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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kaip Jis Paiso Darbi
ninkų Reikalų

Wash.’ngto:i, Grucd. 15 
— Atstovu Bute, dideliais 
trukšmavimais, a t m estą 
Amerikos Darbo Federaci
jos pasiūlytas ir remiamas 
minimum algų ir darbo va
landų bilius.

Lapkričio menesio darbų 
nuslūgimas yra didžiausias 
kokio nebuvo jau per pas
tarus 20, mėnesių.

Federalio Rezervo tary
ba tikrina kad šis apslugi- 
mas paeina nuo pertvarky
mo produktų kainų ir kaš
tų. šių metų pradžioje vi
si kėlė kainas, tikėdami da
rysią gerus pelnus. Betgi 
Balandžio mėnesi, taryba 
sako, kainų kėlėjai suprato 
kad perdaug kainas iškėlė 
ir pirkimas pradėjo apsi
stoti. Tada turėjo mažėt 
ir gamyba, biznio žmonė; 
atidėliojo pirkimą — tai] 
ir prieita prie darbų apie 
tėjimo.

■’ L '-ž m u staiF,
Prie Pittsburgho, naujoje 
Irvin dirbtuvėje priklau
sančioje Carnegie - Illinoi' 
plieno kompanijai, dinami
to sprogimu užmušta dar
bininkas, Louis Polanski 
21 metų.

Paleido 1,000. Clevelan
de, iš Fisher Bodv Co. pa
leista apie 1,000 darbinin
kų,- darbui sumažėjus. Vif 
tai sulaikymas naujų auto
mobilių gamybos. Dabar
tiniu laiku toj dirbtuvėj li
ko apie 4,000 dirbančių.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ AŠ
TUONIS. Pietų Afrikoje 
žaibas trenkė j signalo vie
lą einančią giliai Į aukse 
kasyklą, ten uždegė dina
mitą, kurio sprogime už
mušta 8 darbininkai. Ter 
dabar pats vidurvasaris.

Kansas City, Mo. — Čia 
Fordo automobilių susta
tymo dirbtuvėse sustreika
vo keli šimtai unijistų au
tomobilių darbininkų.

Šis streikas kilo dėl ne
senai buvusio streiko: uni- 
jistai patėmijo kad anam 
streikui pasibaigus imta i 
darbą tik parinkti darbi
ninkai, trukšmadariai ap
lenkta ir palikinėta ant to
liau.

Trys užmušta. Hamil- 
ton, Ont. — Benzino spro
gime užmušta trys darbi
ninkai.
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Japonai Susprogdino Ke
turis Amerikos Laivus

Žuvo apie 90 Žmonių
šanghai. — Gruodžio 12 

d. Japonų kariški lėktuvai 
1 Geltonojoje upėje, artyn 
Nankingo, nuskandino ke
turis Amerikoniškus laivus, 
kurių vienas buvo sargybi
nis kariškas laivas Panay, 
o kiti trys maži prekiniai 
laivai.

Tarp buvusių tuose lai
vuose žmonių apie 90 už
mušta arba prigėrė.

*
Amerikos Protestas

Washington. — Gruodžio 
14 d. Suv. Valstijų vyriau
sybė pasiuntė Japonijai la
bai aštrų protestą, kuria
me reikalauja formaliai at
siprašyti už tai, pilnai at
lyginti nuostolius ir nu
bausti kaltininkus.

Prie visko dar reikalauja 
garantavimo kad ateityje 
nebus išstatyta pavojun S. 
Valstijų nuosavybė ir pilie
čiai.

Dėl šito prietikio dar ka
ras tarp Amerikos ir Ja
ponijos negrąso.

« * *
Londonas, Gruodžio 15. 

— Britanijos vyriausybė 
pasiuntė Japonijai stiprią 
notą reikalaujant kad bu
tų sulaikyta užpuldinėjimai 
Britiškų laivų Geltonojoj 
upėj.

¥ * ¥

S. V. Tariasi su Britais
Londonas. — Suv. Vals

tijų vyriausybė palaiko ar
timus susinešimus su Bri
tanijos vyriausybe ir ben
drai sprendžia savo atsi- 
nešimą į Tolimų Rytų pa
dėtį.

Japonija Atsiprašo
Šanghai, Gruodžio 16. -r- 

Japonijos vyriausybė pra
neša kad nubaudė karo lai
vyno admirolą už oro ope
racijas prieš Amerikos lai
vus. Japonija taipgi pildo 
kitus Amerikos reikalavi
mus.

Japonų ir kitų valstybių 
karo laivai skubiai gabena 
į šanghai sužeistus ir išli
kusius nuo susprogdintų S. 
V. laivų žmones.

• ® •

NANKING 
PAIMTAS

šanghai, Gruodžio 14. — 
Japonijos kariuomenė pri- 
simušė prie stipraus Kinų 
miesto, sostinės Nanking ir 
jį paėmė. Daug miesto pa
degta.

Japonai skubina naikinti 
Kinų įsistiprinimus ir gau
dyti visus kas jiems prie
šingi, skubėdami įvesti sa
vų tvarką užimtoje Kini- 
jbs udly je.

Gruodžio 13 d. prie Nan
kingo atakų Japonai vėl 
užmušė vieną Anglą ir du 
sužeidė.

BUFFALO UŽSNIGTAS
Buffalo, N. Y. — Perei

tos savaitės pabaigoje šis 
miestas ir jo apielinkės at
sidūrė apgailėtinoje padė
tyje. Netikėtos sniego pū
gos užvertė miestą giliu 
sniegu. .Užsnigti namuose 
žmonės badavo, ir šalo, ki
ti negaudami kuro pradėjo 
deginti savo namų baldus.

•
Suv. Valstijos šiose die

nose pakeičia savo amba
sadorius Europoje: pakei
čiami Maskvos, Romos ir 
Paryžiaus ambasadoriai.

Vokietijoje yra įrengta 
daugiau zoologiškų daržų 
(žvėrių laikomų viešai pa
rodai) negu visoje Europo
je sudėjus į vieną.

NEILGAI DŽIAUGĖSI. 
Boston, Mass. — Tūla Al
bina Stanulevičienė, Cam- 
bridge, gavo iš • advokato 
$2,000 palikimo pinigų, o 
išėjus į -gatvę, už 5 minu
tų plėšikai iš jos atėmė.

DEVYNI ŽUVO BRITŲ 
SALOSE 

Londonas. — Užklupus 
žiauri žiema, sniegas ir pū
gos, padarė nuostolių, su
ardė komunikaciją ir pa
ėmė devynių žmonių gyvas
tis. Gilus sniegas uždengė 
Škotiją ir šiaurinę Angliją.

ANGLIJOJE pradėjo ei
ti baimės gandai kad Bri
tanija gali būti įvelta į ka
rą su Japonija. Užsienių 
reikalų sekretorius Eden 
padarė pranešimą kad jis 
dėl Japonijos nuolat palai
ko artimus susinešimus su 
Suv. Valstijų valdžia.

IR POPIEŽIUS SUSI
RŪPINĘS

Vatikano Miestas. — Po
sėdyje kardinolų kolegijoje 
senukas popiežius pareiškė 
apgailavimą Kinų - Japonų 
konflikto. Prie to aiškino 
apie padėtį kokia išsivystė 
prieš tikybą Rusijoj ir- Vo- 
kietijoj.

Šiuo' Kardinolų Kolegijos 
susirinkimu tapo išrinkta 
penki nauji kardinolai.

PREKYBOS MAINŲ SUTARTIES SU VENGRIJA PASIRAŠYMAS

GRUODŽIO-DEC. 17, 1937
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PASKYRĖ 23 MILIJONUS DOLARIŲ DAU
GIAU VIEŠIEMS DARBAMS

Washington. — Apsilp- 
nėjus darbams, ir miestuo
se pradėjus daugėti pašal
pų reikalaujančių eilėms, 
federalė valdžia . Įsakė pri
dėti dar 23 milijonus dola
rių mėnesiui viešiems dar
bams vesti pinigų, aprū
pinimui darbu i; užmokes
čiu bedarbių.

Darbų planas /jau plečia-

mas ir tikima tuomi suim
ti į viešus darbus apie 350,- 
000 darbininkų.

Kaip žinoma, praeitą žie
mą Kongresas paskyrė vie
šų darbų vedimui $1,250,- 
000,000. Tie pinigai buvo 
leidžiami po $100,000,000 
kas mėnesį. Liko dar $775,- 
000,000 iki kitų metų Lie
pos 1 d.

Lapkričio 12 Kaune Lie
tuvos ir Vengrijos prekių 
mainų sutarties pasirašy
mas. Sutartį pasirašo užsie
nių reikalų ministeris Lozo
raitis. Kairėje sėdi Vengri
jos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris.

SMARKUS MŪŠIAI 
TRIMIS FRONTAIS

ITALIJA IŠSTOJO IŠ
TAU JN-

GOS

Roma, Gruodžio 11 d. — 
Mussolini paskelbė Italijos 
pasitraukimą iš Tautų Są
jungos, bet kartu pareiškė 
jog Italija darbuosis tai
kos palaikymui.

Mussolini pasakė: “Mes 
dabar esam savistoviai ir 
galim dirbti nesitaikydami 
prie kitų, kurie nedirba 
taikai bet rengiasi karui.”

Taip tai iš Tautų Sąjun
gos išstojo Vokietija, Japo
nija ir Italija, kurios visos 
yra susijungusios kovoti 
prieš komunizmo plitimą.

PARYŽIUJE susekta ei
lė žudysčių, kurios siekia 
10 asmenų. Suimtas vie
nas kuris prisipažino nužu
dęs penkis. Pradingo ir 
pora Amerikonų.

Visame pasaulyje bend
rai kas savaitę atlanko ju
damų paveikslų teatrus po 
140 milijonų žmonių.

Vokietijoje iš teatrų ir 
filmų paliuosuota į 3,000 
Žydų aktorių, kurie liko be 
vietų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

STALINAS NEVA
. t-- TRINKTAS”

Maskvoje rinkimų kome
dija (ar tragedija) pasi
baigė ; diktatorius skerdi
kas Stalinas tapo “išrink
tas” į naują “aukščiausią 
sovietų” tarybą. Viso iš
rinkta 569 nariai į Unijos 
Tarybą ir 574 nariai į tau
tinių grupių tarybą.

Išžudęs daugybę gerų ir 
žymių komunistų, Stalinas 
kandidatais pastatė visus 
savo ištikimus asmenis, ir 
jie turėjo būti išrinkti, dėl 
to kad nebuvo pastatyta 
prieš juos kitų.

Bet ir tai neapsiėjo be 
pamainų: prieš pat rinki
mus trys žymus asmenys, 
Aleksnis, buvęs karo avia
cijos viršininkas, Bokis, ir 
Valery Mežlaukis atmesti, 
o į jų vietą paskirta kiti 
kandidatai.

Šie aukšti komisarai pa
sidarė neištikimi paskutinę 
minutą.

Madridas, Gruodžio 13. 
— Sukilėliai smarkiai ap
šaudė iš kanuolių Madridą 
Gruodžio 12 d., ir sekančią 
dieną smarkiai užsnigo, lyg 
padengimui visų žaizdų.
• Tuo pst ' kurtu—uivester 
smarkus veikimas visame 
Aragon fronte.

Trečiame fronte, Toledo, 
Brunete ir Teruel linkmė
je vėl pradėta žengimas į 
priešakį.

Gen. Franco tikslas yra 
paimti Madridą ir Valen- 
ciją-

NUO ŠALČIO Suv. Val
stijose praeitą savaitę žu
vo apie 100 žmonių, šaltis 
buvo apėmęs plačiai visą 
šalį. Kalifornijoje buvo iš
kilę potviniai.

MASKVOJE praeitą sa
vaitę iš viešbučio dingo du 
Amerikiečiai, vyras ir žmo
na. Vyras pirmiau dingo, 
paskui kai žmona ėmė aiš
kinti apie keistą jos vyro 
pradingimą, kitą dieną din
go ir ji. Amerikos vyriau
sybė pareikalavo Sovietų 
pasiaiškinimo.

DEVYNI UŽMUŠTA
Italijoje, kalnuose stu

dentams bevaikštinėjant, į 
vieną tarpkalnę inėjus, nu
slinkęs nuo kalno sniegas 
devynis studentus užgriu
vo ir užmušė.

34 UŽMUŠTA TRAUKI
NIO NELAIMĖJE

Glasgow, Škotija. — Gr.
11 d. per pūgas traukinis 
važiavęs užvažiavo ant 
kito traukinio stovinčio 
stotyje, ir tame susimuši- 

• me žuvo 34 pasažieriai,

didžiausia Vytauto Didžiojo 
Universiteto korporacija.

Vaizde matosi: pasirašy

mas draugingumo sutarties 
su seniausia Latvių' korpora
cija Lettonia. šventės daly

viai, ir kalbą sako korpora
cijos garbės narys Valstybės 
Prez. Antanas Smetona.

