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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

22nd YEAR (22-ri Metai)

ISPANIJOJE
I

TAUTININKŲ KANDIDATAS I SUSIVIENI
JIMO LIET. AMERIKOJE PREZIDENTUS

AKRONE BUVO STREI
KAS

Akron, 0., Goodyear gu
mų išdirbystėje Lapk. 19 
d. buvo kilęs streikas dėl 
kompanijos atleidinėjimo iš
darbo seniau dirbančių, o 
palikimo dirbti naujai pri-
imtų darbininkų.

Kompanija paskelbė kad 
dėl sumažėjimo užsakymų 
turės atleisti iš darbo ’ dar 
apie 2,000 darbininkų, prie 
tų 1400 ką buvo atleista 
visai nesenai.

Unijos vadai sako kad 
pradėta atleisti dirbusieji 
po 10 metų ir daugiau, o 
palikta tie kurie dirba po
rą ar tris metus. Dėl to 
ir iššaukė streiką.

GEN. FRANCO SIŪ
LO BAIGTI KARĄ
Hendaye, Lapkr. 22. — 

Iš tikrų sukilėlių šaltinių 
praneša kad Gen. Franco 
pasiūlė kairiesiems taiky
mosi išlygas norėdamas už
baigti Ispanų naminį karą, 

i Jeigu nebus prieita susita
rimo, Gen. Franco pradės 
smarkų puolimą kairiųjų 
visais frontais Gruodžio m.

Pranešimai sako kad su
kilėlių vadai sutinka at- 
steigti Ispanijoje monarki- 
ją, pasodinant ant sosto 
pavaryto karaliaus Alfon
so sūnų.

Sakoma kad ir Kataloni- 
jos valdžia sutinka remti 
grąžinimą karališkos val
džios.

Kairiųjų valdžios liku
čiai. subėgę į Barceloną, 
tarp savęs pešasi.

Atšaukia Vyrus ir Ginklus iš Ispanijos

Londonas. — Sovietų vy
riausybė pasiryžo ištraukti 
visus sovietų vyrus ir gin
klus iš Ispanijos karo kaip 
greičiausia galima.

-T- n- •r

Maskva, Lapk. 22. — So
vietų santikiai su Japonija 
įsitempė dar labiau, kuo
met Maskvos ambasadorius 
Japonijai įteikė Japonų vy
riausybei protestą prieš 
buvusio Japonų karo mi- 
nisterio išsireiškimus prieš 
Rusiją.

Gen. Sadao Araki pasa
kė kad Japonija, apsidirbus 
su Kinija, eis ant Rusijos, 
prašalinimui “komunizmo 
pavojaus”.

Rusų ambasadorius Ki
nijai tapo staiga atstaty
tas iš tos vietos, kas reiš
kia kokį nors pavojų Toli- ; 
muose Rytuose.

Rusijos raudonosios ka- 
į riuomenės organas paskel- 
i bė Japonijai persergėjimą 
nekišti sa^ 
tinę Mong 
iššaukti karą <su Sovietų 
Unija.

Iš autonominės Mongoli
jos federacijos pranešama 
kad ten Japonai bando iš
judinti federacijos kariuo- ■ 
menę atakuoti sovietų kon
troliuojamą Mongolijos da-! 
lį, išbandymui Rusijos toli-į 
mų rytų apsigynimo spėkų.

ivo nagų Į kraštu- 
gwiją, kitaip gali

KAS DEDASI KONGRESE

1,100 sustreikavo. Hous- 
ton, Texas. — Aliejaus iš- 
dirbystei nesusitarus su 
darbininkų unijos vadais, 
1100 darbininkų iššaukta 
streikuoti.

RENGIASI UŽVAL
DYTI UŽGROBTĄ 

KINIJOS DALĮ

Nevv Yorke, moterys su 
kūdikiais vežimėliuose, su
rengė protesto streiką dėl 
pakėlimo pieno kainos. Da
lyvavo virš 1,000 moterų 
su kūdikiais.

¥

Washington, Lapk. 22.— i savo patarėjus aptarti ko- 
Atstovų buto taksų subko-' kiu budu valdžia galėtų pa- 
misija užgyrė pertvarkymąj gelbėti biznių judėjimui, 
korporacijų taksų sistemos.’ Republikonai Kongreso 
Tas apima’ atmetimą tak-! atstovai visais budais prie- 
savimo nepadalintų pelnų \ šinasi visiems prezidento 
korporacijų kurių ineigos! darbams, 
siekia iki $25,000, ir suma-! -------------
žinimą taksų toms kurios į PRANCŪZIJOJ RUO- 
turi didesnes ineigas.

Algų Bilius Trukdomas

W. F. LAUKAITIS

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

JAU EKSPORTUOTA
73 MIL. KIAUŠINIŲ
Pienocentras šymet per 10 

mėnesių iš Lietuvos eksporta
vo 73,182,168 kiaušinių. Tai 
yra rekordinis Lietuvos kiau
šinių eksportas. Pernai per tą 
pat laikotarpį eksportuota 66,- 
541,874 kiaušiniai.

Sviesto taip pat eksportuota 
daugiau. Viso per 10 mėnesių 
šymet išvežta apie 260,000 sta
tinaičių sviesto.

NUOSTOLINGAS GAISRAS. 
Lapk. 1 d. Laumeniškių vienk., 
Saločių vaisė., sudegė Vinco 
Morkūno keturios ūkio trobos 
su gyvuliais. Sudegė du tvar
tai ir dvi daržinės, ugnyje žu
vo 19 raguočių, 8 arkliai, 28 
avys, 5 kiaulės, apie 170 veži
mų dobilų, apie 120 vežimų 
šiaudų ir pėdų ir 8 vežimai ne
išmintų linų. Manoma kad tro
bos buvo padegtos.

Nesusikalba su streike- 
riais. Pontiac, Mich. — 
Fisher Body dirbtuvėje su
streikavo 500 darbininkų, 
dėl ko liko be darbo 14,000 
General Motors darbinin
kų.

Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos va
das, masiniame susirinki
me šaukė darbininkus bai
gti streiką, bet darbininkų 
dalis jam priešingi. Strei
kas pagaliaus baigtas.

Sakoma kad tarp darbi
ninkų veikia “apmokami 
provokatoriai”, kurie kur
sto streikuoti.

šanghai, Lapk. 24. — Ja
ponija pasiryžo paimti į 
savo valdžią visus iš Kinų 
užimtus plotus, kuomet Ki
nų priešinimasis jų puoli
mui visai suiro ir Japonai 
užima Kinijos žemos kw 
tik eidami.Y*

šanghai. — Kinų vyriau
sybė skelbia jog perkėlė 
savo sostinę iš Nanking į 
Čungking, 750 oro mylių 
toliau į vidžemį, kuomet 
Japonų kariuomenė pradė
jo artėti prie Nanking.

Iš Nanking išvažiavo į 
Čungking ir kitų šalių at
stovybės.

Japonai užėmė Soochow 
miestą, iš kurio Kinai pa
bėgo. Mūšiuose žuvo dar 
daugiau Kinų.

Visame kare su Japonais, 
Kinų išmušta 145,470, Ja
ponų žuvo 16,048.

Rūpinasi sulaikymu nuo 
streikų. Pittsburghe, plie
no darbininkų organizavi
mo komitetas platina tarp 
unijistų darbininkų prane
šimus, kuriuose tarp kitko 
persergsti darbininkus nuo 
apšaukimo beprasmių nele
galių streikų. Tokie strei
kai pagadina darbininkams 
padėtį, apsunkindami jų 
santikius su darbdaviais.

Jeigu CIO prisileido į sa
vo eiles komunistų agitato
rių, tų užduotis kaip tik ir 
yra darbininkus visaip su
vedžioti ir kurstyti, kad 
tik viskas eitų nrastvn ir 
darbininkų kolektiviai ta
rimaisi su darbdaviais su
irtu.

SUIMTA studentė. Jau
na Philadelphijos kolegijos 
studentė areštuota už nu
žudymą 5 metų mergaitės, 
kurią iš piktumo žiauriai 
užgavo, o kai mergaitė bu
vo negyva, užkasė žemėje.

Atstovų huto Vadai' nu-7 
stojo vilčių išprašyti taisy
klių komiteto liautis prie- 
šinusis administracijos al
gų ir darbo valandų biliui.

Komisija tokiu budu už
kirto kelią Prezidento bi
liui išeiti į Atstovų rumus 
svarstymui, nes joje nesu
sidaro gana balsų biliaus 
projektą paremti.

Green priešingas biliui
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas W. Green 
dar labiau apsunkino algų- 
darbo valandų biliaus pra- 
vedimą pareiškdamas jog 
tam biliui esąs priešingas. 
Tuomi Green vėl išstoja 
griežtai priešingai CIO va
dui Lewis, kuris pasireiškė 
už tą bilių.

Svarsto gelbėjimą biz
niams

Prez. Roosevelt pasiva
dino nekuriuos žymiausius

ŠTA PERVERSMAS 
į— .Paryžius. - Ginkluota 
slapta Prancūzų organiza
cija buvo surengus sukili
mą prieš socialistų vyriau
sybę.

Darant kratas policija 
rado 200 nelegalių radio 
stočių, daug ginklų ir amu
nicijos visoje Prancūzijoje.

Tuo pačiu laiku Pary
žiuje paskelbta Guise Ku
nigaikščio pareiškimas jo 
pasiryžimo atgauti sau sa
vo tėvii karališką sostą.

Tas parodo kad Prancū
zijoje neramumų pilna.

W. F. Laukaitis, Baltimore, 
Md., vyriausias trafiko teisė
jas,’ yra tautininku kandidatas 
į Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Prezidento vietą..

Jaunosios gentkartės žmo
gus, Amerikoje gimęs, advoka
tas iš profesijos, gabus organi-

SIŪLO VOKIEČIAMS 
NAUDOTIS KOLO

NIJŲ ŽALIAVA

Toledo, O., užsidarė stik
lo išdirbystė, nes perdaug 
pridirbta stiklo. Keli tūk
stančiai darbininkų paleis
ti savaitei ir daugiau.

Portland, Ore., prasidėjo 
streikas, kuris suparaližia- 
vo visą industriją ir biz
nius. šaukiamasi į Prezi
dentą ir Darbo Santikm 
Tarybą imtis streiką tai-! 
kyti.

zatorius ir uolus Lietuvis pat
riotas, bus tinkamiausias va
das musų Susivienijimui.

Teisėjas Laukaitis išrūpino 
Maryland valstijoj oficiali pri
pažinimą Lietuvos Nepriklau
somybės Vasario 16-tos šventę 
ir yra pasižymėjęs kitais nau
dingais visuomeniniais darbais.

POPIEŽIUS vėl pradėjo 
jaustis silpnai, kaip pasku
tinės žinios iš Vatikano 
skelbia.

STASYS PALEISTAS. Len
kų teismas buvo nuteisęs Vil
niaus veikėją Stasį kalėti, ir 
pasodino Kalėjimam šiose die
nose jis paleistas iš kalėjimo, 
bet Lenkai nulupo iš jo didelę
piniginę pabaudą.

Stašys turėjo sumokėti 10 
tūkstančių zlotų.

ŽUVO 180 ŽMONIŲ
Iš Manilos, Filipinų salo

se, praneša kad ten įvyko 
smarki jurų audra, kurios 
pasekmėje žuvo apie 180 
žmonių ir apie 170,000 ki
tų liko be pastogių.

Anglijoje, apvirtus laivui 
prigėrė šeši žuvininkai.

Prieš pat Vėlines, Dariaus ir Girėno kūnai buvo perkelti į Kauno kapinėse jiems pa
statytą mauzolejų. Vėlinių dieną jų mauzolejus buvo gražiai papuoštas ir lankomas.

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO PROJEKTAS PRIIMTAS

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pasiūlė Vokie
tijai naudotis atimtomis iš 
jos kolonijomis. Iš tų ko
lonijų gali imti žaliavą ir 
perdirbti Į gaminius.

Toks yra Prancūzų pa
siūlymas Vokiečiams į jų 
reikalavimą grąžinti kolo
nijas.

IŠTEKĖJO už savo pir
mo vyro žudytojo. Utah 
valstijoje viena moteris po 
dviejų metų išgyvenimo su 
antru vyru patyrė 
nužudė jos pirmą 
užkasė užleistame 
je netoli jos namų.

kad jis 
vyrų ir 
šuliny-

Chicagoje, viena 379 sva
rų didumo motina, 32 metų 
amžiaus, pagimdė kūdikį. 
Jos vyras sveria 165 sv.

Daraus-Girėno Mauzo
lejus Kauno Kapinėse
Kaunas. — Lapkričio 1 d., 

be didesnių iškilmių į Kauno 
katalikiškas kapines buvo per
kelti transatlantinių didvyrių 
Dariaus ir Girėno kūnai.

Lakūnų kunus Į tą jų poilsio 
vietą palydėjo Karo Aviacijos 
viršininkas Pulk. Inž. Gustai
tis, Pulk. Leit. Rapšys, LAK 
pirmininkas Prof. žemaitis, la
kūnai ir sklandytojai. Didvy
rių kūnai įdėti į tam tikrus 
sarkofagus kapinėse įruoštame 
mauzolejuje. Mauzolejus tam 
tikromis valandomis esti atda
ras ir žmonės ten gali lankytis.

Lapkričio pradžioje pasibai
gė laikas pristatyti Dariaus ir 
Girėno paminklo projektus — 
paskutinę dieną Aeroklubo sa- 
lėn buvo sunešta daugybė pro
jektų. Konkurse dalyvavo 34 
skulptoriai, tapytojai, inžinie
riai ir architektai.

Iš 34 paduotų paminklo 
jektų išrinktas Pundziaus 
jektas. Paminklas bus iš 
nito, 24 metrų aukščio.

pro- 
pro- 
gra-

MARKVOS BĖDOS
Maskva. — Sovietų val

džios organas skelbia kad 
Vokietija ir Japonija nau
doja dvasiškiją išdavimui 
sovietų paslapčių, kėlimui 
teroro sovietų šalyje.

Išeina kad Rusijoje dar 
yra dvasiškijos, ir kad Ru
sai, dvasiškiai ir net aukš
ti komisarai ir ambasado
riai tik ir laukia kad juos 
kas papirktų, išdavikais 
padarytų.

Paskiausios žinios skel
bia jog iŠ Kauno atšauktas 
ir areštuotas ten buvęs so
vietų ministeris.

Kitos žinios skelbia kad 
tapo sušaudytas inžinierius 
Tupolev, kuris paruošė di- 
dyjį lėktuvą, kuriuo Leva- 
nevskis skrido per šiaurinį 
polių.

TARSIS APIE VOKIE
TIJĄ. Londonas. — Po ap
silankymo Vokietijoje Bri
tų atstovo Viscounto Hali- 
fax ir pasikalbėjimo su 
Hitleriu, Britanija ir Pran
cūzija susitarė bendrai už
vesti tarybas su Vokietija, 
iš kurių gali išeiti grąžini
mas Vokietijai kurių nors 
per karą atimtų kolonijų.

NAUJAS VYTAUTO DID. 
UNIVERSITETO STATUTAS. 
Lietuvos Seimas 30 balsų prieš 
16, dviem nebalsuojant, priėmė 
naują Vytauto D. Universite
to statutą. Statutas priimtas 
su komisijos papildymu kad 
teologijos-filosofijos fakultete 
yra teologijos ir filosofijos 
skyriai. Taip pat Seimas pri
ėmė įstatymą kuriuo panaiki
nami Aukštieji Kūno Kultūros 
kursai. (Nuo Dirvos Red.: Dėl 
Universiteto statuto katalikiš
ka spauda ir vadai šiose dienose 
dikčiai lermavo.)

KOVOJA SU PRASIŽENGI
MAIS. . Lietuvoje buvo pasek
mingai pravesta “Kovai su 
Piktu Propagandos Diena” — 
visoje šalyje daryta paskaitos 
ir per radio aiškinta apie rei
kalą kovoti prieš nusižengėlius 
ir nusižengimus. Net bažny
čiose sakyta tam tikslui pritai
kyti pamokslai.

NUŠOVĖ DU ŽMONES. Iš 
Ylakių praneša kad Lapkričio 
pradžioje Kreivių kaime naktį 
Ylakių miestelio gyventojas Pr. 
Paulauskas nušovė Juozą Len- 
derį, 65 m. amžiaus ir jo au
gintinį Juozą Gerulskį, 11 m. 
amžiaus. Po žudystės Paulau
skas sužinojęs kad Lenderis 
dar gyvas ir jį greičiausia pa
žino ir išduos, pats nuėjęs į 
policiją ir pasidavė. Aiškino
si žudystę atliko švogerio Ze
nono Rakščio įkalbėtas, o Rak
štys su Lenderiu nesugyvenęs. 
Lenderis kitą dieną mirė. Pau
lauskas ir Rakštys uždaryti 
kalėjime.

KANADA ir Suv. Vals
tijos pradėjo nauj-s savi
tarpinės prekybos derybas.

šeši sudegė. FL. Collins, 
Colo. — Sudegus namui, 
gaisre žuvo šeši asmenys.
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PENNSYLVANIJOJE DAYTON, OHIO
PO KONCERTUI

SLA. NOMINACIJOS
TAUTININKŲ SLA. SARGYBOS KOMITETO

KANDIDATŲ SĄRAŠAS:
MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGH sų kambariai, 
jie bus 
Birželio

LIETUVIU KAMBA
RIUI MEDEGĄ UŽ

SAKYTA Iš LIE
TUVOS

Liet.

Manoma kad 
užbaigti iki ateinančio 
mėnesio.

J. Baltrušaitis,
Kambario Fondo Sekr.

Šiomis dienomis Pittsburgho i 
Universiteto valdyba su Lietu-I 
vių Kambario Fondo komitetu 
nusiuntė į Kauną užsakymą 
kai kurių medegų reikalingų 
Lietuvių Kambario įrengimui.

Tas nutarta specialiame ben
drame Universiteto atstovybės 
ir Lietuvių komiteto susirin
kime Rugsėjo 17 d.

Užsakyta šie dalykai:
1. Lininio audinio 40 metrų 

ilgio, pusantro metro pločio. 
Tuo audiniu bus išklotos Lie
tuvių Kambario sienos.

2. Juodojo ąžuolo, Kamba
rio fryzui.

Seniau komitetas rinkosi au
dinį iš kelių skirtingų pavyz
džių. Dabar gauta iš Kauno 
du pavyzdžiai vieno ir to pa-, 
ties audinio. Mat, sulaikymui 
audinio nuo šutimo, jis mirky
tas tam tikrame skystyje. Vie
nas dabar gautų pavyzdžių bu
vo mirkytas ąžuolo žievių da
žuose, kitas — beržo žievių. 
Tie dažai kiekvieni perkeičia 
audinio spalvą, toną. Tapo pa
rinkta audinys dažytas ąžuolo 
dažuose. Audinio raštas la
bai gražus smulkmenose, o su 
jomis gražiai vienijasi išstri- 
žai einą platoki vingiai, lyg 
simbolizuodami paukščių lėki
mą, jų kelius.

Lietuvių Kambario komiteto 
atstovybė Kaune, peržiurėjus 
medegą ir radus ją visiškai ge
ra ir tinkama, tuoj pasiųs ją 
Amerikon.

Kita visa medegą .bus per
kama Amerikoje, čia. bus dir
bami baldai ir viskas kitkas 
reikalingas Lietuvių Kamba
riui.

Šio specialio susirinkimo ve
dėja ponia Mitchell perskaitė 
p. Gudaičio laišką, gautą iš 
Kauno Birželio mėnesį. Iš to 
ir prieita prie galutinų nutari
mų ir užsakymų Lietuvių kam
bariui.

Dar kiti dalykai kurių turi
me laukti iš Lietuvos yra: 1. 
Naturalio didumo piešinių ir 
kambariui ornamentacijos pa
vyzdžių ; 2. į langą tinkamos 
emblemos piešinio; 3. Lietuvos 
Universiteto ženklo, spalvuo
to; 4. parinktų įrašų į karny- 
zą, k. a. liaudies patarlių apie 
mokslą, apšvietą; 5. vardų mi
rusių asmenų, atsižymėjusių 
Lietuvių kultūroje, kas bus in
korporuota į rašomosios lentos 
uždangą.

šie ir kiti dalykai buvo svar
styti po keletą kartų per dve
jus, trejus metus. Dabar jau 
beveik viskas galutinai nusprę
sta. Kambario įrengimo dar
bas buvo manoma pradėti dar 
šiais metais, bet tenka dar ati
dėti, ypač dėl to kad Lietuvių 
fondas dar neturi sukėlęs ati
tinkamos sumos pinigų. Lau
kiam dar aukų iš Amerikos 
Lietuvių, čekius ar money or
derius reikia rašyti:

Lithuanian Memorial
Fund,

siųsti sekretoriui:
W. Zambliauskas,
31 Minooka street, 
Pittsburgh, 10, Pa.

Norint platesnių informacijų 
galima rašyti sekretoriui, J. 
Baltrušaitis, 205 Seneca st., 
Pittsburgh, Pa.

