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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

REMIA 40 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ 

Washington. — Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green pareiškė 
jog Federacija sutinka ir 
rekomenduos pravedimą 40 
valandų darbo savaitės bi- 
liaus, ir 40 centų valandai 
kaipo mažiausj mokestį už 
darbą.

Darbo valandų ir mini- 
mum mokesties nustaty
mo klausimas tebetąsomas 
atstovų buto komisijoje.

Federacija iki šiol reika
lavo 30 valandų darbo sa
vaitės.

NIEKO NENUVEIKĖ
Washington. — Taikos 

tarybos tarp Green ir Le- 
wis vėl sugriuvo: jiedu su
siėję nepadarė jokių susi
taikymo nutarimų.

Jau kaip kur darbinin
kai pradeda smerkti savo 
tokius vadus, žmonės išėjo 
iš kantrybės belaukdami 
aukštųjų vadų susitaiky
mo. Darbininkai ima ti
kėti kad “darbų ■apmažėji- 
mas paėjo nuo darbininkų 
savitarpinių peštynių.

Plieno industrijos darbu 
smukimas, sako žinovai, 
pasiekė savo galo. Tikima 
kad sekančios permainos 
toje industrijoje bus į ge
rąją pusę.

Streikuoja. Pacifiko pa
kraščiu veikiančių laivų ju-' 
reivia Sustreikavo reika
laudami daugiau mokes
ties. Apie 100 laivų nega
li veikti.

Darbuose žuvo 85 darbi
ninkų. Pennsylvanijoj per 
Spalių mėn. darbuose už
mušta 85 darbininkai, o vi
so sužeidimų buvo 5932.

Šymet per 10 mėnesių iki 
Lapkričio 1 d. Pennsylva- 
nijoje darbuose sužeidimų 
buvo 105,000.

Iš užmušimų buvo šiokie: 
Kietos anglies kasyklose— 
21, minkštos anglies — 20, 
kiti visi užmušta šiaip prie 
įvairių darbų.

Žuvo trys angliakasiai. 
Sydney Minės, N. S. (Ka
nadoj) susimušus tuštiems 
anglies vagonams užmušta 
trys darbininkai.

Dešimts užmušta. Berli- 
nas. — Vokiečių traukiniui 
laike miglų užlėkus į būrį 
darbininkų dirbusių ant 
geležinkelio, dešimts darbi
ninkų užmušta.

Užgriuvo kalnas. Grai
kijoje, Thessalijoj, nuslin
kus kalnui žemė užgriuvo 
kaimą, kame užmušta 16 
žmonių.

8 užmušta. Meksikoj su
sidūrus ant vieškelio dviem 
autobusam užmušta 8 pa- 
sažieriai, 45 kiti sužeista.

Penki užmušta. Glovers- 
dale, N. Y. — krautuvėje 
ištikus sprogimui užmušta 
penki asmenys.

__________ Dvyliktas Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimas Kaune. Kalba WS. centro komiteto pirmininkas Dr. Juška.

ISPANIJOJE Du Pont Pasiūlo Platų Amerikos Biz
Sukilėliai Smarkiai Ap

šaudė Barceloną

Madridas, Gr. 8. — Su
kilėliai lėktuvais užpuolė 
ir bombardavo Barceloną 
ir kitus kairiųjų laikomus 
miestus rytinėje Ispanijoj. 
Kairiųjų lėktuvai tuo tar
pu buvo užpuolę sukilėlių 
caro stovyklą Baleariškoje 
saloje.

Barcelonos u ž p u olimas 
buvo didžiausias viso šio 
karo bėgiu: užmušta virš 
200 žmonių ir padaryta ki
ti dideli nuostoliai.

Sukilėlių artilerija taip
gi apšaudė Madridą, kelio- 
liką žrhoiihĮ ūžfiiūštaT**"'" * j?

Tikisi Laimėti
Londonas. — Sukilėlių 

'almėjimas ir nugalėjimas 
Ispanijos kairiųjų vyriau
sybininkų yra užtikrintas, 
ir teliko tik laiko klausi
mas.

Gen. Franco turi gatavų 
250,000 vyrų savo šiaurry
tiniam žygiui prieš Barce- 
onos vyriausybininkus ir 
tuomi tikisi karą užbaigti.

Klausimas teliko kiek už
truks sukilėliams atsiekti 
pilną pergalę.

* * *

Franco Prisaikdintas
Burgos, Ispanija, Gr. 2. 

— Generalissimo Francisco 
Franco, sukilėlių vadas, ta
no prisaikdintas Ispanijos 
Nacionalistų vyri ausybės 
vadu. Religiškas apeigas 
atliko istoriškoje vienuoly
no bažnyčioje Huelgas’e.

¥

UŽMUŠĖ MIEGANTĮ
Austin, Texas. — Kariš

kas lėktuvas krisdamas at
simušė į sieną namo ir už
mušė viduje miegantį 2 m. 
amžiaus Texas universite
to profesoriaus vaiką.

Lietuvos “Maisto” bendrovė nuolat savo gamybą ir išvežimą Į užsienius plečia, čia 
matome pradėtą naują statybą Kauno skerdyklose, ir išvežimui parengtus bekonus.

New York, Gruodžio 8. 
— Kapitalistas Lammot Du 
Pont pasiūlė Amerikai di
delį dviejų iki 10 metų pla
ną, kuris duotų naujų dar
bų dėl trijų milijonų dar
bininkų ir apimtų 25 bilijo
nų dolarių investmentą iš 
privatinių industrijų.

Jo planas apima išdirbi- 
mą ir populiarizavimą nau
jų produktų, plėtimą rin
kų dabartiniams produk
tams mažinant jų kainas; 
užtikrinti atitinkamus pel
nus tiems kurie dės pas
tangas, kartu ir kapitalui.

Jis tikrina kad industri
ja galėtu šį pianą įvykdyti“ 
jeigu valdžia pasistengtų 
pagelbėti sekančiais atve
jais:

-----------------------------------------------------------------L

RUSIJA GELBSTI 
KINAMS

So- 
kad 
ka-
Ki-

Hankow, Kinija. — 
vietų viršininkai sako 
Rusija siunčia Kinijai 
ro reikmenis oru per 
nišką Turkestaną.

Sovietų karo vadai skel
bia jog “fašistų puolimas 
Kinijos yra pasiruošimas 
pulti pačią Sovietų Rusiją”. 
Taigi sovietai rūpinasi gel
bėjimu Kinų.

UŽDEGĖ RUSŲ TRAU
KINĮ. Maskva. — Lenkai 
buvo sulaikę Rusų trauki
nį ir po žiaurios kratos vi
sų to traukinio Rusų tar
nautojų, vagoną padegė.

Suv. Valstijų gyventojų 
skaičius Liepos 1 d. siekė 
129,257,000, arba 828,000 
daugiau negu 1936 metais.

Ohio valstijos 22 uždary
ti bankai šymet prieš Ka
lėdas išmokės savo depozi- 
toriams $1,875,400.

nio Atgaivinimo Planą
Užtikrintų taksų pasto

vumą nustatytam laikui.
Sutvarkytų darbo sąly

gas (kad darbininkai be
reikalingai nestreikuotų).

Kuogreičiausia nustaty
tų “legales taisykles” sulyg 
kurių bizniai privalo ope
ruoti.

Tas planas sako suma
žintų bedarbę ir užtikrintų 
pastovesnį šalies gyvenimą.

Visi skuba pritarti
Tuoj po pasirodymo šio 

plano spaudoje, apie jį ge
rai atsiliepė įvairus dideli 
šalies biznio žmo ;ėą. Visi 
tiki-' kad : -štsr piaūa» galėtų 
būti pravestas.

Sekantis žygis, sako lai
kraščiai, priklauso nuo vai-

LINDBERGHAI AT
VYKO AMERIKON
New York. — Niekam iš- 

anksto nesisakę, atvyko į 
Ameriką lakūnas Charles 
Lindbergh su savo žmona. 
Jie išgyveno du metu An
glijoje. Koks jų atsilanky
mo tikslas yra paslaptis.

PRANCŪZIJA IR LEN
KIJA PATVIRTINO 

SUTARTIS
Krokuva. — Atsilankius 

Prancūzijos užsienių reika
lų ministeriui Delbos, tarp 
Lenkijos ir Prancūzijos pa
tvirtinta viena kitai gelbė
jimo sutartis.

Delbos lanko keletą Cen- 
tralinės Europos sostinių 
tuo pačiu tikslu.

MIRĖ 11 KŪDIKIŲ
Chicagoj pastarose die

nose Šv. Elzbietos ligoninė
je mirė 11 naujagimių kū
dikių nuo nesuprantamos 
maladijos. 

džios — Prezidentas Roo
sevelt turi imtis kokios ak
cijos.

Nors pastaru laiku šaly
je dalykai buvo pagerėję, 
tačiau vėl pradėjo laikinai 
darbai apslugti. Kapitali
stai nori kad valdžia pa
naikintų tam tikrus taksus 
ant kapitalų, nes, sako, dėl 
tų taksų jie negali savo 
kapitalų į biznį leisti.

JAPONAI PRIE NAN
KINGO ATMUŠTI

šanghai, Gr. 8. — Kinų Į1 
žinios praneša kad Japonų leisti, 
eilės puolančios dvejus se
no Nankingo vartus tapo 
Kinų atmuštos ir Japonai 
panešė 1,000 vyrų nuosto
lių.

Šanghajų užėmę Japonai 
smarkiai žygiavo link šios 
Kinų sostinės ir išrodė kad 
tuoj ją paims. Bet Kinai 
išstatė smarkų pasiprieši
nimą.

Skubėdami link Nankin
go Japonai išleido įsakymą 
kitų šalių žmonėms apleis
ti miestą.

Daug ką Nankingo apie- 
linkėje Japonai užėmė, ir 
sakoma iš miesto pasišali
no Kinų kariuomenių vy
riausias vadas Gen. Chiang 
Kai Šek.

Kinų kareiviai taipgi at
mušė Japonus ir atėmė iš 
jų Pingyao miestą.

63 PRIGĖRĖ. Japonijo
je, Osaka mieste, apvirtus 
keltui prigėrė 63 žmonės.

NEW YORKE susekta 
didelė pašto vagystė, kai 
vienas meškeriotojas East 
upėje pradėjo užkabinti ir 
ištraukti iš vandens pašto 
maišus. Ištraukta penki 
tokie maišai, kuriuose bu
vo nuskandinta atplėšyti 
laiškai.

IŠGABENA AUKSĄ. Iš 
Amerikos išvesta vėl 5 mi
lijonų dolarių vertės auk
so. Nuo Spalių 8 dienos 
šį rudenį išvežta jau 30 
milijonų vertės aukso. Tas 
auksas yra iš Europos su
gabentas į Ameriką perei
tų kelių metų bėgiu.

JURŲ MILŽINAS, bu
vęs Vokiečių laivas, laike 
karo patekęs Suv. Valsti
joms, “Leviathan”, po 23 
metų tarnybos, šiose dieno
se parduotas senų geležų 
pirkliams Anglijoje, už su
virs $800,000. Japonų pa
stangos jį įsigyti atmestos.

KONGRESAS 
BERGŽDŽIAI 

ČIJASI

VIS
GIN-

Susirin-Washington. — 
kęs į specialį posėdį, Kon
gresas iki šiol nieko gero 
nepadarė, bet už savo ke
lionę pasiims gerus pinigus. 
Kongreso veikimą aprašan
ti laikraščių koresponden
tai pažymi had iš komedi
jų kokios kongreso sesijose 
einasi niekas nesakytų kad 
jie rimtai svarsto dalykus, 
bet tik surengę senoviškas 
vakaruškas.

Senatorius Borah, kuris 
sakosi susirūpinęs šalies 
gerove, atakuoja ūkių der- 

Į liaus bilių ir nenori jo pra-

Kitu atveju turėjo savo 
slaptą posėdį 10 senatorių, 
kuriame vienas jų refera
vo kaip butų galima patai
syti šalies ekonominę padė
tį ir įvesti gerovę....

Prez. Roosevelt, išvažia
vęs į pietų vandenis žuvau
ti, negalėjo prabūti ten vi
są pasiskirtą laiką, turėjo 
gryžti j Washingtoną dėl 
burnos tinimo po ištrauki
mo danties Lapkričio 18.

PATAISA
Pereitame Dirvos nume

ryje pranešime apie Gen. 
Žukausko mirtį buvo pasi
likus tipografiška klaida: 
jis mirė sulaukęs 76 metų, 
ne 66.

vykdomų darbų 
kuriose dirbanti 
tarnautojai ir 

būti privalomai

darbavie- 
darbinin- 
mokiniai 

draudžia-

APDRAUDŽIAMI MIŠKO 
DARBININKAI. Miško Depar
tamentas nustatė miškų žiny
bos 
tęs, 
kai, 
turi 
mi nuo nelaimingi] atsitikimų 
kasoje. Lietuvos miškuose, y- 
pač žiemą, kai vyksta miško 
eksploatacijos darbai, dirba ke- 
liasdešimts tūkstančių darbi
ninkų ir vietos ūkininkų.

•
KAUNE suimti du vyrai ku

rie vogdavo dviračius ir ga
bendavo į Marijampolę parduo
ti. Jie yra iš kalėjimo paleis
ti nusižengėliai. Jie yra pa
vogę per 50 dviračių.

SVECIAS. Lapkričio 15 d. 
atvyko i Kauną Švedijos švie
timo vice ministeris Knobs. Jis 
yra žinomas kaip Lietuvai la
bai draugingas Švedijos kultū
ros gyvenime žymus asmuo. 
Jo nuopelnu Švedija prisidėjo 
prie Pabaltės kraštų intelek
tualinio bendradarbiavimo. Jo 
parama, be to, jau keletą jau
nų Lietuvių mokslininkų yra 
gavę progos pagilinti Stockhol- 
me esamame Baltijos Institu
te savo žinias.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

LATVIŲ SVEČIAI KAUNE. 
Latvijos nepriklausomybės 19 
metų šventės proga, Kauną ap
lankė žymus Latvijos svečiai, 
operos artistai ir net trys Lat
vių muzikos meno atstovai.

•
PASKAITA APIE AMERI

KOS LIETUVIUS. Gryžęs iš 
Amerikos, Seimo sekretorius 
M. Kviklys davė daug paskai
tų apie Amerikos Lietuvius. 
Šiauliuose jo paskaitos paklau
syti susirinko virš 600 žmo
nių. Salėje vietos nebuvo ir 
dikčiai klausėti už salės durų.

•
30 LIETUVIŲ PATRAUK

TA ATSAKOMYBĖN. Kurjer 
tVilenski rašo jog Vilniaus po
licija perdavė miesto storasti- 
jos teismui bylą 30-ties Lietu
vių, daugiausia Vilniaus uni
versiteto studentų. Kaltina
miems prikišama kad Vėlinių 
dieną Rasų ir Šv. Petro-Povilo 
kapinėse, prie mirusių Lietuvių 
veikėjų kapu <;>doję Lietuvių 
tautos hirr i

•
SAVIC1 RYGON. Lietu

vos miriisu. Skandinavijai J. 
Savickis perkeltas iš Stockhol- 
mo Į Latviją. Ministerį Savic
kį Danijos karalius apdovano
jo Dannebrogo ordino didžią
ją žvaigžde, kuomet Savickis 
apsilankė Kopenhagene įteikti 
savo atšaukiamųjų raštų Dani
jos karaliui. Prieš išvyksiant 
į Rygą Savickis aplankė keletą 
Švedijos miestų, kur jam su
rengta atsisveikinimai.

5,943 DRAUGIJŲ. Vidaus 
Reikalų Ministerijos draugijų 
rejestre iki šiol įregistruota 
5,943 draugijos. Į šį skaičių 
ineina ir draugijų centrai ir 
jų daliniai. Draugijoms per
siregistruoti laikas baigsis 1 
d. Sausio.

e
LIETUVOJE. PRIAUGO 17,- 

794 ŽMONĖS, šymet per Rug
sėjo mėnesį visoje Lietuvoje 
buvo 1,208 jungtuvės; gimė 
4,081 kūdikis; mirė 2,246 as
menys. Priaugo 1,835 asme
nys.

Išviso šymet per pirmus 9 
mėnesius buvo 14,142 jungtu
vės, gimė 43,148 kūdikiai, mi
rė 25,354 asmenys. Tokiu bu- 
du priaugo 17,794 asmenys. 
(1935 m. prieauglis buvo 17,769 
ir 1936 m. — 21,359).

0
LIETUVOS AIDAS praneša 

kad Kaune buvo surasta gat
vėje užmušta moteris, kurios 
galva ir smegenys pasirodė 
buvo didžiausi nęgu kokio ži
nomo vyro ar moteries, ir vie
ni iš didžiausių Europoje. Jos 
asmenybė susekta už poros 
dienų: buvo tūla Elena Barau- 
skaitė-Paškevičienė.

0
PAŠTAMS UŽDRAUSTA 

SAKYTI KAS KOKIUS LAIK
RAŠČIUS SKAITO. Būdavo 
atsitikimi] kad kai kurie klebo
nai iš paštų įstaigų prašydavo 
žinių apie gaunamų pašto įs
taigoje laikraščių skaičių, arba 
klausdavo kam koks laikraštis 
eina. Dabar atitinkamos įs
taigos uždraudė tokias žinias 
prašantiems teikti.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
Marijonos Rakauskaitės 

Koncertas Pavyko

Pasidarbavus L. M. D. komi
tetui ir nekuriems veikėjams, 
Lapkričio 27 d. buvo sureng
ta koncertas Lietuvos operos 
artistei Marijonai Rakauskai
tei. Publika buvo tik parink
tieji, kurie suprato klasišką 
dainavimą. Gaila kad buvo šeš
tadienio vakaras ir biznieriai 
negalėjo dalyvauti.

Artistė Rakauskaitė pasiro
dė pilname 
klausytojus 
norhis.

Programą 
pirmininkas 
kas, pirmiausia perstatė Mildą 
Liepiutę, smuikininkę, iš Car- 
negie. Pa., kuriai pianu akom
panavo jos sesutė M. Milerie
nė. P-lė Liepiutė griežė dviem 
atvejais.

Sekanti buvo artistė Rakau
skaitė, kuriai akompanavo Mil
da Virbickaitė-Brosky. Artis
tė dainavo keturiais atvejais, 
ir publika jos klausėsi didžiau
siu malonumu.

Dar trečia šiame programe 
buvo p-lč E. Geniutė iš Dono
rą, Pa. Ji pirmu kartu pasi
rodė Pittsburghiečiams, ir ga
na pasekmingai 
solo. Skambino 
jais.

VAKARIENĖ.
musų biznierių p. P. Pivaronų 
namuose buvo surengta graži 
vakarienė, kurioje dalyvavo ir 
D. Pivaronas iš Chicagos. Kiti 
vietos svečiai buvo: Grajaus
kai, Marčiulaįčiai 
Pikeliai, M. B>aZ’ 
iŠ N. J.’, ir V. Vi 
šės buvo labai pui 
viešnia p-lė Rąks' H| t 
šakojo apie Lietuvos gyveni
mą ir visų darbavimąsi Lietu
vos labui.

Sekmadienio rytą abu Piva- 
ronai išvažiavo stirnų šaudyt, 
o p-lė Rakauskaitė sekmadie
nio vakare į New Yorką, ar
čiau prie Lietuvos.

Juozas Virbickas.
-

sako kad j 
medų 
skrenda

savo puikume ir 
sužavėjo savo dai-

atidarė L. M. D.
Vytautas Virbic-

BALTIMORĘ, MD. i MONTREAL

KANADA
BROOKLYN, N. Y.

T

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Medžioklė Pennsylva- 
nijoje

Medžioklės sezonas atsidarė 
: Lapkričio 29 dieną, dvylikos 
dienų ožiams šaudyti. Pirmą 

i dieną nušauta vienas vaikinas, 
14 metų amžiaus, kulka atėjo 
iš labai toli.

Pirmą dieną išėjo 23,000 
: džiotojų visoje valstijoje. 
. šovė apie 1000 ožių.

Medžioklė yra vienas iš 
na brangiai kainuojančių spor
tų, r.es visi nori pasirodyti, 

Į perka gerus ginklus, ima leidi
mus, taip kad bendra: kiekvie
nam išeina po šimtą dolarių.

LENGVAS ORAS
Lapkričio 21 d. prisnigo ir 

sniegas laikėsi visą savaitę.
28 d. tačiau oras 
kad vakare buvo 

perkūnija. Naxon, 
apgriovė tris tta-

atliko piano 
dviem atve-

Po koncerto,

, Virbickai, 
p-lė Bikas 

*ms. Vai- 
'Gafbės' 

.aiVj papa-

BIČIŲ ŽINOVAI
bitės
maišo 
vieno žiedo ant kito, bet vis 
tos pačios rūšies, iki sugryžta j 
į avilį pasiliuosuoti savo su
rinkto saldumyno.

rinkdamos 
gėles. Ji

retai (
nuo

me 
Nu.

ga

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIRUDENINIAI PARENGIMAI 

IR KITOKIOS NAUJIENOS
Lapkričio 21 d. Lietuvių Sa

lės Bendrovės direkcija buvo i 
surengus oisterių puotą, į ku
rią publikoj prisirinko tiek 
daug kad apie 4:30 vai. po pie
tų visi oisteriai buvo išvalgyti; 
ir vėliau atėjusiems grąžinta 
jų įžangos mokestis.