KAUNAS. — Lapkričio 4 d. 
Lietuvių Studentų Tautinin
kų ' korporacija “Neo-Lithua-

nia” šventė 15 metų sukak
tuves. ši studentų organiza
cija yra viena iš pirmųjų ir

šita
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PADIDINO CUKRAUS FA
BRIKUS. šiais metais Mari
jampolės ir Pavenčio cukraus 
fabrikuose buvo vykdomos di
delės statybos bei daroma nau
ji didesni papildomi įrengimai. 
Visi šie darbai kaštavo apie 
750,000 litų. Dabar visi šie 
darbai jau baigti.

•
LIETUVOJE už valkatavimą 

ir valkatų mėgiamus poelgius 
Lietuvos teismai pradėjo val
katas skaudžiau bausti.

•
MURININKYSTĖS amato 

kursai įvesta žemės Ūkio Rū
mų pasirūpinimu, tikslu paga
minti savų amatninkų, kadan
gi Lietuvoje plinta mūrinių na
mų statyba. Pastaromis die
nomis specialius plytininkų 
kursus lanko net per 50 asme
nų. Nepasiturintiems norin
tiems išmokti murininkystės 
amato duodama po 60 litų mė
nesinės pjtšalpos.

•
J 2,240,000 LT. PEN- ’

SIJy« gSJ metais' LTftuvW '
vyria.. ė numato išmokėti
2,240,000 litų įvairių pensijų. 
Pensijas gaus kareiviai, pasi
žymėję asmenys ir buvę Vo
kietijos tarnautojai Klaipėdos 
krašte bei Klaipėdos krašto 
karo invalidai.

•
DIDELI GYVULIŲ SUPIR

KIMAI. Paskutinėmis savai
tėmis “Maistas” vis daro di
delius gyvulių supirkimus. Per 
vieną pastarų savaičių kiaulių 
viso supirko 14,000; galvijų 
777. Paukščių tuo pat metu 
buvo supirkta arti 33,000, ir 
4,000 triušių.

•
K A B ANTIS GELEŽINKE

LIS BIRŠTONE. Jau paruoš
ta naujas Birštono vasarvietės 
statybos planas. Pirmoje eilė
je numatyta per Nemuną pa
statyti kabantį geležinkelį. Jis 
jungs parką su sanatorijomis 
ir vilomis.

•
KITAS STIKLO FABRIKAS 

LIETUVOJE. Netoli Kauno, 
Petrašiūnuose, statomas antras 
stiklo fabrikas. Gruodžio pra
džioje fabrikas pradės veikti ir 
jo gaminiai pasirodys rinkoje. 
Darbo pradžioje fabrikas ga
lės duoti dėl 100—150 darbi
ninkų, o vėliau gal net dau
giau.

•
PAGERBIAMAS J. O. ŠIR- 

VYDAS. Jūžintuose mirusiam 
buvusiam Amerikiečiui veikė
jui J. O. Sirvydui pagerbti su
darytas jo vardo namų staty
mo komitetas ėmėsi darbo. Lei
džią atsišaukimus į Lietuvišką 
visuomenę Amerikoje ir Lietu
voje, organizuoja rinkliavas ir 
tikisi ateinančiais metais pra
dėti namų statybą. Vietos 
valsčiaus taryba jau paskyrė 
1000 litų šių namų statymui.

•
LIETUVOS PAŠTO valdyba 

Lietuvos nepriklausomybes 20 
metų sukakčiai paminėti išleis 
specialią pašto ženklų lafdą. 
Tie specialus ženklai bus pra
vesti konkurso keliu, , -.j
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH Pittsburghas vėl Lieka 

_------ Plieno Sostine 
jį’ **• *__ -- «- AA
Širdinga Padėka už Pa-į

"gerbimą ir Dovaną
; ■ Nors kiek suvėluotai, bet ge
riau negu niekad padėkoti ge
riems savo prieteliams kurie 
mums surengė “surpraiz poki- 
|i”.
' Kaip daugeliui yra žinoma, 
mano žmona mirė 1932 metais 
jr man išnašlavus penkis me
tus suvirš, nusibodo vienam ir 
pradėjau j ieškoti savo šonkau-Į 
lio.
lijos Stanelis. 
taip ir padarėm. 
Kun. M. Kazėną, 
mus moterystės ryšiu

'27 d, 
mums 
musų

“ Bet

United Statės Plieno Korpo- 
| racija vėl perkėlė savo įstai- 
l gas ir raštines atgal į Pitts- 
burghą, kurį buvo apleidus.

ši milžiniška plieno korpo
racija gavo savo pradžią šia
me mieste, bet apie 40 metų 

į atgal išsikėlė į New Yorką ir 
iš ten vedė savo biznį.

Tokiu budu Pittsburghas vėl 
lieka Amerikos ir net pasaulio 
plieno centras.

Keli metai atgal šis miestas 
Radau jį ypatoje p? Roza-Į Plad5;'(> ™Pintis kad ',ileno..in- 

Kaip sutarėm dustriJa B v'sai apleis n- 1SS1- 
Nuėjom pas|kels su savo dirbtuvėmis kitur, j 

jis surišo 
Spalių 
iškėlė 
tuomi

Pasiža- 
Ateina tas 

mus p 
sako: einam,

Reikalauja Specialės 
Sesijos

Pennsylvanijos legislaturoje 
darbo reikalus ginanti atstovai 
reikalauja kad gubernatorius 
sušauktų valstijos legislaturos 
specialį posėdį apsvarstymui 
naujų darbininkams atlygini
mo įstatymų.

Pennsylvanijos gubernato
rius Earle šiose dienose gryžo 
iš Švedijos.

Poni H. J. Heinz 
gerus pietus, ir 
dalykas užsibaigė, 
sužinoję apie tai musų 

geri kaimynai ir draugai, ypač
moterys: ponios Kaličienė, Bu- 
gailiškienė, Šinkūnienė, Vikto- 

' ravičienė, Zdankienė ir kitos. 
.. Poni Viktoravičienė, kaip ąrti- 

-- miausia kaimynė, užsiprašo 
"■■mus pas save į namus Lapkri- 

čio 14 d. vakarienei, 
r- dejom dalyvauti.
" yakaras, pribuna pas 

Viktoravičius ir 
mes jau laukiam.... 

f Na tai ir einam. Bet išėjus 
matom jų namas tamsus, jokių 
žiburių. Viktoravičius aiškina 
kad pasiprašė dar pora šeimų 
tai namie bus perankšta, o Lie- 

„ tuvių Mokslo Draugijos salė, 
naujai išpuošta, ten daugiau 
vietos, sako einam Į salę. 

Nueinam į salę, ten užtin- 
kam pilną žmonių, musų drau
gų ir pažystamų, visas šimtas. 

Jie mums pasakė:, Nekė'ėt 
jus savo vestuves tos ' 
tys pasikelsim.

Tr -ištikroj prasidė., 
Lietuviškos vestuvės

_• apkrauti valgiais ir gėrimais.
Poni Kaličienė paaiškino da

lyką ir pakvietė J. Rūką vesti 
vakarą. Jis pakvietė sekan
čius vietos veikėjus, kurie sa
kė sveikinimus ir kalbas: F.

■ Radžius, P. Marmokas, F. Sa
vickas, A. Vainorius, K. Šin- 
kūnas, S. Martinonis, S. Sima-

j ■- ■ navičius, A.
-„Pivaronienė,

Janulevičienė,
pp. Broskiai, 
kas, B. Lapeika, na ir man su j 
mano žmonele prisiėjo pasakyt Į

• ■ žodį-kitą, padėkoti nors pras-'į qįq

■ tais žodžiais už tokią netikėtą _________
puotą ir už dovanas kurias j NESUSITAIKO DĖL 44 DAR- 
ten pat mums įteikė.

šiuomi širdingai dėkojame 
''"•visiems, kaip sumanytojams to 
'• pokilio taip ir dalyviams, kad 

. mus taip širdingai pasitiko 
Visų vardų negalim čia sužy-

■ mėti, nes perdaug vietos užim- 
tų. Dar kartą tariam savo šir- 
dingiausį ačiū.

■ Juozas ir Rozalija Virbickai

mes pa-

italai

Marčiulaitis, B. 
A. Janulevičius, 

Marei ulaitienė, 
Vytautas Virbic-

,4i

SCRANTON, PA.
D I R V A

; RADIO

SCRANTONIECI AI BALSA
VO UŽ TAUTININKUS

SLA. .30 kuopa susirinkime 
Gruodžio 7 d. nutarė prisidėti 
prie kitų organizacijų rengime 
2) metų Lietuvos nepriklauso
mybės šverttės Vasario 16 d. 
1938 metais.. Taigi visos Lie
tuvių organizacijos vieningai 
dalyvauja rengime musų 
tos šventės.

Priėjus prie balsavimo 
pos valdybos sekantiems
tams, aklamacijos budu išrin
kta visa ta pati valdyba.

Nors musų kuopoje su jau
nuoliais randasi apie 230 na
rių, bet susirinkime dalyvavo 
tik 70, balsavo 69.
jų pasekmės SLA. Pild. 
bos kandidatų:

Prezidentu:
W. F. Laukaitis

J. Bagočius
Vice Prezidentu 

Bukšnaitis 
Mažukna

Sekretorium
J. Vinikas

Miliauskas

tau-

kuo-
me-

i

F.

V. 
J.

M.

/

Nominaci-
Tary-

46
23

47
20

A.
K.

63
6

MIRĖ MSGR. McMULLEN
Gruodžio 11 d. mirė Pilte- 

burgho katalikų diocezijos ge
neralinis vikaras ir šv. Povilo 
katedros -klebonas Msgr. W. J. 
McMullen, 71 metų amžiaus, 
šv. Povilo katedroje jis išbuvb 
".pio 31 metų.

SIŪLO 10 MILIJONŲ. Fe- 
deralė namų statybos adminis
tracija šiu:o Pittsburgho mie
stui 10 milijonų dolarių staty-l 
mui gyvenamų namų, jeigu" 
Pati riesto valdyba skirs tam 
tikslui tik vieną milijoną.

Nauji gyvenami namai butų 
statomi Kailio distrikte, praša-i 
tinimui iš ten senų lūšnų.

CIO PLIENO DARBININKŲ 
DELEGATŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Pittsburghe Gruodžio 11 d. 

prasidėjo CIO plieno darbinin
kų unijos skyrių atstovų su
važiavimas. Pribuvo apie 1,000 
delegatų, kurie atstovauja 445 
skyrius plieno darbuose ir ap
ima apie 550,000 darbininkų.

Suvažiavimas aptarė darbi
ninkų reikalus, santikius su 
darbdaviais, naujas sutartis, 
finansus ir komunistų lindimą

BO VALANDŲ
Fennsylvanijoje įvedus 44 

valandų darbo savaitę, kuri in- 
ėjo galion Gruodžio 1 d., ne
prieinama jokios tvarkos. Ne 
visos industrijos nori prisitai
kyti, ne visi gali prisitaikyti. 
Tam tikri darbai ir daugelis 
įstaigų sako negali laikyti sa
vo vietas atdaras tik 44 valan
das per savaitę, o neturi iš ko 
samdyti daugiau darbininkų.

■' ■" ---------

RUPŪŽĖS maistas 88 nuoš. 
' susideda iš kenksmingų vaba
lėlių, kuriuos ji renka nuo žo-

40 MILIJONŲ DOLARIŲ
PELNO Iš SVAIGALŲ

Pennsylvanijos valstijos iž 
das ir miestų valdybos švme'
gaus pelno 49 milijonų dolarii lių ir daržovių lapų daržuose, 
iš degtinės ir alaus biznio, kas Per 3 mėnesių laikotarpį viena 
yra 12 nuoš. daugiau negu tu- rupužė sunaikina apie 10,000 
reta 1936 metais. vabalėlių ir kirminų.

6820 Superior Avė.

Ekstra! Importuoti Skanus, Sveiki

LIETUVOS 
SALDAINIAI

1 svaro deže — 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
Cleveland, O.

V.
St.

Iždininku
S. Trečiokas 
Gugis

Iždo Globėjais
A. Kerčevičius 
Mockus

Mikužiutė
Daktaru Kvotėju 

Dr. S. Biežis 
Dr. Stanislovaitis

45
21

66
51
16

46
23

V. A. Kerševičius.

ROOKLYN.N.Y.
SLA. NOMINACIJOS

centro 
nariai.

gavo 
21;
- 44,

Gruodžio 2 d. įvyko SLA. 38 
kuopos susiri’hkhhas, ‘ kuriame 
buvo nominacijos SLA. 
valdybos. Dalyvavo 79 
Balsuota šitaip:

Prezidentu: Bagočius
48 balsus, Laukaitis —

Vice prez.: Mažukna 
Bukšnaitis — 23;

Sekretorium: Vinikas — 26, 
Andziulaitis — 24, Miliauskas 
— 19.

Iždininku: Gugis— 45, Tre
čiokas — 24;

Iždo globėjais: Mockus — 
43, Mikužiutė — 41, Marcin
kevičius — 22, Kerševičius — 
29. ■*

Daktaru kvotėju: Stanislo- 
vaitis — 46, Miežis 14.

Taipgi išrinkta kuopos val
dyba, ir kuopa nutarė įstoti į 
SLA. Penktą Apskritį, kuris 
turi 16 kuopų ir veikia New 
Yorko-New Jersey ribose.

