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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

TAIKA SUIRO
Washington. — Ameri-i 

kos Darbo Federacijos ir 
Industrialio Organizavimo i 
Komiteto vadų taikymosi 
tarybos plyšę, pareiškė C. 
L O. vadas John L. Lewis. 
Jam rodos kad prie jokių 
išvadų nebus galima prieiti 
su D. F. vadais.

Vienatinė proga esanti 
tai Prezidento Roosevelto 
įsikišimas, jeigu jis pano
rės’ tai daryti ir ‘reikalaus 
kad aukštieji darbininkų 
unijų vadai taikytųsi.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PERKŪNIJA
ŽMONES, šių

Pittsburgh, Pa. — Car- 
negie-Illinois Steel Corp. 
Irvin dirbtuvėse streikuoja 
200 darbininkų, dirbančių 
prie tų dirbtuvių statymo. 
Sulaikyta darbas 60 mili
jonų dolarių vertės staty
bos darbas.

rastą 
metrų 

sklodai.
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v.,
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LiiGiUVUJE žmones, praskaidrinimui savo gyveninio, pasidaro sau šventes iš savo daibo. štai vėl vaizdas grėbėjų ir pjovėjų, Derliaus Pa- 
baigtuvi'i šveptėje Šiauliuose. Tautiškais rūbais pasipuošęs jaunimas, dainuodamas neša pabaigtuvių vainiką Minis toriui Pirmininkui J. ’lu- 
bcliui. (Vaąiiko įteikimo vaizdas tilpo pereitame numeryje su platesniu aprašymu. Kitas paveikslas telpa ant 3-čio puslapio.)

Reikalauja 82500 metinės 
mokesties. Detroit, Mich. 
— Automobilių darbininkų 
unijos pirm. Martin purei-1 

„ J&ė ąĄįį^'pkąim-įvąlpĮ 
gauti nemažiau me
tinio užmokesčio jeigu no
ri nors kiek priderančiai! 
gyventi. Jis sako jog au
tomobilių industrija daro 
pakankamai didelius pel
nus ir galėtų tiek mokėti 
paprastam darbininkui.

------ i------------
Pasibaigė., Uniontown, 

Pa. — Weirton Coal Co. 
darbininkų streikas, iššau
ktas protestui prieš nely
gybę su darbininkais, 
dviejų dienų pasibaigė.

po

su-Floridos vandeniuose 
laikyta laivų judėjimas ir 
prekių siuntimas sustreika
vus laivų krovėjams, po ne- 
susitarimo su laivų kom
panijomis dėl naujų sąly
gų.

14 užmušta. Alaskoje, 
anglies kasykloje ištikus 
sprogimui užmušta 14 dar
bininkų.

Pasirengę streikuoti. Pa- 
cifiko gelžkelio linijos 2000 
tarnautojų pasirengė strei
kuoti, reikalaudami apie 35 
nuoš. mokesčių pakėlimo.

Pravesta minimum mo
kestis. Iš Rusijos praneša 
buk ten darbininkams mi
nimum mokestis nustatyta 
115 rublių vietoje buvusių 
110 rublių mėnesiui, 
žas tas priedas.

Ma-

Industrijose darbams pa
gerėjus, iš kaimų į miestų 
dirbtuves pereitą metą su
gužėjo apie 1,116,000 ūkių 
gyventojų, o tik 719,000 iš 
miestų išsikėlė gyventi į 
ukius.

NEW YORKE, Lapkri
čio 2 d. balsavimuose mies
to mayoro rinkimus laimė
jo La Guardia, iki šiol bu
vęs mayoras, prieš regulia-

Britanija Pripažinsianti Franco 
ybos Sutartį

DIRBA BAIGIMUI KI-
NU-JAPONŲ KARO

SAKO, STALINĄ NO
RĖJO NUŽUDYTI NAUJAUSIOS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

X -į.' -

Gen. Franco Skelbia Karą Laimėjęs — Karas tuoj 
Gali Pasibaigti, sako Jis

Londonas. — Did. Britą-į 
nija esanti gatava padary
ti sn Ispanijos sukilėlių 
vadu Gen. Franco preky
bos sutartį, kas reikštų su
kilėlių vyriausybės pripaži
nimą. Ta sutartimi abie
jose šalyse butų įsteigta tų 
ir tų prekybinės misijos ir 
konsulaturos.

SUKILĖLIU LĖKTU
VAI UŽMUŠĖ 125
Madridas, Lapkr. 2. — 

Kairiųjų vyriausybė prane
ša kad sukilėlių lėktuvams 
užpuolus ir užbombardavus i 
miestą Lerida, 75 mylios ĮI 
vakarus nuo Barcelonos, | 
užmušta apie 125 asmenys Į 
ir daug sužeista.

Viena bomba krito j mo
kyklą, užmušė apie 50 vai
kučių.

PABĖGO Iš VAI UN
CIJOS

Madridas. —Kaip tik su
kilėliai užėmė Gijon, kai
riųjų “vyriausybė” pabėgo 
iš Valencijos į Barceloną. 
Barcelonoj jie .bus arčiau 
prie Prancūzijos sienos ir 
reikale galės pasprupti iš 
Ispanijos.

Aragono fronte tęsiasi 
mūšiai. Gen. Franco ruo
šia smarkiam puolimui kai
riųjų, tikslu atkirsti Va- 
ienciją nuo Barcelonos.* * *

New York. — Vėl pra
neša kad kairiųjų fronte 
Ispanijoje žuvo šeši Ame
rikos piliečiai, nuvykę ten 
gelbėti kairiesiems.

Burgos, Ispanija. — Su- 
killėlių vyriausias vadas ir 
laikinos valdžios galva Ge
nerolas Franco išleido sa
vo oficiali pranešimą, ku
riame skelbia jog karas Is
panijoje kaip ir pasibaigęs. 
“Karą mes laimėjom. Jis 
bus baigtas visuotinu mu
sų priešininkų sugriuvimu 
ir tas kasdien darosi aiš
kiau. Kurią nors dieną Is
panija išbudus patirs nuo
staboje kad karas jau pa
sibaigė.”

Gen. Franco pradėjo už
blokuoti visą rytini Ispa
nijos vandenų plotą, užkir
timui Valencijai susisieki
mo ir gavimo reikmenų, iš 
kitur laivais.

¥ ¥ ¥
Valencia, Spalių 30. — 

Lėktuvų užpultas tapo pa
skandintas Britų prekinis 
laivas Viduržemio juroje.

Tuo laivu vežta grudai 
ir kondensuotas pienas į 
Barceloną. Juo taipgi va
žiavo du nesikišimo komi
sijos tėmytojai, Švedijos ir 
Lietuvos atstovai. Visi vy
rai išgelbėti, laivas nusken
do.

SYRIJOJ POTVINYJE
ŽUVO 1,250 ŽMONIŲ
Damaskas, Syrija. — Sy- 

rijoje ištiko smarkus po- 
tvinis, kuriame jau žinoma 
žuvusių 1,235, ir 50,000 gy
ventojų ligo be pastogės.

ATEINA žinios kad tuoj 
Italija ir Vokietija padarys 
savitarpę stiprią sąjungą.

v _ . • MIRĖ 60. Chicago. —
rį Demokratą. La Guardia j QaUta pranešimų kad nuo- 
gavo 1,344,016 balsus, Ma- dingais vaistais apsinuodi- 

ję šalyje jau mirė 60 žm.honey, 889,591.

Brąssęli-; — J ' ' ;'dėjųs 
devynių valstybiiL konfe
rencijai, dedama pastangos 
sulaikyti Kinų-Jąponų ka
rą.

Delegatai Suv. Valstijų, 
Did. Britanijos ir Prancū
zijos kalbėjo reikšdami pa
geidavimą kad Japonija ir 
Kinija bandytų sutaikyti 
savo nesusipratimus taikiu 
keliu.

Japonija iki šiol atsisakė 
konferencijoje daly vauti, 
tačiau tikima 
prikalbinta prisiųsti atsto
vą j konferenciją arba pri
ims pasiūlymą imtis taiky
mosi tarybų su Kinija tie
siog.

Maskva. — Tiflise tei
siami 13 suimtų komunistų 
kaltinamų s u o k albiavime 
nužudyti Staliną. Šioje by
loje iškelta liudymai buk 
1933 ir 1935 metais tikrai 
buvę rengiamasi Staliną 
nužudyti.

Šie trylika suimtųjų bus 
sušaudyti, o kalbant apie 
suokalbį prieš Staliną gal 
norima įvelti daugiau ne
kaltų žmonių ir jų atsikra
tyti.

kad ji bus
LIETUVIS NUTEIS

TAS MIRTI
metų nederliaus

Užmušta Daugiau Britų 
Kareivių

Šanghai, Lapk. 1. — Bri
tanijos santikiai su Japo
nija dar labiau įsitempė 
kuomet Japonų atakavime 
Šanghajaus užmušta keli 
Britanijos kareiviai. Viso 
mirė jau penki Britai ir 
12 kitų sužeista.

Britai kaltina Japonus 
tyčiomis šaudymu į Britų- 
Amerikonų gyvenamą sri
tį. Japonai sako Britai 
duoda pagalbą Kinams ka
riaujantiems prieš Japo
nus.

Saginavv, Mich. — Anta
nas Čebatorius, Detroito 
plėšikas, federaliam teisme 
Spalių 29 d. nuteistas už
mokėti savo gyvastimi už 
nušovimą žmogaus Rugsė
jo 29 d. bėgant po nepasek- 
mingo užpuolimo banko, 
Midland, Mich.

Po nuteisimo jis persi
pjovė sau rankos gyslas, 
norėdamas nusižudyti. Jei 
išgis, turės panešti bausmę.

ROMA IR PARYŽIUS 
NUTRAUKIA RYŠIUS

NUSAUSINIMO DARBAI. 
Kaunas. — žemes ūkio Minis
teris Putvinskis Spalių 28 pa
darė Seimui platų pranešimą 
apie nusausinimo darbus. Tuo 
pranešimu einant, nusausinimo 
darbams Lietuvoje išleista 4
milijonai litų, pašalpų ukinin-1 
kaltis išduota 1,300,000 lt. Nu
sausinta 410,000 hektarų že
mės,, o 10,000 ha išdrenuota.

PA L E N G VIN A N U K E N Į Ė
JUSIEMS. 'Spalių .18 d. Sei
mas priėmė Įstatymą palengvi
nantį 1928
paliestiems 67,000 ūkininkams 
paskolų grąžinimą.

NAUJOS DIDELĖS PLYTI
NĖS. Nesenai buvo pranešta 
Jog esamos Lietuvoje 227 ply
tinės negali patenkinti plytų 
pareikalavimą. Dabar prade
dama statyti šešios naujos di
delės plytinės, kurios paga
mins virš 33 milijonų plytų.

LENKAI TEIS STASĮ. Iš 
Vilniaus praneša kad Lapkri
čio 5 d. Lenkai teis Lietuvių 
Komiteto Pirmininką Stasį, ku
rią jau ilgai kalinamas Lukiš
kių kalėjime. Jį gins 
advokatai.

keturi

Belgrade, Serbijoje, užsi
darė visos krautuvės jų sa- 

- vininkams paskelbus strei- 
i ką prieš valdžios pravestus 
I apsunkinimus.

REMIA HITLERIO 
REIKALAVIMĄ 

KOLONIJŲ
Roma. — Premjeras Be

nito Mussolini, savo kalbo
je i 100,000 fašistų partijos 
vadų suvažiavimą, pareiš
kė savo pritarimą Vokie- 

: čių reikalavimui atiduoti 
jiems per karą atimtas ko- 

i lonijas.
“Vokietija turi turėti ko

lonijas!” šuktelėjo Musso
lini. kalbėdamas ne tik į 
savo klausytojus, bet ir vi
są Europą. “Senos taikos 
sutartys turi būti sunai
kintos. Bolševizmas iš Eu
ropos turi būti išvytas, 

i Italija nori taikos”.

Paryžius. — Dėl Ispani
jos reikalų, tarp Italijos ir 
Prancūzijos santikiai paaš
trėjo. Abi šalys atšaukė 
savo ambasadorius iš vie-; 
na kitos.

Prancūziją valdo socia
listai, taigi socialistams la
bai nepatinka Italijos gel-! 
bėjimas sukilėlių Ispanijo
je, nors Prancūzai gelbsti' 
kairiuosius visomis galė- 
mis.

DIDELIS LIETUVOS 
DŪKTŲ UŽSAKYMAS. 
Yorko firma “Prodex-Lit”, 79 
VVall St., užsakė Lietuvoj pro
duktų $400,000 sumai. Užsa
kymus garantuotas. Tuomi su
daroma nuolatiniai rimti pre
kybiniai ryšiai.

PRO-
New

GOODMAN LAIMĖJO
Johnny Goodman, Lietu

vis golfininkas iš Omaha, 
Neb., laimėjo Meksikos gol
fo čampionatą, nugalėda
mas kitą Amerikietį. Šis 
Goodmano (Gudeliausko) 
laimėjimas yra antras pa
grotu Meksikoje. Jis buvo 
čampionu ir 1936 metais.

ĮVYKDYTA MIRTIES BAU
SMĖ. Spalių 21 d. įvykdyta 
mirties bausmė Maurušaičiui, I 
nuteistam už ūkininko nužudy-I 
mą, ūkių padeginėjimą ir kė
sinimąsi nužudyti policininko.

AERO KLUBO VEIKLA. 
Spalių 24 d. pakrikštyti du 
nauji lėktuvai. Civilinio aero 
klubo metinė sąmata siekia du 
šimtu tūkstančių litų. Pavasa
ri ruošiamasi įvesti keleivinį ir 
pašto susisiekimą oru tarp 
Kauno- Klaipėdos- Palangos, du 
kartu per dieną.

UŽMUŠĖ 74 
metų vasarą 

Vilniaus krašte perkūnija už- 
j mušė 74 žmones. Niekad ank- 
- sčiau per vieną vasarą nebū
davo tiek perkūnijos aukų.

ALYTUJE, gręžiant apskri
ties savivaldybės ligoninės šu
linį, 9 metrų gilumoje 
gana stori (keliolikos 

j storumo) kreidos-gipso

GAISRAS. Spalių 8
Į nuškių vienk., Deltuvos
mergės ap., užsidegė brolių 
desų ir kitų firmos “Lyną” 
rjnS skalbykla. Nuostolių 
daryta 60,000 litų. Visas tur
tas buvo apdraustas.

1910 METAIS PASAULINĖ 
AGENTŲ K O N F EREKCIJA 
BUS KAUNE. Lietuva pri
klauso prie tarptautinės žinių 

i telegramų agentūrų sąjungos. 
J ši rudeni sąjungos konferencija 

! buvo Jugoslavijoje, dalyvavo 
■ 27 tautų atstovai. Sako kad 
1940 metais sąjunga numato 
konferenciją laikyti Lietuvoje.

PERKA AVINUS.
žemės 

j siuose 
buvo pastatyti į kergimo 
ktus. Be jų, šiuo metu iš 
ninku perkami juodgalvių 
sies avinai, kurie taip pat 
tomi Į kergimo punktus, 
šiol jų nupirkta apie 60, vėliau 
dar bus nupirkta apie 100.

LAUKUOSE PAGIMDĖ IR 
MIRĖ. Rūgs. 26, beeidama į 
Kauną, netoli Petrašiūnų, Be- 
danskienė laukuose pagimdė 
kūdiki. Skubiai buvo iškvies
tas Raudonojo Kryžiaus grei
tosios pagalbos automobilis, 
kuris ją atvežė į ligoninę jau 
mirusią.

RŪPINASI DAR BININKŲ 
NAMŲ STATYBA. Du Žemės 
Banko direktoriai, valstybės 
kontrolės atstovas ir vienas in
žinierius iš Kauno lankėsi Če
koslovakijoje ir Austrijoje su
sipažinti su tarnautojų ir dar
bininkų kolonijų namų statyba.

UŽSAKYTA DARBO DRA
BUŽIAI. Lietuvoje darbinin
kų draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų kasa dviem siuvė
jam užsakė gaminti darbinin
kams darbinius drabužius. Tuo 
tarpu bus pagaminta apie 2,000 
drabužių moterims ir vyrams. 
Darbininkams drabužiai numa
tomi duoti išsimokėtinai: Jię 
kainuos nuo 11 iki 17 litų. (Tai 
pavidale Amerikoje vartojamų 
“overalls”).

SAUSINIMO DARBAI EI
NA GRIE GALO, šių metų 
melioracijos (žemės nusausini
mo) darbai jau eina prie galo. 
Šymet buvo numatyta atvirais 
grioviais ir drenažu nusausin
ti apie 35,000 hektarų. Iki 
šiol beveik visos melioracijos 
darbams skirtos lėšos jau iš
naudotos.

Lietuvos 
Ūkio Rūmai Rytpru- 

pirko 30 avinų, kurie 
pun- 
uki- 
vei- 
Sta- 
Iki

UŽDARĖ LAJKR,A II. Vil
niuje Lenkai uždari paskutinį 
ten ėjusį Lietuvišką laikraštį 
“Vilniaus Rytojus“.
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PENNSYLVANIJŪJE
PITTSBURGH

—
SCULLY IŠRINKTAS

MAYORU

Marijonos Rakauskaitės Koncertai

Iš Koncerto Padarė 
Cirką

Pittsburgho miesto mayoru 
išrinktas dabartinis, Cornelius 
D. Scully, Demokratas. Jisai 
gavo apie 115,000 balsų, gi jo 
oponentas, Waddell, Republi- 
konas, gąvo apie 85,000 balsų.

VĖL POTVINIS!

kad 
Dar 

patys 
krėtė

■ Spalių 31 d. socialistėlis P. 
Dangis rengė neva koncertą 
Lietuvių Piliečių salėje, pasi
kviesdamas dainininkių ir dai
nininkų net iš kitų miestų. Bet 
kai žmonės norėjo paklausyti 
jų dainų, Dargis tik sketeriojo 
scenoje reikalaudamas kad pu
blika sustotų plojus ir stumdė 
dainininkes nuo scenos 
daugiau nedainuotų.... 
tokių šposų neiškrėtė nei 
tamsiausi gaivalai kokius
P. Dargis, kuris nuduoda ir 
mokytas ir imasi tokių darbų 
kurie priklauso mokytam žmo
gui.

Publikos į programą prisi
rinko dikčiai. Pirmiausia buvo 
suvaidintas koks tai veikalas, 
kuris užsitęsė iki po 10 valan
dai vakaro. Po veikalo turėjo 
prasidėti dainų programas, ko 
publika labiausia ir laukė, nes 
buvo jo išgarsinta kas iš kitų 
miestų pakviesta dainuoti.

Bet kai prasidėjo dainos ir 
prasidėjo Dargio cirkas.

Jis turėjo scenoje susisodi
nęs visą eilę vietos Amerikonų 
ir kitokių tautybių politikierių 
(mat, buvo paskutinis sekma
dienis prieš rinkimus). Daini
ninkė kiek dainavo nedainavo, 
tuoj Dargis sulaikinėjo kad 
daugiau nedainuotų, plojančią 
ir reikalaujančią daugiau dai
nų publiką š tildė kad neplotų, 
ir po kiekvienos dainos kišo po 
politikierių kalbėti....

Po priedanga svečių daini
ninkių sukvietęs į salę publiką, 
Dargis bandė igisi^bdy^, politi; 
kieriams kiek daug jis'•Lietu
vių pasekėjų tuti.... Daini
ninkai nekurie tiesiog pasipik
tino Dargio “tiešijimu”: “Ty
lėk, dar geriau kad tau reikia 
tik vieną dainą dainuoti....” 
Mat, dėl vienos dainelės mer
gina ar vyras atkviesti net iš 
kitų miestų....

Teisybė yra pasakyme, “Ga
li dalį žmonių mulkint dalį lai
ko, bet visada ir visų ne”. Po 
šio “koncerto” Dargis vargu 
■prisiprašys tų dainininkų jam 
kainuoti, o publiką daugiau at
eiti į jo parengimus. Buv.

Lietaus dievas turi piktą akį 
ant Pittsburgho! Jau du me
tu pagrotu žiauriai baudė šį 
miestą ankstyvų pavasarių po- 
tviniais, o štai pereitą savaitę 
ir Spalių mėnesį užtvindė upes 
iki beveik potvinįo laipsnio.