Lapkričio 24 d. Liet. Ameri
kos Piliečių Atletų Klubas bu-, 
vo surengęs taip pat oisterių 
puotą, publikos susirinko virš 
300. čia oisterių užteko iki 2 
vai. ryto. Mat, Atletai pasi- 

. mokinę nuo Salės Bendrovės 
parengimo, buvd atsargesni.

Gal būt nei vienoje Ameri- 
(kos Lietuvių kolonijoje Lietu
viai nesunaudoja tiek oisterių 
kiek jų sunaudoja Baltimorės 
Lietuviai. Rudenį, kai prasi
deda oisterių sezonas ir per 
žiemą, Baltimorės Lietuviai jų 
išvalgo apie 200 statinių.

DAINOS Draugijos choras, 
l Lapkričio 25 d., buvo nuvykęs 

į Philadelphiją ir ten davė sa
vo koncertą. Sugryžę į Bal
timorę labai džiaugiasi Phila- 

I delphijos Lietuvių, juo labiau 
! tenaitinių Dainiečių, maloniu 
vaišingumu ir rengiasi tuo pat 
atsimokėti kuomet Philadelphi- 
jos Daina atvyks į Baltimorę 
koncertuoti Gruodžio 12 d.

Lapkričio 
taip atšilo 
lietaus su 
Pa., ukėse
mus, išvertė iš šaknų daug me
džių, kitus nulaužė. Tokia 
vėtra praėjo 230 pėdų ruožtu 
per dvi Angliškas mylias.

Rašant šį pranešimą, Gruo
džio 1 d., oras buvo tikrai len
gvas rudeninis. žemėje visi 
sliekai ir kiti žemės kirminai 
yra paviršiuje. Taipgi žąsys 
lekia dabar į pietus nuo šiau
rės, kas yra gana retas nuoti- 
kis.

Visi seni ūkininkai sako bus 
lengva žiema.

MIRĖ VVYOMING KLONIO 
LIETUVIAI

Vincas Mantus, palaidotas iš 
brolio namų, Edvvardsville, Pa. 
Nulydėtas į Lietuvių 
pi nes.

Ado Us I.enis, 25 
muštas kasykloje.
Lietuvos nuo Raseinių. Kadan
gi Wilkes-Barre neturėjo gimi
nių, laidotuvėmis rūpinosi 
gliakasių unijos skyrius, 
laidotas Lietuvių laisvose 
pinėse Wyoming, Pa.

Vincas Matusevičius, 61 
tų, mirė Lapkričio 26 d. 
veno Edwardsville, Pa.

Jonas Nienius.

R.-K.
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PRANEŠIMAS. Kaip jau 
j žinoma iš spaudos, Lietuvos 

—_ (chorvedžių ir muzikų draugija;
DYKAI BANDYMAS 3Uorg-'lniz£’-vo komitetą kompo-

t. . . ritoriui Česlovui Sasnauskui
NUO REUMATIZMO paminklą pastatyti. Garbės

Į komitetą sudaro: Kauro bur-i 
; mistras A. Merkys, Gen. VI.
Nagevičius ir Prof. J. Gruodis, i 

Gavau iš muziko profeso
riaus Juozo Žilevičiaus, Eliza- 
bc.th, N. J., laišką su prašymu 

i ir įgaliojimu rinkti paminklui 
i aukas. Man praneša kad au
kotojų vardai-pavardės bus pa
skelbta spaudoje.

Tat kreipiuosi į Detroitie- 
i čius ir visuomenę prašydama 
kiek krs išgali paaukoti šiam 

| geram tikslui. Malonėkit įtei- 
(Irti arba pasiųsti aukas šiuo j 
i antrašu: Ona Aksomaitis,
j 11536 John R Street, Detroit.

Metodą,

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 

A'/) kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tk 
pareikalauo. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai j rū
sius, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, š*ai jums pro
ga išbandyti paprasta, 
kuris pagelbėjo tiiu-pigų 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNAI 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI ISBAN 
DYMUI, ir . jeigu norėsite niudoli 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus j 
naudoti t® vaisia 7 dienas, DYKAI, j 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau j
ROSSE PRODIJCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. f’arwell Avė. Chicago. III. I

Ekstra! Importuoti Skanus, Sveiki

LIETUVOS 
SALDAINIAI

1 svaro dėžė — 50c. 2 svarų dėžė — $1.00
Sudėtos Gražiose Kalėdinėse Dėžutėse.

Siuntimo kaštai į kitus miestus: 10c už svarą, 15c už 2 sv. 
Pinigus reik siųsti su užsakymu. Priimam pašto ženklais 
Persiunčiam tiesiog sulyg jūsų nurodyto adreso kur norit.

Išsirašykit šių saldainių sau arba kitiems išrašykit.

DIRVOS KRAUTUVE
■6820 Superior Avė. Cleveland, O.

GRAŽIAI PAVYKO

SENIAUSIA ir turtingiausia 
Baltimorės Lietuvių pašalpinė 
draugija, • D. L. K. Kęstučio 
vardu, Sausio 16 d. minės sa
vo 40 metų sukaktį. Sukak
ties tinkamam atžymėjimuį, 
draugija rengiasi prie- šaunaus 
pokilio, kuriame visi draugijos 
nariai privalomai dalyvaus, pa
sipuošę draugijos ženklu.

Laike pietų bus ir trumpas 
programėlis. Bus paminėta 
draugijos nuveikti geri darbai 
kaip savišalpoje taip ir tauti
niuose reikaluose.

•Rengiamasi atgaivinti TMD. 
kuopa ir pas mus. Pirmas su
sirinkimas Įvyks Gruodžio 16 
d., L. A. A. klubo patalpoje. 
Norintieji įstoti į TMD. ir gau
ti gerų knygų prašomi atsilan
kyti į šį susirinkimą.

P. P. Jaras.

ROCHESTER,N.Y.

MIRĖ JONAS BUBNYS
Lapkričio 27 d. ligoninėj pa

simirė Jonas Bubnys, pasirgęs 
tik dvi dienas. Jis iš Lietuvos 

I paėjo Krosnos parapijos, gi
męs Krosnos dvare. Atvažia
vo į Ameriką, į Baltimorę, 1995 
metais, į Rochesterį atvyko 
1925 metais. Dirbo prie rūbų 

(siuvimo ant mašinos. Turėjo 
I 53 metus amžiaus.

Iš priežasties bedarbės ir 
| susirūpinimo kad sūnūs Jonas 
ir duktė Matilda nenutrauktų 
aukštesnėsės mokyklos moks
lo, prarado sveikatą ir dar ne
senas turėjo skirtis su šiuo pa
sauliu.

Velionis Jonas buvo labai *
linksmo budo žmogus, gražiai 
su kaimynais sugyveno, o ypa
tingai mylėjo savo šeimą. Už
tat jo šermenyse daug žmonių 
apsilankė ir daug gėlių susiun- 
tė. Palaidotas Lapkričio 33 d. 
su pamaldomis iš Lietuvių šv. 
Jurgio bažnyčios.

Taigi šį rudenį jau daugiau 
pustuzinis vietos Lietuvių iš
mirė, ir diduma dar neseni vy
rai.

Vilniui Vaduoti Sąj. skyriaus 
surengtas “rožių vakaras“ 27 
Lapkričio pavyko ir komisiją 
paliko nuvargusią, bet linksmą 
kad Montrealo visuomenė sky
riaus kilnų tikslą parėmė. Šio; 
vakaro pelnas skiriamas Kalė- 
dicei Eglaitei Lietuvių vaiku
čiams. Pelno, sakoma, busią I 

, per šimtą dolarių. Žmonių at
silankė apie 450, kas Montrea
lo sąlygomis yra daug. Tarp 
svečių matėsi: Quebec provin
cijos seimelio atstovas su žmo
na, klebonas Kun. Bobinas, 
Montrealo universiteto studen
tų Prancūzų grupė, rašytoja 
M. Aukštaitė, Dr. Zajrėnas- 
Speare su žmona ir kiti.

Už šį pasekmingą parengi
mą padėka priklauso rengimo 
komisijai, kuriai vadovavo Sa
kalas ir Jesutis, o pagelbėjo: 
Navikeyičiai, Kuprevičiai, Paz- 
r.okai, Ivaškevičiai, Pundziai, 
Verbylai, Sakalienė, Jesutienė 

.ir Girulis. Šie tvirto tautinio 
nusistatymo Lietuviai yra ma
lonus žmonės, ir, matyti, galė
tų, jei reiktų, darbu kalnus 
nuversti.

Dabar lauksime Kalėdų Eg
laitės Gruodžio 26 d.

Medicinos studento Andriu
kaičio vedamas mėnesinis VVS 
susirinkimas jau išrinko 
siją rengtis prie Kalėdų 

Itęs, ir jau padaryta su 
dų Dieduku sutartis kad 
i salo vaikučių neaplenktų.

Prie VVS skyriaus tapo su- 
(daryta dramos sekcija, kuriai 
vadovauja vaidybos mokslus 

(išėjus mokytoja P-lė Elena 
i Bandziutė. Ji parūpins vaidi
nimėlį vaikučiams Eglaitės pro- 

i ga. Be to, pavasarį paruoš ir 
(VVS skyriui vaidinimą. Prie 
to skyriaus įkurta ir literatū
ros sekcija, kurią vest studen
tas Ąndrū'toitis. Jos tikslas 

(bus remti tautinę Lietuvių li- 
j teraturą ir spaudą.

Vienu žodžiu, VVS skyrius 
l aigia sutraukti į organizuotą 

Į kūną visus įžymesnius ir veik
lesnius Montrealo Lietuvius.I •
Tai bus viena stipriausių ir 
tautai naudingiausių organiza
cijų Montreale!

DIRVA METAMS TIK $2 
Kanados Lietuviai gali pasi
naudoti šia duodama proga ir 
iki galo šių metų užsiprenu
meruoti sau Dirvą tik už $2 
visam metui! (Reguliarė kai
na metams $2.50.) Ją išsirašyt 
lengva: įdėkit į 
hadas popierinį 
antrašą laiško 
resuoklt: Dirva, 
Avė., Cleveland,

Čia mes dabar turim du Lie
tuvius laidotuvių direktorius, 
bet musų žmonės daugiau lin
kę prie senesniojo, jaunesnis 
tik iš svetimtaučių gauna pa
ramos. Reiktų kad Lietuviai 
prijaustų abiem; atsiminkit 

'kad pradžia labai sunki ir rei-, 
kia paramos tiems kurie nau- 
jai pradeda. Jei graborius,,Jo
nas vietos parapijos Ličtu- 

, viams tiek daug metų tarnavo 
parapijos chore giedodamas, 

. jei tautiniuose vietos Lietuvių

SAGIŲ 25 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS

Lapkričio 28 d., Mikalausko 
Logan salėje, East New Yor
ke, tautininkų veikėjų Juozo ir 
Margarietos Sagių artimiausi' 
draugai, Inž. Baltai, Valaičiai, 
Klinga, Dr. Vencius, Mučins- 
kai, Pusnikai ir Puodžiukynai 
surengė jų 25 metui vedybinio 
gyvenimo sukakties siurprizo 
pokilį, kuriame kvietimais su
smigto apie 100 žmonių. Pro
gramą vadovauti pavesta Juo
zui Ginkui, kuris toastmaste- 
riu pakvietė Dr. B. K. Vencių. 
Visa eilė dalyvių pasakė ati
tinkamas kalbas.

Dainavo: Clara Ernst, Vio
leta Tamkiutė, Ona Ginkienė, 
broliai Aleksandras ir Albinas 
Vasiliauskai iš Detroito; pianu 
skambino komp. R. Kurdinai- 
tis, Antanavičienė-Stilsonaitė.

Jonas Valaitis skaitė pluoš
tą telegramų prisiųstų nuo ar- 

, timų draugų ir nekuriu įžymių 
I tautininkų veikėjų.

Baltuvienė ir Valaitienė nito 
susirinkusiųjų įteikė Sagiams 
sidabrinį stalui peilių, šakučių 
ir šaukštų kompletą, vėliau vi
si svečiai pasirašė Jono Valai
čio pagamintą Sagiams drau- i 
gingumo diplomą, ir vakarą 

i baigė smagiais šokiais.
Jonas Valaitis.

* ¥
PADĖKA 
šeimos gyveni- (

komi-
Eglai-
Kalė-

Mont-

laišką $2 Ka- 
ir užrašę savo 
viduje, užad- 
6823 Superior 
Ohio.

Ipolitas.

DAYTONOHIO
NAUJI LIETUVOS PAVEI

KSI. \I. Gruodžio 15 d., tre
čiadienio vakare, Barney Com- 
munity salėje, bus rodomi nau
ji Lietuvos paveikslai, kuriuos 
atveža filmininkas J. Januške
vičius. Visi Daytoniečiai ir 
apielinkės Lietuviai malonėki
te atsilankyti pamatyti savo 
tėvynės Lietuvos gražių vaiz
dų.

DIDINS SANATORIJĄ. Čia 
miesto ribų yra džiovinin- 
sanatorija. Bet visų ligo- 
sergančių džiova nėra vie- 
sutalpinti. Taigi tuojau

už 
kų 
nių 
tos
pradės budavoti naują sanato
riją, pelikių aukštų namą. Tos 
naujos patalpos pastatymas at
sieis $345,000. D. Rep.

parengimuose jis gražiai kal
ba; jei vietos politiniame vei
kime irgi tik p. Jonas mus gra
žiai atstovauja tai kodėl jo ne
paremti? Aš patarčiau gra- 
borių Jurgį kviesti jei numir
šta moteris, nes jis vedęs, ge
riau tiks aptarnauti moteris, o 
p. Joną kviesti prie vyrų, nes 
jis dar nevedęs. A. žiemys.

*
SAGIŲ 

žmogaus ir 
me reikia visko pergyventi, j 
štai kad ir musų šeimai Ilki-! 
mas lėmė pergyventi šeimyni
nio gyvenimo 25 metus. Nie-( 
kad netikėjome kad per tą ei
lę mėtų įsigytume tiek daug 
ir tokių nuoširdžių, tikrų drau
gų! Jie, mums režinant, su- 

i ruošė taip jaukų ir iškilmingą 
šio musų sukakties proga dide-

■ lį banketą, ir apdovanojo.
Už tokį musų pagerbimą ir 

I dovaną dėkojame ir nerandamo 
žodžių išreikšti savo jausmo. 
Dėkojame draugams, rengė- 

j jams, svečiams, dalyviams, ir 
telegramais bei asmeniškai j 
mus sveikinusiems.

Taip mus pagerbę, paskati
nate mus ir toliau jaustis lai- 

j mingais ir suteikiate naujos ( 
: energijos dirbti toliau.
Juozas ir Margareta-Magdalena 
Sagiai-Sagevičiai ir visa šeima.

YOUNGST'H, 0 i
a

TAUTININKAI KANDIDATAI 
GAVO DAUGIAU BALSŲ
SLA. 157 kuopos nominacijų 

pasekmės:.
Ant prezidento

F. Laukaitis
J. Bagočius 

Vice Prezidentu
Bukšnaitis

Mažukna
Sekretorium

M. J. Vinikas 
Michelsonas

Iždininku
A. S. Trečiokas
K.

BARTASIS Gaudentas, pusam7 
šis, mirė Lapkričio 25 d., 
Pittsburgh, Pa., daug metų 
išsirgęs. Amerikoje išgyve
no apie 30 metų. — Mažei
kių k., Gruzdžių v., Šiaulių 
rpsk.

BENATAS Petras, apie 75 m. 
amžiaus, mirė Lapk. 25 d., 
Pittsbųrghe. Amerikoje iš
gyveno apie 36 m. Paėjo 
nuo Raguvos.

MARKUNIENĖ Stasė, apie 39 
m. amžiaus, mirė Lapkr. 26, 
McKees Rocks, Pa.

(šiuos 3 prisiuntė Jonas Saulis)
KISIEI.EVIČ1US Juozas, 72 

m. amžiaus, mirė Lapk. 10, 
Watervliet, N. Y. — Stirniš- 
kių k., Vilkaviškio p., Su
valkijos. Amerikoje išgyve-j 
no 43 metus.

JANEVIČIUS Antanas, 66 m., 
mirė Lapk. 6, Hoosick Falls, 
N. Y. Paėjo nuo Panevėžio. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

(šiups du prisiuntė 
Antanas Žilinskas)

PAŠAVECKAS Kazys, 77 m., 
mirė Lapk. 28, Clevelande.

MEŠKAUSKAS K., mirė Lapk. 
mėn., Chicagoje. Buvo 25 
metų.

INČAUSKAITĖ Bronė, 25 me
tų, užmušta traukinio nelai
mėj Lapkr. man., Chicagoje.

LATVIS Jurgis, 53 metų, mi
rė Lapkr. mėn. Chicagoje.— 
Raseinių aps., Vadžgiriu p.' 
Amerikoj išgyveno 24 m.

BUTKEVIČIUS Juozas, 66 m., 
mirė Lapk. 25, Chicagrje.— 
Šiaulių ap., Gruzdžių p., ši- 
pilių k. Amerikoj išgyveno 
24 metus.

ZAUNIS Povilas, pusamži.’,, mi
rė Lapkr. 22, Chicagoje, — 
Panevėžio ap., Puselekių p., 
Dragonių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

NORKA1TIS Antanus? mirė- 
Lapkr. mėn., SU Charle3, 111.

VINSKUS Ignas, mirė Lapkr. 
22, Amsterdam, N. Y.

BUBNYS Jonas, 52 metų, mirė 
Lapk. 27, Rochester, N. Y.

BALČIKONIS Benediktas, pus
amžis, mirė Lapk. 33, Bing- 
hamton, N. Y.

NORVAIŠIENĖ Veronika (Do- 
minauskaitė), 58 metų, mi
rė Lapk. 26, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Lygumų parap., 
Ramonkaičių k. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

ORLAUSKIS Vincas, viduram
žis, nušautas į galvą Lapkr. 
14 d., su draugu šposaujant 
ukėje netoli Brighton, Mass.

GELEŽELIENĖ Magdė, mirė 
Lapk. 26, Mahanoy City, Pa. 

MATUSEVIČIUS Vincas, 61 
metų, mirė Lapk. mėn. Wil- 
kes-Barre, Pa.

KVASNIKAS Blažys, 58 metų, 
mirė Lapk. m.;* Wilkcs-Bar- 
re, Pa.

MOLIS Kostantas, .38 m., mi
rė Lapk. 26, South Boston, 
Mass. — Telšių ap., Algir- 
džių par. Amerikoje išgy
veno 23 metus.

PLEPYS Mykolas, 40 metų, 
mirė Lapkr. mėn. So. Bos
ton, Mass.

RAŠČIUKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapk. 30, Chicagoje.— 
Kėdainių ap., Josvainių par., 
Šingalių k. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

IVANAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Lapk. 30, Chieago- 
je. — Raseinių par., Kača- 
kaučiznos paliv. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

STANKEV1ČAITĖ Zosė, 24 m. 
mirė Lapkričio mė. Torontu, 
Ont., Kanadoj.

STANKUS Juozas, mirė Lap
kričio m., Brooklyn, N. Y.

KAVALIAUSKAITĖ J., 12 m. 
amž., mirė Lapkričio 20 d., 
Binghamton, N. Y.

PETKEVIČIUS Jonas, mirė 21 
Lapkričio, Shenandoah, Pa. 

SCHADERIS Juozas, 60 metų, 
mirė Lapkričio 15, Brook
lyn, N. Y.

VALIUKEVIČIUS Vincas, 47 
m., mirė Lapkričio 16, nuo 
sužęidimo automobiliu, Nevv 
Britain, Conn. Gimęs Vil
niaus rėdytoje.

STUČKONIS Juozas, 47 metų, 
nusišovė Lapk. 29, Mahanoy 
City, Pa.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE, 
Č. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Apticka
1117 E. 79 St. Cleveland. O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

W. 
F.
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Gugis
Iždo Globėjai

Mockus
A. Kerševičius

25
3
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1
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3

26
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3
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dieną,

S.
V.
Mikužiutė
Jarus

Daktaru Kvotėju
Dr. S. Biežis
Dr. Stanislovaitis
Kadangi susirinkimo

Gruodžio 5, po pietų užėjo di
delis sniegas ir pūgos tai dau
giau narių į kuopos susirinki
mą neatsilankė, ypač kurie na
riai atokiai r.uo susirinkimo 
vietos gyvena.

Buvęs Susirinkime.

•‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
nlritinkil ja tarp savo draugu.

PAJIEšKAU pusseserę Oną 
Staskevičiūtę, iš Maigų kaimo. 
Girdėjau gyvena Kanadoje. Ji 
pati arba apie ją žinantieji at
siliepkite.

P. Sinkevičiutė-Civierė
377 Park St. Holyoke, Mass.

1938 Kalendoriai
Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”

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

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaites
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- 
žymėkit numerį ir varčią.)

Užmokestį galit siųsti pašto 
ženkleliais. Persiuntimo kaštų 

( reikia pridėti 5c už vieną, 10c 
( už tris. Pirkti šių kalendorių 
į galit gauti kiek norit, po ‘25c.