Amerikiečio Radio Pa
skaita apie Lietuvą 

National Broadcasting Com- 
pany iš Ncw Yorko praneša 
kad šio šeštadienio vakare, 18 
Gruodžio, grrsus internaciona- 
linįss žurnalistas, Linton Wells 
duos tinmpą paskaitą apie Lie
tuvą. Paskaita bus 6:15 vai. 
v: kare, ĖST., per NBC-Blue 
Nctivork.

DAYTON.OHIO

UTICA, N. Y

DIDELĖ VAKARIENĖ

Lapkričio 21 d. atsibuvo 
Jurgio parapijos salėje vaka
rienė, kurią surengė Šv. Ceci
lijos parapijinis choras. Gal 
ne vienas sau pamąstė, “va
karienė kaip vakarienė”, bet 
ištikro buvo visais atžvilgiais 
nepaprasta vakarienė. Choro 
jaunimas nesigailėjo darbo ir 
pasekmingai surengė šį pokilį 
šv. Jurgio parapijos naudai, be 
jokių svaiginančių gėrimų; bu
vo pirmą kartą tokia vakarie
nė nuo to laiko kaip šv. Jurgio 
parapija prasidėjo, ir musų 
jaunimas parodė seniems para
pijos nariams kad galima pa
daryti pelno bažnyčios naudai 
ir be svaigalų. Valio jums, 

| jaunuoliai1.
Antras dalykas, į vakarienę 

i susirinko tiek daug žmonių iš 
plačių apielinkių kad netilpo 

i galėję ir vėliau atėjusieji buvo 
priversti palaukti iki pirmuti- 
(rieji pavalgys. Tada antru 
kartu salė prisipildė.

Prieš vakarienę, vakaro pir
mininkas Petras Aizis paprašė 

j kleboną Kun. A. Šimkų sukal
bėti maldą, po maldos choras 
fugiedojo Lietuvos Himną. Po 

| to sekė Kun. A. Šimkaus kal- 
Į ba, kuri buvo labai įdomi, sve- 
! biai ,dir1'-’:iit;^asiteakinimu at
sidėję klausėsi. Po to vėl bu
vo dainos.

Vakarienei pasibaigus, sve
čiai skirstėsi 
veidų matėsi 
ir skaniais valgiais, ir manda
giu jaunimo patarnavimu, ir 
programų. Ne iš vieno svečio 
lupų girdėjosi “daugiau tokių 
vakarienių turi jaunimas su
rengti mums.” Valio Šv. Ce
cilijos chorui.

šv.

KELEIVIO REDAKTO
RIAUS NESĄMONĖS

Visi susipratę Lietuviai ge
rai žino kad laikraštis Keleivis 
tašo iš blogos pusės apie Lietu- 

j vių tautos reikalus.
Bet dabar, aprašydamas apie 

Generolo S. Žukausko mirtį, 
Keleivio Maikis tikrai sulošė 

į išgamos rolę.
Maikis ne tiktai išbjaurioja 

nusipelniusi Lietuvių tautai 
vyra, bet dar ir melagystę iš
galvoja, velioniui Gen. Žukau
skui primesdamas Vilniaus ati
davimą Lenkams. Turbut Ke
leivio redaktorius sprendžia 
apie kitus iš savęs.

Apie Gen. Žukauską nei bol
ševikiški laikraščiai nedryso 
tokių melagysčių rašyti kai 
Keleivio Maikis nuvapalioja. 
Gal būt Keleivio redaktorius 

, už tai tikisi iš Lenkų gauti 
medalį. Ne, Maikuti, neapgau- 

. si visų ir visada Lietuvių savo 
į išgamiškais plepalais. Aš pats 
’ esu tikėjęs į tavo. Maiki, ple- 
’ palus per keletą metų, bet at

ėjo laikas kad gavau pažinti 
( tavo tikslą, paslėptą po socia- 
( iizmo skraiste. Ateis laikas 

pažins ir visi. J. A. Urbonas.

BATORE, MO

į namus; iš jų 
pasitenkinimas

policininkų, ku 
po salę 
nuovada 
štabu.

tėmijo 
ir tei-

prade-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Boleslo- DAGYS Pranas, mirė Spalių 
r,ov°- 31, Cordoba, Argentinoj.

RUSECKAS Klemensas, 59 m., 
mirė Gruodžio 3, Chicagoje. 
Tetvygių par., šidvelių vai., 
Kuraškų k. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

JONAITIS Baltrus, pusamžis, 
mirė Gruodžio 4, Chicagoje. 
Kauno ap., Veliuonos parap. 
Amerikoj išgyveno 25 m.

KAIRYS ANTANAS, 62 metų, 
mirė Gruodžio 5, So. Bos- 
ton, Mass. — Ramygalos p., 
Amerikoje išgyveno 31 m.

JASINSKIENĖ Elzbieta, 60„ 
m., mirė Gruodžio 5, South 
Boston, Mass.

VALATKEVIČIENĖ (Staniu- 
lionienė) Kristina, 77 m., mi
rė Gruodžio 5, Dorchester, 
Mass. — Dusmenų parap. 
Amerikoj išgyveno 15 metų.

TARUTIS Jonas J., 44 m., mi
rė Gruodžio m., Wilkes-Bar- 

re, Pa.
Į ŪKELIS Andrius, 55 m., mirė
■ Gruodžio 5, Chicagoje. — 

Marijampolės ap., Daukšių
i ' par., Putriškių k. Ameriko

je išgyveno 40 metų.
JUCIUS Dominikas, pusamžis, 

mirė Gruodžio 5, Chicagoje. 
Tauragės ap., Švėkšnos par., 
Blucukių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

BALČIUS Juozas, 40 metų, 
mirė Gruodžio 6, Chicagoje. 
Tauragės ap., Kvėdarnos p., 
Padavaičių k. Amerikoje iš
gyveno 29 metus.

ANDRIUŠKEVIČIUS F ' ’ 
vas, 50 metų, mirė Cleve
lande, nusišaudamas Gruo
džio 5. — Didvyžių dv., Vil
kaviškio par. Amerikoje iš
gyveno 26 metus.

MANTUS Vincas, mirė šiose 
dienose Edwardsville, Pa.

LENIS Adolfas, 25 metų, 
muštas kasyklose. Paėjo 
Raseinių.

MATUSEVIČIUS Vincas, 
metų, mirė Lapkričio 26 
Eciwardsville, Pa.

VILKAS Dominikas, apie 
m. amžiaus, mirė Gruodžio 
3, McKees Rocks, Pa. — Pa
ėjo nuo Raseinių. Ameriko
je išgyveno apie 34 metus.

LANCAUSKAS Jurgis, mirė 
Lapk. 26, Brooklyn, N. Y.

PAULIUKAS Tarnas, užmuštas 
automobilio Grard Rapids, 
Mich. Buvo virš 60 metų 
amžiaus. Vabalninko parap.

EIGELIS Kazys, 59 metų, mi
rė Lap. 12, Brookfield, N.Y.

VIRUCKIS S„ 50 metų, mirė 
Lapk. 19, Phillipsburg, N.J.

ZABOLEVIČIUTĖ Alena, 11 
metų, mirė Lapk. 8 d., Vai. 
Alsinoje, Argentinoj. Šven
čionių par., Zaikių kaimo.

KRIAUČIUNAITĖ Petronėlė, 
14 metų, mirė Spalių 31, Sao 
Paulo, Brazilijoj. — 
viškio ap., Kunigiškių

VILNIŠKIS Jurgis, 62 
mirė Lapk. 23, Grcat 
N. Y.

BUŠMA Juozas, 52 metų, mirė 
Lapk. 39, Racine, Wis. A- 
merikoje išgyveno 35 m.

DABULSKIS Alena (Bašins- 
kaitė), 33 metų, mirė Gruo
džio 3, Chicagoje. — Vilka-j 
viškio paar., Drebulinės k. 
Amerikoj išgyveno 14 metų.

MAKARAVIČIŲS Algirdas, 
jaunas žmogus, mirė nusišo
vęs Larkr. rpėn. W,at.ei'bury, 
Conn.

ŽUKAUSKAS Jurgis, mirė 
Lapkričio mėn., tVaterbury, 
Conn.

STEPAS Petras, mirė Lapkri
čio 23, Newark, N. J.

STELMOKĄ Jonas, 42 metų, 
mirė Uapkr. 24, Brooklyn, 
N. Y.

LEKECKAITĖ Magdė, 19 m., 
mirė Lapk. 26, Kingston, Pa. 

GABRIS Juozas užsimušė or
laiviu skraidydamas Lapkri
čio mėn., Racine, Wis.

ŠILEIKIS Povilas, 55 m., mirė 
Lapkr. 17, Baltimore, Md.— 
Panevėžio ap., Obonių par., 
Šimonių vienk.

RADŽIUS S., mirė Gruodžio 
3, Chicago, III.

UŽ-
nuo

61
d.,

63

Vilka- 
k.
metų,
Neek,

I

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

■ I
Šioje vaistinėje užlaikom vi- 

«>kias paminės ir importuotas 
gyduoles ‘nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz- 
ių, dedervinių, nevirškinimo vi- 
lurių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė- 
iimų. visokių lytiškų ligų, ner- 
uškųmo, nemigės 
mkių ligų.

' C. Pakeltis
(117 E. 79 St. 
l’elei. ENd. 8533 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

LAPKRIČIO 28 d. Lietuvių 
salėje įvyko Liet. Moterų Pi
liečių Klubo vakaras, vardu 
“Vagių Balius”, kurio eiga bu
vo štai kokia. Salėje apie ko
kių 6!/j pėdų aukštyje buvo 
prikabinėta visokių mažmožių; 
k. t. cigaretų pakelių, cigarų, 
paišelių, obuolių, bananų, ske
petaičių ir visko kitko. Saugo
jimui kad tų daiktų niekas ne
vogtų buvo nuskirta hemažai 
taip vadinamų 
rie išsisklaidę 
"vagis”. Buvo 
sėjas su savo

Kaip tik muzikantai 
da griežti ir poros išeina šok
ti, tame sąjūdyje prasideda 
vogimas kabančių dalykų na ir 
areštai. Teisėjas skiria pabau
dą sulyg pagrobto daikto ver
tės. Nuo- užsimokėjusio “pa
vogtas” daiktas neatimamas, 
tačiau nemokąs pabaudos as
muo dedamas į “kalėjimą” ir 
"pavogtą" daiktų turi grąžin
ti. Kaltininkas laikomas “ka
lėjime” iki kas už jį baudą už
moka ....

Ir taip balius tęsėsi visą va
karą, kol buvo kas “vogti”.

Kada jau viskas buvo nuran
kiota ir neliko rieko grobinė- 
ti, publikai perskaityta kalti
ninkų vardai ir kuris daugiau
sia yra vogęs ir užsimokėjęs 
pabaudų. Toks asmuo paga
liau gauna dovaną kaipo dau
giausia daręs biznio.

Toks vakaras pilnas 
mo ir nenuobodus, 
turi daug juoko.

Kadangi balių rengė
Piliečių Klubas tai moterys ir 
visą tvarką vedė: buvo polici
ninkės, teisėjos

I jų buvo Adv. N. 
na, Julė, kuriai 
tik labai ir tiko
duotį puikiai suvaidino.
TAUTININKAI GAVO DAU

GIAU BALSŲ
Gruodžio 3 d. įvyko SLA. 64 

kuopos metinis susirinkimas, 
buvo renkama kuopos valdyba 
sekantiems metams ir atlikta 
nominacijos SLA. Pild. Tary
bos.

Šioje kuopoje didelę daugu
mą balsų gavo tautininkų są
rašas su Teisėju Laukaičiu 
priešakyje. Nors susirinkimas 
buvo apdovanotas “Vakarų ko
miteto" lapeliais su nurodymu 
už ką balsuoti, balsavimai išė
jo jų nenaudai. Bagočius ga
vo tik 10 balsų, lygiai su Adv. 
Rasteniu, už kurį niekas ne- 
rgitavo. P. P, Jaras.

ir visokių ki-

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534

CHORAS GYVAI VEIKIA
Kaip teko girdėti, to vakaro 

pasisekimui labai pasidarbavo 
naujai įstojusios į chorą na
rės, o labiausia p-lė Miliauskai
tė ; iš senesnių narių p-lė Ta- 
mošaitė ir Petras Aizis, o iš 
pašalinių labai gražiai savo 
darbu parėmė Kazys Kalvai
tis, Dirvos atstovas Utike. Ne
kurie išsireiškė kodėl Kaziukas 
nepriklauso prie šv. Cecilijos 
choro, šis choras jau ne toks 
koks buvo pirmiau, nes jis per
siorganizavo ir choro vadas 
yra geras Lietuvis, o ne Len- 

; kas, kaip buvo per apie 29 me- 
prie 
dau- 
Kur

ATVYKO VILNIETĖ. Lap- 
I kričio 5 d. Brooklyno Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje surengta 

j priėmimas atvykusios iš Vil- 
i niaus krašto, Varėnos, Marijo
nos Dvareckienės, ir tuomi pat 
padaryta paminėjimas jos 75 
metų amžiaus sukaktuvių. Da
lyvavo virš 100 svečių. Pasa
kyta gražių kalbų, gražiai pa
dainuota. Ji turėjo atsivežus 
iš Vilnijos įvairių dalykų, ku
rie buvo išstatyti publikai pa
matyti.

