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IR DARBININKŲ ŽINIOS

REIKALAUJA TAIKY
TIS

Washington. — Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
Industrialinio Organizavi
mo Komiteto eiliniai na
riai kelia didesnius reika
lavimus kad tų organizaci
jų aukštieji vadai nuleistų 
savo ragus ir skubintų bai
gti darbininkų tarpe su
keltą karą, kuris tęsiasi du 
metai.

Yra pasiūlymų kad abi 
tos organizacijos sudarytų 
vieną, bet veiktų savisto
viai: CIO dirbtų organiza
vime anglies, plieno, auto
mobilių, gurno, audimo, ju
rininkų, rūbų ir tam pana
šiuose darbuose, o A. D. F. 
darbuotųsi statybos ir ei
lės kitų amatų darbininkų 
eilėse.

PLIENO industrija jau 
vėl pradeda gauti užsaky
mų — šiose dienose esama 
pareikalavimų 200,000 to
nų plieno, kurio dalis eis 

■j statybą, kita Į automshi 
lių gamybą, geležinkelius 
ir tam panašiai.

Plieno produkcija Spalių 
mėnesį nukrito 21 punktu 
iki žemiausio laipsnio ko
kiame nebuvo nuo Kovo 
mėnesio 1936 metų.

Gettysburg, Pa. — Pasi
baigė streikas 650 medžio 
darbininkų vietos baldų iš- 
dirbystėse. Nelaimėta al
gų pakėlimas, tik pripaži
nimas unijos.

Britanija statydinasi 56 
dirbtuves, kuriose bus ga
minama karo reikmenys.

Mokslininkai taipgi dir
ba. ant naujų būdų .apsigy
nimui nuo užpuolimų iš 
oro.

Užgriuvo 80. Ekuadore, 
Centralinėj Amerikoj, pa
kalnėje darbininkams dir
bant kelią, nugriuvęs kalno 
šonas užgriuvo 80 darbi
ninkų.

Užmušta 5 Žydai darbi
ninkai. Palestinoje, Ara
bai banditai užpuolę užmu
šė penkis Žydus akmenų 
skaldymo darbininkus.

__ _ I • ' ---
Federalė valdžia ruošia 

naujus planus pakelti gy
venamų namų statybą vi
soje šalyje.

NUSIŽUDĖ. New Yor- 
ke, nuo 7-to aukšto namo 
stogo, tūla 42 metų motina 
numetė savo 5 mėnesių kū
dikį ir pati nušoko. Abu 
užsimušė.

BROLIS VEDĖ SESERĮ
Warrensburg, Mo. —Čia 

tūlas 21 m. vaikinas apsi
vedė slapta su savo pamil
ta mergina, bet po mėne
sio laiko jiedu patyrė kad 
yra brolis ir sesuo. Jiedu 
persiskyrė ir panaikino ve
dybas. Jiedu buvo našlai
čiai ir paskirai vienas nuo 
kito augę.

DAR VIENAS VAIZDAS š įaulių Tautos Dienos: Viršuje matosi desetkų tūkstančių minios susirinkusios į Šiaulius tai šventei. Taipgi matyti daly
vavę Ministeris Pirmininkas J. Tūbelis, jo kairėje žemes Ūkio Ministeris S. Putvinskis, L. Tautininkų Sąj. gen. sekretorius Dr. Janavičius. Apačioje_

_____________________ _______________________ ūkininkų eisenos grupės — kūlėjai, grėbėjos ir pjovėjai.

ISPANIJOJE
FRANCO LABIAU AP

SUPA KAIRIUOSIUS 
Hendaye, Lapk. 10 d. — 

Generalissimo Franco ar
mija Aragon fronte užėmė 
svarbias pozicijas Gallego 
upės slėnyje ir stiprinasi 
Prancūzijos sienos pusėje 
ir Guara kalnuose.

Ruošia naujus smarkius 
puolimus kairiijjų rytuose 
nuo tos upės.

Prie Sabinanigo sukilė
liai užėmė. svarbias pozici
jas kalnuose.

Prancūzijoje girdima kad 
Italija žada ištraukti savo 
kareivius iš Ispanijos.

y. V ¥

Burgos, Lapkr. 10 d. — 
Gen. Franco pasiryžęs iš
naikinti visus kraštutinuo- 
sius trukšmadarius Ispani
joje, bet sako nesidės į jo
kią sąjungą su Vokietija ir 
Italija kovai prieš komuni
zmą kitose šalyse.

Sovietų Santikiai su 
Italija Blogėja

Maskva. — Tarp Italijos 
ir Sovietų Rusijos diploma
tiški santikiai blogėja ir 
gali būti nutraukti. Rusi
jos aliejaus gabenimas Ita
lijon jau beveik sulaikytas.* * *

Maskva. — Sovietų par
tijos organas Pravda rašo 
kad tikrasis tikslas Italų- 
Vokiečių- Japonų prieško- 
munistinės sutarties esąs 
užgriebti daugiau žemių 
naujame pasauliniame ka
re. . .

Pravda ragina Ameriką, 
Britaniją ir Prancūziją im
tis griežtų žygių prieš tas 
tris valstybes.

Ir Sovietų Rusija nese
nai dar rengėsi visą pasau
lį užkariauti, iki patyrė 
kad nepajiegs.

TURKIJA pasiryžus pa
sistatydinti 1,000 naujų ge
rų kariškų lėktuvų.

MacDONALD MIRĖ
r *“*-*■*««. ****

Londonas. — Lapkr. 10 
d., važiuojant laivu į Pie
tų Ameriką pasilsiui, mirė 
James Ramsey MacDonald, 
buvęs darbo partijos Ang
lijos premjeras. Jis buvo 
71 metų amžiaus, škotiš
kos kilmės.

1931 metais MacDonald, 
matydamas Anglijos kri
tišką padėtį, pametė savo 
seną socialistišką partiją ir 
pasiliko valdžioje, gelbėda
mas šalį iš krizio.

Bus parvežtas laidoti į 
Angliją.

Anglija Nori Labiau Su
si gre tint su Amerika
Londonas. — Britų val

džia pareiškė noro sueiti į 
artimesnius santikius su 
Suv. Valstijomis. Britani
ja nori kad Suv. Valstijos 
veiktų išvien Tolimų Rytų 
klausimais ir bendrai pa
sauliniais d i p 1 o matiniais 
reikalais.

Taipgi Britai nori pradė
ti sueiti į geresnius santi
kius su Italija ir Vokieti
ja.

Italijoje taip pat rašoma 
jei Britanija nori su Itali
ja santikius pagerinti ji 
gali imtis tam žygių.

MOTINA NUŽUDĖ PEN
KIS VAIKUS

Norwalk, Ia. — Rūpesčio 
sugraužta, viena 35 metų 
amžiaus motina paliko raš
telį vyriausiam savo sunui, 
15 metų amžiaus, kad jis 
nenusigąstų radęs kitus ne
gyvus, nušovė penkis jau
nus vaikus ir pati nusišovė. 
Jos vyras tuo tarpu buvo 
kalėjime uždarytas už plė
šimą.

Prancūzijos sočia listai 
svajoja įvesti radio agita
ciją prieš Europoje plin
tantį fašizmą. Fašistai tą 
jau daro prieš socialistus 
ir komunistus.

Prez. Roosevelt Ruošia 
Naujus Pasiūlymus

Washington.— Preziden
tas Roosevelt sušaukė spe- 
cialę Kongreso .sesiją, da
bar laukia Kongreso susi
rinkimo. Posėdis prasidės 
Lapkričio 15 d.

Prezidentas ruošia Kon
gresui savo kalbą, kurios 
turinys dar nežinomas.

Apie savo businčius dar
bus ir žygius prezidentas 
tariasi su žymiais šalies da-

EUROPA ATSIIMA 
AUKSĄ

Washington. — Europa 
pradėjo pareikalauti atgal 
biskelį to aukso, kurio mil
žiniškais kiekiais buvo pri- 
gabenta į šią šalį per pas
tarus keturis metus.

Pirmą kartą į du metu 
auksas pareikalaujamas at
gal į Paryžių.

Amerikos valdžia sako 
noriai tą auksą išleidžia, 
nes turi gana savo.

SOVIETŲ ATSTOVAS 
PASITRAUKĖ

Brusselis. — Lapk. 10 d. 
iš Tolimų Rytų konferenci
jos pasitraukė Sovietų at
stovas Litvinov. Sakoma 
Italija spyrėsi taip kad iš 
šios konferencijos butų iš
skirta Rusija.

Konferencija svarsto Ki
nų-Japonų sutaikymo klau
simą, bet Japonai žygiuoja 
per Kiniją ir tiek.

NEATVAŽIUOS. Wind- 
soro princas Edvardas, bu
vęs Anglijos karalius, pa
keitė savo kelionę su žmo
na. į Ameriką. Jie pasilie
ka Europoje tūlam laikui. 
Prieš jų pasiryžtą atvažia
vimą Amerikoj pakelta to
kių ermyderių kurie sulai
kė jų važiavimą.

lykų žinomais ir specialis
tais.

* V

Suv. Valstijų iždo sekre
torius Morgenthau pareiš
kė kad dabartinė valdžia 
žada paliauti “pumpavus” 
pinigais biznius jų gaivini
mui, ir žada mažint šelpi
mo išlaidas, subalansavi
mui valdžios biudžeto. Sa
ko, Kongresas nesiims už
dėti naujų taksų gyvento
jams.

Nori Sujungti Dideles 
Šalis prieš Fašizmą

Paryžius. —Buvęs Pran
cūzijos premjeras, socialis
tų vadas Blum kalbėdamas 
socialistų partijos kongre
se kėlė reikalavimą kad 
Prancūzija, Britanija ir 
Sovietų Rusija susidėtų į 
bendrą frontą prieš “fašis
tų bloką” palaikymui Eu
ropoje taikos.

Keisti tie socialistai, jie 
tol lenda prie komunistų 
iki nusvyla nagus.

ŠEŠIOLIKA ŽUVO
Adairsville, Ga. — Au

tomobiliui važiuojant per 
geležinkelį, traukinis už
mušė šešis asmenis.

Rhinebeck, N. Y. — Su
simušus automobiliui su 
troku užmušta 5 asmenys.

Knox City, Mo. — Trau
kinis užmušė penkis jaunus 
asmenis važiavusius auto
mobiliu per bėgius.

7 UŽSIMUŠĖ. Huntsville, 
Ala. — Septyni jauni as
menys važiuodami auto
mobiliu nulėkė nuo skar
daus kranto kelio, 200 pė
dų aukščio, ir užsimušė.

VOKIETIJOJ vienas se
nis atsižymėjo vaikų dau
gumu. Jis sulaukė 38-to 
kūdikio. Jis vedęs jau su 
trečia žmona.

JAPONAI UŽĖMĖ
ŠANCHAJŲ

Šanghai, Lapkr. 9 d. — 
Šis miestas, po 88 dienų lai
kymosi, pateko į Japonų 
rankas, Japonams smarkiai 
puolus žeme ir iš oro.

Kinai nakties laiku ra
miai pasitraukė iš miesto, 
sustiprindami a p g y n imą 
fronto iš sostinės Nanking 
pusės.

Lapkr. 10 d. Japonai iš
sodino daugiau kareivių ir 
žada traukti linkui Nan
king.

Šiame kare Kinai jau 
neteko 300,000 vyrų, užmu
štu ir sužeistų; Japonai — 
125,000.

Abi pusės panešė šimtus 
milijonų dolarių nuostolių 
prekyboje ir karo kaštams.

Sovietų Rusija pasiryžus 
tęsti jieškojimą šešių Ru
sų lakūnų, kurie žuvo šiau
rės ledynuose skrisdami į 
Ameriką.

NUTEISTA. Cincinnati, 
Ohio. — Anna Marie Hahn, 
graži 31 metų moteris, nu
teista mirti elektriškoje kė
dėje. Ji atrasta kalta nuo
dijime senų vyrų, kurių 
apdraudos pinigus išsivi- 
liodavo sau. Prieš ją liu
dijo vienas senukas kuris 
išliko gyvas nuo jos nuodų, 
bet tapo suparaližiuotas.

UŽSIMUŠ® LAKŪNAS. Sp. 
16 d. žuvo karo aviacijos mo
kyklos mokinys lakūnas jaun. 
pusk. Jonas Masiulis. Jis gi
mė Gruodžio 18, 1914 m., Šiau
lėnuose, Šiaulių apsk.

STATYS NAUJĄ ROTUŠĘ. 
Kauno miesto savivaldybei lei
sta užtraukti 15 milijonų litų 
vidaus paskolos. Ta paskola 
bus skiriama miesto statybai ir 
senoms skoloms apmokėti. Sa
vivaldybė yra nusistačius sta
tyti naują miesto rotušę Ne
priklausomybės aikštėje vieto
je dabartinių komendantūros 
rūmų.

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande
Ohio Lietuvių Spaudos B-vė

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose _________ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje__________ $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse ---------- $3.00

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

ANGLAI ATSISAKO TEIK
TI JAPONŲ PREKES. Kauno 
prekybininkai gavo iš daugelio 
Anglų firmų pranešimus kad 
Kauno pirkliai neužsisakinėtų 
per juos Japoniškų prekių, kol 
visuotinas pasipiktinimas prieš 
Japonus dėl karo prieš Kiniją 
nebus pašalintas, nes Anglai 
nutraukia prekybinius ryšius 
su Japonais.

PANEVĖŽIO vyskupijos de
kanų konferencijoje buvo svar
stoma klausimas pravesti baž
nytinių turtų reformą. Kun. 
Žitkevičius patiekė projektą, 
kuriuo siūlo tuos turtus suma
žinti. Jų dalis butų pervesta 
senelių prieglaudoms, dalis 
bažnyčių tarnautojams ir tt. 
Be to, projekte numatoma spe
cialus fondas kunigų seminari
jas šelpti. Į fondą privalėtų 
mokėti tam tikrus mokesčius 
tie kunigai kurie turi žemės.

SASS VĖL NORI būti pas
toriumi. Buvęs Klaipėdos kra
što kurstytojas pastorius Sass, 
vienas žymiausias Neumani- 
ninkų bylos dalyvis, kreipėsi į 
Evangelikų konsistoriją prašy
damas grąžinti jam pastoriaus 
titulą ir vietą. Jo prašymas 
atmestas ir leista jam laikyti 
tik pamaldas.

LIETUVOJE rengiama visai 
naujas pilietybės įstatymo pro
jektas, kurį Valstybės Taryba 
netrukus persiųs seim'ui svar
styti. Be kita ko, įstatymas 
reguliuos pilietybės atėmimo 
klausimą, jos įgijimą, padėtį 
piliečių neturinčių pilietybės, 
ir tt. i

LAPKRIČIO mėnesį, po pre
kybos derybų su Latvija ir Es
tija, į Kauną atvyks Vokiečių 
prekybos delegacija tartis dėl 
tolimesnių Lietuvos-Vokietijos 
prekybos santikių praplėtimo. 
Vokiečiai nori padidinti kiauši
nių ir kiaulių užpirkimą Lie
tuvoje.

LIETUVOS dvasiška vyres
nybė prašo valdžios pravesti 
geležinkelio liniją nuo Lyduvė
nų į Šiluvą ir pataisyti plentą. 
Šiluva yra tai žinoma “eudau- 
na” Šidlava.

NUSIŠOVĖ MOKYTOJAS. 
Kybartai. — Lauckaimio pra
džios mokyklos mokytojas Pr. 
Pečiulis, dėl blogėjančios svei
katos, nusišovė.

OBUOLIŲ EKSPORTAS. Iš 
Lietuvos šį rudenį obuolių eks
portas į Vokietiją pagyvėjo— 
kasdien iš Kauno ir kitų vietų 
į Vokietiją perduodama po ke
lis vagonus obuolių.

PERNAI Lietuva į užsienį 
eksportavo miško apie 300,000 
tonų už 33 milijonus litų.

LIETUVA nupirko naujas 
automatricas-traukinius kurie 
bus naudojami greitam susi
siekimui Kaųnas-Klaipėda. Jie 
pradės kursuoti Gruodžio mė- 
nešį. Kelionė šiomis automa- 
tricomis tarp Kauno ir Klaipė
dos bus atlikta į 3 vai. 30 min.

Be to, įvedama lėktuvų su
sisiekimas Kaunas-Klaipėda.
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PENNSYLVANIJOJE
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BUS 
27 

vietos
kad Lie-

ir

.M RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS 

LAPKRIČIO
šiuomi pranešama 

apielinkės Lietuviams
tu vos operos artistės Marijo
nos Rakauskaitės koncerto die
na bus šeštadienio vakare, Lap
kričio 27, nuo 8:30 vai. LMD. 
salėje. Sekmadieniui numaty
tas rengimas negalimas, salė 
jau anksčiau buvo išduota ki
tiems.

Rengkitės visi į šį koncer
tą šeštadienio vakare, Lapkri- 
čio-Nov. 27, kuris įvyks nau
jai išpuoštoje LMD. salėje, 142 
Orr Street, Soho. Įžanga bus 
visiems po 50c.

Varde LMD. visus kviečia
J. Virbickas.

NORI DAUGIAU POLICIJOS
Viešos Administracijos In

stitutas rekomenduoja Pitts
burgho miesto valdybai padi
dinti policininkų skaičių — da- 
dėti dar 425 vyrus, kurie sako 
būtinai reikalingi, nes dabarti
nio policininkų skaičiaus ne
užtenka.

Bet miesto 
pasiimti ant 
sumą naujų
tiek išeina metinės algos 425 
policininkams.

gyventojai turės 
savęs $750,000 

taksų, nes apie

BALTIMORE,MD

JIEŠKO MILIJONŲ 
NAUJŲ KELIŲ 

TIESIMUI
val-

nau- 
Vals- 
mylių 

ir tai-

Specialiam Pennsylvania 
stijos legislaturos posėdžiui su
manyta pasiūlyti išleidimą 50 
milijonų dolarių vertės bondsų 
statydinimui valstijoje 
jiems geriems keliams, 
tija dabar turi 40,600 
kelių, kurių užlaikymas
symas suima iki šiol gaunamus 
keliams pinigus, taigi sako vie
natinė išeitis tegali būti legis- 
laturoje perleidimas bondsų įs
tatymo naujiems keliams ties
ti.

Iš svaiginančių gėrimų kon
trolės pranešama kad Pennsyl- 

.vanija uždirba kasmet po 37 
milijonus dolą įvairiais.tak
sais ir mokesčiais už ‘sunaudo
jamus sveikinančius gėrimus.

Iš tos sumos septyni milijo
nai dolarių išdalinami miestų 
valdyboms kaipo jų pelno 
iš to didelio svaiginančių 
mų biznio.

Valstija pati užlaiko
alkoholinių gėrimų parduotu
ves, iš kurių ir gauna tuos di
delius pelnus.