Pirmą kartą Pittsburgho is
torijoje vanduo upėse pakilo 
apie 28 pėdas aukščio, pervir
šydamas potvinių laipsnį tri
mis pėdomis. Pora pėdų dau
giau — ir miesto bizniškoji da
lis butų likus apsemta.

Staiga atšalęs oras sulaikė 
tolesnį vandens kilimą.

Marijona Rakauskaitė

EKSTRA!
Rakauskaitė dainuos it 
Clevelando Radio Sto

ties WHK Lapk. 13

CARNEGIE KARŽYGIŲ 
FONDO DOVANOS

šiose dienose Pittsburghe, 
Carnegie Karžygių Fondas iš-i 
dalino medalius 31 atsižymė-i 
jusiems žmonių gyvasčių išgel
bėjime visoje šalyje. Vienam 
dovana teko ir Pennsylvanijo- 
je, Patrikui J. Judge, iš Exe- 
ter, Pa.

. APSIVEDĖ J. VIRBICKAS

. žymus Pittsburgho sandarie- 
tis-tautininkas veikėjas Juozas 
Virbickas, apsivedė su Rozali
ja Stanelaite. Virbickas 
našlys,. prieš kelis metus 
jo žmona-
, Abu jaunavedžiai yra

/žinomi Pittsburgho apielinkėje.
Laimingo ir linksmo gyve

nimo jiedviem! R.

buvo 
mirė

gerai

žtai visa eilė koncertų Lapkričio mėnesį, kuriuose keturių 
didelių kolonijų Lietuviai girdės Lietuvos Operos artistę Mari
joną Rakauskaitę:

DETROITE — penktadienį, Lapkričio 12, Lietuvių salėje. 
CLEVELANDE — sekmadienį, Lapk. 14, Lietuvių salėje.
CHICAGOJE — ketvirtadienį, Lapk. 25 — “Margučio” di

deliame programe, salėje 32 W. Randolph Street.
PITTSBURGHE — sekmadienį, Lapk. 28, Lietuvių Moks

lo Draugijos salėje, 42 Orr Street.

CHICAGO, ILL. IS liet, spau
■*

Lie- 
dra- 
pla-

DARBAI PITTSBURGHE 
APLĖTĖJO

Darbai Pittsburgho srityje 
sumažėjo, tik nežinia kodėl.

Kaip girdėt, kompanijos už
sakymų turi, bet neduoda dar
bininkams dirbti. Turbut dėl 
linijų. Matydamos vaidus tarp 
unijų vadų, kompanijos 
kiais budais išsisukinėja 
ri darbininkus spausti, 
kurios plieno dirbtuvės 
stovi, kitos dirba pusę
Nežinia ąr ilgai taip bus. Dar
bininkai spėlioja buk ateis ki
ta depresiją. J. Saulis.

viso- 
ir no-

Kaip 
visai 

kaiko.

Marijona Rakauskaitė, 
tuvos Valstybinės Operos 
matinis sopranas, dainuos 
čiai Ohio valstijos ir aplinki
nių miestų Lietuvių ir Ameri
kos visuomenei iš radio stoties 
WHK (1390 KC), Cleveland, 

i Ohio, šeštadienio vakare, Lap
kričio 13, nuo 7:45 vai.

Tame programe kalbės “Dir
vos” redaktorius K. S. Kar
pius.

Stanley Altschuler, tarptau
tinių programų direktorius ra
dio ' stotyse WHK ir WCLE, 
Clevelande, Lietuviškų dainų 
mėgėjas, ir buvęs Lietuviškų 
chorų vedėjas, sutiko duoti 
laiką p-lės Rakauskaitės dai
noms, tokiu budu plačios Cle- 

' velando srities Lietuviai ir ki- 
i ti kurie mėgsta Lietuviškas 
dainas, galės girdėti Lietuvos 

! artistę dainuojant,
WHK stotis girdima per 

Į 290 mylių aplinkui Clevelandą. 
Taigi tie Lietuviai kurie kito
kiu budu negalės svarbios Lie
tuvos artistės išgirsti, girdės 

i ją per radio 7:45 vai. vakare, 
i Lapkričio 13 d., iš Clevelando.

Šis Lietuviškų dainų radio 
programas gaunamas nemoka- 

' m ai, “Dirvos” pasidarbavimu.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PAUKŠTIS SULAIKĖ DAR
BĄ. VVaynesburg, Pa. — Di
delis paukštis skrisdamas per 
laukus, nutūpė pasilsėti ant 
elektros laidų, vedančių elek
trą į Buckeye angliakasyklą. 
Tlgi paukščio sparnai pasiekė 
abi vielas ir elektros srovė per- 
sikirto. Darbai kasykloje dėl 
nutrūkimo elektros jiegos su- 

■ stojo — 1100 darbininkų neti
kėtai turėjo švęsti.

DETROIT,MICH

Daug Išdalinta Miško 
Medegcs

u ’ ----------------
MIRĖ ONA KEMEŽIENĖ
Ona Kemežienė, 86 metų am-j 

žiaus, žinomos veiklios Kerne- j 
žiu šeimos, mirė Spalių 9 d. - 
Palaidota Spalių 13 d. Holyj 
Soul kapinėse.

Po tėvais ji buvo Dičbaliutė, 
iš Lietuvos paėjo Višpinių k., 
Griškabūdžio par., Suvalkijos. 
Amerikoje išgyveno apie 47 m. i 
Juozas Kemeža, jos vyras, ii-1 

. gus metus buvo siuvėju Van- 
dergrift, Pa. Jis mirė prieš j 
kelis metus.

Ona Kemežienė priklausė S.! 
L. A. organizacijoje. Paliko 
sūnų Vytautą, ir dukteris Pra
nę, Pauliną, Edną, ir Zanaidą.

JIEšKAU apsivedimui lais
vų pažiūrų merginos arba naš
lės, be vaikų, blaivos. Norė
čiau kad turėtų kiek pinigų: 
amžiaus gali būti apie 50. Ga
li atsiliepti ir iš kitų valstijų, 

t Esu Amerikos pilietis. Apie 
save plačiau pranešiu laišku. 

' Rašydamos pridėkit savo foto
grafiją. (47)

V. F. J.
149 W. Bartges St. Akron. O.

Kaunas. — Miškų Departa
mento surinktomis žiniomis 

1 miško medžiagos nemokamai 
!1929-1936 metais išduota už 22- 
j 474, 199 lt. Nuo 1929 iki 1922 
■ metų miško medžiagos buvo 
1 išduota nemokamai už 6,389- 
i 291 auksiną. Per tą laiką bied- 
nuomenei nemokamai miško 
medžiagos buvo išduota už 452- 
235 lt., nepasiturinčių karių 
šeimoms — už 399,624 lt., miš- 

| kų žinybos tarnautojams ir 
sargybai kuro už 3,919,491 lt. 
servitutininkajns — už 757,618 
’t., miško ūkio reikalams ir tro
besių remontui — už 2,069,611 
lt., karo pabėgėliams — už 1- 
229,667 lt., labdaringoms drau
gijoms — už 284,568 lt., moky
kloms ir mokytojams — už 4- 
945, 892 lt., savivaldybėms — 
už 685,524 lt., tremtiniams ir 
emigrantams — už 9,890 lt., 
bažnyčioms ir kitiems maldos 
namams — už 309,938 11 ,
einantiems į viensėdžius — už 
3,731,023 lt., nurašyta dėl gais
ro ir kitų priežasčių — už 230- 

'888 lt. “L. A.”

i

M. RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

Detroitiečiai sudarė komite
tą ir rengia Lietuvos operos 
artistei Marijonai Rakauskai
tei koncertą penktadienį, Lap
kričio 13 d., Lietuvių salėje.
\MIRĖ U. DAUMANTIENĖ

Spalių 10 d. čia mirė Uršu
lė Daumantienė, 74 metų amž. 
Palaidota Spalių 13 d. Mt. Oli- 
ve kapinėse; pamaldos atsibu- ’ “ 
vo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko jos vyras, ir sūnūs, 
Kun. M. Daumantas, kuris kle- 

i bonauja Girardville, Pa., ir ki
ti artimi ir tolimesni giminės.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
palydovų. Pamaldose dalyvavo 
keletas kunigų: apart vietos 
klcboro Kun. čižausko, daly
vavo Kun. Norbutas, Tėvas 
Alfonsas Klimas, Kun. Šukevi- 
čius, Kun. K. Valaitis, Kun. A. 
M. Karužiškis iš Clevelando, 
vietos Hun. V. Mosevičius ir 
Kun. I. Iloreišis. Pamaldas gie
dojo trys vargoninkai, svečias 
B. Nekrašas iš Girardville, Pa., 
J. Blažis, ir vietos Šv. Jurgio 
parapijos vargoninkas.

Velionė buvo rami, gera mo
teris, visų mylima, 
na jai lengva išeivijos 
je ilsėtis amžinai.

IŠLEISTUVĖS Į LIETUVOS 
UNIVERSITETĄ

Spalių 24 d. Sandaros Klube i 
įvyko šaunios išleistuvės Joa
nos Bučinskaitės, kuri gavus 
stipendiją iš Lietuvos valdžios 
dviem metams Lituanistikos 
studijoms, išvažiavo į Lietuvą. 
Išleistuvėms buvo suruošta įs
pūdinga vakarienė, į kurią at
silankė skaitlingas buris sve
čių ir veikėjų palinkėti Joanai 
laimingos kelionės ir gero pa
sisekimo moksle. Išleistuvėse 
dalyvavo Lietuvos Konsulas p. 
Daužvardis. Programo vedėju 
buvo “Sandaros” red. M. Vai- 
dyla.

P-lė Ručinskaitė tai pavyzdis 
kitiems jaunuoliams, ir už savo 
darbštumą verta gražių pagy
rimų. Kai kitas Amerikos Lie
tuvių jaunimas nei kiek nepri- 
sidėdamas prie bent kokio mu
sų tautinio veikimo laikosi nuo
šaliai, ji tuo tarpu nors eida
ma mokslą visur dalyvavo tau
tiniame darbe, parodydama 
daug meilūs Lietuviškumui.

MOKOSI LIETUVIŲ KAL
BOS, DAINŲ, ŽAIDIMŲ

Užėjus rudens sezonui, vi
siems tenka imtis ir darbo, y- 
pač organizacijoms, kurių vei
kimas iš laukų persikelia į sa
les. šiuo sezonu gražų savo 
veikimą pradėjo ir Jaunosios 
Birutės Draugija. Ji kas ket
virtadienį Sandaros patalpose 
turi Lietuvių kalbos, dainų ir 
žaidimų pamokas.

Gražus ir girtinas darbas, 
nes gerus Lietuvius ir mylin
čius visa tai kas sava Lietuviš
ka, tegalima išauklėti tik nuo 
jauni: dienų pradėjus.

CHORISTŲ VAKARAS

Lapkričio 7 d. Šv. Jurgio 
parapijos choras rengia didelį 
vakarą, kame bus suvaidinta 
senoviškos “Lietuviškos Ves
tuvės”. Taipgi dėl paįvairini
mo bus sudainuota ir dainų. 
Šiam chorui vadovauja komp. 
A. Pocius.

DOS KLUBO 
DARBUOTES
NEW YORKE, SLA. patal

pose, Spalių 22 d., įvyko Lietu
vių Spaudos Klubo narių susi
rinkimas. Išklausę L. S. K. 
valdybos ir komisijų narių pra-Į 
nešimus, ilgesnį laiką paskyrė 
apsvarstymui jau pirmesniuo-1 
se savo susirinkimuose iškel-. 
tus klausimus:

1. Kun. Milukui, L. S. K. iž
dininkui, padėti darbuotis kaip 
Vytauto Didžiojo Muzejaus į- 
galiotiniui rinkti įdomybes iš 
Amerikos Lietuvių tarpo. Ap
kalbėta šiuo reikalu gauti pra
nešimai laiškais ir palikta L. i 
S. K. sekretoriui V. Jankaus
kui susirašyti suteikiant rei
kalingų informacijų.

2. Surengti išleistuves į Lie
tuvą naujai paskirtam Ameri
kos-, ministeriui Lietuvai, Rev. 
Owen J. C. Norem, kuris at
važiuoja į New Yorką Spalių 
31 d., ir Lapkričio 3 d. išplau
kia į Lietuvą.

Išklausius šiuo reikalu kele
tą platesnių paaiškinimų, nu
tarta išleistuvių banketą reng
ti, bet ne visuomenišką, o lik
tai ministerį Norem pakviesti

I

GRIGAITĖS KONCERTAS

Jauna Lietuvaitė p-lė Jad
vyga Gricaitė mokėsi dainavi
mo. Dabar jau jaučiasi atsie- 

. ; kus savo tikslo, taigi šį sekma- 
i dienį, Lapkričio 7 d., Lietuvių 
auditorijoje įvyks jos pirmas 

I koncertas.

APIPLĖŠĖ LIETUVI
Lietuvis J. Rumačionis, ku

ris užlaiko geležinių daiktų 
parduotuvę po antrašu 3214 S. 
Halsted Street, buvo užpultas 
dviejų plėšikų. Vienas atkišęs 

! revolverį grasė tylėti, o antras | 
I surišo savininką ir tarnautoją. 
Tą atlikę, šoko prie registerio, 
iš kurio pagrobė apie $100 ir 
pasišalino. Kol surištieji pasi- 
liuosavo plėšikų jau nebuvo 
nei dvasios. Br. Gediminas.

LIETUVAITĖ ŽYMI 
FILMU ARTISTĖ

Lai bu- 
žemelė- 
Kalnas.

statyba
Prie jo

ŽEMAIČIŲ plento 
eina visu smąrkumu. 
statybos nuolat dirba apie pus- 
trečio tūkstančio darbininkų ir 

Į 359 vežimų veža medegą. Tas! 
plentas jungs tiesiu keliu Kau-I 
na. su Klaipėda per Žemaitiją. 
Bus baigtas 1938 metų rudenį, j

“Argentinos Lietuvių Balsas’ 
rašo ka^Į Argentinoje pastaru 
laiku pragarsėjus filmų artistė 
Titą Toy yra Lietuvaitė. Jos 
tikra pavardė yra Regina La
banauskaitė, kilus iš Biržų, ir 
1925 metais kartu su tėvais 
atvykus Į Argentiną. Ji tėra 
vos 17 metų amžiaus. Tai pir
mutinė Lietuvaitė patekus j 
Argentinos filmų artistes ir 
pasiekus didelio pasisekimo.

ALEX, Agnieška B., mirė 10 
Spalių, Shenandoah, Pa.

JANAVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Spalių 15, Chica
goje. — Tauragės ap., Šilalės 
par., Obelių k. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

ZOLPIUTĖ Stasė, 24 metų, 
žuvo automobilio nelaimėje. 
Palaidotas Spalių 6, Sheboy- 
gan, Wis. Gimus Chicagoje.

BUTKUS Stasys, 41 metų, mi
rė Spalių 19, Chicagoje. — 
Telšių aps. ir parap. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

I.ENDŽIUS Mykolas, 53 metų, 
mirė Spalių 15, Chicago, III. 
Kėdainių ap., Grinkiškiu p„ 
Liaubaro km. Amerikoje iš
gyveno 25 metus. Užmuš
tas gatvekario.

PAUGIENĖ Marijona (žaky- 
tė), sulaukus senatvės, mirė 
Spalių 19, Chicagoje. — Iš 
Šiaulių ap., Skaisgirės par., 
Butkunų dvaro. Amerikoje 
išgyveno 26 metus.

NAVICKAS Povilas, sulaukęs 
senatvės, mirė Spalių mėn., 
Pittsburgh, Pa. Gimęs Liš- 
kevoje.

SEREIKA. Simonas ir GRIGA
LIUS Adomas, susitarę kar
tu nusinuodijo Rugsėjo 23, 
Montcvideo, Pietų Amerikoj. 
Sereika 33 
Redonių k. 
m., Trakų 
Grigaliūnas 
vo suplanavęs išanksto. su- 
lyg jo palikto laiškelio savo 
motinai.

RASTENIS Antanas, 49 metų, 
mirė Rugsėjo 24, Buenos Ai
res, Argentinoje. Paėjo nuo 
Švenčionių. Argentinoje iš
gyveno 27 metus.

, PAZIKAS Lionginas, 23 metų, 
mirė Rugsėjo 26, Sao Paulo, 
Brazilijoj.
ko su 
1927

ŠIUGŽDA Vincentas, 56 metų, 
mirė Spalių 20, Chicagoje. 
Vilkaviškio apsk.

ALELIUNAS PETRAS, 52 m., 
mirė Spalių 18, Gary, Ind. 
Ramygalos par. Amerikoje 
išgyveno 30 metų. .

MAŠUNIS. Pranas, suvažinėtas 
automobilio Spalių 16, Inker- 
man, Pa.

ŽILINSKUTIS Pranas, 
likosi iš netyčių 
vaikams bešaudant 
prie mažo upelio, 
City, Pa.

KLIOKIUTĖ Pranė, 
mirė Augsėjo 
le, III.

PUPKA Jurgis, 
rė Spalių 
Seinų ap., 
Amerikoj

NAVICKAS 
žis, mirė 
goję. — 1 
lių par. 
no 36 metus.

RUDIS Antanas, 41 metų, mi
rė Spalių 20, Chicagoje. — 
Panevėžio parap., Viensė
džių k. Užmuštas automo
bilio.

ULIENĖ Teklė (Kačenauskai- 
tė), 50 metų amžiaus, mirei 
Spalių 23, Clevelande. Liko i 
vyras, Dominikos, vaikai, ir! 
brolis P. Kačenauskas. Ve-! 
lionė paėjo iš Kelmės, Ame
rikoje išgyveno apie 24 me
tus.

SVITELIS Liudvikas, 52 me
tų, mirė Spalių 13 d., Akron, 
Ohio. — Joniškio parapijos, ! 
Šiaulių apsk.

URBETIENĖ Petronė, 49 me
tų, mirė Spalių mėn., Balti
more, Md.

KUNCAIT1S Vincas, mirė 12. 
Spalių, Mt. Carmel, Penna. j 
Amerikoje išgyveno 45 me
tus.

VAICIUKEVIČIUS Vincas, 58 
metų, mirė Spalių mėn., New 
Philadelphia, Pa.

i PALIUNAS Bernice, 26 metų, 
mirė Spalių 17, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus.

CHAPONIS
pusamžė, mirė Spalių 17 d., 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Pušaloto par., Ažagų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

BUTKIENĖ Antanina, 61 me
tų, mirė Spalių 12, Chicago
je. — Raseinių ap., Kvėdar
nos par. Amerikoje išgyve
no 49 metų.

RAČIUS Petras, mirė Spalių 
mėn., Pittsburgh, Pa.

RAGAUSKAS Jonas, mirė Spa
lių 8, Cicero, 111. — Seinų 
ap., Mečiunų k. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

VALIULIS Antanas, 
mirė nuo džiovos Spalių 
Baltimore, Md.

KUKLIERIENĖ Marcelė, 
metų, mirė Spalių men., 
dies liga, Baltimore,

r, - ■ .f’ • -
■mirė Sp»iii ' 18, Chicagoje. 
Amerikoje IŠgyVeno 49' m.'

KEMEŽIENĖ Ona, 86 metų, 
mirė Spalių 9, Pittsburgh, 
Pa. — Grikšabudžio p., Viš- 
parių k. Amerikoje išgyve
no 47 metus.

PAI II.IUNAITĖ Bronė, mirė 
Spalių 17 d. Chicagoje.

JENICKAS Jonas, 40 metų, 
mirė Rugsėjo 9, Dock-Sude, 
Argentinoje.

TAMULIONIS Jonas, mirė 11 
Spalių, Scranton, Pa. Sužei
stas traukinio važiuojant au
tomobiliu.

ABRAITIS Jonas, 59 metų, 
mirė Spalių 4, Mocanaąa, Pa.

BAGURAUSKAS Antanas, mi- 
įė Spalių 6, Inkerman, Pa.

GUSTAITIS Juozas, 46 metų, 
mirė Spalių 3, Lee Park, Pa.