Taipgi šiose dienose iš 
| tuvos atvažiavo per Dėdės 
braziejaus agentūrą Elena 
bošaitė, gimus Lietuvoje,
kli Lietuvaitė iš Kauno. Apsi
gyveno pas savo brolį Joną 
Kabosiu.

Kitas naujai pribuvęs iš Lie
tuvos yra Juozas Blažauskas, 
iš Silvų k., Girkalnio v., Ra-j 
šeinių ap. Atvyko pas savoj 
tetėną Praną Masaitį, South j 
Foęk, Pa. Jonas Valaitis.

Lie- 
Am-
Ka- 
vei-

Jonas Tareila
“Dirvos" Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” 
numeratas užrašo žinomas
tihinkas Jonas Tareila, kreipki 
ės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

pre 
tai)

I

tų iki šiolei. Taigi, stok 
choro, Kaziuk, ir atsivesk 
giau gero noro draugų, 
daugiau ten smagiau.

LANKĖSI KUN. DEKSNIS
Prie progos turiu pažymėti 

vieną dalyką. Turiu mintyje 
savo brolius Lietuvius Lietu
voje, kurie skaitys šį Dirvos, 
numerį. Pas mus lankėsi ne
senai atvažiavęs iš Lietuvos 
pasisvečiuoti Kun. Deksnis, 
seniau buvęs musų parapijos 
Utikoje klebonas. Tik nežinia 
dėl ko neatsilankė į musų pa
rengtą Šv. Jurgio bažnyčios 
naudai vakarienę, turbut kad 
jam musų priešai Vilniaus kra
što
malonesni, 
atrado laiko 
musų tautos 
salėje....

žinia apie
ro vakarienę gan 
laukiau ar kas iš artimesniųjų 
: pie tai neparašys, ir kadangi 
nesulaukiau, tat nutariau para
šyti. kad ir vėliau. žemaitis.

prispaudėjai Lenkai yra 
Tą patį vakarą jis 

valgyti-gerti su 
priešais Lenkų

šv. Cecilijos cho- 
suvėluota,

I DYKAI BANDYMAS
NUO

įvairu- 
Publika

Moterų

ir tt. Teisė- 
Rastehio žmo- 
ta vieta kaip 
ir ji savo už-

Try» gsntkartes išbandė Ir 
itžjyrė šen, linimentą kaipo 

pltikimt} vai3tą.

SkaudZ-jlma* muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai palcng-

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums I’ILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago. III.

1938 Kalendoriai
Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”

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

tak-

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaitės
4. Motina ir Mergaitė Sodne
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. žiema su Briedžiais
8. Du Meilužiai
9. šv. Teresė
10. Dievo Motina

11.
12.
13.

Šv. širdis Jėzaus
Kalėdų Eglaitė Namuose 
Vytauto priesaika

14. Kražių Skerdynė
15. Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

(Užsisakydami kalendorių pa- 
žymėkit numerį ir vardą.)

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

(Už naują skaitytoją Kalendorius duodamas visai dovanai)

“DIRVA
6820 Superior- Avenue

♦ ♦

Cleveland, Ohio



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

Gerb. Tetulė

AR PAŽYSTAT ŠITĄ ŠIENPJOVĮ? - Tai Lietuvos Respublikos 
mėgina dalgį savo tėviškėje.
*

LIETUVOS PREZIDENTAS A. SMETONA VEDA TAUTĄ UŽKARIAUTI LIETUVOS PELKIŲ IR BALU

TRUPUTIS ISTORIJOS APIE LIETUVOS NUSAUSINIMĄ

GERB. TETULĖ NORI 
VAŽIUOT J LIETUVĄ
Aną šventą rytą išėjau 

pabarstyt pelenų ant šali
gatvio, kad žmonės eidami 
pro musų namą nepaslystų 
ir neparpultų. Žiuriu ir 
matau: ateina mano gerb. 
Tetulė.

— Gerą rytą, vaikeli, — 
sako ji.

— Gerą rytą, tetule. Kul
tu tokiais slidžiais keliais 
skubiniesi taip anksti? To
kiomis teduotomis gatvė
mis net meška nepaeitų, —■ 
sakau aš.

— Einu, .vaikeli, į baž
nyčią, tai pro šalį užsukau: 
ir pas jus, — sako ji.

— Einam į vidų, tetule, j 
čia taip šalta. Jau tu iri 
taip sušalus. Pasišildysi ir 
galėsi eit toliau, — sakau 
aš.

— Galiu užeit, ate tik 
keletui minutų, ba nenoriu 
pasivėluot į bažnyčią, — 
sako ji.

Inėjom į vidų, tuoj mano 
gerb. šonkaulis padavė jai 
karštos kavos, išsigėrė, at
sikvėpė gerai ir sako:

— Žinot, vaikeliai, aš at
ėjau pasiklaust vieno daly
ko, — sako ji.

— Na o ką tokio :tetulė 
nori žinoti? — sako mano 
šonkaulis.

— Ar tikrai tu, dukrele, 
žadi važiuot į Lietuvą ki
tą vasarą? — sako tetulė.

— Žinoma kad važiuoju, 
— sako mano šonkaulis.

— Ji rengiasi važiuot ir 
tiek, — sakau aš.

— Na tai bus gerai, va
žiuosim kartu, ba ir aš no
riu važiuot, — sako tetulė.

— Tai ištikro čia kas ne
paprasto, visos Klyvlando 
moterys rengiasi kitą va
sarą, lyg į kokį moterišką 
sąskridį Lietuvoje, — sa
kau aš.
_ Kad vyrai nesirengia 

važiuot tai nors moterys 
turi važiuoti. Kitą metą 
Lietuvoje bus daug iškil
mių, gailėsis tie kurie jų 
nepamatys, — sako mano 
šonkaulis.

— Taigi, vaikeliai, sako 
ten bus visokių didelių at
puskų, tai aš noriu daly- 
vaut, ir noriu nors prieš 
smertį dar kartą Lietuvą 
pamatyt, — sako tetulė.

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metu.

HAJRMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdicott 5297

Teatrui ir Maskaradui
Turim didelį pasirinkimą teatra
liškų ir markaradams kostiumų 
pardavimui ir išnuomavimui. It ra 
visokių charakterių kostiumų, uni
formų visų tautų pasaulyje, ir 
vaikų bei gyvulių kostiumų. Ko 
neturim, tuoj padarom. (52)
Viršuje. Cleveland, Ohio

Krause Costumes, Ine.
1035 Chester Avenue

— Atpuskų Lietuvoje 
sibuna kas vasara, kaip 
niau buvo. Dabar visa 
lis rengiasi didelėms savo 
nepriklausomybės sukaktu
vėms. Jeigu tetulė nuva
žiuosi, matysi daug viso
kių įdomybių, kurios paliks 
tavo atmintyje iki gyva 
busi, — sakau aš.

— Ar tetulė nori pama
tyt kokių dresių aš jau pri
sisiuvau? Einam, parody
siu, — sako mano šonkau
lis.

Prezidentas A. Smetona

*
Rašo ALG. ELMANTAS.

y. *

dvare, kur rumus supa snau
džiančių liepų alėjos, klombose 
tryška fontanai, elektra ištolo 
vakarais nuskaidrina padangę. 
Ir kaip aš nusivyliau kad to 
visko ten nemačiau, net elek
tros ten nebuvo. Ir ištikrųjų, 
juk tai senas, dar iš mamos 
pasakų pasilikęs galvojimas: 
“Kad aš bučiau karalius tai 
butų....” Ęet aš radau ir pa
jutau visai ką kitą: trykštantį 
ir gaivinantį Aukštaitišką nuo
širdumą Lietuviškiausio kaimo 
prastumą ir užkrečiančią že
mės meilę, kurią aukštasis ir 
nuoširdus šeimininkas, Valsty
bės Prezidentas Antanas Sme
tona pastabiam svečiui neju
čiomis išduoda.

# » ¥

Lietuvos Valstybės Prezidento A. Smetonos naujas gyvenamas namas 
jam tautos padovanotame ūkyje, Užugirio Kieme (Užulėnyje)

•r

Jos nuėjo j kitą kambarį 
apžiurinėt suknių, kurias 
mano gerb. šonkaulis krau
nasi, lyg kokį kraitį, važia
vimui į Lietuvą.

—■ Ale tu, vaikeli, tiek 
daug prisirengei, dar kur 
kita 
laukt kitos vasaros, — sa
ko tetulė.

— Taip gali būt, bet nie
kas nesirengia mirt, o kai 
išanksto prisisiudai kelio
nei tada išrodo kad nerei
kėjo pirkt, kada prireikia 
važiuot, — sako mano šon
kaulis.

— Aš, sena, daug neža
du siudytis, važiuosiu apsi- 
rėdžius ką turėdama, — 
sako tetulė.

— Tai tetulė tikrai 
važiuot? — sakau aš.

— Žinoma, vaikeli. Jau 
išsiprovojau iš diedo pini
gų: turi duot, sakau aš: jei
gu tu nenori niekur eit ar 
važiuot tai ąš ners • viena 
važiuosiu, sakau aš. Va
žiuok, sako jis. Taigi, šį 
kartą aš tikrai misliu Lie
tuvą pamatyt, — sako te
tulė.

— Gerai, tetule, važiuo
sim drauge. Man bus sma
giau kai daugiau važiuo
sim, — sako mano šonkau
lis.

— Kad jau judvi tikrai 
rengiatės važiuot, pasidar- 
buokit ir padarykit ką ge
ro Lietuvai: štai nesenai 
Dirvoj skaičiau kad Lietu
vos moterys nori pastatyt 
Palangoje paminklą Biru
tei. Jos prašo aukų, taigi 
judvi surinkit kiek pinigų 
nuo Klyvlandiečių ir nu- 
vežkit. Jums gražiai padė
kos, — sakau aš.

— Tai kibą reikės pasi- 
darhuot parinkt aukų, — 
sako tetulė.

— Tu, tetule, tam labai 
tikus. Pasidarbuokim abi
dvi. Tegul ir Klyvlandas 
prisideda, — sako mano 
šonkaulis.

— Na tai man dabar 
smagiau pasidarė kad ne 
viena važiuosiu, — sako te
tulė.

— Iš Klyvlando rengiasi 
daugiau važiuoti, visa Lie
tuva paplis Klyvlandietė- 
mis. Gerai kad galit pa
likt vyrus dirbt, jums pini
gų prisiųst. Kai Lietuvo
je vėliau bus kita kokia iš
kilmė už kelių metų, mes 
vyrai susitarę pasiųsim sa
vo moteris dirbti, o patys 
į Lietuvą važiuosim turėt 
gerą laiką, — sakau aš.

— Kitą sykį galėsit jus 
vyrai važiuot, ale dabar 
mes važiuosim! — sako ma
no šonkaulis.

— Vajetumano, vaikeliai, 
aš ir užmiršau kur einu! 
Sudiev, kol nurapinėsiu to
kiu slidumų, galiu pavė- 
luot, — sako tetulė.

— Na tai iki pasimaty
mo, — sakau aš.

vasara. Gali riešu

žadi

Senesnėj i Lietuvių, gyvenan
čių Amerikoje ir kitose šalyse, 
karta gerai' pamena kad Lietu- ' 
va turėjo daug tokių žemės 
plotų kurie buvo vadinami ne
dirbama žeme. Tokiu plotus 
sudarė pelkės, balos, visoki rai
stai. kimšynai, tyruliai, klam
pios ganyklos ir paežerės.

šie plotai, ineidami į bendrą 
Lietuvos žemės plotą, nedavė 
jokios naudos jų savininkams, 
ir krašto veidą gerokai skurdi
no, o svetimšaliai, pravažiuo
dami pro juos, stebėdavosi kad 
Lietuviai turėdami tiek daug 
tokios geros žemės, jos nepa
verčia dirbama dirvų žeme, o 
vyksta į Braziliją, Argentiną 
ir kitus kraštus sau laimės 
jieškoti. Kas blogiausia kad 
svetimšaliai, ypač agresingieji 
kaimynai, net išgalvoja savo 
imperializmui į Lietuvą patei
sinti priekabes, kad Lietuva 
“plotai be ribų”, kad Lietuvo
je galima butų įkurti šituose 
plotuose dar apie 5 milijonus 
gyventojų....

■ Tifesa, mylinčiam ir brangi
nančiam žemę žmogui atrodo 
kad čia nemaža tiesos slepia
si. Ištikrųjų Lietuvoje galėtų 
laisvai sutilpti dar antra tiek 
ir daugiau gyventojų, jeigu 
visi šie “nenaudingi” pĮotai bu
tų nusausinti ir paversti nau
dinga, derlinga dirva.