Visos apyvartos iš alkoholi
nių gėrimų valstija per metus 
daro 89 milijonų dolarių, ku
rių 15 milijonų skiriama bied- 
nųjų ir negalinčių dirbti šelpi
mui.

dalis 
gėri-

Marijonos Rakauskaitės Koncertai
Daugelis Lietuvių Kolonijų Gauna Progą Išgirsti Amerikos Lietuvaitę, 

Lietuvos Operos Artistę, Eilėje Koncertų šį Lapkričio mėnesį
« ¥ »

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

DETROITE —
CLEVELANDE
DAYTONE —

* * *

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PASIKEITUS MOČIUTEI 
GAMTAI

Užsibaigus maloniai ir šiltai 
vasarai, kartu užsibaigė ii- vi
si vasariniai išvažiavimai, pik
nikai ir kitokie pasilinksmini
mai atvirame ore. žmoneliai, 
kurie taip linksmai žaidė skai
sčios ir žaliuojančios vasaros 
tyrame ore, nors ir nelabai no
riai tačiau yra priversti gryž
ti į paniurusį ir tvankų mies
tą ir taikytis prie žiemos, ku
ri nebus tokia maloninga.

Pasikeitus močiutei gamtai 
pasikeitė ir visokie parengi
mai bei pasilinksminimai. Kaip 
vasaros laiku publika krikšta- 
vo visokiuose piknikuose, išva
žiavimuose ir maudėsi vėsiuo
se vandenuose ir saulutės gai
vinančiuose spinduliuose, šal
tos žiemos laiku ta pati publi
ka nenorėdama skirtis nuo sau 
malonių pasilinksminimų, spie
čiasi į sales, kabaretus ir ten 
linksmai sau leidžia liuosas 
nuo sunkaus darbo valandas.

Draugijos su savo parengi
mais taip pat taikosi' prie žie
minio sezono, rengia balius, 
koncertus ir kitokias 
gas kad tik daugiau 
patraukti.

Pirmas Baltimorės
parengimas šiame sezone sa
lėje atsibuvo Spalių 30 d., su
rengtas Lietuvių Salės Ben
drovės — kaukių balius su tri
mis piniginėmis dovanomis. Iš 
to biznio nebuvo tiek kiek pa
prastuose baliuose, nes čia bu
vo tik šposų vakaras.

Antras buvo Spalių 31 d., tai 
Lietuvių Demokratų Klubo oi- 
sterių kepimas. Publikos bu
vo daug ir mišri. Buvo daug 
Lietuvių profesionalų: gydyto 
jų, advokatų, buvo įžymių po
litikierių ir aukštų miesto val
dininkų, kurie prieš rinkimus 
tik ii- taikosi prie balsuotojų. 
Adv. Rastenis ir Dr. J. Bučnis 
tik ir vedžiojo juos po salę su
pažindindami su publika.

Lapkričio 7 d. buvo sureng
ta Amalgameitų ruosiuvių uni
jos Lietuvių skyriaus oisterių 
keptuvės po atviru 
žilio darže.

Lapkričio 
jos- choras 
phia ir ten
ladelphijos Lietuviams, o Gruo
džio 12 d. Philadelphijos Daina 
atsilankys koncertuoti Balti- 
morės Lietuviams. Tai bus 
pradžia bendradarbiavimo Bal- ■ 
timorės ir Philadelphijos Dai
nos draugijų. Gero pasiseki
mo joms. P. P. Jaras. 1

EKSTRA!
Dainuos per Radio 

WHK Cleveland 
Lapkričio 13

Marijoną Rakauskaitę, Lie
tuvos operos artistę, galės 
girdėti ir daugybė ty Lietu
vių kurie neturės progos į jos 
koncertus patekti. Ji dainuos 
per radio iš Clevelando, šeš
tadienio vakare, Lapkričio 13, 
7:45 valandą, stotis WHK— 
1390 KC., Cleveland, Ohio.

Pasirūpinkit susirasti šią 
radio stotį išanksto.

CHICAGO, ILL

575

NUŠOVĖ UŽPUO
LIKĄ

PITTSBURGH. — Sekmadie
nio vakare, Lapk. 7, Mifflin 
priemiesčio išlaukėje, automo
bilyje sėdinti vaikinas ir mer
gina buvo užpulti dviejų niek
šų, kurių vienas buvo baltas, o 
antras negras. Jie pasileido 
automobiliu važiuoti, laikyda
mi tą vaikiną ir merginą ne- 
laisviais. Išsivežę toli į lau
kus, baltasis užpuolikas išsi
tempė iš automobilio merginą 
rengdamasis ją išgėdinti. Juo
dukas tuo tarpu revolveriu jį 
saugojo.

Vaikinas turėjo su savim 
m,ažą revolverį, ir nežiūrint 
negro į jį atstatyto šautuvo, 
prisitaikęs išsitraukė iš 
niaus savo revolverį ir 
trimis šūviais nušovė.

Prasidėjus šaudymui, 
sis užpuolikas 
go.

Davus žinią 
ta j ieškojimas,
ra pranešė kad pora valandų 
anksčiau juos irgi buvo užpuo
lę tokiu pat tikslu baltas ir 
juodas niekšai. Tą nušautą 
juodį antra pora pažino.

Diena vėliau, per nušauto 
negro brolį patyrus kas buvo 
tas baltasis vyras, suimtas ir 
jis. Pasirodė, yra tūlas Ray 

' Leake, 32 m., vedęs šešių vai- 
- kų - tėvas. Jis su tuo negru 

darė užpuolimus, bet policijai 
aiškinosi buvęs girtas, nežino
jęs ką darąs.

tamsoje

iš penktadienį, Lapkričio 12, Lietuvių salėje. 
— sekmadienį, Lapk. 14, Lietuvių salėje, 
ketvirtadienį, Lapkričio 18, Barney Com

munity salėje, pradžia 8 vai. vakare.
CHICAGOJE — ketvirtadienį, Lapk. 25 — “Margučio” di

deliame programe, salėje 32 W. Randolph Street.
PITTSBURGHE — šeštadienį, Lapk. 27, Lietuvių Moks

lo Draugijos salėje, 142 Orr Street.

VISOKIOS
ŽINIOS AKRON, OHIO

kiše- 
negrą

balta-
pabė-

prade-policijai,
Kita jauna po-

pramo- 
publikos

Lietuvių

dangum, J.

Dainos Dr- 
į Philadel-

25 d.
važiuos 
duos koncertą Phi-

Sveikinimas
Jaučiu pareiga parašyti nors 

keletą eilučių vardu tų Chica- 
giečių Lietuvių kurie jau daug 
metų kaip su laikraščius “Dir
va” dalijasi kilniomis tautinės 
idėjos mintimis. O šiandien 
mums to malonaus laikraščio 
leidėjui ir redaktoriui K. S. 
Karpiui švenčiant savo vaini
kuotos 20-ties metų darbuotės 
sukaktį, šia proga Chicagiečių 
“Dirvos” vienminčių vardu 
sveikinu poną K. S. Karpių 29 
metų redagavimo sukakties mi
nėjimo proga ir linkiu toliau 
ir dar ilgai turėti tą kupinai 
pilną energiją ir duoti per laik
raštį “Dirvą” mums tų malo
nių ir tautinę dvasią stipri
nančių minčių.

“MARGUČIO” VAKARAS
“Margutis” rengia didelį ir 

smagų programą Padėkavonės 
‘Dienoje, Lapkričio 25, Margu
čio auditorijoje, 32 W. Ran
dolph St., Chicagos vidurmies- 
tyje. Programe dainuos Lie
tuvos operos solistė Marijona 
Rakauskaitė ir bus suvaidinta 
specialiai paruošta komedija, 
dalyvaujant Dėdytei ir Tetytei 
ir Jeronimui ir Daratai.

Visiem,s žinoma kad “Mar
gučio” parengimai visuomet 
būna įdomus, pilni šposų ir pa
marginti dainomis, nes paren
gimus visuomet vadovauja vi
sų Lietuvių mylimas kompozi
torius Antanas Vanagaitis.

BLOGĖJA DARBŲ 
PADĖTIS

Musų kad ir didžiuliam mie
ste, kuris visokiais fabrikais 
ir pramonėmis gausingas, pas
kutiniais laikais pradėjo dar
bai apslugti. Kompanijos ne- 
tui ėdamos gana užsakymų at
leidžia daug darbininkų.

kompanijos, k. 1.1 
Western /Electricl 
paskutines savai- i 

net po porą šimtų 
kas savaitę. Neži-

ELIZABETH, N, J.

Lietuvių salėje įvyko didelė 
Lietuvių Brolių Draugijos va
karienė. Svečių buvo iš visų 
apielinkės miestelių apie 400. 
Vakarienę gamino ir patarna
vo pačios draugijos narės, bet 
darbą atliko ekspertiškai. Bu
vo ir kalbų programas, kurį 
vadovavo p. Laucius. Jis kal
kėti pakvietė ir kalbas pasakė 
šie: Jonas Valaitis iš Brookly- 
no, Salyklis iš Elizabetho, Rut
kauskas iš Bayonr.ės, Narušis 
iš Bay Way, Krupinskienė iš 
Hillside, Ponelis iš Bayonnės, 
Šabunas iš Brooklyno.

Šiuo laikų, iki Naujų metų, 
vyksta draugijos naujų narių 
vajus, nariai priimami už pu
sę įstojimo rnokesties.

Ši draugija įsisteigė Spalių 
d. 1915 metais.9

Smulkios Žinios

su žmona ir su- 
svečiuose pas p. 
Vandergrift, Pa. 
ir K. Baublis su 
dienose lankėsi

JAU MIRĖ 1,100 
LIETUVIŲ

1

Didžiulės
Grane Co., 
Co., kelias 
tęs atleido 
darbininkų
nia ar ilgai taip bus, bet da
bartiniai reiškiniai nerodo grei
to pagerėjimo. Todėl žmonių 
be darbo skaičius jaučiama žy
miai pakilęs. Br. Gediminas.

DAYTON,OHIO
WATERBURY, CT
3VEIKATOS PASKAITOS
Sveikatos klausimu prakal

bos, maisto demonstracija ir 
bandymai atsibus sekmadienį, 
Lapkričio 28 d., nuo 2 vai. po' 
pietų, 48 Green St.- Visi Lie-1 
tuviai vyrai ir moterys kurie 
interesuojatės sveiku gyveni
mu prašomi dalyvauti. Kurie 
turės kokius paklausimus gaus 
į juos pilnus paaiškinimus.

Komitetas.

J. A. Urbonas
534 Michigan Av. Dayton, 0. 

“Dirvos” Agentas Daytone

M. RAKAUSKAITĖS KON
CERTAS. Lietuvos operos ar
tistei Marijonai Rakauskaitei 
koncertas čia įvyks ketvirta
dienio vakare, Lapkričio 18 d., 
žinomoje Barney Community 
salėje. To koncerto surengi
mui darbuojasi vietos klebonas 
ir parapijos komitetas.

Kadangi čia yra retenybė 
Lietuviška daina girdėti, o y- 
nač pirmaeilių artistų kaip p- 
Iės M. Rakauskaitės, tat visi 
Lietuviai prašomi atsilankyti, 
ir kviečiamas jaunimas šiame 
koncerte dalyvauti, pasiklausyt 
artistėj Rakauskaitės dainų. 
Ji yra Amerikoje gimus Lietu
vaitė. “D.” Rep.

BROOKLYNE, N. Y., Labor 
Lyceume buvo surengta graži 
komedija, “Išdykus Pati”. Pu
blikos dalyvavo gana daug.

WOO15fitAVEN, N. Y. — Į 
Lietuvą išvykstančiam moky
tis Edvardui Styrai surengta 
išleistuvių pokilis. Jį rengė 
Lyros panelių grupė, kurioms 
p. Styra nuoširdžiai dėkoja, 
ypatingai p. Antanavičiams.

Linkime jaunam, Styrai lai
mingai darbuotis Vytauto Di
džiojo Universitete. Užtikri
nu, Lietuvos mokykla jam pa
tiks. Lauksime sugryžtant su 
dideliu bagažu naujų Lietuvos 
mokyklos žinių.

NEW YORKE rinkimų aud
ra praėjo. New Yorko miesto 
valdžios galva liko buvusio iki 
šiol mayoro La Guardia ran
kose. Stipri politiška organi
zacija, Tammany Hali, per 20 
metų nebuvo taip sumušta kaip 
dabar. Veik visa miesto val
džia jau Republikonų, fusioni- 
stų ir darbiečių rankose. De
mokratams veik nieko neliko, 
nors New Yorkas yra paties 
Prez. Roosevelto miestas.

Jonas Valaitis.

Pas V. Kubilių atsilankė sve- 
čiupsna jo žmonos dėdė Ant. 
Bartkus su žmona, iš Clevelan
do. Jie atlankė savo sergantį 
brolį, Kazį Bartkų.

K. Norkus 
num lankėsi 
Adomaičius,

Vienaitienė 
žmona šiose 
Clevelande.

Lapkričio 2 d. buvo rinki
mai į miesto valdybą. Mayo- 
ru liko Republikonas Sch-roy, 
ir į tarybą išrinkta daug Re- 
puolikonų.

Demokratų kandidatas į ma
yoro vietą, teisėjas G. Patter- 
son pralaimėjo, nors jį rėmė 
darbininkai, ir Lietuvių Poli
tikos Klubas už jį agitavo. Bu
vo manoma kad tikrai Demo
kratai laimės. Nors dabarti
nis mayoras yra nepopuliarus 
tarp miesto gyventojų, bet už 
jį balsavo, nes buvo platinama 
gandai jog Demokratų kandi
datas teisėjas Patterson esąs 
komunistas; buvo skelbiama 
jeigu Patterson bus išrinktas 
tai gumų dirbtuvės šiame mie
ste uždarys savo dirbtuves ir 
išsikels kitur. Tuo baubu pa
gąsdinti piliečiai ir balsavo už 
Republikoną.

Miesto tarybon išrinkta vie
na moteris, Demokratė.

VAŽIUOS į Clevelandą. Ak- 
rono Lietuviai rengiasi važiuo
ti j Clevelandą Lapkričio 14 
d., dalyvauti K. S. Karpiaus 23 
metų “Dirvos” redagavimo pa
minėjime. Akroniečiai labai 
nori pamatyti tame programe 
dalyvaujančius visų mylimą 
A. Vanagaitį, ir žymią viešnią 
Kauno operos artistę Marijoną 
Rakauskaitę.

Lietuvių salėje, prasidės 
5:33 v. vak. Kalnas.

Programas atsi-
bus 
nuo

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REI

KALU

MONTREAL
KANADA

GANSONAS PASIKVIETĖ
JACK DEMPSEY

Montrealo imtynių rengėjas 
Lietuvis imtikas Jack Ganson- 
Karabir.as Spalių 30 d. lankėsi 
Bostone. Ten tuo tarpu viešė
jo buvęs kumštynių čampionas 
Jack Dempsey, kuris' 
užsikvietė į teatrą, 
Veikalo, kuriame Jack 
žmona vaidina.

Po teatro, Dempsey
tė Gansoną vakarienei į May- 
fair Club. Toje vakarienėje 
kartu dalyvavo poni 
ir jos sesuo.

Gansonas sutarė su 
ir pasirašo kontraktą
damas buvusį čampioną savai
tei laiko būti referv imtynių 
kurias Gansonas rengia Kana
doje. Dempsey pradės tą dar
bą Lapkričio 22 d.

Imtynių biznis pačiame Mon- 
treale ir visoje Gansono teri
torijoje eina gerai. Iš to gali-

Gansoną 
pažiūrėti 
Dempsey

užsikvie-

Dempsey

Dempsey 
parkvies-

O. iš-Sirvydo Biografijos 
pridavė prenumeratas

Vizbarą, buvusios
$70.69

3.00

1.00
$74.60

j.
leidimui
šie:

Pijus
TMD. 23 kp. turtą

Rapolas Kručas 
Maspeth, N. Y.

Kazys Buivydas, 
Brooklyn, N. Y.

Viso
Kurie dar nori prisidėti sa

vo prenumerata prašomi pasi
skubinti. Pinigus siųskit šiuo, 
antrašu:

širvydo Biografijos 
Komitetas

336 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

J. Sagys, Pirm.
P. Narvydas, ižd.

Su šiuo numeriu, šiame sky
riuje sužymimų mirusių Lie
tuvių skaičius pasiekė jau tūk
stantį ir vieną šimtą. O dar 
nėra metų laiko nuo to kaip 
šis skyrius užvestas.

» » »
Štai eilė mirusių jūsų drau

gų, pažystamų ar giminių:
BARTOŠEVIČIUS Silvestras, 

52 m. amžiaus, mirė Cleve
lande Lapkričio 30. Paėjo 
Budvečių k., Pajavonio par., 
Suvalkijos. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

ŽUKAUSKAS Antanas, 65 m. 
amžiaus, mirė Spalių 21 d., 
Hartshorne, Okla. Ameriko
je išgyveno 37 metus. Pa
ėjo iš Suvalkijos, Prienų pa
rapijos. Palaidotas su baž
nytinėmis pamaldomis. Pa
liko žmona Marijona ir pen
ki sunai. Buvo “Dirvos” 
skaitytojas ir nuolat užsisa
kydavo naujausių Lietuviš
kų knygų.

DAUMANTIENĖ Uršulė, 74 
metų, mirė Spalių 10, Det
roite.

LEVICKIENĖ . Ona, 61 metų, 
mirė Spalių 26, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Subačiaus p., 
Vivolių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

KASIULIS Andrius, 41 metų, 
mirė Spalių 25, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Jurbarko par., 
Kalnėnų k. Amerikoje iš
gyveno 23 metų.

JUŠKAITIS Mateužas, pusam
žis, mirė Spalių 25, Chicago
je. — Jurbarko par., Kutu- 
riu k.

MILLER Jonas, pusamžis, mi
rė Spalių 26, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Vainuto par., 
Kivylių k. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

NAVICKAS Antanas, pusam
žis, mirė Spalių 21, Chicago
je. — Raseinių ap., Pašilės 
p., Kumpelkės k. Amerikoj 
išgyveno 36 metus.

MICKEVIČIUS Jonas, 45 me
tų, užmuštas automobilio 
Spalių mėn., Newark, N. J.

URSKIENĖ Marijona, mirė 
Spalių m., Jersey City, N.J.

JUCIENĖ Elena, 45 metų, mi- 
j rė Spalių 22, Chicagoje. — 

Šiaulių ap., Žagarės mieste
lio. Amerikoj išgyveno 24 m.

GRONSKIS Stasys, 34 metų, 
įpirš Spalių 24, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Klovainių par.

JAGELEVICIUS Stasys, apie 
50 metų, mirė pasikardamas, 
Spalių 23, Chicagoj. —Kar
indavo vai., Pabiržio kaimo. 
Amerikoj išgyveno 30 m.

TRAINAITIENĖ Ona, pusam
žė, mirė Spalių 25, Chicago
je. — Gaurės p., Kikiškio k.