(Už naują skaitytoją Kalendorius duodamas visai dovanai)

DIRVA
6823 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SKAITYKIT VIENYBĘ
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais. ,
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Gerb.

SPRAGILAS
— Tame ir bloga su rin

kimais kad žmonės nepa
žysta savo išrenkamų val
dininkų ir išrinkę visai ne
sirūpina kad tie valdinin-

Lietuvos Kariuomenes 19-tos Metines Sukaktuves MJR. S. NARUŠIS.

VISA TAUTA IŠKILMINGAI MINĖJO ŠIĄ SUKAKTĮ. — KARIUOMENĖS ĮSIKŪRIMO ISTORIJA.
¥ ¥ ¥

GERB. SPRAGILAS SU 
DĖDE APIE VISOKIAS 

POLITIKAS
Aną pavakarį sumaniau < 

nueit pas gerb. Dirvos re- i 
daktarių pasišnekėt. Pri- į 
einu prie redakcijos durų, ■ 
ir susiduriam su mano dė- j 
de.

— Alo, vaikeli, kur tu ei
ni? — sako jis.

— Sveikas, dėde. Kur tu 
eini? — sakau aš.

— Ugi atėjau užsimokėt 
pranumaratą už Dirvą, — 
sako jis.

— Tai dėdei Dirva pa
tinka, a? — sakau aš.

— Man labai patinka. 
Vakarais neturėdamas kur 
eit perskaitau ją visą nuo 
pradžios iki galo, — sako 
jis.

— Tai dėdė turėtum būt 
labai išmintingas jeigu ši
taip atidžiai laikraštį skai
tai, — sakau aš.

— Kur tau, vaikeli, se
nam žmogui jau į pomietę 
niekas nelimpa: perskaitai, 
tuo tarpu sužinai kas bu
vo ar yra ar bus, ale kitą 
dieną vėl visko negali at
simint, — sako jis.

— Tavo tiesa, dėde, vis
ko kas prirašyta laikraš
čiuose niekas negali galvoj 
nešiot, po perskaitymo. Ge
rai nors tiek kad perskai
tai ir sužinai kas atsitiko, 
o iš kitokių visokių raštų 
telpančių laikraštyje pra
ploti savo žinojimą, — sa
kau aš.

— Man Dirva labai pa
tinka kad teisybę parašo 
apie politikierius ir jų už
kraunamus žmonėms tak
sus, — sako jis.

— Už tai Dirva verta 
pagyrimo kad netyli prieš 
politikierius. Visi Lietu
viai darbininkai kurie turi 
kokį namelį, rūpinasi kad 
tas namelis nebūtų apkrau
tas taksais, bet sunku prieš 
politikierius atsilaikyti: jie 
sulindę į valdiškas vietas 
patys, tuoj rūpinasi sukiš
ti savo gimines ir draugus, 
o žmonės turi sudėti gana 
taksų jiems didelėms al
goms mokėti, — sakau aš.

— Ir man, vaikeli, tie 
politikieriai dasiėdė. Kada 
ateina balsavimai, jie len
da Lietuviams į akis iš vi
sų pusių, visko žada, kad 
tik priviliot už juos bal
są atiduoti. Jie lenda vi
sur, net ir į Lietuviškas 
bažnyčias. Jie mislina kad 
mes katalikai tokie durni 
kad galėtų mus už rar;ų 
kaip ožius vedžioti, — sa
ko jis.

— Na bet jau senai po 
balsavimų, nėra ko apie 
tai kalbėti. Dėdė balsavai 
už tokius kurie manai bus 
geriausi miestą valdyt, — 
sakau aš.

— Aitvaras ten juos ži
no kurie geri, kurie ne. 
Visi lindo, save gyrė, kitus 
peikė, — sako jis.

— Bet juk dėdė balsavai 
per rinkimus, ar ne? — sa
kau aš.

— Ugi balsavau. Padė
jau kelis kryžiukus vienur 
ir kitur, nei aš žinau už 
katrą, bile tik vardas. Ba
lą ten atsiminsi jų vardus, 
— sako jis.

kai jų reikalų žiūrėtų. Tik
ra demokratija yra ta kad 
išrinkti valdininkai žiūrė
tų žmonių reikalų, o kaip 
dabar yra tai politikieriai 
skverbiasi į valdiškas vie
tas tik užpildymui savo ki
šenių žmonių pinigais, o 
žmonės jiems yra tik žiop
li asilai, — sakau aš.

— Teisybę pasakei, vai
keli. Aš paprašysiu gerb. 
Redaktoriaus kad ir toliau 
Dirva užstotų už žmonių 
reikalus ir kovotų prieš 
suktus politikierius ir vi
sokius žmonių išnaudoto
jus, — sako jis.

— Dirva kovoja kiek ga
li. Bet dėdė turi žinoti kad 
yra politikieriukų kurie no
ri Dirvos redakcijai langus 
išdaužyt kam ji užtaria 
žmonių reikalus, o ne tų 
politikierių, — sakau

— Ar tai gali būti, 
keli? — sako jis.

— Beveik taip yra. 
politikieriai nenori

as. 
vai-

Tie 
kad 

mes kalbėtume apie jokiu? 
Lietuviškus reikalus ar a- 
pie Lietuvą, bet tik kač 
gintume jų šiltas vietas, — 
sakau aš.

— Nežinojau, vaikeli, to. 
Aš misliau kad jie darbuo
jasi už musų reikalus, ba 
’ie visur lenda, — sako jis

— Na, tuščia jų, dėde, tt; 
politikierių. Ar eisi pažiū
rėt Lietuvos paveikslų ku
riuos Januškevičius rodys 
Lietuvių salėje? •— sakau 
aš.

— Kur gi ne: abu su bo
ba rengiamės eit. Mes kas 
metą 
tuvą 
boba 
sako

LIETUVOS KARIUOMENĖ PARADE

Lapkričio 23 d. 
riuomenei sukako 
jos puikų ir karinių pajiegų 
atgaivinimo. šią šventę pri
sirengė tinkamai atšvęsti ne 

kariuomenė, bet joje aktin- 
dalyvavo ir plačioji Lietu- 
visuomenė. šaulių Sąjun- 
iniciatyva buvo sušautas 

Lietuviškų organizacijų, stu
dentijos ir moksleivijos atsto
vų pasitarimas kaip tinkamai 
pagerbti Lietuvos kariuomenę.

Iškilmių dieną, t. y.. Lapkri
čio 23, jau iš pat ryto miestų 
ir miestelių namai pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis. Karo 
Muzejaus sodelyje Kaune ka
riuomenė, organizacijos ir vi
suomenė padėjo prie Nežino
mo Kareivio kapo vainikus.
Vytauto Didžiojo Universiteto 

studendija įteikė Pirmojo Lie
tuvos Prezidento Karo Mokyk
lai pirktus ginklus, 
ginklus ir padėjus 
įvyko kariuomenės 
oaradas. Po parado, Karo Mu
zejaus patalpose, jos didžiojo
je salėje, įvyko iškilmingas 
posėdis, kuriame kalbėjo Gin
kluotų pajiegų Vadas Respub
likos Prezidentas A. Smetona 
ir Kariuomenės Vadas gen. št. 
Pulk. St. Raštikis. Po jų kal
bų buvo Valstybės Operos or
kestro ir solistų koncertas. 
Karo Mokyklos kariūnų cho- 
•as dainavo keletą šventės iš
kilmėms pritaikytų dainų.

Organizuotai tą iškilmių die
ną Kaune dalyvavo per 5,000 
pradžios mokyklos mokinių, šia 
proga reikia pastebėti kad daug 
pradžios mokyklų mokinių yra 
prisidėję prie gana populiaraus 
ginklų fondo vajaus. Tenka 
džiaugtis kad Ginklų Fondas 

’.parčiai auga ir visuomenė, be 
didesnių sunkumų, randa prie
monių tai sumai nuolat didin
ti. Ginklų Fondui didinti pri
sideda įvairiomis progomis. 
Vieni yrą apsidėję metiniais ir 
mėnesiniais 
jaunamų ] 
'vairių švenčių, 
ir kitų iškilmių 
abiausia girtina 
anksčiau mirus 
ieimos nariui, jo 
iavo brangius iš 
portuotus dalykus. šiandien 
vieton vainikų daugelis skiria
mas sumas aukoja ginklų fon
dui. Iš vienos pusės remiama 
krašto saugumas, o iš antras— 
tinkamai pagerbiamas ir 
rusis asmuo.

Lietuvos ka- 
19 metų nuo

Įteikus 
vainikus, 
ir šaulių

kada tik Lie- 
Ale mudu su 
susipešam, —

einam, 
rodo, 
už tai 
jis. 
Už ką _ 

pešti? — sakau aš.
— Man nepatinka kam 

rodo tik parinkę gražiau
sias Lietuvos vietas, — sa
ko jis.

— Tai dėdė nesi kultū
riškas žmogus ir nenori 
natyt Lietuvoje padaryto 
jokio progreso jeigu šitaip 
kalbi. Nuo pat pokarinių 
laikų kas nors rodė Lietu
vos filmas, tada matėm vi
sokių, kurios perstatė ir 
kiaules, ir purvyną, ir mėš
lynus, ir ubagus ir viską 
kas tik žema ir negražu. 
Tuo tarpu Lietuvoje buvo 
ir dabar dar daugiau atsi
rado visko gražaus, didin
go, pažangaus. Turim tik 
džiaugtis kad Lietuvoje to 
visko yra ir kad taip toli 
nuo jos gyvendami ir ne
galėdami nuvažiuoti čia pat 
už kelis centus pamatom 
savo senai apleistos šalies 
pažangą, — sakau aš.

— Ale kaip gražumus ro- 
! do, kiti mislina kad ten jau 
i nėra nieko blogo, — sako 
i jis.

— Dėde, blogumų visur 
yra, bet ne blogumais rei
kia girtis, o tik kokią pa
žangą padarei, ką naujo 
Įsigijai. Kokį įspūdį gau
davo apie Lietuvą musų 
jaunimas seniau kada nie
ko nesuprantanti žmonės 
Lietuvą filmuodavo ir ro
dydavo mums tik kiaules 
purvyne gulinčias ? Dabar 
gi, Januškevičius ir Motu
zai atveža mums tikrą Lie
tuvą, su visokiais puošnu
mais, su didelėmis mokslo

gi turit susi-

; nuošimčiais nuo 
pajamų, kiti moka 

vieton vizitų 
proga, o kas 
tai tas 
kuriam 
draugai pirk- 
užsienio im-

kad 
nors

mi-

ga-

karius ligo- 
juos įvairio- 
šiuo reikalu 
įvairius sal- 

fabrikus.

IŠKILMĖS VISOJE 
LIETUVOJE

Kad Lietuvos visuomenė 
lėtų plačiau pajusti kariuome
nės šventę, įvairios organizaci
jos rengė kiekviena paskirai 
savo organizacijų bustuose mi
nėjimus ir iškilmes. Organi
zacijų atstovai nutarė kariuo
menės šventės proga aplanky
ti karo ligoninėje 
nius ir apdovanoti 
mis dovanomis, 
nutarė kreiptis į
dainių ir papirosų

Be to, visuomenės organiza
cijų atstovai yra nusistatę pri
sidėti ir įvykdyti obalsį: “Gra
žiausia pagerbsime kariuome
nę aukodami jai ginklus.” Jų 
noras kad kariuomenės šven
tės proga kuolabiausia padidė
tų ginklų fondas. Tą dieną 
pravesta įvairios rinkliavos.

Karo Mokykla šventės pro
ga rengė savo patalpose iškil-

nes trukdė ir okupantais iri siekti narsiosios Lietuvos ka- 
įvairųs kare demoralizuoti gai
valai. Demoralizuoto Vokiečių 
kareivio ranka buvo nušautas 
Kauno miesto komendantūros 
kareivis savanoris, kuris xsau- 
gojo Metropolio viešbutyje A- 
merikos misiją ir pastojo Vo
kiečių spartakininkui kelią no
rėjusiam įsiveržti 
kos misijos.

Nors įsakymas 
organizuoti buvo
Vilniuje, bet ją teko organi
zuoti saugesnėse Lietuvos vie
tose: Alytuje, Gardina, Kaune 
ir kitur.

riuomenės.
Lietuvos kariuomenės kar

žygių, kurie ypatingai pasižy
mėjo kovos laukuose, krutinės 
papuoštos Vyčio Kryžiaus or
dinais ir savanorių kūrėjų gar
bės ženklais.

Tuo budu, švenčiant Lietu
vos kariuomenės įsikūrimo pra
džios šventę, drauge švenčia
ma ir Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierių šventę, kuri atitin
ka ir žymiausįjį Lietuvos ne
priklausomybės kovų laikotar
pi-

prie Ameri-

kariuomenę 
paskelbtas

laisvais ir nepriklauso-

mes ir j jas kvietė savo sve
čius — Lietuvos studentiją.

Tai buvo graži glaudaus ka
riuomenės su studentija ben
dradarbiavimo pradžia, nors ir 
anksčiau studentija su kariuo
mene visą laiką palaikė tam
prų ryšį.

Nors 19 metų nėra didelis 
palyginti, gyvenimo laikotar
pis, bet Lietuvos kariuomenė 
žymiai yra sustiprėjus ir su
prantamas dalykas ji turi pa
grindo ir galimumo stiprėti, 
nes jos visuomenė ją visais 
atvejais gausiai remia. Ka
riuomenės vadovybė, matyda
ma Lietuvos visuomenės pa
stangas kariuomenės atžvilgiu, 
daro viską kad visuomenės pa
stangos butų tinkamai įvertin
tos. Jei ne visuomenės pas
tangos, geri norai ir troškimas 
būti
mais, 1918-20 metais nebūtų 
taip greit atgiję Lietuviški 
pulkai ir nebūtų iki šiol jie 
taip aukštai atsistoję savo iš
mokslinimu ir technika, kaip 
dabar.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ĮSIKŪRIMAS 

Kariuomenės šventės proga 
ir pravartu butų nors trum
pais bruožais prisiminti apie 
Lietuvos kariuomenės įkūrimą 
nepriklausomybės a t s t atymo 
pradžioje, kaip buvo iškovota 
nepriklausomybė ir kokios bu
vo tų kovų ir nepriklausomybės 
atstatymo sąlygos.

Kaip žinoma, Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo rei
kalas atbudo ne 1918 ar 1919 
metais, bet daug anksčiau. Jis 
prasidėjo nuo “Aušros”, “Var
po”, Daukantų, Valančių, Ku
dirkų, Basanavičių, Vileišių, 
Smetonų ir kitų Lietuvos tau
tos veteranų laikų. Bet palan
kios sąlygos Lietuvos nepri
klausomybei paskelbti susida
rė Didžiajam 
Rusų 
rikos 
sius 
kur

įstaigomis, puikia kariuo
mene, gražiu jaunimu, di
delėmis išdirbystėmis, pa
vyzdingais ūkiais, augan
čiais miestais! Tuo mes 
turim tik džiaugtis jeigu 
esam geri Lietuviai! — sa
kau aš.

— Tavo tiesa, vaikeli. 
Pasimatysim panedėlio va
karą Lietuvių salėje, — sa
ko jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
Dabar laikas išrašyti Dirvą Kalėdų Dovanų j 
Lietuvą, ir draugams ir giminėms Amerikoje

Praeitą savaitę Dirva gavo 
sekančius naujus skaitytojus, 
kurie išsirašė vieni sau, kiti 
išrašė savo draugams arba gi
minėms :

E. Dickson, iš Toronto, Ont„ 
Kanados.

Antanas Balsius, Pittsburgh, 
Pa., įsirašė sau Dirvą ir 
kųyga Įudžiavą”.

# 7 & #Mat. Steponavičius, vietinis, iš
sirašė sau.

Pranas Zubko, vietinis, sau. 
Jadvyga Ričienė, vietinė, sau. 
Bronė Mikalajūnienė, vietinė, 

išrašė Dirvą savo seserei Ju
lei Skukauskaitei, Troškū
nuose, Lietuvoje.

Charles Kaip, vietinis, išrašė 
Antanui Urbonui, Columbus, 
Ohio:

V. Matusevičius, vietinis, at
naujino savo prenumeratą ir 
išrašė savo broliui Kaziui į 
Donorą, Pa.

Teisėjas V. F. Laukaitis, Bal- 
timore, Md., išsirašė sau.

Jonas Sekys, Hartford, Conn., 
sau.

bet ir yj. Kuchenskas,
Ohio.

°^u‘ Ona Jurgelienė, iš Mexico, Me., 
rašo: širdingai 
vos numerį, taigi siunčiu $2 
prenumeratą. Manau skaity
ti Dirvą visada.

Vincas Matulionis, iš Detroit, 
Mich.

Kazys Juceiis, iš Buffalo, N. Y. 
išsirašė Dirvą sau ir pusei 
metų savo broliui Lietuvon.

A. Skeivers, iš Thorhill, Altą., 
Kanados.

Adomas Dvarionas, iš Toron
to, Ont., Kanados.

KANADIEČIAI, NAUDO
KITĖS!

kur- 
prie- 
gilu- 
mėn.

VI-

pa- 
kad
au-

karu i praėjus, 
imperijai subirėjus, Ame- 
Prezidentui Wilsonui gar- 
savo punktus paskelbus, 
buvo įrašyta principas:

“Laisvas apsisprendimus 
soms tautoms”.

Lietuvą nepriklausomą 
skelbus su sostine Vilnium, 
ta nepriklausomybė galėtų
gti ir tvirtėti, reikėjo realios 
pajiegos, kitaip sakant nepri
klausomybės pamatų kariuome
nės. Tuo budu 1918 metų Lap
kričio 23 d. buvo išleistas pir
mutinis Lietuvos 
įsakymas, kuriuo 
riuomenės štabas 
kyta organizuoti
riuomenę. Šį įsakymą paskel
bus, buvo tik keliolika karinin
kų ir kareivių. Darbas buvo 
neapsakomai sunkus. Sunkus 
dar ir dėl to kad to darbo ne
galima buvo dar laisvai dirbti,

kariuomenės 
sudaryta ka- 
ir kuriuo įsa- 
Lietuvos ka-

KARIUOMENĖN STOJO 
SENI IR JAUNI

Į Lietuvos valdžios kvietimą 
stoti savanoriais Lietuvos ka
riuomenėn nepriklausomybę at
statyti ir ją išvaduoti atsilie
pė ne tik Lietuvos jaunimas 
bet ir senesnieji. Buvo tokių 
kad stojo į Lietuvos kariuo
menę tėvas su dviem savo sū
numis.

Tik prasidėjus pulkams 
tis, kaip pradėjo įvairus 
šai skverbtis j Lietuvos 
mą, jau 1919 m. Vasario
pradžioje į karo lauką teko iš
eiti dviem Lietuvos kariuome
nės pulkams ir smulkesniems 
daliniams. Vienos dalys kovo
jo, o kitos paskubomis organi
zavosi. Reikia įsivaizduoti ko
kios sunkios buvo sąlygos ne 
tik organizuoti dalis,
aprūpinti jas ginklais, drabu-j 
žiais, maistu. Kraštas 
pantų per didyjį karą nualin-j 
tas, duonos truko ne tik mies-Į 
telėnams bet ir ūkininkams.

Tuo budu Lietuvos kariuo-. 
menė pirmomis jos kūrimosi; 
dienomis nedaug tegalėjo tuo i 
atžvilgiu sulaukti iš savo kraš
to paramos. Kiek vėliau Lie-j 
tuvos kariai buvo aprūpinami 
Amerikos drabužiais ir 
duona bei lašiniais.

Lietuvos kariuomenei 
daug kariauti su įvairiais 
šais: 
montininkais. 
buvo Vilnius, Šiauliai, Mažei
kiai, Panevėžys, Zarasai, Ute
na, Ukmergė ir Žemaičių sos- ] 
tinė Telšiai. Šie Lietuvos di
desnieji miestai buvo Lietuvos 
kariuomenės krauju atpirkti, 
išskiriant sostinę Vilnių, kurį 
Lenkai sulaužę pasirašytą Su
valkuose sutartį ir netikėtai 
puolę musų kariuomenę daug 
didesnėmis jiegomis, jį užėmė 
ir iki šiol tebelaiko okupavę.

Reikia pasakyti kad Lietu
vos kariuomenė, nors ir buvo 
silpnai ginkluota, bet buvo 
tvirta savo dvasia ir nenuils- į 
tarnu pasiryžimu būti laisvais 
ir nepriklausomais. Tas pasi
ryžimas ir atvedė prie tų dide
lių laimėjimų, kurie buvo pa-

teko 
prie- 

Lenkais, Rusais ir - Ber- 
Priešų rankose

Youngstown,

ačiū už Dir-

Kanadoje reguliarė 
prenumerata metams 
Bet iki galo šių metų 
ta iki $2.00. šią prenumeratą 
prisiųsti labai lengva: tik įdė
kit į paprastą arba registruo
tą laišką du Kanados dolarius 
ir įrašę aiškiai savo antrašą ir 
Dirvos antrašą pasiuskit. Jū
sų pinigai mus tuoj pasieks ir 
Dirvą pradėsit gauti su ta pa
čia savaite.

Bet Dirva jums bus užrašyta 
iki pat pradžių 1939 metų — 
taigi už $2 gausit per apie 13 
mėnesių laiko!