Bet prigijus Lietuvos nepri
klausomybei, išaugus Lietu
viuose valstybingumo ir hero
jinio patrijotizmo jausmams, 
gimsta, galima sakyti, gerokai 
iš Lietuvių širdžių išblėsus že
mės meilė. Dabar retas Lie
tuvis Lietuvoje besidairo į 
svetimus kraštus, retas beva
žiuoja kitur laimės 
nes didžiuojasi sava 
kuri per darbą gali 
gerovės ir klestėjimo, 
sios Lietuvos gyventojai įsiti
kinę kad tik “ten gera kur 
musų nėra.... ”

MILIJONAI LITŲ ŽEMĖS 
NUSAUSINIMUI

Kaip valdžia žiuri į naujų 
žemės plotų nusausinimą ir 
užkariavimą derlingai dirvai, 
galima matyti iš to kad nuo 
1923 metų iki 1934 metų bu
vo nusausinta pelkių ir balų 
313,299 hektarų žemės ir iš
kasta apie 13,000 kilometrų 
griovių. Išviso iš valstybės 
iždo tam reikalui buvo išleista 
per 40 milijonų litų. Šymet 
vien nusausinimui buvo skirta 
iš valstybės iždo 2,200,000 lt.

Todėl su Lietuvių beaugan
čia žemės meile, pamažu ir šie 
nenaudingi, pelkėti ir baloti 
plotai užkariaujami dirvoms ir 
naujoms sodyboms.

Šiam darbo karui, kaip ma
tėme, mielai pritarė Lietuvos 

skirdama milžiniškas 
sumas nusausinimams, 

vienkie-

jieškoti, 
tėvyne, 
pasiekti 
Laisvo-

PREZIDENTO SMETONOS 
TĖVIŠKĖJE APSILAN

KIUS
Visa Lietuvių tauta gerai 

žjno kad pirmutinis ir dabarti
nis Lietuvos Valstybės Prezi
dentas yra kilęs iš mažažemio 
ūkininko šeimos Ukmergės ap
skrityje, iš Užulėnio kaimo. 
Tai vieta kurią supa iš visų 
pusių balos, pelkės ir miškai, 
kur nebuvo jokių plentų, gele-

60 METŲ, GEOGRAFIJA 
IR PEIZAŽAS

1934 metais Prezidentas A, 
Smetona sulaukė 60 metų am
žiaus. Ta proga Lietuvos ūki
ninkai, valdininkai ir miestelė
nai suaukojo nemažą pinigų su
mą jubilejaus iškilmėms ren
gti komitetui, kuris tuos pini
gus pavertė ūkio dovana gar
bingam jubileatui. Komitetas, 
žinodamas Valstybės Preziden-

Lietuvos Valstybės Prezidento A. Smetonos tėviškės namas, kuriame 
jis gimė ir praleido jaunystės dienas, Užulėnio kaime.

bu- 
be-

so-
pa- 
da-

žinkelių ir net vieškelių: di
džiausias užkampis. Pats so
džius skurdus ir senoviškas, 
kokių Lietuvoje labai daug 
vo ir kokių dabar jau maža 
liko.

Ir štai, iš šito Užulėnio 
džiaus, per didelį vargą ir 
siryžimą, išeina į mokslus
bartinis Valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona, busimosios 
Lietuvos kūrėjas.

šiandien visi susipratę Lie
tuviai ir Europos politikai A. 
Smetoną laiko giliu mokslinin
ku, filosofu, valstybės kurėju, 
politiku, gyvenimo išminčium 
ir Lietuviškos tautinės pasau
lėžiūros tvėrėju. Ir ištikro jie 
neklysta: A. Smetona yra toks. 
Todėl tauta jč myli ir tautos 
vadu vadina. Kaip čekoslova- 
kams brangus buvo Preziden
tas Išlaisvintojas T. Masary- 
kas taip Lietuviams nepakei
čiamas yra Tautos Vadas Val
stybės Prezidentas Ant. Sme
tona.

Laiminga Lietuvių tauta kad 
ji turi Antaną Smetoną.

šymet Lietuvos Valstybės 
Prezidentas A. Smetona vasa
ros atostogas, kurias gauna vi
si valstybės ir privatus tar
nautojai ir darbininkai Lietu
voje, praleido ne Palangoje ar 
kitoje kurioje Lietuvos ar už
sienio vasarvietėje, bet savo 
tėviškėje, Užulėnyje. Todėl

valdžia, 
pinigų 
sodžių skirstymui į 
mius, naujų kolonijų kūrybai,
o Valstybės Prezidentas Anta
nas Smetona pirmutinis, rody
damas pavyzdį visai tautai, 
Įsikūrė gimtojo kaimelio balo
se ir kilimuose prie Lėno eže
ro, Ukmergės apskrityje.

vasarą iš Ukmergiečių ir šiaip1 
visuomenėje daug teko girdėti 
kad Valstybės Prezidentas sa
vo atostogų ir laisvą nuo sun
kių atsakingų valstybės parei
gų laiką praleidžia dirbdamas 
ūkio darbus ir ilsėdamasis sa
vo gimtojo kaimelio laukuose.

šie gandai ypač džiaugsmin
gai buvo sutikti Lietuvos ūki
ninkų ir visuomenės.

Vieną Rugsėjo mėnesio die
ną šių eilučių autoriui teko pa
matyti tuos laukus ir jų aplin
kumą kurioje šymet pirmą kar
tą Valstybės Prezidentas pra-1 
leidę atostogas.

Vykdamas įsivaizdavau kad 
visos tautos mylimas vadas 
turėtų gyventi puikiausiame

savo
uky-

Vo-

je paežerėje išdygo nauja kuk
li raudonais stogais sodyba, 
kuri vadinasi UŽUGIRIO KIE
MAS.

Kitaip sakant, lyg iš žemės 
išaugo nenaudinguose plotuo
se naujas derlingos žemės ūkis, 
žemės meilės, darbo ir kantry
bės vaisius.

Prie pat sodybos baluoja Lė
no ežeras, 
atsispindi 
bažnytėlė 
mazga.

Gamtos 
liūdnas,
malonaus ir garbingo šeiminin
ko pasakojimus aprodant ūkį 
ir jo jaunystės prisiminimus, 
pajunti kitą akstiną ir pats 
juo susižavi. Tas akstinas yra 
žemės meilė, gimtinės pasiilgi
mas
mylėti ne tik derlingą, 
pelkėtą, neišbrendamą 
vos žemę ir joje per darbą 
kurti ateities Lietuvą.

LIETUVI, TAVE ŠAUKIA 
TĖVYNĖS

kurio kitame krašte 
balta raudonu stogu 
ir miestelio užuo-

reginys vienodas ir 
Tačiau, įsiklausęs į

ir tautos paskatinimas 
bet ir 
Lietu-

ŽEMĖ

esi toli 
pelkių,

nuo 
miš-

ir žemės 
pasiryžk į 
Įaugk gi- 
tik kalne- 
bei peikiu

dalgio žvangėjimą 
šauksmą: “Lietuvi, 
naują karo žygį”.
liomis šaknimis - ne 
liuose bet ir balų
juodžemio lygumose darbu ir 
žemės meile, kad niekas tavęs 
nuo jos negalėtų atplėšti ir ta
vo laisvės nužudyti.

Įaugk visoje Lietuvoje, Bal- 
tijo pajūryje ir Okupuotame 
Vilniaus krašte. Tavo Valsty
bės Prezidentas tau rodo kelią 
j busimą darbo kovos Lietuvą 
ir pats eina į gimtąsias pelkes 
plėšti kelmų, sausinti liūnų ir 
sėti rugio — darbo ir kovos 
laimėjimų naujoje dirvoje.

Jis kviečia visus Lietuvoje ir 
užjūriuose gyvenančius 
brolius į darbą Tėvynės 
vos gerovei ir ateities 
vai.

kraujo 
Lietu- 
Lietu- 
Tsb.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

to prisirišimą ir meilę savo 
gimtinei, nupirko šalia jos ke
liasdešimtis hektarų balų, rai
stų ir paežeres ir įsteigė naują 
ūkį, kurį ateinančiais metais 
rengias) Prezidentui Smetonai 
padovanoti. Taigi, šymet, ko
miteto pakviestas, Valstybės 
Prezidentas ir praleido 
atostogas busimame savo 
je.

Mes esam girdėję kad
kiečių tauta savo garbingam 
Prezidentui Hindenburgui, Ita
lai Mussoliniui, čekai Masary- 
kui, ir kitos tautos savo myli
miems vadams yra paaukoju
sios puošniausias pilis su tūk
stančiais ha žemės, kad jų my
limi tautos žmonės savo Senat
vę galėtų ramiai ir be vargo 
baigti. Panašiai pasielgė ir 
Lietuvių tauta, tik ne pilį ar 
dvaro centrą jam nupirko, bet 
raistų ir balų plotą, kuriame 
dabar kuriasi naujas ūkis ir 
kasmet hektaras po hektaro 
užkariaujama dirvai.

Ta vieta yra pačiame Uk
mergės apskričio pakraštyje, 
30 kilometrų į šiaurę nuo Uk
mergės, prie Lėno ežero. Prie 
šito ežero stovi senas Užulė
nio kaimas, kurį dideliu, kelio
likos kilometrų spinduliu ap
juosia Pagirių, Truskavos, Ra
mygalos, Raguvos, Traupio, 
Kavarsko ir Taujėnų mieste
liai. Be to, šią vietą supa iš 
visų pusių dideli miškai, pel
kės, ir šią vietą galima butų 
vadinti didžiausiu užkampiu.

Tačiau šiandien jau tai ne
bėra. Iš Taujėnų pro Vaido- 
kius į Užulėnį eina gražus vieš
kelis, o nuo Užugirio tiesia li
nija iki Pagirių šauna vieške
lis. Gilus ir nuotakus šių vieš
kelių grioviai per šios paežerės 
balotas vietas ir atlikti nusau
sinimo darbai patį ežerą gero
kai sumažino ir tyvuliuojančias 
bei neišbrendamas balas paver
tė gražiais laukais, kuriuos su
lyginus, išrovus kelmus ir krū
mus, jau šymet buvo galima 
pjauti pirmieji rugiai.

Taigi, toje iš ežero ir iš ba
lų užkariautoje vietoje, pačio-

Ir dabar, kai 
Užugirio Kiemo, 
kų ir ežerų, dažnai ateina į 
galvą viena Valstybės Prezi
dento Smetonos mintis:

“Jei Lietuvos laisvei yra pa
grindas žemės ūkis, tai reikia 
jis stiprinti, reikia duoti ūki
ninkams inteligentinga vado
vybė, kuri galėtų pranešti nu
tautusius dvarus.”

Aš šventai tikiu kad šią sa
vo mintį Antanas Smetona pats 
vykdo gyvenime, pats kuriasi 
ne dvaro centre, bet tokioje 
vietoje kurią mes ikšiol “ne
naudingais plotais” vadiname, 
kuriose tyko kolonizuoti kelis 
milijonus žmonių “iškrėipyto 
kryžiaus riteriai”, kuri šimtus 
tūkstančių hektarų sultingiau- 
sios žemės slepia po savo liūnų 
ir pelkių bei krūmokšnių kel
mais.

Todėl, apsilankęs Valstybės 
Prezįdento gimtajame kaime 
jo poilsio metu ir pajutęs jo 
pavyzdžio pamokos prasmę, 
dabar tikiu kad Lietuvos Val
stybės Prezidentas laisvą nuo 
Valstybės atsakingų pareigų 
laiką praleidžia dirbdamas ūkio 
darbus, gimtojo Užulėnio lau
kuose berodydamas per darbą 
kelią šimtams tūkstančių Lie
tuvių į karą už savąją žemę.

Rodosi, dar ir dabar girdžiu 
ausyse raunamo kelmo su že
me atsisveikinimo traškėjimą,

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

“Dirvos” Agentas Daytone

K5IGYKIT LIETUVIŠ
KU SALDAINIU

1

Ateina Kalėdos — pralinks- 
minkit savo draugus ir gimi
nes skaniais Lietuvos saldai
niais.

“Dirvos” krautuvėje galit 
gauti importuotų Lietuviškų 
saldainių pirkti svarais — ga
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 do- 
larius ir dešimtukus laiške —• 
jūsų pinigai mus pasieks.

DIRVOS KRAUTUVĖ 
5820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

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
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valeu MALŪNAS, su pi Inu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Kuston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

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

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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STIPRINKIM TAUTINĮ 
FRONTĄ!

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Tautos Vadas Lietuvos Respublikos Prezidentas
Antanas Smetona

SVEIKINAME!
Musų kairiųjų “bendra

me fronte” eina kokia tai 
suirutė, komunistui su so
cialistais matyt pasiryžę 
“plyšti”, nes socialistų gal
va Grigaitis skubiai sudarė 
sutartį su komunistų “ne- 
košernais ’ atsimetėliais — 
sklokininkais.

Grigaitis prie ko nors 
rengiasi, o gal matydamas 
savo vadovaujamos sociali
stų grupelės desperatišką 
padėtį griebiasi už pasku
tinio šiaudo.

Musų tautiniame fronte 
jau trečias metas kaip ra
mu ir taiku. Sugyvenimas 
tarp tautininkų ir sanda- 
riečių yra pavyzdingas ir 
solidarus.

Tačiau mes permažai vei
kiame — išskyrus tautinės 
spaudos rimtų pastangų, iš 
veikėjų pusės mažai rodo
ma energijos.