BUCKLERIENĖ Ona, pusam
žė, mirė Spalių 26, Chicagoj. 
— Alvito par., Boblaukio k. 
Amerikoj išgyveno 41 m.

ROKAS Karolis, sulaukęs gi
lios senatvės, mirė Spalių 25 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Upytės p., Stotiškio k.

o

ma suprasti kaip Gansonas su
traukia žmonių į savo rengia
mas imtynes kad Spalių 18 d. 
susigrūdo į The Forum 15,000 
žiūrėtojų ir apie 5,000 kitų tu
rėjo gryžti negavę vietų.

Panašiais skaičiais žmonės 
lanko imtynes Quebec mieste, 
Torontoj, Rochesteryje, Buffa- 
lo ir Syracuse. Koresp.

ALKSNIS Balys, iš Kanados 
išvažiavęs į Ispaniją gelbėti 
kairiesiems, žuvo. Iš Lietu
vos paėjo Panevėžio apskr., 
Šeduvos *miestelio. Kanado
je gyveno nuo 1929 metų.

BRAZAUSKAS Statys, 28 m., 
mirė Spalių 22, Chicagoje. 
Gimęs Chicagoje.

GINTALAS Liudvikas, mirė 18 
Spalių, So. Boston, Mass. — 
Viešvenių parap. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

VALATKA Juozas, 50 metų, 
mirė Spalių 20, Cambridge, 
Mass.

DAUGIRDIENĖ Albertina, 53 
m., mirė Spalių 19, So. Bos
ton, Mass. — Ilakių parap. 
Amerikoje išgyveno 26 m.

VILKELIS Jokūbas, 62 m., mi
rė Spalių 26, Chicagoje. — 
Veisėjų p., Petraškų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 45 m.

BARANAUSKAS Kazys. 13 
m., palaidotas Spalių 16 d., 
Toronto, Ont., Kanadoj.

STECKIENĖ Juzė, mirė Spa
lių 22, So. Boston, Mass.

VINCEVICIUS Jeronimas, 63 
m., mirė Spalių 22 d., Brook
lyn, N. Y. Amerikoje išgy
veno 41 m.

AKOCKAS Pranas, mirė Rug
sėjo pabaigoj, Oglesby, III.— 
Metelių par., Barčių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 47 m.

MAŽEIKA Juozas, 37 metų, 
mirė Spalių m., Lošt Creek, 
Penna.

JASONIS B., mirė Spalių 11, 
Wilkes-Barre, Pa. Ameriko
je išgyveno 50 metų.-

MIŠKINIS Vincas, 14 metų, 
mirė Spalių 23, Pittston, Pa.

GAVENONIENĖ Ona, 58 me
tų, mirė Spalių 24, Plymouth, 
Pa. Amerikoj išgyveno 40 m.

SPIRAS C. J., 13 metų, mirė 
Spalių 23, Plymouth, Pa.

VALIULIS Antanas, 45 metų, 
mirė Spalių, mėn., Baltimo- 
re, Md.

URBETIENĖ Petronė, 45 me
tų, mirė Spalių mėn., Balti- 
more, Md.

KUKLERIENĖ Marcelė, 52 m. 
mirė Spalių m., Baltimorc, 
Md.

GUDELEVICIUS Vincas, 57 
metų, užtroško anglies ka
sykloje nuo dujų, Spalių 26, 
St. Clair, Pa.

KAMINSKAS Antanas, pusam
žis, mirė Spalių 7, Lawren- 
ce, Mass.

PAULAUSKIENĖ Marė, mirė 
Spalių 14, New Britain, Ct.

PLATUKAS Adomas, 42 me
tų, mirė Spalių 28, So. Bos
ton, Mass. — Daugų parap. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

AMBRAZAS Leonas, 36 metų, 
mirė Rugsėjo 30, Buenos Ai
res, Argentinoj. — Kėdai
nių aps., Krakių vals., Pa- 
karklių k. Argentinoj išgy
veno 8 metus.

TŪBELIS Jonas, 49 metų, mi
rė Spalių 28, Chicagoje. — 
Kupiškio par. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

PAVILIONIS Jurgis, pusam
žis, mirė Spalių 28, Chicago
je. — Vaškų p., Gudgalių k. 
Amerikoje išgyveno 24 m.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA - - Lapkričio 27
NEW YORK - Gruodžio 2
HAMBURG - Gruodžio 9
EUROPA - - Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bre- 
merhavene užtikrina patogia kelionę i Kauną. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBVRG-AMERICAN LINEįSi 
NORTK GERMAN LLOYD [ag.

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS NORI 
ŠVĘSTI SAVO BILI

JUŠĄ
Aną dieną, paleistas iš 

dirbtuvės, ba nebuvo dar
bo, sumisliau nueit j “Dir
vos” redakciją pas gerb. 
Redaktorių pasišnekėt apie 
Lietuviškas politikas ir po
litikierius, kurie nori mui- 
lint viso Klyvlando geriems 
žmonėms akis ir iš to gy
venimą daryt.

— Alo, sveikas gyvas, ge
rą dieną, Ponas Redakto
riau, — sakau aš.

— Sveikas, sveikas, gerb. 
Spragile, Ar gal kas ne
tikėto atsitiko kad dienos 
laike pas mane ateini? — 
sako jis.

— Kas ten atsitiks: nie
ko naujo, ale šiandien pa
leido mane iš darbo tai ne
turėdamas kur pasidėt at
ėjau čia pasišnekėt, — sa
kau aš.

— Taigi, atsiprašau, aš 
šiandien labai užimtas, ren
giam laikraštį į spaudą, 
daug yra darbo, neturiu 
kada kalbėtis, — sako jis.

— Matai, kada reikalin
gi mano raštai tai turi ka
da su manim šnekėtis, o 
šiaip tai ne? — sakau aš.

— Visai ne tamė daly
kas. Aš labai užimtas, tu 
atėjai tada kai aš turiu 
baigti laikraštį ir duoti į 
spaudą. Visi darbininkai 
turės stovėt ir laukt jeigu 
aš su tavim kalbėsiu. Tai
gi, atsiprašau, — sako jis.

— Man nelabai patinka 
tavo toks nemandagumas 
su svarbiausiu savo ben
dradarbiu. Aš turiu pa
kalbėt apie svarbius visuo
meniškus reikalus, — sa
kau aš.

— Na tai gerai, ateik vė
liau, pasikalbėsium, dar už- 
fundysiu nusivedęs pas Sto
nį, tik duok mums baigti 
laikraštį, — sako jis.

— Aš paskui neturėsiu 
laiko: mano šonkaulis man 
įsakė tuoj pareit namon, 
sugrabot kieme lapus ir 
sudegint. Aš negaliu kada 
užsimanęs iš namų eiti, — 
sakau aš.

— Tai matai, savo laiką, 
Spragile, labai įvertini, o 
kito ne, ir ateini pasikal
bėt kada pats turi daugiau
sia laiko, nors aš labiausia 
užimtas. Jeigu turi savo 
reikalus tai žinok kad ir ki
ti žmonės turi savo reika
lus, — sako jis.

— Na tai tik vieną žode
lį ir eisiu, — sakau aš.

— Gerai, gerai, bet tik 
trumpai ir aiškiai, — sako 
jis.

— Aš tuoj pabaigsiu. Aš 
sumislinau vieną dalyką,— 
sakau aš.

— Sumislinai tai sumiš
imai, bet kodėl nesakai, — 
sako jis.

— Tuoj pasakysiu. Man 
užėjo į mintį, ir aš misliu 
kad reikėtų ką nors dary
ti, — sakau aš.

— Susimildamas, sakyk 
ką tu sumislinai, iuk man 
laiką gaišini, — sako jis.

— Aš noriu švęst kokį 
nors savo bilijušą, tegul 
visuomenė žino kad ir aš 
sviete gyvenu, — sakau aš.

— Kad tave ir taip visi

gerai žino. Apie tai pakal
bėsim kitą kartą, — sako 
jis.

— Dar tik vieną, žodį, ir 
i bus viskas, — sakau aš.

— Na tai skubink, sakyk 
kokį “bilijušą” tu nori švę
sti? — sako jis.

— Aš pats nežinau kokis 
butų geriausias: ar trisde
šimts devynių ir pusės me
tų gimimo, ar dvidešimts 
trijų metų ir trijų mėnesių 
į Ameriką atvažiavimo, ar 
aštuoniolikos metų ir dvie
jų mėnesių nuo pradėjimo 
“Dirvai” rašyti, ar ketu
riolikos metų ir septynių 
mėnesių nuo susiradimo 

i savo šonkaulio, ar gal dvie- 
j jų metų ir astuonių mėne
sių nuo skridimo į Lietuvą 
su daugiausia sustojimų,— 
sakau aš.

— Matai, Spragile, pats 
nežinai ko nori, bet man 
laiką gaišini. Ateik kitą 
kartą, pasikalbėsim kai tu
rėsim daugiau laiko, — sa
ko jis.

i — O je, aš jau sugalvo
jau. Ar nori žinot? — sa
kau aš.

— Sakyk, susimildamas, 
ir nešdinkis greičiau, “Dir
va” pavėluos į spaudą, — 
sako jis.

— Dar tik minučiukę, ir 
aš einu sau, — sakau aš.

— Na tai kokį jubilejų 
tu nori švęst, sakyk grei
čiau, — sako jis.

— Aš mislinu kad ge
riausia bus švęsti “Dirvai” 
rašymo 18 metų ir 2 mėne
sių bilijušą, — sakau aš.

— Na tai švęsk, daryk 
ką nori, tik eik sau, duok 
man pabaigti laikraštį, — 
sako jis.

— Ar gerb. Redaktorius 
atsimeni kada ir kodėl aš 
atėjau prie “Dirvos” raši
nėti? — sakau aš.

— Atsimenu, atsimenu, 
tik palik mane ramybėje, 
eik sau! — sako jis.

— Tik vieną sekundą. 
Aš noriu kad parašytum 
apie mane ilgą straipsnį. 
Atsimeni kai Akrone atsi
rado vieno kunigėlio lei
džiamas laikraštukas “Va
nagas”, kuris pradėjo ka
pot visus? Tada aš atbė
gau pas tave ir sakau: jei
gu nori gero apgynėjo pa
vesk tą darbą Spragilui? 
Ar atsimeni? Dabar suėjo 
18 metų ir du mėnesiai nuo 
to laiko ir aš noriu švęst 
tų sukaktuvių bilijušą, — 
sakau aš.

— Švęsk, švęsk, tik palik 
mane ramybėje. Aš pavė
luosiu su “Dirva”, — sako 
jis.

— Aš pats vienas švęsti 
negaliu. Reikia kad laik
raštis parašytų apie tai ir 
kad plati visuomenė žino
tų, — sakau aš.

— Gerai, žinos ir visuo
menė, bet ir tu turi žinot 
kad niekas 18 metų ir dvie
jų mėnesių jubilejaus ne
švenčia. Visi iš tavęs tik 
pasijuoks jeigu tokį “jubi
lejų” minėsi, — sako jis.

— Aš misliau kad jubi
lejų gali švęsti kada tik už
sinori, — sakau aš.

— Ne, ne. Jubilejui turi 
sueiti kokie nors apvali de
šimtmečiai, bertainiai šim
to, pusšimčiai ir tam pana
šiai. — sako jis.

— Tai labai atsiprašau 
kad aš Ponui Redaktoriui 
laiką sutrukdžiau. Iki 
simatymo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, 
sako jis.

SVEIKATA
MOTERIMS PRIE GIMDYMO 

REIKIA PRISIRENGTI.

pa-

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė. 

Chicago, BL

VAIZDAI KARO MUZEJAUS SODELYJE KAUNE — Tipiškas kryžius greta akmenų sukrauto paminklo žuvusiems 
už Lietuvos Nepriklausomybę, ir karo lauko patranka. Akmenys surinkti iš mūšių laukų. Antrame vaizde — Sparnuo
ta Laisvės statula dešinėje Sodelio dalyje. Sodelyje stovi ir paminklai žymiems tautos vyrams. Tsb.

STASIO GEGUŽIO KALBA
Pasakyta Brooklyne, N. Y., Spalių 24 d., Laike

Įteikimo Jam D. L. K. Gedimino Ordino

Brooklyn, N. Y., Spalių 24 
d., iškilmingame bankete Susi
vienijimo Salėje, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Puik. Jonas 
Budrys įteikė Gedimino Riki- 
jaus Ordiną buvusiam S. L. A. 
Prezidentui Gegužiui, ilgome- 
čiui Amerikos Lietuvių tauti
nėje dirvoje darbuotojui.

Prie kitų kalbų ir sveikini
mų, ir prie Gen. Konsulo Bud
rio kalbos, pats garbės svečias 
Stasys Gegužis pasakė sekan
čio turinio kalbą:

Sulyg išgalių dirbdamas sa
vo tautos ir jos žmonių labui, 
niekuomet nesitikėjau kad už 
tuos mano darbus teiks man 
kas nors kokį specialį pageroi- 
ntą. Nesą aš visuomet buvau 
ir dabar esu tokios nuomonės 
ir nusistatymo kad kiekvieno 
kultūringo Lietuvio yra šven
ta pareiga, sulyg jo geriausių 
išgalių, dirbti savo tautos ir 
jos žmonių naudai.

Priimdamas iš gerbiamo pul
kininko rankų man taip bran
gią dovaną — Gedimino ordi
ną, aš suprantu kad kiekvienos 
valstybės vyriausybė yra visų 
jos gyventojų atstovu, kuri 
kalba ir veikia visos tautos ir 
visų jos gyventojų vardu. Tai
gi ir man įteiktą ordiną skai
tau ne vieno kurio asmens ar 
kurios grupės asmenų man ko
kiu pasigerinimu, bet skaitau 
ir laikau sau didžiai brangia 
dovana, kurią man suteikė ma
no senoji Tėvynė Lietuva.

Taipgi suprantu kad šia do
vana ne vien mano asmuo yra 
gerbiamas ir ne mano vieno 
darbai įvertinami. Vienas žmo
gus, kaipo vienutė, abelname 
žmĮonijos gyvenime nedaug 
reiškia ir vienas žmogus nega
li daug nuveikti. Visą savo 
gyvenimą šitai gerai supratau 
ir sulyg savo geriausio supra
timo, vaduodamasis savais įsi
tikinimais ir gerais norais, vi
suomet stengiausi dirbti Ame
rikos Lietuvių išeivijos ir se
nosios Tėvynės Lietuvos labui 
organizuotai, kartu su kitais 
savo broliais ir sesutėmis. Vi
si bendrai dirbome musų tauti
nėse, idėjinėse ir kultūrinėse 
organizacijose ir tik todėl ga
lėjome atlikti tokius darbus 
kokie yra atlikti. Todėl šį or
diną priimdamas jaučiu ir dry- 
stu sakyti kad jo įteikimu man, 
yra pagerbiami ir įvertinami 
mus visų tie darbai tautos la
bui, kuriuos visi bendrai dir
bome.

Man tačiau tenka ta laimė 
ir garbė šioje valandoje būti 
tuo asmeniu per kurį musų se-

noji Tėvynė Lietuva įvertina 
ir pagerbia tos Amerikos -Lie
tuvių visuomenės darbus, su 
kuria man bendrai per daugeli 
metų teko dirbti. Dėka mano 
nuoširdžių v i s u o m e niniuose 
darbuose bendradarbių, likimas 
man leido iškilti į aukštą Ame
rikos Lietuvių organizatyvio 
veikimo vietą ir tik jų remia
mas ir visuose mano darbuose 
jų padedamas tegalėjau sėk
mingai eiti man pavestas par
eigas. Užtat aš jaučiuosi sko
lingu visiems manb visuomeni
nių darbų bendradarbiams ir 
suteikta iš senosios Tėvynės 
Lietuvos garbe dalinuosi su 
Jumis visais ir Jums visiems 
širdingai dėkoju už nuoširdų 
Jūsų bendradarbiavimą su ma
nim ir sudarymą galimu musų 
tautinius ir kulturinius darbus 
įvertinti ir pagerbti net seno
sios' Tėvynės Lietuvos ordinu, 
kurie yra teikiami tik už svar
bius ir didelius darbus atlik
tus tautos labui. Be jūsų pa
sitikėjimo, be Jūsų nuoširdžios 
paramos ir pritarimo, aš nebū
čiau galėjęs atlikti to ką atli
kau.

Taip pat širdingai dėkoju 
Jums visiems kurie malonėjo
te ir šioje valandoje su manim 
būti kaipo liudininkai mJusų 
darbų pagerbimo ir jų įverti
nimo. Mano supratimu negali 
būti žmogui nieko brangesnio 
kaip turėjimas gyvenime nuo
širdžių ir ištikimų draugų. Šis 
taip skaitlingas banketas man 
tikrai parodo kad ištiesų aš esu 
tuomi laimingu žmogum, nes 
net nesitikėjau kad aš turiu 
tiek nuoširdžių draugų ir prie- 
telių kiek jų matau šiame ban
kete atvykusių iš arti ir toli.

Šį momentą skaitau vienu

darbų kurie mus pastangų lau
kia, yra daug, bet mes juos 
galime atlikti, jei tik pas mus 
rasis gerų norų, pasišventimo 
ir ištvermės, žinoma, mes pri
valome dirbti Amerikos Lietu
vių reikalams, kurie mums, 
čionai gyvenantiems, yra arti
mesni, tačiau galime ir priva
lome surasti laiko ir spėkų pa
dirbėti ir musų senajai Tėvy
nei Lietuvai.

Dar kartą Jums visiems šir
dingai dėkoju už Jūsų parody
tą tikrą nuoširdumą, kurį pa- 
reiškėte savo atsilankymu šia
me pokilyje. Jaučiuosi visiems 
skolingas ir nežinau ar turėsiu 
laimės kuomet nors už šitą vi
są nors dalinai atsilyginti.

Ačiū!

žodžiu, ačiū visiems 
kuomi nors prisidėjo 
šaunaus banketo su-

I iš brangiausių savo gyvenime, 
I nes jis man pabodo mano tik
riausius draugus ir prietelius. 
Todėl mano mieli draugai, bro-

i liai ir sesutės, prašau priimti 
i mano nuoširdžiausios padėkos 
žodį už Jūsų parodytas drau- 

' giškas širdis šioje mano laimės 
| valandoje.

širdingai dėkoju visįems už 
gražius sveikinimus pasakytus 
čionai žodžiu ir prisiųstus tele
gramomis bei laiškais. Dėkoju 
už dainas, muziką ir visus čia 
mums suteiktus palinksmini- 

1 mus. Pagaliau, nuoširdžiai dė
koju savo daugelio metų arti
miems draugams ir bendradar
biams: Inžinieriui Baltui, pp. 
Vitąičiui, Strimaičiui, Strums- 
kiui ir Trečiokui už jų padėtas 
pastangas ir triūsą šį banketą 
rengiant, 
kas tik 
prie šio 
rengimo.