GRIGAITIS Kazys, mirė Rug
sėjo mėn., Cordoboj, Argen
tinoj. — Marijampolės aps., 
Prienų par., Ciudiškių kai
mo. Argentinoj išgyveno 8 
metus. Buvo 33 metų amž.

BARAUSKIENĖ Uršulė, 45 m. 
mirė Spalių 2, Rochester, 
N. Y. — Suvalkų rėd., Vil
kaviškio ap., Moliniškių k. 
Amerikoj išgyveno 23 m.

POCEVICIUS Juozas, pusam
žis, mirė Spalių 14, Chicago
je. — Panevėžio ap., Sena
miesčio par., Nausėdės k.

HOCK Amelija,

47 metų,
m.,

54 
šir- 

tai ministerį Norem pakviesti dies liga, Baltimore, Md. 
į laikraštininkų ir spaudos at-ljANCIU? Mykolas, 7!) metų, 
stovų susirinkimą, kuris bus 
viename iš geresnių New Yo’r-r 
ko viešbučių.

3. Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktį plačiai 
spaudoje paminėti, tam 1 
lui yra sumanyta išleisti i 
truotas priedas prie visų A 
rikos Lietuvių laikraščių ( 
50,000 egz.).

šiuomi reikalu plačiai ] 
kalbėta ir reikalas palikta 
liems nariams pasirūpinti, 
linkti daugiau reikalingų 
formacijų. Pasižadėjo šiuo 
kalu padirbėti Dr. Vinikas, S. 
E. Vitaitis, L. S. K. lit. komi
sijos narys Strimaitis ir kiti.

4. L. S. K. pirmininkas Dr. 
Vinikas perskaitė laišką iš The 
Ameriean Public Health Asso- 
ciation, kuriame praneša kad 
Dr. Ed. \V. Žukauskas, L. S. K. 
narys, yra išrinktas Suv. Val
stijų Sveikatos' Sąjungos na
riu, visuotiname 66 metiniame 
tos sąjungos suvažiavime New 
Yorke Spalių 5—8. 1937 m.

L. S. K. per savo pirminin
ką Dr. Viniką pasveikino Dr. 
Žukauską, o taipgi visi klubo 
susirinkime dalyvavę nariai 
sveikio Dr. Žukauską, taip au
kštai iškilusį Amerikos Visuo
tinos Sveikatos reikalais.

A. S. Trečiokas,
LSK. Spec. Korespondentas.

pasi- 
i ke- 
, su- 

in- 
rei-

I

KUR SIUSTI AUKAS 
VILNIAUS FONDO 

REIKALAMS
Kaip kuriems neaišku kaip 

galima persiųsti aukas Vilniui 
Vaduoti Sąjungai ar Geleži
niam Fondui.

Aukas tam ir kitiems tiks
lams Lietuvon galima persiųs
ti per Lietuvos Konsulatus, 
antrašai seka:

Consulate General of 
Lithuania, 

16 West 75th Street, 
New York Gity.

Consuiate of Lithuania 
100 East Bellevue Place 

Chicago, UI.

m., Alytaus ap., 
Grigaliūnas 38 

ap., Aitekunų k. 
nusinuodyti bu-

Brazilijon atvy- 
savo tėvais iš Kauno 

n.

15 m., 
nušautas, 

žiurkes 
Mahanoy

23.
17 metų, 
lVilsonvil-

pusamžis, mi- 
Chicagoje. — 

, Punsko par. ir k. 
išgyveno 25 m.

> Antanas, pusam- 
Spalių 21, Chica- 

Raseinių ap., Paši- 
Amerikoje išgyve

23,

EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

27
2
9

16
Greiti traukiniai prie pat laivo EI ROPA Hre- 
merliavene užtikrina patogia kelionę j Kauni). 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINEJSį 
ycjNORTH german leoydIS 

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio

HdR



Gerb.

SPRAGILAS
.'iV E K i Ė
MARO MOKYKLOS

1. J. E. Respublikos Pre
zidentas A. Smeto.-a, Mi
nisteris Pirmininkas J. 
Tūbelis, Krašto Apsaugos 
Ministeris Gen. Dirman
tas, Karo Mokyklos vir
šininkas Gen. Musteikis 
ir Prezidento asmens ad
jutantas Pulk. Ltn„ Šlio
geris. 2. Kariunai-aspi- 
rantai po priesaikos bu
čiuoja vėliavą. 3. išri
kiuoti paradui.

DIRVA

■ GERB. SPRAGILAS APIE 
| DEMOKRATIŠKĄ 
R CIRKĄi arba:

Kaip žmonija kovoja i 
teisę padėti kryžiuką 
prie kokio apsiseilėj tį
sio politikieriaus vado

Na tai jau po rinkimų — 
t. po visų trukšmų ir lermų, 
į ir aš galiu jums papasakot 

> kaip šioje demokratiškiau- 
P šioje pasaulyje šalyje val

diškų vietų užsinorėję Pi- 
* lypai ir Raulai gauna iš- 
, rinkti.

į} Ištikro, demokratija tai 
yra didelė dovana pasau
lio žmonijai, kaip tą gali 

f kiekvienas aiškiai pamatyt 
per kelias savaites — dieną 
ir naktį prieš valdininkų 
rinkimus.

, Demokratija tai yra lais
vė Baltrui, Raului ir Jokū
bui gauti teisę susirinkti 
kelis šimtus durnesnių už 
save piliečių parašų, nuneš
ti juos į balsavimų valdybą 
ir gauti sau teisę kandida
tuoti į kokią tik vietą kas 
užsinori.

Jokūbas užsinori kandi
datuoti ant mayoro, guber
natoriaus ar prezidento, ir 
kandidatuoja.

Raulas irgi užsinori tos 
vietos — ir demokratija 
yra bejiegė jį nuo to sulai
kyti.

Abudu jie yra lepšiai, nu
sigėrę, nusikortavę, arba 
žmones apskriaudę, bet at
einant rinkimams jie pasi
stengia gauti piliečių para
šus, ir kandidatuoja norė
dami prieiti prie visuome
niškų kišenių.

Kandidatas Raulas rėkia 
skelbia kaip yra ta svarbi 
vieta į kurią jis kandida
tuoja — ir taip sumuilina: 
klausytojų akis kad žmo
gelis tikrai pamano jog tai 
vietai tik Raulas tikęs — 
nes ta vieta jam labai svar
bi ir reikalinga, ale žmo
gelis j tą pusę visai nežiū
ri ir to nesupranta.

už

Gausus Būrys Naujų Lietuvos Karininkų
Ai'!#,•>.. _ 

pražygiuosite savo Almae Mat- 
ris kieme akivaizdoje savo vy
riausybės, tačiau nepamirškite 
savo auklėtojos ir tuomet, ka
da, atsargon išėję, busite pa
sklidę po Lietuvą. Paliks giliai 
jūsų atmintyje tie vieni metai, 
kuriais sudaryti tvirti saitai 
tarp jūsų ir jūsų auklėtojų. 
Linkiu kad tie saitai butų jums 
nenutrūkstamas ryšys su mo
kykla — jūsų darbuose. Gy
vendami kas sau, busite visuo
met pasiruošę ginti Tėvynę ne 
tik pavojaus metu, bet ir prie 
kasdieninio darbo. Mokslas ir 
auklėjimas, jūsų įsigytas karo 
mokykloje, tebus jūsų ir Lie
tuvos naudai.”

Po to, atsibuvo paradas, ki
tos kalbos ir pritaikytos iškil
mės, 
tųs.
tai padainavo daug 
ro mokykloje savo 
išmoktų dainų. Su 
tokiu entuziazmu 
dainuota kad toli
per erdvios karo mokyklos val
gyklos langus.

Jaunųjų leitenantų vardu 
kalbėjo ats. j. Įeit. Markūnas. 
Savo kalboje jaunystės bep en
tuziazmo kupinais žodžiais pa
reiškė: "Mes nešime musų ve
teranų iškeltą vėliavą.... Ei
sime ten su savo broliais kur 
mus ves šefas.... Pasisėmę 
jiegų, eisime jieškoti Lietuvos

MJR. S. NARUŠIS.
Lietuvos Karo 

met išleidžia po 
vo auklėtinių 
dalis kadriniais 
dar po didesnį 

■tų — būrį atsargos karininkais 
į visuomenę dirbti darbo, ku
rį paliko prieš stodami į karo 
mokyklą. Tokie atsargos ka
rininkai, sugryždami iš karo 
mokyklos, kur žymiai pasipil
dė protinėmis, fizinėmis ir dva
sinėmis jiegomis, būna daug 
naudingesni savo darbo sričiai 
negu prieš įstodami į karo mo-j 
kyklą.

Anksčiau, kada buvo stoka 
kadrinių karininkų, į karo mo- 

i kyklą priimdavo gero elgesio 
į 4 gimnazijos klasių jaunuolius 
1 ir mokslas tebūdavo ne ilgiau 
; kaip dviejų metų. Vėliau, kai 
j karininkų kadras pasipildė, kai 
į inteligentijos 
| augo, į karo 
| jo priiminėti 
i ėjusius, o 4

Mokykla kas- 
didelj būrį sa- 
i kariuomenės 
karininkais ir 
— kelių šim-

s Karo mokyklos kariūnais as
pirantais priimami visi išėju
sieji 6—8 gimnazijos klases, 
žinoma, sveiki ir teismo nebau
sti vyrai, čia priimami ir tie 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
kliūčių nebuvo priimti į karo 
mokyklos kadrinius kariūnus.

Mokykloje kariūnų aspirantų 
mokslas trunka vienus metus, 

kariūnų aspirantų 
pakeltieji j jaun. 
laikomi atsargos 
ir jiems tereikia

laimės žiburio.... ” Po kalbos 
visi sušuko galingą valio.

Respublikos Prezidentui A. 
Smetonai pakilus eiti iš salės, 
jis jaunųjų karininkų ant* ran
kų buvo išneštas.

Vakare dar buvo surengtas 
vakarėlis, kuriame jaunesnieji

leitenantai dalyvavo su savo 
kviestais svečiais.

Kitą dieną beveik visi atsar
gos jaukesnieji leitenantai iš
važinėjo į savo gyvenamąsias 
vietas, o kai kas j savo senas 
prieš stojant į karo mokyklą 
eurėtas tarnybas.

Tautiniai Lietuvos Kaimiečių Vyrų Rūbai

lei- 
ka- 
tik 
ka-

Išėjusieji 
kursą ir 
tenantus 
rininkais
kas antri-treti metai atlikti 
riuomenės dalyse kartotinius 

! pratimus.
šių metų Rugsėjo 15 d. bai

gė karo mokyklos XII-ją at
sargos karininkų laidą 254 ka
riūnai aspirantai.

pakankamai pri- 
mokyklą tepradė- 
tik gimnazijas iš- 
gimnazijos klasių 
jaunuoliai, kurie

ir bendri iškilmingi pie- 
Atsargos jaun. leitenan- 

gražių ka- 
sukurtų ir 
tokiu noru, 
buvo visų 

skambėjo

KALĖDINE 
EKSKURSIJA 

l LIETUVĄ

New York-Klaipėda
Per Gothenburg, Švediją
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Išplaukia iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM Lapk. 
GRIPSHOLM Gruodžio
Sutaupysit pinigų pirkdami 

laivakortę ten ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėlė ir kaino
raštis gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus laiva
korčių agentus, arba

Swedish American Line
63G Fifth Avė. and W. 51st St 
Roekefeller Center, N. Y. City 
Chicago, 1)1. 181 N. Michigan Av.
Boston, Mass. 154 Boylston Ct. 
Detroit, Mich. 107 Cliffo’rd St

Jokūbas pasisamdo auto- 
nomilį su radio garsiakal
biu, apkabina savo pabūk
lą visokiais parašais, ir pa
sileidžia per gatves kauk
damas, staugdamas, šauk
damas žioplius eiti artyn. 
Kai prisirenka gana žiop
lių, pradeda pasakot jiems 
koks jis geresnis už visus 
kitus, ką gero jis žmonėms 
uadarys — ir ragina visus 
balsuoti už jį.

— Ot tai geras kandida
tas! — balsuosim už jį! — 
sako vienas kitam žiopso
jo jai.

Raulas, tą pamatęs, pa
sisamdo dar didesnį auto
mobilį, prisideda bubnų ir 
kitokių barškynių, ir ūžia 
gatvėmis pro žmonių na
mus, šaukdamas žmones 
klausyti jo. Jis dar dau
giau kitą peikia, save gi
ria, ir žiopsotojams viso
kių prižadų padaro.

— Ot tai geras kandida
tas! — balsuosim už jį! — 
vėl sako sau žiopsotojai.

Pilypas, kuris taip pat
nori prilysti prie žmonių ir 8 klasių 
pinigų, apsikabina automo- į neįstojo dėl kurių nors priežas- 
bilį raudonom šviesom, įsi- j čių Į karo mokyklą kadriniais 
sodina į vidų vyrus su di-1 kariūnais, buvo priimami į ka- 
delėmis triubomįs ir pasi-' ro mokyklą aspirantais ir išlei- 
leidžia gatvėmis, skelbda- džiami į atsargą, ir tik kadri- 

. mas žmdnėrfts' kokfc jis £e- niai kariūnai tekeliami į jau
nas ir kokie kiti visi neti- nesnius leitenantus ir skiriami 

i kę. ! kariuomenės dalis.
— Ot tai geras kandida- Kad mieliems broliams Amef- 

j tas! — balsuosim už jį! — rikos Lietuviams butų supran- 
vėl sako vienas kitam ne- j tama kuo skiriasi karo mokyk- 
kalti demokratijos aukos. Į Jos kadriniai kariūnai nuo ka-

Per rinkimų agitacijos i riunų aspirantų, čia plačiau pa- 
laikotarpį atsibuna tikri Į aiškinsiu: karo mokyklos kad- 
cirkai, klaunų aktai, melą- riniai kariūnai, lig tik išeina 
giški šmeižimai, žmonių vi
liojimai visokiais prižadais 
ir. akių muilinimas.

Visose gatvėse tik kauks
mas, užimąs triubų ir ra- 

i dio balsų, bubnų ir cim- 
1 bolų. Naktį švaistosi viso- 
; kių spalvų šviesos — ir tas tris metus, 
viskas skelbia demokratiją---------------------------
— lygias teises Raului ir Į iš didžiųjų Amerikos pra- 
Pilypui su Jonu ir Antanu, monių: per kelias. savaites 
sukčiui ir plėšikui su dorujaiko pasipila milijonai do- 
r teisingu; tamsiam, ak- larių, kurie labai smarkiai 

lam su mokytu ir prakil- ~ ~
niu.

Kai pasibaigia balsavi
mai, Raulas ar Pilypas lai
mi sau vietą — jis ją už
ima visai neraudonuoda
mas, nes demokratija sto
vi jo užpakalyje. Jis lupa 
įmonių taksus nebijoda
mas, L— ____ _
:ą teisę duoda. Jis pasida- datų vardais ir abrozėliais. 
ro turtingas per porą ar P 1 L - ’
keturis metus — ir atėjus durnesnis, ir atėjus balsa- 
kitiems rinkimams vėl pra- vimų dienai užbalsuoja sau 
deda ta pačią savo giesmę. Į daugiau taksų, daugiau vi-

Rinkimų diena ateina — šokiu suvaržymų ir lupikų 
laimi tas kuris turėjo di
desnę gerklę, garsesnį ba- 
raboną arba spieglesnę 
triubą.

Pilietis apie jį nieko ne-l 
žinojo ir pasilieka nežinan
tis, tik džiaugiasi kad rin
kimai pasibaigė.

Visi piliečiai pralaimi, ir 
džiaugiasi kad jie mažai 
apie rinkimų biznį nusima
no: nereikia proto laužyt 
ir svarstyt kuris kandida
tas tinkamas, dėl to kad Pi
lypai ir Raulai pertikrina 
kad tik jie geriausi.

mokyklą, tuojau skiriami j ka
riuomenės dalis kadriniais ka
rininkais. Į kadrinius kariir- 
nus dar tepriimami tik išėju
sieji gimnazijas ir visais at
žvilgiais tinkami vyrai. Kad
rinių kariūnų mokslas trunka

švaistosi iš vienų kišenių j 
kitus. Didelėj demokratiš
koj Amerikoj laike rinki
mų pasidaro daug pinigų 
visokie pakalikai, kalbėto
jai, lakstytojai, agitatoriai 
ir drukoriai, kurie pasklei
džia po gatves ir šaligat
vius ir sąšlavynus šimtus 

:, nes demokratija''jam milijonų kortelių su kandi-

Pilietis gi pasilieka dar

PREZIDENTAS IŠKILMĖSE
Į šias reikšmingas iškilmes 

atvyko Respublikos Prezidentas 
A. Smetona, Ministeris Pirmi
ninkas J. Tūbelis, Krašto Ap
saugos Ministeris Brig. Gen. 
Dirmantas, vyriausybės nariai, 
vyr. kariuomenės kapelionas 
Kun. Mironas, Prel. Prof. Gri
gaitis, įgulos dalių vadai, įs
taigų viršininkai ir karo mo
kyklos lektoriai. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis karo mo
kyklos aktų salėje, į kurias su
vesti visi išleidžiamieji kariū
nai aspirantai. Po pamaldų 
įvyko iškilmingas paradas.

Respublikos Prezidentas A. 
Smetona, lydimas kariuomenės 
ir karo mokyklos vadovybės, 
grojant iškilmių maršą, pasvei
kindamas apėjo išrikiuotas mo
kyklos aspirantų. kuopas. Res
publikos Prezidentui' ir palydo
vams atėjus ties viduriu išri
kiuotų kuopų, karo mokyklos 
adjutantas perskaitė Respubli
kos Prezidento aktą, kuriuo 
skelbiamieji pavardėmis kariū
nai pakeliami į jaunesniuosius 
leitenantus ir leidžiami į at
sargą.

Perskaičius aktą, kuriame 
buvo keli šimtai pavardžių, 
Respublikos Prezidentas Ant. 
Smetona jaunesniesiems leite
nantams pasakė savo žodį:

“Nuoširdžiai sveikinu jus, 
jaunieji leitenantai, pasiekusius 
pirmo karininko laipsnio. ši 
diena iškilminga ne vien jums. 
Džiaugiasi musų tėvynė kad 
jai padidėjo atsargoje šviesių 
gynėjų eilės, džiaugiatės ir jus 
patys, laimingai ir sėkmingai laikui pasirodė kad penki 
baigę karo mokyklą.

“Paskutinį kartą šiandien

ATSISAKO KIŠTIS
Kubos vyriausybė, Ispa

niškoje saloj Amerikos pa
kraštyje, siūlė Suv. Valsti
joms imti vadovybę sutai
kymui Ispanių naminio ka
ro. Suv. Valstijų vyriau
sybė atsisakė.

NUŽUDYTA DU PLĖ
ŠIKAI. Port Huron, Mich. 
— Netoli čia, viename paš
te nušauti du plėšikai, ku
rie buvo įsigavę j vidų ap
vogimo tikslu.

NUMIRĖ PENKI KAL
BĖTOJAI

Ada, Okla. — Čia turėjo 
Įvykti vienos mokslo drau
gijos rudeninė konferenci
ja, kurios kalbėtojais buvo 
užkviesti šeši pažymus as
menys anksti iškalno.

Bet atėjus konferencijos

tų užkviestų kalbėtojų bu
vo jau numirę.

Ūkininkas Antanas Grigas iš Valakiukų k., Šaukėnų va?, 
Šiaulių aps., kūlėjų su šakėmis organizatorius ir vadas 
Šiaulių derliaus šventėje. (Apie tą šventę buvo rašyta 
plačiau pereitame “Dirvos” numeryje.)

Ir sakau, tie demokratiš
ki rinkimai yra tai viena

ir viskas ką jis gali dary-l 
ti tai džiaugtis kad jis tu
ri teisę laisvai ir demokra
tiškai savo balsą už Raulą 
arba Pilypą atiduoti!

Jeigu kas rimtas ir pro
tingas, pažystantis žmonių 
reikalus ir žinantis kandi
datus paskirstytų valdinin
kus į jiems tinkamas vie
tas ir saugotų juos nuo iš
naudojimo, apgaudinėjimo 
ir lupimo piliečių pinigų, 
balsuotojas rėktų ir protes
tuotų kad jam atėmė demo
kratišką laisvę jo engėjus 
pačiam išsirinkti!