Jeigu dirbtume ir mes 
taip kaip dirba kairieji, 
visos jų pastangos Lietu
vius mulkinti ir demorali
zuoti butų perniek. •

Be to, musų tarpe dar 
randasi tokių gaivalų ku
rie patys save apgaudinėja 
ar tai nesutikdami su tuo, 
ar tuo musų vidurinės sro
vės veikimu, ar su tuo ar 
tuo asmeniu. Dėl mažų as
meniškumų kartais pats 
savo šventą idėją išduoda, 
kenkdami tiems kurie rim
tą darbą dirba. Tokių tu
rim labai mažai, bet turim.

Toliau, yra keletas parsi
davėlių, ar tik socialistų 
sumulkintų gaivalų, kurie 
vis tiki kad reikia dtiS.’l ir 
socialistams lygią progą 
tokioje visuomeninėje tau
tinėje organizacijoje 
Susivienijimas Lietuvių aą- 
merikoje. Jie todėl remia 
socialistų nekuriuos kandi
datus.

Yra dar viena rūšis as
menų kuriuos socialistai 
turi pavergę kokiu nors 
budu. Jie balsuoja už so
cialistus, kaip pav. Chica
goje daro SLA. 36-toj kuo
poj-Jiems patartina pasidrą
sinti ir kartą ant visados 
nusikratyti to jungo, nes 
juo ilgiau tą jungą laikys 
ant savo sprando tuo ilgiau 
turės kentėti.

Mes žinom kad tautinin
kai ir sandariečiai koloni
jų veikėjai ir eiliniai na
riai yra stiprios dvasios ir 
nusistatę laikytis savo tau
tinio fronto visomis jiego- 
mis.

Bėda tik su nekuriu di
delių kolonijų nekuriais as
menimis kurie neparodo sa
vo užsibrėžimo ir linguoja 
kaip nendrės tai į čia tai į 
čia.

/'■'KUODŽIO 17 dieną sueina vienuolika metų nuo 
dabartinės Lietuvos tautinės vyriausybės pa

ėmimo Lietuvą valdyti.
Kokiu rimtu keliu Lietuvos vyriausybė ėjo ir 

kokius didelius darbus per vienuoliką metų padarė 
kiekvienas Lietuvoje gyvenantis mato. Mato tą ir 
kiekvienas kas Į Lietuvą parvažiuota ir nori maty
ti. Visa šalis buvo rami — neskaitant mažų išsišo
kimų, kurie apsiėjo su labai mažu gyvasčių žuvimu 
arba visai be, ko apie kitas šalis negalima pasakyti.

Lietuva sustiprėjo ekonomiškai, pakilo kultūro
je, užvėrė naujų prekybinių ir politinių sutarčių su 
kitomis valstybėmis; išvystė savo eksportą, įsiren
gė daugybę kraštui būtinų pramonės įmonių; pa
naikino bergždžią, daug laiko suaikvoiantį ir žmo
nes erzinantį vidujinį politišką bruzdėjimą, partijų 
tąsynes, kurios neduoda gero didelei Amerikai, o 
mažai Lietuvai buvo net labai kenksmingos.

Lietuvos valiuta pasilaikė ant stipraus pagrin
do — beveik vienatinė valiuta pasaulyje kuri ne
krito ir nesiputė nežiūrint didelio pasaulinio eko
nominio križio.

Su kiekvienu prisidedančiu metu Tautinės Vy
riausybės vadovaujama musų Tėvynė eina pirmyn 
ir pirmyn. Nebuvo nei vieno meto nuo pat 1926 me
tų kad Lietuvoje nebūtų padaryta kokios nors pir- 
mynžangos. Nors ekonominio slogučio metais bu
vo ir labai sunku, tačiau pažanga buvo matoma aiš
ki. Ir Lietuva labai greitai vėl atsistojo ant savo 
stiprių koių kaip tik pasaulinė depresija pradėjo 
nykti. Kiti Lietuvos kaimynai dar ir šiandien skur
sta ir kamuojasi, kuomet Lietuva jau antras metas 
užbaigė savo ekonominį krizį.

Dirva sveikina Lietuvos Vyriausybę su jos gar
bingu Prezidentu Antanu Smetona, su Ministeriu 
Pirmininku Juozu Tubeliu ir kartu visus kurie su 
jais dirba ir bendradarbiauja vedime Lietuvos į gra- 
žįsnį, laimingesni rytojų!

Ilgiausių metų jiems!

Prancūzijos seimas už- 
gyrė skyrimą $261,784,000 
Prancūzijos karo reikalams 
1938 metams. Prancūzija 
užlaiko 387,000 reguliarės 
kariuomenės.

Vaikai ir mergaitės tarp 
18 mėnesių ir 4 metų am
žiaus bendrai praleidžia 
apie 36 minutas verkimui 
kas 24 valandos, skelbia 
tą dalyką tyrinėjusieji.

REMUNĖS

•^■SENOVĖS PRŪSAMS kry- 
' žeiviai ne vien laisvę atėmė, 
i bet ir tautos vardui “nuožmių’’ į 
prikergė. Ta3 vardas dar ir

> dabar dažnai raštuose karto
jamas. Pavyzdžiui, gana žy-

■ mus žurnalistas, Emil Lengyel, 
apie paskutinių dienų Įvykius 
Dancige rašydamas, prisimena 
kryžeivius kovojusius prieš 
“nuožmius” Prusus. Tikreny
bėje, tie “nuožmus” Prusai bu
vę ‘žmoniškiausi žmonės’, sako 
senovės Vokiečių dvasininkas, 
Adomas iš Brėmo. Prūsų tai
kingumą, gerą širdį bei darbš
tumą pabrėžia ir Romėnų is
torikas Tacitus, kuris Prusus 
Aisčiais vadino. Tačiau, prieš 
kryžeivių raštuose paliktą to
ki šmeižtą sunku kovoti.

★ PAGALIAUS, ir Vilniaus 
universiteto rektorius nusileido 
Lenkų smarkuoliams, kurie 
Lenkijoje nori žydus. studen
tus mokyklose tik tam tikruo
se, jiems tyčia paskirtuose, šuo- ■ 
Juose susodinti. Levo, Kioku- 
vos ir Varšavos universitetų 1 
rektoriai jau seniai šiam kvai
lam užgaidui nusileido. Geriau 
yra žydų visai j mokyklas be
priimti, negu juos priėmus mo
kyklose persekioti ir niekinti, 
šis Vilniaus universiteto rek
toriaus pasielgimas dar sykį 
Vilniaus žydams įrodys kad jų 
likimas surištas ne su negud
riais Lenkais, kurie jau syki ; 
savo valstybę (ir nelaimingai 
su ja surištą Lietuvą) pražudo, 
bet su gudriai savo valstybę i 
tvarkančiais ir su visais kita
taučiais gražiai mokančiais su
gyventi Lietuviais.

★AMERIKOS Valstybės de
partamentas paskelbė kiek kuri Į 
Ispanams pašalpas renkanti or-; 
ganizacija yra aukų surinkus. 
Lietuviams įdomiausia pastebė
ti yra Linkolnp bataljono drau
gų organizacija, nes jos vardu 
musų kairieji aukas renka. Pa
sirodo, Nuo Geg. 1 iki Spalių 
31 ši organizacija surinko $78- 
847.52, bet Ispanams pasiuntė 
tik apie pusę aukų, viso $42,- 
235.36.

Gruodžio 17 d., 1926—1937 Sukakties Proga

Antanas Smetona, pirmutinis 
ir dabartinis Lietuvos Res
publikos Prezidentas. Pirmą 
kartą Prezidentu išrinktas 
Balandžio 6 d. 1919 metais. 
Nuo Gruodžio 17 d. 1926 m. 
Antanas Smetona antru kar

tu tapo Lietuvos Respublikos 
Prezidentu ir Tlutos Vadu ir 
tą vietą užima iki šiai die
nai. Ponas Prezidentas yra 
vienas iš pasirašiusių Lietu
vos Nepriklausomybės Aktą 
Vasario 16 d. 1918 metais.

Jis yra žymus rašytojas ir 
gamtos magėj as-filosofas.

šiame atvaizde matome jį 
besigrožint} žavingu Lietu
vos ežeru. (Plačiau apie 
Prezidento Smetonos darbus 
ir nuopelnus musų tautai 
rašoma ant 3-čio pusi.)

PRIETIKINGA DELBOS 
KELIONĖ

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Yvon Del- 
bos važinėjo po Centralinės 
Europos sostines daryti 
sutarčių su tomis valstybė
mis.

Pragoję, Čekoslovakijos 
sostinėje, susekta sąmoks
las svečią nužudyti: sako 
jį norėjęs nužudyti buvęs 
Prancūzų užrubežinio le
giono kareivis.

Atsilankius į Belgradą, 
Jugoslavijos sostinę, stu
dentai surengė riaušes,, ku
riose sužeista keli desėt- 
kai žmonių.

VOKIETIJOJE naziai 
pravedė dar didesnę kon
trolę protestoniškos bažny
čios.

Kartą kai žydėjo baltos remunėlės, 
Aš šnibždėjau meilę ant lapelių jų.
Ir ką jie tą sykį dėl manęs išbūrė, 
Tą patį atspėjau iš Tavo akių.

Mano širdis džiaugės kai Tu man kalbėjai. 
Tave tiktai vieną širdingai myliu....
Ir nuskynęs gražų žiedą ramunėlės
Įsegei į gelsvas mano kasas Tu....

Bet neilgai meilė dėl manęs šypsojos, 
Greitai ji pavyto kaip gėlė laukų. 
Anuo kartu džiaugsmas širdyje žydėjo, 
Dabar sielą slegia daug karčių skausmų.

Kai tiktai pražysta pievoj ramunėlės, 
O švelnus vėjelis glosto galvas jų, 
Siela vėl nubusta meilėje apvilta, 
Neišburus meilės ant šitų žiedų....

Šiauliai. A. Maksvvtienė.

RAUDA KAIMO MERGUŽĖLĖS
Skamba kaime sutartinė 
Brolių ir seselių,
Toli, toli aidas skrenda
Už miškų, kalnelių.

Miškas šypsos, miglos krinta, 
Bus gražus rytojus.
Jaunos poros šoka, sukas 
Lietuvos artojų.

Medžių šakas rasos lenkė
Beržo svyruonėlio,
Gailiai verkė mergužėlė
Savo vainikėlio....

Reik jaunimui pramogėlių, 
Berneliui mergelės, ♦
Bet tik doro suėjimo, 
Neskriaudžiant širdelės....

; J. Almonaitis.

VĖL RENKA
PARAŠUS

Tie musų komunistai-bol- 
ševikai yra tikri biznieriai: 
kas kart išgalvoja vis nau
jas priemones prie žmonių j 
prilysti ir juos mulkindami 
jų kišenius kraustyti.

Štai dabar jie skelbia 
renką kokius tai “parašus” 
kokiai ten savo “peticijai”, j 
kurią “kada nors” siusią ĮI 
Lietuvą, kuri ten, supran
tama, tuojau patektų į pe
čių... .

Kitados rinko parašus ir 
skelbė ‘protestus’ prieš lai
kymą kalėjime politiškų ka
linių. Bet pasirodė kad po
litiškais kaliniais yra .Klai
pėdos krašto Vokietininkai, 
kurių išliuosavimo musų. 
komunistai reikalavo.... I

Dabar išgalvojo kitokia 
priekabe prie žmonių pri- į 
lysti.

Kai prilenda prie žmo-l 
gaus, gauna privilioti jį 
pasirašyti ant to jų pakiš
to lapelio, tada jau papra
šo ir aukos.... O tame ii’ 
yra jų gudravimas.

Tegul tik po 10c žmogus 
duoda, kadangi jie pasi
ryžę surinkti šimtą tūks
tančių parašų, tuoj supra
sim kad jų proteliai turi 
sugalvoję sukelti savo kro- 
meliui nemažiau kaip 10 
tūkstančių dolarių!....

Bolševikai užsispyrę žūt
būt lysti prie katalikų — 
ųet griaunant tą sieną kuri 
stovi tarp katalikų ir bol
ševikų ....

ANGLIJOJE auginama tam 
tikra veislė dobilų, kurie išau
ga iki 8 jiedu aukščio.

“PASAULIO LIETUVIS”

PASAULIO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŽURNA
LAS SKIRIAMAS SUARTINIMUI PO 

PASAULI IŠSIBLAŠKIUSIŲ 
LIETUVIŲ

Pasaulio Lietuvių Sąjungos Valdyba nuo 
Lapkričio 15 dienos ėmė leisti Kaune naują du 
kartu per mėnesį laikraštį, “Pasaulio Lietuvis”. 
Įžangos žodyje Sąjungos Valdyba šiaip nusako 
apie laikraščio tikslus:

Pasaulio Lietuvis svarstys dvasinius ir me
džiaginius Lietuvių tautos reikalus. Pasaulio 
Lietuvis gerbs tiek religinius, tiek ir kitokius 
įsitikinimus.

Pasaulio Lietuvis jungs po visas pasaulio 
žemes išsiblaškiusius Lietuvius. Bendradarbiau
dami Pasaulio Lietuvyje visų kraštų Lietuviai 
jugsis ir artės. Pasaulio Lietuvis duos nešališ
kų žinių iš Lietuvos ir iš visų kraštų, kur tik 
Lietuvių gyvenama.

