nuomo
tojai.

County Tax Levy paliečia vi
sus apskrities balsuotojus, šį 
kartą apskrities valdyba prisi- 
sipažysta kad “gerovės” reika

$100 VILNIAUS 
REIKALAMS

Iš Spalių 17 d. rengto Vil
niaus užgrobimo paminėjimo 
Vilniui Vaduoti Sąjungai pa
sidarė visas šimtas dolarių pel
no ir šiose dienose VVS sky
riaus pirmininkas Alekas Ba
nys persiuntė čekį į Lietuvos 
Gen Konsulatą New Yorke iš
siuntimui į Lietuvą.

Tas parodo kaip vieno žmo
gaus pasidarbavimu daug ga
lima padaryti, o jeigu visi vie
tos Lietuviai išvien darbuotų
si, tada butų daug galima nu
dirbti ir paremti visus musų 
tautinius ir kitokius viešus rei
kalus. Užtektų rėmėjų ir pa
rapijoms, ir Darželiui, ir salei, 
ir laikraščiams.

Clevelando Lietuviai turi pa
sistengti atsikratyti iš savo 
tarpo visus suiručių kėlėjus, 
pasalingus kurstytojus ir me
lagius ir šmeižikus, tada galės 
atlikti gražius darbus ir pui
kiai tarp , savęs sugyventi.

Visuomenė turėtų pagalvoti 
ko tie trukšmadariai siekia: 
jie nedirba nieko naudingo, tik 
nuolat kliudo tiems kurie dir
ba ir plėšia jiems garbę, patys 
negalėdami sau jokios pagar
bos užsitarnauti. Rep.

MOTINOMS
Willson Jr. High mokyklos Tėvų- 

Mokytojų susirinkimas bus laiko
mas trečiadienį po pietų, nuo 2:00 
vai., Lapkričio 3. Bus paskaita te
moje. "Jaunimas, Jų Reikalai ir Iš
vados”. Kalbėtoja bus Miss Mar- 
jorie Boggs.

lams reikalinga suma sumažė
jo $1,139,038.88. Taipgi ji 
sutaupys kitą metą $164,911 
sumą ištraukiant “scrips”.

Iš tų sutaupų tyrėtų pasi- 
nauti taksų mokėtojai ne tak
sų leidėjai.

Taipgi yra gerai žinoma kad 
“gerovės” kaštai šiame apskri
tyje ir išlaikymas daugelio šio 
apskrities politikierių viršinin
kų atsieina daug brangiau ne
gu kituose apskričiuose Ohio 
valstijoje.

Todėl Lyga prašo jus bal
suoti prieš County Tax Levy 
antradienį, Lapkričio 2.

Prieš Cleveland Charter 
Tax Amendment

Taipgi įsidėmėkit kad šiuo
se balsavimuose siūloma mies
to čarteriui taksų priedas —

1938 m. Kaledoriai jau 
Duodami

Kurie vietiniai skaitytojai 
nuo dabar mokės savo prenu
meratą už “Dirvą”, $2.00 už 
visą metą, gaus DOVANŲ pui
kų didelį 1938 metams sieninį 
Kalendorių. Kalendoriai jau 
gatavi.

Taipgi šiuos kalendorius ga
lima jau dabar gauti pirkti pa
siuntimui giminėms į Lietuvą.

Kurie norit pasiųsti Kalėdų 
dovanų pinigų į Lietuvą, kreip
kitės į “Dirvos” agentūrą.

Lietuvos Lašiniai 
Clevelande

Juozas Blaškevičius, apsilan
kęs New Yorke, užsisakė dide
lę įvairybę Lietuvos maisto 
produktų, tarp kurių yra: Lie
tuviškų lašinių, kumpių, sal
dainių, agurkų, Lietuvoje ga
minto kondensuoto pieno ir ki
tokių prekių. Jo krautuvė ran
dasi 1168 East 77 street, kam
pas Donald avė. (prie E. 79 
street).

SERGA. Mrs. Anna Marsh, 
“Dirvos” skaitytoja, pereitą 
savaitę turėjo operaciją šv. 
Jono ligoninėje, šiose dienose 
gryžo į namus ir eina sveikyn

Taip pat buvo susirgęs biz
nierius Jonas P. Kvederas — 
jau taisosi.

kas duos politikieriams teisę 
ant visada pasikelti sau taksus 
— tų nuolatinių taksų šiame 
priede pasidarys $11,000,000, 
neįskaitant “sales tax” ir ki
tokių taksų.

Tas nesulaikys miesto val
dybą reikalauti daugiau taksų.

Taigi balsuokit “NO” prie 
šito klausimo.
Atmeskit Cleveland Bus Levy 

Miesto taryba sumanė pra
vesti busų pirkimo taksus, ku
rie uždės dar $1,200,000.