Skaitytojai Amerikoje: Jus 
gerai žinot kaip Dirva visur 
mėgiama. Išrašykit ją dabar 
savo draugams, giminėms čia 
pat Amerikoje arba į Lietuvą.

Kaina visam metui $2. Prie 
to gausit puikų sieninį kalen
dorių dovanų.

Pinigus prisiųsti lenga: įdė
kit į laišką du dolarių ir siųs
kit. Visada žiūrėkit kad jūsų 
antrašas butų laiške ir ant vo- 

į ko. Adresuokit taip:
“DIRVA”

I 6820 Superior av. Cleveland, O.

Dirvųs 
$2.50. 

nupigin-

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 durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

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

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės i
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. fl—4
Kaunas Lithuania
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvydas.

‘FRONTAS’ GRIŪVA NAUJI SUMANYMAI
AMERIKAI GAIVINTI

TZAI pradėjo veikti musų socialistų ir komunistų “ben- 
dras frontas”, jis išrodė nenaturališka sąjunga, ne 

vienokių minčių žmonių susidėjimas į vieną, bet lyg 
dviejų čigonų susiplakimas dirbti išvien, nes tuo tarpu 
išrodė galės būti lengviau visuomenėje grobišauti....

Apie tą “bendrą frontą” ir Dirva pareiškė savo iš
vadas, ir Vienybės redaktorius Tysliava pasakė kad tai 
bus abiejų pusių pastangos viena kitą greičiau apgauti.

Nedaug reikėjo ir ta pranašystė pildosi. Musų rau
donųjų “bendras frontas” jra-griuva.... Abi pusės — 
ir socialistai ir komunistai — vieni kitus pravardžiuoja, 
banditais ir niekšais vadinasi, o visuomenėje slampinė
ja sau paskirai, ubagaudami....

Pruseika pastarose dienose štai kaip nuaimanuoja: 
“Massachusetts tautininkai susimobilizavo SLA. rinkimams. 

VVilkes-Barre SLA apskritys atlaikė konferenciją, kur viršijo 
tautininkai. Didžiulėj SLA kuopoj (Chicagoj) tautininkai ap
galėjo progresyvius, nes socialistai snaudė. Tik vienas K. Gu- 
gis gavo didžiumą balsų. Tysliava, Laukaitis, Bačiukas ir Ge
gužis apaštalauja sargybos bokštui.

“O ką daro socialistų vadai? Grigaitis rokuoja bolševikų 
griekus ir derasi su stilsonine sklokute, kurios visa egzistavimo 
prasmė čiauškėjimas prieš bolševikus. Jurgelionis, nors ir sirg
damas, bando pakišt koją Bagočiui, o Grigaičio antrininkas (Au- 
gustauskas) ‘visu mauku’ švokščia kad Stalinas tai kaip geng- 
steris Capone. Biauru! Tai taip jie ‘rengiasi’ prie kovos su 
smetonininkais SLA!”

Ta Pruseikos rauda aiškiai pasako kokioje despera
tiškoje padėtyje jų “frontas” su socialistais randasi.

Kai kelios savaitės atgal Dirva pareiškė kad jeigu 
“bendras frontas” griūva, mums tautininkams bus leng
viau tų gaivalų Susivienijime atsikratyti, tą paskaitęs, 
Pruseika Vilnyje lyg jautis suriaumojo — matyt patai
kyta i skaudamą vietą. .. .

Bet nors kairiųjų “frontas”, kuris buvo sudarytas 
musų visuomenę išnaudoti ir pinigais dalintis, griūva, 
mes tautininkai neprivalome apsidžiaugti ir tuoj atleis
ti savo veikimo įtempimą — mes turim dirbti dar ener
gingiau ir dar tampriau jungtis į vieną, kad nei visuo
menės išnaudojime jiems, palaidai slampinėjantiems, ne
sisektų, nei Susivienijimo reikaluose jie negalėtų dau
giau vadovybę turėti.

Kaip vienas iš tikriausių 
būdų sužadinti S. Valstijų 
atkiutimą iš po ekonomi
nio slogučio yra Preziden
to Roosevelto sumanymas 
išjudinti visoje šalyje mažų 
gyvenamų namų statybą.

Statyba suima varį, švi
ną, aluminumą, plieną, gu
mą, stiklą, medį, plytas, 
cementą, akmenis—prie to 
visko dirba daugybė darbi
ninkų.

Sakoma . kad namų sta
tyba duotų šaliai naujo gy
vumo, jeigu prie to butų 
galima prieiti. Viena kliū
tis yra dabartiniu laiku be
prasmiai aukštai iškeltos 
statybos amatų darbininkų 
algos, kita, pabranginta 
statybos medega.

Kitas dalykas apie kurį 
privatinių kapitalų gynėjai 
kalba yra tai kad valdžia 
nesikištų į statymą elektros 
gamyklų, bet tą biznį pa
liktų privatiniam kapitalui. 
Privatiniai kapitalai imtų
si plėsti Amerikoje tą vie
šą reikmenį, nes Amerikoje 
tik miestai tėra apšviesti 
elektra.

Prie šitų sumanymų iš
judinti šalies veiklumą, dar 
kapitalistas Du Pont siūlo 
savo planą, apie kurį kal
bama ant 1-mo pusi.

Jeigu butų tiek gerų no
rų ir galimybių kiek pripa- 
sakojama žodžių ir patie
siama planų, ištikro Ame
rikos gyvenimas galėtų bū
ti žymiai pataisytas.

KRIMINALISTL 
DAUGĖJIMAS

Suv. Valstijose prasižen
gėlių skaičius auga taip 
greitai kad reikalinga yra 
statyti po kalėjimą kas an
tra savaitė jų sutalpinimui, 
sako Philadelphijos teisė
jas Harry S. McDevitt.

Kas met kalėjimų popu
liacija šioje šalyje padau
gėja 25,000 kalinių, sako 
jis.

Išskyrus nepaprastus at
sitikimus, kur tikrai žiau
rus kriminališkas darbas 
papildyta, j kitus visus kri-į 
minališkus darbus piliečiai 
bendrai imant nekreipia 
dėmesio, tikrina teisėjas.

Philadelphijoje kas met 
papildoma tiek žmogžudys
čių kiek bendrai visoje ša
lyje per metą žmogžudžių 
nužudoma už jų darbus. 
Pereitą metą Philadelphi
joje papildyta 97 žmogžu
dystės, o visoje Pennsylva- 
nijos .valstijoje tik vienas 
žmogžudis nubaustas mir
timi. ...

Pasirodo kad 73 nuošim
čiai kriminalistų pasiųstų 
į kalėjimus yra vaikėzai 
taip 15 ir 24 metų amžiaus.

SPALIŲ DEVINTĄ
Žydrąjį dangų debesys kloja,
Lapai nuo medžių žemyn jau krinta. ... 
Vilniaus sargyboje budim, kovojam, 
Gedulą dėvime Spalių devintą....
Švaistosi vėjai, ūžia ir plakas,
Kaip tasai priešas teisę pamynęs.... 
Verkia mus Vilnius laisvės netekęs, 
Verkia netekęs laisvos tėvynės.
Nemuno vilnys šnera neramios, 
Skundai bedalių vandenis genas....
Spalių devintą ant Vilniaus žemės 
Kruvinas aras plasda, vaidenas....
Spalių devintą gandas ateina,
Viltį atnešdamas gandas atplaukia,
Greit suskambės didžios pergalės dainos! 
Vilnius savųjų vaduotojų laukia!

“M.V.” Paulius Preikšas.

DINGUS MEILĖ

SUOMIJA MOKĖS
Suomija, šiaurinė Lietu

vos kaimynė, pranešė kad 
ji vėl mokės Suv. Valsti
joms išpųolamą savo karo 
skolų dalį sumoje $232,143. 
Mokėjimas išpuola Gr. 15.

Iš 13 kitų valstybių jo
kių žymių apie mokėjimą 
negirdėti.

Suomija šiose dienose 
apvaikščiojo savo 20 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Sovietų Rusija ir Vokie
tija susitarė pasileisti po
litiškais kaliniais. Sovietų 
Rusijoje po areštu esą apie 
500 Vokietijos piliečių.

Asai neužmiršiu,
O brangi mergina,
Tas dienas jaunystės
Kai tave pažinau.

Kai tau savo meilę
Prisiekiau prie kryžiaus,
Nes tave mylėti
Buvau pasiryžęs.

Tu taip pat prisiekei
Amžinai mylėti, 
Bet dabar su kitais 
Ėmei glamonėtis....

Daugiau negaivinsi
Man jauną krutinę,
Nepinsiu tau meilės
Dainelę auksinę. . . .

Greit užmigsiu amžiams
Po vargų šiam sviete,
Tu ramiai galėsi
Kitą pamylėti....

Šiauliai. Jonas Orintas.

-Ą-LENKIJA IR VOKIETIJA 
pasirašė naują sutartį. Nuo
širdžiai ją vykdant, butų ap
saugota tautinės teisės pusan
tro milijono Vokietijoje gyve
nančių Lenkų, ir milijono Len
kijoj gyvenančių Vokiečių. Be 
to, nebeįvyktų nesusipratimų 
tarp Lenkijos ir Vokietijos 
šiuo klausimu. Reiškia, pra
nyktų vienas ginčų Rytų Eu
ropoje, kuris gali įliepsnoti ka
rą.

Musų laikraščiuose dažnai 
rašoma apie 100,000 Lietuvių 
gyvenančių Rytų Prūsijoje. 
Lietuvoje Vokiečių, neimant 
domėn Klaipėdos, esama apie 
25,000.

Tautiniu atžvilgiu mums bu
tų naudinga jei pavyktų su 
Vokietija sudaryti sutartį ku
ri apsaugotų tautines teises 
Rytų Prūsijos Lietuviams, kad 
jie džiaugtųsi nors tomis tei
sėmis kurių niekas Lietuvos 
Vokiečiams nevaržo.

Lenkai ir Vokiečiai susitarė. 
Gali būti, susitars ir Lietuva 
su Vokiečiais.

^PRANCŪZIJOS u ž s ienio 
reikalų ministeris Delbos lan
kė Londoną, o vėliau, sako, 
lankysiąs Lenkiją, Rumaniją, 
Jugoslaviją ir Čekoslovakiją.

Maskvos Izvestia kreivom 
akim žiuri į Delbos kelionę į 
Londoną, nes nužvelgia Ang
lai bandysią Prancūzus prisuo
kti sutikti su Hitlerio reikala
vimais, tarp kurių esama su
skaldymas Čekoslovakijos į fe- 
deralinę čekų, Slovakų ir Vo
kiečių respubliką (Šveicarijos 
pavyzdžiu), prisikergimas Au
strijos ir, gali būti, Klaipėdos.

Tačiau, tenka pasakyti, laik
raščiai veik nieko nerašo apie 
Klaipėdą kada mini Hitlerio 
norus link Austrijos ir Čeko
slovakijos, kurie buvo Angli
jos pasiuntiniui, Lordui Hali- 
fax, Hitlerio pareikšti kada šis 
nesenai lankėsi Berline.

Lietuviams butų begalo, svar
bu žinoti ar Vokiečiai sutinka 
Klaipėdą Lietuvai palikti, kaip 
sutinka Prancūzijai palikti El- 
zasą, ar ne. Klaipėda Lietuvai 
buvo Versalio taikos sutarties 
palikta. O šitą sutartį Vokie
čiai baigia posmas po posmui 
draskyti.

■^•TAUTINĖ musų spauda 
Lietuviams patarė Ispanijos 
tarpusavio kare laikytis griež
to nešališkumo ir nesikišimo, 
nes, viena, tokis įsikišimas 
nieko nei vienai nei kitai ne
padėtų, o antra, kur dičkiai ki
virčijasi ten mažiems neverta 
lysti, nes gaus per nosį. Gy
venimas parodė šio patarimo 
Sveikumą. Lietuviai jau yra 
davę Ispanijai dviejų, savo vy
rų gyvybė, ir nemaža pinigų. 
Ir kas? Svarbiausias Ispani
jos įvykių kaltininkas, Sovie
tų Rusija . (jos propaganditai) 
savo paramą žada ištraukti. To 
pasėkoje, Prancūzijos komu
nistai taip pat atvėsta. Italai 
ir Vokiečiai, savo keliu, žada 
išsinešdinti. Visi nori kuo- 
greičiau jau karą baigti, ne
žiūrėdami kas laimės, bi tik 
Ispanija nevirs raudona vals
tybe. O tie Lietuviai kurie 
savo gyvybę ir pinigus Ispa
nu kovon kišo dabar pamatys 
kad savo rankom jie kitiems 
karštas bulves iš ugnies trau
kė, o patys gavo spriktą.

ŽMONIJAI žinomų žuvų yra 
apie 20,000 skirtingų rūšių. 
Tai yra didžiausia vienos rū
šies gyvūnų eilė kokia tik pa
saulyje yra, su savo paskiro
mis ypatybėmis.

INDIJOJE, daugybė žmonių 
laikosi senoviško papročio va
lyti savo dantis tam tikrais 
augalų lapais.

INDIJOJE, baltieji dramb
liai automatiškai patampa ka
ralių nuosavybe kaip tik jie 
atsiranda.

IŠ BA UDŽIAVOS ATSIMINIMŲ
Apie Dvi Žiaurias Senas Panas, ku

rios Baudžiauninkus Nuogus 
Plakdavo

žmonėse dar yra užsilikusių daugybė at
siminimų apie baudžiavą, kuri vos prieš kelias- 
dešimts metų Lietuvoje išnyko. Štai šių atsi
minimų žiupsnelis nuo Lauksodžio, Biržų apsk.

Lauksodžio dvarą valdė dvi senos panos 
Vorosčinskaitės. Joms baudžiavą ėjo Nociunų, 
Petronėlių, Rūkų, Gaižunų, Gelčių, Jovaišių ir 
dar apie pusė Diržių kaimų žmonės.

Iš kiekvieno kiemo kasdien dvaran turėda
vo eiti bernas, merga, pusmergė ir piemuo. Jei
gu kuris ūkininkas neturėdavo iš ko šių darbi
ninkų pasisamdyti, jis turėdavo eiti pats su 
žmona ir vaikais. 'Pirmučiausia buvo nudirba
mi dvaro darbai, o jau tik paskui savo. Pa
prastai baudžiauninkai savo darbus atlikdavo 
naktimis, šventadieniais ir šiaip laisvesnėmis 
valandomis.

Panos dėl mažiausios priežasties galėdavo 
ūkininkus iš jų dubos (ūkio) išmesti. Išmes
tasis išeidamas galėdavo su savim pasiimti tik 
žmoną, vaikus ir lazdą. Dažniausia išmestasis 
ūkininkas buvo skiriamas bernu, o bernas ūki
ninku. Bet verkdavo ne išmestasis, bet tas ku
ris į jo vietą buvo sodinamas, nes nei vienas vi
so savo amžiaus ūkyje neišgyvendavo — išmes
davo ir jį. Taip ir žūdavo visas jo ilgų metų 
darbas.

Lauksodžio baudžiauninkas ūkininkas visą 
savo iškultą derlių turėdavo atiduoti dvarui. 
Paskui jis iš dvaro sau ir visai savo šeimai gau
davo paskirtą grudų kiekį. Bet tas skirtas gru
dų kiekis būdavo toks mažas kad dažnam ūki
ninkui nuolatos trukdavo duonos ir sėklos. Bau
džiauninkų šeimos nuolatos būdavo pusalkanos 
ir išbadėjusios. Vaikai dažnai vieton duonos 
gaudavo pantį.

Kartais žmogelis, nebepakeldamas vargo, 
eidavo dvaran duonos prašyti. Atvykęs dvaran 
ponioms keliaklupsčias prisipažindavo jog duo
nos pritrukęs. Pirmą kartą gaudavo keliasde- 
šimts rykščių už “perdidelį ėdrumą” - ir “nemo
kėjimą gyventi”. Nei grūdo negavęs, nešdavo 
namon savo iškapotą kūną. Už poros dienų vėl 
kiūtindavo į dvarą, alkio verčiamas, bet ir vėl 
tik rykščių gaudavo. Tik trečią kartą prašyda
mas gaudavo šiokį-tokį papelėjusių grudų sieką.

ŽMONES PLAKĖ NUOGUS
Abi Vorosčinskaitės buvo žemo ūgio, negra

žios ir piktos senmergės. Baudžiauninkams jos 
būdavo labai žiaurios. Jos pačios prižiūrėdavo 
baudžiauninkų plakimą. Baudžiauninkus laikė 
žemiausioje vietoje. Plakdavo visus lygiai — 
jaunus ir senus, vyrus ir moteris. Vyrams nu
maudavo kelnes, o moterims užversdavo sijoną 
ant galvos. Vienas vyras atsisėsdavo plakama
jam ar plakamajai ant galvos, kitas ant kojų, 
o plakikas kirsdavo. Plakdavo beržų rykštė
mis. žiemą sušalę beržų šakų širgučiai ir pum
purai sulysdavo kunan.

Dvare yra pilgas tvenkinys. Jį iškasė bau
džiauninkai mediniais kastuvais, o žemę geldo
mis išnešiojo. Už mažesnį nusikaltimą užmau
davo baudžiauninkui ant galvos tam tikrą sta
tinę ir varinėdavo aplink to tvenkinio. Statinės 
kraštai siekdavo pakinklių. Iš paskui sekdavo 
varovas ir pagaliais barškindavo į statinę.

KRUVINAS KERŠTAS SU KAZOKAIS
1861 metais žmonės, užgirdę jog baudžiava 

esanti panaikinta, atsisakė dvaran eiti. Tada 
Vorosčinskaitės pasikvietė Rusų kareivių būrį. 
Moterys kareivius pasitiko su karštu vandeniu, 
pelenais, kačergomis ir pagaikščiais. Karei
viai, nieko neįstengę baudžiauninkams padary
ti, išėjo. Tada panos pasikvietė kazokus.

žiaurus kazokai viską griebė, valgė, nai
kino. Vyrai, vengdami kazokų žiaurumų, išbė
giojo į miškus. Kazokai ypatingai užgauliojo 
ir niekino moteris, kankino mažus vaikus. Mo
terys pagaliau, visai pristigusios duonos, pa
šaro, kuro, iššaukė iš miškų savo vyrus.

Vorosčinskaitės apgaulingu budu nusivilio
jo vyrus ir net kai kurias moteris į Jovaišių 
palivarką, čia kazokai visus apsupo ir įvykdė 
kruviną bausmę — visi gavo po 150 ir net iki 
200 rykščių. Bet kitus kazokai pliekė iki So
ties ir negyvai užkapojo.

Mirtinai užkapojo šiuos žtaones; Mociunų 
Augustą Sidaugą, Joną Skrupskelj, Antaną Šal
kauską, Domicėlę Muldarytę; Gelčių kaimo: My
kolą Laikuną, Vincą Gaigalą, Motiejų Vištakį, 
Valentiną Dumbrą; Jovaišių kaimo: Bernardą 
ir Vincą Šalkauskus, Povilą Martinaitį; Kukų

kaimo: Silvestrą Kazakevičių, Kazį Valatką ir 
dar kitus.

(Šis pasakojimas paimtas jš Petro Rusec- 
ko baudžiavos atsiminimo rinkinio. Jo knygoje 
“Baudžiava” tokių pasakojimų labai daug ir jie 
tikrai apibudina baudžiavos gadynę. Knygos 
kaina $1.50, bet Dirvos prenumeratoriai gauna 
ją atsiuntę Dirvos administracijai $1.15, su per
siuntimu.)

KEISTENYBES ŽVĖRIŲ 
PASAULYJE

JAGUARAS yra trečias didžiausias kačių 
šeimos narys ir yra labai gražios išvaizdos su
tvėrimas. Tiktai liūtai ir tigrai yra didesni už 
juos. Nors labai stipraus sudėjimo ir žiaurus 
žvėris, žinantieji sako kad jaguaras nėra toks 
smarkus žudyme kitų gyvūnų kaip yra leopar
dai, nors leopardai yra mažesni už jaguarus.

Jaguarai gyvena Pietų Amerikoje ir Mek
sikoje ir jų randama net šiaurinėje Texas' val
stijoje. Pietų Amerikos jaguarai yra didesni, 
daug pavojingesni ir taipgi turi puikesnį kailį.

Nors jaguarai bijo žmogaus ir retai kada 
žmogų užpuola, jie tačiau žiauriai puola visus 
kitus gyvūnus. Jo svarbiausias maistas tarp 
laukinių gyvūnų yra briedžiai, laukiniai jaučiai, 
beždžionės ir kitokie. Bet jaguarai mėgsta ir 
žuvis ir paukščius, o ypatingai patinka jiems ar
kliai, galvijai ir kiaulės.

Yra atsitikimų kad jaguaras įsigauna į upė
je stovintį laivą kur vežama karvės arba ark
liai, ir papjovę išsitempia savo auką į vandenį 
ir išplaukia į krantą. Paskui gi nusitempia vi
są gyvūną į gilumą girios, kur ramiai suėda.

Nežiūrint savo didumo, jaguaras yra vik
rus karstytis medžiuose. Medžiotojų vejamas 
ir įvytas į pavojų, jaguaras įsilipa į medį ir pa
sislepia tarp šakų ir lapų. Tada medžiotojams 
ir šunims nesunku jį dasekti ir nušauti. Tapęs 
šitaip užkluptas, jis ant žmonių ir šunų nepuo
la, ir būna lengvai nužudomas.