šį vakarą man yra labai ma
lonu padaryti asmeniškas pa
žintis su gerbiamu Lietuvos 
Konsulu Pulkininku Budriu, 
nes daug aš apie jį esu girdė
jęs ir man dažnai prisimena jo 
pasišventimas ir heroj izmas 
vaduojant Klaipėdos kraštą. 
Mano mieli draugai, Pulkinin
kas Budrys yra vienu iš Lietu
vos didelių ir garbingų vyrų, 
todėl mes, Amerikos Lietuviai, 
galime džiaugtis kad jis randa
si musų tarpe atstovaudamas 
čionai musų senosios Tėvynės 
Lietuvos reikalus.

Šis vakaras pasiliks man ant 
visados kaipo vienas iš sma
giausių ir maloniausių mano 
gyvenime prisiminimų.

Baigdamas šiuo kelis žodžius 
noriu pareikšti, mano brangus 
broliai ir sesutės, kad kaip pra
eityje bendrai ir sutartinai mu
sų tautos labui dirbome, taip 
yra mano širdingu troškimu 
kad ir musų ateities bendri 
darbai pasirodytų dar dides
niais ir naudingesniais. Tu

KALĖDINĖ 
EKSKURSIJA

l LIETUVĄ

New York-Klaipėda
Per Gothenburg, Švediją

Rašo DR. T. DUNDULIS.
Palyginus pastojusių moterų 

padėtį ir jų priežiūrą keletas 
metų atgal ir dabar, rasime ga
ma nemaža padaryta progreso 
toje kryptyje. Betgi nežiūrint 
ir to kad nemaža padaryta pro
greso, dar nemažas skaičius 
moterų daug nukenčia ir mir
šta nuo gimdymo kūdikių, ku
rias butų galima išgelbėti, jei
gu į laiką suteikus atatinkamą 
priežiūrą.

Tyrinėjimo duomenys įrodo 
štai ką, kad daugiau negu pusė 
moterų kurios miršta nuo gim
dymo, butų galima išgelbėti 
jeigu atatinkamai butų prižiū
rėtos nuo pastojimo iki šešių 
savaičių pereinamojo laiko po 
gimdymo. Kad atatinkama 
moterims pagolba duotų teigia
mų sėkmių, reikia vykinti mi
nėto periodo sveikatingumo 
taisyklių, maždaug, nors ap
čiuopiamai, sekančius punktus:

Pilnai patikrinti nėščios mo
tinos sveikatos stovį tuojau po 
pastojimo.

Būti po medikale direktyva 
laike nėštumo.

Patikrinti dantų stovį tuo
jau po pastojimo ir jeigu ran
dama sugedę dantys, tuojau 
juos pataisyti.

Pasireiškus bent kokiam ne
tvarkingumui, tuojau patikrin
ti netvarkingumo priežastį ir 
suradus ją tuojau prašalinti.

Kūdikio priėmimui geriausia 
turėti atsakinti akušerė-gydy- 
toja. Medikalis ir slaugės pa
tarnavimas reikalinga po gim
dymo iki motina galutinai pa
sveiksta ir pati jau gali apžiū
rėti kūdikį. Po gimdymo mo
tinos sveikatos būklę reikalin
ga patikrinti pirmame, antra
me ir trečiame mėnesyje, ir 
jeigu reikalinga, suteikti prie
žiūrą ir ant toliau.

Nežiūrint to kad moteries 
gyvenime motiniškumas esti 
natūralūs, bet taipgi jis gali 
pasireikšti ir nenormaliu. Ne
retai pasireiškia netvarkingu
mų ir komplikacijų, kurios ne
retai reikalinga atitaisyti me
dikale arba chirurgijos pagel- 
ba. Suaugus visuomenė, ypa
tingai moterys, turėtų susido
mėti gimdymu. Mat mirtis 
gali būti pabauda už neatsar
gumą. Tėvai laukiant kūdikio 
turėtų būti susipažinę kokia 
pagelba ir patarnavimas prie 
gimdymo yra reikalinga ir ko 
reikia tikėtis nuo gydytojo ir 
slaugės, arba prižiūrėtojo.

18
8

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

DR. TOWNSEND vėl pradė
jo darbuotis agituodamas už 
savo sumanymą įvesti seniems 
žmonėms $200 mėnesinės pen
sijos. Jis važinėja su agita
cija ir ruošiasi pradėti spau
dimą j Kongresą kad pravestų 
tą jo sumanymą įstatymu.

N. Y. City 
181 N. Michigan Av. 

154 Boylston Et. 
107 Clifford St

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

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

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

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

ŠACUNŲ-JACK AICIŲ 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 1H ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

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

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

3

4

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

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania



DIRVA

DE SPER ACI JO JE
T IETUVOS krikdemų vadai, o su jais ir jų rėmė- 

jai Amerikoje, įpuolę desperacijon kad jie negali 
Lietuvos valdyti. Savo valdžios troškulį jie išreiškia 
gudriais šauksmais į žemesnęjų, mažai protaujančių sa
vo sekėjų minių, buk Lietuvoje ir “bedievybė” platina
ma, ir “dora” išnykus, ir tt.

Amerikos krikdemų laikraščiai “Darbininkas” ir 
“Draugas” vienas kitų pakylėdami rėkia kokioje “tra
giškoje” padėtyje Lietuvoje atsiradę katalikų vadai....

Štai kaip desperatiškai nukalba “Darbininkas”, kų 
pakartoja ir “Draugas”:

“Katalikų vadų padėtis Lietuvoje tikrai tragiška, žiūrint j 
sistematingą katalikiškosios dvasiškijos likvidavimą ir tylėt, 
tai net eiliniam katalikų vadui nebepakenčiama. Tai, palygin
ti, kaip surištam žmogui kas pamažėli leistų kraują, o jis nega
li gintis, nes ir rankos surištos ir burna užčiaupta. Vyskupai 
kiek įmanydami nori pagilinti katalikišką akciją, apginti laisvo 
tnintyjimo bei katalikiškos pasaulėžiūros teises, bet, susidūrę 
su griežtu vyriausybės nusistatymu varžyti katalikų veiklą, te
gali tik liūdėti dėl sistematingo lietuvių tautos bedievinimo. 
Mažutėliai prašo duonos, ir yra kas jiems ją paduoda, bet val
džia kerta darbuotojams per nagus, kad neišdrįstų tautos doro- 
vftfti, tarsi subedievėjime ir ištvirkime butų jos išganymas. 
Stebėtina trumparegystė!”

Tuo tarpu, kaip visiems doriems Lietuviams žino
ma, dabartinė Lietuvos vyriausybė yra katalikiška, su 
šia vyriausybe darbuojasi daug rimtesnių kunigų, tku
rie užsibrėžę dirbti rimtų tautos darbų, o ne siauras po
litikas varinėti. Visokios Lietuvos vyriausybės apeigos, 
iškilmės, paminėjimai pradedama pamaldomis — net 
laukuose ir giriose įrengiama altoriai mišioms laikyti.

Niekur Lietuvoje tikyba neužkabinama, valdžia mo
ka kunigams algas, ir tt. ir tt.

Skirtumas tik tame, kaip ir patys krikdemai nu- 
verkšlena, kad “katalikų vadai” negali Lietuvoje skete- 
riotis prieš valdžių, kad jie patys neturi valdžios savo 
rankose. Bet juk jie tų valdžių turėjo savo rankose. 
Kodėl nelaikė, kodėl nedirbo sųžiningai visų Lietuvos 
žmonių gerovei, kodėl visų Lietuvos gyvenimų nusmaili
no iki to kad Lietuvoje buvo gera gyventi tik kunigams, 
o nekurie krikdemų vadai papildė didžiausias šmuge
ly stes?

Norėjimas turėti valdžių savo rankose ir dirbimas 
visuotinai valstybės ir jos žmonių gerovei yra du skir
tingi dalykai, ir reikia tik apsidžiaugti kad tautinė vy
riausybė laiku sugriebė išgelbėti Lietuvą iš visokių “ra
tų” globos. Šiandien desperacijoje butų buvus visa ša
lis. Dabar tik partijų vadukai, kurie neturi šiltų vietų.

¥
Laike pirmo Pasaulio Lietuvių Kongreso Kaune, 

1935 metais, valstiečių-liaudininkų ir krikščionių-demo
kratų vadai ir vadukai gaudė suvažiavusius j Kaunu 
svečius delegatus, tempė-vedėsi į savo susirinkimus ir 
aimanavo, aiškino, kalbėjo į “kokių kritiškų padėtį Lie
tuva įvedus” tautininkų vyriausybė. Nurodinėjo, jeigu 
tautininkai ilgiau Lietuvų valdysiu, Lietuvos “kreditas 
kitose šalyse nupuls”, “pasitikėjimas dings”, ir Lietu
vai prieisiu “labai prastai”.... jeigu be jų pagalbos 
valdysis....

Tuo tarpu laikas parodė kų kitų: per dešimts metų 
valdymo Lietuva įgijo visose šalyse gerų vardų, pasiti
kėjimų, kreditus, naujas sutartis prekybai; Lietuvos 
eksportas auga; diplomatiniai santikiai stiprinami — 
štai Suv. Valstijos rado reikalų paskirti Lietuvai net sa
vo Pilnateisį Įgaliotų Ministerį.

Protaujantis Lietuvis privalo tuoj išnagrinėti tuos 
partijų vadukų verksmus ir suras kad tas daroma ga
vimui žmonėse užuojautos ir paramos įsigavimui į val
džia.i z

19 METŲ PO KARO
Lapkričio 11 d. suėjo 

19 metų nuo Pasaulinio 
Karo paliaubų.

Tada visi tikėjo kad 
karai žmonijoje bus pa
baigti ant visados.

Bet karai kaip buvo 
taip ir bus.

Žmogus yra tik gyvu
lis, kuris nuolat jieško ir 
j ieško kų nors nuo kito 
užgrobti. Pasigyrimai ci
vilizacija yra tik tų ku- ; g-_rie i knygas įsiknibę 
di.

KVIKLYS 
PAAUKŠTINTAS

Mečius Kviklys, 36 metų 
amžiaus, kuris kaip Lietu
vos Seimo atstovas ir sek
retorius praeita vasarų va
žinėjo Amerikoje, sugryžęs 
į Kaunu, Valstybės Prezi
dento aktu paskirtas Lie
tuvos Pradžios Mokyklų 
Departamento direktorium.

Mečius Kviklys, baigęs 
Mokytojų Seminarijų ir 
Vytauto Didž. Universite
to humanitarinių mokslų 
fakulteto pedagoginį sky
rių, penkis metus dirbo 
kaip pradžios mokyklos 
mokytojas, tris metus buvo 
žemesnėsės žemės ūkio mo
kyklos-mokytoju, apie du 
metu buvo aklųjų instituto 
vedėju, du metu Marijam
polės apskrities pradžios 
mokyklų inspektorium, ar
ti 6 metus ėjo Jurbarko,

✓

» « ¥
“Dirva” jau pasakė, ir vėl pakartoja, kad Lietuvos 

vyriausybės apdovanojimas musų krikdemų Amerikoje 
vadų ordinais nepadarys jų geresniais Lietuviais: jie 
dainavo ir dainuos savo partijos dainelę, ir jiems nėra 
ir nebus Lietuvoje nieko gero iki ne jų kamarotai ten 
valdys....

AMERIKONIŠKA
BĖDA

Amerikoje šiuo laiku la
bai daug žmonių maitina
ma pašalpomis, ir tie pa
šalpas imantieji Ameriko
nai visai nesijieško darbo.

Paveizdan, pradėjo rūpė
ti kame dalykas kad pavie
niai vyrai po 30 metų ir 
mažiau, sveiki kunu ir pro
tu, šiais laikais negali pa
tys savimi apsirūpinti ir 
jiems valstija ar miestai 
teikia pašalpas.

Tarp Amerikonų jauni
mo išplitus tinginystė ir 
Įsigyvenus filosofija jog 
valdžia privalo rūpintis vi
sais žmonėmis, ir kad yra 
kvaila dirbti savo pragy
venimui.

Darbai šiuo laiku eina

taip gerai kaip kitados, ka
da niekam nebuvo žinoma 
jog kas nors turi kam nors 
pašalpa duoti pragyveni
mui, išskyrus raišų ir se
nelių. Neskaitant streikuo
jančias, kitos dirbtuvės da
ro rekordinę produkcijų, o 
tačiau 
po 30 
vienių 
šalpų, 
prcsijos laiku, ir apsunki
na tuos kurie dirba.

miestai pilni jaunų, 
metų ir mažiau pa
vyru kurie ima pa- 
lyg didžiausios de-

Iš 11,004 asmenų suimtų 
šioje šalyje už automobilių 
vogimus 1935 metais, arti 
pusė buvo jaunesni negu 
21 metų vaikėzai.

Giliųjų jurų žuvys plyš
ta jeigu būna iškeliamos 
į paviršį greitu laiku.

vėliau Rokiškio valstybiniij 
gimnazijų direktoriaus pa
reigas. Išrinktas iš Rokiš
kio apskrities į Seimų, bu
vo atkeltas į Švietimo Mi
nisterijų kartu ir vyresnio
jo inspektoriaus pareigų ei
ti. Iš tų pareigų pasitrau
kė Rugsėjo 25 d., kaip tik 
sugryžo iš Amerikos.

Jis tebėra Seimo atsto
vu po senovei.

Mečius Kviklys kilęs iš 
Utenos aps., Daugailių v., 
Šavažų vienk.

SOVIETŲ 20 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Maskva, Lapkr..7. — So
vietų Rusija šiandien minė
jo 20 metų sukaktuves ne
paprastai didelėmis iškil
mėmis.

Raudonojoj Aikštėj pro 
Lenino paminklų, ant kurio 
stovėjo užsilipęs Stalinas, 
atsibuvo didelis kariškas 
paradas: vyrų, kanuolių ir 
kitų pabūklų.

Sovietų karo komisaras 
Vorošilov pasakė: “Musų 
armija, egzistuoja ne už
puolimui, bet jeigu, mus kas 
užpuls mes atsakysim to
kiu puolimu kokio pasaulio 
istorija nematė.”

Varošilov taip pat aiški
no apie skerdynes, kurios 
paėmė 1,300 gyvasčių pra
eitų 15 mėnesių bėgyje.

Dabar visas sovietų bau
bas yra Trockis ir “šnipai” 
kitų valstybių, kuriais Ru
sija, esanti “apsupta”, anot 
Vorošilovo.

Sunešimui į avilį svaro 
medaus, turi dirbti 80,000 
bičių aplankydamos maž
daug 3,360,000 gėlių per 
dienų.

KRYŽIUS
Netoli sodžiaus laukuose 
Kryžius ten stovėjo,
Ir pilnais palaimos žvilgsniais 
Praeivius lydėjo.

Niekas to kryžiaus netaisė, 
Nieks nesidomėjo,
Kaip Jisai desėtkus metų 
Prie kelio budėjo.

Ir bėgus gražusis laikas 
Jiegas Jam pakirto — 
Ir audringų vienų naktį 
Tas kryžius išvirto.

Taip ir dingo senas kryžius 
Tiek metų stovėjęs,
Nes bevirsdamas sudužo, 
Visas sudūlėjęs.

Bet nakčia čionai kiekvienas 
Senų kryžių mato,
Nors ir žino kad čia niekas 
Kryžiaus nepastatė.

Ir dabar jei kas pro šalį 
Nakčia čia važiuoja, 
Visados 
Kryžius

mato prie kelio 
žiburiuoja.

Jonas Morkūnas.

Iš ŽEMĖS ANGELŲ
(Skiriu p. Antaninai) 

Kam širdį uždegei jausmingų, 
Dar viena liepsna iš sielos? 
Žinai kad meilė nelaiminga, 
Ir man skausmų užteko jos?.... 
Rašei, kalbėjai kad žiočiau; 
Jieškojai aukso paslapties, 
Ir nutylai, kad aš raudočiau 
Be idealo, be vilties....
Nors aš padangėse skrajojau, 
Toli nuo žemiškų audrų,
Ir kad ne vienas, tai žinojau, — 
Bet niekur tavęs nerandu!
Einu dainomis klodams kelia, 
Kovoju vargo sukuryj,
Ir jieškau tavęs, o mergele, 
Su meile žydinčia širdyj!....

Viktoras.

VIENAI

■V

A. B. BARTOŠEVIČIUS
"DIRVOS” [STEIGĖJAS

K. S. Karpiaus 20 Metų “Dirvos” Redagavimo Sukakties Proga
Rašo DIRVIETIS.

A. B. Bartoševičius
5? $ #

“DIRVOS” PRADŽIA 1916 METAIS
IRVOS” įsistengimas Clevelande priklausė 
nuo vieno iš stambiausių, o gal ir paties

stambiausio Lietuvio biznieriaus kokį kada Cle- 
velandas turėjo—A. B. Bartoševičiaus. Bartoše
vičius, nors jau senyvas ir pasitraukęs iš vi
sokių biznių, kuriuose jį per apie 40 metų vie
tos Lietuviai pažinojo, dar ir dabar tebėra biz
nyje — pardavinėja savo seniau užpirktus na
mams statyti žemės sklypus, laikas nuo laiko 
išstato ir namus ir juos parduoda, ir daro tokį 
gerą biznį kad vargu rasis kitas Lietuvis biz
nierius Clevelande kuris galėtų su juo susily
ginti. Ponas Bartoševičius sako kad jam biznis 
eina ir nenorint. .. .

Nejudamo turto (real estate) biznis jam 
taip patinka jog sako, jei dar kartą savo gy
venimą gyventų, tą patį biznį varytų.

1915 metais, Lapkričio 25 d., Clevedande 
pasirodė nedidelio formato 4 puslapių laikraštis 
“Santaika”, kurį pradėjo leisti Povilas Šukys 
su savo rėmėjais. Redaktorium to laikraštėlio 
buvo Vincas Greičius, naujai apsigyvenus Cle
velande, dabar žinomas muzikas ir vargoni
ninkas. Jam gelbėjo ir Ignas Sakalauskas-Sa- 
kalas, kuris dabar darbuojasi “Draugo” redak
cijoje.

“Santaika” buvo daugiau tikybinių pakrai
pų. A. B. Bartoševičius sumanė suorganizuoti 
bendrovę ir leisti pilno didumo laikraštį. Ben
drovė palengva susikūrė ir inkorporuota Gegu
žės 15 d., 1916 metais. Taip tai ir prasidėjo 
“Dirva”. Pirmutinis “Dirvos” redaktorius bu
vo V. S. Jokubynas, kitados buvęs “Tėvynės” 
redaktorius.