Miesto taksų rata dabar yra 
daug aukštesnė negu kitų di
delių Ohio miestų.

BALSUOKIT “AGAINST” 
County Tax Levy.

Balsuokit “No” prie Cleve
land Charter Tax Amendment.

Balsuokit ‘Against’ City Bus 
Tax.

Phone: ENdicolt 4186

U N C E N S O R E D| less nites in my life have 1 had 
the opportunity of meeting such 
an unaffected person. Try as you 
may to taunt her with jibes or 
even sarcasm, she just won’t be 
perturbed, that all — and a wo- 
man at that!

SIDE GLANCES
BY K. J. M.?

Hallovve’en . . . 
the nite of gob- 
line, ghosts, old 
w i t c h e s, ete. 
This particular 
day of tnisgiv- 
ing is known as 
the vigil of Hal- 
lowmas, or All 
Saints Day. The 
day in itself has 
as many inter- 

pretations of origination and signi- 
ficance as the stock market and its 
manipulation. One item of interest 
that I did run across is the fact 
that several hundred years ago ev
ery family lighted a bonfire in their 
backyard, each member surrounding 
't, and chanting hymns of ritualis- 
tic strains, supposedly interceding 
o the overly active fairies to be 
'ood to them.

Times have changed tho. Now 
nstead of a fire, merchants stand 

behind dimly lighted store windows 
jvaiting to chastice the kids who 
'.vax or deface their windows and 
torefronts. Personally, I’m not one 

>f those driw-faced apostles who 
.-.an’t stand having the kids and even 
the oldėrs play their harmless būt 
annoying pranks. ‘Tis one of those 
rare days of the year, when people 
can don false-faces and leave their 
hair down, just lettin’ themselves 
?»•

I ran ūttb' a strange fact about 
this day of enchantment lašt week. 
A professional hobo tangled with 
me in a discussion wherein he was 
seeking enough money to go up to 
New Hampshire. Sakes amercy, I 
'.tad heard oodles of stories about 
a couple more cents to make up 
carfare to seek employment būt 
here’s a ’bo that wants to go sight- 
seeing yet. Being inquisitive — 
I sought the reason.

“Well”, says the bum, “if I can 
reach one of the New England 
statės before Hallowe’en, I’m made 
for the ręst of the winter. You 
see the majority of the populace 
are Scots, English and some Irish, 
very gullible nationalities to super- 
stitions. They are of the belief 
that if the first caller on All Saints 
Day, is a dark haired person, they 
will have good luck till the follow- 
ing year. Many of them are so 
happy when I start ringing their 
doorbells to panhandle, that they 
lavish me with gifts and money.” 
Proving that even a hobo has his 
day.

A DARK HAIRED MAN —
Shall cross your path of life. 

That’s part of one of the stories 
told by our non-professional Lith
uanian fortune teller, at a recent 
card party. Ordinarily we expect 
a card fortune teller to be a strag- 
bly-haired, sharp-faced, old hag, būt 
here we have a very affable and 
congenial young lady in the per
son of Mrs. I. Šamas, wife of the 
jeweler. Some say she’s good — 
others<"don’t agree, būt anyhow she 
has plenty clients and fun at card 
parties.

WELL N0W —
Miss Catherine Gudzunas is one 

of these illusive sort of persons, būt 
this dutiful person sorta kinda got 
her napping. Yawsah, lamped her 
tugging away at a mortcyclist’s 
sleeve, while deeply absorbed in a 
conversation with šame. That alone 
wouldn’t even make second rate 
news būt the fact that upon leaving 
she admonished and cautioned him 
to be careful making turns, etc. — 
what’s your opinion?

NEVER IN A MILLION —
Years, will there be another . . . 

Aldona Zubin. ‘Course I could 
rave about her sparkling black eyes, 
or her inborn leve of teaching (a 
school teacher by trade) būt ah 
uh. Never in all the 60 odd sleep-

Youth’s Forum

KESTUČIO MIRTIS MEMO —
I actually appreciated seeing a 

woman’s shapely limb after looking 
at some of those mishaped laigs 
of a couple of them thar men actors. 
We even caught Martin Žitkus with 
his pants legs up, only to prove 
that he’s a little effeminated around 
the mid-section.

PROEABLE —
Many folks undoubtedly are won- 

dering tvhy Rosemary Muliolis had 
her picture published as one of the 
entrants in the Bride Contest, then 
failed to appear on the dance floor 
— perhaps it was sisterly love, do 
ya think!

ATTENTION —
Boys, men and would-be’s, lend 

me yore ears, if you have a girl- 
friend and think she’s the cream 
in your coffee, don’t let her sour 
by permitting her to vacation to 
Canada. You should see the extree 
;wellegant fotos Alice Baltūsis has 
of Canadian gentlemen — boy they 
know how to hold ‘em (the girls) 
when posing too!