Paaiškėjo kad būrelis Lietu
vių susitarė nupirkti Rimšos 
“Vargo Mokyklos” kurinį, ku
ris butų įtaisytas į vidurį sta
lo Lietuvių kambaryje. Tas 
pirkimas nepalies kambario I 
fondo.

Pirmoji eilė tautinių kamba
rių Pittsburgho Universitete 
bus pradėta dirbti neužilgo. 
Tai Škotų, čekoslovakų ir Ru-

o

Room

RAKAUSKAITĖ DAI
NUOS LAPKRIČIO 
27, LMD. SALĖJE

Pittsburghiečiai dirba pada
rymui pasekmingo koncerto p. 
Marijonai Rakauskaitei, Lietu
vos operos artistei, kuri čia 
dainuos LMD. salėje šio šešta
dienio vakare, Lapkričio 27 d.

Koncertas prasidės 8 valan-1 
dą. Artistė turės puikų pro-l 
gramą, kurio paklausyti priva-į 
lėtų ateiti kiekvienas Lietuvis.

Pittsburghas yra tik vienas 
iš nedaugelio ko’onijų kuriose 
p-lė Rakauskaitė koncertuos, 
ir ji tuoj apleis Ameriką, nes' 
turi gryžti atgal į Kauną į sa
vo vietą operoje.

DETROIT, MICH

Lietuvos operos artistės Ma-j 
rijonos Rakauskaitės koncertas i 
čia įvyko Lapkričio 18 d., Bar- 
ney Community salėje. Artis
tė sudainavo šešias liaudies dai
nas ir vieną ariją iš Lietuviš
kos operas “Gražina”. Pianui 
jai akompanavo Vietinė, sve
timtautė.

Publikai artistės dainavimas 
labai patiko. Gaila tik kad su
sirinko mažai publikos. Ren
gėjai dėjo dideles pastangas 
to koncerto surengimui, net: 
įžangą mažą nustatė, tačiau 
matyt musų žmones mažai te- 
įvertina gerą dainavimą.

, Koncerto rengimu darbavosi 
į klebonas Kun. Praspalius, L.
1 Ražauskas, P. Gudelis ir kiti.

Svečių į koncertą buvo atva-l 
i žiavę iš Springfield, Šamas-; 
' kiai ir Veiverienė. Iš Cincin-; 
I nati buvo Skinderskiai.

Koncertą paįvairino vietos 
Į jaunuoliai, C. Milašiūtė grojo 
' akordionu, R. Zubrickiutė pa
šoko artistiškai. P'arapijos cho- į 
ras, vedamas Pr. Ambrozaičio, 
sudainavo labai gražiai keletą 
dainų. Už tai yra garbė mu
sų jaunimui.

Viešnia p-lė Rakauskaitė bu
vo priimta p. Sinkevičių na
muose.

P-lė Rakauskaitė taipgi dai
navo iš vietos radio stoties 

| WHI0. Sudainavo dvi liaudies 
dainas ir vieną ariją. Svetim
taučiai gėrėjosi jos puikiu dai
navimu ir gražiomis Lietuviš
komis dainomis.

nuoširdžiai pa- 
už tokį pasek-

PAGERBTI

LIETUVAITĖ KOMPOZITO-s 
RĖ. Margutis rašo kad Day- 
tonietė, p-lė Hy pati j a Mocke
vičiūtė, suharmonizavo kompo
zicijų pianui. Mums yra žino
ma kad Hypatija yra profesio
nalė pianistė, bet dar nežinojo
me kad ji butų kompozitorė. 
Jos kuriniai tilps Margutyje, 
muzikos žurnale, ktižŲ išleidžią 
A. Vanagaitis Chicagoje.

PRANEŠIMAS SLA. 105-os 
KUOPOS NARIAMS. Svarbus 
105 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, Gruodžio 
1 d., paprastoje Vietoje. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti ta
me susirinkime. .

1
Visi tautininkai ir sandariečiai privalo remti tik 

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

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

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

BIRUTES PAMINKLO
PALANGOJ REIKALU

LIETUVOS MOTERŲ ATSI
ŠAUKIMAS VISUOMENEI

Garbingai mihėdamos Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštie
nės Birutės ' skaistų asmenį, 
jos, kaip Vytauto Didžiojo Mo
tinos, vaidmenyje matančios 
kilnų pavyzdį kartų kartoms, 
mylėdamos ir gerbdamos mu
sų didžią pramotę, pasiryžom 
pastatyti jai didingą paminklą 
gražioj jos tėviškėj — Palan
goje.

Tam dideliam darbui atlikti 
1 Kunigaikštienės Birutės Kari
ninkų šeimų Moterų Draugija 
ir šiaulės Moterys sudarė ko
mitetą, kurį’ pavadino “Birutės 
Paminklui Palangoje Statyti 
Komitetas”. Jam pavesta tar
tis su menininkais delei pro
jekto paminklui, • delei vietos 
parinkimo ir lėšų gavimo.

Paminklas turi būti monu- 
mentalinis. Jo projektą dirba, 
dailininkas Grybas, užtvirtins 
žinovų komisija.

Lėšų daug reikės, nes ikšiol 
Lietuvoje statyti 
paminklai daugelį 
nepatvarumu ir 
menkumu.

Tat kreip 
rikes Ljėtu

“nebrangus” 
nuvylė savo 
vertingumo

|r
s į plačią Ame- 
visuomenę ‘pra

šydamos paramos bei pasitikė
jimo musų Šiam širdingam pa
siryžimui.

(Pasirašo) V. Černienė, 
Pirmininkė.

Kun. Birutės K. Š. M. Dr-jos
L. Danauskienė,

Vice Pirmininkė
(šalių Moterų vadė)

ir 
aš

nas, Lietuva, arba galima 
mat prisiųsti, už kuriuos 
jums prisiųsiu pakvitavimą, o 
pinigai bus persiųsti į komite
to sąskaitą Lietuvoje.

Jieva Trečiokienė,
84 Van Ness Place, 

Newark, N. J.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

0. 
M.
jo 
F.

ARTISTĖS RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS 

Lapkričio 12 d., Lietuvių sa
lėje įvyko Lietuvos operos ar
tistės Marijonos Rakauskaitės j 
koncertas. žmonių buvo pil
na salė. Su artiste kartu at
vyko žinomas akompanistas iš 
Tabor Farmos, Mikas Yozavi- 
tas ir pp. Bačiūnai, Tabor Far
mos savininkai.

Rakauskaitės dainos buvo pa
dalintos į dvi dali. Prie jos, 
programe dalyvavo vietiniai, 
A. Vasiliauskas ir Jonas Valiu
kas.

Publika dainomis buvo labai 
patenkinta.

Po programo, M. Rakauskai
tė nuo scenos 
dėkėjo visiems 
mingą vakarą.

ARTISTEI
BANKETAS 

Lapkričio 11 d., p-lė Rakau
skaitė atvyko į Detroitą ir ap
sistojo Fort Selby viešbutyje. 
Tą patį vakarą jos pagerbimui 
atsibuvo tame viešbutyje ban
ketas. Dalyvavo apie 100 sve
čių. Kartu dalyvavo pp. Bačiū
nai ir Mikas Yozavitas.

Vietos Amerikonų spauda—■ 
trys dienraščiai — puikiai at
siliepė apie artistę.

Komisija abiem vakaram— 
koncertui ir banketui—buvo: 
Adv. J. P. Uvick, P. Uvickienė, 

Kratavičienė, M. Siurbiene, 
J. Šimonis; koncerte padė- 
darbuotis M. Aukščiunienė, 
Motuzas ir kiti.

Lapkričio 13 d. artistė, Ra
kauskaitė, pp. Bačiūnai ir Yo
zavitas išvažiavo Bačiūnų au
tomobiliu į Clevelandą, daly
vauti Dirvos redaktoriaus p. 
Karpiaus 20 metų redagavimo 
jubilejuje.

Malonu buvo kad galėjau at
naujinti pažintį su dainininke 
Marijona Rakauskaite, kurią 
nebuvau mačius apie 19 metų.

P-lė Rakauskaitė minėjo kad 
ji prieš išvažiuosiant į Lietu
vą dar dainuos Cleveland, Day
ton, vėl Chicagoje, paskui iš
važiuos ir koncertuos Pitts-I 
burgh, Boston, Waterbury, Bal
timore, Scranton, New York, 
ir dar kaip kur. Gruodžio 15 J 
d. ji apleis Ameriką.

Ponai Bačiūnai yra 
kai garsaus vasarinio 
žinomo Tabor Farma,
dus, Mich. P-lė Rakauskaitė 
rudenop praleido ten atosto
gas. Bačiūnai yra seni drau
gai p-lės Rakauskaitės, iš Chi
cagos laikų, kur ir man teko 
kitados gyventi ir darbuotis.

Ona Aksomaitienč- 
žilinskaitė.

i savin in- 
resorto, 

prie So-

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

“Dirvos” Agentas Daytone

ANGLIS PABRANGO. Čia 
susiorganizavo anglies išvežio- 
tojai, ir išreikalavo sau dides
nį užmokestį už anglies 
žiojimą. Taigi pirkėjai 
mokėti $1.00 • brangiau už 
anglies. D.

BIRUTĖS ŽENKLELIAI „ 
AUKOTOJAMS

išve- 
turi 
toną 

Rep.

NAUJAS laivas 
VĖL VADINSIS 
MAURETANIA

statymo darbas prade-

būnant Lietuvoje šią 
tas Komitetas įgaliojo

Cunard White Star Limited 
direktoriai praneša jog pasiry
žo užvardinti savo linijos nau
ją 36,000 tonų laivą, dabar sta
tomą Birkenheade, seno laivo 
Mauretania vardu, kuris buvo 
pragarsėjęs kaip greičiausias 
jurų laivas, ir buvo visų mė
giamas, o dabar nusenęs ir ga
benamas į Rosyth suardymui.

Ta “atgimus Mauretania”, 
dabar jau dirbdinama, bus pa
leista į vandenį Liepos 28 d., 
sekančią vasarą, o pradės ve
žioti pasažierius 1939 metais.

Tas naujas laivas bus 33,000 
tonų gross ir 36,000 tonų tal
pos; ilgio turės arti 750 pėdų, 
beveik tiek pat kaip senasis to 
vardo laivas. Jis tačiau bus 
pačios vėliausios statybos ir 
įrengimų, ir tik su dviem ka
minais, kaip visus naujus 
vus daro.

Laivas turės tris klesas 
sažieriams — 
ir trečią klesą.

Trečia klesa bus įrengta vi-j 
šokiais patogumais ir'su daug 
vietos žaidimams.

Laivo didumą galima spręs-i 
ti iš to kad jame bus dešimts 
denių, kuomet senasis Maure-1 
tania buvo tik septynių denių.

I

pa
kabino, turistų,

Iš viršmineto atsišaukimo 
matysit kad jau Birutės pa
minklo 
tas.

Man
vasarą,
mane kartu su kita Amerikie
te, Marijona Budreckiene, kad 
mes kreiptumės į Amerikos 
Lietuvių visuomenę tuo reika
lu, ypatingai į Birutės ir kitas 
moterų organizacijas, taip kad 
ir mes Amerikos moterys galė
tume kiek nors prisidėti prie 
to kultūringo darbo.

Komitetas man įtęikė Biru
tės paminklo metalinių ženkle
lių, kurie parsiduoda po 25c. 
Kuri Moterų organizacija no
rėtų tuos ženklelius 
prašau man pranešti, 
lesiu jų suteikti.

Pirmą gražią auką 
kalui suteikė Moterų 
Brooklyne, paaukodama iš sa
vo iždo $10. Ta draugija taip 
pat paėmė 200 tų ženklelių ir 
platina visuomenėje.

Tikiu kad atsiras ir daugiau 
moterų organizacijų kurios 
taipgi tą gražų darbą parems, 
ypatingai visos draugijos ku
rios vadinasi Birutės vardu tu- 

I retų prisidėti nors maža auka 
prie statymo Birutės pamink
lo Palangoje.

Visas aukas galima siųsti 
tiesiai j Komiteto sąskaitą, ku- 

I rio antrašas yra: Birutės Pa
minklui Palangoje Statyti Ko
mitetas, žemės Bankas, Kau

Vietos apskrities šerifas 
skelbė parduodąs Juozo S. 
siliausko du namu už skolas 
bankui. Namai randasi prie 
Birutos gatvės. Akr.oniečiai 
stebisi kokiu budu Vasiliaus
kas tuos namus įsigijo ir įsi
gijęs prasiskolino ir skolų ne
mokant tuos namus praranda.

J. S. Vasiliauskas yra žino
mas ilgus laikus buvęs LRKSA. 
centro sekretorium ir preziden
tu ir ten šeimininkaudamas bu
vo tapęs amžinu prezidentu 
Amerikos Lietuvių Pramonės 
bendrovės. Būdamas tų dida- 
lių organizacijų, .vadu tuo pa
čiu laiku, jis 1919 metais Ak- 
rone bendrovės vardu statydi
no namus. Apie statybą nieko 
nenusimanydamas, jis mokėda
vo šešiems darbininkams dide
les algas. Suprantama, kada 
namas buvo gatavas, jis labai 
brangiai kaštavo, bet darbas 
tų namų statyme buvo toks 
prastas kad šiandien tie na
mai yra arti sugriuvimo, aplei
sti, o tik 18 metų senumo.

Vasiliauskas bebizniaudamas 
Lietuvių pinigais, varde ben- 
drovės bylinėjosi su nekuriais 
Lietuviais, kurie jo klaidas pa- 
tėmydavo ir visuomenei pasa
kydavo. Jisai žarstė 
labai gausiai, ir jo 
bendrovė bankrutavo, 
pinigai žlugo. Jis be
dar ir savo vardu namų įsigi
jęs, kaip dabar žinoma.

Vienu tarpu jis paskolino iš 
LRKŠA. $40,000 ir užstatu už 
tuos pinigus davė 13 akrų far- 
melę, kuri ir šiandien tebėra 
LRKSA. globoje. Farmelė ap
leista, piktžolėmis apžėlus, o 
LRKSA. moka už ją taksus ti
kėdamas kada nors atgauti sa
vo pinigus. Dabar Vasiliaus
kas ramiai sau sėdi rodos Bal- 
timorėje. Jo agentėliai jieško 
jo ir norėtų susižinoti.

J. GRIGAŠ šu savo sunais 
prie savo namo, 494 Warner 
avė., užsidėjo automobilių tai
symo ir jiems dalių pardavimo 
įstaigą. Grigai yra visų my
limi, todėl tikisi kad prie jų 
kreipsis Lietuviai ir juos pa
rems. Jie yra Dirvos skaity
tojai. Kalnas.

pa-
Va-

pinigus 
valdoma 
žmonių 

to buvo

GURINSKAITĖ Monika, 44 m., 
mirė Lapk. 10, Chicagoje, 

kur buvo ir gimęs.
BALTUŠKA Jonas, 46 metų, 

mirė Lapk. 19, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Užkalnių k. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

RAGAUSKAS Alekas, rastas 
negyvas anglies kasyklose 
Govern Coal Co., Lapkr. 6, 
Shenandoah, Pa.

PAJAUJIS Antanas, 50 metų, 
mirė Lapk. 2, Tuscarora, Pa. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

RAKAUSKAS Juozas, 42 me- 
į, tų, užmuštas anglies kasyk

lose, Lapkričio m., Tamaąua, 
i Penna.
PAULIUKAS Tarnas, užmuš-

I tas automobilio Lapk. 5 d., 
Grand Rapids, Mich.

KVADAITIS Pranas, 42 metų, 
mirė Lapk. 10, Chicagoj. — 
Gimęs Tauragės m. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

NAUSĖDA S., mirė Lapk. 3, 
nukrisdamas nuo laiptų į 
skiepą Detroit, Mich.

i CUZELIS Laurinas, 64 metų, 
mirė Lapkr. 10, Clevelande.

PAŠKEVICIENĖ Kastancija, 
seno amžiaus, mirė staiga 
išėjus iš bažnyčios, Lapkri
čio 7 d., Pittsburgh, Pa.

ANDREICIKAS Juozas, 42 m. 
amžiaus, mirė Lapkričio 7, 
Nerv Iiaven, Conn. — Laz
dijų par., Burbiškiu k.

STANKUS Kazys, 48 metų, 
mirė Lapkr. 11, Chicagoje.

I — Jurbarko par., Greičių k. 
Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

RUDMINAITĖ Geraldina, 7 
metų, mirė Lapk. 11, Chiea- 
goje, kur buvo ir gimus.

MINAUSKAS Zofija, pusamžė, 
mirė Lapk. 13, Chicagoje.— 
Telšių ap.į Alsėdžių parap., 
Grumblių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

RYMAS Vincas, 48 metų, mi
rė Lapk. 13, Chicagoje. — 
Darbėnų miestelio, Kretin
gos ap. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

JANKAUSKAS Pranas, 42 m., 
mirė anglies kasykloje Lap
kričio 10, Pittsburgh, Pa.

JASUKEVICIENĖ. mirė Lap
kričio mėn., Paterson, N. J.

JOKŠAS Juozas, 64 metų, mirė 
Lapkr. 14, Chicagoje. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

WHEELER Bronė (Gaubaitė), 
30 metų, mirė Lapkr. 13 d., 
So. Boston, Mass.

TVERAGIENĖ Joana, 43 me
tų, mirė Lapkr. 12, So. Bos
ton, Mass. — Telšių parap. 
Amerikoj išgyveno 32 m.

Brighton, Mass. Nelaimė at
sitiko bešaudant į taikinį. 

ARLAUSKAS Vincas, 59 me
tų, nušautas Lapkr. 14 d., 

STEPONAVIČIENĖ Pranė, mi
rė Lapk 11, Mahanoy City, 
Pa.

DRANGINIENĖ Gertrūda, mi
rė Lapk. 14, Mahanoy Ci
ty, Pa.

GRUMBINAS A„ užsimušė iš
šokdamas iš trečio aukšto, 
Lapkr. 12, Toronto, Ontario, 
Kanadoj.

MICKEVIČIUS M., 52 metų, 
mirė Lapkričio 13, Newtown, 
Pa.

VALUKAS Andrius, mirė Lap
kričio 8, New York, N. Y.

STEPONAVIČIENĖ Juzė, 67 
metų, mirė Lapk. 8, Tores- 
dale, Pa. — Baisogalos par. 
Amerikoj išgyveno 45. me
tus.

BURCIKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 17, Chicago
je. — Biržų ap., Papilės p., 
Kubilių k. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

ŪSIENĖ Ona, pusamžė, mirė 
Lapkr. 17, Chicagoje. — Ša
kių ap., Naumiesčio p., Bart
kų kaimo. Amerikoje išgy
veno 33 metus.

MARTINAITIS Vincas, 73 me
tų, mirė Lapk. 7, Baltimore, 
Md. Gimęs Šiauliuose. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

LUKŠIKAUSKAS Pijus, 53 m., 
mirė Lapkričio mėn., Balti
more, Md.

BUINIAUSKAITĖ Elena, 9 m. 
mirė Lapk. mėn. Kearny- 
Harrison, N. J.

ALEKSIENĖ G., sulaukus se
natvės mirė Lapkričio m., 
Baltimore, Md.

VITKUS Jurgis, pusamžis, mi
rė Lapk. 16, Chicagoje. Gi
męs Telšiuose. Amerikoje 
išgyveno 83 metus.

MATKAITIENĖ Amelia (Stan- 
tžaitė), mirė Lapkr. 17, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Žaga
rės par., Spaigių k. Ameri
koje išgyveno 24 metus.

MATUSEVIČIUS Stasys, mirė
Obras Rio Pardo, Brazilijoje. 

—(----------------------------------—
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.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas, 
platinkit ją tarp savo draugų.

kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

i

platinti 
o aš ga-

tam rei- 
Vienybė,

J. Žemantauskas
N O T A R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

PRANCŪZIJOJE, atidarytas 
naujas ir ilgiausias tunelis, 
kuris sujungia Saint-Die ir 
Sainte-MarieAux-Mines slėnius 
Vosges kalnuose. Tunelis ei
na po kalnais, aplink kuriuos 
pirmini! imdavo 24 
apvažiuoti. Dabar 
gyventojai susisieks
minutn. Tunelis yra 4 mylių 
ilgio. Jo iškasimui dirbo 1500 
darbininkų keturis metus.

valandas 
tų slėnių 

per 15

SKAITYKIT VIENYBĘ'
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvienas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava.
Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metų $3.75.

Užsisakydami Vienybę rašykit:

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

J LIETUVĄ
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EUROPA - - Lapkričio
NEW YORK - Gruodžio 
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2
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Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bre- 
merhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN IINE® 
NORTH GERNiAN 1L0YD 

1430 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
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Gerb.

SPRAGILAS
Vienas politikierius turi 

kapitalistą draugą, kuris jį 
išprašo už tam tikrą “los-i 
ką” neremti to dalyko —į 
ir tas atstovas iš kailio ne
riasi rėkdamas prieš.