Nors A. B. Bartoševičius rėmė bažnytinius 
reikalus, betgi laikraštį norėjo turėti bešališką, 
visiems gerą, ir toje linkmėje dirbo. Pirmoje 
vietoje norėjo kad laikraštis butų tikrai Lietu
viškas. Pats kiek galėdamas visus savo biznius 
pavadindavo Lietuviškais vardais, ir steigiant 
“Dirvai” leisti bendrovę žiurėjo kad jos varde 
butų žodis “Lithuanian”. Taigi bendrovė Ame
rikoniškai ir pavadinta “The Ohio Lithuanian 
Publishing Co”. Pirmesnį savo biznį, iš kurie 
pradėjo prasigyventi, vadino “KAUNAS” — tai 
buvo karčiama su tuo vardu kuriam lemta buvo 
likti žymiu Lietuvos miestu, laikina sostine.

Laikraščiui gavus gerą finansuotoją-rėmė- 
ją, tuoj pradėjo veikti Lietuviški politikieriai 
ir dėti pastangas padaryti “Dirvą” “katalikiš
ka”. Tada Clevelande gyvavo stiprios bažnyti
nės draugijos ir smarki Vyčių kuopa, kurios 
vadai skelbė, “Clevelandas musų!”....

Bet p. Bartoševičius siauro srovinio laikraš
čio nenorėjo. Nors tokių redaktorių buvo vie
toje, jis jieškojo tautinių mirčių redaktorių ki
tur, ir juos gavo.

Jokubynui pasitraukus nuo “Dirvos” reda
gavimo, 1917 metų rudenop atkviestas iš Brook
lyno Juozas Gedminas, buvęs “Vienybės” re
daktorius, kuris vėl palaikė “Dirvą” tautiškoje 
dvasioje. Gediminas rekomendavo sau padėjė
ju Kazį S. Karpių, ir Lapkričio viduryje 1917 
metais atvyko į Clevelandą dabartinis “Dirvos” 
redaktorius, iki tol dirbęs “Tėvynės” štabe 
New Yorke.

Už tūlo laiko Gedminas nuo “Dirvos” pasi
traukė ir redaktorium, liko Karpius.

Bartoševičius į laikraščio turinį visiškai ne
sikišo ir dėl to nereikėjo Karpiui su juo nei vie
ną kreivą žodį pasikeisti. Jis rūpinosi laikraš
čio finansavimu ir žiurėjo kad laikraštyje visa
da butų užtektinai skelbimų, bęt taipgi turėjo

vieną aiškų nusistatymą — laikraštyje neužka
binėti paskirus asmenis kurie visai neturi ben
dro su Lietuviškos politikos reikalais.

1925 metais p. Bartoševičius pradėjo ma- 
žint savo visokius biznius, daugiau koncentra
vosi ant nejudamo turto, ypač žemės sklypų, 
pardavinėjimo, taigi pasiryžo pasitraukti ir nuo 
“Dirvos”, bendrovės savo akcijas parduodamas 
redaktoriui Karpiui ir Povilui Vasiliauskui, ku
ris tuo laiku dirbo spaustuvėje. Vėliau P. Va
siliauskas taipgi pasitraukė iš bendrovės, savo 
akcijas perleisdamas Karpiui. Bendrovė pasi
liko kaip buvus, ir po šiai dienai vadinasi “The 
Ohio Lithuanian Publishing Company”.

DAUGIAU APIE A. B. BARTOŠEVIČIŲ
Apolonijušas Boleslavas Bartoševičius eina 

65 metus amžiaus, gimė Balandžio 20 d., 1873 
metais, Pumpėnų miestelyje, Panevėžio apsk. 
Į Ameriką atvyko būdamas 20 metų amžiaus, 
Bal. 8 d., 1893 metais, į Buffalo, N. Y., kur iš
gyveno porą metą. Amerikon išvažiavo iš Pa- 
kruojos miestelio, rubežių perėjo po Sudargu, 
ir per Hamburgą atvyko į Nevv Yorką.

Tada kai jis atvyko ir apsigyveno Buffalo, 
Amerikoje buvo sunkus laikai. Iš Buffalo va
žiavo į Clevelandą ir čia gyvena nuo 1895 metų.

čia pradėjo bizniavoti, pirmiausia įsisteigė 
plaukų kirpyklą ir skutyklą, paskiau “Kaunas” 
karčiamą, prie to laivakorčių agentūrą, ir vė
liau ėmėsi real estate biznio.

Darbavosi ir Lietuvių tarpe, padėdamas 
suorganizuoti Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugiją (ji ir šiandien gyvuoja, bet jis iš jos 
pasitraukęs). Buvo pirmutinis jos direktorius 
ir iždininkas per eilę metų.

Po to jis įsteigė maišytą bendrovę, St. Clair 
Avenue Taupymo ir Paskolos Kompaniją, dar 
vėliau, A. B. Savings and Loan Co. Prieš de
presiją iš tų biznių laimingai išėjo ir pasiliko 
tik prie vieno biznio, žemės sklypų pardavnėji- 
mo rytiniame Clevelando krašte.

Visus vietos visuomeniškus Lietuviškus rei
kalus yra parėmęs šimtais dolarių, gausiai au
kavęs Lietuvos reikalams, ypač tuo laiku kai 
buvo dirbama už Lietuvos nepriklausomybę. Jis 
buvo Clevelando Lietuvių Laisvės Paskolos ko
miteto iždininku ir yra pirkęs daug Lietuvos 
bonų.

Apie Lietuvių praeitį Clevelande tiek pasa
koja: jam atvykus čia, Lietuviai savo bažnyčios 
neturėjo, buvo prisiglaudę prie Šv. Petro para
pijos, ant Superior ir E. 17-tos gatvės. Ten 
skiepe turėjo savo pamaldas, aptarnauti atvyk
davo Kun. Sutkaitis iš Pittsburgho. Kun. Sut- 
kaitis ir pradėjo organizuoti Lietuvių šv. Jur
gio parapiją. Parapija susiorganizavo prie Kun. 
Jankausko, kuris čia ir klebonavo ir išstatė se
nąją medinę šv. Jurgio bažnyčią senojoj Lietu
vių kolonijoj, St. Clair ir E. 21-ma gatvė.

Pono Bartoševičiaus žmona mirė keli metai 
atgal. Jis augina ir leidžia į mokslus jaunes
nius vaikus.

Sulyg savo amžiaus, jis yra labai energin
gas, linksmo budo, ir labai geros sveikatos, sa
ko niekad nėra mokėjęs gydytojui nei vieno do- 
lario už jo gydymų... .

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knygą už $1.00 

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru RuseckU ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

REIKALAUKIT '‘DIRVOJE”

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdųmios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.
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(Tęsinys iš pereito num.)

ANTRA DIENA PITTSBURGHE

Karo Muzejus ir Paminklas
Išėjęs iš Mokslo Katedros, skubėjau apsi

lankyti Kareivij ir Jūreivių Atminimo Salėje. 
Tai didingas monumentas išstatytas Allegheny 
apskrities kareivių ir jūreivių atminčiai kurie 
prisidėjo prie Amerikos Civilinio Karo laimėji
mo (1861—65 m.), šis paminklas, išstatytas 
pakrantėje, lyg Karo Muzejus Kaune, ir tarp 
kitų namų įspraustas, nors turi aplink save ir 
tuščio ploto, nesudaro tokio įspūdžio kokį suda
rytų jeigu stovėtų visai paskirai nuo kitų pa
statų. Bet jis yra didelis ir puikus, net išro
do perdidelis ir perpuošnus tokiai atminčiai ku
riai kituose miestuose ir valstijose pastatyta 
sulyginamai maži paminklėliai. Kas sumanė šį 
paminklą, turėjo numatymą Pittsburgho atei
čiai. Tai yra vertingas papuošalas dideliam 
miestui, ir išstatytas pačiame kultūros centre, 
kur jį visi gali matyti.

Priešakyje to pastato-paminklo yra laips
niškai terasomis aukštyn kylantis priėjimas, iš
mūrytas plytomis ir apvedžiotas krūmokšniais. 
Pirmiau mačiusiam Linkolno Koplyčią Washing- 
tone šis paminklas-koplyčia primena aną, o kas 
pirmiau mato šitą, tam nuvažiavęs į Washing- 
toną, anas paminklas primena šitą. Šis Kartu
vių ir Jūreivių Paminklas namas išstatytas 1915 
metais, taigi šis yra pirmesnis negu Linkolno 
Paminklas. Ano paminklo arkitektas galėjo pa
sinaudoti šio Pittsburgho pastato pavyzdžiu, 
nors galėjo ir nepasinaudoti, kadangi abu tie 
paminklai yra Korintiško stiliaus, su aukštais 
karbuotais pilioriais aplinkui. šis paminklas 
yra visai keturkampas, o Linkolno paminklas 
Washingtone pailgai keturkampas.

Prieinant artyn prie pačių laiptų vedančių 
į koplyčios vidų, lauke iš kairės pusės stovi ka
reivio stovyla, dešinėj — jūreivio. Virš inei- 
gos sėdi Karo Dievaitė. Kiekvienoje sienoje 
yra po aštuonis didžius piliorius, šis paminklas 
yra iš akmens, kuomet Washingtone esantis pa
minklas iš balto marmuro. Abu jiedu statyti 
galima sakyt tam pačiam tikslui: Prezidentas 
Linkoln buvo to Civilinio Karo vyriausias vadas, 
dėl jo ir tas karas buvo kilęs.

Vidun inėjus, taipgi gauni pasigėrėtiną įs
pūdį. Pats to pastato vidus turi didelę salę, 
kurioje yra 2700 sėdynių publikai susėsti, ir sa
lės lubos aukštos ir tokios gražios kad sukelia 
pasigrožėjimą, šioje salėje atsibuna patrioti
nės iškilmės, paminėjimai.

Aplink visą salę eina karidoriai, kurie tar
nauja karo muzejum, nes juose sudėta visų di
vizijų dalyvavusių Civiliniame Kare vėliavos, 
ženklai, visokie medaliai, likučiai, kardai, šautu
vai ir tt. ir tt.

Tik skersai gatvę nuo šios Paminklinės sa
lės yra taip pat puošnus pastatas, garsi Masonų 
organizacijos salė, Syria Mosųue, išdabinta Sy- 
riškai užrašais ir visokiais ženklais, šioje sa
lėje atsibuna operų perstatymai ir garsių pasau
linių artistų koncertai. Paprastai ši salė būna 
uždaryta, taigi į vidų neteko ineiti ir pamatyti 
jos įrengimo.

Ji. taip pat išstatyta 1915 metais, ir prie 
jos ineigos, lauke iš abiejų laiptų pusių pasta- 
tyri žalvariniai sfinksai. Aplink juos papėdėse 
yra išdėta žalvarinėse lentose vardai tos orga
nizacijos narių žuvusių pasauliniame kare.

šiame plote yra ir kiti kultūriški pastatai 
ir patalpos. Prie pat Mokslo Katedros prista
tyta poeto ir kompozitoriaus Steven C. Foster 
atminčiai koplyčia, neperdidelė, bet graži ir to 
paties gotikos stiliaus kaip universiteto namas. 
Visai netoliese yra išstatyta universiteto koply
čia, HeirzChapel, kuri dar buvo nebaigta.

Visai netoliese į šalį nuo universiteto na
mo yra didysis stadionas, kur atsibuna sporto 
žaislai.

šioje dalyje randasi ir Carnegie skaitykla, 
ir Carnegie Technologijos Mokykla, Phipps 
Konservatorija, Suv. Valstijų Kasyklų Biuras, 
Western Pa. Istorinė Draugija, Klinikos ir ki
tokios viešos įstaigos.

Mellon Institutas
Skersai kitą gatvę nuo universiteto, randa

si vienas iš naujausių pastatų, pašvęstų mokslui, 
tai didingas Mellon Institutas, kuris formaliai 
buvo 'atidarytas Gegužės 6-9, 1937 metais.

Šis pastatas yra brolių Melionų, Pittsburgho 
turtuolių, dovana visuomeniškai gerovei. To 
instituto tikslai yra: varyti pirmyn ir tęsti ty
rinėjimus teoretiškuose ir praktiškuose moks
luose. Tai yra kartu mokykla kuri parengia ty
rinėtojus, duodama progas išsilavinti jų specia
liuose pasirinkimuose, čia gali gauti visokiau
sius techniškus patarimus visoki technikai ku-

riems tik reikia kokių žinių iš jų tyrinėjamų 
sričių.

šimtas septyniadešimts šeši mokslininkai 
yra nariais šios įstaigos štabe, su daugybe pa
dėjėjų.

Mellon Institutas kaip toks gyvuoja jau nuo 
1907 metų, tik šios patalpos įrengta pastaru lai
ku. Per tą savo gyvavimo laiką Institutas ap
tarnavo tyrinėjimais ir patarimais apie 4,000 
Amerikos kompanijų ir įstaigų, tokiais gausiais 
klausimais kurie eina nuo maisto iki miego ir 
nuo stiklo iki plieno. šiam|e institute ištirta ir 
išrasta tiek daug naujų gamybos būdų ir pro
duktų kad iš jų susidarė čielos industrijos.

Šis naujas pastatas,* Instituto patalpos, pa
sirūpinta įrengti pačiais vėliausiais moksliškais 
išradimais, geriausiais aparatais kokius tik šių 
laikų išradimai gali patiekti. Ir pats pastatas! 
stengtasi padaryti tokis kad butų gražus mok-1 
slui paminklas, impozuojantis architektūros pa
daras kuris atitiktų stovėti Pittsburgho puoš
niame kultūriniame centre.

Iš lauko Mellon Instituto išvaizda yra impo
nuojanti. Architektūra yra senovės Graikų sti
liaus, ir nors nėra aukštas užima labai platų 
žemės plotą. Kad užtektų vietos visiems įren
gimams, dar trys aukštai to instituto yra apa
čioje po žeme.

Iš lauko aplink visas keturias sienas eina 
kolonados — eilės apvalių lygių piliorių, 
liorių prasideda sienos kurios gaubia 
patalpas. Tarp piliorių ir sienos yra 
perėjimai, kur gali net vežimu važiuoti,
stato išstatymui sunaudota 269 vagonų pilko 
akmens ir 62 vagonai granito.

Tų piliorių aplink visas keturias Instituto 
sienas yra 62, kožnas jie yra iš vieno šmbto ak
mens, nes sudėtiniai, kaip daugeliu atvejų esti 
tokie aukšti pilioriai daromi. Tie pilioriai yra 
dviejų vyrų apkabinimo storio, po 36 pėdas auk
ščio. Visas tas budinkas yra apie 85 pėdų auk
štumo virš žemės.

Svarbiausis inėjimas į institutą yra iš Fifth 
Avenue. Didžioji salė, inėjus į vidų, taip pat* 
atkreipia svečio dėniesį, nes yra taip pat puoš
ni, ir pravesta Graikišku stilium. Pilioriai čia 
keturkampi, grindys ištiestos marmuro plotve- 
mis. Institutas turi savo laboratorijas, skaityk
las, paskaitų sales, dirbtuves, sueigų kambarius, 
sandėlius, gyvulių kambarius ir tt ir tt.

Tik apsipažinimas su šiuo Institutu yra 
mokslas savaime.

Jau buvo po penktos valandos vakaro ir ši 
įstaiga baigė savo veikimą. Skirstėsi patarnau
tojai, taigi pirmiausia inėjąu į vidų pamatyti 
ten kiek galima, paskui apsidairiau iš lauko, ir 
palengva traukiau artyn į Carnegie Muzejų, 
ris randasi užpakalyje Mellon Instituto.

MEKSIKA tūlas laikas ga
na ramiai gyvena. Jos prezi
dentas — liaudies prezidentas, 
ir atstatęs žmonėse pasitikėji
mą valdžia. Bet pastaru laiku 
opozicijos vadams pavyko 
visuomenės sukurstyti, ir 
pradeda įvykti neramumų, 
to valdžia galvoja griežtai
riboti opozicijos teises ir nelei
sti jai kiršinti visuomenės.

dalį 
vėl

Dėl
ap-

Už pi- 
įstaigos 
platoki
To pa-

DEMOKRATŲ partijos va
das Farley jau pradėjo viešai 
kalbėti apie Prezidento Roose
velto trečiam terminui kandi
datūrą. Farley mano kad Roo- 
seveltas turėtų kandidatuoti ir 
trečiam terminui.

ŠV EDAI pradeda Atsiųsti į 
Ameriką savo geriausių tautos 
auklėtojų, mokslininkų būrį. 
Jau atvykę keli pradeda pa
skaitas universitetuose. Viso 
iki kito Birželio mėnesio at
siųs 30 švedų įžymių asmenų. 
Mat, Delaware, Pennsylvania 
ir New Jersey valstijose 1938 
metų Birželio mėnesį bus mi
nima 300 metų švedų j Ameri
ką atvykimo sukaktis. Ją ren
gia Švedija su tomis trimis 
Amerikos valstijomis.

AMERIKOS DARBO Federa
cija savo suvažiavime Denver, 
Colo., nutarė organizuoti namų 
šeimininkes. Jų organizacija 
galėtų daug ką paremti, arba 
paneigti. Federacija nutarė 
boikotuoti Japonijos produktus, 
kuriam darbui ir kvies šeimi
ninkes. ,

ELIZABETH, N. J., Garden 
Statė Kačių Klubas nori pra
vesti parėdymą kuriuo visoms 
katėms pariš po kaklu skam
bučius, ir po dolarį mokesčių 
nuo kiekvienos katės metams. 
Mat, katės pradėjo labai pjau
ti kralikus ir zuikučius. Bet 
iki tas įvyks, zuikiams patiems 
reikės saugotis....

GYVULIŲ ir automobilistų 
apsaugai, pradėta gaminti re
flektuojanti- žibanti antkakliai 
šunims ir pakinktai arkliams, 
kurie naktį automobilio švie
soms žėrint atspindės ir auto
mobilistai neužvažiuos ant jų.

DAUGIAUSIA avių suserga 
įvairiomis ligomis nuo drėg
mės. žemose vietose besiga
nančioms avims Anglijoje ir 
Amerikoje išrasti ir naudoja
mi avims apauti guminiai ba
tukai. Avis laikantieji ir Lie
tuvoje galės pasinaudoti tuo 
išradimu.

ku-

ar
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Įdomybės Carnegie Muzejuje
šis muzejus laikomas atdaras vakare iki

10 valandai, taigi kai jau kitos įstaigos užsi- 
darinėjo, turėjau gana laiko praleidimui šiame
muzejuje. Esu matęs muzejų — gamtos isto
rijos, meno ir kitokių — ir Amerikoje ir Euro
pos sostinėse, tačiau šis Carnegie Muzejus, ku
ris apima savyje ir paišybą, skulptūrą, ir gam
tą viską viename, nei kiek nepasirodė prastes
nis už kitur matytus.