Kokie paiki tie smertel- 
ni žmoneliai!....

1938 Kalendoriai
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

1 UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren- Į
girnų 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.

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

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

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

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smnlkesnių žinių kreipkitės į (31)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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ILIUSTRUOTA BIRUTOS 
IR KĘSTUČIO ISTORIJA

SOCIALISTAMS RUPI
CUSIVIENIJIMO Lietuvių Amerikoje valdybos rinki- 

mams artėjant, socialistų “Vakarų Komitetas” pra
deda labiau agituoti už palikimą dabartinės Pildomo
sios Tarybos, kuomet komunistai siūlo savo sąrašą.

Gudriu lapės liežuviu štai kaip “Vakarų Komitetas” 
prisišnekinę ja:

“Visiems yra žinoma kad SLA. nariai yra pasiskir
stę į dvi dideles grupes — pažangiųjų ii’ tautininkų. 
Tad Susivienijimui yra sveikiausia turėti, taip sakant, 
koalicinę vyriausybę, sudarytą iš abiejų grupių atstovų.

“Mes esam tikri kad nežiūrint* kiek tos dvi aukščiau 
paminėtos grupės viena su antra kovos, ir šį kartą jų 
balsai pasiskirstys maždaug tokiu pat budu kaip ir pir- 
mesniuose rinkimuose.”

Tame socialistų komiteto rašinyje aiškiai matosi 
jų baimė — jie vieni, be komunistų, prieš tautininkus 
nieko nereiškia — tautininkai juos tuoj iš SLA. centro 
iššluotų. Taigi, jie prisišnekinėja SLA. nariams bal
suoti už dabartinius Pildomosios Tarybos narius, tuo
mi užsitikrindami sau pasilikimą SLA. centre.

Tautininkai gi turi žinoti štai ką: kaip bus nebus, 
atėjus Pildomosios Tarybos galutiniems balsavimams, 
komunistai balsuos už socialistų kandidatus, ne už tau
tininkų, ir seime palaikys socialistų pusę. Taigi, mums 
paklausyti socialistų bent kame butų paikiausias žygis.

Turim žinoti kad socialistai, kada turėjo progos, 
buvo patys žiauriausi tautininkų neigėjai Susivienijime, 
ir dėjo net purviniausias pastangas tautininkus iš cen
tro valdybos išstumti. Jie tą darys ir toliau — visada 
kada tik matys savo didesnes spėkas.

Dabar, matydami komunistus siūlant savo sąrašą, 
prisibijodami kad komunistai gali juos apleisti, prašo
si visų SLA. narių “palikti tuos pačius” (jų didumą).

Socialistai dar ir dabar su komunistais tariasi lai
kyti savo “bendro fronto” “kongresą” Scrantone, prieš 
SLA. seimą.

Tautininkai turi eiti iki pat galo su savo sąrašu, 
nes jeigu paklausytų socialistų saldliežuvavimo, pralai
mės viską Seime. To kairiesiems ir reikia.

Seimo laiku vistiek įvyks “bendrafrontininkų” “kon
gresas” ir jie susitaikys statyti keterą prieš tautininkus.

Tautininkų ir principas negali leisti jiems nieko 
bendro turėti su musų tautos reikalų niekintojais ir tau
tinio gyvenimo Amerikoje smaugėjais.

Pagaliau, toks socialistų komiteto siūlymas gali bū
ti jų gudravojimas tautininkus supainioti. “Dirva” jau 
minėjo kad tautininkams sutikus su socialistais remti 
tą pačią dabartinę SLA. valdybą, galėti] sumažėti tau
rininkų mažesniųjų veikėjų noras važiuoti delegatais į 
sekantį SLA. Seimą, o tada, socialistai ir bolševikai su
gužėję atliktų savotišką kermošių.

NORI ATSIKRATYT 
KOMUNISTŲ

Iš Ispanijos ateina žinios 
kad Ispanų socialistų vy
riausybė — kurios likimas 
beveik užbaigtas — deda 
pastangas pašalinti iš val
džios narių, iš ministerių 
kabineto, komunistus.

Kairiųjų vyriausybė bė
ga nešdama savo kailį — 
iš Madrido persinešė į Va- 
lenciją, bet dabar, kai suki
lėliai užėmė Gijon ir užval
dė visą šiaurinę Ispaniją, 
socialistai bailiai pradėjo 
artintis prie Prancūzijos 
rubežiaus, perkėlė sostinę į 
Barceloną.

Komunistai kabineto na
riai nesutinka bėgti su so
cialistais iš Valencijos.

Dėl to socialistai užsino
rėjo išmesti komunistus iš 
kabineto.

Paiki socialistai: iš pat 
pradžių užsileido komunis
tams, kurie užvedė šalyje 
terorą, kurie išžudė desėt- 
kus tūkstančių nekaltų gy
ventojų, dabar jau nori at
sikratyti komunistų....

Jeigu ne tas socialistų 
žioplumas, Ispanijoje nei 
karo nebūtų kilę. Kada ko
munistų teroras praplito, 
kada kiekvienam doram Is
panijos piliečiui pasirodė 
mirtis prieš akis, turėjo 
atsirasti kas nors kuris iš
gelbėtų iš tos padėties.

Reikia tikėtis kad greit 
ne tik komunistai bet ir so
cialistai Ispanijoje išbaigs 
savo viešpatavimo dienas.

Mėsos kainos šiose die
nose Amerikos miestuose 
pradėjo pigti.

VETERANŲ 
EKSKURSIJA

Kaip tik Amerikos karo 
veteranai gavo bonus, di
deles sumas pinigų, “Dir
va” ragino Lietuvius vete
ranus, kuriems sąlygos lei
džia, apsilankyti Lietuvoje.

Dabar, iš Bostono ateina 
atsišaukimas į Lietuvius 
karo veteranus ir jų šeimų 
narius rengtis kitą vasarą 
važiuoti į Lietuvą su vete
ranų ekskursija.

Sumanymas yra geras, 
nes ar vienaip ar kitaip 
kiekvienas Lietuvis Ameri
kietis kuriam tik sąlygos 
leidžia, privalo apsilankyti 
Lietuvoje ir pamatyti nau
jai susikurusią ir gražiai į 
žengiančią pirmyn savo tė
vynę.

Ypač smagu bus važiuo
ti kitą vasarą, 1938 metais, 
nes bus rengiama ir eks
kursijų į Lietuvą, ir Lietu
voje bus daug įvairių iš
kilmių, minint 20 metų ne
priklausomybės sukaktį.

Atsišaukimą į veteranus i 
daro Stephen Darius Post 
No. 317, P. O. Box 30, So. 
Boston, Mass. Kas norėtų/ 
susirašyti, gali pasinaudoti 
tuo antrašu.

7H0MAS MOONEY vėl 
paliekamas kalėti. Kalifor
nijos gubernatorius atsisa^ 
kė jį paliuosuoti. Jis kali 
nuo 1916 metų.

309 mylios į valandą. — 
Utah valstijoje daryta au
tomobilio greičio bandy
mai — Kapt. Evston važia
vo 309.6 mylių į valandą 
greitumu.

DIRVA

Sekmadienį, Spalių 31 d., 
keli milijonai Amerikos 
sekmadienio laidos laikraš
čių turėjo iliustruotą isto
riją apie Kęstutį, Biru tą ir 
Vytautą.

Tai buvo piešiniai žinomo 
Amerikos spaudoje ilius- 
tratoriaus J. Carroll Mans
field, kuris jau eilė metų 
kaip sekmadienio prieduose 
prie Amerikos dienračių 
paduoda iliustruotus istori
nius romansus ir kitokius 
žymesnius nuotikius.

Apie Lietuvą dar niekad 
nėra nieko tilpę, iki dabar.

Kiekviename didesniame 
mieste sekmadienį išeinan
čių laikraščių vienas talpi
na tuos spalvuotus Mans
field piešinius.

Mansfield paduoda Biru- 
tos gyvenimą aštuoniuose 
piešiniuose, į kuriuos inei
na paaiškinimas apie Lie
tuvą, Lietuvos istoriškas 
žemėlapis nuo 13-to iki 15- 
to šimtmečių, kada Lietu
vos ribos siekė nuo Balti
jos iki Juodųjų jurų. Po to 
seka Birutos sutikimas Kę
stučio, Vytauto gimimas,

SLA. NOMINACIJOS
TAUTININKŲ SLA. SARGYBOS KOMITETO 

KANDIDATŲ SĄRAŠAS:

Vytauto kariavimas, ir Vy
tauto apsikrikštijimas — 
kas reiškia, apsigynęs kry
žeivių, Vytautas ir visa 
Lietuva galiaus savu noru 
tapo krikščioniška.

Šis piešinis patalpintas 
“Dirvos” redaktoriaus pa
sidarbavimu. Birželio mėn. 
šią vasarą “Dirvos” redak
torius susirašė su piešėju 
Mansfield, pasiųs damas 
jam aprašymą apie tą gar
sią Lietuvos vaidilutę ku
nigaikštienę, ir apie Kęstu
tį ir Vytautą. Mansfield 
Birželio 24 d. atsakė:
“I believe the Biruta 

story would prove interest- 
ing to readers generally, 
as well as to those of Lith
uanian birth or descent, 
and I shall devote a page 
to it vvhich vvill be released 
sometime in the coming 
Autumn.”

Mansfield’ui patiko isto
rija apie Biruta, jis paža
dėjo pagaminti piešinį šiam 
rudeniui, ir savo pažadą iš
pildė.

Tiesa, jis piešė savotišku 
įsivaizdavimu, ne taip kaip 
Lietuvis piešėjas žinantis 
savo tautos istoriją pieštų, 
pačiau p. Mansfield savo 
užduotį labai gražiai atli
ko. Piešiniai yra spalvuo
ti.

PREZ. SMETONA 
IR JOS

MYLI LIETUVA
GAMTĄ

Iš Indijos praneša kad 
ten viena moteris pagimdė 
šešis kūdikius, kurie auga.

šį
Visi tautininkai ir sandariečiai privalo remti tik 

tautininkų SLA. Sargybos Komiteto paruoštą sąrašą:
Prezidentu — Teisėjas Vincas F. Laukaitis iš Bal

timore, Md.
Vice Prezidentu — Vitalis Bukšnaitis, iš Brooklyn. 
Sekretorium — Dr. M. J. Vinikas, dabartinis, 
Iždininku — A. S. Trečiokas, iš Nėwark, N. J.
Iždo Globėjais — S. Mockus (dabartinis) ir 

V. A. Kerševičius, iš Scranton, Pa.
Daktaru-Kvotėju — Dr. Stasys Biežis, Chicago, III.

Respublikos Prezidentas A. Smetona savo ūkyje 
Užugirio Kieme, Ukmergės apskrityje.

* * ¥
filmas pro akis prabėgo Užugirio Kieme patirti 
įspūdžiai: laukinių ančių “pri-pri-pri”, grioviais 
ir daubomis šliuožiąs melsvas ruko pienas. .. . 
Rodosi, dar ir dabar skamba ausyse ežero sau
lės paauksinto stiklo dūžio iliuzija, raunamo kel
mo su žeme atsisveikinimo traškėjimas ir žemės 
šauksmas: “Lietuvi, pasiryžk į didyjį karą! 
Tautos Vadas tau rodo kelią ir pats pirmasis ei
na į gimtąsias pelkes plėšti kelmų, sausinti liū
nų ir sėti rugio, darbo ir kovos laimėjimų nau
joje dirvoje.” “L.A.”

GADYNIŲ TAUTA
SURASTA LIETUVIŲ “GIMINE,” 

AZIJOJE
Į Didžiąją Laisvę tauta prisikėlus 
Plasnodama vėliavom šventę, 
Kaip Amžino Gėrio kvapi Orchidėja, 
Mus šieji tik Lietuvai meilę rusenti. 
Pro šimtmečius skleidžias peizažas, 
Suošia, suvilni ir Juodosios Juros — 
Ir ten Lietuva aimaniai nusigręžus 
Į spindintį Vytautą žiuri.
Tauta nors rankas pagrąžo 
Istorijos knygą pradarius, 
Kad jau nebe tie ir erdvė ir rubeži'ai, 
Kadaise valstybės nuo marių ik marių. 
Bet liko dvasia didžiavyrių, 
Jų gyslose plakęs Lietuviškas kraujas. 
Ir šiandien garbė jų pro vėliavas svyra, 
Nors kurias ir kyla epochos vis naujos.

“L.A.” Kazys Žirgulis.

VAI, SESUTE
Vai, sesyte, mėlynake,
Ar daug gėlių man prisėsi 
Ir džiaugsmingu, meiliu šypsniu
Man jų žiedus pažadėsi?

Gražius žiedus man nuskinki,
Iš akučių, jų mėlynės,
Bet gražiausią tai tu skinki 
Iš gelmių savos krutinės.

Ką mokėsiu tau už gėles,
Už jų kvapą vakarinį,
Už akordus dainų tavo
Ir už šypsnį begalinį?

Už melsvas tavo akytes, 
Užu žvilgsnį begalinį 
Aš aukosiu savo širdį, 
Savo meilę pirmutinę....

Jokniunai J. Januševičius.

T'AUTOS Vadas, Lietuvos Respublikos Prezi- 
1 dentas Antanas Smetona yra giliai mąstan

tis, dideles išminties žmogus. Tas matyt iš'jo 
gausybės raštų, kalbų ir darbų, štai kaip Al
gis Eimantas “Lietuvos Aide” paduoda savo 
viešėjimą Prezidento Smetonos ūkyje, Užugirio 
Kieme, ir Prezidento trumpus bet reikšmingus 
pasakymus, kurie parodojo meilę Lietuvos že
melei ir gamtai:

Melsvas rūkas pamažu slenka ežero krante, 
tingiai laižo išversto dirvono vėžliai pūpsančias 
dobilų atolo garbanas, pieno upeliais pamažu 
sruvena giliais, per pelkių raistus iškastais, 
naujo vieškelio grioviais ir nuvilnija j stiep- 
rius... . Ežero visai nematyti, nors jis čia pat, 
vos už keliolikos žingsnių, tik girdėti kaip ja
me laukinės antys laido savo “pri-pri-pri”, kaip 
baubliai savo klaikų staugimą “bau-uu--u” nen
drynuose repetuoja: tai ne ežeras, o prieš akis 
tyvuliuojanti ruko dauba, pieno jura....

— Bus graži diena, kapitone! — ištarė 
Prezidentas Smetona savo palydovui.

— Rūkas krinta, Ekscelencija.
Tr ištikrųjų, saulė vis skaistesnė ir skais

tesnė kyla aukštyn ir aukštyn pro Lėno baltą 
kaip gulbę bažnytėlę, o rūkas dar baimingiau 
ir judriau šliaužia daubelėmis, grioviais ir eže
ro paviršium, kol visai išnyksta. Tik maža pa
miškės ūkanų juosta dar mėlsvuoja bekylančios 
saulės atošvaistoje, bet ir ta greit dings stiep- 
ruose....

Gražu kai prieš akis išlėto vienas Rugsėjo 
ryto reginys keičiasi kitu, viena valandėlė bėga 
paskui kitą ramios gamtos melancholijos fone, 
laukų liūdnoje rimtyje ir ežero ramume, kurio 
paviršium saulė, kildama virš Lėno bažnytėlės 
ir išvaikydama melsvas ūkanas, kaip Fortūna, 
beria iš savo krepšio geltoną auksą.... Auk
so taip daug! Rodosi, jis ištirpęs plauko plačia 
ir ilga juosta per visą ežerą: nuo bažnytėlės iki 
mano kojų, ir mainosi kaip brangus stiklas, kaip 
veidrodis, pačią saulę į ežerą nardindamas.

“Pri-pi-pi” už nendrynų — ir besileisdarrias 
būrelis laukinių ančių sudaužo auksinį stiklą... 
Sumirga, sublizga, ratais suspinduliuoja ežero 
paviršius, valandėlei ir pačią saulę paskandina. 
O ausyse, rodosi, tuoj tuoj pasigirs didelio stik
lo dūžio skambėjimas.

— Ekscelencija, kodėl čia niekas nemedžio
ja šitų ančių? Jų tiek daug ir tokios nebaik- 
ščios.

— Paukščiai puošia žemę.... — atsako 
A. Smetona.

O ta žemė — buvę raistai, pelkės, liūdnai 
ir krūmokšniai. Ką ir sakyti ši žemė seniau 
nebuvo žemė. Ji buvo "nenaudingi plotai”, 
apielinkės ūkininkai jos veltui neėmė... . Da
bar, krūmų vietoje — vasarojai auksą varpose 
temdino, daržuose kopūstų galvos viena už ki
tą didesnės rikiuojasi, o kur buvo liūnai ir pel
kės — dabar vešti žolė ir dobilai žaidžia rytais 
su saule, savo viršūnėse iškėlę krištolinius ra
sų riešutus....

žmogus kuris yra atsijęs nuo žemės, nuo 
laukų ir miškų melancholijos ii- liūdesio, nuo 
pievų rasabridžio gaivingumo, nuo subtiliosios 
ir prasmingosios gamtos rimties, tam žemė ten 
gera kur išbėgo Lenkas dvasininkas, kur be 
vargo duoda daug naudos....

Bet Užugirio Kiemas yra busimosios Lietu
vos kiemas, tai sąmoningas gimtųjų pelkių pa
sirinkimas ir vaizdus keliarodis visiems Lietu
viams kaip reikia mylėti visa savoji žemė, kaip 
reikia per darbą, pro kelmų šaknų pynes, pro 
pelkių tyruliuojantį vandenį ir liunus užkariau
ti naujas dirvožemis, sukurti naujosios, rytdie
nos Lietuvos, ūkis....

— Ekscelencija, Tamsta labai pavargsite.
— Darbas, redaktoriau, gaivina žmogų.... 

Dar vieną kelmą išrausime ir eisime į stieprus 
pailsėti. .. .

Tikrai, stiepruose galima pailsėti. Tanku
mynai ir miškas, nematęs žmogaus kirvio nuo 
Vokiečių okupacijos. Juose šilta, ramu, miškas 
kelia ir gaivina žmogaus dvasią.

Pabuvus dieną Užugirio Kiemo lygumose, 
ežero artumoje ir amžinai dirbančio Valstybės 
Prezidento draugystėje, galima pajusti tą nu- 
stabų žemės traukimą prie savęs ir prasmingo 
gyvenimo rytdieną. Galima pajusti kaip širdis 
prisipildo naujo gyvenimo džiaugsmo ir jiegos, 
galima išgirsti žemės balsų ir suprasti kodėl 
musų mylimas Valstybės Prezidentas šaukia 
tautą surasti, ją užkariauti ir niekam jos, sa
vos žemės, neduoti: "Laukai, žemė, sodžius yra 
pagrindas musų tautos, čia mes gimstame, au
game ir bręstame.”

Kai vykau Traujėnų vieškeliu atgal, kaip

Vienas Lietuvos rašytojas, A. Poška, kelia
vęs Azijoje, rašo užtikęs žmonių kurie esą mu
sų tautos giminės, štai kaip rašoma:

Dardistane vyraujančios giminės yra šinai 
ir Jašhunai. šinai save skaito kilnesniais už 
kitas gimines ir yra apskritgalviai. Jie nelei
džia savo dukters už Jašhunų ir bendrai juos 
nelabai tepriima į savo draugystę. Jašhunai 
nustumti gyventi į aukštesnes sunkesnes vietas, 
jie daugiau pailgagalviai, nors kalba ir visa kul
tūra yra tokia kaip šinų.

šinų folklore, surinktame Dr. Leitnerio, yra 
visai Lietuviškų dainų, kaip “Marčios Išleidi
mas”, “Aldutis”, “Karo Daina” ir kitos.

Su šinais Lietuviškai galima lengviau su
sikalbėti negu su Latviais.

Beveik visi daiktvardžiai ir dalis būdvar
džių yra Lietuviški, o kita dalis Iraniški. Pa
vyzdžiui: aki—akis, danta—dantis, nas—nosis, 
na—dašna—dešinė, burna—lupos, ed—valgyti, 
dašna—dešinė, burna—lupos, ed—valgyti, pa
dą—koja, gir—gerti, bij—bijoti, nas—nešti, 
drib—gulėti, aš-aš, tu—tu, ons—jis, gi—ji, ir 
šimtai kitų.