Kitas turi savo vaiką ku
riam nori gauti paskyrimą' 
į ■ aukštą valdišką vietą — 
jis pasako prezidentui arba 
kitam kokiam kad sutiks 
remti tą sumanymą jeigu į 
jo vaikui bus duotas dar-' 
bas ir riebi alga.

Kitas atstovas turi savo 
pačios brolį, kitas dėdę, ki
tas kitokį giminę, ir jis gie
da tą pačią giesmę: jeigu 
aš gausiu tą ir tą tai aš pa
remsiu tą ir tą sumanymą, 
o jeigu ne — balsuosiu 
prieš....

Paskui vėl, kitas atsto-1 
vas žinodamas kad jis val
džioj neturi įtekmės, pasi
siūlo tam ar kitam pašali
niam, arba kitam atstovui, 
arba priešingai pusei kad 
jis pagelbės tą ir tą suma
nymą atmesti, jeigu jam' 
bus padaryta tas ko jis' 
prašo, o jeigu jo reikalavi-Į 
mas nebus patenkintas, jis 
tyčia balsuos už....

Kurie manot ir tikit kad; 
kur nors kokie atstovai su
ėję atstovauja jus, verčiau; 
eikit ten patys save atsto-' 
vauti.

Dar nebuvo tokio sutvė
rimo kuris turėdamas pri
ėjimą prie jūsų pinigų, jų 
nesigrobtų sau, o kada jų 
būna permažai, išgalvoja ir 
uždeda jums naujus tak
sus.

Už tai Kongrese per mė
nesių mėnesius eina pešty
nės ir barniai ir skirsty- 
maisi kas ką rems, kokią 
pusę palaikys ar atmes — 
kurie su kuo gali sudaryt 
kokius pažadus, išsirupint 
saviems geresnes vietas, ir 
pasidaryt sau daugiau pi
nigų.

Iki keli šimtai atstovų iš
sidera sau ir savo gimi
nėms ir rėmėjams ko rei
kia, praeina pusė metų, ir 
iš Kongreso mes girdim 
tik riksmus ir barnius ne
va už musų gerovę....

¥ * *

Kas išrado tokią Demo
kratiją kokią mes šiandien 
turim, buvo labai gudrus 
mekliorius.

Demokratija yra priemo
nė įsigyti sau turtus ir po
litišką garbę, ir pasidaryt 
save diktatorium, ko nega
li atsiekt tiesiog.

Tie kurių žmonės nenori 
savo valdininkais turėti, į 
valdžią patenka suorgani
zuodami savo stiprias gau
jas, kurie liežuvius iškišę 
laksto, dirba iki jie įsiver
žia į “žmonių atstovus”.

Žmonės tada būna užmir
štami iki kitų rinkimų, o 
prasideda rugiapjūtė ir at
silyginimas giminėms ir 
draugams už jų pasitarna- 
vimą.

Taigi, mano mieli ir mie
los vyrai ir moterys, jeigu 
jus girdit iš Kongreso tik 
barnius ir ergelius ir tąsy
mąsi už tai ar tai ar ką ki
tą, tai žinokit kad tie er
geliai eina ne dėl to kad 
tie įnešimai ar sumany
mai ar Demokratiškai sa
kant “biliai” negeri, ale to
dėl kad politikieriai šimtą 
kartų nuspjaus ant visuo
menės reikalų ir gerovės, 
ir ištisą mėnesį ar pusę 
metų rėkaus ir spirsis prieš 
vieną kokį naudingą suma
nymą, jeigu už to sumany
mo parėmimą nebus paža
dėta jo giminei ar jo rėmė
jui kokia nors šilta vietelė. 
' Taigi, tikėkit man arba 
ne. Kad ir netikit, turit 
mokėti aukštus taksus ir 
kitokius mokesčius varde 
Demokratijos, kad politi
kieriams butų lengviau ir 
geriau pasaulyje gyventi.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

Kaip Politikieriai Demo
kratijos vardu Žmonėms 

Kailį Lupa.
Aną mėnesį aš pasako

jau jums kaip politikieriai, 
pavertę Demokratiją į šy
vą kumelę, ant jos jodinė
dami visokių savo naudai 
stebuklų pridaro.

O dabar pasakysiu jums 
kodėl Demokratiškiausios 
Šalies Pasaulyje Demokra- 
tiškiausio Kongreso atsto
vai kaip maži vaikai De
mokratijos vardu durnių 
lošia, o žmonėms kailius 
lupa ir sau kišenius pildo
si taksų mokėtojų pinigais.

Tikėkit arba ne, ale gerb. 
Spragilas pažysta visokias 
Demokratijas ir ką pasako 
tai ne iš piršto išlaužta.

Prezidentas nori paleng
vint darbininkams, padaryt 
daugiau darbų, surinkt iš 
kapitalistų daugiau taksų 
ir pagerint visą gyvenimą.

Prezidentas nori pagel
bėt ūkininkams jų derliaus 
sukontroliavime ir pelnų 
sustiprinime.

Prezidentas nori sutvar
kyt darbo valandas ir dar
bininkų algas, kad nereik
tų dirbti daug valandų už 
mažai atlyginimo.

Prezidentas nori padi
dint prekybą su kitomis ša
limis.

Arba jeigu koks atsto
vas sumano ką gero šaliai 
arba darbininkams arba 
mažiems biznieriams —

Jeigu prezidentas arba 
tas sumanytojas butų dik
tatorius — tuoj sumany
mas butų įvestas ir pradė
tų veikli. Visiems žmo
nėms tuoj pradėtų darytis 
geriau, ir nereiktų taip il
gai laukti ir dantis atkišus 
žiūrėti kas kada ką pada
rys.

« v *

O kaip dabar yra? Da
bar sumanymą turi apkal- 
bėt apie šimtas senatorių ir 
virš keturi šimtai žemesnių 
atstovų, o mes tik vėpsom 
ir nežinom ką jie padarys.

Kaip tie visi senatoriai ir 
atstovai gavo sau teisę tai 
svarstyti? Nugi mes pa
tikėjom jiems kad visokie 
klausimai liečianti musų 
reikalus turi būti “didu
mos” nubalsuoti....

Kas ta diduma? Ugi ke
li šimtai atstovų, kurie rei
škia tik savo nuomonę, o 
šimto milijonų piliečių.

Keli šimtai atstovų pasi
daro “diduma”, kuri neva 
kalba ir rėkauja už mus, 
nors apie musų reikalus 
mažai išmano ir dar ma
žiau rūpinasi.

Taigi, jeigu prezidentas 
nori pagerint darbininkų 
būvį, jis negali pasiklaust 
darbininkų ar jie to nori, 
ale tų atstovų, kurie turi 
padaryti tarimą ir “didu
ma” sutikti ant to ar to 
klausimo....

Na ir štai kaip pradeda 
darytis tos “didumos” ir 
“mažumos”;.

TMD. REIKA
LAI

Nariai Gaus Gerų Nau
jų Knygų 1938 M.

Nuo pat pirmos dienos po 
TMD. seimo įvykusio Liepos 4 
d. Chicagoje, centro valdyboje 
prasidėjo gyva darbuotė ir ji 
eina pirmyn. Kadangi TMD. 
reikalai buvo užleisti per ke
letą metų, dabar vienu kartu 
norint sutvarkyti reikalinga 
gana padirbėti, ypatingai tenka 
vesti plati korespondencija.

Kad ir man, per pirmus tris 
mėnesius jau teko parašyti su
virs 50 laiškų ir tai dar ne vi
sas TMD. turtas ir reikalingi 
dokumentai surinkta. Bet bė
gyje sekančių trijų mėnesių 
aš tikiu kad TMD. reikalai bus 
pilnoje tvarkoje.

TMD. sekretorius p. Kaspa
raitis jau savo keliu yra pra
nešęs kad nariams naujos kny
gos iš Lietuvos jau užsakytos 
ir šiomis dienomis tikimės jas 
gauti ir pradėsime siuntinėti 
užsimokėjusiems nariams.

TMD. knygyne buvo dar 38 
pilni kompletai Dr. Kudirkos 
Raštų. Iš jų 30 kompletų par
davėm Spaudos Fondui Kaune, 
tokiomis sąlygomis: gauname 
$100 pinigais ir dviejų šimtų 
dolarių vertės pasirinkti jų iš
leistų knygų. Dr. V. Kudirkos 
Raštai pasiųsti į Lietuvą Rug
pjūčio 4 d.

PADOVANOTOS KNYGOS
Sulyg TMD. seimo tarimo, 

kad atsišaukusioms mokslo įs
taigoms ir knygynams dova
noti TMD. knygų, iki šiol jau 
pasiųsta po vieną egzemplio
rių iš pas mus esamų knygų ir 
duotas įsakymas kad knygius 
p. Strimaitis irgi pasiųstų po 
vieną egzempliorių pas jį esa
mų, šioms įstaigoms: Peabody 
Library, Baltimore, Md., re
komendavo Dr. A. želvis; an
tras, Library of Congress, Wa- 
shington, D. C., rekomendavo 
Lietuvos Ministeris P. žadei- 
kis; trečią, University of Wis- 
consin, rekomendavo Prof. Al- 
fred Šen; ketvirtas, Mariana- 
polis College, rekomendavo 
Kun. Dr. J. Navickas. Po ma
žiau pasiųsta į Detroit Public 
Library, J. V. Girdvainiui į 
Kauną, Princeton Universite
tan Prof. H. H. Bender’ui ir 
kitiems. Taigi knygų truputį 
apmažinom.

KITI REIKALAI
Mano leistos krivūlės keliu 

TMD. centro valdybos nubal
suota vienbalsiai esamas kny
gas pardavinėti tik už 25% 
jų nominalės vertės, apmokant 
net pasiuntimo kaštus. Taigi 
Amerikos Lietuviai mylinti ap- 
švietą ir knygų skaitymą turi 
gerą progą įsigyti gerų knygų.

V. K. Račkauskas iš Kauno 
mums praneša kad Spaudos 
Fondas išpardavęs musų leis
tus Dr. Vinco Kudirkos Raštus 
mano išleisti kitą dapildytą Dr. 
Kudirkos Raštų laidą, ir sako 
kad leidžiant naują laidą butų 
galima naudoti senąsias klišes, 
kurios kainavo daug pinigų, ir 
prašo sužinoti ar jos nėra su
naikintos. Aš tuo reikalu jau 
kreipiausi į kelis asmenis, tuo 
laiku buvusius TMD. reikalų 
priešakyje, bet iki šiol dar ne
teko klišių surasti.

Clevelandietis uolus TMD. 
darbuotojas šiais metais, klau
sia viešai per organą TMD. 
centro valdybos ką mes daro
me gavimui sekantiems 1938 
metams knygų.

Sekančiais metais mes TMD. 
nariams duosime mažiausia dvi 
naujas knygas, o gal ir tris. 
Vieną mes gausime iš Spaudos 
Fondo už Dr. Kudirkos Raštus. 
Antrą manome gauti prieina
momis sąlygomis Pasaulio Is
torijos trečią tomą iš Kultū
ros Bendrovės Šiauliuose. Ir 
trečią, kokia išeis nauja iš 
spaudos, kuri bus musų na
riams įdomi. Musų manymu, 
knygos mums labiausia tinka 
mokslinio turinio arba paveik-
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LIETUVOJE rūpinamasi gerinti namų ūkį, ir tam tikslui užlaikoma instruktorės, šiame vaizde matote žemės 
Ūkio Rūmų namų ūkio instruktorių suvažiavimą Kaune. Viršuje — suvažiavimo prezidiumas; kalba Rūmų vice 
direktorius Agr. Vladas Tiškus. Apačioje — suvažiavimo dalyviai. (Paveikslas iš “šeimininkės”.)

šluotos Lietuvos vaizdais ir tp.
Butų gerai kad apie knygas 

kuopų nariai pakalbėtų savo 
susirinkimuose ir pageidavimą 
pareikštų viešai TMD. organe 
“Sandaroje”. Tada ir centro 
valdybai butų geriau orientuo
tis. Kad ir apie mano suminė
tą III tomą Pasaulio Istorijos 
— ar TMD. nariai jo pagei
dauja?

Racino, Kenosha, Detroito,

$ 1938 Kalendoriai po 25c
*

Seni Dirvos skaitytojai vie
ną Kalendorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir tak
sų apmokėjimui.

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaitės
4. Motina ir Mergaitė Sodne
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. žiema su Briedžiais
8. Du Meilužiai
9. šv. Teresė
10. Dievo Motina
11. šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose
13. Vytauto priesaika
14. Kražių Skerdynė
15. Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

(Užsisakydami kalendorių pa
žymėsit numerį ir vardą.)

Užmokestį galit siųsti pašto 
ženkleliais. Persiuntimo kaštų 
reikia pridėti 5c už vieną, 10c 
už tris. Pirkti šių kalendorių 
galit gauti kiek norit, po 25c.

KAI MOKSLININKAI NE
TURI KĄ VEIKTI. Niekas 
nežino kuria žandų puse karvė 
atrajoja. Nei Washingtono 
valdžia nežino — dėlto išsiun
tė mokslininkų komisiją patir
ti. Ekspertai tyrinėjo, ir at
rado.... kad karvė atrajoja 
abiem žandų pusėm, visai be 
išanksto nusistatymo.

AMERIKOJE daugelyje vai
stinių galima gauti visko: laik
rodžių, žaislų, puodų, radio, sal
dainių, bet ne visada vaistų... 
Senovės Egipte vaistus parda
vinėti galėjo tik kunigai. Ko
rėjoje vaistų pardavėjai netu
ri teisės, jei neužsidėję dide
lės skrybėlės, kurios bryliai tu
ri būti ne mažesni viena pusė 
iki juostos....

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street

UTICA, N. Y. 

Clevelando, Chicagos ir kitų 
kolonijų Tėvynės mylėtojai 
dirba ir kviečia kitus talkon. 
Bet kas pasidarė su Brookly- 
nu, Bostonu, Baltimore, Phila- 
delphia, Pittsburghu? Tose’ko- 
lonijose irgi kitados buvo kar
štų tėvynės mylėtojų-patriotų. 
Kur jie dabar? Atsiliepkit ir 
stokit dirbti!

Feliksas Motuzas, 
TMD. Pirmininkas.

MONTREALE
“ROŽIŲ VAKARAS”

Lapkričio 27 d., Rumunų
salėje, Ibberville gatvėje, Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius 
rengia šokių vakarą, kurį pa- 
krikštino “rožių vakaru”, nes 
bus šokama gėlių valcas, į ku
rį merginas pakviesdami vai
kinai bus prašomi nusipirkti 
po rožę.

šio vakaro pelnas paskirtas 
surengti Kalėdinę Eglutę Mon- 
trealo Lietuvių vaikučiams.

Rengimo komisiją sudaro 20 
sąjungos narių, vadovaujant 
Sakalui ir Jesučiui. Visi Mon- 
trealo Lietuviai kviečiami į šį 
“rožių vakarą” atsilankyti.

V.

KALĖDINĖ 
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

New York-Klaipėda
Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GRIPSHOLM Gruodžio 8
DROTTNINGHOLM Sausio 22 
Sutaupysit pinigų pirkdami 

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

Swedish American Line
636 Fifth Avė. and W. 51st St. 
Rockefeller Center, N. Y. City
Chicago, III. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

"DIRVOS’ VAJAUS EIGA
NAUJI “DIRVOS•

“Dirva”, yra mėgiamiausias 
laikraštis Amerikoje, ką paro
do nuolatinis naujų skaitytojų 
augimas, štai eilė naujų skai
tytojų:

Keršis M,, vietinis.
Alice Baltušis, vietinė,
Gurbis Julia, vietinė,
Anelė Raižis, vietinė,
K. Nekrošius, vietinis, išra

šė Lietuvon savo motinai Ad,
Nekrašienei.
Vertelis J., Akron, O. 
Bigaila Ant,, Fostoria, O. 
Liet. Naujienos, Philadel- 

phia, Pa.
Kalėda D., Pittsburgh, Pa.
Kuizinas J., Pittsburgh, Pa.
Podonevich W., Gastonville, 

Pa.
Mrs. A. Zeekus, Pottsville, 

Pa.
Feiix Stulga, Elwood City, 

Pa.
Kozentis A., Detroit, Mich.
Deninis Peter, Detroit, Mich.
Rudnickas Wm., Fountain, 

Mich.
Kemzūra Chas., Los Ange

les, Cal.
Mrs. Bernice Chapman, Los

Angeles, Cal.
Mary Sudges, Auburn, III.

” SKAITYTOJAI
Ralph Malesky, Oak Hill, 

W. Va.
Macerauskas J., Allston, 

Mąss.
Herman J., Glen Dale, W.Va.
Shumski Stan., Elm Grove, 

W. Va.
Grizas J., Rochester, N. Y. 
Samuolis P., Rochester, N.Y. 
Butrimaitis V., Rochester, 

N. Y.
Urbonas K., Flin Flin, Ka

nada.
KAS DAUGIAU?

Dabar yra pats laikas išsi
rašyti Dirvą: kurie išsirašys 
sau, gaus per 13 mėnesių už 
tą pat kainą, $2.00. Dirva eis 
iki pradžiai 1939 metų.

Dabar . geriausias laikas iš
rašyti Dirvą savo giminėms į 
Lietuvą Kalėdų dovanų, ir sa
vo draugams ir giminėms šio
je šalyje ir Kanadoje.

Su kiekviena metine prenu
merata duodama puikus kalen
dorius dovanų.

Pinigus siųskit laiške, aiškiai 
įrašydami savo antrašą ir ant
rašą to kuriam Dirva turi bū
ti siunčiama.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

SKAITYKIT MARGUTJ
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 

Kaina Metams $2.00
Išrašykit Margutį savo vaikams, lai jie seka jame 
talpinamus Lietuviškos muzikos ir dainų šmotelius 

Lai mokinasi ir dainuoja Lietuviškai!

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avenue Chicago, III.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 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 durpes apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

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

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

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

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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NAMAI — DIDŽIAUSIA 
NELAIMIŲ VIETA

PENKIŲ REDAKTORIŲ 
DĖMESIUI

Ą MERIKOS lietuvių tautinės minties spauda — Vieny- 
bė, Dirva, Sandara, Amerikos Lietuvis ir Margutis. 

Šie laikraščiai, kaip jau sykį Dirvos redaktorius Karpius 
yra išsireiškęs, užima labai geras strategiškas pozicijas. 
Tiesa, nėra tos lietuviškos kolonijos, kurioje šie laikraš
čiai neturėtų savo skaitytojų.

Kadangi tautinė spauda dabar tikrai gali pasigirti 
darnumu ir bendra ideologine linija, tai gal butų laikas 
tų penkių laikraščių redaktoriams pagalvoti ir apie ben
drą informacijų šaltinį, be to, geresnį spaudos platini
mo būdą.

Kodėl, pavyzdžiui, Amerikos lietuvių tautinė spau
da negalėtų turėti bendrą savo korespondentą Lietuvo
je? Toks specialis korespondentas, šių penkių laikraš
čių apmokamas, galėtų teikti mums nuolatinių informa
cijų iš Lietuvos. Tokio korespondento išlaikymas Lie
tuvoje penkiems laikraščiams labai nebrangiai apsieitų, 
o naudos butų nepaprastai daug. Svarbesnes žinias, ku
rias dabar Amerikos lietuvių laikraščiai dažniausia gau
na pora savaičių praėjus po įvykio, toks specialis kores
pondentas galėtų telegrafuoti tiesiog Vienybės dienraš
čiui, o šis tuojau perduotų savaitraščiams.

Kalbant apie tokio specialio, bendro korespondento 
reikalą, taip pat butų gerai, kad Amerikos lietuvių tau
tinė spauda turėtų vieną apmokamą keliaujantį agen
tą, kuris nuolatos važinėtų po kolonijas, jieškodamas 
šiems laikraščiams nauji) skaitytojų ir rinkdamas mo
kesčius iš senųjų, dažnai neprisirengiančių užsimokė
ti prenumeratą.

Toks keliaujantis spaudos agentas, kaip ir anas 
bendras korespondentas, galėtų atlikti didelį, tiesiog mil
žinišką, darbą musų kultūros dirvoje.

Taigi, kaip agentas, taip ir korespondentas, butų 
naudingi ne tik Amerikos lietuvių tautinei spaudai, bet 
ir abiejų šalių bendriems intelektualiniams santykiams. 
Eidamas savo rūšies tautinės spaudos “ambasadoriaus” 
pareigas, toks korespondentas, žinoma, būdamas sąmo- 
'ningu žmogum, dar galėtų patarnauti ir Lietuvos lite
ratūrai, kurios atstovai, ypač jaunesnieji, šiuo metu taip 
negailestingai mažai žinomi Amerikos lietuviuose.