Carnegie Muzejus yra buvusio garsaus šio 
miesto plieno karaliaus Andriaus Carnegie do
vana Pittsburghui. Yra padavimas kad Andrius 
Carnegie, mažo mokslo žmogus, ateivis iš Škoti
jos, neturėjęs skonio menui, literatūrai nei mu
zikai, visai ir nebandė apie tas meno sritis rū
pintis. Jis, turėdamas daug pinigų, davė juos 
tik išstatyti patalpas. Tokiu budu jo pinigais 
išstatytų tokių patalpų yra plačiai Amerikoje. 
Knygas, meno kurinius ir viską kitą surinkti ir 
tvarkyti jis pavedė tiems kurie apie tai nusima
no. Taigi, beveik visi išstatyti šiame muzejuje 
dalykai yra surankioti, sudovanoti ir supirkti 
Muzejaus fondo.

Skulptūros skyrius yra tik replikos mitolo
giškų Graikų, Romėnų ir kitų dievaičių. Pa
veikslų skyrius taip pat neperdaug imponuojan
tis, bet sulyg Pittsburgho labai geras.

Tačiau gamtos skyrius yra labai turtingas 
ir pamokinantis, ir tik dėl to vieno svarbu ta
me muzejuje apsilankyti net iš tolimų apielin- 
kių ir apsipažinti.

Gyvūnų, iškirrištų ir natūralinėse scenose 
sutaikytų yra iš visų pasaulio kontinentų — 
Azijos, Afrikos, Europos, Amerikos ir Austra
lijos. Tų gyvūnų tarpe yra nuo pačių žiau
riausių draskančių žvėrių iki baukščių kiškelių, 
viskas atvaizduota jų veikmėje, kaip jie gyvi 
elgiasi, kaip gaudo savo aukas, kokių augalų 
ir krūmų tankumynėse gyvena,
nuo didžiausių ilgakaklių žirafų, sunkiųjų hip- 
popotamų iki paprastų kurmių. Visokiausių 
paukščių iš visų pasaulio dalių. Visokių vaba
lų, ir peteliškių. Taip pat ten randasi viskas

Gyvūnų yra

ATRASTA kad iš 100 moterų 
98 yra kreivomis nosimis, tik 
daugumoje atvejų tą galima 
nežymiai pastebėti. Dėl to 
moteriško grožio ekspertai sa
ko, reikia į tą pusę į kurią pa
krypus noris, nukreipti ir plau
kus, juos garbiniuojant.

LENKIJOS u n i versitetuose 
Žydams studentams įsakyta sė
sti tik jiems skirtose sėdynė
se, ne drauge su Lenkais stu
dentais. žydai studentai tuo 
įsižeidė ir pradėjo protestuoti.

LONDONE vienas plastiškas 
chirurgas, John Bell, išrado 
moterims pagražinimą, kuriuo 
moterims nudažo veidą ir lu
pas kokia nori spalva, visam 
laikui, taip kad joms nereikia 
nei pudruotis nei lupų dažyti.

HOLLYWOODO j u o d ūkas 
batų valytojas, Herbžrt Elliot, 
pakėlė savo biznį pradėjęs pui
kiai rengtis. Vieną dieną jis 
švariai įsirengė savo batams 
valytį budelę, užsidėjo šilkinį 
cilinderį ant galvos, apsivilko 
fraką, užsirišo baltą kaklaraiš
tį, tartum į sceną eidamas, ir 
pasikabino gražiai pagamintą 
iškabą: “Duokit batus nuvaly
ti Hollywoodo Princui”. Ir 
pradėjo daryti kunigaikštiškus 
pelnus....

BRITANIJOJE ne tik žmo
nės jau turi nuo gazų apsisau
goti kaukes, karo laiku, bet jas 
jau įstaiso ir šunims.

AFGANISTANIEČIAI, Azi
joje, taip mėgsta kvepalus kad 
jais aplaisto maistą prieš val- 
gysiant.

Prof. B. F. Kubilius kiek lai
ko atgal buvo parašęs labai 
svarbų straipsnį j “Vienybę” ir 
“Dirvą”, “Sustiprinimui Lietu
vybės Amerikoje”. Tas strai
psnis sujaudino Lietuvius ne 
tik Amerikoje bet ir Lietuvo
je. Į tą straipsnį pradeda at
siliepti Amerikos Lietuviai vei
kėjai. “Dirva” savo 44 nr. ir
gi įdėjo labai puikų atsišauki
mą į Amerikos Lietuvius vei
kėjus. To straipsnio autorius 
yra p. J. Smailis, kuris labai 
gražiai perstato Prof. Kubi
liaus straipsnio vertę Lietuvių 
išeivijai.

Man yra labai malonu pra
nešti “Dirvos” skaitytojams 
kad tų atsišaukimų vaisiai jau 
pradeda rodytis. Pavyzdžiui, 
Bostono SLA. II Apskričio su
važiavime Spalių 31 d. vien
balsiai buvo priimta Prof. Ku
biliaus rezoliucija, ir išrinkta 
komisija toliau dirbti iš seka
mų veikėjų: Prof. Kubilius, 
komisijos pirmininkas, čia gi
mus jaunuolė pianistė Minkie- 
nė-Paltanavičiutė, Pranas Kes- 
leris, Kastaš Jurgeliunas if dar 
vienas veikėjas, kurio vardo 
neįsidėmėjau.

Labai pagirtinas dalykas kad 
to žygio ėmėsi Bostono SLA. 
apskritis. Butų labai malonu 
kad ir kitos SLA. kuopos ir 
apskričiai paimtų pavyzdį iš 
Bostono. Bostono apskritis tu
ri apie 35 kuopas ir apie 5000 
narių. '

Taigi visi j talką palaikymui 
Lietuvybės Amerikoje. Jei vi
si dirbsime, daug bus padary
ta. Ona Lutkienė.

AMERIKOS degtinės gamin
tojai turi perviršį 18,000,000 
galionų keturių metų senumo 
degtinės, kurią nori pradėti 
paleisti pardavimui nupiginta 
kaina. Sako, Gruodžio mėnesį 
ta degtinė bus galima gauti.

Degtinės gamyba šiek-tiek 
sumažinta, nes nors sunaudo
jimas didėja, jau pagamintos 
degtinės vis turima perdaug.

NESENAI pas garsias Ka
nados penkias vienu kartu gi
musias 
kėši 68 
dy tojai 
nėjimų

Dionne mergaites lan- 
kudikių specialistai gy- 
darymUi įvairių tyri- 

apie jas.
nuo blusos ir utėlės iki didžiųjų senų amžių iš
nykusių brontosaurų, kurių tik skeletai susta
tyti, surankioti tam tikrose žemės dalyse, kur 
jie kitados gyveno.

Gan įdomu tas kad visa gyvūnija, iš visų 
kontinentų, atvaizduojama tiesiog savo natūra
linėse apystovose: kalnų ožiai užkelti ant kal
nų, akmenų; ereliai jų gyvenimo sąlygose; tig
rai užpuolę kitus gyvūnus; briedžiai, stirnos 
kovoja, arba nuo savo žiauresnių priešų bėga, 
gelbstisi. Pamatai kodėl Afrikos tyrumuose žvė
rys plėšrus, — dėl to kad ten gamta skurdi, ten 
gyvulis gyvulį turi ėsti, ir taip stipresni gaudo,

I Jt. JL

plėšo, ryja silpnesniuosius....
Pamačius tuos visus gyvūnus, paukščius, 

žuvis net stebiesi ir klausi savęs, kam tokie su
tvėrimai ant žemės yra reikalingi ?....

Yra skyrius kur atvaizduojama žmonės ir 
jų kūno sudėtis, visi organai, ir skeletai be jo
kių mėsų, nuo mažų kūdikių iki suaugusių.

Iš to gauni mintį kad ir žmogus, kaip gy
vūnas, ne kitaip daro: kuris alkanas, tas tyko
ja, graibsto, užpudinėja kitą, tik kitokiais bu
dais: vagia, grobia, žudo, užkariauja.

SEKA: PAS VIRBICKĄ, IR PILIEČIŲ 
KLUBE.

JL JU

Dirva’ per 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 į 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.

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

Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Vardas-pav.

Adresas

“DIRVA” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

PRISIMINIMAS

Pražydus roželė 
Skaisčiai raudonavo, 
Kas ją sau nuskynė — 
Kvėpino, bučiavo.
Bet žiedai roželės 
Pagelto, suvyto, 
Pabiro lapeliai, 
Ant žemės nukrito.
Tave kaip roželę 
Aš kadai mylėjau, 
Glaudžiau prie krutinės, 
Saldžiai glamonėjau.
Bet tavo svajonės 
Kiturlink pasviro, 
Ta meilė ir džiaugsmas 
Pakriko, pairo....

Nors žiedas gėlelės 
Pavytęs išnyko, 
Bet jos raudonumas 
Atmintyje liko.
Taip praeities meilę 
Gerbiu ir godoju,
Jos prisiminimą
Širdyje nešioju....

Ka Bi ]

I

Kas.

MEILĖ tai tikrai yra 
tas dalykas. Per amžių 
žius poetai apie ją rašė tokias 
ir panašias daineles, verkė dėl 
jos, kentėjo širdies skausmus^ 
žudėsi ir kitokius visokius špi- 
tokelius išdarė, bet kiti poetai 
kurie po to gyveno, nei vienas 
nepasimokino iš anų, bet kož- 
nas paeiliui į meilę įsiklepojo, 
ir vargo, kentėjo, vietoje pa
klausyti pirmesnių savo ka- 
marotų ir meile visai neužsi
imti ....

Kiek pasaulyje butų mažiau 
skausmo ir širdgėlą jeigu visi, 
pasiskaitę apie kitų kančias dėl 
meilės, numotų meilei atbula 
ranka ir imtųsi ko kito....

Bet keistas dalykas ta meilė 
yra. Jos trokšta kiekvienas, 
moteris ar vyras. Nuo pačios 
jaunystės, kaip tiktai pražys
ta, ir kaip tik bernelį, merge
lę išvysta, tuoj puolasi meilėn, 
nori tik mylėti, nors dažniausia 
lieka tik verkti, kentėti....

Paklausykit manęs, merge
lės, poniutės, našlės, gyvanaš
lės, našliai ir viengungiai, nu- 
mokit jus meilei, daugiau jon 
nesileiskit, paimkit pavyzdį ir 
iš gerb. Ka Bi Ko: nuo dabar 
bent vengkit į meilę įpulti, kad 
vėliau nereiktų širdį sau sukul
ti. Matot kas ištiko: kaip ji
sai mylėjo, o kur ta mergelė 
kurią jis turėjo? Taip jums 
gal ištikti kas įsimylėsit, liks 
tik atminimas, viskas ką turė
sit.... Supa Garba<

keis-
am-

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.
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DIRVA6

Ii!
PIRMA KALĖDŲ DO

VANA DARŽELIUI 
$20.00

“DIRVOS” REDAKTORIUS 
DUODA $10.00

Clevelando Lietuvių Moterų 
Ratelis puikiausia pradeda Lie
tuvių Kultūrinio Darželio Ka
lėdų Dovanų vajų, pirmutinis 
paskirdamas gana stambią au
ką — net $20.00.

Moterų Ratelis yra viena iš 
stambiausių Darželį remiančių 
vietos organizacijų, ši auka 
yra jau kelinta, ir vis pora de- 
sėtkų dolarių ar daugiau.

Apie Moterų Ratelio dovaną 
Darželiui praneša Marė Mišei
kienė, Ratelio darbuotoja ir 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
finansų sekretore.

Prie Moterų Ratelio, savo 
Kalėdų Dovaną $10.00 duoda 
‘Dirvos’ redaktorius K. S. Kar
pius, kuris yra Darželio Sąjun
gos reikalų sekretorius.

Visos vietos draugijos, * vei
kėjai ir visuomenė prašoma 
padaryti savo Kalėdines Dova
nas Lietuvių Darželiui, priduo- 
dant savo auką sulyg išgalės: 
dolarį ar daugiau.

šis vajus tęsis iki galo šių 
metų.

Iš kitų miestų Darželiui Ka
lėdų Dovanas prašomi siųsti 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos Finansų Sekretoriaus 
vardu: Mrs. Mary Mischik,
9820 Marah avė. Cleveland, O.

RENGIAMA JAUNI
MO TALENTO 

VAKARAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

naudai rengiama didelis vaka
ras po Naujų Metų — tai bus 
jaunimo Talento Vakaras, į ku
rį kviečiami visi vietos ir apie- 
linkės muzikališki vaikinukai 
ir mergaitės, mažamečiai ir au
gesni. , .

Praeitų kelių metų begiu 
suaugo daugiau jaunimo ir 
jie ką nors mokinasi — piano, 
akordiono, smUikos ir kitokių 
muzikos instrumentų, ir dai
navimo, šokimo ir tt.

Visi turės progos pasirody
ti publikai.

Tėvai, paakstinkit savo vai
kus rengtis į šį programą — 
jaunimui bus proga pasirodyti, 
o Darželiui padarysime pelno,

REPORTERIO ŽINELĖS
Adv. Keršis biznio reikalais 

keletui dienų išvažiavo į Bos
ton, Mass. Gryšta apie Lapkr. 
12 dieną.

Susirgo Povilo židonio žmo
na, gydosi ligoninėje, žido- 
niai gyvena ukėje palei Cleve
landą. '

Lapkričio 6 d. apsivedė Jur
gis Matulis, sūnūs Jurgio. Ma
tulio, su p-le Marcele Zinevi- 
čiute. ReP-

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

C A F E 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

nes reikalinga skolas mokėti.
Užsiregistruoti galima “Dir

voje” ir pas Darželio valdybos 
narius ir draugijų atstovus-

DALYVAUJA AUTO 
PARODOS “LIETU

VIŲ NUOTAKA”

Genovaitė Liutkiutė

K. S. Karpiaus 20 metu ‘Dirvos’ redagavimo sukakties paminėjimui
Būtinai apsilankykit didžio

joje Clevelando Automobilių 
Parodoje, miesto auditorijoje. 
Paroda prasideda šį šeštadienį, 
Lapkričio 13 d., ir baigsis Lap
kričio 20 d.

šioje parodoje bus išstatyta 
naujausi 1938 metų automobi
liai, prie to bus visokių paįvai
rinančių programų.

Viena iš gražiausių įdomy
bių šioje parodoje bus tai per
statymas Tautų Nuotakų pa
rengtų kiekvienos tautiniais 
kostiumais.

Tarp 22 tautų, dalyvauja ir 
Lietuvaitė, Genovaitė Liutkiu
tė, kuri laimėjo Lietuvaitės 
konteste Spalių 30 d.

Genovaitė Liutkiutė per aš- 
tuonias Automobilių Parodos 
dienos dalyvaus keturis kar
tus, sekančiai:

šeštadienio vak. Lapkr. 13,
Pirmadienį po pietų, Lapkri

čio 15.
Trečiadienio vak. Lapkr. 17.
Penktadienį po pietų, Lap

kričio 19.
Kiekvienos tautos “Nuota

kai” pasirodžius scenoje, bus 
grojama jų tautine pritaikyta 
muzika. “Nuotakos’ turės sa
vo palydoves.

Ji bus vežiojama naujausiu 
vienos išdirbystės automobiliu, 
ir be kitko gaus $50 dovanų.

Sekmadienio vakare, Lapkr. 
14, p-lė Liutkiutė dalyvaus 
Lietuvių salėje.

ŠTAI KAS BUS NAU
JO “DIRVOJE”

Pradedant šiuo “Dirvos” nu
meriu, “Dirvoje” eis aprašy
mai apie žymesnius Clevelando 
Lietuvius, veikėjus ir biznie
rius. Pirmutinis aprašymas 
telpa ant 4-to puslapio, apie 
“Dirvos” įsteigėją A. B. Bar
toševičių.

Nup dabar, kas numeris bus 
.aprašymai apie vieną ar porą 
žymesnių mlisų kolonijos as
menų. Susipažinsit su jais, jų 
nuveiktais darbais, ir iš kur 
jie iš Lietuvos paeina.

AR VISI ŽINOTE
kas bus sekmadienį, Lapkri

čio 21 d., Lietuvių salėje, 5-tą 
vai. vakare ?

Taigi skaitykit: tą vakarą 
bus suvaidinta puiki, įdomi ko
miška operetė, “Viengungis”, 
kuriai pastatyti surinkta žy
miausios Clevelando Lietuvių 
scenos spėkos. Prie to dar 
bus ir dainų, kurias atliks nau
jos parapijos choras, su įvai
riais pamarginimais.

įžanga į programą bus 35c., 
šokiams 25c. Komisija.

MIRIMAI
LAURINAS CUZELIS ..

64 metų amžiaus, nuo 1596 E. 
32 St., mirė trečiadienį, Lapk. 
10 d. Pašarvotas Adelės Jaku
bauskienės Laidotuvių Namuo
se. Laidojamas penktadienio 
rytą, pamaldos atsibus 9 vai. 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Paliko vienas posūnis, Steve 
Schultz.

Laidojime pasitarnauja gra- 
borė Adelė Jakubauskienė;

"IhOMAN’S cafe
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

KONCERTAS
IR PRAKALBOS

K. S, Karpius

PROGRAME DALYVAUS ~

MARIJONA RAKAUSKAITE
Soprano—Lietuvos Operos artistė iš Kauno

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

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

MALVERN E. SCHULTZ
Latvijos Konsulas Clevelande

TEISĖJAS V. F. LAUKAITIS
Vyriausias Trafiko Teisėjas, iš Baltimore, Md.

ROŽĖ LUKOŠEVIČIUTĖ BRONĖ RASILIUTĖ
Antanas Vanagaitis

Sekm.Lapk.-Nov.14i
Lietuvių Saleje

6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Programo pradžia lygiai 5:30. Salė atdara nuo 4:30 v.

TIKIETAI: VISI PO 50c. KELETAS PO 75c ir $1.

Vaikams ir Šokikams — 25c. Šokiai nuo 8 v. vakare.

JONO APANAIČIO ORKESTRAS
*

Juozas Tysliava

LAKE JHEATRL

“HIGH FLYERS”
Didelė maišatienė ir daug 

juoko susidaro kai susimaišo 
asmenys veikale ‘High Flyers’ 
(Aukštai Skraidantieji), nau
jame paveiksle kuriame daly
vauja Bert Wheeler ir Robert 
Woosley. Tas paveikslas pra
dedamas rodyti Lake Theatre 
trečiadienį ir tęsis visą savai
tę laiko.

Su jais dalyvauja Lupę Ve- 
lez ir eilė kitų.

FOUR STAR CAFFJ
★ ★ ★ ★ *

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
Duodama Geras

valgis. •:•
MUZIKA PENKTADIENIO ? 

IR ŠEŠTADIENIO VAK. Į 
JOHN MEYER f 
Telef. ENdicott 9162 ?

6512 Hough Avenue 4

PJIPPODROMĮ7

“IT’S LOVE I’M AFTER”
žinomi filmų artistai Leslie 

Howard ir Bette Davis vėl su
poruoti naujoje filmoje kuri 
bus pradėta rodyti Hippodrome 
Theatre, šeštadienį, Lapkričio 
13 d. Šį kartą yra komedija, 
vardu “It’s Love I’m After”— 
(Aš Tik Meilės Jieškau).