Ne vien kalboje yra panašumų, bet dauge
lis papročių, ornamentų ir padavimų primena 
Lietuviškuosius.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisinntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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ANTRA DIENA PITTSBURGHE

Mokslo Katedroje. — Pasimatymas 
su ponia Ruth Cravvford Mitchell

Ariierikoje yra keli dar įžymesni universi
tetai negu Pittsburgho Universitetas. Tačiau 
apie kitus Lietuviai mažai žino ir neįdomauja. 
Aš atvykęs į Pittsburghą turėjau būtinai apsi
lankyti šiame universitete, ir butų aprašymas 
apie Pittsburghą nepilnas jeigu nebūtų apimta 
ši garsi Mokslo Katedra — Cathedral of Learn- 
ing. Ir kas tik iš pažymesnių svečių čia atsi
lanko, Pittsburgho Lietuviai veikėjai stengiasi 
juos atvesti j šių įstaigų.

Kotjęl? Todėl kad čia, toje milžiniškoje 
Mokslo Katedroje, viename šone, randasi Lie
tuvių tautai paskirtas kambaris, kuriame, pil
nai. įrengtame, bus įtaisyta lyg kokia Tautinė 
šventoyę, apjžj.na atmintis apie Lietuvą ir Lie
tuvius, kuri čia bus ir po to kai Lietuviai šia
me kontinente pasibaigs.

šios Mokslo katedros atvaizdas “Dirvoje” 
jau tilpo šią vasarą, sąryšyje su 15Q metų su
kaktimi nuo to kai Pittsburgho Universitetas 
įšlKure.

Tai yra pilko akmens pastatas, 42 aukštų, 
arba 535 pėdu aukščio nuo žemės paviršio. Ka
dangi JŲokslo Katedra stovi ant aukštumos, to
dėl ‘jos viršūnė yra net 1423 pėdos nuo jurų 
linijos. Tokiu budo šis bokštas, kartu su jo 
apačibjė esama apie 1000 pėdų aukštuma, yra 
apie 14 pėdų aukštesnis negu pats aukščiausias 
Allegheny apskrityje kalnas, ant kurio aš bu
vau užlipęs pirmą Pittsburghe atsilankymo die
ną.

' Į Niekur kitur pasaulyje nėra tokio univer
siteto pastato kaip TŠįh Pittsburghe. Pačiame 
Pittsburghe, nors yra kitų aukštų komercinių 
pastatų, bet nežinab ar yra kuris kitas kad ga
lėtų sulygti aukštumu su šia Mokslo Katedra.

Mokslo Katedra Užima neperdidelį žemės 
plotą, bet sudėjus j vieną visų tos Mokslo Ka
tedros aukštų grindų plotą, pasidaro apie 14 ak
rų ploto. Tiek ploto tikrai užtenka didelei mok
slo įstaigai sutalpinti visas savo klesas, reik
menis, laboratorijas, skaityklas ir tt.

Inėjus į vidų, kuris dar visiškai nebaigtas 
išrengti ir išpuošti, apatinėse salėse pasijunti 
tikrai lyg kokįoję mąldinyčioje — tuo labiau 
kad vidaus architektūra gotikos katedrų pavi
dalo.

Pirmiausia stengiausi pasimatyti su ponia 
Ruth Crawford Mitchell, kuri yra Tautinių Kam
barių reikalų vedėja ir tų kambarių reikalais 
virš metai laiko atgal važinėjo Europoje ir pa
čioje Lietuvoje.

Ponas Pivaronąs pranešė poniai Mitchell 
apie mano atvykimą, taigi ji manęs ir laukė. 
Jos raštinė randasi 13-me aukšte to didelio pa
stato, ir keltuvu užsidanginau į 13-tą aukštą. 
Ji matyt nei prietarams netiki kad jau kelintas 
metas 13-me aukšte čia prisilaiko ir nieko blo
go ‘nei jai nei tautinių kąmbarių reikalams ne
ištiko ....

Vos inėjus ponios Mitchell raštinėn, kur 
ji darbuojasi su pora kitų padėjėjų, ji linksma 
vedę mane į šalutinį kambariuką, kur ji turi 
dovąnų iš Lietuvos.... Su ponia Mitchell pa
žintį turiu iš seniau, nes ji yra buvus Clevelande 
pasitarti ką Clevelando Lietuviai gali pagelbėti 
Lietuvių Kambario fondo kėlimui. Tada buvo 
dar depresija, ir Clevelando Lietuviai turim ant 
savo rankų didelį projektą, Kulturinį Darželį, 
taigi jai jokių didelių pažadų nebuvo galima pa
daryto. Vienok ir Clevelando Lietuviai, per ei
lę metų, yra suaukavę tam Kambariui kelis de- 
sėtkirs dolarių — daug daugiau negu Pitts- 
burghiečiai aukavo musų Darželiui....

Lygiai metai laiko atgal, Spalių pradžioje, 
sakė (poni Mitchell, ji buvo Lietuvos laikinoje 
sostinėje Kaune. Lietuvių vaišingumu, priėmi
mais; ir drailgingumu ji sako buvo labai paten
kinta, Tame šaliniame kambarėlyje parodė ke
letą dovanų parsivežtų iš Kauno. Tie dalykai 
man pirmiausia ir krito į akį: tuoj pažinau kas 
ten yra iš Lietuvos. Vienas — tai artisto Šimo
nio jiešinys, portretas Glemžaitės, kurį jai pa
dovanojo antra Glemžaitė. Kauno moterų drau
gija 7‘Gražina” padovanojo jai Verpėją, iš me
džio.'' Dabar tik ką buvo gavus iš Užsienio Lie- 
tuvi.rįas Remti Draugijos siuntinį, kitas medžio 
dovaneles. r.

Čia gavafu pamatyti businčio Lietuvių Kam
bario, planus, Gudaičio braižinius, ir tik ką iš 
Kaurip prisiųstus pavyzdžius medžio ir lininių 
audinių, kuriais tas kambaris bus išpuoštas: li
no drobe, gražaus Lietuviško rašto, bus išmuš
ta kambario sienos, o medžiu apvedžiota. Au
dinių turėjo dvejopų, šviesesnio ir tamsesnio 
rašto, ir dvejopo ąžuolo: juodo, daug metų mir-

kusio po vandeniu, ir šviesaus. Tuos pavyzdžius 
apžiurėjo Lietuvių Kambario Fondo komitetas 
ir padarė savo pasirinkimą: audimą pasirinko 
tamsesnio marginio, siūlų dažytų ąžuolo dažuo
se. Medis bus naudojamas rodos ir šviesus ir 
tamsus.

Kambaryje bus Lietuviško stiliaus rakan
dai — sunkus mediniai skobniai ir sėdynės. Po
ni Mitchell sakė kad vieną sėdynę-kedę žadėjo 
nupirkti ir viena kuri Clevelando Lietuvių mo
terų grupė — Ratelis ar Klubas. Butų gerai 
kad savo pažadą išpildytų. Tie baldai bus daro
mi čia pat Pittsburghe, bet sulyg Lietuvos brai
žinių.

Taigi, pirmą kartą Amerikoje Lietuviškas 
Kambaris bus išdabintas Lietuvišku audiniu vie
toje popierų. Tie sienų užtiesalai bus pritaisy
ti taip kad bus galima nuimti ir laikas nuo lai-, 
ko išvalyti (prisiminkit apie Pittsburgho du
rnus. ...).

Kaip Lietuviai pateko į šią Mokslo Kated
rą? Poni Mitchell papasakojo štai kokiu budu 
Universiteto vadovybė, kuomet apsisprendė ren
gti tautinius kambarius, parinko tautas, kurios 
gavo sau kambariams vietas:

Rinkimą tautų atliko nuo 1925 iki 1930 me
tų, per penkis metus, remiantis tą universitetą 
lankančių Pittsburgho srityje gyvenančių tau
tų studentų skaičium. Tautų yra keli desėtkai, 
bet kitų yra žymiai mažiau negu Lietuvių, to
dėl toms kambarių neskyrė.

Tuomi, sako ji, universitetas pripažino ki
tų tautų kultūrą.

Kaslink tautinių grupių padėties ir reikš
mės Pittsburghe, padarė palyginimą tokį kurį 
tik socialio gyvenimo studijuotojas gali pada
ryti, paprastam žmogui tas į galvą neateina. 
Poni Mitchell sakė kad Pittsburghe tautinės 
grupės nesudaro tokios reikšmės kaip Clevelan
de, nors abiejuose miestuose jų yra daug. Cle
velande tautinės grupės lošia žymią rolę mies
to politikoje, nes gyvena susigrupavusios ir ga
li statyti savo kandidatus ir panaudoti savo su
vienytas pastangas savo siekiniams. Pitts
burghe gi tautos labai susimaišiusios, net dar
buose maišomos: vienos tautos žmogus stato- j 
mas greta kitos, kad tarp jų nebūtų jokių ben
drų santikių.

Iš 13-to aukšto pasidairius aplinkui matyti 
graži apielinkė: čia yra Pittsburgho kultūros 
centras, apie ką paminėsiu vėliau.

Skiriantis su ja, poni Mitchell norėjo kad 
aš matyčiau 6-me ir 7-me aukštuose įrengtus 
puikius universiteto knygynus, įsteigtus atmin
čiai tų kurie padarė tas dovanas ir paskyrė pi
nigus tų knygynų-skaityklų įrengimui. Tele
fonu paskambino tų skaityklų vedėjoms kad jos j 
teiktųsi aprodyti man visą tų patalpų įdomumą.

Tie ypatingi skyriai-skaityklos yra: The 
Alldred Memorial Library. Tas skyrius yra tik 
pasiskaityti, laisvam laiko praleidimui, studen
tams. Kitoje dalyje yra Darlington Memorial 
Library, kur knygos gaunamos studijoms. Be 
tų, pats universitetas turi savo milžiniškas skai
tyklas ir knygynus.

MOKSLO KATEDROS STATYBOS DOKU- 
MĖNTAS SU PIVARONO PARAŠU

Nusileidęs į apatinį aukštą kiek ilgiau ap
sistojai ar apsisėdėjau didžiojoje Mokslo Ka-Į 
tedros salėje. Po ją vaikšto šian ir ten studen
tai, nes jau mokslo diena buvo pasibaigus. Bet 
ta salė tokia milžiniška ir įvairių pavidalų pi
lioriais išstatyta kad joje mažai kada ką gali
ma matyti. Studentai užsilaiko rimtai, ramiai. 
Kiti susėdę paskirose dalyse tyliai kalbasi, kiti 
varto knygas, gal ką studijuoja.

Pats šios didžiosios salės vidus išrodo ly
giai kaip kokios didelės tikybinės katedros vi
dus; masiviai pilioriai palaiko visą viršų ir iš
skirsto vidaus matymą visą vienu kartu. Lu
bos aukštos, gaubtos, skliautais. Langai kaip 
katedrų — visa architektūra tikrų gotiškų baž
nyčių — tik ši yra mokslo katedra.

Vietoje maldininkų — sėdi būreliai studen
tų, šnekučiuodami, arba koks vienas ar du ku
riame šone savo lekcijas ruošia.

Vietoje altorių-altorėlių — aplinkui tą di
džią salę bus įrengti tautų kambariai.

Lyg kokie paskiri šventieji altoriuose, šiuo
se kambariuose bus atstovaujama įvairių tautų 
dvasia, kultūra. Lietuvių kambaris yra pieti
nėje pusėje — vidurdienio metu, per langą sta
čiai saulė šviečia.

Vietoje pamaldų prie altorėlių — čia tau-j 
tiniuose kambariuose bus tam tikros specialės 
paskaitos. Tautų kambarius visada galės atlan
kyti kada kas norės, ir studentai galės ateiti 
pasisėdėti ar skaityti. Tai lyg intencijos prie 
altorėlių tikybinėse katedrose.

Ši yra Mokslo Katedra.
Joje telpa 90 klesų kambarių, 67 labora- j 

torijos, 52 mažesnės tyrinėjimų laboratorijos,!

KAUNE įsteigta biuras vi
suomenei aptarnauti. Biuras 
nuneš specialius laiškus, pasko
lins lietsargį, .kokius norite ru
bus; jei reikia, girtą parves 
namon ir suteiks įvairiausius 
kitokius patarnavimus, 
nautojų turės įvairių 
greitai patarnauti.

NEW YORKO dienraštis He- 
rald-Tribune turėjo gražiausių 
darželių kontestą. 
šia sutvarkytą 
dovaną laimėjo 
tienė.

T'ar- 
rušių

Už gražiau- 
gėlių darželį 

ponia Strimai-

šiandien Ame-

reiškia
Netu- 

barzdą

PRECELIAI,
rikos alinėse gausiai naudoja
mi, yra kilę Vokietijoje. Lo
tyniškai “pretzėl” reiškia ma
žas atlyginimas. Daug metų 
atgal kunigai vaikučiams už 
geras maldas duodavo prece- 
lius. Jie atvaizduoja vaikučio 
sudėtas rankas. Burtininkai 
sako jog precelį perlaužiant iš
sipildo pageidavimas.

KINIJOJE barzda 
amžių ir garbingumą, 
rintis 40 metų Kinietis
skuta. Jei tėvas be barzdos, 
tai sūnūs ir virš 40 metų jos 
neželdins, nes tas reikštų kad 
tėvas jau perilgai gyvena. Ki
nijoj gentlemanų ir mokslinin
kų tipo barzdos: ilgos, plonos, 
“šilkinės”. Bet yra ir su ba
kais. Vakarų kultūros Kinie
čiai mėgsta usus.

LONDONE, viena moteris 
paskundė teismui savo vyrą 
kad jis perdaug pinigų pralei
džia šunų lenktynėms. Teisė
jas išklausęs skundą, vyrui sa
ko: “Turi pasirinkti: žmoną 
ar šunį.” Vyras pasirinko šu
nį. .. .

MAŽINS DĘ$IJŲ SKAIČIŲ. 
Iki šiol Viennpje, Austrijoje, 
buvo 180 rūšių dešrų ir dešre
lių. Dabar norima jų rūšių 
skaičių sumažinti iki 60, ir 
kiekvieną jau žymiai nuo kitos 
kuo nors atžymėti.

KUN. DR. MOOR, Philadel- 
phijoje, mano kad bažnyčiai 
tiktų kai kurioms maldoms pri
taikyti džiazo . muzika. 
--------------‘F- 1 —.

PER T.VOR.V
APASIŽVALGIUS

KAIP SAVE IŠBANDYTI. 
Mayo Klinika, Minnesotoj, pa
taria save išmėginti tokiu bu
du ar šaltame vandenyje mau
dydamasis gali peršalti. Ant 
rankos plaštako viršaus uždėk 
ledo šmotelį. Palaikyk minutą 
laiko. Jei už 3 ar 4 minutų 
pasirodys prakaitas — esi la
bai jautrus šalčiui pagauti.

BRITAI didina savo karo 
laivyną ir numato jį skirti pu
siau : vieną turėti Europos van
denyne, kitą — Azijos. Lai
vynai veiks nepriklausomai.

UŽ LAIŠKUS tarp Lietuvos 
ir Švedijos norima kainas nu
mažinti : pritaikyti vidaus ta
rifą, t. y. imti nedaugiau kiek 
laiškas apmokamas savoje val
stybėje. Tai vis didinimas ge
rų kaimyninių santikių.

VIDURŽEMIO juroje tikrai 
nuskandintas užpuolikas sub- 
marinas. Jo paimti Britai ne
norėjo, nes butų visi sužinoję 
kokios valstybės jis yra, o tas 
gal butų buvę priežastis karui 
tarp Europos valstybių.

VENGRIJOJE mirė sulau
kęs 84 metų amžiaus geriau
sias pasaulyje vestuvių profe
sionalas pabrolis, Petras Csor- 
ba. Jis buvo vyriausiu pabro
liu daugiau negu 5,000 vestu
vių. . \

KINŲ Generolas Yang Šen 
turi savo privačią kariuomenę. 
Jis yra 50 metų amžr.t s. Jo 
dešimties dukterų ir trijų de- 
setkų sūnų yra 27 motinų vai
kai ir visi jo kareiviai.

KINŲ MIESTUOSE nuo Ja
ponų kulkų atsiginti daugiau
sia padeda svetimų valstybių 
vėliavos, kurių gamintojai už
plūdo miestus ir daro didžiau
sią biznį. Bet kadangi Pran
cūzijos vėliavą iš kitų ten gy
venančių valstybių piliečių vė
liavų lengviausia pasiūti, 
visi “tampa” Prancūzijos 
čiais....

veik 
pilie-

nule-DABAR lėktuvai jau
kia 6 ir pusę mylios . er minu- 
tą greitumo.

du teatrai, 11 didelių paskaitų salių, 15 depart- 
mentinių studijų kambarių, trys aukštai užim
ti universiteto knygynais, 78 raštinės, vienas 
visas aukštas Fakulteto Klubo, trys aukštai Tei
sių Mokyklos, vienas aukštas Meno Departmen- 
tui, ir keliolika kambarių studentams liuoslai- 
kiu prabuvoti.

Katedros didžiojoje salėje, vienoje vietoje 
dideliame pilioriuje yra įmūryta universiteto is-

mini

i

pusės. 
Nadas 
tinka- 
plačiai

DEVINTOJI

laikraščiai tarp savęs ne- 
ginčų ir vieni kitiems 

neplėšo, kaip prieš porą 
darydavo, tai dėka pri- 

Rasteniui. Jis,

SPALIŲ

Gerb. Pakštiranka štai kaip! 
dainuoja Kauno “Sekmadieny
je':

SLA. Centro valdybos nomi
nacijos jau prasidėjo, 
je Lapkričio ir Gruodžio mė
nesių nariai
kandidatus į Pild. Tarybą.

Bendrafrontininkai jau se
nai savo sąrašą yra sutaisę. 
Tautinės minties žmonės ilgai 
su savo sąrašu nepasirodė.

Pirmiausia aš noriu tarti žo
dį apie kandidatą SLA. prezi- 
dentd vieton iš musų 
Mano nuomone, Adv. 
Rastenis tai vietai yra 
mu asmeniu. Jis yra
žinomas liberališkos srovės vei
kėjas, rašytojas ir kalbėtojas. 
Jisai yra skelbėjas Lietuvių 
tautinių frakcijų vienybės šio
je šalyje. Jei dabar musų tau
tiški 
veda 
akių 
metų
klauso Adv. 
laikinai redaguodamas “Dirvą”, 
pradėjo šaukti musų laikraš
čius prie broliškesnės nuotai
kos; j jo šauksmą atsiliepė ir 
kiti musų laikraščiai, ir dabar, 
nors musų spauda ir nėra vie
nodų pažiūrų, jau daug blai
vesne virto.

Adv. Rastenis yra darbštus 
visuomenės veikėjas, idealingas 
asmuo, su visais mokantis 
draugingai sugyventi žmogus.

SLA. yra liberališka savišal
pos organizacija. Nors ji susi
deda iš visokių nuomonių žmo-j 
nių, bet jos pagrindai ir dva
sia yra liberalinio- pobūdžio.

Statykime kandidatais ir 
rinkime tuos žmones kurie pa
sišventusiai dirba visuomeninį 
darbą, kurie nesistengia iš vi
suomeninių organizacijų su
kurti sau karjerinį kapitalą. 
Statykime kandidatais tuos 
musų žmones kurie rūpinasi 
Lietuvybės ir liberalizmo Rei
kalais.

Adv. N. Rastenis yra nuošir
dus Lietuvis ir aiškus libera
las. Tat statykime jį kandida
tu į SLA. prezidentus.

J. Praeivis.

DARBININKŲ LAVINIMĄ
SI. Darbo Rūmai plečia gau
siai lankomus bendro lavinimo
si ir amatų kursus darbinin
kams visoje Lietuvoje. Jau 
provincijoje veikia 13 darbi
ninkų kultūrinių klubų.

torija — 1787-1937 — 150 metų istorija —< ir 
statybos dokumentas. Ten nesenai, šią vasarą, 
įdėta tie visi dokumentai su parašais valdybos 
ir tautinių kambarių pirmininkų — ten amži
nai palaidota vardas ir parašas Lietuvio — Lie
tuvių Kambario Fondo pirmininko, Petro Piva- 
rono.