Amerikos lietuvių spaudos atstovas turėtų rūpintis 
Lietuvos menu ir literatūros propaganda šiapus vande
nyno. Jam padedant, Vienybė, Dirva, Sandara, Ame
rikos Lietuvis ir Margutis savo skaitytojams galėtų 
teikti ne tik bešališkų ir teisingų informacijų apie ben
drą Lietuvos politinį, kulturinį ir ekonominį gyvenimą, 
bet taip pat šie penki laikraščiai, savo bendro keliaujan
čio agento padedami, galėtų platinti naujai išėjusius Lie
tuvos rašytojų veikalus.

Taigi, bendras Amerikos lietuvių tautinės spaudos 
keliaujantis agentas, kaip ir anas sąmoningas korespon
dentas, platindamas visus šiuos penkis laikraščius, sykiu 
galėtų skleisti, pavyzdžiui, Vilniaus vadavimo idėją. Jis 
galėtų pardavinėti Vilniaus pasus, ženklelius, steigti 
naujus VVS skyrius Amerikoje. Be to, toks keliaujan
tis agentas galėtų platinti ir literatūrą, kurią siuntinė
tų specialis bendras Amerikos lietuvių laikraščių ko
respondentas Lietuvoje.

Baigiant, reikia pastebėti, kad šiems dviems pasiū
lymams įvykdyti reikia tik gero noro, daugiau nieko. 
O kiek butų naujos bendrajai musų lietuviškajai kultū
rai, tai tuo tarpu net‘negalima įsivaizdinti.

Juozas Tysliava,
Vienybės Redaktorius.

Namų nelaimės priski
riama dviem priežastims: 
viena yra neatsargumas, 
antra, panaudojimas netin
kamų padargų ne vietoje, 
kaip paveizdan kėdės vie
toje kopėčių ką nors aukš
čiau siekiant ar taisant, ir 
tt. ir tt.

Daug namuose nelaimių 
atsitinka ir iš priežasties 
laiku neaptaisymo ar už
leidimo vietų ar dalių.Namai yra pavojingiau

sia šiais laikais pasaulyje 
vieta! Tikėkit arba ne, da
bartiniais laikais namuose 
įvykstančios nelaimės yra 
pats svarbiausias nelaimin
gų atsitikimų klausimas1 Cojghlin’ui 
su kuriuo Amerika susidu- kalbas, po to kai Coughlin 
ria. paskiausia įžeidė Preziden-

1936 metais, nuo įvairių tą Rooseveltą Spalių 5 d. 
nelaimingų atsitikimų mi
rė 110,000 žmonių. Iš to 
skaičiaus, apie 39,000 suti
ko nelaimingas mirtis na
muose. Taigi, daugiau ne
gu užmušta automobiliais 
arba kitoj kokioj paskiroj 
nelaimių srityje.

Jau padaryta geroka pa
žanga apsisaugojimui nuo 
nelaimių darbavietėse. Ke
li desėtkai metų atgal dar
buose kasmet žūdavo iki 
35,000 žmonių. 1936 me
tais žuvo tik 18,000, reiškia 
nelaimės pusiau sumažėjo, 
įvedus visokias apsaugoji
mo priemones.

Dabar pradedama rūpin
tis rasti budus išvengimui 
nelaimių namuose, sumaži
nimui žūstančių skaičių.

Tam tikslui, Amerikos 
Saugos Muzejus New Yor
ke paskyrė net dvi dova
nas, $500 ir $250, už išra
dimą praktiško programo, 
kucis butų galima vykdyti 
išvengimui naminių nelai
mių.

Šalia nelaimingi) mirčių 
namuose, kiti šimtai tūks
tančių žmonių susižeidžia 
laikinai arba ant visados.

Patirta kad darbininkų 
susižeidžia namuose dau
giau negu dirbtuvėse arba 
šiaip darbuose.

POPIEŽIUS galutinai 
užtvirtino Detroito arki
vyskupo uždraudimą Kun. 

sakyti radio

KĄ LIETUVA TURĖS 
NEW YORKO PA
RODOJE 1939 M.

Jau gauta žinios kad Lietu
va priėmė Suv. Valstijų Prezi
dento Roosevelt’o kvietimą da
lyvauti New Yorko Pasaulinė
je Parodoje 1939 metais.

Kaune pasirašyta laikina su
tartis su tam tikslui atvykusiu 
į Kauną Parodos Komisijonie- 
rium Albin E. Johnson. Ta su
tartimi einant Lietuva turės 
savo atskirą paviljoną gražioje 
vietoje, arti inėjimo, II sekci
joje, Lot No. 3, viso 10,000 
ketvirtainių pėdų, kaimynystė
je Čekoslovakijos, Rumunijos 
ir Belgijos paviljonų. Lietuvos 
paviljonas turės šiuos skyrius:

1. Reprezentacinę - turistinę 
salę; čia lankytojai gaus visus 
paaiškinimus kokių kas pano
rės.

2. žemės ūkio, prekybos ir 
pramonės.

3. Trečiame skyriuje bus 
parodyta ką Lietuva yra nu
veikus per pirmus atgautos ne
priklausomybės 20 metų.

4. 
rius; 
žyba

Pritaikomo meno sky- 
čia bus ir audiniai ir dro- 
iš medžio; ir 
Grynas menas.

MANO MOTINAI
Aš beldžiau į plataus okeano duris, 
Jaunystės rankos taip gražų tolį siekė... 
Mano sapnuos lakiojo beribė viltis, 
Gyvas pasaulis iš tavo namo kvietė.

LIETUVIŲ RAŠOTOJAS IR FILOSOFAS VYDŪNAS KAUNE

Valstybės Prezidentas Antanas Smetona su žymiu Lietuvių rašytoju filosofu Vy
dūnu iš Tilžės, lanko Lietuvių Moterų Dailininkių Meno Parodą Kaune. Vydūnas 
specialiai buvo atvykęs į parodą. (Skaitykit straipsnį apačioje). Tsb.

NORI LITERATŪRINIO BENDRAVIMO SU 
LIETUVIAIS IŠEIVIAIS

Vąlančiaus, Jablonskio, že-
raštai, Biliūnas, Vaižgantas, Krėvė,

♦--------------------------- —-----------------------
DR. VYDŪNAS APIE NAUJUMUS 

LIETUVOJE

Tais laikais žmonės 
apsirengę, bet juose matėsi 
lyg nebūtų jiems žm'oniš-

nauja. Kai dabar Kaune 
prisimena: kokį jį mačiau 

Taip, dabar Kaunas visiškai pasi-

SOVIETŲ RUSIJA 
ATSIMETA?

Iš tarptautinių sluogsnių 
ateina žinios jog Sovietų 
Rusija pasiryžo baigti rū
pinusis Ispanijos lojalistų 
rėmimu, kas turi l„.i„-i_ 
pą reikšmę.

Pirmiausia, 
tins sukilėlių vado 
lo Franco laimėjimą.

Matomai sovietų carai 
įsitikino kad jau nėra vil
ties sukilėlių laimėjimus 
paversti komunistiniu per
versmu.

Kitas dalykas, sako, so
vietams paveikė Britanijos 
užtikrinimas kad Franco 
laimėjimas nebus tai Mus- 
solinio laimėjimas: Italija 
Ispanijoje netvarkys. Bri
tanija jau pati sudarė su
tartis su Ispanija ir bando 
ten įsigalėti.

Rusija turi savo didelį 
rūpestį po šonu — santy
kius su Japonija, kurie so
vietams labiau galvą ėda 
negu gelbėjimas tolimoje 
Ispanijoje įsisiautusių ko
munistų.

keliario-

tas pagrei-
Genero-

Sovietams butų paika ai- 
kvoti medegą ir pinigus Is
panijos kairiųjų gelbėji
mui, ypač kada jie neturi 
jokios vilties laimėti, kuo
met didžiausia pagalba ir 
visokia medega reikalinga 
turėti prieš Japonus.

Rusijai nutarus sulaikyti 
gelbėjimą Ispanijos kairių
jų, ir Hitleris praneša lai
kysis neutrališkai Ispanijos 
klausime. Išrodo tada kad 
Rusijos buvo kaltė už iš
statymą pavojun Europos 
taikos, kaip tik Ispanijoje 
kilo karas ir Sovietų Rusija 
su viso pasaulio komunis
tais šoko kairiesiems gel
bėti.

PADĖKOS šventė anks
tyvųjų Amerikos kolonistų 
buvo paimta nuo Indijonų. 
Amerikos valstybine švente 
ji padaryta Prezidento Lin- 
kolno aktu 1864 metais — 
paskirta ketvirtas arba 
paskutinis ketvirtadi e n i s 
Lapkričio mėnesį.

1TALIJ A pasidir b d i n o 
tris naujus submarinus.

Pilnos šio pilko miesto gatvės moterų, 
Bet jos visos yr’ motinos kitų vaikų... 
Klaidžiojančios akys sutinka daug akių 
Brangi, motinėle, aš jieškau tik tavų...

Tu kitiems esi tik praeivė moteris, 
Mano motinėlė, laimužės šaltinis... 
Taip gera tavo name. Dabar aš matau 
Kad nei už tolimo okeano nėr geriau...

Aš beldžiau j plataus okeano duris,
Jaunystės rankos siekė viliojantį tolį... 
Nėra laimės peržengus tavo slenkstį, 
Motinėle, čia tau gėlės ir mano širdis... 

“L. A.” Ona Pucetaitė.

V O R S K L A
Kai Lietuva iš Gedimino miesto 
Atsidaužė į Vorsklą — Rytų uolą, — 
Sugrįžo palaužta, dvasia nupuolė, 
Ir vis nebepajėgia atsitiesti.

Lygybę, laisvę buvo ji praradus,
Brolybę svetimieji jai suskaldė;
Gedimino miestą — vėliavų vyčiotų vadą 
Jie ir tą užvaldė.

Vai kam ėjai į Vorsklą tu
Už tau piktu atmokančią Europą mirti? 
Taip gaila vyrų tų, ak taip graudu . . . 
Tai ąžuolas. Tik po audros išvirtęs, 
Ir atžaloms bus vargo vėl už du, 
Kol kelia iki Vorsklos prasikirs.

“M. V.” ‘ Liauda.

Stp. Vykintas, vienas iš žinomesnių Lie- 
vos rašytojų, Lietuvos Aide rašo sekan
čiu svarbiu klausimu:

v * *

I IETUVIŠKOS literatūros jėgų užsieniuose 
yra daug kur išsisklaidžiusių. Daugiausia 

jų Amerikoje: Karpius, Tulys, Tysliava, Vitai- 
tis ir k. šalia jų šiandien iškyla nauji vardai. 
Tai džiuginantis reiškinys kad Amerikiečiai Lie
tuviai kuria Lietuviškos kultūros vertybes.

Tačiau Amerikiečių Lietuvių kūrybos sąly
gos yra specifinės ir sunkios. Amerikietis Lie
tuvis rašytojas neturi progos bendrauti su gy
vąją Lietuvių kalba. Jo gyvenamoji aplinka 
ne tiek Lietuviška, kiek tarptautiška. Jis gir
di svetimas kalbas, Angliškų žodžių, posakių 
primaišytą savąją kalbą. Jo mąstymas, jo reiš
kimosi būdas yra prisigėręs svetimumų. Sve
tima aplinka veikia į jo dvasią, jo kurybon įs- 
melkia taip pat svetimų eletnentų.

Kad išeivis Lietuvis rašytojas nenutoltų nuo 
savosios gyvosios kalbos, nuo Lietuviškos dva
sios,. reikalingas glaudus laisvosios Lietuvos ir 
išeivių Lietuvių rašytojų literatūrinis bendra
vimas. Musų rašytojai, knygų leidėjai galėtų 
siuntinėti išeiviams rašytojams savo kurinius, 
leidinius, ypač tobulo stiliaus ir geros, taisyklan- 
gos kalbos raštus, 
maitės,
Sruoga, A. Vienuolis, Ig. šeinius, Liudas Gira, 
Binkis, Dovydėnas, Alantas, Vaičiulaitis, Miš
kinis, J. Kossu-Aleksandravičius, Brazdžionis ir 
kt. musų rašytojai turėtų pasiekti pirmiausia 
išeivio rašytojo biblioteką, o paskui ir visą išei
viją. Butų gerai kad išeivių spaudoje rodytųsi 
žymiųjų musų rašytojų raštų, ištraukų, butų 
supažindinamas išeivis Lietuvis su musų litera
tūra. Taip pat ir musų laikraščiai galėtų spaus
dinti išeivių rašytojų kurinius, nagrinėti jų raš
tus, kelti teigiamumus ir kritikuoti blogybes. 
Toks literatūrinis bendradarbiavimas ir bendra
vimas ne tik palaikytų išeivių Lietuvių dvasią, 
bet išugdytų ne vieną stiprią literatūros pa
jėgą išeiviuose, o šios literatūrinės išeivių jė
gos keltų ir ugdytų Lietuvišką kultūrą išeivių 
tarpe.

šiandien dedamas Amerikietės Lietuvaitės 
Onos Pucetaitės eilėraštis. Jauna, bepradedan
ti rašytoja kuria ir poeziją ir beletristiką. Ti
kėsime kad iš jos išaugs visapusiška, gili ir 
stipri rašytoja. Musų redakcijai rašytame laiš
ke ji džiaugiasi kad Lietuva daro pastangų ar
čiau susiartinti su Amerikos Lietuviais. “Ačiū 
Lietuvai”, rašo Pucetaitė, “kad ji kada-ne-kada 
atsiunčia mums savo dabartinių sūnų piliečių ir 
nori mus supažindinti su savim. Musų tėvai 
išvažiavo iš Lietuvos kada Lietuva buvo tik 
vardas, šiandien Lietuva yra tikrenybė. Lie
tuva yra šalis apčiuopiama žemė ir čia jauni
mui nieko nėra sveikiau kaip kad pažinti Jau
nąją Lietuvą.

Didžiausios 
nimui Lietuvos 
skautai ir k.
savo vaikų-apaštalų. Padėk mums saugoti silp
nesnius nuo pražūties — ištautėjimo.”

šis balsas nuaidi į kulturininkus, rašytojus, 
nes koki bebūtų Amerikos Lietuviai sporto mė
gėjai, vis tiek šalia fizinės kultūros bendradar
biavimo reikalingas stiprus, gyvas, veiksmin
gas dvasinės Lietuvių kultūros, ypač literatūros 
bendravimas su išeivija. Savoji kalba, jos žo
dis, jos formos, jos esmė, literatūros menas 
ilgiausiai išlaikys gyvą ir stiprią Lietuvišką 
išeivijos dvasią.

(Nuo Redakcijos: Onos Pucetaitės eilės 
telpa šiame puslapyje.)

\ * «.,L.

reikšmės paliko Amerikos jau- 
sportininkai, jų vadai, taip pat 
Lietuva, siųsk mums daugiau

Rašytojas Dr. Vydūnas nuolat gyvena Til
žėje, į Kauną, Klaipėdą kartkartėmis atvažiuo
ja pasidžiaugti Lietuvos gyvenimu. Paskuti
niais metais Dr. Vydūnas Nepriklausomąją Lie
tuvą rečiau aplanko, nes Vokiečiai neduoda lei
dimo vykti į Lietuvą. Po ilgesnio nebuvimo, 
Spalių mėnesį Dr. Vydūnas buvo atvykęs . 
Kauną, čia labiausia norėjęs apžiūrėti moterų 
menininkių parodą. Ta proga Dr. Vydūnas Uni
versiteto studentams skaitė paskaitą apie Lie
tuvos Lietuvių naujumus. Dr. Vydūnas tų nau
jumų visur pastebi labai daug. Pažymėtinos 
šios jo mintys:

“Aš visada atsimenu kokia Lietuva atro
dė, būdama Rusų valdžioje. Tada Kaunas man 
buvo lyg tik kaimas. O kai važiuodamas trau
kiniu žiurėjau į kraštą, jis atrodė vargingas ir, 
pasakyčiau, netvarkingas, 
ne tik buvo prastai 
pailsimu, nedrąsa, 
kų vertybių.

“Dabar viskas 
žvalgausi man vis 
prieš karą, 
keitęs.

“O kiek mokyklų visame krašte pristatyta 
. . . kokios gražios aikštės, kaip švaru, 

gražu. Koks visur pasikeitimas tai vis Lietu
vos Lietuvių naujumai. Kaip viskas sutvarky
ta, kiek čia mąstyta, kaip gražu. Tauta, karo 
nualinta, už padarytus nuostolius negavusi jo
kio atlyginimo, keliasi ir auga.

“Kalbėdamas kaip atrodo visas ‘Sis kraštas, 
turėčiau dar daug pasakyti, kokie čia naujumai. 
Bet pažiūrėkime geriau dar į žmones, šią va
sarą važiuodamas visą ką stebėjau. Visus ma
čiau gražiai apsitaisiusius, visai kitaip atrodan
čius kaip seniau.

“Bet ar šis didelis pakitimas pakeitė Lie
tuvius? Pamąstykime: ar seniau tiek daug 
Lietuvių vaikų ėjo mokslus. Dabar kaimuose 
matyti gražios mokyklos. Ką tai reiškia tau
tai? čia yra tikras naujumas tautai pakitus. 
Pradinės, vidurinės mokyklos, universitetas ir • 
akademijos pilnos jaunimo. O kokie gražus 
auga mokyklų pastatai. Pav., Klaipėdoje Lie
tuvių gimnazija. Visi stebisi ką čia Lietuviai 
padarė.

“Šitas dalykas parodo kiek mes pakitome 
iš aplinkos. Dabar pažiūrėkime kiek mes paki
tome viduje. Musų sąmonės turinys gali būti 
gausus ir negausus. Sąmonė — pagrindas mu
sų patirties. Tai \daugiau patiriame, daugiau 
matome, turtiname sąmonę.

“Mes seniau kaime gyvendami maža ką pa
ardavome, bet viską gyvai priimdavome. O 
dabar mes jieškome naujumų, kad nebūtų nuo
bodu. šis dvasios pakitimas pastebimas.

“Lietuvių tauta turi rūpintis nenustoti sa
vo savingumo. Rūpindamiesi savo aplinkos kul- 
turinimu, dar nekuriame kultūros. Siekdami 
savo tautos saviningumo, pažvelkime savo vidun, 
jei norime būti savingi, tai bukime savingi iš 
savo tautiškumo pagrindo.” Tsb.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.
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Po Pittsburgho South Side — apie 
Biznierius ir kitus

ŠEŠTADIENIS, Spalių 2. — Vėl saulė per 
langus šviečia, keltis kviečia — ir kadangi ru
pi ką šiandien per dieną galėsiu nuveikti, sku
bėjau keltis, Po pusryčių — gerb. Pivaronas 
vėl ima savo automobilį ir veža mane į tą mies
to dalį kur vakar žadėjau sugryžti — į pietinę 
Pittsburgho dalį.

šiandien oras dar miglotesnis, su durnais 
susimaišęs, ir netoli gali matyt. Gal Pitts- 
burghiečiams tas priprasta, bet iš kitur atva
žiavusiam labai aiškiai pasimato. Saulė kovo
ja prasiveržti į Pittsburghą pro rūkais ir du
rnais atmieštą orą.

Pirmiausia atvažiavom į žymiausią South 
Side Lietuvišką įstaigą — POLITHANIA ban
ką. Pivaronas banke mane palikęs gryžo atgal 
į savo biznį, o aš pradėjau savo “stacijas” iš 
vienos Lietuviškos įstaigos į kitą, šioje mies
to dalyje Lietuviai gausiai ir stipriai įsigyve
nusių nuo kelių desėtkų metų. Jie matė šį mie
stą augant ir išaugant į tokį didelį kokiu jis 
dabar yra.

Banke pirmiausia susiėjau su banko reika- 
kalų vedėja ir kasininkė p-lė Agota M. Sutkai- 
tyte. Ji širdingai priėmė, tik gaila kad čia at
silankiau šeštadienį — bankas veikia tik iki 12 
valandai dienos, visi skubina atlikti bankinius 
reikalus, žmonių užsigrudę, ir p-lei Sutkaitytei 
nebuvo laiko kiek ilgiau su manim sutrukti ir 
pasikalbėti.

Apie Polithania Banką gavau sekančius pa
viršutinius faktus:

Bankas tapo suorganizuotas per Pittsburgho 
Lietuvius ir pradėjo veikti 1909 metais, pirmi
ninkaujant Kun. Jonui Sutkaičiui. Dabartinė 
banko valdyba yra:

Dr. F. M. Schrack, prezidentas; Agota Sut- 
kaitytė, kasierė-vedėja; B. M. Prosser, pagelbi- 
ninkas kasierius; Zigmas Petraitis, Jonas C. 
Vaišnoras ir p-lė Zanaida Venslovaitė yra ban
ko tarnautojai.

Direktorių taryba susideda iš šių: Kastan
tas Stravinskas, Kun. J. M. Vaišnoras, Frank 
Gedręm, Adomas Marčulaitis, Geo. M. Miller, 
Dr. F. M. Schrack, Geo. J. Huebner, Elias Kauf- 
feld, J. B. Schultz.