Pasaulio Lietuvis ragins už nepriklauso
mos Lietuvos sienų gyvenančius Lietuvius stei
gti Lietuviškas mokyklas, kurti Lietuviškas kul
tūrines ir ekonomines organizacijas, leisti Lie
tuviškus laikraščius, palaikyti savo menininkus 
ir mokslininkus, padėti saviesiems svetimuose 
kraštuose prasikurti ir prasigyventi, ir kt.

Laikraščio tikslai, jo programas yra platus, 
gražus ir naudingas.

Pirmame numeryje rašo Dr. J. Leimonas, 
“Pasaulio Lietuvių Sąjungos Veikimo Planai”, 
kur išdėstoma smulkus veikimo programas. Tau
tinė propaganda, ekskursijų paruošimas, moky
masis Lietuvos mokyklose, Lietuviškų mokyklų 
organizavimas, vadovėlių ir literatūros parupi- 
nimas užsienio Lietuviams, spaudos rėmimas, 
kolonijų kūrimas — tai yra šio programo rėmai.

Toliau, Prof. M. Liubavskio straipsnis apie 
Lietuvius ir jų protėvynę, Prof. K. Pakšto strai
psnis “Metas Pradėti Lietuvių Kolonizaciją”, 
M. Rusecko, “Užsienio Lietuvių Ekskursijos 
1937 Metais”, “Amerikos Jaunimas ir Lietuvių 
Kalba”, ir kt.

Laikraštis spausdina ir1 vėliau žada spaus
dinti grožinės literatūros dalykus. Šį kartą yra 
įdėtas Maironio eilėraštis “Mano Gimtinė” ir 
Putino “Lietuva”. Butų gerai kad Pasaulio 
Lietuvis vėliau dėtų ir viso pasaulio Lietuvių 
rašytoją kurinius. O musų, rašytojų yra ir

šiaurės ir Pietų Amerikoje ir Latvijoje ir kituo
se kraštuose.

Laikraštis trumpai apžvelgia svetur gyve
nančių Lietuvių ir laisvosios Lietuvos politinį, 
kulturinį, visuomeninį gyvenimą. Man rodos, 
kultūrinei pasaulio Lietuvių kronikai reikėtų 
skirt kiek galint daugiau vietos.

Laikraštis gausiai iliustruotas iš viso pa
saulio Lietuvių gyvenimo. Tarp kitko talpina 
trijų Amerikos Lietuvių redaktorių — Vitaičio 
(Tėvynės), Šimučio (Draugo) ir Karpiaus (Dir
vos) — atvaizdus.

šiam naujam laikraščiui linkėtina augti, 
plėstis ir burti visas pozityvios Lietuvių kultū
ros jiegas. j, y.

PIETŲ AFRIKOJE yra tam tikra paukš
čių veislė, labai panaši į kaizerio laikų Vokišką 
erelį buvusį ant pinigų. Tie paukščiai pramin
ti “sekretoriais”. Jie nebijo jokių gyvačių, ir 
nuodingų ir ne. Tie sekretoriai net šoka ant 
gyvačių jas pamatę, ir nužudo net dideles gy
vates. Tyrinėtojai sako kad tie paukščiai pri
šokę prie gyvatės, griebia snapu ir nagais už 
galvos, išneša 200 pėdų ar daugiau į orą, ir pa
leidžia kristi. Gyvatė užsimuša ir tada sekre
torius ją sukapoja, sulesa.

KITAS GYVAČIŲ priešas yra Indijoje gy
venantis nedidelis žvėriukas, vadinamas mon- 
gusu. Tie žvėriukai išžudo daug pačių pavojin- 
kų gyvačių, kobrų. Kuomet kobra ir mongusas 
susiduria akis į akį, jie vienas kitam parodo 
didelį įširdimą. Kobra tuoj visu smarkumu 
puola mongusą bandydama nužudyti. Tas žvė
riukas švaistosi aplinkui iki gauna pagrobti 
gyvatę už galvos ir ją nužudo.

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

KAINA TIK 25c.

j
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“DIRVOS” REDAKTORIUS

K. S. KARPIUS
APIE

‘KELEIVIO’ MAIKIAI 
PERAUKŠTAI 

STATOSI

Pakliuvęs i Lenkų Nagus Vilniaus Veikėjas

PITTSBURGH, PA.
TREČIA DIENA PITTSBURGHE

(Tęsinys iš pereito num.)

rittsburghas Šeštadienio 
Naktį

VIDURMIESTIS KUR ĮVYKSTA DIDIEJI 
POTVINIAI, BET Iš KUR ŽMONĖS 

NENORI ŠALINTIS

Miesto linkui gryžtant Pranciškiečių Sese
rų vienuolyno, jau buvo po penktos valandos pa
vakario. Vaišnoras vežė mane per Liberty tu-1 
nelį, per kurį reikia įvažiuoti į Pittsburghą iš 
Pietinės Pennsylvanijos, jeigu nenori per kal
nus raitytis. Tas tunelis pakastas po vienu šį 
miestą supančiu kalnu ir įveda per Smithfield 
tiltą tiesiog į patį Pittsburgho biznišką centrą. 
Privažiavus šio tilto, pasiūliau Vaišnorui gryžti 
į savo biznį, o aš per tiltą ėjau į miestą, pasi
vaikščiodamas, nes oras buvo šiltas ir gražus.

šis tiltas stovi lygiai tokioje pat pozicijoje 
kaip Vytauto Didžiojo tiltas vedantis per Ne
muną iš Aleksoto į Kauną, beveik tokio pat il
gumo ir taip aukščio nuo vandens, tik šis yra 
jau senas tiltas.

Inėjau dar į kai kurias Pittsburgho krautu
ves pasidairyti, bet jau artėjo šešta valanda ir 
krautuvės ruošėsi užsidaryti. Pirkėjų jose pil
na — mat, šeštadienio vakaras, ir visada atsi
randa tokių kurie į krautuves eina paskutinę 
valandą, kas prikamuoja jų patarnautojus. - ,

Tetefonu paskambinau p. Pivaronams kad 
nelauktų manęs su vakariene. Sumaniau pasi
dairyti kaip Pittsburghas išrodo vakaro metu. 
Prieš septintą valandą jau temo. Jau krautu
vės buvo uždarytos, išskyrus vaistines, valgyk
las ir kitas tam tikras kurios būna atdaros iki 
vėlumai, ir pirkti atvykusieji su savo rišuliais 
išsivažinėję, apleidę miesto vidurį. Bet pradė
jo rinktis j miestą kitos minios — tie kurie įie
ško pramogų, pasilinksminimo.

Kaip tik sutemo, tuoj visomis pusėmis su
liepsnojo, sužėrėjo tūkstančiais elektros lempų 
ąpdabinti teatrai, kurie į save viliojo tuos ką 
rinkosi dabar. Kiti eina į viešbučius, kiti į res
toranus. Vėl prasidėjo gyvumas — sujudimas 
tų kurie palaiko miestą gyvą nakties laiku — 
iki vėlumos, kiek tik miesto taisyklės leidžia.

žmonės nori pasiljnksminimo, nors kiti gal 
ir perdaug, gal paskutinius savo pinigus pralei
džia tiktai smagumų j ieškodami. Vyrai su sa
vo žmonomis, ir jaunos porelės, susitinka mies
te ties sutartais kampais arba teatrais arba įs
taigomis. Vieni laukia savų žmonų ar mylimų
jų patys mieste per dieną dirbę; kiti, toli vieni 
nuo kitų gyvendami, susitinka čia; taipgi čia 
susieina, susitinka ir tie kurie slaptai mylisi — 
ir tokie kuriems uždrausta su kitu mylėtis — 
su svetima, arba svetimu....

Kaip tik susidaro porelė, tuoj ji lenda ar 
į teatrą, ai- į restoraną, ar į kabaretą, iš kurių 
per langus girdisi muzikos garsai.

Vaikščiojant biznišką miesto dalimi, prisi
miniau ir apie didžiuosius Pittsburgho potvi- 
nius: štai čia kur aš dabar esu, namai buvo 
apsemti iki antro aukšto — viskas buvo užpil
ta vandeniu, ši miesto dalis yra žema ir gali 
tarp Allegheny ir Monongahela upių, kurių van
deniui pakilus, tas baisus-žiaurus žmogaus jie- 
ga nesulaikomas pavojus palengva slenka ir už- 
slenka, dieną arba naktį, ir viską paėmęs į savo 
malonę be pasigailėjimo naikina.

Didieji pastarų laikų potviniai buvo Kovo 
17 d., 1936 m., ir Sausio mėnesio vidurį šymet.

Užėjau į Temple restoraną užvakarieniau- 
ti, išgavęs progą užkalbinau jo savininką pa
klausdamas kaip jį palietė tie potviniai.

Savininkas pasirodė yra žydas iš Austrijos, 
Amerikon atvažiavo 1907 metais, o Pittsburghe 
apsigyveno nuo 1919 metų. Jis papasakojo kad 
1936 metų potvinio laiku vanduo pradėjo užsem- 
ti nakties laiku, per naktį taip smarkiai pakilo 
kad ryto metą biznius turintieji į savo įstaigas 
atsiirė valtimis. Jo valgykloje vanduo pakilo 
net devynias pėdas aukščio — taigi viskas, vis
kas buvo sunaikinta, o jo tik prieš tą potvinį 
buvo naujai įsirengta.... Prisiėjo išnaujo at- 
sisteigti, išnaujo pradėti gyventi, šių metų po- 
tvinis apsėmė tik skiepus.

Po potvinio viskas buvo tik sutižę lentga- 
lia’i kas buvo iš medžio, nes klijai pasileido, su
iro; visi kiti dalykai buvo sugedę, sienos iširu
sios, grindys sugedusios, reikėjo naujas dėti, vi-; 
sas reikmenis naujas pirkti....

Gatvės per daug dienų buvo pilnos vištakių 
padargų, baldų ir prekių iš krautuvių išplautų. 
Reginys buvo liūdnas ir slopinantis, sakė val
gyklos savininkas.

Bet žmogus nebėga iš pavojaus. Kur kartą 
koją užkėlė ten ir pasiryžęs būti, kad ir žūti 
toje vietoje reikėtų. Nežiūrint kaip baisus ir

PITTSBURGHO MIESTO MAYORAS

Cornelius D. Scullv

nuo 
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dainuojate
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neišvengiami gamtos pavojai yra, žmogus 
jų nebėga. Juk nėra užtikrinta kad negali 
ti kitų dar didesnių potvinių, nėra užtikrinta 
potviniai negali būti kas metą ir kas metą nai
kinti žmogaus turtą, bet žmogus sėdi savo pasi
rinktoje vietoje vis žiūrėdamas į geresnę ateitį. 
Turi viltį kad daugiau potvinių neužeis.

Pittsburgho srityje yra daug kalnų, galėtų 
numoti ranka į tas grąsinančiąs upes ir palikti 
tas žemumas. Tačiau nei vienas' to nepadarė, 
visi kurie turi biznius centre žemumose, laikosi 
jų įsikibę.

Degtinės parduotuvės Pittsburghe, kaip ir 
visoje Pennsylvanijoje, yra pačios valstijos už
laikomos, privatinių parduotuvių steigti nelei
džia, pasakojo tas Žydas.

Pavakariehiavęs, sumaniau užeiti į Stanley 
teatrą pasėdėti porą valandų ir pažiūrėti kaip 
įrengti Pittsburgho teatrai.

Iš teatro gryžau pas p. Pivaronus. Šį va
karą sutarėm kur rytoj važiuosim, nes sekma
dienis, pats Pivaronas turi daugiau liuosesnio 
laiko.

Jis buvo susitaręs su kitais komiteto nariais 
rytoj važiuoti į Lietuviškas Tautiškas Kapines 
šio-to pažiūrėti, nes yra kapinių komitete, taigi 
ir man buvo gera proga pamatyti tas plačiai ži
nomas laisvas Lietuvių kapines.

Prie to, sutarėm nuvažiuoti ir į Lietuvišką 
Ūkę, kurią Lietuviai keli metai kaip įsigiję ir 
kur laiko savo piknikus ir šiaip nuvažiuoja lais
vą laiką praleistą.

Seka: LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS. 
LIETUVIŠKA UKĖ-KLUBAS.

i

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

IŠNIEKINTOS
VĖLIAVOS

Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynes, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
(Už abi knygas reikia pridėti 25c persiuntimo 

kaštų. Siųskit pašto ženkleliais)

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ______________________ 10®

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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PER TVORA1
PASIŽVALGIUS

NETOLI KALĖDOS <

' KONSTANTINAS STASYS

“Keleivio” Maikiai (taip Mai
klai, ne Mulkiai) kartais pa
rašo šį-tą apie Vilnių, kad pa
sirodyti jog ir jiems neva Vil
niaus likimas rupi. Gruodžio 
1 dieną ta Bostoniškė “bendro
jo pronto” gazieta bando su
kritikuoti Dr. Juškos, kuris yra 
Vilniui Vaduoti Sąjungos pir
mininkas, pasakymą kad “Vil
nius Lietuvai gryš, nes Lenkai 
negali nugalėti Lietuvių, Gu
dų, Ukrainiečių tautinio susi
pratimo.”