Seka: KARO MUZEJUS IR CARNEGIE
TECHNOLOGIJOS INSTITUTAS

Dirva nėr 14 menesiu tik už $2
Štai naujiena visiems tiems kurie “Dirvos” neskaito 
ir tiems kurie žada išrašyti “Dirvą” savo giminėms 

draugams: Kurie dabar, nelaukę galo metų, išsirašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam — užsimokėdami pilną 
metinę prenumeratą $2.00, laikraštis bus siunčiamas iki 

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

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

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

■■
■

Lenkas jau nuo seno laiko 
buvo didelis mušeika.
Lenkas grobė ir melavo 
su šimtais Zaglobų savo.
Tą pat Lenkas tuojau daro 
ir po pasaulinio karo. 
Susitaiko jis geruoju, 
bet tuoj grobia ir meluoja. 1 
Lenkas pirmas tuoj po karo 
sviete naują erą daro: 
pasirašo sutartyje, 
bet tuoj sutartį suryja.

Lenko smurtas prieš Lietuvą 
tai juk pirmas smurtas buvo! 
O tokie “šauni” dalykai 

j nepraeina niekur dykai.

Gi Ženevoj Lenkų smurtas 
tapo klausimas užburtas. 
Jie stenėjo ir žiopsojo — 
Lenkai Vilniuj ponavojo.
Lenkų žygis baisiai tiko | 
ir visiems kitiems grobikams. 
Ėmė kalt ir kitą planą, 
kaip kas ką užgrobti mano.
Ūpas grobt daug kam malonus. 
Paskui Lenką — tuoj Japonas. 
O toliau, paskui Japoną, 
Vokietis jau ima toną.
Kai pavyksta Vokietukui, 
Ir Jtalas galvą suka. 
Jei Ženeva tiek tegali, 
griebkim Abisinų ’ šalį!
Truputį pasikankina 
ir pribaigia Abisiną. 
O už tai įgyja garbę 
ir Europoj vietą svarbią.
Po Italų ir Ispanai 
pasispardyti sumano, 
nes laiku apsižiūrėję 
susiranda padėjėjų.
šiam dalykui neaprimus, 
vėl Japonai darbo, imas. 
Jie sau po biskutį Kiną 
pas Konfucijų dangina.
Taigi Spalių devintoji 
sviete gan plačiai gyvuoja. 
Ir čia tik pabrėžti tenka 
kad ją sugalvojo Lenkai.

MUSŲ KUNIGAI ir katali
kiški laikraščiai visai nepro
testuoja kad Amerika paskyrė 
Lietuvai ministeriu protestoną 
dvasiškį, Kun. Norem. .Jeigu 
Lietuva ką skiria, arba musų 
visuomeniškuose reikaluose es
ti renkamas koks atstovas, mu
sų dešinieji baisiai lermuoja 
kam “laisvamanis”, ar “bedie
vis” ar kitoks renkamas, jeigu 
ne jų šulas.

Turėtų apsižiūrėti: kas žino* 
gal Rooseveltas siunčia Kuni
gą Norem į Lietuvą protesto- 
nizmą platint....

v

•I

zl

•f

I

AR NUMANYTUMET kiek 
svare pikliavotų miltų yra at
skirų gabalėlių? Buvo žmonės 
kuriems tas rūpėjo ir jie suži
nojo kad yra 160,000,000,000!

NAUJI SKAITYTOJAI
Nepamirškit įrašyti savo pilno vardo, antrašo, ir kiek siunčiat. 

Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Vardas-pav.

Adresas

t “DIRVA” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

■
B

nmfniininiįlnumnTininniit

»

■

Muskulų skaudėjimas,
kuri sudaro per s įdirbimas,

* drėgnumas ir nuovargis —•
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTE
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.
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MIRIMAI
SILVESTRAS BARTOŠEVI

ČIUS
52 meti’, nuo 19801 Tyronne av., 

,'re Spalių 30 d.f palaidotas 
LapkrLio 3 d. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona Ona, sunai: Kun. 
Bernardas Bartis, Pranas; se
suo Magdė Dapkunienė, bro
lis Alijošius, Staten Island, 
N. Y.

Iš Lietuvos paėjo Būdviečių 
Puiaunų par., Suvalkijos.

•••■■k- i on atvažiavo 1910 me- 
. Clevelande išgyveno visų 

Lietuvoje liko sesuo Ur-

1 lojime pasitarnavo gra- 
bbriu : N. A. ^Vilkelis.

■v ▼ ▼

TEKLĖ ULIENĖ
49 metų, nuo 6703 Wade Park 
avė., mirė Spalių 23, palaido
ta 26 d. Pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko vyras, Dominikas, du 
sunai, trys dukterys ir brolis 
Petras Kąčenauskas Clevelan
de.

Velionė Į Ameriką atvažiavo 
iš Kelmės, Žemaitijos.

Laidojime pasitarnavo gra- 
borč Della E. Jakubauskienė.

SUSIRINKIMAS
Mažų Namių savininkų susi

rinkimas bus laikomas^ trečia
dienio vakare, Lapkričio 10, 
Lietuvių salėje, nuo 8 vai. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti 
ir pasikviesti kitus namų sa
vininkus prisidėti.

J. Zinkevičius, Pirm.

BURTON IŠRINKTAS 
MAYORU

Clevelando miesto mayoro 
rinkimus laimėjo iki šiol buvęs 
mayoras, Halrold H. Burton, 
nepriklausomas Republikonas.

Jis gavo 144,558 balsų, o jo 
oponentas, organizacijos De
mokratas, gavo 110,026 balsus 
— taigi Burton gavo 34,500 
balsų daugiau už McWilliams.

Balsavimuse dalyvavo virš 
254,000 balsuotojų.

NAUJI TAKSAI, kurių rei
kalavo ir miesto ir apskrities 
valdybos, tapo atmesti.

Miesto taryba išrinkta ne
paprastai ypatingai: 16 Repu- 
blikonų ir 16 Demokratų. Tą 
gal perkeis pasekmės 7-me 
warde, kur sako balsavimuose 
abu kandidatai gavo po lygiai 
balsų ir pertikrinama balsavi
mų daviniai.

Sulzmann laimėjo
John M. Sulzmann, senai vi

sų Lietuvių pažystamas buvęs 
miesto tarybos narys, vėliau 
apskrities šerifas, praradęs aną 
vietą kandidatavo atgal j mies
to tarybą ir vėl laimėjo.

Devyni seni miesto tarybos 
nariai pralaimėjo. Jie nusibal- 
savo sau dideles algas, po tris 
tūkstančius metams, bet pra
varyti iš vietų, kiti tuo naudo
sis.

Sulzmann žadėjo kovoti už 
atmetimą padidintų miesto ta
rybos nariams algų, žiūrėsim 
kaip jis dabar elgsis rinkimus 
laimėjęs.

Tautinių Grupių Vajaus
Pirmininkas

Herman Stem

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

F. Carlisle Foster, Clevelando 
Community Fund publikacijos 
pirmininkas, praneša jog šy
met vėl paskyrė Herman Stein, 
skelbimų firmos vedėją, pirmi
ninku to fondo tautinių grupių 
komiteto, Community Fund šio 
rudens vajui, kuris tęsis nuo 
Lapkričio 15 iki 23, sukėlimui 
$3,450,000 sumos.

APSIVEDĖ DU “DIRVOS” 
SKAITYTOJAI

Spalių 23 d., Kun. A. M. Ka- 
ružiškis naujos parapijos baž
nyčioje surišo moterystės ry
šiu du našlius, Antaną Marti
šauską su Tekle Droniantiene. 
Vestuvės atsibuvo jų namuose, 
7524 Star Avė., dalyvaujant 
artimiems giminėms.

Abu jie yra “Dirvos” skai
tytojai. Linkime geriausios 
laimės.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

UŽTROŠKO KETURI
Spalių 30 d. šamo namuose, 

bevirdami naminę degtinę, nuo 
dujų užtroško keturi Marcus 
Schneider šeimos nariai, pats 
vyras, žmona ir du vaikai. Jie 
gyveno 3433 E. 145 St.

PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Vetbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

LANKYSIS IR CLEVELANDE
Buvęs Anglijos karalius Ed

vardas su savo žmona žada at
lankyti vienai valandai ir Cle- 
velandą savo kelionėje po Ame
riką. Jis atvyksta su savo 
žmona, Amerikiete našle, dėl 
kurios ir sosto išsižadėjo.

CHARLIE’S CAFE
Draugiška Lietuviška Užeiga

1066 Ansel Road
Chas. Nekrošius, Sav.

ALUS, DEGTINĖ IR KITI 
i; RIMAI, UŽKANDŽIAI

SALĖS • MITINGAMS 
Turiu Įrengęs savo name dvi 
. • < y, tinkamas’ mitingams ir 

šeimyniškiems baliukams.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Pereitą savaitę, Spalių 29-30, 

Clevelande atsibuvo šiaurinės 
Ohio Mokytojų Sąjungos meti
nis suvažiavimas. Dalyvavo 
keliolika tūkstančių, daugiau
sia moterų.

LIETUVOS PRODUKTAI
Juozo Blaškevičiaus krautu

vėje, 1168 S. 77 St., galima 
gauti iš Lietuvos importuoto 
Lietuviško kondensuoto pieno, 
skanių saldainių ir Lietuviškų 
kiaulių kumpių 1 Kreipkitės 
tuojau.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į'stalą 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.

201 UŽMUŠTA
Automobilių nelaimėse šymet 

iki Lapkričio 1 d. užmušta 201 
asmenys, 45 daugiau negu per 
tiek pat laiko pernai.

Automobilių nelaimėmis tik 
Los Angeles miestas viršija 
Clevelandą. Kaip miestas iš 
miestų turinčių virš pusę mi
lijono gyventojų, Los Angeles 
turėjo daugiausią skaičių tra- 
fiko mirčių šį metą.

IFOUR STAR CAFFJ
★ ★ ★ ★ i

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS į
Duodama Geras i

valgis. J
MUZIKA PENKTADIENIO I 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. J 

r JOHN MEYER 
? Telef. ENdicott 9162 J 

6512 Hough Avenue |
A WIRBICKAS

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue ''' Kampas E. 174th SL

Platina Melagystes 
apie “Dirvą”

Laikas nuo laiko “Dirvos” 
administraciją pasiekia žinios 
kad “to kito laikraščio” vedė
jai labai nekulturiškai kovoja 
prieš “Dirvą”, kuomet kovoti 
visai nereikėtų, o tik rimtai 
dirbti ir žiūrėti savo biznio.

Pavydas, melavimas ir ken
kimas bizniui yra tik nekultu- 
riško, tamsaus žmogaus prie
monė kitą užkabinti. Sumanus 
ir išmintingas žmogus visada 
randa sau ir biznio šaltinius ir 
gerai gyvena nekandžiodamas 
kitų.

štai maždaug kaip “to kito 
laikraščio” leidėjai elgiasi:

Vieniems jie tikrina buk 
“Dirva” esanti bolševikiška;

Kitiems — kad- “laisvama
niška”, “bedieviška”;

Biznieriams sako buk “Dir
vos” Clevelande niekas neskai
tą;

Pas žydus biznierius užėję 
tikrina buk “Dirva” esanti 
Hitleriška, su Hitleriu kovojan
ti prieš žydus... . Kitur — 
buk ji esanti “fašistiška”....

Meluodami apie “Dirvą” jie 
išsiprašys kad mes pasakytu
me kiek “daug” jie turi skai
tytojų. ...

Visuomenė žino kok-ia “Dir
va” yra, o kaslink “Dirvos” iš- 
siplatinimo — tegul jie atsie
kia tiek skaitytoju kiek “Dir
va” turi, tada nereikės kiau
rais kišeninis vaikščioti. Bes 
lai atsiekia teisingu, vyrišku 
budu, o ne bobiškais plepalais.

Visuomenė Clevelande buvo 
ir pasiliks su “Dirva”, o mela
giai ir tokie be doros šmeiži
kai prieis sau liepto galą.

Prašome “Dirvos” skaityto
jų pranešti mums daugiau apie 
jų tuos gaivalus, o mes viską 
paskelbsime visuomenei.

Kazys Norkus su žmona, sū
num ir dukteria ir Stasys An
driuškevičius lankėsi svečiuose 
pas žmonos seserį Oną Jonai
tienę ir Norkus, Rumford, Me. 
Kelionę atliko automobiliu. Iš 
ten gryždami sustojo ir atlan
kė Pr. Liepus, Oregon, Conn. 
Kelionę turėjo gerą. Iš Akro- 
no iki Rumfordo yra 998 mai- 
lės, tai gan toli. Važiuodami 
per 'kelias valstijos matė daug 
ko įdomaus. Sako, New Haip- 
pshire valstija ko ne visa nu
klota akmenimis; tarp kalnų 
teka upeliai, ir vienos upės vi
duriu yra įrengtas geležinke
lis, šonais upės kelias automo
biliams.. Vermont valstijoje 
dideli miškai, o Maine valstijo
je daug laukų, kur ūkininkai 
augina bulves, kurios yra ge
riausios visoje Amerikoje, ir 
augina daug kornų. Matė taip 
pat kaip Lietuvoje daug ber
žų medžių. Viso kelionėje pa
darė 2500 mailių.

NETIKĖTAI susižeidė jau
nuolis .Pranas Petraitis, biz
nieriaus ir ilgamečio “Dirvos” 
skaitytojo Pr. Petraičio sūnūs. 
Nelaimė ištiko visai prie na
mų, kuomet gryžo iš darbo ir 
kitas važiuojantis senu dideliu 
automobiliu smogė į jo auto
mobilį ir jį sudaužė. Pr. Pet
raitis pusgyvis tapo nuvežtas 
ligoninėn. Dabar gryžo iš li
goninės, gydosi namuose.

A. Oleknavičius su žmona ir 
Stasys Aleknavičius ir p. Ku
bilienė su sunum lankėsi pas 
Praną Martinkų, buvusį Akro- 
nietį, kuris turi ūkę palei Ra- 
venna, Ohio. Sako, Martinkai 
gerai gyvena savo ūkė j e, yra 
geri šeimininkai, rūpestingai 
ūkę prižiūri, turi gražių gyvu
lių. Tik apgailavo kad vasarą 
užėjus kokiai tai epidemijai, 
ne tik jų bet ir apielinkės ūki
ninkų visos kiaulės išgaišo. Tu
rės mieste pirktis mėsos. Gai
la tokios nelaimės.

DARBAI gumų dirbtuvėse 
šiuo tarpu beveik visai susto
jo. Uždarė savo dirbtuves di- 
dėsės Goodyear ir Firestone 
kompanijos, o Goodrich dirba 
po porą dienų savaitėje. Sjako, 
po Lapkričio 1 dienos vėl pra
dės dirbti. Nežinia kiek darbi
ninkų gryš į darbus.

' Kalnas.

Gal būt daugiausia Clevelšn- 
diečių . kasdien aptarnaujama 
Community Fondo “Pasilinks
minimo ir Kaimynystės Cent
ruose” negu kokioj kitoj paski
roj šio Fondo įstaigoj. Iš 100 
Fondo įstaigų yra 21 tokia ap
tarnavimo vieta. Tas 100 įs
taigų, palaikomų fondo lėšomis 
yra šimtas priežasčių dėl ko 
reikalinga sukelti $3,450,000 
suma 19-mę metiniame Com
munity Fund vajuje, Lapkri
čio 15—23. ši suma yra apie 
$150,000 didesnė negu buvo 
reikalaujama 1936 metais.

Pasekmingai vajų pravedus, 
iš tų pinigų $741,999 bus pa
naudota užlaikymui tų 21 kai
myninių centrų, kur miesto 
biednesni žmonės ir jaunimas 
gali susieiti ir gražiai, pasimo
kinančiai praleisti laiką, la
vintis, ir patapti, geresniais pi
liečiais.

ĮJIPPODROMJ7
“ALI BABA GOES TO

T0WN”
Juokdarys Eddie Cantor pa

darė su Twentieth Century Fox 
filmų gamintojais vieną iš juo
kingiausių ir puikiausių filmų 
kurią visi norėsit matyti.

Tai “Ali Baba Goes Tb 
Town”, su Tony Martin, Bo- 
land Young, June Lang, Louise 
Hovick ir daug kitų. Ta filmą 
pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Lapk. 6.

Veikalas vaizduoja daug pa
nelių, daug juokų, naujų dainų 
ir puikių šokių, viskas pritai
kyta skaniausiam juokui.

Nei vienas nenorėsit praleis
ti šio nepaprastai juokingo vei
kalo, taigi bukit tarp pirmuti
nių jį pamatyti.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street

UTICA, N. Y.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas”
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Gerų Naudotų Baldų
galima gauti iš

J. Wurm Moving Co.
8010 Superior Avė.

Moving Storage
HEnderson 4949

LAKE JHEATRĮ7

“WEST OF SHANGHAI”
Su Boris Karloff, garsiu cha

rakterių aktorium, “West of 
Shanghai” sudaro nepaprastai 
jaudinantį veikalą, kuris deda
si viduje šiaurinės Kinijos, šį 
veikalą jau rodo Lake Theatre 
ir jis bus rodomas iki Lapkri
čio 10 d.

Boris Karloff šiame veikale 
yra Kinų banditų generolas, 
gero budo ir prijauslus.

Prie jo vaidina kiti žymus 
artistai, Beverly Roberts, Ri
čardo Cortez, Gordon Oliver ir 
daug kitų.

Kinijos gilumos gyvenimas 
labai retai kada būna atvaiz
duojamas filmose, taigi šis pa
veikslas jums parodys įdomių 
scenų.

Dabar Kinijoje einant suju
dimui šis paveikslas bus jums 
dar žingeidesnis.

LIETUVOS PRODUKTAI
Importuoti iš Lietuvos

KUMPIAI - SALDAINIAI
KONDENSUOTAS PIENAS

ir daug kitokių galima gauti pirkti pas

JUOZAS BLAŠKEVIČ1US
1 |68 E. 77th St. kampas Donald av.
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SUGAVO BANDITUS
Spalių 30 d., vėlai naktį, 

Mayfield Heights priemiestyje, 
uošvės namuose tapo sugautas 
pabėgęs iš Cevelando kalėjimo 
banditas Bird ir jo žmona, ku
ri kaltinama gelbėjime jam, jo 
broliui ir kitam plėšikui pa
bėgti iš kalėjimo. Ji Rugsėjo 
22 d. atsilankius apskrities 
kalėjime pas savo vyrą, įdavė 
jam ginklų, ir jie trys pabėgo. 
Smarkiai važiuodami automo
biliu užmušė vieną moterį.

Visa jų gauja jau sugaudy
ta.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

"GIVE
ONCE
FOR 

100 
NEEDS"

JAU LAIKAS!
APSIRŪPINTI ŽIEMOS REIKMENIMIS IR 

NEKĘSTI ŠALČIO PER ŽIEMĄ
Gražus Broadcloth Marškiniai 

pasipuošimui ir šiaip $1.00 
ir aukščiau

Stori Vilnoniai šilti Kakliniai 
Visokiu marginių $1.00 

ir aukščiau
Stori Union Apatiniai 97c

Vaikų Vilnonės Megstinės 
Kepuraitės .................... 50c

Vaikų Vilnoniai Lumberjackets 
zipper priešakyje .... $3.45

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

THE KRAMER & REJCH 00.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Vyrų Sveteriai, visų stilių 
ir išdirbimų $1.95 ir aukš.

Vyrų Lumberjackets su 
ziperiu priešakyje .. $4.95

Pirštinės visokiam reikalui, 
pasirėdymui ir darbui $1.50 

ir aukščiau
VARAMS

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

šiltos su Pamušalu
Corduroy Kelnės .... $1.69

=IT

I tŽ į
I MAYOR D. O. CAMERON į

If
IS GARF1ED HEIGHTS I i

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

CEdar 0765
Reg. Optician

A. T. HUETER
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue 
Didžiausia Krautuvė East Side

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdicott 5297

Sugadinti Rakandai
TAISOMI, APMUŠAMI

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas. 