šis bankas pasekmingai išsilaikė per depre
siją — matyt sugabiai biznio reikalai buvo ve
dami iš anksčiau, taip kad neatsiliepė ir laike 
depersijos. Apie pora metų atgal šis bankas 
tapo naujai moderniškai pertaisytas, puikiai iš
rengtas viduje, ir depresiją pastūmęs į šalį 
ėmėsi išnaujo dirbti savo darbą. Bankas visa
da pilnas žmonių ir daro didelę apyvartą.

Kita Lietuvių finansinė įstaiga yra: Lith
uanian Building and Loan Association, veikia 
jau nuo 1902 metų. Ją suorganizavo Kun. Jo
nas Sutkaitis. ši finansinė įstaiga daug prisi
dėjo prie Lietuvių finansinio iškilimo, padedant 
įsigyti nuosavybes-namus. Statybos ir Pasko
los draugija randasi tame pačiame name su Po
lithania Stane Banku, 1910 Carson St. Dabar
tinė valdyba yra sekanti: Kun. J. M. Vaišnoras, 
prezidentas; A. Sutkaitytė, sekretorė; L. B. 
Vaišnoras, kasininkas. Direktoriai šie: K. Stra
vinskas, L. B. Vaišnoras, Adomas Mačulaitis, 
Dr. S. A. Godlevvskis, J. P. Petraitis, F. J. Ko- 
belak, S. Simonavičius, Kun. J. M. Vaišnoras 
ir A. Sutkaitytė.

Iš banko, ėjau aplankyti šv. Kazimiero pa
rapijos kleboną, Kun. Magnų Kazėną, apie ku
rį plačiai žino ir Amerikos Lietuviai. Kleboną 
užtikau rūpestingai dirbantį prie statymo nau
jos klebonijos, kuri bus moderniškiausias gy
venamas namas plačioje toje srityje. Pasisvei
kinus, ir klebonas pasakė kad apie mane yra 
daug girdėjęs, taigi nebuvom vienas kitam sve
timi. Tuoj vedė aprodyti visą namą, kuris dar 
be langų ir tik baigiamas tinkuoti. Namas mū
rinis, dviejų aukštų, antrašu 2114 Sarah Street, 
už kelių namų nuo šv. Kazimiero bažnyčios, ku
ri stovi ant pat kampo Sarah ir 22-ros gatvių. 
Kleboniją turėjo statydinti toliau nuo bažnyčios, 
dėl to kad kitų senų namų savininkai patyrę 
jog parapija nori klebonijai vietos, pabrangino 
savo senus namus ir žemių sklypus, ir klebo
nas, sumanus biznierius, matydamas jog tiek 
nėra verta už tas vietas kiek kainos buvo iškel
tos, jų nei vienos nepirko ir pasirinko vietą to
lėliau. Bet nauja klebonija nėra toli nuo baž
nyčios. Klebonas savo nauja klebonija labai 
gėrėjosi, pasakojo koks bus puikus namai kada 
bus pilnai užbaigtas. Pasakojo kad darbą ap
link kleboniją ir pačią statybą atlieka jo suran

kioti geri amatninkai Lietuviai, kurie atlieka 
statybą visai prieinamai, taip kad išstatymas 
to namo mažai kaštuos.

Naujos klebonijos viduje užtikau vieną se
ną Lietuvį, kurį užkalbinau. Tai buvo Jonas 
Antanaitis, atvažiavo į Ameriką virš 40 metų 
atgal, į Hazelton, Pa., Pittsburghe gyvena 35 
metai. Paeina iš Rėvų, Girkalnio par., Raseinių 
apsk.

Kun. M. Kazėnas yra iš senų ateivių kuni
gų, jau apžilęs, bet smarkus ir energingas vy
ras. Iš naujos puikios klebonijos matyti kad 
dar rengiasi ilgai gyventi — ir linkėtina geros 
sveikatos.

Kadangi jis irgi buvo užimtas, norėjo prieš 
dvyliktą valandą atlikti tam tikrus reikalus su 
įstaigomis kurios nuo pietų užsidaro, neturėjau 
laiko patirti iš kur jis iš Lietuvos paeina ir kaip 
senai kunigauja.

Jam išvažiavus, nuėjau pas naują Lietuvį 
graborių, Juozą B. Wentz (Vencių), kuris ne
senai pradėjo užsiimti laidotuvių profesija. Jis 
yra či agimęs-augęs, išrodo gabus ir smagus 
žmogus.

Iš graboriaus įstaigos, kuri yra skersai gat
vę nuo šv. Kazimiero bažnyčios, plačiau įsitė- 
mijau į bažnyčią. Bažnyčia didelė, mūrinė, iš
statyta 1901 metais, dviem neaukštais ketur
kampiais bokštais. Užpakalyje bažnyčios, prie 
22-ros gatvės, stovi parapijos mokykla, kurią 
lanko keli šimtai vaikų. Mokina juos vienuolės 
Pranciškietės iš netoli Pittsburgho esančio Lie
tuvaičių vienuolyno.

Vidus bažnyčios turtingai išpuoštas,' ne 
taip kaip kitų' daugelio Lietuviškų bažnyčių, 
kur matosi biednumas ir pigumas.

ši bažnyčia išstatyta Kun. Sutkaičio, kuris 
čia ilgai ir stipriai klebonavo per daug metų. 
Kun. Sutkaitis prieš kelis metus mirė, buvo bro
lis Polithania Banko vedėjos .p-lės Sutkaitytės.

Kitados šv. Kazimiero parapija buvo dide
lė, bet vėliau pradėjo atsirasti daugiau Lietuvių 
kunigų ir įsisteigė savo parapijas paskirose mie
sto dalyse ir apielinkėse.

šis pats Kun. Sutkaitis anais laikais, apie 
30 metų atgal, atvažinėdavo ir į Clevelandą, 
Lietuviams pasitarnaudamas tikybiniuose rei
kaluose, Vokiečių šv. Petro bažnyčioje, ir padė
jo organizuoti Clevelando Lietuvių šv. Jurgio 
parapiją, kuri paskiau išsistatė ir savo bažny
čią.

SOUTH SIDE LIETUVIAI

KASTAS J. VAIŠNORAS. Poną Vaišnorą 
pažystu jau keli metai, nes esam tos pačios Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos nariais ir 
laikas nuo laiko suvažiuojam, susieinam. Vaiš
noras jau šeši metai kaip užsiima laivakorčių, 
namų ir šiaip apdraudos bizniu. Pirmiau dirb
davo bankuose, užsienio reikalų vedėju.

Pittsburghe gyvena 31 metas, atvažiavo iš 
Lietuvos 1906 m., Rugsėjo pradžioje. Paeina 
iš Kibyšių k., Liškevos vai., Alytaus parapijos. 
Vedė Pittsburghe, Marijoną Kitavičiutę. Jų 
duktė Valentina, baigus Carnegie Tech Muzi
kos Konservatoriją, groja vargonus Epiphany 
bažnyčioje. Ji rengiasi važiuoti į Kauno Kon
servatoriją studijuoti. Jų sūnūs Vincas lanko 
Marijanapolio Kolegiją Thompson, Conn. Tai
gi vaikai auklėjami Lietuviškoje dvasioje ir bus 
išeivijai labai naudingi ilgesniam laikui.

Vaišnoras per ilgus metus dirba Lietuvių 
organizacijose. Yra raštininku Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Buto, ir raštininku Amerikos Lie
tuvių Ekonominio Centro. Prie to užima vietas 
valdybose Piliečių Klubo, Katalikų Federacijos 
apskričio, darbuojasi LRKSA. kuopoje ir kitose 
vietinėse organizacijose. Pats seniau suorga
nizavo keturiolika LRKSA. kuopų Pittsburgho 
apielinkėje. Drauge veda Pittsburgho žinių 
skyrių.

Šią vasarą Vaišnoras. buvo apsilankęs Lie
tuvoje, nors visai trumpai. Tai buvo jo pirmas 
apsilankymas gimtiniame krašte. Lietuvoje gy
vena jo šimtametė motina ir dvi seserys.

Vaišnoras turi brolį, Kun. Joną Vaišnorą, 
kuris klebonauja šv. Vincento Lietuvių parapi
joje, vakarinėje Pittsburgho dalyje.

Kun. Jonas Vaišnoras į kunigus įšventin
tas 1901 metais; klebonauja tarp Lietuvių nuo 
1903 m. Bažnyčią turi medinę, laikiną, bet ža
da statydinti naują bažnyčią. Bet prie senos 
bažnyčios turi išstatę puikią murinę mokyklą 
parapijos vaikams, kur taip pat mokytojauja 
Seserys Pranciškietės.

Kun. Vaišnoras kunigavo keliose Lietuvių 
parapijose, taipgi plačiai žinomas. Jis priklau
so prie Polithania Banko, yra jo direktorium, 
ir yra pirmininku Lietuviškos Statybos ir Pa
skolos Draugijos.

Seka: DAUGIAU APIE LIETUVIUS, ir 
APSILANKYMAS HOMESTEADE.

Gražus 
Moderniški 
augančio 
Kauno 
namai.

PO ‘AUSZROS’ PRAŠVITO 
‘ŠVIESA’

“ŠVIESOS” 50 METŲ 
SUKAKTIES PROGA

“Auszrai” sustojus, reikėjo 
naujo laikraščio. Kai kuriems 
“Auszros” bendradarbiams iš
siskirsčius — šliupui išvykus į 
Ameriką, turėjo atsirasti nau
ji žmonės, ir susispiesti apie 
laikraštį. Tie naujieji žmonės 
tai buvo daugiausia Maskvos 
universiteto studentai ir Lie
tuvoje gyveną dvasininkai. 
Nors “A.uszra” sukėlė tam tik
rų ideologinių nesutarimų, bet 
vis tiek blaiviai galvoją pasau
liečiai ir dvasininkai gerai su
prato, kad dar neatėjo laikas 
ideologinėms kovoms, kada rei
kalinga tautinė vienybė. J. 
Tumas savo knygutėje apie 
“Draudžiamąjį laiką”, “švie
sos” grupę (ž. Lietuvių litera
tūros paskaitos) kaip į pasau
liečių ir dvasirinkų taikintoją 
nurodo Petrą Leoną. “Jis griež
tai stoja prieš suskilimą inteli
gentijos dėl tų vienų religijos 
principų, dėl kurių nemanyta 
galva sau laužyti. Tikybai gin
ti yra labai daug tam tikrų pa
šauktų žmonių — kunigų; tiky
bai, bent katalikų Lietuvoje, 
griauti yra provaslaunoji Ru
sijos imperijos valdžia. GI 
LIETUVOS, YPAČ LIETUVIŲ 
ŠIOS DIENOS UŽDAVINYS 
YRA — SUKELTI JOS LIAU
DIES SUSIPRATIMĄ IR PA
KYLĖTI TAUTINĘ KULTŪ
RĄ (m. p. St. Vk.) Tam dar
bui reikia daugelio ir arti liau
dies stovinčių inteligentų. Jų, 
kol kas, teturime kunigų luo
me, ir tie patys dar reikia pa
daryti susipratėliais. T a i 
ėmus ir tuos pačius stumti ša
lin nuo tautinio ir kultūrinio 
darbo, tiek pat butų, kaip ir 
su “Auszra”; pakenktume vi
sam darbui. Ne, dar ne metas 
su kunigais peštis. Tikėjimo 
dalykai reikia palikti taip, kaip 
buvę, ir bendrai imtis kultū
ros darbo.”

PER TVORA
PASIUVAI r.IITQ

ir kunigai. Taigi, jis 
į bendrystę su knygne- 
Mikuliu, Kun. S. Ku-

nėšiai 
sueina 
šių D. 
šeliausku, kurie Weyerį prista-
tydina energingam, gabiam 
Enygų platintojui, Lietuviško
sios dvasios žmogui kun. A. 
Vytartui. Ir taip susidaro 
“šviesos” finansinė bendrovė, 
administracijos, o kartu ir or
ganizavimo, raštų rinkimo ben
drovė. Iš vienos pusės Mas
kviečiai studentai savo straips
niais, idėjomis ir moraline pa
rama, iš kitos pusės spaustu
vininkas Weyeris, knygnešys 
Miklius, propagandistai kuni
gai Vytartas ir Kušeliauskas 
sudaro keliems metams reikia- 
npą moralinę ir finansinę 
sos” bazę.

“švie-

pama- 
nežiu-

“šviesos” ideologinis 
tas buvo vis Lietuvių, 
rint jų tikėjimo, ideologinių, 
luominių skirtumų, vienybė. 
Tas pats Ernestas Weyeris, 
matyt pasirašęs kieno kito pa
rašytą straipsnį, skelbia kad 
“musų širdingu troškimu yra 
idant TARP GYVENTOJŲ VI
SŲ STONŲ IR PAŠAUKIMŲ 
VIEŠPATAUTŲ BROLIŠKA 
MEILĖ IR MALONI SANDO
ROS VIENYBĖ...”, o S. Z. 
(Stanislovas Zanavykas). Jo
nas Maironis, rašydamas apie 
bajorų ir ūkininkų santykius, 
pabrėžia, kad “norint ją (ba
joriją) atvesti ant tikro kelio 
ir patraukti prie savo darbo, 
ar tai reikia ją žeminti ir min
džioti? Ne, nereikia... reikia 
prie jos prašnekti žodžiais, ku
rie neatstumia, bet patraukia 
širdį, kurie negimdo neapykan
tos. Reikia visur malonės, nes 
tiktai kalba širdies judina šir
dį”.

ši “šviesos” tolerancijos, vie
nybės dvasia davė gražių vaisių: 
“šviesa” plačiai išplito kunigų, 
bajorų, sodiečių tarpe, ypač Su
valkijoje. Ketveris metus

“Šviesa” švietė ir kėlė musų 
visuomenę tautiškai budino ir 
stiprino jos tautinę sąmonę. 
Pradėjus leisti pasauliečiams 
“Varpą” ir dvasininkams “Apž
valgą’ 
savo 
galų gale 1890 m. Rugpiučio 
mėn.

“Šviesoje” gausiai bendra
darbiavo Petras Liūtas — Leo
nas, parašęs nemaža ekonomi
nių, istorinių, straipsnių, A iš 
B — Kriščiukaitis, apysakų, 
feljetonų, Pr. Mašiotas, Mairo
nis, Jakštas, Kun. Urbonavi
čius, Kun. Vytartas ir eilė ki
tų. Taigi, raštų bandradar- 
bių “šviesa” nestigo, jų buvo 
apsčiai tautinio ir įvairiopo tu
rinio.

“šviesos” kelias, kaip Tumas 
pastebi, yra toks: “ji gimė iš 
“Auszros” ir jos atšvaita bu
vo “Varpas”, ne “Apžvalga”. 
Tarp “Auszros”, “šviesos” — 
“Varpo” yra betarpis paveldė
jimas”. O “šviesos” reikšmė 
nlusų tautiniam atgimimui yra 
tuo svarbi, kad po “Auszros” 
ji keleris metus švietė Lietu
vai sava, tautiška šviesa, kėlė 
musų visuomenės tautinius 
jausmus, susipratimą, vienybės 
idėją ir žadino Lietuviškosios 
kultūros troškimą, vedė į nau
jus Lietuviškus kultūros židi
nius: į “Varpą”, “Apžvalgą”, 
“Tėvynės Sargą”; vėliau į 
spaudos laisvę; į kultūros au
gimą ir nepriklausomybę, “švie
sa” tai organinis musų kultū
ros ketverių metų narys, švie
tėjas, kultūros žibintas, orga
niškas tautinio kūno ir dvasios 
sąnarys. Stp. Vykintas.

”, “Šviesa”
pozicijų, ėmė silpnėti ir

nustojo ėjusi.

nebeišlaikė

MIRTIES SLĖNYJE, vara- 
nėje Amerikos dalyje esančia
me tyryne, gyvena be vandens 
dvidešimts šešių skirtingų vei
slių gyvūnų, sako tyrinėtojai. 
Tas slėnis pavadintas ‘Mirties 
Slėniu’ kuomet ten žuvo daug 
baltų žmonių, vykusių į Kali
forniją aukso j ieškoti. Tie gy
vūnai, nuo pelių iki šunų didu
mo, sako apsieina be vandens.

KĄ MAČIAU PER TVORĄ 
CLEVELANDE

žmogus turi daugel veikti 
Ir dirbt netingėti 
Jeigu nori visuomenėj 
Kuom atsižymėti.
Clevelande K. S. Karpius 
Daug pasidarbavo, 
Už tai garbę žmonių tarpe 
Sau užsitarnavo.
Šymet dvidešimtis metų 
Lygiai jau suėjo 
Kaip Clevelande redaguoti 
Dirvą jis pradėjo.
Todėl, kad šį jubilejų 
Knygon pažymėti, 
Susirinko daug veikėjų — 
Gražiai paminėti.
žmonės į Lietuvių salę 
Gausiai sugarmėjo,
Kalbas ir koncerto dalį 
Išgirsti norėjo.
Programo vedėjų laukė— 
Labai nekantravo,
Bet mus ponai garbingieji 
Biskį pavėlavo....
Kalbas jie gražias pasakė, 
Publika paplojo, 
Bet užvis geriausia tiko 
Kai kalbėt nustojo.
Visi laukė ko linksmesnioji 
Dalies koncertinės,
Ypač, operos artistės
Iš musų tėvynės.
Ir išėjo mergužėlė
Laiba kaip nendrelė, 
Labai puikiai suskambėjo 
Lietuvos dainelė.
Kitos, vietinės žvaigždutės 
Ir gražiai dainavo,
Todėl ir abi saviškės 
Daug paploti gavo.
O ant galo jau išėjo 
Ta pati žvaigždutė — 
Kitkart buvusi Chicagos 
Solistė Mariutė.
Kuomet dainą apie meilę 
Gražiai sudainavo,
Tuomet klausytojų sielą 
Ji tikrai užgavo....
Nekuriomis moterėlėms
Net ašaros biro
Kad Mariutė iki šiolei
Dar negavo vyro....
Yozavito gražius 
Visos pamylėjo; 
Jis labai gražiai 
Pianu lydėjo.

plaukus

artistei

Ku Ku.

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

jus ištisą metą.

“Šviesa” suspietė apie save 
jaunuosius pasauliečius inteli
gentus ir susipratusius Lietu
vius kunigus, “šviesos” stei
gimu rūpinosi Aišbė Kriščiu- 
kaitis. Jis Maskviečių stu
dentų buvo pasiųstas į Tilžę 
pasižiūrėti, kokios yra sąlygos 
“Auszrai” sustojus eiti. Jis čia 
susipažino su naujai įsisteigu
sios spaustuvės savininku Er
nestu Weyeriu ir Arnoldu, ku
riems rūpėjo biznis, reikėjo 
darbo, tai jie, gal būt Kriščiu- 
kaičiui patarus, ir sugalvojo 
leisti savo lėšomis Lietuviams 
laikraštį “šviesa”.

Weyeris, kaip biznierius, bu
vo užinteresuotas, kad laikraš
tis daugiausia turėtų skaity
tojų. O šiam reikalui kas gi 
geriau guli padėti, jei ne knyg-

Tuksiančiai pasieto pal 
ninto gčlimŲ ir MkcuoznŲ ruv 
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLEPJS 
su "Inakro” vaisbaženkllu yra 

llip, naudojamas per 79 inc’-ų.
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ANTANAS ZDANIS

Nuo Redakcijos: Dirvoje 
bus talpinama aprašymai 
žymesnių Clevelando Lietu
vių veikėjų, profesionalų 
ir biznierių be pažiūrų skir
tumo. šis yra trečias apra
šymas apie musų plačiai ži
nomus Clevelandiečius.

Antanas Zdanis Lietuvoje su 
tėvais ūkininkavo, bet Ameri
kon atvažiavęs, Clevelande iš
moko dailydystės amato, kurį 
ir dirba per visą 20 metų. Jis 
dirbą Brown-Graves Co. nuo 
1917 metų.

Antanas Zdanis gimė Gruo
džio 13 d., 
se, Seirijų parapijoje, Alytaus 
apsk. Jo tėvas, Motiejus, jau 
miręs, motina, Jieva, dar gy
va.

Rusų kariuomenėje stojimo 
metais nebuvo paimtas, nes 
turėjo būti prie tėvų, tačiau 
vėliau pradėjo jieškoti jį imti 
kariuomenėn, ir tada jis aplei
do Lietuvą.

Antanas Amerikon atvažiavo 
Birželio 13 d., 1913 m. Kelia
vo per Eitkūnus į Bremeną, iš 
ten sėdęs į laivą atplaukė į Bal- 
timorę. Baltimorė buvo tiktai 
išsėdimo uostas. Jis atvažia
vo į Pittsburgho apielinkę, Uas- 
tle Shannon, Pa.

Pittsburghe dalyvavo kultū
riniame veikime, dirbdamas su 
Agota Sutkaityte, Mieliausku, 
Siauriu, Jankum ir kitais.

1916 metais atvažiavo į Cle
velandą ir čia pradėjo darbuo
tis Lietuviškose organizacijose. 
Įstojo į Teatrališką Chorą, ku
riame vaidino ir dainavo, iki 
Kun. Halaburda neišvijo už ne
atlikimą velykinės.