D1SCOVERED —
Miss Connie Raymond, recently 

injured, while attempting to play 
tag with an auto, when it wanted 
to play bingo, has a novel manner 
in which to remember her personai 
friends, who visited her in the hos- 
pital . . . she composes a poem 
about them, thereby sending her 
thanks.

Lithuanian Honored at 
Lehigh University 

(Irvington Herald)
Keiste Janulis, son of Mr. and 

Mrs. Domas Janulis, Irvington, N. J. 
was initiated this week into the 
Lehigh University chapter of Pi 
Delta Epsilon, riational hortorary 
journalistic society. Now a senior, 
he was graduated in 1934 from Ir
vington High where he was active 
'n dramatics, as an editor of the 
Torch, and as member of Severai 
clubs.

Janulis was a member of the 
board of the Brown and White. 
Lehigh’s semi-weekly newspaper, for 
three years, served as its news 
editor lašt year, and recently was 
elected make-up editor. He also 
contributed to the Lehigh Review, 
the campus monthly literary maga
zine.

He served in Mustard and Cheese, 
Lehigh’s dramatic organization as 
author-director of the University’s 
weekly radio program over station 
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| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY |
| PRANAS KUNCAITIS, Savininkas |

I 4023 E. 141 STREET Telefonas WA,h. 3227 |

DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

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

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

J visada klauskit NEW DEAL DUONOS j 
Šllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii

WCBA in Allentown, Pa., for two 
years. Janulis sočiai fraternity is 
Sigma Phi Epsilon. He stands in 
the upper fifth of his class.

S P O R T S
Regardless of the outcome of our 

Tuesday election, the Inter-Lodge 
Basket Bali League, will open its 
1937-38 season, Wednesday, Nov. 
3rd. Heinie Martin, Sup’t. of St. 
Clair Bath, and President of our 
league, has completed plans for 
the best program this league has 
had on its opening date. -

DON’T MISS IT. We wrote in 
lašt week’s columns about getting 
down to St. Clair Bath early, and 
we repeat it this week, if you want 
to get a good seat; get down as 
early as possible otherwise you 
may have. to stand. The first of 
the games starts at 7 o’clock, our 
team plays the feature game (the 
finai) on this opening day program. 
There will be dancing after the' 
game, and entertairiment between the 
halves ■— the admission . . .5 cents.

Be down and let them know that 
the Lithuanian teams has good sup- 
port

WIIO WILL PLAY?
A word or two on who will play 

on the Lithuanian team vvould not 
be a miss at the present time. As 
you will notice from our roster, 
that narnės that are, or were well 
knotvn in basket bąli circles in the 
past few years, make up our team.

Dr. Vito Kubilius, captain and al
so much sought player by other 
team/i, will lead our boys, he also 
will play with the Chase Brass 
team, champions of 1937. “Billee” 
O’Braitis, another player who has 
made good in Class “A” with Blepp 
Coombs, “Pete” Miller who starred 
for White Motors in the Industrial 
League. Joe Dubix, Tony Ostus, 
Clem Brazis, Elmer Mažeika, Pete 
Vitonis who have played on various 
Lithuanian teams, and two youngs- 
ters, Bennie Visnauskas and Paul 
Vitonis. It’s up to these boys to 
blaze the Lithuanian name across 
a new field, a new league, to the 
top! as it done in other leagues.

B
ANGLIS IR MALKOS |

Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas f 
Original Pocahontas ....................................................... $9.05

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies. 4
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ............ $9.05
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ............ 7.95
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir fumasams . 7.95 
West Virginia Lump ..........\............................................6.50
Sun King Lump ................................................................ 6.95
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas ............................ 4.85

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

6820 Superior Av. Cleveland, O.

THE WINNER

Miss Gene Lutlais

Attractive and amiable, Gene Lut* 
kus, of 1352 Giddings Rd., is the 
proud and happy winner of the 
“Lithuanian Bride Contest” spon- 
sored by the Cleveland Auto Show 
in conjunction with Dirva.

Miss Lutkus successfully passed 
the scrutiny of the judges, in com- 
petition with about 35 other girls. 
She will represent the Lithuanian 
Bride in the “Brides of the Nation” 
feature of the Auto Show, plūs 
being enriched by $50.00

Visitors from Penna.
Enoch, Monica and John Kom- 

met, accompanied by Bill Urban of 
Rochester, N.Y. came to Cleveland 
with Joseph Urban and Frances 
Bakunas of Morgan, Pa.

This entire group, of tvhich Sev
erai are life long friends of An- 
thony Svetkauskas visited at his 
home. They were very highly im- 
pressed by the cleanliness of Cleve
land and the Lithuanian CulturaI 
Garden. Enoch enjoyed the stay 
so very much he promised to walk 
back, if necessary, just to visit 
again.

MM!
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