Howard vaidina seniau žino
mo scenos aktoriaus tipą, apie 
kuriuos kitados panelės labai 
puldinėdavo.

Bette Davis yra jo veikale 
vadovaujama moteris, kuri su
daro visokių šposų jam.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

Šioje filmoje taip pat daly
vauja Olivia DeHavilland, di
delės turtuolės rolėje, kuri įsi
myli į Leslie Howard.

Tarp kitų žymių aktorių da
lyvauja Eric Blore, Spring 
Byington, Bonita Granville ir 
daug kitų.

WETHERED’S

QUALITY BAKE GOODS
7022 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai

Specialiai sulyg užsakymo.

★ ★

JAU LAIKAS!
APSIRŪPINTI ŽIEMOS REIKMENIMIS IR 

NEKĘSTI ŠALČIO PER ŽIEMĄ
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

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

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

Į^l

Gražus Broadcloth Marškiniai 
pasipuošimui ir šiaip $1.00 

ir aukščiau
Stori Vilnoniai šilti Kakliniai 

Visokių marginių $1.00 
ir aukščiau

Stori Union Apatiniai 97c
Vaikų Vilnonės Megstinės 

Kepuraitės .................... 50c
Vaikų Vilnoniai Lumberjackets 

zipper priešakyje .... $3.45
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1 LIETUVOS MIESTELIAI |
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LIET. LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SUVAŽIA

VIMO TARIMAI

VEPRIAI
UKMERGĖS APSKRITIES 
MIESTELIS, KUR ATSI- 

BUNA DIDELI 
ATLAIDAI

Kas nežino šio miestelio pla
čioje apielinkėje, tas nežino 
Lietuvos. Gražioje kalnuotoje 
vietoje, pušiniu mišku apaugu
sioje, prie šventosios upės 
krantų, yra garsus Vepriai.

Čia įtaisyta jau nuo senai 
Aukštaičių Kalvarijos koplytė
lės, čia kiekvienais metais Bir
želio mėnesį esti dideli atlai
dai. Maldininkų su procesijo
mis atvyksta pėsčių gan iš to
limų vietų, pav. nuo Giedrai
čių, Skiemonių ir kitų.

šiais metais sutinkant pro
cesijas buvo gan gražiai išren
gti bromai vieškelių kaimuose. 
Tarp kitų užrašų buvo pasa
kyta: “Kryžiaus Keliais į Vil
nių!” “Ir Maldų Galybė už 
Aušros Vartus, už Vilnių!”

Miestelis nedidelis, tačiau 
bažnyčia su labai aukštu bok
štu teikia didingumą. Bokštas 
matyti visoje apielinkėje už 
20 kilometrų.

Čia yra žemės Ūkio mokyk
la, spirito varykla, kooperaty
vas, paštas, policija ir kit.

Per Nepriklausomybės ko
vas su Lenkais ir bolševikais, 
Vepriai buvo paskutinė Lietu
vių kariuomenės stovykla. Iš 
čia musų būriai nekartą atėję 
išgąsdindavo, išvydavo laikinai 
daug skaitlingesnį priešą, ku
ris stovėjo Gelvonų miestelyje.

Dabar Vepriai didėja, žmo
nės kulturėja, ir ateityje kas 
žinos Lietuvą tas žinos ir Vep
rius. Vikt. Tatarėlis.

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

čius ir dėžes instrumentams išsimo- 
kėjimu. Duodame į kreditą. Mes 
importuojam visokių išdirbimų ge
riausias smuikas. Taipgi taisome.

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

(Tarp Euclid ir Prospect)

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

An<?.rew Ą. Yaeger
6602 Wade Park Avė.

(52) Cleveland

TRYS MOTINOS AU
GINANČIOS 25 

VAIKUS
Vabalninkas — tolimas šiau

rinės Lietuvos miestelis. Jis žy
mus ne tik savo ’storine praei
timi, bet ir gausių šeimų židi
niu.

Pirmiausia reikia paminėti 
Vabalninkėnų Paliulių šeimą. 
Natalija Paliulienė pagimdė 16 
vaikų, šiandien ji jau ilsisi 
po žemės velėna. Gyvena tik 
keturios dukterys ir vienas sū
nūs, kiti kiti tik pradėję gy
venti išmirė.

Tėvas, Tomas Paliulis, su
laukęs žilos senatvės, turėda
mas 77 metus, užmerkė akis 
1922 m., Paliulienė — 1930 m.

Stalius Jonas Pranevičius, 46 
metų amžiaus, augina devyne
tą vaikų: tris dukteris ir šešis 
sūnūs. Motina dar pačiuose 
metuose, jai 38 metai. Vaikų 
gausumas nei tėvui nei moti
nai neatima nuotaikos. Moti
na juokdamosi sako:

— Kiek Dievas duos tiek au
ginsiu.

Šios vargingos šeimos nelan
ko jokios ligos. Visi vaikai 
auga sveiki.

Vabalninkenas darbininkas 
Ignas Drevinskas nei kiek 
nenusileidžia staliui Pranevi
čiui. Jis taip pat augina 9 vai
kus: tris dukteris ir šešis sū
nūs.

Motina, Stepanija Drevins- 
kienė, yra 41 metų amžiaus. 
Tėvas jau dasikasęs iki 50 m.

— Užauginsiu petuvai visą 
būrį kareivių, — rūpesčių ir 
vargo suaižytu veidu tėvas 
stengiasi nusišypsoti.

Antanas Rudis, gyvenantis 
kitame Vabalninko gale, bat- 
siuvis, turi 6 sūnūs ir vieną 
dukterį, dvi dukterys jau mi
rusios. Taigi ir ta šeima da
vė pasauliui devynis vaikus.

(“L.A.”)

LIETUVA DALYVAUS
Lietuvos Vyriausybė priėmė 

pakvietimą dalyvauti New Yor- 
j ko Pasaulinėje Parodoje 1939 
metais. Lietuva turės 1000 
metrų pavilijoną su penkiais 
skyriais.

NAUJAS UNIVERSITETO 
STATUTAS

Lapkričio 4 d. Lietuvos Sei
mas priėmė naują Universite
to statutą, panaikino buvusius 
atskirus kūno kultūros kursus, 
ši mokslo šaka bus dėstoma 
universitete.

MEDELIŲ SODINIMAS
Šiais metais bendras mede

lių sodinimo vajus davė pui
kias pasekmes. 70,000 talki
ninkų pasodino vieną milijoną 
medelių.

ŽUVUSIŲ PAGERBIMAS
Tautos Muzejuje Kaune į- 

rengiama nepriklausomybės ko
vose žuvusiems pagerbti pa
minklas. žuvusiųjų kovose var
dams įamžinti bus 1,500 plyte
lių ant kurių bus iškalti žuvu
sių didvyrių vardai.
SOCIALINĖ GLOBA

Vyriausybė ruošia platų so
cialinės globos įstatymą, ku
riuo numatomas visuotinis gy
ventojams medicinos pagalbos 
teikimas ir žemės ūkio darbi
ninkų socialinis draudimas.
KURSAI DARBININKAMS

Darbo Rūmų suruoštuose 21 
kursuose, kuriuose dėsto 150 
mokytojų ir 1,890 klausytojų, 
be to steigiama darbininkų kul- 
turklubų sporto organizacijų 
sąjunga.
VVS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Spalių 30 ir 31 Kaune įvyko 
dvyliktas Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrių atstovų gausus 
suvažiavimas. Dalyvavo 612 
atstovų. Nutarta pagyvinti ir 
išplėsti Sąjungos veiklą, pa
smerkta Lietuvių persekioji
mas Vilniaus krašte, ir pa
sveikinta Amerikos Lietuviai.

DARIAUS-GIRĖNO 
PALAIKAMS MAUZOLEJUS

Spalių 30 d. Dariaus ir Girė
no nubalzamuoti palaikai per
kelti į specialiai jiems pastaty
tą mauzolejų Kauno katalikų 
kapinėse.

TAUPMENOS AUGA
Kaure, visose kredito įstai

gose taupmenos šymet išaugo 
iki 272,700,000 litų.
USA. MINISTERIS
JAU IŠVYKO LIETUVON

New York. — Lapkričio 3 d. 
Owen J. C. Norem su ponia, 
dviem dukrelėm ir sunum, pa
kelyje Į Lietuvą buvo apsisto
ję New Yorke Victoria viešbu
tyje. Lapkr. 1 d. Ministeris 
Norem su žmona padarė Lietu
vos Generaliniam Konsului vi
zitą ir buvo ponų Budrių pa
kviesti arbatai. Lapkričio 3 d. 
laivu “Manhattan” išplaukė į 
Lietuvą. Gen. Konsulas ir po
nia Budrienė palydėjo juos j 
laivą ir palinkėjo laimingos 
kelionės.

BROOKLYN, N. Y.

BEDARBIŲ SURAŠYMAS
Visi Prašomi Pagelbėti Valdžiai tą Surašymą At

likti Kuopilniausia — Nebijokit Atsakyti į 
Klausimus — ir Patys Klauskit ko Norit

Laikrodžių Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kitų dalykų 

Taisytojas
DEIMANTAI, ŽIEDAI, LAIK

RODĖLIAI, RADIO SETAI 
IR TŪBAI

Jos. Konecnig 
6407 Superior Avenue 

Netoli. E. -65th St. (52)

Gerų Naudotų Baldų
galima gauti iš

J. Wurm Moving Cc.
8310 Superior Av.e. 

Moving ’ Storage
HEnderson 4949

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 
69C5 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

Teatrui ir Maskaradui
Turim didelį pasirinkimą teatra
liškų ir markaradams 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 Co3tumes, Ine.
lt 35 Chester Avenue

t*

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

Šioje vaistinėje užUikom vi 
tokias namines ir importuota? 
gyduoles nuo visokių ligų, kai) 
tai nuo aštriojo užsisenėjusu 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz 
Jų, dedervinių, nevirškinimo v> 
durių, užkietėjimo vidurių ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nei 
viškumo, nemigės ir visokių k 

| "okių ligų.
C. Pakeltis Aptieks

1117 E. 79 St. Cleveland. U 
Velef. ENd. 8533 ENd. 8534
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

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. 7379

LOBIS GARNIO LIZDE. Ne
senai Birštone nukirtus seną 
'iepą, buvusią klebonijos skly
pe, garnio lizde toje liepoje 
rasta senoviškų pinigų.

PRADĖTA VARNŲ ME
DŽIOKLĖ. Klaipėdos krašto 
kopų žvejai jau pradėjo šių 
metų varnų medžioklę. Jas 
gaudo tam tikrais tinklais Prei
los ir Pervalkos žvejai tada 
kai varnos, lėkdamos per ko
pas, nutupia pasilsėti arba su
viliojamos tam tikru viliojan
čiu maistu. Sugautas varnas 
žvejai atsargiai užmuša, daž
niausia prakanda galvą, nes 
tik tokiu budu nelieka kraujo 
likučių ir negirdėti balso. Su
gautas varnas žvejai šūdo ir 
vartojai maistui.

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. 
Esu Amerikos pilietis. Apie 
save plačiau pranešiu laišku. 
Rašydamos pridėkit savo foto
grafiją. (47)

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

CLEVELAND

AUTO
SHOW

Automobilių 
Paroda

PUBLIC HALL
LAPK.-NOV. 13-20

Dramatiškas Muzikalia
Spektaklis 

“TAUTŲ 
NUOTAKOS” 

dalyvaujant 100 asmenų 
ir Simfonišku Benu

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEiunore 4740-VV
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar

kainį. . _ . ________  ________ ________ ____ _
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- j 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. į.
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Noreflaųu pigiai pirkti namus bent kurioje miesto ųalvje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 

1..,. Taipgi įvairios apdraudos-msurance reikalucse gausit ere-

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Ražanč'.ai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdų Dovanų

HENNINGER’S ART STORE 
8809 Superior Avė.

GArf. 3711 (49) Cleveland, O.

Asmeniškai
Dalyvauja

DICK POWELL
WARNER BROS. 

ŽVAIGŽDĖ

MOTORCADE OF 
FASHION

AUTO SHOW
Public Hall

Ji *

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MLTLIOLIS
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

_ ir Apdraudos Agentūra
ū 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;
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WILKELIS FUNERAL HOME!
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai, jj 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo, i 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais j 
modemiškas. ;

6522 Superior Avė. ______ HEnd. 9292 j
?i<in»rfįVitmTnrmn,ifTliiinmnmimiiminmH

Spalių 16 d. J. Ambrazie
jaus agentūroje įvyko išeilės 
lC-tas metinis Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo diduma sąjungos na
rių. Iš valdybos raportų pasi
rodė jog Agentų Sąjungos pa
sistengimu visos 1937 metų 
Lietuvių ekskursijos pasisekė 
ir maždaug tarp 700-890 Lie
tuvių atlankė Lietuvą.

1938 M. EKSKURSIJOS
1938 metais nutarta rengti 

šios ekskursijos:
GEGUŽĖS 5 d. laivu “Bre- 

men” per Vokietiją j Kauną.
GEGUŽĖS 28 d. laivu ‘Grip

sholm’ tiesiai į Klaipėdą.
BIRŽELIO viduryje — - Cu 

nard White Star laivu, jei bus 
galima, tiesiai į Klaipėdą.

LIEPOS 2 — laivu “Grips
holm” per Švediją į Klaipėdą.

LIEPOS viduryje ar į pa
baigą Cunard White Star Li
ne laivu per Prancūziją, Vokie
tiją į Kauną. (Cunard White 
Star laivų išplaukimai netru
kus bus paskelbta viešai).

Jei Lietuvių važiavimas 1938 
metais bus didesnis negu per
eitais metais tai Lietuvių A- 
gentų Sąjunga surengs dau
giau ekskursijų, bet šiam tiks- 
’ui prašoma visų Amerikos Lie
tuvių ir visų įstaigų kurios tik 
maro vykti į Lietuvą, koope
ruot i su Amerikos Lietuvių 
Laivakorčių Sąjungos valdyba 
ir visais sąjungos nariais.

KITI REIKALAI
Apie atskiras jaunuolių eks

kursijas ir jų parengimus Są
jungos valdyba praneš vėliau.

Suvažiavime plačiai kalbėta
si apie menką ir neskaitlingą 
Lietuvių turizmo literatūrą ir 
kad daugiau jos priruošus, pa
tobulinus ir svarbiausia išpla
tinus, nutarta turėti artimes
nius ryšius su Lietuvoje gy
vuojančia Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti.

Toliau, nutarta kreipti do
mės į gyvuojančią New Yorke 
Lietuvių Spaudos organizaci
ją, kad ji imtųsi žygių ateinan
čiais metais, Lietuvos Nepri
klausomybės 29 metų sukakties 
proga, išleisti gražų ir turinin
gą iliustruotą leidinį, kurį su
sitarus su visų Lietuvių laik
raščių Amerikoje administra
cijomis, išsiuntinėtų nemoka
mai kiekvieno laikraščio skai
tytoj ui-prenumeratoriui, o jei 
jau nebūtų galima suspėti to
kį leidinį išleisti ateinantiems 
metams tai būtinai reikėtų pri
sirengti 1941 metams, Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 690 metų mirties sukaktu
vių proga.

Pati Agentų Sąjunga pra
džioje šių metų savo lėšomis 
leis ekskursijų ir rengiamų 
Lietuvoje apvaikščiojimų apra- 
’yr.rus ir agentams išdalins, o 

j agentai savo vietų Lietuviams.
Taipgi dar pailgintas termi

nas įstoti į Agentų Sąjungą 
visiems Lietuviams agentams 
kurie dar negalėjo iki šiam lai- 

! kui prisirašyti.
Laike suvažiavimo dalyvavo 

visų didžiųjų linijų atstovai, 
kurie taipgi sykiu su agentais 
laike pietų ir vakarienės už
kandžiavo ir mintimis dalinosi, 
kad turizmą į Lįetuvą išplatin
ti kuodaugiausia, ypač kad 
jaunuoliai pamatytų Lietuvą.

J. Sekys.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą._______

HARMONY
Music Shcppe

Mokina groti
P!nnn. Saxophone, Italijos 

Guitars ir Aecordions
Į Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kanos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENtllcott 5297I

Mąyorai miestų visose Suv. 
Valstijose atsiliepė į prašymą 
administratoriaus Jolin D. Big- 
gers išvien veikti bedarbių su
rašyme.

Valdžia nori surinkti teisin
gas žinias apie bedarbių skai
čių, ir visi šalies gyventojai, 
kurie nedirba ir tie kurie dirba 
tik dalį laiko, prašomi teisingai 
ir pilnai atsakyti j visus val
džios klausimus. Tam tikslui 
yra pagamintos blankos su ke
liolika klausimų, į kuriuos pri
valo atsakyti pilnai tie kurie 
nedirba ir nori gauti darbą.

Bedarbių surašymo adminis
tratorius sako jog yra labai 
svarbu kad įvairių tautų žmo
nės suprastų surašo tikrą tik
slą, ir jiems nėra ko bijoti at
sakyti į paklausimus ar išpil
dyti Raporto Kortelę, ir ją su
grąžinti savo vietinio pašto įs
taigon.

Jūsų laiškų išnešiotojai pri
statys jums Bedarbės Cenzo 
Korteles į namus Lapkričio 16

gal sugrąžinti tas korteles iki 
penktadienio, Lapkričio 20 d. 
Kortelės turi tik 14 klausimų?

Svetimšaliai turi žinoti kad 
ant tų kortelių nėra jokių pa
klausimų apie pilietybę, dėl ko 
galima butų ko nors prisibijo
ti.

Cenzo biuro gautos blankos 
nebus naudojamos jokiam tik
slui, nei taksų reikalavimams, 
nei pilietybės patikrinimui ar 
kam kitam kas galėtų padary
ti kokią nors skriaudą bedar
biui svetimšaliui. Tų atsaky
mų niekur viešai neskelbs.

Kongresas sumanė padalinti 
bedarbių skaičių sulyg senu
mo. sulyg geografiškų vietų ir 
kokius darbus kas moka.

“Dirva” pataria visiems sa
vo skaitytojams atlikti tą pra
šymą tikriausia. Atsakyti ga
li kiekvienas į mokyklą einan
tis vaikas, parašydamas aiškiai 
atsakymą už nemokančius An
gliškai.

Atsakykit viską — ir aiš-
d. Išpildyti reikalinga ir at- kiai ir teisingai.

COMMUN1TY FUND JAIS RŪPINASI

Cleveland Commurity Fund 
savo globoje turi 10 įstaigų, 
kurios prižiūri ir užlaiko fiziš
kai nesveikus vaikus ir senus. 
Tos įstaigos yra tarp 100 kitų 
viešos gerovės organizacijų ir 
ištaigų kurioms šį rudenį Com- 
munity Fund įieško sukelti 
$3,450,000 savo 19-me metinia
me vajuje, Lapkričio 15 iki 23. 
ši suma yra $116,000 didesnė 
negu sukelta pereitą rudenį.