Prisirašė į TMD. kuopą, San
daros kuopą, SLA. kuopą, Dr. 
Vinco Kudirkos Draugiją, ir 
daug dirbo suorganizavimui ir 
palaikymui Varpo vyrų choro.

Per savo darbavimosi laiką 
Clevelande Antanas Zdanis tu
rėjo roles nemažiau 20 veika
luose, ir buvo pirmutinis Lie
tuvis pradėjęs dainuoti solo,
1917 metais Teatrališko choro 
surengtame koncerte. Nuo to 
laiko jis tankiai dainuodavo 
solo ir šiaip grupėse.

Buvo delegatu Visuotiname 
Lietuvių Seime New Yorke
1918 metais, kuomet Lietuviai 
iš visos Amerikos rinkosi rei
kalauti Lietuvai nepriklauso
mybės ir pripažinimo.

SLA. seime taipgi buvo de
legatu. šiaip vietoje prisidė
jo darbu prie įvairių Lietuvos 
parėmimo reikalų, ir pats au
kavo. 1917 metais dirbo Lie
tuvių Dienos aukų rinkime nuo 
karo . nukentėjusiems.

1890 m., Seiliunuo-

Clevelando Lietuvių Istorijos 
Redakcijos Komisijoje 

1917 metais, kuomet tauti
nės ir katalikiškos vietos Lie
tuvių draugijos turėjo savo 
sąryšį, Antanas Zdanis buvo 
sąryšio sekretorium. Tais me
tais sąryšis nutarė išleisti kny
gą apie Clevelando Lietuvius 
ir draugijas. Knyga buvo iš
leista, vardu “Clevelando Lie
tuviškų Draugysčių 'Istoriška 
Peržvalga”. Jis buvo jos re
dakcijos komisijos narys su 
Ignu Sakalausku ir Juozu šal
čium.

Tais pat metais ir tas sąry
šis skilo, sako dėl to kad kata
likiškų draugijų atstovai pra
dėjo rodyti savo galybę, norėjo 
Clevelandą užkariauti, ir viską 
tempė į savo pusę.

Antanas Zdanis visą laiką 
turi palinkimą prie sceniško 
veikimo, kurį pradėjo dar jau
nas būdamas Lietuvoje. Pir
mutiniame veikale vaidino “Už- 
ourtas Kunigaikštis”, kuris bu
vo statomas pirmą kartą 19v9 
metais Dzūkijoj, Seirijuose. 
Veikalo statymas tada buvo 
Dzūkams didelė naujenybė. 
Veikale vaidino mokytojas Juo
zas Sabas, valsčiaus raštinin
kas Jonas Stankevičius, moky
tojas Statkevičius ir kiti.

Tautinį įkvėpimą A. Zdanis 
įgavo nuo savo draugo ir gimi
naičio Dr. S. Janavičiaus, da
bartinio Tautininkų Sąjungos 
generalinio sekretoriaus. Dr. 
Janavičius tuo laiku buvo Su
valkų gimnazijos mokinys, tu- 
rėdamo Lietuviškų knygų ir 
laikraščių, ir jais aprūpindavo 
Zdanį.

Teatrališkas choras žymiau
sius darbuotojus tada turėjo 
Antaną Kranauską, kuris po 
karo išvažiavo Lietuvon, Felik
są Baranauską, Kiverį, Klima
vičių, Urbšaičius ir kitus.

Varpo chore, Sandaros ir T. 
M. D. kuopose darbavosi su 
Aksomaičiu, K. Bagdonu, Jo
nu Plerpa (Lietuvoje), švar- 
pa, Janulioniu, Riboku, Praš
kevičium, Karpium, Jokubynu, 
Gedminu, Baltrukonyte ir ki
tais.

Daug kartų darbavosi paren
gime koncertų musų mieste to
kiems žymiems dainininkams 
kaip Šimkus ir Rakauskaitė, 
Mikas Petrauskas, Butėnas, 
Sodeika, Vanagaitis, ir net pats 
nekuriuose tuose koncertuose 
yra dainavęs.

Laikraščius skaitė ir skaito 
Dirvą, Lietuvą, Kataliką, Tė
vynę, Sandarą.

Lietuvoje gyvena ir ūkinin
kauja jo jaunesnis brolis, Jo
nas, vyresnė sesuo, našėl, ir 
motina. Pats Antanas yra ne
vedęs.

VARDAS

ANTRAŠAS

Dirvos” Metinis Kalėdinis Balius Dovanai Skaitytojams
Kalėdinė Eglaite bus apkabinta Dovanomis

Šis “Dirvos” metinis Skaitytojų Balius bus žingeidus tuo kad Lietuvių Salėje scenoje bus 
įrengta Kalėdų Eglaitė su visokių spalvų šviesomis, scena bus nuostabiai išpuoš- 

Ant Eglutės bus pakabinta daugybė Kalėdų Dovanų — ir jas gaus 
tie dalyviai kurie turės laimingus tikietus tą vakarą.

Gruodžio Dec. 26,1937
LIETUVIŲ SALĖJE

VISI “Dirvos” skaitytojai, jų šeimos ir kai
mynai, rengkitės dalyvaut šiame nepapras- !

tame Baliuje. Visiems užtikrinama geras lai
kas — daug Lietuviškų šokių ir pasilinksmini
mo. Na o kai artinsis 10-ta valanda vakaro —

pamatysit tai ką dar Lietuvių salėje niekas ne
surengė — Pasigirs Kalėdinių giesmių giedoji
mas — susirinkimas Piemenėlių aplink Kalėdų 
Eglaitę — ateis Kalėdų Diedukas, kuris pradės 
rinkti ir dalinti JUMS dovanas.

Įžanga į šį Baliu visiems pašaliniams bus 35c.

KAS TURĖS
LAIMINGUS 
NUMERIUS—

GAUS 
KALĖDINES

DOVANAS
f

£ KALĖDINIU DOVANU KUPONAS £
INĖJIMUI Į SALĘ SIS KUPONAS NEGERAS

Dovanos bus paskiriamos sulyg jūsų vardo in antrašo

(Dovanas eis visiems, ne tik Dirvos prenumeratoriams) 
Atsineškit šį kuponą su savim į Balių Lietuvių salėn

SVEIKINIMAI DIR
VOS REDAKTO

RIUI

Lapkričio 13 ir 14 d. Dirvos 
redaktoriui p. Karpiui prisiųs
ta didelis pluoštas sveikinimų 
telegramais ir laiškais, kurių 
turinio dėl stokos vietos nega
lima pažymėti. Visi sveikini
mų siuntėjai buvo suminėti 
Lietuvių salėje laike programo.

Antanas Alekna, iš Brook
lyn, N. Y.

Kun. Sitavičius, iš Los An
geles, Cal.

Franas Backauskas, Maha- 
noy City, Pa.

Mr. and Mrs. Baltus, Brook
lyn, N. Y.

A. Vanagaitis ir žmona iš 
Chicago, III.

Alex A. Zalpis, iš Chicago 
Ladislaus J. Esunas, iš Wa- 

shington, D. C.
A. S. Gegužiai, iš Mahanoy 

City, Pa.
Kleofas Jurgelionis, iš Chi

cagos
Ant. Vanagaitis, Adv. Jonas 

Bagdžiunas-Borden, Dr. S. 
Biežis, Dr. J. I. Bložis ir 
Jonas Juška iš Chicagos

P. Daužvardis, Lietuvos Kon
sulas, iš Chicagos.

iš

^“Tikietai Dykai
Visi “Dirvos” skaitytojai kurie užsimokės savo prenumera
tą dabar, gaus vieną tikietą dovanai į šį Balių. Daugiau ti
kietų norėdami gausit primokėdami po 10c. už kiekvieną.

JAUNIME, DALYVAUKIT 
TALENTO PROGRAME

Lietuvių Darželio naudai su
manyta surengti didelis pro
gramos, į kurį bus priimama 
visokių muzikališkų ir sceniš
kų talentų jaunuoliai, Ameri
koje ir Lietuvoje lavinęsi.

Tas didelis programas bus 
Lietuvių salėje Vasario 13 d. 
Jaunimas prašomas ruoštis tai 
dienai, ir tėvai paskatinti sa
vo vaikus pasirengti su kuo 
gražesniu ar tai dainavime, ar 
muzikoje, ar kame kitame.

Atsišaukti gali į Darželio 
Sąjungos valdybą arba Dirvos 
redakciją.

V*
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Lengvai Galit Sumažinti 
Kaštus Savo
Automobilių Paskolos
Asmeniškos Paskolos

Collateral Paskolos 
Biznio Paskolos 

Kada vėl jums reikės pasiskolinti pinigų, užeikite į 
The Morris Plan Bank mieste arba savo kaimyny
stėje Morris Plan Branch Banką. Mes žinom kad 
jums tas išeis į geriausią naudą.

MES MOKAM 2»/2% UŽ TAUPYMUS
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

CLEVELANDO PAŠTE Ka
lėdų sezonui paimama net vie
nuolika tūkstančių daugiau pa
tarnautojų — viduje ir išne
šiotojų lauke.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

“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.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. Ciutelė 
savininkai.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

TELEGRAMAI
P. žadeikis, Lietuvos Minis

teris, Washington, D. C.
Jonas Budrys, Lietuvos Gen. 

Konsulas, iš New Yorko.
Dr. M, J. Vinikas, iš New 

Yorko
V. A. Kerševičius, iš Scran

ton, Pa.
Jonas ir Ona Valaičiai, 

Brooklyn, N. Y.
Juozas Olšauskas, iš Ams- 

terdam, N. Y.
Jonas Tareila, iš Waterbu- 

ry, Conn.
Vytautas ir Ona Sirvydai, iš 

Rouses Point, N. Y.
Clevelando Lietuvių Moterų 

Ratelis
Stasys ir Zosė Vitaičiai, iš 

New Yorko
A. B. Strimaitis, iš New 

Yorko
B. F. Simons iš Chicagos 
Adv. Nadas ir Julė Raste-

niai, iš Baltimorė, Md.
Povilas ir Eugenija Moliai, 

iš Detroit
Petras ir Alvina Luizai, iš 

Toledo, Ohio
Albinas ir Jieva Trečiokai, iš 

Newark, N. J.
Juozas Virbickas, iš Pitts- 

burg, Pa.
A. Kundrotas, iš Naugatuck, 

Conn.
Jonas Sagys ir

Richmond Hill,
Pusnikas ir šeima, 

mond Hill, N. Y.

LAIŠKAI
H. E. Varga, Clevelando Par

kų ir Viešos Nuosavybės 
Direktorius

V. S. Jokubynas, pirmutinis 
Dirvos redaktorius, iš Chi
cago, III.

Petras Rimša, dailininkas, iš 
Brooklyn, N. Y.

Kun. C. Petreikis, iš Youngs- 
town, O.

Kapt. Petras Jurgėla, Brook
lyn, N. Y.

John Poskus, Jr., 
Britain, Conn.

Kompozitorius Juozas Žile
vičius, iš Elizabeth,_N. J.

M. Kasparaitis, iš 
Wis.

A. J. Jokūbaitis, iš 
ton, Mass.

Ona C. Aksomaitis, 
roit, Mich.

Jonas J. Nienius, iš Sweet 
Valley, Pa.

DARŽELIO SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Reguliaris mėnesinis Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gos susirinkimas bus laikomas 
pirmadienio vakare, Lapkričio 
29, Lietuvių salėje, nuo 8 vai. 
Visi atstovai prašomi dalyvau
ti, yra svarbių reikalų.

Valdyba.

M orris Plan Bank
921 Huron Road

Taipgi 3 Patogus Banko Skyriai
Lee Rd. ir Beadowbrook 14100 Kinsman Rd. 11709 Lorain Avė =
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BRAZIS

iš New

Racine,

So. Bos-

iš Det-

šeima, iš 
N. Y.

iš Rich-

Laikrodžių Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kitų dalykų 

Taisytojas
DEIMANTAI, ŽIEDAI, LAIK

RODĖLIAI, RADIO SETAI 
IR TŪBAI

•. • •

JAU ŠAUDOSI
Ohio valstijoj prasidėjo me

džioklė — ir keletas medžioto
jų jau nušauta.

Viena motina, išvažiavus į 
Michigan valstiją, ten nušovė 
savo vaikutį, zuikius medžio
dama, kada vaikas bėgo pas
kui zuikį.

COMMUNITY FUND 
SUKĖLĖ $3,382,217

šio rudens Community Fund 
vajuje sukelta 
pilnai, bet netoli 
matyta, šymet 
$50,000 daugiau

Pinigai 
mui viešų

suma nevisai 
kiek buvo nu- 

sukelta apie 
negu pernai, 

naudojami palaiky- 
labdaringų įstaigų.

DRAUGAMS IR

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

: FOUR STAR CAFEt 
į ★ ★ ★ ★ 1
f DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras * 
f valgis. Ž
? MUZIKA PENKTADIENIO i 
I IR ŠEŠTADIENIO VAK. f 
| JOHN MEYER ? 

£ Telef. ENdicott 9162 Ž 
6512 Hough Avenue f

• •

♦+

E V A’ S
Dry CIeaning

Senas Drapanas padarom ?
l-r. . . o n inirnl z-v 1 * 'kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS ?
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

■■■■

Jos. Konecnig
6407 Superior Avenue 

Netoli E. 65th St. (52)

W E T H E R E D’ g

QUALITY BAKE GOODS 
7022 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai 

Specialiai sulyg užsakymo.

JL M ■

PADĖKA 
GIMINĖMS

Šiuomi išreiškiame padėką 
pp. Kirkilams ir Mataičiams už 
jų surengimą paminėjimo mu
sų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių, Lapkričio 20 d. 
musų namuose, 6619 Lawnview 
avė.

Ačiū dukrelei Alenai, sunam 
Vytautui ir Kristupui, kurie 
prisidėjo prie to surengimo ir 
už gėlių buketą. Taipgi ačiū 
už prisiųstas gėles Eimonui.

Gabaus ačiū visiems kurie 
atminė mus tokiose reikšmin
gose sukaktuvėse. Tą vakarą 
visi buvom linksmi, ir šį nuo- 
tikį atjausim per ilgus metus. 

Jonas ir Juzė Tulauskai.

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

■ u

■ 
‘<fTT

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

■JIVII■ y ■■■■■TiTf

h

■■■

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

TAILORS
6113 St. Clair Avė.

KAM yra reikalinga Siutas, Topcoatis 
arba Overkotis, prašau atsilankyti kas 
mus, d mes padarysim jums gražiai, 
gerai ir teisingai, ir jums nekainuos 
daugiau negu kitur.

SIUTAI, TOPCOATAI, 
ir OVERCOATAI 

ant jūsų mieros $22.50 
o gatavi tiktai _ $16.50 

VIENA KRAUTUVĖ
SAVININKAS

VINCAS BRAZIS

LIETUVOS PRODUKTAI
E

Importuoti iš Lietuvos
Skanus Kumpiai — Vištiena — Sal- i 

dainiai — Kondensuotas Pienas 
Agurkai ir kt. valgomi dalykai 
ir daug kitokių galima gauti pirkti pas

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
I 168 E. 77th St. kampas-Donald av. i

.. .............................................................................................................................................................milini? 
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I SKANIAUSIAS VYNAS | 
| 1394 East 66th St. arti Wade Park Avė. į

Pirkit Vyną savo kaimyniniam sandėlyje
= Ateidami atsineškit savo indą — pripilsim kurio norėsit. Ę

Port Wine .. galionas $1.07 
Sherry ...........
Tokay .............
Concordia ...
Muscatel .... 
White Port ., 
Dry Sherry . 
Blaskberry .. 
Burbundy . .. 
Brusseline ...

Sampeliai dykai tiesiog iš bačkos. Valdžios akcyzuotas

99
99

99

99
99

99
99

99
99

1.07 i
1.07:
1.07;
1.07:
1.13 Į
1.13:
1.50 i 
.90: 
.99 Ė 

vynas.:
UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIh'IS
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LIETUVOS MIESTELIAII
II MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

i 6
P

MEDVE GALIS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

AKIU SAUGOJIMAS 
DUODANT GANA 

ŠVIESOS

Aukščiausias Žemaiti
jos Kalnas

įspūdingas ir gražus, iš tolo 
traukiantis praeivį užlipti ir 
pasižiūrėti, yra Medvėgalis — 
aukščiausias Žemaitijos kalnas. 
Pačioje kalno viršūnėje yra 
gražios mažos kapinės, o tarp 
kapų yra išžvyriuoti takai. 
Pašaliais yra suolukai žmo
nėms pasisėdėti.

Tą kalną visi gerbia ir da
bina, nes čia yra viso žemai
čių krašto viršūnė. Be šiaip 
įvairių to kalno lankymų, čia 
kas metą apie vidurį Rugpjū
čio švenčiama viena diena. Per 
tą šventę yra laikomos iškil
mingos mišios. Tada suva
žiuoja daug žmonių net iš to
limų Žemaitijos sričių. Po mi
šių, po pamokslo būna atlieka
mi atitinkami vaidinimai, sa
koma gražių pritaikytų eilių, o 
ant galo šokiai iki vakaro.

Kalnas turi 365 metrus auk
ščio nuo juros lygio. Iš to kal
no, sako, per žiūronus galima 
matyti dvyliką bokštų net to
limesnių aplinkinių parapijų 
bažnyčių. Kalno atšlaitėje yra 
žymu, platus, dabar apžėlęs, 
griovys. Tai liudija kad ap
link kalną buvo apvesta van
duo, ir kad iš to griovio imta 
žemė kalnui pilti, o kalnas bu
vo kokia nors senoviška pilis, 

yra buvę karų.

SEIMAS
Kaunas. — Lapkr. 18 d. Sei

mas priėmė pilietybės įstaty
mo papildymų, einant juo Lie
tuvos pilietis išgyvenęs užsie
nyje virš dviejų metų negalio
jančiu arba 
iv stoja 
ei jo 
Teiksiu
•rnėtinai

be užsienio paso, 
pilietybės, išskiriant 

p slteisinimus Vidaus 
Ministeris pripažins 
svarbiais. ,

ir čia

DVI MERGAITĖS IŠGELB- 
STI PILI

žuvo, bet 
nenorėję 

žemaičiai 
ginklus ii

nei antri
Pagaliau 
ne visus 
kryžiuočiai iš visų

LENGVATOS

naujas 
palics-

tiltas ir vartai ir prasidėjo 
smarki kova.

Apgulus kryžiuočiams pilį, 
narsus Lietuviai gynėjai svai
dė į priešus degančius paga
lius, ritino storus rąstus, pylė 
verdančią dervą. Daug iš abie
jų pusių kariautojų 
nei vieni 
pasiduoti, 
išbaigė ko 
maistą, o
pusių buvo pilį apgulę ir lau 
kė kada visi esantieji pilyje 
badu išmirs.

Tada žemaičiai pradėjo tar- 
' tis kaip čia pakvietus daugiau 
pagalbos. Niekas neišsirade 
iš visos pilies norinčių eiti jieš
koti pagalbos, nes grasė pate
kimas priešams. Tik pasisiū
lė dvi narsios mergaitės:

“Mudvi galiva eiti.... ”
Iš jos po savo ilgais plaukais 

slapstydamosi išbėgo ir pasie
kė Lietuvių kariuomenę. Ga
vę žinią Lietuvai atvyko — ir 
kryžiuočiai buvo nugalėti.

Taip nuo tų mergaičių pasi
siūlymo, “Mudvi galiva” ir pa
siliko to kalno pavadinimas — 
Medvėgalis.

Stasys Lukoševičius.

'JAUJOS
ŪKININKAMS

Vyriausybė suteikė 
engvatas nederliaus
.iems ūkininkams baigti grą- 
inti paskolas.
IŲ METŲ STATYBA
Šymet Lietuvos miestuose 

statė 6,530 gyvenamų namų už 
17 milijonus litų; 12) pastatų 
pramonei už 4 milijonus litų.
UNIVERSITETO KLINIKOS

Kaunas. — Statant klinikas, 
nutarta kasti tunelį kuris jun
gtų visus septynis pastatus ir 
butų naudojamas vidaus susi
siekimui. Bendra visų klinikų 
statyba kaštuos apie 12 mili 
jonų litų ir bus baigta per tre
jus metus.

BALTIJOS SPAUDOS 
SANTARA

Ryga. — Lapkričio 17 d. 
Įvyko Latvijos, Lietuvos
Estijos spaudos konferencija, 
kuri, sąryšyje su spaudos san
tarvės penkių metų sukaktu
vėmis priėmė svarbias rezoliu
cijas tolimesnį tarpusavį 
dradarbiavimą padaryti 
glaudesniu.

MEDICINOS PAGALBA
Xauna3. — Vykdant 

y Janą gyventojams medici ;o 
pagrlboo teikimo, Valdžia atei- 
rpč.ais mętais įsteigė provi 

ci.ioje šimtą naujų arabulato 
rijų.
NAUJI FERSEKIO.HMAI

Vilnius. — Vilniuje bus 
siami 3) Lietuvių už giedoji 
mą ’‘Lietuva Tėvyne Musų” 
Daroma kratos, jieškoma ir at
imama Prezidento A. Smeto
nos raštai ir knygos.