KEISTA ŽUVIS. Visame keistų sutvėri
mų pasaulyje nėra keistesnių kaip nekurios gi
lių vandenų žuvys, kur nėra šviesos. Nesenai 
Amerikos Gamtos Istorijos Muzejus gavo vieną 
tokių keisčiausių žuvų.

Ta žuvis yra maža, moteriškos lyties, kuri 
prie savo galvos'nešiojasi priaugusį savo vyrą- 
patiną. Moteriška yra visa aprūpintoja ir ap- 
saugotoja tokios poros. Patelė yra šešis kar
tus didesnė už savo patiną, ir ji turi labai pla
čias ir baisiai išrodančias žiotis su smailiais aš
triais dantimis.

Patelė ne tik aprūpina maistu savo patiną, 
bet savo kelionėse po vandenį jį nešiojasi.

Toks gamtos surėdymas yra todėl kad ne
paliaujamoje tamsoje patinai negalėtų surasti 
savo patelių.

ši maža žuvis, gyvenanti amžinose tamsy
bėse jurų gilumoje, nešiojasi savo nosies gale 
tam tikrą šviesą, kuria apakina ir privilioja į 
savo plačias žiotis kitus jurų gyvynėlius ir su
ryja. *

ŠIKŠNOSPARNIAI turi ypatingą pasirin
kimą maisto. Nekurios šikšnosparnių veislės 
mėgsta tik vaisius, kitos vabalus, kitos ėda ki
tus paukščius, kitos gaudo žuvis, kitos net čiul
pia gyvulių kraują. ________________

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.GO

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMU DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

Reikalaukit “Dirvoje”
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Lietuvaičių Šv. Pranciškaus Vienuo
lyne. — Jo Atsiradimo Istorija
Suvirš valandą laiko praleidęs Homesteade, 

pagaliau vėl sugryžau atgal j South Side Pitts
burghą, nes su p. Vaišnoru buvom sutarę va
žiuoti j Lietuvišką Pranciškiečių Vienuolyną, 
kurį dar šiandien norėjau aplankyti.

Sugryžęs pas p. Vaišnorą, radau jį gatavą

Vedžiodamos po kambarius, Seselės atkrei
pė musų dėmesį į tam tikrus darbus, kuriuos 
sakė atliko vienuolyno kapeljonas, Kun. Juozas 
V. Skripkus. Iš tų darbų matyt kad jis yra 
geras stalius, gabus medžio apdirbime. Skai
tykloje stalai, suolai, spintos ir kiti dalykai yra 
jo paties darbo, taip kad įstaigai kaštavo tik 
medegą, o darbas atlikta kapeljono rankom.

Tai tikras 
Juozapas.

Išsivedusios 
kojo mums kad
deliais ir krūmais paties Kun. Skripkaus.

Tas man davė mintį: turiu parsivežęs iš 
važiuoti, jr susėdę į jo automobilį išvažiavo-1 Lietuvos, iš pačios Alytaus girininkijos, saują 

Sumaniau tų sėklų ta- 
Už kelių

nu-

moderniškas Nazareto stalius

laukan, tos dvi seselės pasa- 
ir kalno šonas nusodintas me-

ap-

su- 
pa-

me. Kuriame krašte ir kaip toli šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolynas nuo Pittsburgho randasi 
neturėjau jokio supratimo. Išvažiavome.

Vaišnoras vežė mane per kalnus ir slėnius, 
gražiomis Pittsburgho apielinkėmis, kur apsi
statę puikių gyvenamų namų. Pagaliau pasi
baigė namai, prasidėjo laukai, ir nedaug važia
vus laukais pasimatė vienuolyno namas. Ben
drai sakant, nuo Pittsburgho, arba nuo pietinio 
miesto krašto, vienuolynas nėra toli, ir norin
čiam galima ten be vargo apsilankyti. Tik rei
kia žinoti kelius per tuos kalnus ir pakalnes, 
nežinant gali pasukti įeitu slėniu ir nuvažiuoti 
visai kitur.

Vaišnoras dar norėjo nuvežti mane į Lie
tuviškas Šv. Kazimiero kapines, kurios randasi 
netoliese vienuolyno, tačiau pasitaikė kapinių 
linkui kelią taisė ir nebuvo galima privažiuoti. 
Pasuko į krantą^ ir atsidūrėm prie didelio mū
rinio namo, dar naujai išstatyto, kuris ir buvo 
vienuolyno namas. Vienuolyno namas išrodo 
kaip nekurios iš didžiųjų aukštesniųjų mokyk
lų miestuose, trijų aukštų, su kraiginiu stogu, 
ir tuoj duoda gerą įspūdį.

Šeštadienio popietis, ir čia gyvumas 
mažėjęs.

Inėjom į vidų, į laukiamąjį kambarį, ir 
laukėm vienos seselės-vienuolės, kuri atėjus
klausė ko mums reikia. Vaišnora, plačiai apsi
pažinęs su šia įstaiga, paaiškino ko aš atvažia
vau, ir paminėjo jog norėtume sueiti pačią vy
riausią, Motiną. Tačiau gavom atsakymą kad 
jos nėra namie, ir nebuvo kapeljono, kuris bu
vo išvykęs į Pittsburghą.

Sekanti Seselė atnešė mums išsigerti ska
naus pačių darbo vynuogių skystimo ir prašė 
palaukti iki ateis kita vyresniųjų.

Netrukus atėjo Sesuo Antanina, kuri pa
ėmė mus į savo globą ir su kita Sesere Aloyza 
pradėjo aprodyti visą įstaigą.

Tokioje įstaigoje būdamas jauti jos rimtu
mų visais atžvilgiais: ir įrengimu, ir papuoša
lais, ir paprastumu, ir švarumu, šian ir ten 
viduje stovi atitinkamos tikybinės stovylėlės. 
Sienose prikabinta neperdaug bet čia pritinkan
čių paveikslų.

Pervedė mus per pamokų kambarius, la
boratorijas, skaityklą, ir visas kitas svarbesnes 
vietas iki pat virtuvės ir skalbyklos. Viskas 
čia apdirbama pačių mergaičių kurios apsibuna 
vienuolyne.

Pranciškietės randasi 20 parapijose
Šiuo tarpu, sakė man, pamokas šioje aka

demijoje lanko 107 mokinės, kurių 78 atvyksta 
iš namų į pamokas, o viduje pačioje įstaigoje 
prisilaiko apie 30. Pačių vienuolių-seselių aka
demijoje randasi 25, kurios įstaigą vadovauja 
ir mokina. Dabartiniu laiku Pranciškietės ap
ima 20 Lietuviškų parapijų, kuriose jų išviso 
yra apie 200. Jos mokina parapijos mokyklose 
Lietuvius vaikučius. Clevelande Pranciškiečių 
mokytojų sakė yra devynios. Viena buvus Cle
velande mokytoja, Sesuo Angelą, dabar randa- 

. si čia sugryžus.
šv. Pranciškaus Vienuolyno Akademijos 

tvarka yra mašdaug tokia: Mergaitės, kurios 
įstoja į vienuolyną tik baigusios pradžios 8 sky
rių mokyklą, sudaro atskirą vienuolyno skyrių, 
vadinamą Juvenatu, bei Jurūorati^. čia jos pa
silieka kol užbaigia trijų metų High School mo
kslą. Po to, jei pasirodo tinkamos, įstoja vie
niems metams į pirmąjį vienuolyno laipsnį 
Postulatą. Čia baigia High School mokslą. Sėk
mingai perėjusios bandymo laiką, priima abitą 
ir stoja į naujokyną, kuriame pašvenčia laiką 

- vien tik dvasiško gyvenimo pratyboms, ruošda
mosi prie vienuolės gyvenimo ir pareigų.

Mokinės gali aplankyti savo tėvus tik vie
ną kartą į metus.

Be nustatyto akademiško mokslo, mergai
tės dar mokinamos: muzikos, piano, smuiko, 
meno; iškalbos. Lietuviškos kalbos, fiziško mok
slo, mašinraščio ir namų ruošos. Visos Lietu
vaitės pralavinamos gerai Lietuvių kalbos.

Dvi šio vienuolyno gabesnės seselės šiuo 
tarpu randasi Kaune, kur mokosi Lietuviškų 
mokslų, ir jos gryš į Akademiją mokytojauti. 
Jos ten leidžia jau antrą metą.

Lietuviškų pušų sėklų, 
siųsti ir pasiūlyti kad jas pasodintų, 
ar už keliolikos metų Lietuviškomis pušimis 
žels visas tas kalnas!....

(Tas priklausys nuo to ar tos sėklos 
geros. Alytaus girininkijos viršininkas p. 
kuiža man tikrino kad tos sėklos geros visada.)

Prie to, sumaniau prisiųsti šiam vienuoly
nui daugiau savo iš Lietuvos parvežtų dovanė
lių, kaip tai gintaro, audimų ir medžio daiktų, 
pridavimui šiai įstaigai šiek-tiek Lietuviškos 
atmosferos.

Sesuo Antanina (ji save vadina Antanas) 
prisiminė kaip jų vienuolynas sunkiai kovoja 
už pasilaikymą, ir kad pašalpos visada reikia. 
Bet pareiškė kad reikia ne tik piniginių pašal
pų, bet ir gerų žmonių gero žodžio.

Viename kambaryje užėjome dvi jaunas 
mokines, kurios tuoj mane pažino. Pasirodė 
jos buvo Clevelandietės, Simanaitė ir Dumčiutė, 
naujai pribuvusios čia mokytis. ,

Nuvedė mus į koplyčią, kuri yra neaukšta 
medinė, matyt laikina, nes kada vienuolyno pa
statai bus baigti koplyčia ineis į bendrą planą. 
Koplyčioje vėl pasigyrė kad altorius ir sėdynės 
yra paties kapeljono darbas.

Kadangi oras buvo šiltas ir gražus, pava
kare vaikščiojom aplink visus vienuolyno pa
status. Aprodė jos mums toliau pakalnėje sto
vinčius darbininkų namus, nes Vienuolynas tu
ri 32 akru žemės ploto, kuri ir apdirbama; na
mus svečiams, ir paskirą kapeljono namą. Už 
klonio ant kitos aukštumos nuo čia gražiai ma
tosi Lietuviškos jau minėtos kapinės.

Kitoje pusėje matosi Lietuviams žinomas 
angliakasių miestelis ar kaimelis Castle Shan- 
non.

dar
Ru-

ŽYMUS SVEČIAI

Margučio parengimo proga 
Chicagoje lankėsi keletas žy
mių svečių iš tolimesnių kolo
nijų. Tarp kitų ypatingai pa
žymėtina Teisėjas Vincas F. 
Laukaitis iš Baltimore, Md., ir 
Tabor Farmos rezorto savinin
kas J. J. Bačiunas, iš Sodus, 
Mich. Jiedu pasakė ir kalbas 

Į iš radio stoties WHFC. Bačiu
nas savo kalboje įvertino kom
pozitoriaus Vanagaičio darbus 
ir nuopelnus Lietuvybei, ir ra
gino Chicagos Lietuvius kad 
jie, įvertindami Vanagaitį, jį 

. remtų morališkai.
Teisėjas Laukaitis kalbėjo 

du vakaru: vieną Lietuviškai, 
antrą Angliškai. Abiem kal
bom jis gražiai kvietė jaunimą 
abiejų lyčių mylėti savo tau
tą, visomis išgalėmis dirbti 
Lietuvybei, ir be išimties vi
siems rašytis į SLA,

šiuo pačiu laiku Chicagoje 
lankėsi ir Vienybės vyriausias 
redaktorius Juozas Tysliava.

SLA. BALSAVIMAI. Gruo
džio 1 d. įvyko SLA. 36-tos kp. 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame buvo renkama sekan
tiems metams kuopos valdyba 
ir nominuojami SLA. centro 
kandidatai. Sulyg balsų didu
mos, nominacijos išėjo šiaip:

Prezidento vietai — 
jas V. F. Laukaitis,

Vice prez. — Adv. A. 
Sekretorium — M. J.

kas,
Iždininku — Adv. K. Gugis, 
Iždo globėjais — S. Mockus 

ir V. A. Kerševičius,

Teisė-

šalna, 
Vini-

Skyrimosi nuo Lenkių istorija
Sesuo Antanas įteikė man ir literatūros 

apie šį vienuolyną. Pasirodo kad Pranciškietės 
gyvuoja, ar vargsta, kaip jos pačios sakosi, jau 
15 metų. Jų istorija yra Lietuvaičių vienuolių 
skyrimosi nuo Lenkių istorija. Sesuo Antani
na ir kitos su ja esančios šiame viėnUolyne se
nesnio amžiaus Lietuvaitės yra tos atsiskyrėlės. 
Skyrimosi istorija prasideda apie 40 metų at
gal — apie tais pat laikais kuomet Amerikos

Daktaru Kvotėj u
St. Biežis.

Kuopos valdybon pateko vi
si tautininkai. Socialistui at
sisakius iš vice pirmininko vie
tos, išrinkta uolus tautininkas 
V. Andriulis. Finansų ilgame
čiu! sekretoriui Balčiūnui ne
sutinkant tarnauti už tą patį 
atlyginimą, jo vieton išrinkta 
kitas, A. Kaulakis. Visi kiti 
valdyboje pasiliko senieji.

Chicagietis.

ĮSIGYKIT LIETUVIŠ
KŲ SALDAINIŲ

draugus ir gimi- 
Lietuvos saldai

krautuvėje galit
Lietuviškų 

ga-

Ateina Kalėdos — pralinks- 
minkit savo 
nes skaniais 
niais.

“Dirvos”
gauti importuotų 
saldainių pirkti svarais 
tavai supakuotos gražios dė
žės po 1 ir po 2 svaru, kaina 
tik po 50 centų svaras.

Saldainius persiusime jums 
arba jūsų draugams jūsų nu
rodytu antrašu. Persiuntimo 
kaštų pridėkit 10c už 1 svarą, 
15 centų už 2 svaru.

Saldainės yra vaisinės, kie
tos, apvyniotos gražiais popie
riukais, “Rūtos” saldainių fa
briko darbo, Šiauliuose, su vi
sais Lietuviškais užrašais.

Patirsit kokių skanių sal
dainių dabar Lietuvoje paga
mina.

Užmokestį galit siųsti pašto 
ženkleliais, arba popierinius 
larius ir dešimtukus laiške 
jūsų pinigai mus pasieks.

DIRVOS KRAUTUVĖ
5820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Lietuviai pradėjo bruzdėjimą 
Lenkiškų parapijų ir pradėjo 
rapijas.

Lietuvaitės tais laikais
Nazariečių vienuolijai. Skyrimąsi ėjo lėtai, nes 
tik 1918 metais buris Lietuvaičių persikėlė į 
Šv. Pranciškaus Vokiečių Seserų vienuolyną 
Pittsburghe, kuris jas priglaudė ir kur jos lai
kėsi iki susitvarkė Lietuvaičių vienuolynas.

1922 metais Kovo 27 d. galutinai 
Lietuvaičių šv. Pranciškaus vienuolyno 
mas, o Liepos 22 d. tą pat metą gauta iš 
leidimą -Lietuvišką vienuoliją, steigti.

ši akademija pradėta statyti 1925 m. Vasa
rio 2 d., tą pat metą Rugp. 12 d. Lietuvaitės 
vienuolės' apleido Vokiečių 
kėlė į savas patalpas.

Lietuvaičių vienuolyno 
kilo iš žymaus Lietuvybės 
Kun. Burbos, kuomet 1895 metais pas jį Ply- 
mouthe. Pa., buyo suvažiavę Lietuviai kunigai 
aptardinėjo Lietuviškus reikalus.

Lenkų dvasiški j a nenorėdama kad Lietuviai 
skirtųsi nuo jų, apie tai patyrę pradėjo priimi
nėti Lietuvaites į savo Nazariečių vienuolyną, 
ir visais budais kliudė Lietuviško vienuolyno

Geriausia dovanai

do-

už atsimetimą iš 
steigti savas pa-

priklause Lenkių

baigta 
steigi- 
Romos

vienuolyną ir persi-

kūrimo sumanymas 
kovotojo Amerikoje,

AKRON, OHIO
ATNAUJINKIT PRENUME

RATĄ. Šiose dienose Akrone 
lankosi Dirvos atstovas S. Ro- 
davičia, kuris atnaujins Dir
vos skaitytojams prenumeratas 
arba užrašys naujus, ir 
kurie užsimokės už pilną 
tą gaus sau dovanų 1938 
tų sieninį kalendorių.

Akrono Lietuvė B. Aidokie
nė apskrities teismo kaltinama 
sudeginime ūkės trobų gavimui 
ugnies apdraudos pinigų. Su
deginimo darbą, kaip susekta, 
ji atliko ir pinigus iš apdrau
dos kompanijos gavo, bet už 
tai fiuo kalėjimo bausmės var
giai išsisuks.

Jos teismas atsibuvo Raven- 
na, Ohio, Lapkričio mėnesio 
pabaigoje. Ji teismo pripažin
ta kalta, tik bausmė jai dar 
nepaskirta. Jos sandarbinin- 
kas Alekas Grudzinskis, kuris 
jai pagelbėjo deginti trobas, 
gavo kalėjimo bausmę nuo 1 
iki 10 metų.

PER TVORĄ! 
PASIŽVALGIUS J

TIKRAI

Aidokienė atvažiavo į Akro- 
ną iš Chicagos prieš 10 metų. 
Jos pirmas vyras buvo Kristi
jonas žulgiris; antras vyras 
buvo Rusas, Ivanok. Akronan 
atvažiavus, ištekėjo už pasi
turinčio našlio, Aidoko, kuris 
turėjo du namus. Ji tuos na
mus išmainė į ūkę. Pati ukėje 
mažai tebuvo, nuolatos švais
tėsi Akrone ir čia daugeliui 
buvo pažystama jos įvairiais 
trukšmavimais. Mėgo švaisty
ti pinigus, sakydama, “mano 
galva ne kopūstas, žinau kaip 
pinigus daryti”. Kalnas.

steigimą. Negalint atsiskyrimo greičiau įvyk-1 
dvti, Chicagoje 1907 metais įsisteigė Lietuvai
čiu Kazimieriečių vienuolynas. Bet Lietuvaitės 
Nazariečių vienuolyne tuo įsteigimu nebuvo pa-i 
liestos, taigi laikinai buvo apsistojusios rūpin
tis atsiskyrimu nuo Lenkių.

Pagaliau Pittsburghietis Kun. J. Sutkaitis 
(jau miręs) panaujino Lietuvaičių vienuolių 
nuo Lenkių atskyrimo klausimą. Per vieną me
tinę kunigų rekolekcijų 1918 metais, šv. Pran
ciškaus Vokiečių vienuolyne, Pittsburghe, Lie-I 
tuviai kunigai kreipėsi į to vienuolyno viršinin
kę, kad ji priimtų auklėti persikeliančias iš Len
kų vienuolyno Lietuvaites busimam Lietuvaičių 
vienuolynui.

Ir dabar 
čios Romos, 
nuo Lenkių.
Krušas, Chicagoje. 
Pittsburghą ir su vietos Lietuvių kunigų pagal
ba Lietuvaičių vienuolyno steigimo darbą baigė.

Apsidairęs plačiose apielinkėse, kurios iš 
kalno toli matyt, pasigerėjęs rudenio gam- 
su p. Vaišnoru gryžau Pittsburgho linkui.

dar buvo daug kliūčių, net iš pa- 
Lietuvaičių vienuolių atsiskyrimui 
Pagaliau j pagalbą stojo ir Pral.

Jis pagaliau pats atvyko į

BESMEGENIO
NURAŠYTA____ |

Mano brolis, Naujienų ap-. 
žvalgininkas, ar iš mandrumo 
ar iš savo durno razumo nura
šo pasaką kuri tinka nei vel
niui nei gegutei, kaip žemai
čiai sako.

Tam “apžvalgininkui” užėjo 
noras paterlioti Dirvos redak
torių, ir jo pagieža, tvinkus 
gal būt per eilę metų (jis pats 
nežino kodėl nei už ką) išsiliejo 
dabar kai Dirvos redaktorius 
minėjo savo 20 metų Dirvos 
redagavimo sukaktį.

Tas nabagas apžvalgininkas, 
paspaustas po senio Grigaičio 
kulnu, kaip kirminas tuno, nie
kam nežinomas ir niekada ne
paminimas. Ir gal būt gerai 
kad niekas apie jį nepaminu 
kaip apie nevertą ir nieko ne
nudirbusį, vien tik nuolankiai 

į šliaužantį apie Grigaičio batus 
ir sulyg jo įsakymo giriantį IX 

j garbinantį niekšus ir visuome
nės išnaudotojus savo pusėjej 
o niekinantį net dorus ne savo 
plauko žmones.

Apžvalgininkui už nosies už
kliuvo Karpiaus kalba, apie ką 
jis nuvapalioja: “O apie jo kal
bą neapsimoka ir kalbėti: jei 
kai kurie rašytojai be klaidos 
nemoka sakinio parašyti tai 
smarkusis Clevelando ‘kavalie
rius’ dažnai viename sakinyje 
kelias klaidas padaro.”