KAINOS ŽEMOS 
Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 Wade Park Avė. 

J. McDonald (49) GArf. 7370

t 
i
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SENATOR 
BERNARD J.

MCCLUSKEY
♦

t

T

53 Convenient
CLEVELAND TRUST BANKS

DOWNTOWN
Euclid at East 9th, Main Oflice

EAST SIDE
5703 Broadway 
Broadway at Harvard 
Buckeye at East 116th 
Crawford at Hough 
East 55th at Linwood 
East 152nd at Pepper 
694 East 185th 
Euclid at East 57th 
Euclid at East 79th 
Euclid at East 105th 
Euclid at Mayfield 
14312 Euclid, E. C. 
Euclid at Alcoy 
Kinsman at Lee 
Lee at Tullamore 
Mayfield at Lee 
Milės at East 133rd 
Nela Park, E. C, 
St. Clair at East 40th 
St. Clair at East 55th 
St. Clair at East 79th 
St. Clair at East 105th 
St. Clair at East 125th 
St. Clair at East 138th 
Shaker Square 
Superior at Addison

Prospect at Ontario 
Superior at East 105th 
Superior at East 123rd 
Union at East 93rd 
Waterloo at East 156th 
Woodland at East 22nd 
YVoodland at East 55th

WEST SIDE
Clark at West 50th 
Detroit at West 65th 
Detroit at West lOlst 
Detroit at West 117th 
Literary at Professor 
Lorain at West 65th 
Lorain at West 99th 
Lorain at West 117th 
Lorain at Rocky River 
Madison at Lark 
Madison at Warren 
4169 Pearl 
West 25th at Clark 
West 25th at Denison 
West 25th at Franklin

NEARBY
Bedford Painesville 
Lorain VVilloughby

Cleveland Urust
Obio’s Largest Bank and Trust Company

Member Federal Depoait Inaurance Corporation
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

_ ___________________________S

CUKRINIAI RUNKELIAI AT
GAIVINA SUVALKIJĄ

LIETUVOS PASIUNTINYBES
ŽINIOS

MUSU VIEŠPATIES
ANTRAS SUGRY-

Ž1MAS

TRAKAI
BIRUTOS IR KĘSTUČIO NA

MAI IR VYTAUTO GIMIMO 
IR MIRIMO VIETA

Trakai yra viena pačių se-' 
niausiu ir garbingiausių Lie
tuvos istorinių vietų. Jie yra ■ 
susiję su daug didžiųjų istori
nės Lietuvos žygių. Kai ku
rie istorikai spėja kad jau Di
dysis Kunigaikštis Gediminas j 
čia buvo įkūręs savo sostinę ir 
tik vėliau ją teperkėlė į Vil
nių.

čia taip pat gyvenęs ir kuni
gaikštis Kęstutis. 1405 metais 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas Trakuose pastatė ka
talikų bažnyčią. Ji buvo vie
na pačių pirmutinių bažnyčių 
senovės Lietuvoje.

Prancūzų keliauninkas Gil- 
bert de Lannois, kuris Trakus 
buvo aplankęs 1414 metais, sa
vo kronikose rašo kad tais lai
kais Trakai buvę gana didelis i 
miestas. Mieste buvusios dvi 
pilys: viena labai sena, kita 
naujesnė. Senoji pilis buvo 
padaryta iš riestų medžių ir 
stovėjus 'ant ežero kranto, an
troji gi pilis buvus saloje pa
statyta iš plytų gotiko stilium. 
Ši pilis greičiausia buvo Didžio 
Lietuvos kunigaikščio buveinė.

Kai tik Trakuose Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Vytautas 
pastatė katalikų bažnyčią, tuoj 
pat pilį jis atidavė vienuoliams 
Benediktinams, kurie čia vė
liau įsirengė vienuolyną. Ir 
šiandien dar Trakuose paste
bėti tų senųjų paminklų pėdsa
kų liekamos.

Istorijos laikais Trakų se- j 
nieji statiniai buvo kartkartė
mis perstatinėjami, o per didy-I 
jį karą patrankų šūviais su-Į 
griauti. Po didžioje kaso tie į 
pastatai, netaisomi ir neprižiū
rimi, virto griuvėsiais. Tokie 
jie yra pasilikę iki pat šiai die
nai, nes okupantams Lenkams 
mažiausia terūpi globoti ir pri
žiūrėti tą senovės vietą kuri 
praeityje yi‘a buvus didžių is
torinės Lietuvos valdovų bu
veinė.

Tačiau Lietuvių tauta, ne
paisydama dabartinių Trakų 
aplinkybių, šios savo praeities 
šventoves niekados nepamirš,

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

Šioje vaistinėje užlaikėm vi
sokias namines ir importuota? 
gyduoles nuo visokių ligų, kaij 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ti lai? 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi 
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės ir visokių ki 
tokių ligų.

C. Pakeltis Apticka 
1117 E. 79 St. Cleveland. O 
Telef. ENd. 8583 ENd. 858' 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

nes čia didieji senovės Lietuvos 
valdovai yra grindę pačius pir
mutinius istorinės Lietuvos 
valstybės pagrindus. Trakai 
ilgą laiką buvo istorinės Lie
tuvos valstybės gyvenimo cen
tras ir didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių poilsio židinys. Tik 
vėliau tas centras buvo iškel
tas į naują, Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino pasta
tytą sostinę Vilnių.

Trakai mušti istorijoje ypač 
yra brangus dėl Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto nepaprasto 
prisirišimo prie savo senosios 
sostinės. Kaip žinia, Vytau
tas, labai huvargintas įvairių 
jo karūnavimui daromų kliū
čių ir klastų, 1430 metais iš 
Vilniaus išjojo į savo mylimus 
Trakus. Tačiau jis jau buvo 
taip nukamuotas kad pakeliui 
nukrito nuo žirgo ir krisdamas 
susitrenkė. Kelionę į savo po
ilsio pamėgtąją buveinę jis tę
sė savo žmonos vežime. At
vykęs į Trakus, jis atsigulė ii ' 
daugiau nebekėlė. Tų pačių 
metų Spalių 27 d. jis čia mirė

Didžio Lietuvos valdovo kū
no palaikai astuonias dienas 
buvo laikomi jo gimtojoje pi
lyje, Trakuose. Vėliau jie bu
vo pervežti į Vilnių ir palaido
ti Vilniaus katedros rūsyje po 
Šv. Mykolo Arkangelo alto
rium.

Taigi, Trakai yra buvę mė
giamiausia Didžio Kunigaikščic 
Vytauto vieta. Kaip tokia ji 
visada pasiliks Lietuvių tau
tos mylima, gerbiama ir nepa
mirštama. N.

(“Liet. Aidas”)

Melioracijos Darbams 
Paskirta dar 200,000

Litų
žemės Tvarkymo Departa

mentui atitinkamos įstaigos šių 
metų melioracijos darbams pa
žadėjo papildomų kreditų dai 
2)0,000- lt. šių metų meliora
cijos darbams buvo skirta 2 
mil. lt. Pasiteiravus melioraci
jos įstaigoje teko patirti kad 
papildomieji kreditai meliora
cijai jau paskirstyti ir Spalių 
mėnesio pirmoje pusėje visi 
kreditai melioracijai bus sunau
doti. Numatoma kad visame 
krašte melioracijos darbų Sezo
nas šiais metais galės užsi
tęsti iki Lapkričio 1 d. šiuo 
metu kulturtechnikai jau pra
dėjo tyrimus kitų metų melio
racijos darbų projektams su
daryti. Šios Vasaros ir dar 
dabar oro sąlygos melioracijos 
darbų vykdymui yra palankios.

“L. A.”

Patogi Vaistinė
Jūsų daktaro receptus išpildysim 
tikriausia, ilsų metų vaistininko 
patyrimu. Turim puikių Kalė
doms dovanų gražiose dėžėse, r 
visokių tualetinių reikmenų.

Andre w A. Yaeger
6602 Wade Park Avė.

(52) Cleveland
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.*"5^ KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEninbre 474O-4V
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausia 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose gausit irt— 
riausį, patarnavimų.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgeėio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =

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

i P. P. MŪMOMS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. CleveJand HEnderson 6729 s
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTuiiiiiiiiimfiiiuiiiiiiiiiiiiiiiit;

(VAIZDAS RUGSĖJO-SPA
LIŲ MĖN.)

Kelias iš Kauno į Marijam
polę, kas kart tobulėjant susi
siekimui trumpėja. Bet grei
čiau kaip per valandą bent su 
keliolika minutų jos šiuo metu 
dar nepasieksi nei palyginti 
gana smarkiai lekiančia auto- 
niatrica. Autobusu sugaiši ir 
daugiau kaip pusantros valan
dos.

Tačiau dabartinio Marijam
polės sezono ženklus lengvai 
pamatai tik iš Kauno link jos 
pasikėlęs. Bešokinėjanti aulo- 
matrica tuoj šonuose pradeda 
palikti nuo laukų beimamus 
cukrinius runkelius. Pradžio
je, tiesa, jų matai nedaug. Ta
čiau juo toliau juo daugiau ir 
.daugiau. O netrukus naujieji 
Lietuvos runkeliai matomi jau 
ir stotelėse vagonuose.

Pasiekęs Marijampolę, o y- 
pač pagrindines jos susisieki
mo šakas, šiuo metu gali jau 
ir Visiškai nustebti. Cukrinių 
runkelių dabar atrodo ko ne 
įsanti nuklota visą Marijampo- 
ė. Ar pažvelgsi j pradžią Ma
rijampolės plento, ar į Vilka
viškio bei Kumelionių tiltus, 
matysi vien išlėto vienas po 
kito slenkančius sunkiuosius 
iktninkų vežimus, kurie kupi
ni prikrauti cukrinių runkelių.

Svetimam, Marijampolėj pa
nėšiu metu dar nebuvusiam ar 
to nežinančiam, gali net kiek 
keistokai atrodyti. Tačiau Ma
rijampoliečiai, atrodo, prie to 
jau pripratę. Vežimai vienas 
po kito bildi dieną ir naktį, c 
jie, palyginti, ramus.

Tačiau, kiek visa tai Mari
jampolei ir jo3 plačioms apie- 
inkems jau yra įprasta, tiek 
iiekvieną kartą, iš kitos pusės, 
"r nauja, ir gal net visu? me
lus laukiama, nes tie vežimai 
ištikro kuriam laikui pakeičia 
ne tik išorinį Marijampolės 
bei pagrindinių kelių į ją vai
zdą. Kuriam laikui jie naujai 
atgaivina visos Suvalkijos >vi- 
?ą ūkinį gyvenimą.

Anksčiau, Rugsėjis, Spalis 
gal čia buvo pats iš imgvviau- 
sių laikotarpių. Dabar jis yra 
pasidaręs pats gyviausias.

Suvalkiečiai ūkininkai cuk
rinius runkelius auginti ir nu
imti, atrodo, jau gana gerai 
yrą išmokę.

Nors žymiau didesnių runke
lių augintojų dabar ir išviso 
nėra (visiems norint juos au
ginti, niekam daug auginti ne
leidžiama), vis dėlto beveik 
kiekvienas augintojas runke
liams suvežti turi sugaišti ne 
ro vieną dieną, nors ir tą pa

čią dieną iš arčiau suvažiuoja 
net po kelis kartus. Runke- 
iams vežti ūkininkai išanksto 
pasiruošia. Pasistiprina veži
mus ir tt.

Didelis darbas šiuo metu su 
•uksiniais runkeliais yra ūki
ninkams, tačiau nemažesnis ir

Teatrui ir Maskaradui
Turim didelį pasirinkimų teatra
liškų ir markarųdams 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 Costumes, Ine.
1035 Chester Avenue

RĄŽANČIAI 
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Rąžančiai
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams
Rinkinys Kalėdų Dovanų 

HENNINGER’S ART STORE 
8809 Superior Avė.

GĄrf. 3711 (49) Cleveland, O

M. W. KUDŽ1US
Visiems Gerai žinomas

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS 

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

1186 East 82nd Street

ir

• fabrikui, kuris naujojo der
liaus runkelius perdirbti ruošė
si taip pat ir visą vasarą.

Šymet cukraus fabrikas dar 
'šplėstas, naujų statybų
įrengimų atlikta už apie 400,- j 
300 litų.

Kasdien runkelių į fabriką 
arkliais atvežama nuo 1,500 
iki' 2,000 vežimų.

Viso šiuo metu cukraus fa-
1 brike dilba apie 500 darbinin
kų. Darbininkai kasmet yra

i priimami maždaug tie patys. . 
(L. A.”)

VOKIEČIAI KIŠASI Į 
LIETUVOS REI

KALUS
l

ŽVashington, D. C., Lapk. 3.
ą; <r«

MINISTERIS LIETUVAI 
IŠVAŽIAVO

Suv. Valstijų Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotas Minis
teris Lietuvai, Owen J. C. No
rem su šeima (žmona ir trys 
jauni vaikai) Spalių mėn. gale 
apleido NVashingtoną ir išvy
ko Ne?v Yorkan. Padaręs Hyde 
Parke atsisveikinimo vizitą p. 
Prezidentui Roosevelt.ui, laivu 
“Manhattan” Lapkričio 3 d. iš
vyko Lietuvon per. Paryžių, 
Tarptautirėje Parodoje pama
tys Baltijos valstybių paviljo
ną.

Beesant ponui Norem Wash- 
mg.one, Lietuvos Pasiuntinys 
ir ponia Žadeikienė Spalių 27 
d; suruošė Amerikos Ministe- 
rio pagerbimui oficialius pie
tus, kuriuose be garbės svečių 
ir šeimininkų dar dalyvavo: 
Dr. Bilmanis, Latvijos Minis
teris, su žmona. Stale Depart- 
mento aukšti valdininkai p. 
Niolsen su žmona, ir p. Gufler, 
Vokietijos ambasados sekreto-

Brangus prieteliai. Mes šv. 
Rašto tyrinėtojai randam Bib
lijoje parašyta kad musų gar
bingas Karalius Viešpats su- 
gryžta antrą kartą ant žemės 
rematomoje galybėje. Darbai 
Apaštalų 1 per. 10 ir 11 e.

Dievo žodis Biblija parodo 
kad Dievas turės savo Karalių 
ant Jo sosto ir Jo karalyste 
prisiartina, todėl Dievas nu
sprendė ir pareiškė kad turės 
ateiti pasauliui toks suspaudi
mas kokio dar nebuvo žinoma, 

vaikai sve'i'a-1 nes tokio nėra buvę (Pranašas 
Pasiuntinybėje: Dangeilas, 12 per.) ir tame var-

rius, taipgi Washingtono Lie
tuvių % Draugijos pirmininkas 
Dr. Jonas Brazinskis su žmona,' 
kuris malonėjo susirinkusiems 
svečiams pademonstruoti nau
jai iš Lietuvos gautą filmą 
“Lietuva”. Toje filmoje at
vaizduotas Lietuvos progresas. 
Filmą svečiams labai patiko.

Šis priėmimas pas Lietuvos 
Pasiuntinį Washingtone buvo 
aprašytas ir vietos spaudoje. 
Laikraštis “VVashington Post” 
taipgi paminėjo ir tą kad Mi- 
risterio Norem vaikai svečia
vosi Lietuvos 1 
“Little Mirga žadeikis was 
hostess to young Norems”.

Amnestijos
Lietuvos i

nekartų 
kritikuo- 
Belgijos 

valstybių

KAUNAS. — Paskutinėmis 
dienomis buvo nurodyta kad 
Ministeris Pirmininkas Tūbelis 
Seime atsakė dėl ko nebus iš
leistas specialus amnestijos 
(politiniams kaliniams baus
mių sumažinimo ar dovanoji
mo) įstatymas,
reikalas yra grynai 
vidaus reikalas.

Bet Vokietija jau 
nerodė savo netaktą 
drma Čekoslovakijos, 
ir kitų kaimyninių
gryvai vidujinius reikalus, net 
tokiuose oficialiuose praneši
muose kaip “Deiitsche Diplo- 
matische Korespondenz”, tuo- 
rri padrąsindama ir inspiruo- 
Yma savo “privačią” spaudą.

Ir šį kartą dėl Lietuvos Mi- 
nisterio atsakymo buvo išleis
tas Vokiečių oficialus komuni
katas. Tas komunikatas Ber- 
ino diplomatiniuose sluogsniuo- 
se (svetimų valstybių ambasa
dų) sukėlė didelį nusistebėji- 
r.-ąz Vokietijos komunikatas 
tu diplomatų laikomas keistu 
ridu, kuris aiškiai parodo Vo
kietijos vyriausybės ’ nelegalų j 
kišimąsi į Lietuvos vidaus rei-j 
kalus, kuomi padrąsinami ne
ištikimi elementai Klaipėdos 
krašte.

tvartui Sprendimas deF
Pavainikių Vaikų

KAUNAS. —Valstybės Kon
trolė prieš kiek laiko buvo už- i 
klausus Valstybės Tarybos nuo- ■ 
menės: ar turi būti mokamas ( 
valstybės tarnauto iams vaiki, 
priedas už pavainikius vaikus 
ir ar šis priedas turi būti mo
kamas ruo tokių vaikų pada 
rymo teisėtais, ar nuo jų gi
mimo dienos?

Valstybės Taryba, 
čius šiuos 
kontrolei 
turi būti
tarnautojui ir už pavainikį vai
ką, tačiau tik tuo atveju kai 
tarnautojas yra įrašytas *tėvu 
ar motina gimimo metrikoje 
ar kituose tos pat reikšmės 
dokumentuose, arba kai tar
nautojas teismo sprendimu y- 
ra pripažintas vaiko tėvu.

“Skm.”

klausimus, 
kad vaikų priedas 
mokamas valstybės

LIETUVIŲ KALBOS ŽODY 
NAS. Kaune spausdipama di
dysis Lietuvių kalbos žodynas 
Pirmas tomas apims tris pir
mas raides ir bus 1000 pusla- 

. pių.

KAUNAS STROPIAI RŪPI
NASI VARGŠAIS. Šv. Vincen
to drugija baigia statyti varg- 

j šų prieglaudą, kuri atsieis apie 
350,000 litų, ir galės joje tilp
ti arti 250 vargšų, čia bus 
įrengta ir ateinantiems varg- 

Išams didelė valgykla, kurioje 
I žiemos metu įvairus bedarbiai 
galės gauti pavalgyti. Be to, 

j bus įrengtas sveikatos . patari
mo punktas, kuriame vargšai 
nemokamai gaus medicinos p 
galbą.

“Dirva” dabar yra pigiausiai 
darbininko liuoslaikio draugas 
platinki! ją tarp savo draugų.

LIETUVOS FILMĄ AMERI
KOJE

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone yra apturėjus iš Lie
tuvos naują filmą “Lietuva”. 
Filmą gana įdomi ir ilgoka. 
Jos rodymas ima dvi valandas. 
Tūlos Lietuvių kolonijos, kaip 
Baltimore, Phi'adelphia, Brook- 
'yn, pareiškė norą filmą pama
tyti. Ta filmą aplankys visas 
Lietuvių kolonijas kurios tik 1 
panorės ją pamatyti. Koloni
jos betgi turės pačios pasirū
pinti 
tirus, 
laiką.
noma 
ratoriui, kuris susitaręs su ko
lonijomis galėtų jas aplankyti.

dėl aparato ir operato- 
surasti vietą, nurodyti 
Dėl patogum > yra ma- 

filmą pavest vienam ope-
I

Savaitę

gų laike vardiška krikščionija 
ir visa velnio organizacija tu
rės būti sunaikinta, ir Kristus 

i Jėzus, teisybės Karalius, pilnai 
užims valdyti ir palaimins vi
sus žmones ant žemės, ir kad 
jisai ateis antrą syk karaliauti, 

j šv. Raštas liudija kaip ateis 
didysis Karalius jis pašalins 
žemiškas neteisybės karalys
tes ir įkurs teisingą va džią — 
taip s; ko Viešpats per pranašą 
Danielių 2 per. 44 e, Dienose 
ši;i knrMysč'ų I)ievr3 ii dan
gaus pakels karalystę niekad 
.ie ;ug;.iši' amą ir J') Karalyste 
neteks jokiems kitiems žmo
nėms: visos šios karalystės su
trupės ir išnyks, o liks ji viena.