ŪKININKAI TURTINGESNI
Šymet ūkininkai pirko 71,2JC 

tonų trąšų už 8 milijonus litų 
prieš 59,000 tonus už 6,100,000 
litų pernai, žemės ūkio maši
nų pirko už 2,830,000 litų, gi 
1936 m. už 1,630,000 litų.
GYVENTOJŲ DAUGĖJA

šymet per 9 mėnesius natū
ralūs prieauglis Lietuvoje bu- j 
vo 17,794 asmenų.

—Šymet žiemkenčių užsėta 
681,340 hektarų vieton 658,- 
983 ha 1936 metų rudenį.

—Galutinai sudaryti Preky
bos, Pramonės ir Amatų Rū
mai: inėjo 47 nariai Lietuviai 
ir 28 žydai.

WILLIAM E. WICKENDEN

KL. JURGELIONIS 
KANDIDATUOJA 
PR1ĖŠ BAGOČIV

“SLA. Patriotų Komitetas” 
prisiuntė sekančio turinio pa
reiškimus prieš dabartinį SLA. 
Prezidentą Bagpčių:

bą, nes jau metai laiko kaip jis 
nesušaukia Pildomosios Tary
bos susirinkimo.

j baisus dalykas*?
| tik žingsnis prie 
ttžmigdinimo.

Toliau "SLA. 
mitetas” sako:

LODEL TURIM RINKTI KL. 
JURGELIONĮ VIETON 

BAGOČIAUS

Todėl kad Bagočius per 
trejetą su viršum metų kaip 
SLA. prezidentas parodė visiš
ką neveiklumą. Visą laiką jis 
tik dejavo kad Gegužis palikęs 
jam f>usę milijono netikusių 
oondsų, ir daugiau nieko ne
dalė.
prisipažinimą, jis tik galvą su-, nuodugniai 
siėmęs vaikšto.

2.

čia 
ir

Ar tai ne
Nuo to juk 

Susivienijimo

Patriotų Ko-

nuo
ve-
ap-

I “Išgelbėti Susivienijimą 
pražūties, į kurią Bagočius 

i da, gali tik toks patyręs
I draudos dalykuose vyras, senas
ir ištikimas Susivienijimo dar
buotojas kaip advokatas Kleo- 
fas Jurgelionis. Ko ne visa 
SLA. Konstitucija nuo pra
džios iki galo yra jo sukurta 
ir pataisyta ir parašyta, išsky
rus netikusius vėliausius Ba

Pagal Bagočiaus paties gočlaus pridėčkus. Jurgelionis 
žino valstijų Jsta- 
apdraudą. Jis žino 
daryti. Jis moka 
ir kitus patraukti

i

Apie tą kalną yra visokiau
sių padavimų. Vienas yra to- 
kis padavimas:

Senovėje ant to kalno buvus 
didelė pilis. Pilis buvus labai 
tvirta, todėl ir priešai, nieko 
nelaimėję, gaudavo atsitrauk- 

priešai užpuldinėdavę ją 
tankiai. Iš visų 
priešai buvę

žiau- 
kryžiuo-

NEPRIKLAUSOMY
BĖS 20 METU MI

NĖJIMO KOMI
TETAS

Kaunas. — Lapkričio 12 
išrinktas Garbės Komitetas 
Metų Nepriklausomybės I 
kakčiai ruošti, į kurį inėjo Ne
priklausomybės Aktą pasirašę 
tuolaikinės Valstybės Tarybos 
nariai ir šiaip keliolika žy
miausių valstybės ir visuome
nės atstovų, viso 67 žmonės. 
Darbo Prezidiumą sudaro 12 
asmenų. Komitetas sudarys 
visų iškilmių planą.

ben-
dar

iš pasa- 
pradšjo

: d.
2i

Su-

ti. O 
labai 
riausi 
čiai.

Taip jie vieną kartą 
lų užpuolė Lietuvą ir 
artintis prie tos neįveikiamos 
žemaičių pilies. Tuojau su
švitėjo ant visų kalnelių lau
žai ir iš visų pusių pradėjo 
rinktis žemaičiai į pilį. Prie
šui artinantis, uždaryta pilies

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

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

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

(Tarp Euelid ir Prospect)

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekęija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdicott 5297

NUBAUDĖ ARKLIAVAGIŲ 
GAUJĄ'. Prieš du metu Kel
mės, Čekiškės, Šiluvos, Sasna
vos, Nemakščių, Gelvonų, Pa
nevėžio, Skaudvilės, Kuršėnų, 
Jezno, Kruon’°> Baisogalos ir 
Veprių valsčiuose buvo pavog
ta daug arklių. Išaiškinta kad 
buvo sudaryta vagių gauja, 
kuriai vadovavo “karabelnin- 
kas” Serafinavičius su ketu
riais bendrininkais. Serafina- 
vičius prisipažino pavogęs 30 
arklių. Su juo suimta vienas 
vyras ir dvi moterys. Visi nu
bausti kalėjimu.

^—^1----------------
LIETUVOJE renkama liau

dies dainų meliodijos varto
jant grafofonus. Iki šiol Lie
tuvos Tautosakos Archivas be 
kita ko turi surinktų folkloro 
dalykų — pasakų, patarlių, 
priežodžių, padavimų ir tt. — 
688 plokšteles, kuriose užrašy
ta 4,904 liaudies meno kuri
niai, daugiausia dainos. Ta
čiau nemaža yra raudų, šokių, 
skudučių, kanklių, birbynių 
muzikos, sutartinių.

TAS KO IR AMERIKOS 
LIETUVIAMS TRŪKSTA

Klaipėda. — Ųapkričio 16 d. 
įvyko visų Klaipėdos krašto 
Lietuviškų organizacijų komi
teto suvažiavimas. Dalyvavo 
50 atstovų visų politinių, kul
tūrinių ir ekonominių organi
zacijų. Suvažiavimas svarstė 
suderinimą visų Lietuviškų or
ganizacijų veikimo.
ATVYKO

Lapkričio 18 d. atvyko ir iš
kilmingai sutikta Suv. Valsti
jų Ministeris Lietuvai O. No
rom su šeima.

Lapkričio 16-18 d. Lietuvoje 
viešėjo Švedijos švietimo Vice 
Ministeris.

Kaune Lapkričio 18 d. iš
kilmingai apvaikščiota Latvi
jos 19 metų nepriklausomybės 
sukaktuvės, šventei pritaiky
tas ir. Kaune Latvių meno pa
rodos atidarymas.

UŽSIENIO ŽURNA
LISTAI PAGERBĖ 

LOZORAITI
Kaupas. — Užsienio žurna

listų Lietuvoje Sąjunga Lap
kričio 12 d. suruošė Užsienic 
Reikalų Ministerio Lozoraičic 
garbei arbatėlę, kurioje Minis
teris pasakė: “Mes tik vieno iš 
užsienių žurnalistų geidžiame— 
kad musų gyvenimo įvykiai ii 
musų intencijos butų pasauliui 
pranešama objektiviai, kaip ir 
mes patys norime gauti tik ob- 
jektivių žinių apie svetimus 
kraštus, nežiūrint kurios poli
tinės, socialinės ir tikybinės 
doktrinos tuose kraštuose išpa- 
žystamos ir viešpataujančios. 
Lietuvoje teisingumo jausmas 
visuomet būvo gyvas. Tauta 
vieninga įsitikinime kad elgi
masis su Lietuviais anapus de
markacijos linijos (Lenkų oku
pacijoje) pažeidžia teisingu
mą”.

“Pertankiai šio moderninio 
mąstančių žmonių gyvenimo 
ypatybė tapo knyga, lempa ir 
akiniai”, sako Dr. William E 
iVickenden, prezidentas Case 
School of Applied Science, kal
bėdamas j Akių Saugojimo Ta
rybą Clevelande, kurios tikslas 
yra apsaugoti žmor.ių regėji
mą.

“Gal būt ir reikėjo paaukoti 
savo akis mokslui, tuomet ka
da nebuvo kito budo, bet dabar, 
turint gerą šviesą ir visai pri
einama kaina, nėra reikalo 
varginti savo akis prie menkos 
šviesos”.

Didžiojo Clevelando mokyk- 
’ose iš 274,500 mokinių vienas 
;š penkių, arba 54,900, yra sij
ono matymo, 
varginti vaikų prasta šviesa, 
•eikalinga jiems duoti kuodau- 
riau šviesos namuose kuomet 
iie skaito arba studijuoja. Ir 
’.uaugusieji privalo neužmiršti 
■ad geros akys yra vertos ge- 
■os šviesos, o silpnoms akims 
fera šviesa pagelbsti.

Taigi, nereikia

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

Mordus Upholstering 
Shop

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

Lietuviška Rūbų Valymo 
ir Taisymo Įstaiga

t*
►J.
•Li ž
,*4 j 
i

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent, kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

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

/•***Į«'-**»J»«*«*’«»Į»»’«*J**Į«**«-»J«»Į«»Į'*«Į**J<»Je«-J«**«eJ«»J«*F*I,*F*****4‘***F*F,*<*«***‘**‘**‘***********,*»4,'I*,*’**',**,***,»****‘»***‘

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. MUKIOMS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

pir-

100 NEŽINOMŲ LIAUDIES 
DAINŲ. Klaipėdos krašte mo
kytojas Užpurvis su savo mo
kiniais surinko apie 100 visai 
naujų liaudies dainų, apie ku
rias tyrinėtojai'-dar nieko ne
žinojo.

Anthony Grigaitis
DRY CLEANING - PRESS1NG

R E P A I R I N G

Ladies Dresses a Specialty 
All kinds of alterations

H a t s C 1 e a n e d

1274 Addison Road

JAU LAIKAS! Gerų Naudotų Baldų
galima gauti iš

APSIRUPINTI
NEKĘSTI

ŽIEMOS REIKMENIMIS IR 
ŠALČIO PER ŽIEMĄ

Vyrų Sveteriai, visu 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 

į Zipper Užsimaunami 
j Sveteriai .............
I šiltos su Pamušalu

Corduroy Kelnės .... $1.69

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

$1.00

Gražus Broadcloth Marškiniai 
pasipuošimui ir šiaip $1.CC 

aukščiau
Kaldiniai 

Sl.OC 
aukščiau

97c

ir
I Stori Vilnoniai šilti 

Visokiu marginių 
. ir

Stori Union Apatiniai
Vaikų Vilnonės Megztinės 

Kepuraitės .................... 50<
I Vaikų Vilnoniai Lumberjackets 

zipper priešakyje .... $3.48

THE KRAMER & REICH00.
Kampas Gidciings Rd.7002 Superior Avė.

r?

i
I
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ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko
Original Pocahontas
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. .. . 
Standard Pocahontas mažai dumti, ilgai dega.
Great Heatt Lump . . 8.40 l Ohio 
Champion Lump .... 7.25 Ohio 
Mountain Lump .... 7.00! B! tie 
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas

greitas pristatymas
tik bušelis pelenų būna iš tono $9.25

. , $9.05
. . . 7.95
. . . 6.50
. . . 5.95

J. Wurm Moving Co.
8319 Superior Avc.

Moving Storage
HEnderson 4949

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

And.rew A. Yaeger
6602 Wade Park Avė.

(52) Cleveland

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 Gos tumes, Ine.
1035 Chester Avenue

J/unip .
Egg ....
Diomond ........... 7.95
.............................. 4.85

t
KOMER WOOD & COAL CO.

I4(»9 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. G Ai 2921

I
A.T.HUETER

DEIMANTAI
Taisome Laikrodžius ir visokias 

brangmenas.
8513 Superior Avenue

Didžiausia Krautuvė East Bule

tymus apie 
Todėl kad Bagočius savo kas reikia 

įeveiklumu ir bobiškumu veda pats dirbti 
Jusi vieni j imą prie užmigimo, prie darbo”. 
,eigu dar sykį išrinktume Ba- '—------ 
Sočių į prezidentus toje pačioje' 
Taryboje, tai nepraeis dviejų 
netų kaip Susivienijimui bus 
.'.timtas “laisnis” kai kuriose, 
o gal net ir visose valstijose.

3. Todėl kad Bagočius ir 
dabar leidžia investuoti Susi
vienijimo pinigus į tokius bon- 
dsus kurių pagal įstatymų ne
valia Susivienijimui pirkti.

4. Todėl kad prie Bagočiaus 
Susivienijimas nustojo augti, 
o tokias neaugančias fraterna- 
les organizacijas valstijos už
daro, jeigu jų finansai netvar
koje. Prie Bagočiaus Susivie
nijimas nusipirko dar daugiau 
tetikusių bondsų, taigi Susivie
nijimo finansai žinoma 
tvarkoje.

5. Todėl 
do $12,000 
gu tokiam 
kaip Susivienijimo Albumas. 
Tiek pinigų tokiam niekniekiui 
išleisti yra labai rimtas nusi
kaltimas, ypač kada visi ver
kia kad Susivienijime pinigų 
trūkstą. UŽ tokią stambią su
mą pinigų galima buvo prira
šyti prie Susivienijimo ne ma
žiau kaip 2,500 naujų narių, ir 
tas butų pataisę Susivienijimo 
stovį.

6. Todėl kad Bagočius pats 
neturi jokių naudingų suma
nymų Susivienijimo labui, ir 
pats nežinodamas ką veikti ga
lutinai numarino visas pasto
vias SLA. komisijas. Jis ma
rina ir pačią Pildomąją Tary-

nėra

išlei- 
pini-

kad Bagočius
Susivienijimo 
bergdžiam dalykui

Komplimentai nuo

Stephen Majorcssy
Grosernė, Saldainių, Cigarų 

ir mažmožių krautuvė. 
1370 E. 65th Street

REPUBLIC
Furniture Movers
1453 East 66th Street

Sandėlis: 3503 St. Clair Av. 
žemos kainos už perkraus- 
tymą, taipgi pas mus ga
lima padėti savo baldus 
palaikymui. Reikale tele- 
fonuokit: (3)

ENdicott 1702

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Rąžančiai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdų Dovanų

HENNINGER’S ART STORE 
88)9 Superior Avė.

GArf. 3711 (49) Cleveland, O.

J.

Sugadinti Rakandai •
TAISOMI, APMUŠAMI

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas. 

KAINOS ŽEMOS 
Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 VVade Park Avė. 

McDonald (49) GArf. 7370

i

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi- 
>okias namines ir importuotai 
gyduoles nuo visokių ligų, kaij
• ai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz 
ių, dedervinių, nevirškinimo vi. 
lurių, užkietėjimo vidurių, ko 
culio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
aiškumo, nemigės 
-okių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8538
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
• ........................—,1. ■ ■ . - ..... —______

I

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O

ENd. 8534

i Ji

DIDELĖ KRAUTUVĖ
Visokių geležinių daiktų, aliejų, 
dažų, maudynių ir reikmenų, 
žaldytuvų, radio ir tt. už vi
sai žemą kainą. Didesnius 
pirkinius duodam išsimo- 

kėjimu.
Sena atsakominga įstaiga.

The Stoneman Co.
Hardware and Pairtts 

Plumbing Supplies 
7110 SUPERIOR AVĖ.

Phone HEnd. 1759

D. D. Haskell
J E W E L E R

Perka seną auksą ir sidabrą 
ir moka gerą kainą. Taipgi 
laikrodžių ir laikrodėlių tai

symas. žiedų perdėjimas, 
šventėms dovanas palaiko

me kas pasirenka.
ADDISON ROAD

Kampas Wade Park Avc. 
ENdicott 2696

■j i įjli i ■ f ■ tio *i jua***1 a a* *** “ " *ffi* " * ■1111 VI Mi* ■ *
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Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kad* 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

■ t njrvtiff ■ tfiiTFri iVyĮhthn ■ m ■ aTi t ijį į ■ ■ Hd'tfUa w t* ■

p r
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i W!LKELIS FUNERAL HOME
LICENSED i-'UNERAL D1RECTOR

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

Vienok musų patarnavimas, užjauto 5- prielankumas yra visiems ; 
lygus, be atsižvelgimo kaštus. ;

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais l 
moderniškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292 i ■ 
I •
■ <•
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- CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Phone: ENdicott 4186
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Youth’s Forum
6820 Superior Av. Cleveland, O.

MATYSIT NAUJUS 
LIETUVOS PA- 

VEIKSLUS

Kalėdos Jau Netoli!

J. Januškevičius Jr.

Juozas Januškevičius Jr. at
siskubina į Clevelandą su nau
jomis Lietuvos filmomis — 
puikiais spalvuotais garsiniais 
judamais paveikslais. Rodys 
du vakaru, Gruodžio 13 ir 14, 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje.

Pirmu kartu pamatysit gra
žius žiemos vaizdus Lietuvo
je: Ledų kirtimas Nemune, 
Kaunas žiemą, Sniego karna
valas Zarasuose, Rogių lenkty
nės; Pavasarį Nemuno ledų 
laužymas; žiemos sportas.

Matysit įvairiausių naujau
sių vasaros vaizdų, Lietuvos 
kariuomenę, naujus manevrus, 
Lietuvos jurininkus, pavyzdin
gus ūkininkus, gražią rugia
pjūtę, Devintinių šventę, Se
noviškų šokių šventę, Jauna
lietuvių dideles 10 metų iškil
mes, Skautų šventę, Anglijos 

. jaunimas Lietuvoje; Lietuviai 
Europos basket bolo čampionai 
ir jų pasitikimas Kaune. Prie 
to daug visko kitko ką jus no
rit apie Lietuvą naujausio ma
tyti.

NORI COUGHLINO
Nežiūrint kad Popiežius 

draudė Kun. Coughlin’ui saky
ti radio kalbas, nes tas kuni
gas pradėjo įžeidinėti Prezi
dentą Rooseveltą, vis dar 
žmonių kurie reikalauja 
tam kunigui butų leista 
per radio juos bovyti..

už-

vėl

SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA. nariai prašomi daly
vauti kuopos susirinkime tre
čiadienį, Gruodžio 1 d., Lietu
vių salėje, nuo 7 ;30 vai. Bus 
centro valdybos nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkimas. V.

URBONAS VAŽINĖJA
Dainininkas Jonas S. Urbo

nas važinėja po pietines vals
tijas koncertuodamas. Cleve- 
landan sugryš kada pavasarį.

PAVYKO
Moterų Sąjungos 36-tos kp. 

perstatymas operetės ir kitų 
paįvairinimų programas perei
tą sekmadienį Lietuvių salėje 
pavyko gražiai. Publikos 
vo dikčiai.

Operetę “Viengungiai” 
mokino ir chorą vadovavo 
Wanda Yanušaitė, naujos 
rapijos vargoninkė.

bu-

su- 
p-lė 
pa-

MOTERŲ BALIUS
Moterų Atjautos Klubas 

rengia kortavimą ir šokius
Lietuvių Salėje 

šeštad. Lapkričio-Nov. 27, 
7:30 vai. Įžanga 25c

Gera muzika.
Dovanos kiekvienam stalui.

Kviečia komisija.

Dirvos krautuvėje 
ti gražių Kalėdinių 
kortelių 'siuntimui į 
čia Amerikoje.

Galit pasiųsti per 
nigų giminėms į Lietuvą.

Dabar pats laikas išrašyti 
Dirvą dovanų Lietuvon (kas 
išrašys naujai prieš galą metų 
gaus Dirvą už $2.50. šiaip į 
Lietuvą metams $3.00).

Atnaujinkit savo prenumera
tą, gaukit dovanų 1938 metų 
sieninį kalendorių.

Taipgi galit gauti daug pui
kių kalendorių pirkti ir pasiųs
ti dovanų savo draugams ir gi
minėms.

Kalėdoms Dirvos krautuvė 
turi skanių importuotų Lietu
viškų saldainių, kurie parsiduo
da svarais.

Dirvos knygyne galima gau
ti visokių gaidų muzikos in
strumentams ir dainavimui.

galit gau- 
Lietuviškų 
Lietuvą ir

Dirvą pi-

DUOKIT KALĖDŲ 
DOVANAS DAR

ŽELIUI
Draugijos, prisiminkit savo 

susirinkime Lietuvių Darželį, 
kuris yra musų garbė ir parei
ga remti ir palaikyti. Paskir
kit savo Kalėdų Dovaną Darže
liui iš savo iždo ir parinkit iš 
narių.

Yra tokių narių kurie noriai 
aukaus kada bus pakalbintas, 
daugelio kitaip ir nėra kaip 
pasiekti nei sueiti.

Taipgi kas bus sekanti iš 
pavienių su savo Kalėdų Dova
na Darželiui?

Dirvos redakcija priima Ka
lėdines Dovanas Darželiui, tik 
atneškit.

Dovanas gali atsiųsti ir kitų 
miestų Lietuviai.

PENNED BY EM
(K. .1. M.’s Secretary)

The most ap- 
pealing holiday 
season of the 
year has rolled 
around again — 
Thanksgiv i n g. 