Aišku, ųet žiopliausias N, 
skaitytojas žino kad tuomi ap
žvalgininkas meluoja.

Ar žinot apie ką tas apžval
gininkas vapalioja? Ne.

Jis, mat, pasigenda Karpiau^ 
kalboje (rašyboje) tų senų iš 
užsilikusios Rusų mokykloj 
įkaltų nurodymų apie dėjimą 
kablelių (,) prieš visus jung- 
tukus-žodžius: kad, bet, ar, ka
da, kuris, jeigu, tada, ir tt.,-* 
kas tikrenybėje yra klaidinga.

Dėl to kad kiti prieš visuS 
tuos jungtukus žodžius kable
lius deda, ir dėl to kad jis pats 
juoą deda, ana sena mada iš
mokytas, kaip 
riaut, jis nori 
tą darytų.

Tada, nors 
butų ir Karpiaus rašyba arbj{ 
kalba “teisinga”.

Karpius padarė musų kalbo
je pirmynžangą, ką turės pa
daryti ir kiti, su laiku, bet tu
rės padaryti. 4

Visi rašo šiemet klaidingaų 
Karpius rašo šymet (teisin
gai). *

Visi rašo: jiedvi, ir juoda 
(klaidingai), Karpius rašo: Ju
dvi ir jiedu (teisingai). -I 

Apžvalgininkas tačiau mato 
“klaidą” Karpiaus rašyboje, iM 
užtai vapalioja buk Karpius 
“dažnai viename sakinyje ke
lias klaidas padaro”.... <(

Kai apžvalgininkas nuvalys 
nuo savo akuliorių Grigaičio 
apdrabstytą purvą, per kurį 
jis nieko gero nemato, ir dėl 
ko apie jį niekas gero žodžio 
negali pasakyti, tada ''jis kitaip) 
matys ir Karpiaus. “klaidas”. 

Supa Garba, '
k

j

šio 
ta,

Seka: PITTSBURGHAS NAKTJ.

MM davatka pote- 
kad ir Karpius

visam 1938 m
Dirva yra 22 metų senumo, 8 puslapių didumo, populiarus tautinės minties savaitraštis __ gausiai paveiksluotas.

n klaidingai^ jarrt

Dabar pats laikas Išsirašyti Dirvą sau ir saviškiams
GAUKIT DOVANŲ 1938 M. KALENDORIŲ

Išleisdami $2.00 už Dirvą, turėsit malonumo 
$2.00 pralinksminsit savo draugus ar gimines 
šydami jiems dovanų Dirvą!
Lietuvoje jūsų giminės taipgi su pasigerėjimu 
išrašykit ją jiems DABAR

visą metą!
Amerikoje,

Už 
išra-

skaitys Dirvą — 
už $3.00 pralinksminsit visą kai

mą per ištisą metą! Kurie Lietuvoje gauna Dirvą, parašo kaip 
jie, gavę šį laikraštį, sueina visas kaimas skaityti! Nepagai- 
lėkit saviems to malonumo!

Jus ir užmiršit kada kada tai mokėjot už Dirvą, o ji lankys sa
vo paskirtas vietas savaitė į savaitę per ištisą metą!

Dirvą išsirašyti labai lengva: tik įdėkit į laišką $2.00 (arba
antrašą to kam Dirvą turime siųsti — ir laikraštis tuoj pradės eiti savo pareigas. Pažymėkit kiek pinigų siunčiat.

$3.00 už prenumeratą Į Lietuvą), įrašykit laiške savo antrašą ir

I

PASTABA — Sif metine prenumerata 
duodama vienas puikus 1938 metų sie
ninis kalendorius dovanų, 
surašąs telpa šiame

DIRVOS
Amerikoje metams 
Lietuvon ..................
Kanadoje ...............

KAINA
. . . $2.00
. . . $3.00
.. . $2.50

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

numeryje.)

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

I

I

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

Dolarj arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

Vardas-pav.

Adresas

DIRVA iperior Avė. Cleveland, Ohio

Ii Muskulų skaudė

I kuri sudaro pėlsidirbimas, 
11, drėgnumas ir nuovargis — 

|| greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTŲ 
ŠIANDIEN.

į: Dvejopo didumo: 35c. ir 7®c.

y?

i
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6 DIRVA

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
» ¥ »

ANDRIUS SIDABRĄ

TEISĖJAS SAMUEL H. SILBERT MINI 27
METŲ VISUOMENINIO DARBO SUKAKTĮ

J
natorijose šiandien, prisimindami 
kokį nors savo draugą ar mylimą
ją kurie turėjo tuos ankstyvus žen
klus, bet kurie į tai nekreipė dėme
sio. “Jeigu Jonas butų ėjęs pas 
gydytoją kada aš jo prašiau eiti, 
ir aš pati nebūčiau turėjus dabar 
gulėti lovoje per šią eilę metų”, sa
ko Jono žmona, kuri guli sanatori
joje, gydoma nuo džiovos. Ji pa
tyrė kad ta liga,- turint artimus 
santikius su asmeniu kuris ją turi, 
neišvengiamai pereina į kitą.

Musų Lietuviškame gyveni
me Clevelande yra žinomas se
nas šio miesto gyventojas An
drius Sidabrą.

Atvažiavęs į Clevelandą 32 
metai atgal, visą laiką čia gy
vena ir dalyvauja Lietuviškose 
draugijose.

Sidabrą yra gelžkelio vago
nų taisymo dirbtuvės darbinin
kas, kuriame amate dirba visą 
laiką kaip tik Clevelande gy
vena. Pirmiau dirbo Pennsyl- 
vanijos geležinkelio vagonų 
dirbtuvėje, o dabar jau eilė me
tų kaip dirba New York Cen
trai geležinkelio karšapėse.

Andrius Sidabrą nuo naujų 
metų išeina į pensiją, nes jau 
yra 66 metų amžiaus, taigi sa
vo vietą užleidžia jaunesniam.

Andrius Sidabrą gimė 1871 
metais, sunus Jono ir Uršulės 
(Mozuraitytes), Kupreliškėse,

Pilviškių par., Vilkaviškio aps.
Amerikon išvažiavo Vasario 

25 d., 1905 m., per Eitkūnus, 
Berliną, ir Bremene sėdęs į lai
vą atplaukė Į Baltimorę, iš kur 
tuoj ir atvažiavo į Clevelandą.

Jo žmona, Marė, mirė Cleve
lande 1933 metais. Jiedu už
augino sūnų Jurgį ir tris duk
teris, Uršulę, Oną ir Pranę. Vi
si gyvena Clevelande.

Iki 1914 metų Andrius pri
klausė prie SLA. 14 kuopos, 
bet vėliau išsimetė ir dabar 
yra nariu ir darbuojasi komisi
jose ir susirinkimuose Dr.,Vin
co Kudirkos Draugijoje.

Yra Dirvos skaitytojas ir vi
sais laikais rėmė Lietuvos rei
kalus ir Lietuvių kulturinius 
darbus.

Lietuvoje turi dvi seseris, 
Uršulę Leščiukaitienę, ir Ma
rę, jauniausią iš jų šeimos.

Ketvirtadienį, Gruodžio 16, Com- 
mon Pleas Judge Samuel S. Sil- 
bert minės 27 metų sukaktį savo 
inėjimo į visuomeniškų veikimų ir 
publikai patarnavimų. Jis užima 
Common Pleas teisėjo vietų per 14 
metų, pirm to devynis metus tarna
vo miesto teisėju ir keturis metus 
Policijos Prosekutorium.

Per šių eilę metų Teisėjas Sil- 
bert pasižymėjo įvairiais dideliais 
darbais ir didelėmis bylomis kurios 
jam buvo pavestos. Šymet jis ve
dė visų eilę industrialių ir darbo 
santikių bylų. Tarp kitų, jis tar
dė vietinius plieno streikų, rayon 
streikų, audėjų streikų ir kitus.

Be savo tiesioginių teismo parei
gų ir tarpininkystės visuomeniniuo
se nesusipratimuose, kaip streikuo
se ir tt., Teisėjas Silbert nuolat už
siima davimu paskaitų teisių mo
kyklose, viešose organizacijose ir 
kulturiniuose klubuose.

Teisėjo Silbert’s publiško veiki
mo sukaktuvės patraukia tūkstan

čių dėmesį. Kuomet buvo minėta 
jo viešo darbavimosi 25 metų su
kaktis, prie paminėjimo prisidėjo 
visi, Katalikai, žydai ir Protestan
tai, kuriam surengė didelį banketų.

Kiek per visų savo dirbimų teisėjo 
pareigose jis tardė bylų jis jau ne
atsimena, tačiau virš šimtų krimi
nalistų žmogžudžių nuteisė, bandy
damas skirti jiems bausmes visam 
amžiui kalėti, o ne mirti elektriš
koje kedėje.

Teisėjas Silbert paeina iš biednų 
Žydų šeimos, šešių metų amžiaus 
būdamas, jis pradėjo uždarbiauti 
pardavinėdamas laikraščius Newark, 
N. J. Ir taip toliau jis dirbo, savo 
pragyvenimui ir mokslui uždarbiau
damas. Pribuvo į Clevelandų jau
nas vaikinas, tik su 10 centų kiše- 
niųje, ir čia išnaujo pradėjo dirbti 
ir tęsti mokslų. Čia baigė advoka
tūrų ir vėliau pasiekė aukštų vietų.

Jis yra Lietuviams gerai pažysta
mas, tankiai dalyvauja Lietuvių su
eigose.

KOVAI SU DŽIOVA
VAJUS

GRE

1937

Chris+mas Seals
are here again!

They protecf your home 
from Tuberculosis

LIETUVIŠKI 
SALDAINIAI

Dirvos krautuvėje galit gau
ti skanių importuotų Lietuviš
kų saldainių — sudėtų gražiose 
dėžėse po 1 ir 2 svaru, gatavų 
davimui dovanų arba pasiunti
mui į kitą miestą. Svaras 50c.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
JUOZAS SUOPIS
8104 St. Clair Avenue
— Naujoje vietoje —

Kviečia, visus draugus ir pa
žystamus atsilankyti į savo 
naujai įrengtą įstaigą atida
rymo dieną Gruodžio 18 — 
vaišės visiems dykai. Atmin
kit eštadienio vakarą, Gruo
džio 18.

Iškilmingas Atidarymas

BLACK CAT
CAFE
— naujoje vietoje — 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
Užkviečiam visus savo senus 
draugus ir kaimynus atsilan
kyti į iškilmingą atidarymą 

šeštadieni. Gruodžio 18 d. 
Muzika, šokiai.

A. ir J. čiapai, Sav.

Pranciškietės Dėkoja 
už Dovanas

Dirvos redaktorius, nuvykęs 
aprašyti. Pittsburghą, apsilan
kė ir Lietuvaičių šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyne netoli 
Pittsburgho. Užtiko ten gra
žią Lietuviškai vedamą įstaigą. 
Norėdamas kad joje butų kas 
nors iš Lietuvos, pargryžęs pa
siuntė Vienuolynui keletą savo 
iš Lietuvos parvežtų gražių 
išdirbinių ir gintaro dalykų.

Šiose dienose p. redaktorius 
gavo iš Vienuolyno sekančio 
turinio laišką:

“Jūsų gražius Lietuvos me
no darbelius gavome. Visos 
Sesutės apžiūrėjusios daikte
lius, labai gėrėjosi jais, ypatin
gai iš gintaro padarytus rinki
nius. Stengsimės juos panau
doti musų akademijoj ir sklei
sime Lietuvos meilę tarp sa
vo mokinių.

“Reiškiame nuoširdų ačiū už 
visus siuntinėlius ir pasitikime 
kad ir ateityje musų Vienuoli
jos neužmiršite.

“Lai gerasis Dievas atlygi
na Tamstai ypatingu budu už 
suteiktas dovanas.

“Su aukšta pagarba, 
šv. Pranciškaus Seserys.”

šiose dienose redaktorius 
pasiuntė Pranciškiečių Vienuo
lynui savo parvežtų iš Lietu
vos pušų sėklų, kuriomis galės 
apsėti-apsodinti kalną ant ku
rio vienuolynas stovi.

(Plačiau apie tą vienuolyną 
ir redaktoriaus apsilankymą 
jame skaitykit šiame numery
je ant 5-to pusi.)

KALĖD1NŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMAI

Pasiuskit savo giminėms ir 
draugams Kalėdų ir Naujų Me
tų linkėjimus gražiomis Lietu
viškomis kortelėmis — gauna
mos Dirvos krautuvėje po 5c.

Dabar pats laikas siųsti i 
Lietuvą.

PERSIKĖLĖ I NAUJAS 
VIETAS

žinoma Black Cat Cafe, Lie
tuviška užeiga, išsikėlė į naują 
vietą — 4858 St. Clair avenue. 
Savininkai M. ir J. čiapai.

Juozas šuopis savo užeigą 
perkėlė nauju antrašu — 8104 
St. Clair Avė. (Jų skelbimai 
telpa ant 6-to pusi.)

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelande iki šios savaitės 
pradžios jau užmušta 226 as
menys. Praeitą sekmadienį už
mušta du.

Ohio valstijos trafike sek
madienį, Gruodžio 5, užmušta 
arba užsimušė 19 asmenų.

PAJIEŠKAU • savo giminių— 
Onos žagurcikiutės ir Aniceto 
Jackausko. Prašau atsišaukti. 

Ona Janušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland, O.

ARENA RENGIA PIR
MAS IMTYNES

šiuomi pranešama tūkstan
čiams draugų Clevelande kad 
Mr. Diek Deutsch, gerai žino
mas sportininkas, paskirtas va
dovauti imtynes naujuose Cle
velando $1,200,000 vertės spor
to rūmuose,. Arena.

Pirmose imtynėse kurios at
sibus pirmadienį, Gruodžio 13, 
yra suporuoti svarbiausia pora 
imtikų Ernie Dusek ir Gino 
Garibaldi.

Kitos poros bus: brolis Joe 
Dusek prieš Lenką Mike Ma- 
zurki; Abe Coleman prieš šve
dą Olsen; Irish Jack Donovan 
prieš Joe Maynard, prie to ki
ti.

šiose imtynėse kainos bus 
populiarės. Arena randasi prie 
Euclid avenue.

• GUBENATORIUS DAVEY 
praneša apie pakėlimą visiems 
Ohio valstijos pensijas gau
nantiems seneliams Kalėdinių 
dovanų 10 nuoš.

• ANGLIES kaina Clevelan
do industrijoms pakeliama — 
visokios įstaigos kurios angli
mi kūrina bendrai kasmet iš
mokės milijonus dolarių dau
giau už anglį.

“OLD FAITHFUL“

Pirkit Kalėdinius 
Ženklelius

Gydytojas žiurėjo į jauną vaiki
ną sėdintį prieš jį per stalą.

“Tikrai, tu turi džiovą. Anks
tyvame laipsnyje ji, taigi turi ge
rą progą pasigydyti. Bet KUR tu 
ją gavai?”

Tas pats klausimas, tokiose pat 
sąlygose, būna išstatomas pacien
tams per visą šią šalį beveik kas 
penkios minutos. Tokiu bauginan
čiu dažnumu gydytojai Suvienyto
se Valstijose atranda naujų džiovi
ninkų, ir kiekvienam jų pastato tą 
patį klausimą — “KUR tu ją ga
vai?”

Tuberkulosis arba džiova yra ži
noma kaip užsikrečiama liga—liga 
kuri pereina į sveikus žmones per 
ja sergančių burnas ir nosis. Kiek
vienas kuris įgauna džiovą yra tu
rėjęs kokių nors artimų santikių 
su ją turinčiu. Niekas negali jos 
gauti jokiu kitu budu. Atskirkit 
džiova sergančius nuo sveikųjų, sa
ko žymus džiovos specialistai, ir 
ta liga bus ant tiek nugalėta.

Tačiau, dėl džiovos paslaptingumo 
ir pasalingumo, džiova sergantieji 
ne visada žino kad jie ją turi. Tai
gi štai yra pirma užduotis sveika
tos mokytojams, kurie stengiasi 
persergėti žmones primenant ketu- 
džiovos pavojaus ženklus, kurie yra: 
nuolatinis kosėjimas, neišaiškinamas 
nuovargis, netekimas svorio ir vi
durių nevirškinimas.

“Kad aš tai bučiau žinojęs”, ai- 
manuoja tūkstančiai pacientų sa-

DŽIOVA PAS VAIKUS
Sekantis yra tikras atsitikimas 

kurį apsakė vienos iš didžiausių 
šalies džiovininkų sanatorijos virši
ninkas. Tas atsitikimas turi per
sergėti visus mus kaip reikia pri
sižiūrėti išvengti šios amžiais žmo
niją naikinančios ligos.

Nesenai mirė keturių metų kūdi
kis nuo džiovos, ir sveikatos virši
ninkai pasistengė patyrinėti iš kur 
kūdikis gavo džiovą. Jie išegzami- 
navo visus artimus šeimos narius 
ir gimines, išviso 35 asmenis. Bet 
nei vienas iš jų neturėjo džiovos 
žymių. Gydytojai negalėjo supras
ti kaip tas atsitiko. Tuo pat laiku 
gavo pranešimą kad trys kiti jau
ni vaikai gyvenanti tame pačiame 
puikiame name gydytojų susekti 
esą ankstyvame laipsnyje džiovos. 
Pradėta spėti kad kas nors turintis 
džiovą sueina tuos jaunus vaikus. 
Po atsargių tyrinėjimų, paaiškėjo 
kad viena nevedus mergina, jau ar
ti penkių dešimtų metų amžiaus, 
buvo pasamdoma prižiūrėti vaikų 
kuomet jų tėvai išeidavo iš namų. 
Ji išrodė sveika, tačiau kuomet gy
dytojas su atitinkamais aparatais 
ją ištyrė pasirodė ji turi toli pa- 
žingėjusią džiovą abiejuose plau
čiuose.

B

CLEVELANDE ŽIEMA
Clevelandą užklupo tikra žie

ma — savaitė laiko kaip pri- 
snigę, sniegas laikosi, 
visai atšalo. Ateina 
šalčių ir sniego.

atšalo. Ateina
ir oras 
daugiau

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

Valeika,SVEČIAS. Louis 
imtikas, sustojo pas savo brolį 
Kazį Valeiką paviešėti. Jis su 
kitu vyru važiuoja į Floridą 
pažiemavoti.

Vienatinis Kuris Gali Lenktyniuoti su Auto
matišku Gasiniu Vandens Šildytoju

Toli Yellowstone Parke “Old Faithful” (Senas Ištiki
masis) Geyseris taip reguliariškai išmušinėja savo karšto 
vandens srovę kad sulyg to galima nustatyt laikrodžius.

Bet net ir tas nėra taip pasitikėtinas kaip moderniškas 
automatiškas gazinis vandens šildytojas. . Atsukit kraną 
bent kurią valandą ir jūsų “naujas ištikjmasis” patieks 
jums karšto vandens kiek reikia, kada tik reikią ir kokiu 
tik norit karščiu.

Jei žinotumėt koks patogumas yra turinį karštą van
denį kada tik reikia, jus nebūtumėt be moderniško automa
tiško gazinio vandens šildytojo nei vieną dieną.

Pašaukit savo plumberį arba Gas Company, ir patirsit 
kaip lengva įsigyti šį puikų, modernišką patogumą—auto
matišką vandens šildytoją.

THE EAST OHIO GAS CO
GRYŽO Iš FLORIDOS. Jo

nas Markevičius su savo sunum 
Edvardu važinėjo Floridoje — 
pas kitą sūnų, Juozą. Pralei
do keturias savaites. Ten sako 
šilta, gražu. Juozas Markevi
čius gyvena Fort Lauderdale.

M/s-a

Kalėdos Jau čia!
PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euelid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

SKANUS VYNAS
Turim puikiausių vynų pasi
rinkimui, 20% stiprumo,— 
California, Port, Muscatel, 

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 6 bonkos 
už 50c. ' (3)

Azet Wine Co.
1172 East 79th

(3)

Street

i
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KAM RŪPINTIS KĄ JAM DUOTI!

DUOKIT JAM
/

4

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

|FOUR STAR CAFE J; 
| ★ ★ ★ ★ || 
| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS U

Duodama Geras Į 
valgis.

MUZIKA PENKTADIENIO Ž 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. t
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 i
6512 Hough Avenue Ž
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A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

■
a

Marškinius, Kaklaraištį, Pirštines, Kojines 
Sveterį, Pažamas, Diržą, Skrybėlę 

Šiltą Kaklinį
taipgi daug kitokių Dalykų, kurių pas mus pilna ir gali

me Jums patarti kada atsilankysit.
VISKAS SUDĖTA GRAŽIOSE DĖŽUTĖSE

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė

■
Kampas Giddings Rd

-mmmmj

DĖKLĄ C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?■

■
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Nors per eilę pastarų metų džio
va šioje šalyje numažinta iš pir
mutinės vietos į septintą mirčių 
daugumu, vienok ir dabar negalima 
sumažinti kovos prieš ją, ir yra 
dar labai daug darbo. Suradimas 
džiovininkų ir užkirtimas kelio ki
tiems su jais santikiauti yra svar
bi užduotis. Reikia surasti jos pa
slaptingas vietas pirm negu gali
ma tikėtis ją nugalėti.