Matot, brargųs prieteliai: 
nuo 1911 metų gaišinama vi
sos karalystės, o Viešpaties 
musų Karalystė pasiliks _amži- 
rai. Todėl matom kad šis tei
singas karalius turi pribūti ir 
sugaišinti šias karalystes, ir 
Jėzus Kristus bus karalius ant 
viso pasaulio.

Skelbia W. F. S. K. 
(Skelbimas) Cleveland, O.

JAU IŠVAŽIAVO!
Penki Amerikos Lietuviai 

jaunuoliai: Ažukas, Bortkevi- 
■iutė. Bučinskaitė, Mačiulaitis 
ir Styra, laimėję Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune sti- 
nendiias, išvyko Kaunan dviem 
metams studijuoti Lituanisti
kos dalykus. Išvykdami jie 
rarašė Lietuvos Pasiuntinybei 
laiškus, išreikšdami savo dėkin
gumą. štai kelios jų laiškų iš
traukos:

“Džiaugiuosi Jūsų 
mu man ir Lietuvos 
Ministcrio suteiktąją 
ja. Pranešu kad. jau 
si kelionei ir imuosi mokinimo- 
si reikalo su dideliu noru.”

“Dekuoju Tamstai, didžiai 
gerbiamas Lietuvos Atstove, 
už darytus . i.ygiuss Liniiivoje. 
manau rasiu visa tai kam esu 
pasiryžus: mokslą, artimo dva
sią, viską savo! Tikiuosi būti 
ateityje naudinga Lietuvai.”

Laikrodžių Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kitų dalykų 

Taisytojas 
deimantai, ŽIEDAI, LAIK

RODĖLIAI, RADIO SETAI 
IR TEDAI

prares:- 
švietimo 
stipendi- 
rengiuo-

Jos. Konecnig 
6437 Superior Avenue 

Netoli E. 65th St. (52)

apsvars- 
pranešė
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AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 791h St.

ethered’j
I

Sutaupyk $25.00 
ar daugiau šiems

KALĖDOMS

Kaip? ... “Važinėjant 
Gatvekarių arba Mo
tor Koču i ir iš dar
bo, vietoj važinėt au
tomobiliu. Savainiai 
P^rai suteikia jums 
neribotą skaičių va
žinėjimų kas savaitę 
tiktai už $1.25.

Važinėjant Gatveka- 
riais ar Motor Kočais 
gj tik pinigus. Jus 
sutaupysit rūpėsi} ii' 
nuovargį važinėjimo 
per. sunkų trafiką, 
sutaupysit vargą ir 
tašius pusi statymo, 
išvengsit pavojų nuo 
nelaimių ir sugadini
mų automobilio.

Pradėkit tą Kalėdinį 
taupymą rytoj. Važi- 
nėkit su pasilsiu, sau
giais ir greitais Gat- 
vekąriais ar Motor 
Kočais — visą savai
te už $1.25.

GUALITY BAKE GOODS 
7f>22 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai 

Specialiai sulyg užsakymo.

S M U I K O S
Pirkit smuikų, cpl’.o, taipgi smi

čius ir dėžes instrumentams išsimo 
kėjimu. Duodame į kreditų. Mes 
importuojam visokių išdirbimų ge
riausias smuikas. Taipjri taisome.

SCHMIDT BROS. CO. 
2063 East 4th St. Cleveland 
Roorn 302 Frederick Bldg. (49) 

(Tarp Euclid ir Prospect)

"GIVE
ONCE
FOR

100
NEEDS"
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BKJLJLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligoti bučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama r.auotis nemokamai.

LITHUAN1AN FUNERAL HOME
6621 ED.N’A AVENUE ENdieott 176?

i
■
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WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. _ _ _ _ HEnd. 9292
v-r-»-v w-r »TTT1 v •

Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kad* 

vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš z'aždaikčių — deimantų it 
is-k ų kitokių papuošalų — pir- 

nuavsis' kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžiu, laikrodėlių ir 
akiniu Viskas žemomis kainomis

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

trww ■TT-mryV
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K. S. Karpius

K. S. Karpiaus 2 O m.‘Dirvos'
NEPAPRASTAS

PROGRAME DALYVAUS

KONCERTAS
ir Prakalbos

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'.

MĄLVERN E. SCHULTZ
Latvijos Konsulas Clevelande

ROŽĖ LUKOŠEVIČIUTĖ BRONĖ RASILIUTĖ

Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 14 Lietvuvių Saleje Salė atdara nuo 4:30 Programo pradžia 5:30.
Tikietai po 50c visiems. Keletas vietų po 75c ir $1 Vaikams j programą, atėjus su tėvais, 25c Šokiai nuo 8:00 vai. Įžanga j šokius 25c. Antanas Vanagaitis

“Vienybės” Redaktorius Lankysis Clevelande BUS DAUG SVEČIU

Juozas Tysliava, “Vienybės” redaktorius iš Brooklyno, vienas 
įžibinusių Amerikos Lietuvių kalbėtojų, pirmą kartą kalbės 
Clevelande sekmadienį, Lapkričio 14, Lietuvių salėje, “Dirvos” 
redaktoriaus K. S. Karpiaus 20 metų “Dirvos” redagavimo su
kaktuvėse.

Moterų Klubo Banke
tas Lapkričio 13

Lietuvių Moterų Klubas ren- 
gią iškilmingą savo metinį ban
ketąšeštadienio vakare, Lapk. 
13, ptiikiose Clevelando Cham- 
ber • of Commerce patalpose, 
Terminai Tower Bldg. Kadan
gi 'banketui tikietus reikia įsi
gyti išanksto, ir kadangi lai
kas visai trumpas, tie kurie 
mano dalyvauti prašomi pasi
rūpinti įsigyti tikietus dabar, 
nes gali vietų pritrukti.

Kurie pereitą metą tame 
bankete dalyvavo, kiekvienas 
stengiasi ir šymet dalyvauti, 
nes niekad dar Clevelando Lie
tuviai nėra rengę tokioje pui
kioje vietoje banketo, kur tu
ri tokią laisvę naudotis visais 
puošniais kambariais ir salė
mis.

Tikietus galite gauti pas 
komisijos narius: Ona Myh- 
ling, ■ Margąret Zuris, Helen 
Krause, Ona Karpius, Helen 
Peckaitis, ir “Dirvos” adminis
tracijoje. O. Pečkaitienė.

CLEVELANDO PREKYBOS 
RŪMAI pradėjo smarkų vajų 
raginti pirkti Clevelande gami
namas prekes, pakėlimui dar
bų ir biznių.

PINIGAI LIETUVON
Kalėdoms 
Dovanos

Į Lietuvą
KALĖDOS BUS GRUODŽIO 25 d. — dabar laikas pasiųs

ti saviškiams į Lietuvą keletą dolarių Kalėdų Dovanų. Siųskit 
per “Dirvos” Agentūrą — greitas patarnavimas, priėmėjui iš
moka pilną sumą kiek siunčiat. “Dirvos” Agentūra atdara va
karais iki 8 valandai. Reikale kreipkitės.

“DIRVOS” AGENTŪRA 6820 Superior Avenue ~

Lietuvos Operos Artis
te Rakauskaitė Dai

nuos per Radio
Clevelando radio stotis WHK 

sutido duoti Lietuvos operos 
artistei p-lei Marijonai Rakaus
kaitei 15 minutų laiko išpildy
ti savo mėgiamiausių dainų 
rinkinį.

Taigi, ne tik koncerte bet ir 
per radio Clevelandiečiai ir vi
si kiti Lietuviai kuriuos pasie
kia WHK stoties bangos galės 
pasigerėti šios artistės daino
mis.

Programas per radio bus 
šeštadienio vakare, Lapkričio 
13, nuo 7:45 iki 8:00 vakare. 
(WHK yra 1390 KC.)

PADĖKA
Šiuomi dėkojame visiems ku

rie dalyvavo šermenyse ir lai
dotuvėse ir visaip pasitarnavo 
mirus musų motinai, Teklei 
Ulienei. Ačiū SLA. 14 kuo
pai už prielankumą, paskyrimą 
lankytojų; graborei Jakubau
skienei, ir šv. Jurgio parapi
jos klebonui.

Ulių šeima.

ALEKAS BANYS SERGA
Alekas Banys susižeidė ko

ją, gydosi namie.

Lapkričio 14 diena bus dide
lė diena Ohio Lietuvių tauti
niame gyvenime. Tą dieną į 
Clevelandą suvažiuos daug žy
mių Lietuvių svečių ne tik iš 
Ohio bet ir iš kitų valstijų, net 
tolimų miestų.

Jie atvyksta dalyvauti “Dir
vos” redaktoriaus K. S. Kar
piaus 20 mietų “Dirvos” reda
gavimo sukakčiai paminėti.

Iš žinomų svečių bus Lietu
vos Operos artistė Marijona 
Rakauskaitė, kuri išpildys dai
nų programą; kompozitorius ir 
šposininkas Antanas Vanagai
tis su žmona, Juozas Tysliava, 
“Vienybės” redaktorius, net iš 
Brooklyno; J. J. Bačiunas, su 
žmona, iš Tabor Farm, Sodus, 
Mich.

Rengiasi atvykti ir iš Detroi
to, Pittsburgho ir kitur.

Iš vietinių, programe daly
vaus Latvijos Konsulas Cleve
lande, Malvern E. Schultz, kal
bėtojas; dainininkės Rožė Lu- 
koševičiutė ir Bronė Rasiliutė.

Taipgi dalyvaus Genovaitė 
Liutkiutė, Automobilių Paro
dos “Lietuvaitė Nuotaka” ir 
nekurie žymesni vietos veikė
jai.

Programas susidės iš dainų 
ir kalbų, o po visko bus šokiai.

Salė bus atidara nuo 4:30 v., 
o programas prasidės lygiai 
nuo 5:30 vai. vakare.

Visos sėdynės tą vakarą bus 
po 50c., keletas tik bus po 75c 
ir po $1.00. (Kurie išanksto 
pirks, 75c. tikietus gaus po 
65c. Gaunami “Dirvos” admi
nistracijoje.)

ATIDARĖ DIDELĘ
UŽEIGĄ

žinomi Clevelandiečiai Jonas 
Verbyla ir Antanas čiutelė nu
sipirko didelį bloką ir ten ati
darė savo didelę, gražią Lietu
višką užeigą — PYTHIAS CA
FE, antrašu 231 East 156 St. 
Pasitiki kad jų draugai ir pa
žystami atsilankys praleidimui 
liuoslaikio pas juos.

DALYVAVO 
PITTSBUGRHE

Keletas žymesnių Clevelando 
dainininkių—Rožė Lukoševičiu- 
tė, Bronė Rasiliutė, Sofia Kane, 
ir Julius Krasnickas — praeitą 
sekmadienį lankėsi Pittsburghe, 
dainavo ten surengtame pro
grame.

Pas mus yra tokių gerų dai
nos ir šiaip scenos jiegų kad net 
į kitus miestus kviečia, o kai 
Lietuvių salė rengia savo nau
dai vakarą, Lietuvius ignoruo
ja ir kviečia svetimtaučius pro
gramą išpildyti.... žinąs.

PADĖKA Už PARAMĄ
šiuomi išreiškiame širdingą 

padėką už suteiktas dovanas 
parėmimui pereito salės naudai 
baliaus, kuris įvyko Spalių 10. 
Ačiū L. P. Baltrukoniui, Juo
zui Blaškevičiui, S. Prokupui, 
J. Dumbliauskui, K. Obelieniui, 
J. P. Kvederui ir J. Sajevičiui. 
Jūsų paramą pilnai įvertiname 
ir esame dėkingi.

Podraug išreiškiam savo pa
dėką visiems kurie kuo nors 
prisidėjo prie to darbo ir vi
siems kurie taip skaitlingai at
silankė.

Lietuvių Salės Bendrovės 
Valdyba.

JIEŠKOMAS
PETE NILIS

Petras Nilis prašomas atsi
šaukti j “Dirvos” administra
ciją, jam yra svarbus laiškas. 
Kas žino apie jį prašomi jam 
pranešti.

Phone: ENdicott 4186

GALA ANNIVERSA
RY CELEBRATION 

PLANNED
THE American people of today, 

together vvith our younger foreign- 
born groups, demand entertainment, 
that is diversified, not too expen- 
sive, yet interesting and new.

Such is the type of program be
ing arranged by a modern-thinking 
committee to celebrate the 20th 
anniversary of Mr. K. S. Kar
pius’ editorship of the "Dirva”. As 
this is trully something to cackle 
about, it demands a corresponding- 
ly bang-up program, and you’re 
going to see . . .

What a gala array of talent, 
individual’s interpretation of sing- 
ing - comedy skits - orations - 
dancing - important personages, 
etc. and etc.! Let’s just take a 
glance over a fevv of the high 
spots on this galaxy of stars and 
personalities —

The Lithuanian Hall, 6835 Super
ior Ave., is going to ring vvith one 
of the greatest voices ever to be 
presented to the Cleveland Lithuan
ians, Marijona Rakauskaitė. Miss 
Rakauskaite, a dramatic soprano of 
the Statė Opera, of Kaunas, Lith
uania possesses a voice that has 
rėceived world-wide recognition. 
American born, she is the star of 
the Kaunas opera.

Following in the brilliancy of this 
great star is our beloved composer, 
singer and editor, Antanas Vana
gaitis, vvith his ever entertaining 
humor, songs etc.

Third in this four-star perfor- 
mance is Juozas Tysliava, editor 
of Vienybe, the foremost Lithuan
ian orator in America, vve're sure 
he vvon’t bore you.

Winding up the program will be 
Mr. Malvern E. Schultz, Consul of 
the Republic. of Latvia, of Cleve
land. P. J. Zuris, well-known busi- 
nessman amongst Lithuanians. Mr. 
K. S. Karpius, in vvhose honor the 
affair is being held. Rose Lucas 
and Bemice Russell, tvvo lovely girls 
vvith eųually beautiful voices. Jean 
Lutkus, the young lady chosen as 
the “Lithuanian Bride” of the Cleve
land Auto Show.

Remember, this will take place 
Sunday, November 14th, 5:30 p. m, 
Lithuanian Hall.

STORY OF B1RUTA
STORY OF BIRUTA, RUNS IN 
MORE THAN 1.000,000 COP1ES 
OF AMERICAN SUNDAY PAPER

Through the efforts and interest 
of Mr. K. S. Karpius, the life story 
of Biruta, the beautiful Lithuanian 
priestess of the 14th century ap- 
peared in American Sunday maga
zine sections.

This brief story depicted in beau
tiful colored pictures, appeared in 
the section termed, “Highlights of 
History”, by J. Carroll Mansfield. 
This feature article ran in the 
Cleveland Plain Dealer Sunday, 
October 31st.

JOSEPH MULIOLIS WINS RANK
Colonel Grosvenor L. Tovvnsend, 

commandant of Ohio Statė Univer- 
sity’s ROTC, announced appoint- 
ments in the Field Artillery Bri- 
gade.

Out of the 91 cadet officers se- 
lected, Joseph P. Muliolis received 
the high ranking title of lieutenant 
colonel.

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

saviškiams j Lietuvą.__

Youth’s Forum
Scholarship Winner 

Visits Cleveland
On his way home to Scranton 

from Chicago, Mr. Albin Ažukas, 
one of the vvinners of the five 
scholarships given by the Lithuan
ian Government, stopped here, Oct. 
20th to visit relatives and his old 
friend Pete Urban. His visit vvas 
short, he just stopped her to say 
farevvell and left early the next 
morning. He sets sail for Lithuan
ia, Oct. 26th, where he vvill study 
for tvvo years, perhaps longer.

In Chicago, vvhere he lived for 
over a year, he vvas shovvered vvith 
farevvell parties and many gifts 
given by the Lithuanians vvhen they 
heard that he vvon a scholarship 
and leaves for Lithuania invmediate- 
Iy. One person bought him a very 
valuable camera and asked him one 
favor — vvhen he gets to Lithuania 
to take a picture of his old mother 
anjl send it to him and keep the 
camera.

An American-born Lithuanian and 
not so long out of high school, Mr. 
Ažukas is deeply interested in the 
country of Lithuania and her peo
ple. He has a perfect knovvledge of 
English. He also speaks Lithuan
ian, būt has never had oecasion to 
master the language. ,

Both Mr. Ažukas and Mr. Urban 
had carried on a voluminous cor- 
respondence for three years and had 
never met each other. The visit 
presented a most happy oecasion 
for both.

Enroute to the depot, Mr. Urban 
drove his friend past the Cultural 
Gardens and shovved him the Lith
uanian Garden vvhich he had never 
seen. Pressed so much by time 
(he vvas delayed one day at that) 
his folks in Scranton vvere anxious- 
ly avvaiting his homecoming, Oct. 
20th. He reached home at mid- 
night the next day.

j EVA’S j
Dry Cleaning t• » • • 

F Senas Drapanas padarom U 
;; kaip naujas, išvalom ir ” 
;; sutaisom. ;;

j: EVA PETRAITIS -

;; 6702 Superior Ave. ”
Telef. HEnderson 5699 ;;
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| ( LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA Į
Į NEW DEAL BAKERY Į
| PRANAS KUNCAITTS, Savininke, | 

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WA«h. 3227 |

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.
Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami- 

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

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

g visada klauskit NEW DEAL DUONOS I ^iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

S P O R T S
AT the beginning of this article, 

vve can not give you the score of 
the Lithuanians first Inter-Lodge 
league game, būt by the time this 
goes to press vve hope to be able 
to do so, as the editor has promised 
to reserve enough space for šame.

The boys had their finai vvork- 
out Monday nite and the team 
looked very impressive.

Our second team had a vvork-out 
this šame nite and this vveek are 
playing their first game vvith the 
Belfaire Orphanage five. Much 
vvill be heard from this team be
fore the eurtain comes dovvn in this 
1937-38 season. If you didn’t get 
dovvn to St. Clair Bath lašt Wed- 
nesday nite, come dovvn this vveek. 
Inter-lodge league games are play- 
ed every Wednesday nite and the 
cost of admission stays the šame— 
only 5c. Th’e first game gets un- 
dervvay at 7 o’clock.

¥ ¥ * 

GOODMAN TRIUMFUS
Our champion Lithuanian golfer, 

Johnny Goodman of Omaha, a great 
golfer vvhen the chips are dovvn, 
fired an unbeatable brand of sub- 
par golf at Young Don Schumach- 
er of Dalias. He thereby repeated 
his 1936 vietory in the Mexican 
national amateur championship. It 
vvas a 6 to 5 vietory.

*, * *
JOE PROKOP CONTINUES 

HIS FLIGHT TO FOOTBALL FAME
Blond Joe scored tvvo touchdovvns 

place-kicking three perfect extra 
points and carrying the bąli most 
of the evening. The 190-pound, six 
foot Lithuanian lad led Cathedral 
Latin’s Lions to a 21-6 Senate vie
tory over Collinvvood.

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

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglie-s.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ............ $9.05
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ............ 7.95
Bllie Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95 
West Virginia Lump .>...........................................
Sun King Lump ............. ..................................................
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas ................ ...........

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

6820 Superior Av. Cleveland, O.

All of this spectacular football- 
ing took place in Saturday, Oct. 
30th, game, played in the best foot 
bąli vveather of the season.

¥ ¥ ¥
AN1)Y PUPLIS STARS FOR

NOTRE DAME
Five feet, eight inches, Lithuan

ian Andy Puplis, blazed the trail 
vvhich his Notre Daine matės brave- 
ly follovved to upset mighty Min- 
nesota 7 to 6, lašt Saturday, Oct. 
30th.

It vvas kicking, dodging, tvvisting 
and battling that he socred a touch- 
dovvn through the Minnesota line 
(tackle to tackle). Andy curled 
up behind center, took the bąli and 
catapulted four yards through the 
giant Gopher ranks for the touch- 
dovvn. Later hię toe supplied the 
point vvhich eventually proved Notre 
Dame’s Margin of vietor.

Altho small, Puplis has piano 
legs and big hips vvhich account for 
his ability as a blocker. The rea- 
soj) he’s an outstanding field gen
eral is his retentive memory.

"GIVE
ONCE
FOR

100
NEEDS"

6.50
6.95
4.85

2921 |
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