We all know 
the simple ori- 
gin of .this day 
and all thru the 
years it štili 
holds to its or- 
iginal meaning. 
Ali other holi- 
days are cele- 
merrily būt the

SPORTS
LITHUANIANS MAKE IT TWO 

IN A ROW!
Our boys took over the strong 

Serb team lašt vveek by the score 
of 29-24.

This game had the fans on edge 
from the first tip off, until the 

thatfinai vvhistle. It vvas a game ___
no one vvould darė to predict vvho 
the vvinner vvould be and be 
of it.

THIS YOUNGER 
GENERATION

SCHOOL NEWS

SVEČIAI PALIKO GE
RA ĮSPŪDI

Baltimorės trafiko vyriau
sias teisėjas W. F. Laukaitis 
ir Juozas Tysliava, Vienybės 
redaktorius, paliko puikų įs
pūdį tarp dalyvavusių Dirvos 
parengime Lapkričio 14 d.

Teisėjas Laukaitis yra tau
tininkų kandidatas į SLA. pre
zidentus. Visi SLA.’nariai pri
valo už jį balsuoti ir nominuo
ti tinkamą žmogų.

Laukaičio atvaizdas telpa 
šiame numeryje ant 1-mo pusi.

Juozą Tysliavą visi Cleve- 
landiečiai nori išgirsti kada 
nors sakant tikrą ilgą prakal
bą. Tysliava pažadėjo atva
žiuoti į Clevelandą su prakalba 
kada nors vėliau.

SURPRAIZ VAKARĖLIS
Lapkričio 22 d. artimi drau

gai surengė netikėtą pokiliuką 
Justinui ir Marei Miščikams 
jų 15 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse. Pokilis atsi
buvo jų namuose, 9820 Marah 
avė.

Abu Miščikai dalyvauja vie
tos Lietuvių tautinių draugijų 
veikime. Sv.

159,564 APLANKĖ
AUTO PARODĄ

Praeitą savaitę Clevelando 
metinę Automobilių Parodą 
aplankė 40 nuoš. žmonių dau
giau negu kitados kada paro
doje apsilankė.

NEAPSILEISKIT 
ARDYTOJAMS

Ateina draugijų metiniai su
sirinkimai, kuriuose būna ren
kama valdybos ir šiaip atsto
vai ar delegatai.

Rimtiems draugijų veikėjams 
patartina žiūrėti nerinkti ir 
nepavesti jokių pareigų tiems 
kurie yra žinomi kaip trukš- 
madariai, kurstytojai, darbo 
ardytojai ir meklioriai.

Clevelando Lietuvių koloni
jai reikalinga kuodaugiausia 
ramybės ir gražaus sugyveni
mo, nes yra gražių darbų dirb
ti kurie daro garbę visiems šio 
miesto Lietuviams.

Kur pasisuka tokie ardyto
jai, jie ir darbą trukdo, ir gė
dą daro visiems mums.

Yra dorų, sąžiningų žmonių 
į draugijų valdybas ir į atsto
vus, jie nori dirbti, rinkit juos 
ir busit patenkinti.

Senas Veikėjau.

APIE 130,000 BEDARBIŲ
Suv. Valstijų bedarbių cen

zą vedant, Clevelande išpildė 
bedarbių blankas jau apie 130 
tūkstančių žmonių.

-O

VISA SAVAITĖ DARGANŲ
Pereitą savaitę Clevelandą 

užklupo darganos: per pirmas 
dvi dienas lijo, paskui pradėjo 
snigti, prisnigo, ir sniegas pa
siliko, lyg butų užėjus anksty
va žiema.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 6-to pusi.

PRADEDA GAUDYT 
DARBO RAKE- 

TIERIUS
Clevelando Viešos Saugos 

rektorius Ness per kelis mėne
sius rinkęs įrodymus, surinko 
daugelyje didelių miestų virš 
60 žmonių kurie sutinka liudy
ti apie Clevelando statybos 
darbininkų unijų vadų raketie- 
riškus darbus. Tie raketieriai 
Clevelando padėtį privarė iki 
desperatiškos. , Reikėjo imtis 
kokių nors griežtesnių priemo
nių, ir Ness jų ėmėsi.'

Darbininkų unijų vadai nau
dojo visokius žiaurius budus 
prieš įvairius statybos kon- 
traktonus ir darbininkus, lup
dami iš jų sau pelnus, o kurie 
atsisakydavo jiems kyšius mo
kėti, tie negaudavo užimti sta
tybos darbų ir darbininkai ne
gaudavo dirbti.

Yra įrodymų kad raketieriai 
unijų viršininkai lupdavo nuo 
darbininkų ir kontraktorių nuo 
$25 iki $1,600.

Kiti statybos kontraktoriai 
net atsisakydavo Clevelande 
darbus užimti, nes raketieriai 
pareikalaudavo iš jų didelių 
sumų pinigų.

štai kaip maždaug tie unijų 
raketieriai veikia:

Jei kokia kompanija nori 
statyti namą arba fabriką, ir 
susitaria su statybos kontrak
torium, raketieris nueina pas 
kontraktorių ir pasako: jeigu 
duosi man tiek ir tiek, gausi 
savo darbui darbininkus, o jei
gu neduosi, tau jokie darbinin
kai Clevelande nedirbs.

Unijistams darbininkams no
rintiems dirbti, su šeimoms 
skurstantiems, pasako: Jei iš 
savo algos man mokėsi tiek ir 
tiek, gausi dirbti, o jeigu ne— 
ne....

Daug kartų tie raketieriai 
sulaiko darbus prie statybos, 
iššaukdami darbininkus strei
kuoti, jeigu nebūna išpildoma 
raketierių reikalavimai.

Be abejonės ne visi unijų 
viršininkai taip daro, bet išsi
randa vienas kuris ir varo sa
vo darbą slapta, ir visi jo bijo.

Jeigu darbininkai galėtų tu
rėti savo unijų viršininkus iš 
savo pačių tarpo, viskas butų 
gerai. Dabar gi, jiems vadais 
prisimeta tokie kurie nežino 
kas yra darbas, ir lupa kailį 
darbdaviui ir darbininkui.

ai

brated gayly and 
day — Thanksgiving brings to the 
minds of people pleasant and quiet 
thoughts of thanks.

We all pause on Thanksgiving to 
thank — probably not by means 
of voice būt in our hearts. A 
thanks to somebody, for something 
they have done for us. We should 
be thankful, too, for being able to 
do some little thing for somebody. 
A thanks should be given to every 
kind thought and deed. The simple 
and little six letter word “thanks” 
isn’t any too big yet vvhen express- 
ed sincerely its meaning is ever so 
great and truly beautiful. Always 
be Thanksgiving. It will never in- 
jure anybody to be polite. — A 
thanks from a heart is a thanks 
to a heart.
GOING STRONG — Some months 
ago the Super Snooper threatened 
my boss vvith the fact that he’ll 
have to be looking for a nevv sec
retary if he doesn’t vvatch out. 
Where our Akron correspondent got 
that idea I don’t knovv — maybe 
its ‘cause I haven’t penned. Well, 
here’s letting him knovv that I štili 
hold my secretarial position and if 
the boss agrees, I vvill for a long 
time.
CHURCH BAZAAR — Not vvhat it 
used to be būt it štili is. I don’t 
mean that its the šame svvell ba- 
zaar that the St. George’s Parish 
used to put up, būt the fact that 
they štili put it up. This year’s 
bazaar has slipped considerably in 
the manner of construction and 
what one finds dovvn there. Years 
ago really valuable articles could be 
vvon. Is it the lack of cooperation? 
The lack„of the spirit of contribu- 
tion? What ever it vvas, it’s gone! 
Severai of the church organizations 
take a great (būt not great enough) 
interest in it.
HF.ROES — High school football 
is over — all except for the char- 
ity game. East High had all the 
chances in the vvorld to play in 
that game, būt John Adams vvas 
just a little too much for the boys.

East High School’s football 
squad vvas led by one of the har- 
dest fightihg captains it ever had— 
Lithuanian, Johnny Slauta. He di- 
rected his hard hitting bays thru 
tvvo tieing games and six splendid 
vietories. The lašt game they lošt. 
Their only defeat būt they put up 
the grandest blocking game you 
could vvish to see. Johnny Slauta 
did a grand job of antinu as cap
tain. The five foot - eight blue- 
eyed blond’s ability vvasn’t surpas- 
sed by any other team member.

Another all starring Lithuanian 
added much needed strength to the 
team. He vvas none other than 
that tough taekling half-back, Ben 
Lucas. Ben vvill be at East High 
just long enough to serve on the 
team again next fall.
BITS AMONG THE YOUTH — 
Tali and lanky Bill Mathuson (Ma
tusevičius) hasn’t been the vvhirl 
of the dance floor lately, nor has 
he been 
the fair 
used to. 
the SLA 
changed. 
nor, the 
that I vvas any too observing būt 
I couldn’t help būt notice a vvedding 
band on that finger of hers. If 
it’s true, congratulations!
The svveetest and lovilest thing in 
the vvorld is love, eųually beautiful 
is romance and on the šame heaven-' 
ly eloud ridės true friendship. Class 
these as you vvish —

Tvvo svvell people making a dan- 
dy couple — Al Bush (Baguzins- 
kas) and Marguerite Luizzo. Al- 
ways seen together are Helen Hala- 
burda and blonde Bill Persin. 
toria Citąvičius and 
Robert Taylor, Pete 
tha Ross just can’t 
of anybody būt a 
Patrick. “Mike” is 
recent acųuaintance. 
lauskas met ąn Englishman named 
“Ronnie”. The affair started over 
there, vvhen she vvent to Lithuania, 
novv she has a pieture of him on 
her mantel. Millie Vaicunas has 
been flashing off a pieture of tall,

. . .. sure
The game started off vvith 

ai) the players playing a very cau- 
tious game. The score see-savved, 
thru this style of play, and at the 
end of the first quarter vve vvere 
leading 6-5. The Serb team had 
the best of it in the second quar- 
ter and at the half vvay mark, went 
in the lead by the score of 15-10. 
After the ręst period, our boys 
seemed to go better for in the 
third quarter vve scored 6 points, 
vvhile our opponents vvere held to 
1. At this point the teams stood 
even-skeven — 16 all.

Going into the finai lap, vvith 
both teams ready to give all they 
got and the fans rooting for their 
favorite team to score, it was a 
bąli game. In this quarter our 
boys scored 13 points, vvhile the 
Serb team only got 8. It seemed 
that our boys got better as the 
game got on.

The boys, are playing as one 
unit, no individual stars. One play
er may score more points, būt vvhile 
he is doing so, the other boys are 
in there on the defense, covering 
the opponents and giving the play
er that has the bąli a better op- 
portunity to shoot,

Another game that had the fans 
looking at each other vvas the game 
betvveen Lorain Buckeyes, and the 
Pioneers. Everyone vvas held spell- 
bound and vvondered, vvhat it vvas 
all about, as the Pioneers, kept on 
piling up a score, and the Buck
eyes vvere held scoreless. At the 
half it vvas Pioneers 22 - Buckeyes 
0. It appeared very much likę a 
run avvay for the local team, būt 
the visitors seemed to come to 
life after the ręst period, and boy 
vvhat a game they put on in the 
second half. They sure did throvv 
a scare into the Pioneers as they 
scored 24 points vvhile the 
vvere scoring only 6 — finai 
28 "•to 24.

¥
BOX

¥ ¥ 
SCORE

locals 
score

the Lithuan- 
All Liths

LITHUANIANS G F TP
Mažeika F 1 0 2
Vitonis F 0 0 0
O’Braitis F 3 1 7
Miliauskas C 0 4 4
Dubickas ’ G 0 0 0
Brazis G 1 0 2
Kubilius G 2 5 9
Visnauskas G 2 1 5

TOTAL 9 11 29

SERBS G F TP
F. Bania 0 0 0
Hradneck 1 1 3
Zayechuck 2 2 6
J. Choynovvski 0 0 0
Hervik 0 0 < 0
Godnik 1 0 2
Petrus 4 3 11
J. Bania 0 2 2

TOTAL 8 8 24
¥ ¥ ♦

M E E T I N G
Sportsmen meeting, Tuesday nite

Nov. 30, at 8 p.m. in 
ian Hali meeting room. 
interested i n sports be it as an 
active member or as an 
member — come to this

associate 
meeting!

FOOT-

seen dancing vvith all of 
Lithuanian beauties as he 

I chanced to see bill at 
card party and dance. He’s 

Maybe because of Elea- 
little girlfriend. Its not

PLATUKIS, ANOTHER 
BALL HERO

This year is uhdoubtedly the 
biggest one of all times for Lith
uanian football stars. It seems that 
everytime a Lithuanian football gent 
puts on a helmet he’s bound to 
make the other players look likę 
sissies.

The Spencerian College ųuintet 
this year vvill be coached by Lith
uanian Bill Šimonis, high point 
scorer of the Cleveland Industrial 
League, lašt year.

Vic- 
the Lithuanian 
Vitonis. Aga- 
seem to think 
fellow named 

Mary Sharkus’ 
Natalie Kaz-

dark and handsome Johnny Andru
lis.

Now the scoop of the year! The 
greatest love, romance and the most 
sincere friendship ever built up — 
me and my work. And so, folks, 
this vvinds up another edition of 
the “Penned by Em” column. — 
Adios!

RODYS ŽINOMAS F1LMININKAS JUOZAS JANUŠKEVIČIUS, JR.

Lietuvių Salei e Abu vakaru pradžia lygiai nuo 8:00 vai. 
Įžanga suaugusiems 36c. Vaikams 15c,

By ROSE LUCAS

IN the lašt year I have seen it 
happen again and again and yet 
each time I am taken by surprise. 
This fierce pride in his country 
each visiting Lithuanian displays 
and their loyalty and love for 
Lithuania vvhich seems to pop out 
at the most unexpected places. Be 
he a diplomai here on official busi
ness, a sculptor exhibiting his mas- 
terpieces, a singer on concert tour, 
a Boy Scout attending an Inter- 
natidnal Jamboree, a sportman tos- 
sing a basketball, or a college stu- 
dent merely taking a look at the 
vvorld in general, each in his or 
her own vvay is “selling Lithuania.”

Very politely they say, “Yes, vve 
likę your America very much. It 
is vast, it is vvealthy, it is povverful, 
Lithuania has no vast resources or 
gigantic industries, she has no great 
vvealth, and yet crovvded into this 
tiny corner of Europe is all the 
unique ąuaintness and the natūrai 
beauty that sticks in the 
a Lithuanian as long as 
live.”

That literally vvas vvhat 
Rakauskaitė, born here in 
and for the lašt 16 years a member 
of the Lithuanian Statė Opera, said 
here recently, as a guest at a din
ner dance held by the Lithuanian 

at the Cleveland 
Slim and

heart of 
he shall

Marijona 
the U.S.

Womens’ Club 
Chamber of Commerce. 
graceful, beautiful and glamorous, 
she is all that one expects of an 
opera star. Obviously not an after- 
dinner speaker she delights her 
audience vvith her enthusiasm and 
sincerity of her talk. First in 
Lithuanian and then in her charm- 
ingly aceented English she described 
her Lithuania as being “minute and 
lovely” and urged everyone to come 
to Lithuania in 1938.

The next day Rakauskaitė vvas 
the guest artist at a concert held 
in honor of K. S. Karpius. Tvventy 
years as editor of Dirva and I have 
never seen such a gathering of 
notables as came to do him honor. 
Miss Rakauskaitė’s -songs vvere very 
beautiful and the enthusiastic au
dience called her back again and 
again for encores. She sings vvith 
the finish and polish of an opera 
star vvith none of the obvious arti- 
ficialities.

As a personality I vvas rather 
agreeably surprised to find Mari
jona far from the spoiled, super- 
ficial, “arty” sort of person one 
expected in an opera star. She is 
very vvitty and has a sort of mag- 
netic vitality. I liked the fact that 
she had left her hair its natūrai 
iron gray vvhich vvas striking above 
beautiful regular features. She 
misses Lithuania very much and 
can’t vvait until she gets back, al- 
tho America is really home to her.

Without a doubt she is one of 
Lithuania’s great artists and vve 
American-Lithuanians are proud to 
have her among us and grateful 
to her for bringing us her gift 
song.

Follovving is a list of Lithuanian 
studentą at East High School vvho 
are active in clubs and school or* 
ganizations:

Helen Budas is the recording sec
retary of the Athenaeum Literary 
Society and has recently been elect- 
ed corresponding secretary of tha 
Commercial Club.

Anna Lapinskas is president of 
Walter Camp Club and also vice- 
president of her homeroom.

Susie Macyauskas is treasurer of 
the Athletie Club.

Leoną Lait is treasurer of Whirlo 
Skating Club. Zita Mitchell and 
Leoną Lait are members of the 12B 
mixer committee. This committee 
has charge of a party vvhich is 
designed to help the members of 
the 12B class become better ac- 
quainted. It vvill be held in Dec.

Frances Wasil vvill play the part 
of a maid in a French drama “La 
Poudre Aux Yeux” by Halevy, to 
be given for the French VIII class 
Wednesday, November 24th.

¥ ¥ ¥
The follovving article is a re- 

print of “Pen Pictures” — a column 
in the East High Nevvspaper . . .

The stadium vvas packed, a great 
play had been completed, the corp 
of cheerleaders vvhipped the crovvd 
into a cheer, a cheer for their hero 
— “Rah, Rah, Rah, S-L-A-U-T-A, 
Slauta, Yea.”

If vvas for the football captain, 
the basketball star, the fellovv vvho 
has been a star in both of these 
fields since the first day he sėt 
foot in East high three long years 
ago.

John doesn’t stop at athletics; 
he’s just as bright in other fields. 
He’s novv doing his third semester 
as editor of the school paper. This 
year he holds the position of alumni 
editor.

Another field he likęs to tread 
is that of finance. He vvas treasur
er of the 12B class, and vvas re- 
elected to the šame position in 12A.

Being treasurer seems to be an 
obsession to Mr. Slauta, for as soon 
as he became admitted to the Na
tional Honor Society, he vvas 
the guardian of finanees.

.. Leoną

made

Lait,

t

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG

THAT big blizzard certainly

jt

/

of

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

LITHUANIAN GOB
Charles Kavvalski of the 

Sequoia blevv into Cleveland 
stayed only a fevv 
shoving right off 
those fevv minutes 
landlubbers thinking.
Lithuanian fellovv __  __  ___
eight years of service in the navy. 
In .all of those eight years he has 
been a close adherent to Lithuanian 
nevvspaper English sections. It is 
strange the interest he takes in 
Lithuanian affairs, Gardens, dramas, 
Concerts, Sočiais, etc. For that he 
deserves a thump on the back. In- 
cidentally, because of his gentle- 
manly manners, * intelligence and 
clean record, he has been appoint- 
ed to Secretary of Navy, Svvanson’s 
private yacht.

U.S.S. 
būt 

minutes before 
again. Būt in 
Charlie sėt us 
Here’s a young 

who has seen

VARIETY CLUB’S
Annual Frolic rolls 
again! Indeed an exceeding- 
ly Enlivening, Entertaining 
time to please you — you 
and you!

Dancing to Ed 
Slovenian Hali, 
27th, 1937 —
eight O’clock.

around

Guenther at the 
Saturday, Nov. 

Commencing at

THAT big blizzard certainly did 
not' hamper our parishioners from 
coming down to the Lithuanian 
Hali, Sunday, Nov. 21 st. No mam 
the play and dance vvas very vvell 
attended and enjoyed.

We all can’t wait until we get 
our new organ. Ali of the choir 
is on pins and needles. I’m 
ting on the cushion tho.

The success of the play and 
securing " 
work of 
give this 
big hand

Ali of __ ___________
there, and they certainly enjoyed 
themselves too!

I sorta feel likę a prima donna 
or something with that large bou- 
quet of mums and roses. The way 
to a girl’s heart ( just a hint, 
fellas).

How’d you all likę the girls string 
ensemble? It was composed of Sal- 
ly Polak and Ethel Tucker, Not 
being Lithuanian štili they enjoy
ed playing for us. That’s true 
friendship. Orchids to you girls!

Frankie Lucas asked a fellovv 
who danced by for his drivers 
license. The fellow asked “vvhy?” 
Then Frankie replied — “You’re 
trucking.”

Frank Chapas is commencing to 
put on plenty poundage — Better 
vvatch your diet Frank, gals don’t 
likę ‘em overweight, you knovv.

Did you see “God’s 
ladies”, there? You 
him — vvell it’s none 
Joe Authan. He’s a 
some erust, 1’11 say.

šit-

the 
the 
all

of the scenes vvas 
Mr. Telksnis. Let’s 

hardvvorking gent a great 
and thank you.
the Angelaitis clan vvas

gift to the 
don’t know 
other than 
baker novv, 

_ __ , , Ihcįdentally 
the Visnauskas' vvere there in full 
force, too.

So, till after a big Thanksgiving 
Dinner — “Tally ho.”

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS. Savininku

4023 E. 141 STREET Telefon“ WAlh 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.

Prista tom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl irs
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