Gydytojams yra labai sunku ką 
nors padaryti be aktivio prisidėji
mo pačių žmonių. Taigi jie nori 
kuolabiau visus supažindinti su ta 
liga, nori kad visi ' žinotų kad nuo 
tos ligos miršta daugiausia žmonių 
tarp 15 ir 45 metų amžiaus; nori 
kad žmonės patys apie save rūpin
tųsi ir eitų pas gydytoją kaip tik 
pasirodo kokie negerumo ženklai; 
prie to, kiekvienas asmuo privalo 
praktikuoti hygienišką gyvenimą 
kiekvieną valandą kasdien.

Kovai su džiova ir gydymui ta 
liga sergančiųjų kas met Ameriko
je platinama Kalėdiniai Ženkleliai, 
kuriuos prašomi pirkti ir naudoti' 
visi siunčiant savo laiškus ir siun
tinius. Tie ženkleliai pagelbės su
teikti naują gyvenimą ir naujas 
viltis daugybei.

Tie ženkleliai įvesti 1907 metais 
ir kasmet gausiai platinami.

REPUBLIC 
Fumiture 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
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ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas 
Original Pocahontas tik bušelis pelenų būna iš tono $9.25 
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. 
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega.
Great Heart Lump .. 8.40 Ohio 
Champion Lump .... 7.25 Ohio
Mountain Lump .... 7.00 Blue 
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas

Lump .. 
Egg ... 
Diamond

$9.05
7.95
6.50
5.95
7.95
4.85

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telet. GAr. 2921
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Specialiai Kalėdoms
Magic Chef Gaso Pečius
Tiktai MAGIC CHEF PEČIUS gali duoti jums visas šias 
moderniškas ypatybes — DIDELIS VIDUJE, KETURI 
VIRŠUTINIAI DEGIMAI, LORAIN RED WHEEL PE
ČIAUS KARŠČIO REGULIATORIUS, PASKIRAS PE
ČIUS IR BROILERIS.

Galima pirkti lengvu išsimokėjimu

Reguliariai $109.50 Dabar $89.50
Pristatomas tuojau ir sujungiamas — DYKAI NIKELINIS KAMINAS

Pamatykit ir išgirskit 1938 Sparton Radio
ELEKTRIŠKAS 
TOASTER 

98c

Bakelite i rchronium viršus. 
Apačia tvirta Dirba su A. C. 

arba D. C. jiega.

Mes Duodame
EAGLE STAMPS

Jūsų Ekstra Sutaupymas!

Prosijama Lenta Drip-O-Lator 98c

Greitai įšyla ir švelniai dirba.
Pritaikytas dėl A. C. arba D. C. 

jiegos.

$1.19
plakščias viršus 

Patiesalai ir užtieslai po — 39c

6 Svarų Elektriškas 
Prosas — 98c Novelty

Lempos 
97c *

ir aukščiau

Pasirinkimas 
•įjų skirtingų rūšių. Gražus 
indas. Aluminum viršus.

Karpetams Šluotuvas

WESCO STIKLINIS
COFFEE MAKER

97c
5 puodumų didumo

EASY WASH MACHINES
GAUSIT 20% , NUPIGINIMĄ 

ant naujų grindinių modelių

su Bali Bearingais
$2.19

Bali bearing ratai—ramus, ty
kiai dirba. Pilno didumo, visas
gerais ir tvirtais sustatytas.

Busit juo patenkinti.

ADDISON HARDWARE CO. 
7318 Wade Park Avė. HEnderson 6035 

EASY SKALBTUVAI PROSAI SPARTON RADIOS
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RUDUO KAPSŲ LYGUMOSE 

Stoka vandens ir kitos keistenybės

keistas, nepa-
Nei žilagalviai

Pil-

keliais ir keliukais 
ūkininkų vežimai su 

statinėmis. Iš men-

Nuostabus, 
prastas ruduo, 
seneliai tokio neatsimena, 
ni kluonai, daržinės, svirnai ir
kamaros. Visko yra, visko už
tenka, tik vandens nėra. Tuš
ti šuliniai, tuščios kastinės, iš
džiuvę tvenkiniai.

Derlingi Kapsų juodžemio ir 
molynų plotai sausi, kieti, su
pleišėję, kaip po žemės drebė
jimo.

Visais 
krypuoja 
kibirais,
k'j upeliukų semia drumzdiną 
vandeni ir veža Į sodybas. Lai
mingi tie kurie gyvena arčiau 
Širvintos upelio arba Alvito 
ežero. Nuo jų pakrančių slen
ka ištisi karavanai su vande
niu.

'■Taupus Kapsas mažai krei
pia dėmės kad bernas akselio 
arkliams sietuvę kieme išbėrė, 
Bet pamatęs kad bernas ran
kas kibire plaunasi, kad mer
giotė drumsto vandens po ko
jų išpylė, kad merga miežių 
kvortą netyčia paliejo, barasi 
piktai, nuoširdžiai. “Ar pasiu
tot, nevidonai, ar ką jau! Kam 
vandenį aikvojate?! Ar neži
note iš kur jis atvežtam! Van
duo juk ne pienas kad laistyti 
jį be reikalo....”

I

ruo-

suknelės

¥ 
atsitiko

iš

SU 
ot,

LENKŲ ŽIAURUS DARBAI
VILNIUS. — Lapkričio 16 

Lenkų kareivių kuopa ir dide
lis baris policininkų apsupo ir 
krėtė Giraitės- ir Matuizų kai
mų gyventojus Lietuvius; ar
dė net škaplierius. Rado tik 
dvi Lietuviškas knygas, bet su
ėmė dešimts Lietuvių.

Lapkričio 15 d. Lenkai nak
tį padarė nuodugnią kratą vie
nuolikos Lietuvių draugijų įs
taigose, Vilniuje. Suėmė sep
tynis Lietuvius. Uždarė net 
labdaringą (pašalpinę) draugi
ją ir paskyrė jai valdžios glo
bėją, kuriam draugija turės 
mokėti 1000 zlotų mėnesiui al
gos. Lietuviai Vilniaus krašte 
jaučiasi prislėgti žiauraus Len
kų teroro.
SEIMO DARBAI

KAUNAS. — ‘ Lapkričio 27 
d. 'Ministeris . Pirmininkas Tū
belis paaiškino Seitnui 1938 m. 
Valstybės biudžetą. Savo kal
boje p; Tūbelis konstatavo 
krašto ekonomines būkles pa- 
gerėjįfną, kuris leido biudžetą 

paskirti

[PAGROBĖ POLICININKĄ
Lapkričio 13 d. Lenkai 

grobė antrą Lietuvos pasienio 
policininką, Kazį Maleckį, ku
rį uždarė kalėjiman ir iki šiol 
tebelaiko.

pa-

PASIILGUS TĖVŲ 
SUGĖDINO DAR

BAVIETĘ *

Pagaliau mergaitė, viena vir
dama pietus, paėmė vieną įde
gusią durpę, užnešė ant aukšto 
ir įkišus į sąšlavų krūvą namą 
padegė. Namas sudegė su vi
su jame buvusiu turtu.

Ištyrus rašyseną nustatyta

kad visi trys grąsinanti rąste
liai parašyti Onos Starkevičiū
tės ranka. 'Tardoma, mergai
tė prie to prisipažino, sakyda-

ma kad norėjo gryžti pas tė
vus, kurių buvo pasiilgus.

LA.
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Bus 
Japonas su 
Ir Vokietis 

Su arapla- 
Oi, bus

š- v *
žilagalviai seniai linguoja 

galvas ir rimtai, Įtikinamai po
rina: "šitoks ruduo! šitokia 
Sausra! Oi, čia, bratuli, ne 
prieš gerą.... Andai žvaig
ždė su kryžium pasirodė, ug
niniai stulpai padangėmis šmė
žuoja, b čia dar sausra, 
karas, tikrai bus. 
laiškiu vajavos. 
jau dantį galanda,
nąis pradės lakstyti, 
didelis kraujo praliejimas, svie
to pagubijinias....”

() po kaimus apsukrus ti|>e- 
Ijai vaikštinėja, bibliškų pra
našavimų knygeles platina ir 
apie paskutini teismą kalba. 
“Didelis išgąstis apims tautas, 
žmonės džius iš baimės ir troš
kulio, bėgs iš savo namų.... 
Neteisybių taurė jau pripildy-

W E T H E R E D’ C

QUALITY BAKE GOODS 
7022 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai 

Specialiai sulyg užsakymo.

ta, baisioji diena artinasi, 
škitės išganymui....’’

Jaunieji šaiposi, “pranašus” 
erzina ir ilgais vakarais laik
raščius skaito. O seniai apie 
prajovus kalba ir vandens im
portu rūpinasi kasdieną.

Ir mieste troškulys didžiau
sias, nes čia ne tik Vandentie
kio, bet ir žmoniško upeliūkš
čio nėra. Keno šulinyje dar 
žvilga vandens literis tas dieną 
ir naktį laiko jj užrakintą. O 
kaimynai tamsoje, patylomis 
slenka su kibirais, kad nors la
šą vandens pasivogti.

Dailiosios lyties atstovės 
sensacingas bylas diskutuoja, 
romantikos gijas narplioja. O 
bylos vis- sensacingos, pilnos 
intrigų ir rudeniškos melancho
lijos. Ypač garsiai nuskambė
jo vienos šilkinės 
tori j a.

¥ ¥

įdomi istorijėįė
naujagimių “medžiotojais”, 
atsirado Vilkaviškio padangėje 
tokie keisti “misijonieriai”, ku
rie baisiai mėgsta būti krikš
tatėviais. Jei liuteronų ar 
evangelikų tikybos piliečiui ar
ba turinčiam nelietuviškai 
skambančią pavardę gimė įpė
dinis, .Į jo namus tuojau prisi
stato svečiai neprašyti. Siūlo 
sūrių krikštyti Fridriku, Adol
fu, Hhhsu, Vilhelmu, o dukte
rį — Berta, Hilda, Luiza ir tt. 
šyabiškus kumus rekomenduo
ja ir dovanas naujagimiui žaž 
da. <

Taigi nesenai tokie medžio
tojai vieną amatninką pradėjo 
atakuoti: leisk savo sūnų tin
kamu vardu pakrikštyti ir bu 
tinai nelietuvišku. Ir 2’)0 li
tų tėvui paklojo. Tas pinigus 
paėmė, o krikštyti nesirengia. 
Kūmai rūpinasi, bėgioja, ragi
na. O šis po savaitės atsako: 
labai ačiū už dovanas, o sūnų 
jau pakrikštijau — Vytauto 
vardą daviau. O Frįcar, man 
netinka, okupacijos laikus ąni-; 
mena....

Nuleido nosis “misijonieriai” ! 
švabiški, verbandui savo ne
sėkmę pranešė ir Įrašė tą ama
tninką į "juodąją knygą". Vil
kaviškiečiai tuos tipelius pra
minė “dūšių pirkliais”.

“Sekm.” Kapsas.

žymiai padidinti ir 
i daugiau lėšų svarbesniems ša
lies reikalams:, susisiekimui, 

! ' švietimui ir saugumui.
PAGALBA BIEDNUOMENEI

Kaune žiemos pagalbos ko
mitetas Gruodžio 5 ir 6 d. tu- 
įėjo vajų: rinko aukas per 
tūkstančius • žmonių. Valdinin
kai žiemos mėnesiais dali al
gos skirs biednuome ’ncį.
NAMAI DARBININKAMS

Ateinančiais motais “Mais
to” bendrovė jau pastatys Kau
ne trisdešimts gyvenamų na- 
rmi su darželiais Ir tvartais, 

j kuriuos atiduos. savo darbinin- 
’kams ilgamečiam išsimokčji- 
jmui. Kitos didesnės įmonės 
! taip’ pat ruošiasi aprūpinti sa
vo darbininkus nameliais.

VYNUOGĖS
Lietuvoje 

rūgi r imas, 
savo vynuogių 28,600 svajų.
PRAĖJO BE TRUKŠMO

KLAIPĖDA. — Lapkričio 26 
d. Seimelio posėdis praėjo ra
miai. Visgi ši kaitą' daugu
ma nepasidavė karštuolių agi
tacijai. Patys Vokietininkai 
pi ipąžifti reikalą Lietuvos vy
riausybės išpirkimo uostui že
mės, bet Vokietijos spauda ne
siliauja ir tebepuola Lietuvą.

Kunigiškių k., Pajavonio 
(Vilkaviškio ap.) gyventoja 
Pušinrkiehė 1936 metais paėmė 
į savo namus tarnauti, o drau
ge ir mokyti siūti, nepilnametę 
Oną Starkevičiūtę, i: 
k., Gražiškių vai. 
nenorėjo, o svajojo tik 
vo motiną ir namus, 
ma kad Pušinskienė ją atleistų, 
ji parašė Pušinskienei raštelį 
ir prisegė prie gyvenamo na
mo, kuriame reikalauta kad 
atleistų iš darbo pas ją gyve
nančią ir besimokinančią siūti 
Oną Stankevičiūtę, o to reika
lavimo neišpildžius grąsinama 
sudeginti trobas.

Sekančią dieną buvo rasti 
dar du panašaus turinio rašte
liai. Bet Pušinskienė dėmesio 
j tai nekreipė ir mergaitės ne
atleido.

v., 
U.

J
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EVA’ S
Dry Cleaning

Senas Drupąnas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
Superior Avė.
HEnderson 5699

6702 
Telcf.

• •
•£ į

iš
Ji

Datamų 
tarnauti 
apie sa- 
Norėda-

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saaophonc, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija Instrumentus duodam 

nemokumui.
Musų kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdicott 5297

Gerų Naudotų Baldų
galima gauti iš

J. Wurm Moving Co.
8 1) Superior Avė.

Moving Storagc
IlEndcrson 4919

Brangmenų Krautuvė
Pirkit deimantus, radio, laik
rodėlius kreditan pas mane. 
Aš palaukiu. 39 metų biz
nyje. Atdara vakarais. Kas 
pas mane perka, gauna do- 
vną dykai. (?)

FRANK CERNE
6191 SI. Clair Avė.

i

P. .J. K EPSI S
809 Society for Savings Bldg.

Ofiao Telef. MAin 1773 Namų KEnniore 47IO-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miešto dalyje ar inv 

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pus manę, gausit uė pigiausi* 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurancę. reikaluose uausll Be- 
riausį patarnavimų.

Perku ir purduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
i")'-;--!--;--;—i'-i--;—i—

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilr.as musų pa- S 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
sokios Apilrąudos (Insųrance) visai dykai. Todėl pir- E 

: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. I’. M ITLIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

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

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiniiinuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuT

LIETUVOJE 
plinta vynuogių 

šymet jau gauta

‘First Lady’
štai nepaprasta komedija kuri 

vaizduoja Amerikos sostinės Wash- 
ington, I). C., gyvenimų kokio iki šiol 
ni kas neatvaizdavo—tai yra apibu
dinimas “populiarčs politikos” ko
kių varo valdžios narių žmonos.

Tas paveikslas tai KIRST LADY, 
kuris pradedamas rodyti šeštadie
nį, Gruodžio 11, Hippodrome Theat- 
re. r.u Kay Francis vadovaujamoje 
rolėje. Ji vaizduoja ambicingų žmo
ną, kuri nori kad jos vyras, Pras
toti Foster, pasiektų prezidento vie- 
to:, kad ji galėtų patapti Baltojo 
Namo šeimininke, Pirmoji Poni vi
sos šalies.

Tačiau visokios manipuliacijos ne
būna taip lengvos gauti nominacijų 
į prezidentus, nes pasirodo ir kito: 
moterys kurios to paties įieško.

Veikalo ineina ir gražus roman
sas ir kitokių visokiu įvairumų, kas 
padaro filmų labai įdomia.

Kiti 
Velee Teasdale, 
Victor Jory. 
Fazenda, 
O Neill,

O štai daugiau
Pradedant šeštadieniu. Gruodžio 18, 
Hippodrome patieks įdomiausi isto
rinį paveikslą. “VICTORIA THE 
GREAT”, iš Britų karalienės Vik- 
Trijos gyvenimo. Veikale vaidina 
Arine Neagle ir Anton Walbrook 
ir daugybė kitų.

Tai yra įdomiausias atvaizdavi
mas Karalienės Viktorijos ilgo vali 
dvmo. Ji valdė kaip dievaitė, ir 
mylėjo kaip visi žmonės.

F R A N C E N ES 
Lingerie & Hosiery

Moteriškos Reikmenys
Mes specializuojame moteriško
mis reiKmenimis., apatiniais, pirš- 

nosinaitčmis, 
įvyniojome 

Viskas
at*

tinėmis, krepšeliais, 
kakliniais. Viską 
Kalėdines dėžutes, 
mus pirmos- rūšies.

1513 East 55th St.
France* Grdanc Mollie Budie

! i
pas

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 Costumes, Ine.
1035 Chcster Avenue

asmenys tame veikale yra 
Waiter Connolly. 

Anita Louise, Louise 
G—ant Mitchell, Henry 

ir Ma:jorie Rambeau.
gerų naujienų

Ui S3 metuose pralinksminsit 
vtsp kaimo — išraš.vkit ‘Dirvą’ 

saviškiams i Lietuva.

KALĖDINĖS DOVANOS

dalyki! kurie la-

T.j.
•i

Musų krautuvėje rasit visokiausių 
biausia tinka duoti Kalėdoms dovanų: mylimiesiems, 
tėvams,- motinoms, broliams, sesutėms. Ateikit pa
sirinkti dabar. Palaikysim iki Kalėdų.

I. SAMAS JE WELRY
6704 Superior Avenue

•,»<*?*?*?*?*?*F*F*?*?*Z**?*'**v*?*?*?*?*4',*«',’?vv,i**^*'4****vv*i''*?*«<v*?,'?*?S'’**‘**?*?,,»'**?
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į WILKELIS FUNERAL HOMEl
i L1CENSED FUNERAL D1RECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. _

Laikrodžių Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kitų dalyk 

Taisytojas
DEIMANTAI, ŽIEDAI, .LAIK

RODĖLIAI. RADIO SETAI 
IR TĖBAI

Jos. Konecnig
64 17 Superior Avenue 

Nptoli E. 6.'th St. _ _ HEnd. 9292
■ ■ iTiMrrrri inn rTiii■ w rirlrwrr<r» ■■■■■■■ ii
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DIDELĖ KRAUTUVĖ
Visokių geležinių daiktu, aliejų, 
dažu, maudynių ir reikmenų, 
šaldytuvų, radio ir tt. už vi
ski žemą kainą. Didesnius 
pirkįnius duodam išsimo- 

kėjiipu.
Senti utsakoipinga įstaiga.

The Stoneman Co.
IV rdwurc ilnd Painia 

Plumbing Hupplics 
7110 SUPERIOR AVĖ. 

Phonc HEnd. 1759

Patogi Vaistinė
Justi daktaro receptus išpildysim 
tikriausia, ilgų metų va(stinnk> 
patyrimu. Turim puikių Kalė
doms dovanų gražiose dėžėse, Ir 
visokių tualetinių rcikiųcht).

Andrew A. Yaeger
6612 Wąde I’ark Avė.

(32) ęievclaml

D. D. Haskell
J E W E L E H

Perką seną auksų ir sjtlubrą 
ir moka gerą kainą. Taipgi 
laikrodžių ir lriiktodėlių tai

symas. Žiedų perdėjimas. 
Šventėms dovanas palaiko

me kas pasirenka.
ADDISON ROAD

Kampas Wade I’ark Avė. 
ĘNdicott 2696

CEdur 0765
IJeg, Optieian

A.T.HUETER
D E I M A N T A I

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas. 

8513 Superior Avenue 
. Dięlžiausia Krautuve East Side

Tinkanti

CLOCK
RADIO 
WASHER 
IRONER 
CLEANER

* *
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Akis Apsaugojanti Lempa pa
tenkins kiekvieną jūsų šeimos na
rį, kiekvieną draugą!
Labai gražių stilių, Akis Saugo- 
jančios Lempos pagražina kam
barį. Moksliškai išdirbtos, jos 
duoda “geresnę šviesą geresniam 
matymui.” Per visą metą pri
mins jūsų Kalėdų linkėjimą !
Yra daug modelių pasirinkimui 
nuo—studijų lempos, aukštųjų ir 
stalinių lempų, kambario lempų, 
kilnojamų lempų, sieninių lempų, 
trijų šviesų lempų, ir tt. Kainos 
prasideda nuo visai mažai.
DUOK SIGHT-SAVING LEMPĄ

Kiti Pasiūlymai
Dovanų

REFRIGERATOR 
RANGE 
ROASTER 
TOASTER 
PERCOLATCR
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NUSIŠOVĖ BOLESL. ANDRIUŠKEVIČIUS

Sekmadienio vakare, Gruo
džio 5, savo namuose nusišovė 
Boleslavas Andriuškevičius, 50 
m. amžiaus, žmonai esant na
mie. Priežastis visai nežino
ma. Nuvežtas į ligoninę mirė 
tą pat naktį.

Laidojamas penktadienio ry
tą su pamaldomis naujoj para
pijoj. Laidojime pasitarnauja 
N. A. Wilkelis.

Velionis paliko žmoną, Oną, 
dukterį Anelę ir du sūnūs, Vik
torą ir Albiną.