Pasisekimas šymet sukelti 
reikalingus pinigus aprūpins 
užlaikymą ir prižiūrėjimą svei
katos ir aptarnavimo, kam rei
kalinga $229,496 tų apimamų 
įstaigų darbams.

Kasdien penki šimtai pacien
tų gauna priežiūrą jų namuo
se lankančių slangių, kurios 
prižiūri sergančias motinas ir 
vaikus, ir kitus asmenis kurie 
kaip nors yra sunegaloti ir ne
turi iš ko gyventi.

Prie to, 759 vaikų ir motinų 
gauna visokį kitokį sveikatos 
aptarnavimą ir mokymą. Ne- 
davalgę maitinami, atgaivina
mi ir sustiprinami sveikatoje.

1590 fiziškai negalinčių ap
rūpinami visokiu patarnavimu. 
Tarp tu yra kurti, akli ir tt.

Pasitikima kad Fondo vajui 
prasidėjus Clevelando žmonės 
parems sulyg savo išgalių.

Karšto Vandens 
Užtikrinimas—
Gas automatiškas 
vandens šildytojas

Su automatišku gasiniu vandens šildytoji! žinot 
kad visada turėsit galionus KARŠTO vandens toj tem
peratūroj kokia jums patinka. Karštu vandeniu leng
viau plauti indus . . . darbas eina griaučiau . . . tie
siog išvejama nešvarumas iš rūbų skalbimo dieną . . . 
priduoda malonumo sveikame išsimaudyme . . . karš
tas vanduo būtina reikmenis maudantis ar skutantis.

Yra ir lergva ir ekonomiška turėti užtektinai 
KARŠTO vandens. Tik įsitaisykit automatišką GAS 
vandens šildytoją. Kaštuoja tik keli centai į dieną 
operavimui. Galima įsigyti už mažą įmokėjimą mėne
siniais išsimokė j imais.

Pasiteiraukit pas savo plumberį arba Gas Compa
ny, ir sutarkit įtaisymui jums karšto vandens.

THE EAST OHIO GAS CO.

I. SAKAS JE WELRY
Rengiantiems apsivesti, dabar kad* 
ar vėliau, ir norint ką. nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musu krautuvę 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis

Superior Avenue

Į 
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VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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Art. M. Rakauskaite ir Teisėjas V. F. Laukaitis Clevelande
Bus Išnešta Protestas prieš Lenkus

$ * # ¥ ¥ ¥ Youth’s Forum
Atvyksta Daug Svečių iš Akrono, Youngstowno, 
Toledo, Daytono, Pittsburgho, Detroito, ir kitur

SVEČIAI APLANKYS LIETUVIŲ DARŽELI
3 VALANDĄ PO PIETŲ

Nepaprastas Programas Lietuvių Salėje Sekma 
dienį, Lapkričio 14, nuo 5:30 vai. po pietų

Marijona Rakauskaitė

EKSTRA! “Dirvos” redakcija gavo žinią kad 
Karpiaus 20 metų “Dirvos” redagavimo sukaktuvių

į
- - ml_ nėjimą į Clevelandą atvyksta ir kitas žymus svečias — 

Baltimorės miesto Vyriausias Trafiko Teisėjas Vincas 
F. Laukaitis.

P-

Teisėjas V. F. Laukaitis, kaip žinoma, yra tautinin
kų kandidatas j SLA. Prezidentus.

KITI SVEČIAI
Kiti dalyviai šiame programe, be paties “Dirvos” re

daktoriaus Karpiaus, bus šie:
Marijona Rakauskaitė, Lietuvos operos artistė, 
Antanas Vanagaitis — jus žinot kas jis toks; 
Mikas Yozavitas, pianistas;
Juozas Tysliava — “Vienybės” redaktorius ir žy

miausias Amerikos Lietuvių oratorius.
Malvern E. Schultz, Latvijos Konsulą^ Clevelande; 
Juozas J. Račiūnas, buvęs Chicagietis laikraštinin

kas, Tabor Farmos rezorto savininkas.
' Vietinės programe dainuos p-lė Rožė Lukoševičiu- 

tė ir Bronė Rasiliutė. Akompanuos Aldona Wilkelis.
Dalyvaus keletas žymesnių vietos veikėjų su pasvei

kinimais, ir bus daugiau svečių iš kitų miestų.
Lietuvių salės antrašas: 6835 Superior avenue.

APSILANKYMAS LIETUVIŲ DARŽELYJE
Visi svečiai aplankys Clevelando Lietuvių Darželį 

sekmadienį, Lapkričio 14 d., priprastu laiku — lygiai 3 
valandą po pietų.

(Kurie iš kitų miestų atvažiuos savo automobiliais 
ir norės patekti į Darželį, važiuokit Superior avenue iki 
East 99th St. ir sukit į Rockefeller Parką. Lietuvių 
Darželis nuo Superior avė. randasi tik poros minutų 
automobiliu važiavimo.)

Koncerto pradžia lygiai 5:30 vai. Salė bus atdara 
nuo 4:30 vai. Publika prašoma nevėluoti, nes pavėlavu
siems nebus sėdynių.

Tikietai: Visi tikietai po 50c. Keletas vietų po 75c 
ir po $1.00. (Išanksto perkant, gausit $1 tikietą už 75c., 
o 75c tikietą už 65c.) Gaunami “Dirvos” krautuvėje.

Šokiams gros Jonas Apanaitis su savo orkestru, šo
kikams ir vaikams įžanga 25c.

GAUKIT KALENDORIUS
Kurie “Dirvos” skaitytojai 

dabar atnaujina savo prenu
meratą už visą metą, tie jau 
gauna puikius 1938 metų sie
ninius Kalendorius.

Gaukit savo kalendorių dova
nų, pasiuskit į Lietuvą saviš
kiams dabar.

Kurie nauji išsirašo “Dirvą” 
dabar ir užsimoka $2.00, tie

gauna Kalendorių ir “Dirva” 
jiems bus siunčiama per 14 
mėnesių, iki pat pradžiai 1939 
metų už tą pat kainą. Kitaip 
sakant, jie gauna “Dirvą” per 
du mėnesiu dykai.

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

jus ištisą metą.

Malvern E. Schultz

Latvijos Respublikos Konsu
las Clevelande, M. E. Schultz, 
dalyvaus Lietuvių salėje sek
madienį, Lapkričio 14 d., kal
bės apie Baltijos valstybių — 
Latvijos, Latvijos ir Estijos 
santikius.
konsulo dalyvavimas Lietuvių 
parengime.

Tai pirmas Latvijos

TELEGRAMAS
CHICAGOS

IŠ

Chicago, Lapk. 10 
Chicaga mitinguoja, 
iuskime visos kolonijos. 
Gelbėkime Vilnijos teisia
mus Lietuvius. 
Stasį ir kitus.

Lapkričio 14 
gas Chicagoje.
tą dieną Clevelandą.

Taigi, Lapkričio 14 d., 
Lietuvių salėje laike pro
gramo bus išnešta griež
tas protestas prieš Len
kus.

d. — 
Su-

Užstokim

masmitin- 
Ruoškite

Rakauskaite Dainuos 
WHK Šeštadienį, 

7:45 vakare
Vietiniai, kaip ir visos Ohio 

Lietuviai, paklausykit Lietuvos 
operos artistės M. Rakauskai
tės dailių per radio šio šešta
dienio vakare, Lapkričio 13 d., 
iš vietinės didelės stoties WHK.

Trumpą kalbą pasakys “Dir
vos” redaktorius.

P-lė Rakauskaitė tą pat va
karą dalyvaus Lietuvių Mote
rų Klubo bankete kaipo Klubo 
garbės viešnia. Banketas at
sibus šį šeštadienį, Cleveland 
Chamber of Commerce puikio
se patalpose, 14 aukšte, Ter
minai Bokšte.

Kas daugiau iš kitų miestų 
svečių norės dalyvauti šiame 
bankete prašomi skubiai užsi
sakyti vietą per “Dirvą”. Ti- 
kietas $2.00.

• v
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UŽSIRAŠKIT “VIENYBĘ”, 
“MARGUTĮ”

Laike viešėjimo Clevelande 
komp. A. Vanagaičio, “Margu
čio” redaktoriaus, ir J. Tyslia- 
vos, “Vienybės“ redaktoriaus, 
Clevelandiečiams patartina už
sirašyti “Margutį” ir "Vieny
bę”. Tas daugiau išmano ku
ris skaito daugiau gerų laik
raščių. “Margutis” yra muzi
kos ir juokų žurnalas, o “Vie
nybė” — tautinis dienraštis.

LANKYSIS JANUŠKEVIČIUS 
SU LIETUVOS FILMOMIS

Gavome žinią kad advento 
laiku Clevelande ir kituose šios 
apielinkės miestuose lankysis 
žinomas filmininkas Juozas Ja
nuškevičius Jr. su najuausio- 
mis Lietuvos filmomis. Paro
dys visus įdomius atsitikimus 
Lietuvoje praeitą vasarą.

Vėliau “Dirvoje“ bus apie 
tai plačiau pranešta.

Phone: ENdicott 4486

HOST OF CELEBR1TIES STORM1NG
CLEVELAND SUNDAY, NOV. 14TH

Dirva vvill be gayly cele- 
In recognition and celebra- 
this. enidable occasion a 

featuring talented singers, 
given at the Lithuanian

Too seldom are concerts giv-

by local Lithuanians for a 
many years and is certainly 
looked forvvard to by many, 
soon as Mr. A. Vanagaitis’ 
is mentioned, vve all knovv

nevvspaperman and persent 
of Tabor Farm in Sodus, 
Mr.’ Mike Yozavitas, a great 
vvill render music to your

ON SUNDAY, NOV. 14th, Mr. 
K. S. Karpius’ twenty years of edit- 
ing the 
brated. 
tion of 
concert, 
will be 
Hali.
en among the Lithuanians, so to 
make up for the fact, an excellent 
group vvill participate.

The guest of honor for the even- 
ing will be Miss Mariona Rakaus
kas, a charming lady with a most 
beautiful and vibrant voice. She 
is a member of the Lithuanian 
Statė Opera, at Kaunas. Miss Ra
kauskas was born in America and 
studied music here and abroad. The 
splendor of her voice has not been 
heard 
good 
being

As 
name
it promises fun and grand songs. 
The editor and publisher of “Mar
gutis” will be here as he is a great 
friend of Mr. Karpius. Another 
editor, poet and renowned orator 
will be Mr. J. Tysliava, editor of 
the Lithuanian daily paper “Vieny
be.”

Amongst the other great person- 
alities are: Chief Traffic Judge 
of Baltimore, Md., Wm. F. Lau
kaitis, Mr. Malvern E. Schultz, Lat- 
vian Consul, Mr. J. J. Bachunas, a 
former 
owner 
Mich. 
pianist
ears and also accompany Miss Ra
kauskas. i

In addition to other well-known 
out and ih towners will be the ren- 
dition of several songs by the Miss- 
es Bernice Russell, contralto, and 
Rose Lucas, soprano, accompanied 
by Aldonna Wilkelis at the piano.

There you have a complete line- 
up of the program, the beginning 
is scheduled for 5:30 p.m. sharp. 
After the concert vvill be dancing 
to the melodic strains of Johnny 
Apanaitis’ orchestra.

Invariably this will be the great- 
social event in many a year, 
admission tickets are selling 

— $1.00, 75c and 50c. They

ėst
the
for
can be purchased at the Dirva of-

KORTAVIMO IR 
ŠOKIŲ VAKARAS

Rengia SLA. 14-ta kuopa

Šešt. Lapkr.-Nov. 20
LIETUVIŲ SALĖJE

Pradžia 7:30 vakare
Kviečiame visus j šį links

mą vakarą — narius ir jų 
draugus ir visuomenę. Na
riai atsiveskit kuodaugiausia 
savo draugų ir draugių, tu
rėsit smagų laiką.

Kortuotojai prašomi atsi
nešti savo kortas.

Įžanga 25c ypatai.
Kviečia SLA. 14 kuopa ir 

Rengimo Komisija.
“KARPENDERIS” 
JIEŠKAU DARBO 

moku taisyt namus ir naujus 
statau, pigiai. Kam reikia at- 
sikreipkit šiuo adresu: (48)

Carl Bogdon 
3954 E. 41 St. Newburgh Hts.

SPORTS

fice for reduced prices. Better 
hurry as advance sale is indicating 
a full-house.

Annual Dinner Dance
On Saturday, Nov. 13th, the Lith

uanian Womens’ Club is sponsoring 
its Annual Dinner Dance. This 
is THE one affair of the year, be
ing held at the Chamber of Com- 
merce in the Terminai Tovver Build- 
ing.

Tickets sėli for $2.00 per person, 
vvhich includes a complete dinner 
at 7 p. m., follovved vvith dancing 
entertainment and refreshments.

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG

Lady 
again

Bug is ilying 
vvith a little

off 
bit

the 
of

didn’t the folks have a svvell 
banquet 

Eat, 
I could just about movė.

The 
press 
nooze.

Say
time lašt Thursday at the 
Father Kary gavę for us? 
whew!
Fancy all of us city slickers doing 
the square dance! Music was fur- 
nished by “Ole Fiddlin’ Wanda” 
and “Concertina John”. Did we or 
did we not swing our partners?

Lašt week the Young Ladies had 
a Hallowe’en Dance. A great suc
cess if I may say so. Tony Svet- 
kauskas won the prize for the diz- 
ziest costume. Yup he was the 
vicious Chinaman with the dragon 
on his back. What 
(Ask him girls!)

Dan Derus won a 
back for the most 
tume. Wasn’t he a 
rate ?

Who were those men in a large 
group ? P’sst, I’Il tell, that’s the 
Variety Club, the Špice of all the 
girls lives, huddled in the corner. 
Listen boys, you gotta be a foot
ball hero.

Time marches on. — Everyone 
doing a tiny tiny bit of the big 
apple likę “Tizzy Lish” would say, 
put it all together and you’ll get 
a lot of applesauce. It may be 
the apple of their eye, būt boy its 
štili the core. to me.

“Shotsy” ole’ boy who is the gal 
friend? Remember she’s an edu- 
cated hayseed in full blossom. (Wal 
shucks mebbe I telled somethin’ 
out of school.)

Many nevv and strange faces 
vvere seen Sunday, guess all the 
young folks are coming out of the 
shell and are going to more Lith
uanian doings. More power to 
you folks. So long till we meet 
again — 1’11 be snooping about.

did he get?

vvhole green- 
original cos- 
handsome pi-

Flash! — Our Lithuanian 
Boys beat the Falcons by 
the score of 44 to 15

* * *
On Wednesday, Nov. 3rd, the In- 

ter Lodge Basketball League, a 
league in which we Lithuanians 
have an entry, opened its 1937-38 
season, before a very large crowd.

Many Lithuanian facet, and oth
er followers of our team made up 
a good part of this crowd. Four 
games vvere scheduled and played. 
Altho the games vvere a little be- 
hind schedule in starting, something 
that may be expected on an open- 
ing date program, the crovvd main- 
’y stuck to the finish. “Heinie” 
Martin, Supt, of St. Clair Bath, 
and President of the league, said: 
“You can tell your follovvers, that 
after this date, all games vvill 
start as scheduled unless some un- 
forseen thing happens, beyond our 
control.”

Nine teams have entered this 
league, so four games are assured 
every Wed. nite. Our team dravvs 
a life each vveek. Mr. Martin i s 
novv dravving up a schedule for the 
league, and as soon as it is ready, 
vve vvill pass it on to you, thru 
these columns, so vvatch for it!

Our boys in their nevv uniforms 
sure did make a stricking appear- 
ance. It vvas the best looking out- 
fit on the floor. The uniform is 
made of our national eolors, gold 
shirt, red trunks, green stockings, 
and all the lettering is in green. 
It took the eyes of all and many a 
favorable comment vvas heard.

Each defeat requires an alibi, so 
the defeat our boys got in this 
opening game from the strong Pio- 
neer .team, mušt be blamed on these 
nevv uniforms. Our boys may have 
felt, as a young feller in his first 
long pants, or a young miss vvith 
her first nevv hat, something nevv, 
something that hasn’t been broken 
in yet,—you all mušt have had that 
feeling, one time or another. So 
vve think that may have had some
thing to do vvith the team being on 
the losing end in this first game. 
It vvas in the first half that the

6820 Superior Av. Cleveland, O. 

Pioneers built up their lead.
At the end of the first half the 

Pioneers vvere leading 13 to 3. Af
ter the ręst period vvhen our boys 
got more or less accustomed to 
their nevv uniforms, they played a 
different brand of bąli, making 15 
points, vvhile holding their oppon- 
ents to 9—-finai score 22—18.

The Lit .Irs. soundly trounced the 
Bellfaire Orphange team by the 
score of 52 to 18. This vvas an 
exhibition game, būt it shovved the 
caliber of bąli these young fellovvs 
are capable of playing. These ttvo 
teams are expėcted to carry the 
Lithuanian name to the champion- 
ship in their respective classes. Lets 
give them support and make their 
vvork lighter.

MEETING
The regular monthly meeting of 

the Cleveland Lithuanian Athletic 
Club vvill be held Monday nite, 
Nov. 15th, in the Lithuanian Hali 
at 8 p.m. All Lithuanians are in- 
vited to become members.

COMING EVENTS
The Inter Lodge Basketball Lea

gue, conducts a series of sočiai 
events during the vvinter season, 
and the first event is a dance. This 
dance is to be held on Thanksgiv- 
ing Day, Eve., Nov. 24th. There 
vvill be three orchestras so there 
vvill be continuous dancing.

More about this dance vvill be 
in next vveek’s iesue.

NEW YEAR’S EVE DANCE
The Lithuanian A. C. vvill sponsor 

the dance at the Lithuanian Hali, 
Nevv Year’s Eve. This affair is 
expected to be the biggest of the 
season. The committee is vvorking 
diligently to make this affair en- 
joyable both to the old and young. 
There vvill be souvenirs for all, so 
be prepared to attend.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.
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| LIETUVOS PRODUKTAI !
Importuoti iš Lietuvos

Skanus Kumpiai — Vištiena — Sal- | 
dainiai — Kondensuotas Pienas 
Agurkai ir kt. valgomi dalykai 
ir daug kitokių galima gauti pirkti pas

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
1 168 E. 77th St. kampas Donald av. |
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 

Telef.
Superior Avė.
HEnderson 5699

*,

I
I
I

I

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas 
Original Pocahontas tik bušelis pelenų būna iš tono $9.25 
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ...... $9.05 
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ............ 7.95

8.40 Ohio
7.25 Ohio 
7.00 Blue

vežimas

Great Heart Lump .. 
Champion Lump .... 
Mountain Lump .... 
PRAKŪRIMUI malkos,

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

B

Lump .. 
Egg ... 
Diamond

2921

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

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

saviškiams į Lietuvą.

PINIGAI LIETUVON
Kalėdoms
Dovanos

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

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

ti

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOSauiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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