Taip pat liko jo brolis, pla
čiai žinomas Viktoras Andriuš-

kevičias (Anderson).
Velionis pastaru, laiku dirbo 

Fisher Body Co.
Vedęs Lietuvoje, į Ameriką 

atvažiavo prieš pat pasaulinį 
karą 1914 metais. Lietuvoje 
kilęs iš Didvyžių dvaro, Vilka
viškio parapijos. Prieš atvy
kimą Amerikon buvo Širvin
tose vienos krautuvės vedėju, 
ir Beržynų dvare tarnavęs aka- 
monu.

Prieš atvažiavimą į Cleve
landą tūlą laiką gyveno Water- 
bury, Conn.

AUKOS DARŽELIUI

$20.00
10.00 
2.00
2.00

DIDELIS KUN. E. ŠTEIGMANO BĄNKETAS

Naujosios parapijos salėje Adv. V. Pugheris, po to sekė 
pereitą sekmadienį buvo dide-1 dainos, duetu sudainavo keliąs 
lis pokilis — susirinko virš 200 J- - - 
įžymesnių vietos Lietuvių pa
gerbimui Kun. E. 
kuriam suėjo metai 
buojantis naujoje 
klebono Kun. A. M. 
asistentu, šis Kun. 
pagerbimas buvo kartu ir jo 
kelių metų darbavimosi su Cle
velando Lietuviais, nes jis kaip 
tik įsišventino į kunigus čia 
tūlą laiką darbavosi, paskiau 
paskirtas į Youngstowną, ten 
su Lietuviais dirbdamas neuž
miršo Clevelandiečių ir reikale 
visada čia pribūdavo.

Kun. E. šteigmanas yra ži
nomas kaip vienas iš gabiausių 
Lietuvių kunigų oratorių ir ge
ras, karštas Lietuvis patriotas. 
Išeivijoje gyvenantiems mums 
labai svarbu turėti tokius ge
rus Lietuvybės kovotojus kaip 
Kun. Šteigmanas ir naujos pa
rapijos klebonas Kun. Karužiš
kis.

Kun. E. Šteigmanas keli me
tai atgal, būdamas jau kunigu, 
buvo apsilankęs Lietuvoje. Jis 
yra kilęs iš Žemaitijos, Ame
rikon atvažiavo jaunas vaiki
nas. Kunigystę išėjo Ameri
koje.

Banketo surengime darbavo
si sudėtinė 
Navickienė, 
Magilienė, 
Žitkiutė.

Programą 
darė kalbos

Komisijos 
ta Navickienė, pradėdama pro
gramą, perstatė toastmasteriu 
kleboną Kun. A. M. Karužiškį, 
kuris nuo savęs pasakė gražią 
kalbą ir vėliau perstatinėjo žy
mesnius dalyvius. Kalbas ir 
linkėjimus sakė: K. S. Karpius,

šteigmano, 
laiko dar- 
parapijoje 

Karužiškio 
šteigmano

komisija: Agota 
P. Štaupiępė, K. 

U. Šukienė," p-lė

laike banketo su- 
ir dainos.
pirmininkė Ago-

LIETUVIŲ KLUBE
Antradienį, Gruodžio 14, bus

D I K V A

Phone: ENdicott 4186,

Youth’s Forum
6820 Superior Av. Cleveland, O.

THIS YOUNGER 
GENERATION 

By ROSE LUCAS

dainas dvi jaunos parapijietės, 
Marė Saukevičiutė ir Ona Gra- 
dinskaitė, p-lei Yanušaitei pia
nu palydint.

Eiles sakė mažytė Lietuvai
tė, Julijona Magilaitė.

Toliau sakė kalbas šie: 
A. J. Kazlauckas; Dr. S. T. 
mošaitis, p. Jakubauskienė, 
J. J. Kamesis, A. Banys, 
J. T. Vitkus, P. P. Muliolis, K. 
Staupas, Agota Navickienė, ir 
pagaliau pats Kun. Šteigmanas.

Tarp kitų savo pareiškimų 
Kun. Šteigmanas pasakė kad 
jo noras yra darbuotis naujoje 
parapijoje iki ji įsigys naują 
gražią bažnyčią.

Baigdamas programą, Kun. 
Karužiškis įteikė savo padėjė
jui komisijos sudarytą pinigi
nę dovaną.

Kaip moterėlės smarkiai dar
bavosi padarymui šio banketo 
pasekmingu parodo šis fak
tas : viena senutė, Dominika 
Mikelionienė, pardavė 50 ti- 
kietų tam banketui. Už tai ji 
verta didelio pagyrimo.

Svečiai pabuvoję dar valan
dą kitą salėje, pasišnekučiavę, 
ir palinkėję , Kun. šteigmanui 
geros energijos dirbti, skirstė
si namole. Buvęs.

Kalėdinių Dovanų Va
jaus Aukos

Iš vietinių Clevelandiečių jau 
gauta sekančios Kalėdų Dova
nos Lietuvių Kultūriniam Dar
želiui : 
Moterų Ratelis - 
K. S. Karpius 
Jonas G. Polteris 
Juozas Vilčinskas

PRAŠOM DAUGIAU!
Kas daugiau pridės savo 

vardą prie šių aukautojų sąra
šo?

Sako Kalėdų Dovaną Darže
liui galit perduoti Darželio Są
jungos Finansų Sekretorei:

Mrs. Mary Mischik, 
9820 .Marah Avenue 

arba Dirvos Redakcijai.

THE thing I dislike in our “Dirne- 
A-Dozen” professionals is their con- 
stant belitting of Lithuanians in 
general. Very often they hold pol- 
itical positions because of the back- 
ing of these šame Lithuanians and 
their organizations or they are doc- 
tors argi lavvyers vvho vvere encoura- 
ged, praised and aided by the older 
Lithuanians vvho are intensely proud 
of their younger generation. Yet 
once these “Intellectuals” reach 
their goal and are no longer in 
need of help, their capacity for 
condescensions seems to inerease in 
proportion vvith the amount of help 
they have: accepted in the past. 
“Coming to these Lithuanian af
fairs is a vvaste of my time,” I 
overheard one of these Olympians 
remark, “Very little 
is vvith Lithuanians 
nothing”.

X-

Recently I 
pointed office 
most up and

of my business 
so. I ovve them

*

Dr. 
Ta- 
Dr. 
Dr.

SLA. 14 Kuopa Darže
liui Paskyrė $10

SLA. 14-ta kuopa savo susi
rinkime Gruodžio 1 d. atliko 
SLA. centro valdybos nomina
cijas, užtvirtino naują valdybą, 
ii- paskyrė iš iždo Lietuvių 
Darželiui $10 Kalėdų Dovanų.

Valdyboje liko: pirm. — F. 
Baranauskas; vice-pirm. — J. 
Česnius; fin. rast. — Justinas 
Miščikas (naujas); užrašų raš
tininku — J. P. Juraitis; iždi
ninku — J. Vilčinskas; iždo 
globėjais: J. G. Pokeris, A. M. 
Praškevičius, L. Lasky.

Daktarais kvotėjai: Dr. J. 
T. Vitkus, Dr. J. J. Kamesis, 
Dr. F. M. Lait. Ns.

IŠSIDUODA KAMBARIS 
pavieniui arba dviem, Lie
tuvių centre. Kreipkitės 
kam reikia.
B. M. 1318 E. 68th St.

sat in the well ap- 
of one of Pittsburgh’s 
coming young attor- 

neys, Edvvard Schultz (Šalčius), and 
1 1 ’ ' . ............
biggest percentage 
are Lithuanians.” 
sat up and 
decided vvas 
ing.

The story 
a Horatio Alger novel. The 
lowing are excerpts from the 
weekly of May 1931. “Picture a 
young lad just out of high school, 
eager for an education būt deprived 
of it because he had to support his 
vvidovved mother and three brothers 
and sisters, forced to spend eight 
years vvorking before the chance of 
which he dreamed appeared, vvent 
to college, knocked the boys dead 
vvith his intelligence, pitted his 149 
pounds of fight and grit against the 
members of a football sąuad com- 
posed of some of the best players 
in the country, made nearly every 
honorary fraternity in signt, and 
vvorked his vvay through school by 
tutoring, and then you have a mild 
story of the drama vvhich belongs 
to the life of Eddie Schultz, vvho 
vvas avvarded the George Wharton 
Pepper prize given to the most re- 
presen'tative Pitt Student.

“It is not our intention here to 
go into detail concerning the life 
of the first Pitt athlete to be avvard- 
ed the Pepper prize, būt vve do 
vvish to emnhasize the struggle he 
had on his hands in order to obtain 
an education, a desire vvhich cap-

uunaiu \ KJctlUlU&), &IIU

heard him say very proudly, “the 
of my elients 
I immediately 

took notice. Here I 
someone vvorth knovv-

of his life reads likę 
fol- 
Pitt

T

tivated him even before he thought 
of playing on a college football 
team.

“As mentioned above, Ėddie's 
mother was a vvidovv with three 
other children aside from Eddie to 
support, Eddie, being the oldest, 
conseouently was given the respon- 
sibility of earning the family’s bread 
and butter as soon as he had com- 
pleted his scholastic career.

“He started to vvork in a bank 
and although he vvill not admit it, 
vve can tell you confidentially that 
vvithin a period of five years, Eddie 
had risen from an insignificant part 
of the organization to beeome as- 
sistant cashier.

“In 1927 his mother died, and 
vvith the responsibilty of support
ing the family lifted by the grovvth 
of his younger brothers and sis
ters, he packed his clothes, hopped 
a train for Pittsburgh, and enrolled 
at Pitt.” At this time he vvas vvork- 
ing for an insurance company and 
earning $5,000 a year. His friends 
did all they could to discourage his 

i desire to go to college saying that 
, even vvith an education he vvould 
probably never again earn that 
much. “1 more than doubled that 
lašt year”, said Mr. Schultz and 
smiled that affable smile of his.

“When he first came out for the 
football team. he looked likę any- 
thing būt a football player. Small 
and not unusually fast, he had a 
hard time breaking into the lineup 
even as a third string subsitute. Būt 
he did’nt lack spirit, perseverance, 
courage and loyalty. He vvas al
vvays there, ready to go in, pleading 
for a chance to shovv ‘em, vvhenever 
Jock Sutherland turned to piek a 
substitute.

“During the seasons of 1929 and 
‘30, “Eddie” got into a totai of 8 
games. His greatest thrill came in 
the Pitt-Duke game in 1929 at 
Durham, N. C. Franklyn Hood 
tossed a 25 yard pass vvhich fell 
into the vvaiting arms of Eddie 
vvho galloped 20 more yards cros- 
sing the goal line.”

“Besides his football ■ activities 
Eddie served as president of Theta 
Kappa Nu, Sočiai Fraternity, dur
ing the past years; vice president 
of student council; vice president 
of Omicron Delta Kappa, honorary 
activitity fraternity; vice president 
of Alpha Sigma Alpha; vice presi
dent of Pu Tau Phi; a member of 
Delta Sigma Rho; and honorary 
usher, and a member of Eumatheia, 
honorary freshman scholastic fra
ternity.”

Likę most American-Lithuanians 
Mr. Schultz špoke very bad Lith
uanian būt vvhen he began his lavv 
nractice he decided to learn it- By 
joining Lithuanian organizations,

mingling with Lithuanians and read
ing Lithuanian nevvspapers he has 
learjted enough of the language so 
that he can give a very passable 
speech in the language. Pitts
burgh audiences are delighted by 
his American-Lithuanian and cheer 
him loudly and long. He is a mem
ber of the S.L.A., K40, the Pitts
burgh Literary Society, the Pitts
burgh Citizens Club and is Vice 
President of the Lithuanian Cham- 
ber of Commerce. Lašt summer he 
acted as chairman of the committee 
welcoming the Lithuanian sports- 
men to Pittsburgh and from reports 
that was a vveicome! Not only 
were the sportsmen treated royally 
būt there vvas enough money left 
in the treasury, after it vvas all 
over that the committee was able 
to turn over a sizable sum to the 
Lithuanian Room.

I knovv that from this account, 
Edward Schultz sounds likę an un- 
interesting superman būt he isn’t 
at all likę that, altho from his 
first handshake you can’t help būt 
feel the vitality back of that smile. 
No condescension here, no snob- 
bery nothing būt a genuine interest 
in things Lithuanian, because he is 
a Lithuanian and is proud to be- 
long — and vve are gratified to be 
able to call you a Younger Genera- 
tioner, Mr. Edvvard Schultz!

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG
Heilo folks, here I am again, likę 

Buck Rogers taking up a lot of 
space.

Have you heard about Father 
Steigman’s Banąuet ? It vvas a 
huge success, and boy, the people. 
Father Kary vvas the toastmaster, 
a clever one too. Fr. Steigman, 
amid the speeches vvas presented 
vvith a very handsome purse. The 
speakers vvere: K. S. Karpius, Mr. 
Pupher, Dre. Kazlauskas, Kamesis, 
Vitkus, Mr. P. P. Muliolis, Mr. A. 
Banys, Mr. Staupas, and tvvo very 
energetic ladies, Mrs. Jakubs, and 
Mrs. Navickas.

Marie Saukevich and Anne Gra- 
dinskas sure did sing nicely, paging 
Major Bovves. That tiny bit of 
personality, Miss Lillian Magila, 
recited a poem, vvhile standing on 
the organ bench. I understand that 
Mr. Muliolis vvanted to get up 
there too. būt he felt sorry for 
the audience’s necks.

The name of the Babarskas fam- 
ily vvas vvell represented. Great 
going folks! Martin Žitkus man- 
aged to slip avvay from his daily

—rrr-T■■

DR. KUDIRKOS D-JA
AUKAVO DARŽE

LIUI $25.00
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja savo metiniame susirinkime 
Gruodžio 2, išrinko valdybą,— 
kitaip sakant, užtvirtino visą 
tą pačią, su mažu pakeitimu 
tūlų komisijų.

Antras svarbus šios draugi
jos tarimas buvo susižinoti su 
SLA. centro valdyba dėl pasiū
lymo draugijoms prisijungti 
prie SLA. Tam plačiau ištir-
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metinis Lietuvių Piliečių Klu- ti išrinkta komisija: K. S. Kar-
bo susirinkimas Lietuvių salė
je, nuo 8 vai. Visi nariai pra
šomi atsilankyt, nes bus renka
ma nauja valdyba.

Klubo penktadienio vakarų 
parengimai būna ir advento 
laiku. Komisija parūpina ką 
nors naujo.

Klubo nariams bus išduoda
ma 1938 metų nauja narystės 
kortelė. Kurie atsilankys ir 
užsimokės metinę mokestį gaus 
dykai 12 bilietukų dėl rengia
mo Klubo vakaro Sausio 1 d. 

Fin. sekr. J. A. Petrauskas.

pius, A. M. Praškevičius ir K. 
Valeika.

Taipgi ši draugija paskyrė iš 
savo iždo $25 Lietuvių Kultū
rinio Darželio kalėdų Dovanų 
fondui.

Kaip jau žinoma, Dr. Vinco 
Kudirkos Draugija rengiasi ki
tą metą pastatyti Darželyje 
Dr. Vinco Kudirkos biustą — 
savo didžiausią ir vieną iš ver
tingiausių dovanų musų Dar
želiui. Tam tikslui jau turi 
sukėlus kelių šimtų dolarių 
fondą. Narys.

LABAI BUVO SUSIRGUS 
p. Krivickienė. Jai Huron Ii-| 
goninėje padaryta operacija. 
Linkėtina greitai pasveikti.

Rep. |

TAUPYKIT KALĖDI
NIUS KUPONUS 

šiame puslapyje apačioje tel
pa kuponas, kurių tilps iki Ka
lėdinio Dirvos skaitytojų ba
liaus. Išsikirpkit juos ir atsi
neškit i balių. Reikia kad bu
tų įrašytas jūsų vardas ir ad
resas.

Tie kuponai bus traukiami 
paskirstymui jums dovanų ta
me baliuje. Kas turės dau
giau kuponų tas. turės daugiau 
progų gauti dovanas. Tie ku
ponai į salę ineiti negeri. ___», ■ ......... ......— 111 —

JAU! JAU!
Gruodžio 13 ir 14

Tėmykit, jau šį ateinantį 
pirmadienį ir antradienį — 13 
ir 14 Gruodžio — Lietuvių sa
lėje Juozas Januškevičius Jr. 
rodys savo naujus puikius Lie
tuvos paveikslus.

Pribuk it į salę anksti, pasi
rinkit sau geriausias vietas. 
Rodymas prasidės abu vakaru 
mio 8 vak Įžanga suaugusiems 
35c. Vaikams 15c. Būtinai 
leiskit savo vaikus pamatyti 
naują, gražią Lietuvą.

Vaikai gali ateiti ir vieni — 
antradienio vakare, kada su
augusių nebus užsipildžius sa
lė. Vaikams bus parodyta ir 
graži Amerikoniška komedija.

4 KALĖDINIŲ DOVANŲ KUPONAS 1
jggp IN6JIMUI I SALĘ ŠIS KUPONAS NEGERAS 'IgJ

Dovanos bus paskiriamos sulyg jusy vardo in antrašo

VARDAS

ANTRAŠAS

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

duties to attend. Here’s hoping to 
see more of you.

So Dr. Kazlauskas and Father 
Steigman got ribbed about their 
slenderness. The remains on their 
dishes after the banąuet proved that 
they’re not concerned much.

Here’s to the Young Ladies So- 
dality, for neat serving on table — 
and the older ladies for the tasty 
Vitais they prepared.

Say, Mr. Pugher certainly has a 
nice nephevv, Vince Pugher happens 
to be the name. Hovv do I knovv ? 
Ask me, just ask me!!!

Do you happen to knovv the lat- 
est fashion in clothes? Suspen- 
ders of course. Did you happen 
to knovv that Genevieve Lasko is 
the great fashioner?

So until tomorrovv, this is your 
fateful moment saying, au revoir.

S P O R T S
LITHUANIANS WIN FIFTH 

STRA1GHT!
Our fast-stepping Lithuanian gang 

made it five straight, Wednesday 
nite, by trouncing the Croation 899 
Team 17 to 30. Our Lithuanian 
A. C. Juniors, vvon their first big 
league game by beating-up on 
Rudy’s Shine Parlor 34 to 14.

Our team’s number 4 victory, lašt 
vveek vvas a pippin! The out-of- 
tovvn crevv, Lorain Buckeyes, vvere 

I all sėt to hand our boys a spank- 
ing, only they didn’t realize that 
they vveren’t strong enough. Our 
boys shovved plenty of class in tljis 
game, teamvvork vvas never better, 
and it didn’t take long for the boys 
to pilė up a safe lead, we vvere out 
in front 20 to 8 in the first half. 
In the second half, the boys took 
it a little easier, būt štili main- 
tained its early lead, triumphing 
by the score of 32-22.

The team vvill not play on Dec. 
15th as one team dravvs a bye 
each vveek. Our next game vvill 
by played on Wed., Dec. 22nd, the 
hour vvill be announced next vveek. 
NOTĖS OF GAME ------

Doc Kubilius vvas high scorer, 
vvith 10 points closely follovved by 
O’Braitis vvith 9, and Mažeika vvith 
8. The boys vvere dropping them 
in from the foul line getting 16 
out of 21 tries, a very unusual 
average.

Due to the fast playing of all 
teams, tvvo referees vvill vvork all 
games in the future. .The price of 
admission vvill be 10c due to the 

extra cost, and believe you me, it’s 
sure vvorth it.

Due to the late hour of receipt and 
lack of space “Knovvsey Knoos” of 

Akron vvill appear next vveek

i PIRMADIENIO IR ANTRADIENIO VAKARAIS

Du Vakarus Clevelande - Gruodžlo-Dec. 13-14
Lietuvių Saleje

J. Januškevičius Jr.
Abu vakaru pradžia lygiai nuo 8:00 vai. 

įžanga suaugusiems 35c. Vaikams 15c.

ŠTAI KOKIUS VAIZDUS MATYSIT
ŽIEMA LIETUVOJE — Ledų kirtimas Nemune — Sniego 

karnivalas Zarasuose; Rogių Lenktynės;’ Kaunas žiemą; žie
mos sportas; Pavasarį Nemuno ledų laužymas.

VYTAUTO Muzejaus vėliavos nuleidimo apeigos — Lietu* 
vos Karo Invalidams dalyvaujant. Naujausia ir didžiausia Lie
tuvos Kariuomenės filmą. Lietuvos Jurininkai — Kariuomenės 
didelė šventė ir Manevrai.

Pavyzdingas Lietuvos Ūkininkas — Nauji laukų darbai. 
Graži rugiapjūtė su Senoviškom Pabaigtuvėm ir šokiais.

Pavasaris Lietuvoje — Jaunimas — Sodų žydėjimas — 
Devintinių šventės gražus apvaikščiojimas Kaune.

Senoviškų šokių šventė — Jaunalietuvių 10 metų sukaktu
vės — Skautų šventė — Anglijos Lietuvių Jaunimas Lietuvo
je — Lietuvos Prezidentas — Lietuviai Europos basketball čam- 
pionai ir jų pasitikimas Kaune. Prie to daug kitų gražių Lie
tuvos vaizdų.

Taipgi bus parodyta graži komedija vaikams. Atsiveskit 
savo vaikus, lai pažysta Lietuvą!
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