“Keleivio” štabui tokia min
tis nesuprantama, nesupranta
ma dėl to kad tie Maikiai tiek 
dar nesubrendo kad galėtų su
prasti kas tai yra “nenugali
mas tautinis susipratimas.” 
“Keleivio” Maiklams Vilniaus 
klausimas atrodo daug papras
čiau: “norint, kad Vilnius gryž- 
tų atgal prie Lietuvos, reikia į 
atsteigti Lietuvoje demokrati
nę tvarką, reikia iššluoti fašis- į 
tinę diktatūrą”.

Bravo, Maikiai,
kaip 100'( bolševikai, 
pavelykite jūsų paklausti, 
Jus, Maikiai, veiktumet 
demokratine tvarka, jeigu
gautumėt? Prisipažinkite, juk 
jums iš tikrųjų demokratinė; 
tvarka nerupi, jums tik kokio 
Bimbos diktatūra yra aukščiau
sias tikslas. Turėjote gi 1926 
metais Lietuvoje demokratinę 
tvarką, bet nemokėjote ja nau
dotis arba jos nebranginote; 
demokratinė tvarka jūsų ran
kose virto į kepurių karinin
kams daužymą, pataikavimą, 
Lenkų mažumai (Pilsudskiui) 
steigiant peoviakams Lenkiš
kas mokyklas.

“Poor devils” tie Maikiai; 
jūsų rekordas Lietuvoje per-j 
daug juodas, kad kas jūsų i 
demokratiškoms pretenzijoms 
bepatikėtų. Turėjote 
bet nesugebėjote: pasirodėte; 
tikri Maikiai, o jūsų nekenčia
ma Prezidento Smetonos val
džia išgelbėjo Lietuvą iš an- 
arkijos ir Lenkų pavojaus.

Sakoma kad auksinė proga I J. Jakubauskas, senas senukas, 
tik sykį tepasitaiko; ją pralei
dęs, kitos nebejiešTok. Taip 
ir Bostono Maiklams patariu: 
jei nesate bevilčiai apakę, mo
kykitės, bet nebandykite kitus 
mokinti.

buvęs Vilniaus Lietuvių Tau
tinio Kųmiteto pirmininkas, 
žymus Vilniaus krašto , Lie
tuvių veikėjas, Lapkričio 4

d. Lenkų nubaustas. Len
kai dar kelia jam kitą, poli
tišką bylą, norėdami jį visai 
nukankinti.

DIRVOS VAJAUS EIGA
Dabar laikas išrašyti Dirvą Kalėdų Dovanų į 
Lietuvą, ir draugams ir giminėms Amerikoje

Dirva gauna skaitytojų iš 
plačios Amerikos — iš rytų ir 
vakarų, neskaitant jau vieti
nių, kurių- vis dar atsiranda 
Dirvos neturinčių.

Štai vėl pluoštas gerų Lietu- 
progą, i VK’ stojusių į Dirvos artojų ei- 

•- j les:
Juozas Karpavičius, biznierius, 

užsirašė Dirvąsau.
Margarcta Seilius, vietinė, iš

rašė, Juozui Pečkiui, vieti
niam.

pasiryžo skaityti Dirvą ir 
atsilankęs į administraciją 
užsimokėjo prenumeratą.

Louis Baličkas, vietinis, išsira
šė Dirvą ir nusipirko knygą 
“Baudžiava”.

Juzė Bylienė, vietinė, išsirašė 
sau ir savo seserei į Detroit.

Mrs. Joe Davis, išsirašė Dirvą 
į tolimą Ffaser, Iowa.

<<
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Štai netoli jau Kalėdos! 
Reiktų dovanas kam pirkti, 
Bet tam žmogui visos bėdos 
Kad negauni niekur dirbti.

Kliaučiai jau senai sustojo, 
Kitur dirbtuves uždarė, 
Pinigai išieikvojo,
Dar ir skolos prisidarė.

Taip pat kitos išdirbystės 
Labai mažai darbo turi, 
O čia pati su vaikučiais 
Tik iš tavęs laukia, žiuri.

Kur tu žmogus centą gausi, 
Kad karvutė jau užtruko? 
Namo gryždamas po algai 
Neištenki ant šnapsuko.
Vaikas prašo pirkt paltuką, 
Duktė naujų čeverykų. 
Pati nori gaut šuniuką 
Ir dar daug kitų dalykų.
O vyriškis, taip kaip banka, 
Visiems
Jau jo
Visiems

VEVERSIAI daug kartų 
vo bandoma atgabenti ir 
veisti Amerikoje, tačiau jie 
išgyvena, išnyksta.

bu- 
už- 
ne- i

VISUOTINAS KRIS
TAUS VIEŠPATA

VIMAS

Šiandien išsiskirkite katram 
jus norit tarnauti: ar Dievui 
ar balvonams, nes Viešpats 
bus karalius ant viso 'pasaulio. 
Šv. Rašto tyrinėtojai pridedam 
angelų giesmės žodžius kurie 
kalba apie Dievo Didžiojo do
vaną žmonijai. “Štai apsakau 
jums linksmybę didę, kuri bus 
visiems žmonėms: Garbė ant 
aukštybių, o ant žemės ramy
bė žmonėms geros valios”, šv. 
Luko 2 per. 10-4 e.

Šitas puikus tekstas išreiš
kia Kristaus viešpatavimo pil- Į 
numą, kuomet visos tautos bus 
l)o Jo valdžia ir priežiūra. Da
bar Biblijos tyrinėtojai supran- Į 
ta Dievo tikslą, padaryti visą 
žemę garbinga, apleistas vietas 
paversti 
ryti kad 
lynai ir 
vaisinga 
das bus . _ 
Dovydo, 67 pr., 7 e. Ir kiekvie
nas Jėzaus krauju atpirktas, 
kuris Dievo paskirtu laiku bus 
iškeltas iš kapų ir išgelbėtas 
iš mirties ir gaus progą aptu
rėti amžiną gyvenimą.

Šitą pranešimą apsakė visi 
Dievo pranašai. Šv. Petras ir
gi sako. Iki laiko pataisymo 
visų daiktų kuriuos buvo apsa
kęs Dievas per burną visų 
šv. pranašų nuo pasaulio pra
džios. Darbai Apaštalų 3 per., 
21-22 e.

Brangus prieteliai, musų ka
ralius bus Kristus.

Skelbia S. B. S. D.
W. S. S. K. Cleveland, O.

(Skelbimas)

į derlingą žemę, pada- 
tyrai žydėtų kaip gę- 
kad žemė butų taip 

kad per ją Dievo var- 
pagarbintas. Psalmės

Pittsgurgh,
l1
i

iš Detroit, I
iš Detroit,

iš Chica-

Joseph Greičius, iš Pittsburgh, 
Pa.

Pranas Lučkus iš
Pa.

Juozas Alkiewicz, 
Mich.

Andrius Joches,
Mich-

Marė Dužinskienė, 
go, III.

Julė Valaitis, iš Chicago, III.
Antanas Tani uly nas, iš Bos

ton, Mass.
Jonas Poškus, Jr., iš New Bri

tam, Conn., prisiuntė naują 
prenumeratą Kazio Zadzaus- 
ko.

Ona Brazaičiutė, iš Pittsburgh, 
Pa., išrašė Dirvą savo tėvui 
Kaziui Brazaičiui, į Lietuvą. 
(Prenumeratą prisiuntė J. 
Saulis.)

Juozas Bačkauskas, iš Searles, 
Man., Kanados, išsirašė Dir
vą sau ir tėvams į Lietuvą.

»,

turi išmokėti, 
algos neužtenka, 
negal’ ištęsėti.
pati pyksta, niurna,Tuomet

Vyrą tinginiu vadina,
Jį kolioja visa burna — 
Baisiai žmogų sukankina.
Taip,' štai, žmogus čion 

atvykęs
I tą brąngią laisvės salį, 
Lieka n akam nebetikęs
Ir ląisMįįji gyvent negali...

e. Ku Ku.
-P

MA J BROLIS Pruseiką
Vilnyje vapsi:

“Į Chicagą sugužėjo iš ryti
nių valstijų tautininkų šulai 
(Tysliava, Laukaitis).

“Ten jų popieriai prasti....
“Chicagoj, ant Vanagaičio 

Vargonų ir Sandaros kamaroj 
jie, taip pat, pajus savo izolia
ciją nuo Lietuviškų minių.

“Už tai jie
kiai rėkauja, 
bėdos”.

D IEVA
Cleveland, Ohio6820 Superior Avė.

LISTO:

Duokit Elektriškos Dovanas __ ir
bukit tikri kad jos patenkins—jos 
yra moderniškos, gražios, naudin

gos, patvarios, populiariškos.

dabar taip smar- 
Tai riksmas iš

Iš to išeina
Pruseiko bėgimas net j Kali
forniją buvo turbut dar dides
nis žygis “iš bėdos”.

Kokia bėda Pruseiką spaudė 
atsimenu iš jo sklokos dienų: 
kai pas sklokininkus nučiulpė 
paskutinius kaulelius ir jie li
ko sausi, nabagas vėl metėsi 
atgal į “košernųjų” lovį. Bet 
ir čia daug parašo neranda, tu
ri net farmerių patvartėse dy- 
linėti, .. .

kad mano brolio

THE ELECTRICAL LEAGUE *

PASIRINKIT Iš ŠIO
Refrigerator Range Roaster
Toaster Mixer Heater
Ironer Clock Washer
Percolator Radio Cleaner

Sight-Saving Lamp *

n

»

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL D1RECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. __ HEnd. 9292

*
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VIENYBĖJE Tysliava sako:

“P. Grigaitis, reikalaudamas 
Lietuvai ciyilės metrikacijos, 
aiškina kad Lietuva be Ameri
kiečių pagalbos nebūtų nepri
klausomybę atgavus.

“Taip, Amerikiečiai prisidė
jo prie Lietuvos nepriklauso
mybės iškovojimo, bet tik ne 
‘progresistai’. Lietuva jau bu
vo nepriklausoma ir Steigia
masis Seimas sušauktas, o Gri
gaitis dar vis tebekvaksėjo a- 
pie ‘apsisprendimo teisę\ 
nepaisant apie 
kodilo ašaras 
tuvos Laisvės 
Amerikoje.”

Kai darbai
Grigaičiui girtis 
bau”.... /

jau'
tų žmonių kro- 
apverkiant Lie- 
Paskolos bonus

nudirbti, bepiga 
“ir aš dir-

J. Žemantauskas
NOTARAS

/•■' “Dirvos” Agentas”--
130 Congres^s Avenue 

VVaterbury, .Conn. i
T
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APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
MIRIMAI

JUOZAS KARPAVIČIUS

Juozas Karpavičius yra pla
čiai Clevelandiečių Lietuvių ži
nomas, pirmiau per eilę metų 
buvo moteriškų rūbų siuvyklo
se perdėtiniu (foreman), o da
bar kelintas metas varo savo 
biznį, turi didelę užeigą 2104 
Lorain Avenue, vakariniame 
gale Lorain-Carnegie tilto. Jo 
įstaiga yra toliau nuo rytinia- 

. me miesto krašte gyvenančių 
Lietuvių, bet ten nuolat užva
žiuoja Lietuviai jį palankyti, o 
vakarinio miesto krašto Lietu- 
nors redaktoriaus tėvas yra

Juozas Karpavičius paeina 
iš Lietuvos iš Budažerių kai
mo,. Vilkaviškio parapijos ir 
apskričio. Giminystės su Dir- 
Suvalkietis, ir dabar prie Vil
kaviškio gyvena redaktoriaus 
dėdė, Antanas Karpavičius.

Iš Lietuvos Karpavičius iš
važiavo 1901 metais, per Eit
kūnus. Porą metų gyveno An
glijoje, Škotijoje, ir 1903 me
tai, Liepos mėnesį, atvažiavo į 
Suv. Valstijas.

Vedė Clevelande, Marę Vla- 
dislavičiutę, 1908 metais, ir da
bar jau turi suaugusius vąikus: 
Juozas, Povilas, Jonas, Jurgis, 
Viktorija.

Jo žmona taipgi yra Cleve
lande gimus.

Lietuvoje gyvena brolis An
tanas, Steponų k., Vilkaviškio 
aps., ir sesuo, Ona, Budviečiuo-
se.

Ankstyvose savo Clevelando 
gyvenimo dienose Juozas Kar
pavičius priklausė prie Lietu
viškų draugijų. Lietuviui ta
da gyveno apie St. Clair ave
nue ir E. 21 street, kur rado
si senoji Lietuvių bažnyčia. 
Tada klebonavo Kun. Paukštys, 
paskiau Kun. Halaburda. Lie
tuviai tais metais sako pradė
jo labiau į Clevelandą važiuoti. 
Seniau darbai Clevelande buvo 
sunkus ir paprasti. Paskiau 
nuo 1905 metų pradėjo čia įsi
steigti rūbų siuvimo industri
ja, į kurią perėjo daug Lietu
vių. Taip ir jis pateko į rub- 
siuvyklą, išmoko gerai amato 
ir būdamas gabus tapo paskir
tas į užvaizdas.

Dabar yra pasekmingas biz
nierius, draugiško budo žmo
gus, dar vidurinio amžiaus, ne
pasiekęs 50 metų.

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 dyka . Atmin
kit ' eštadienio vakarą,. Gruo
džio 18.
—;—;--------- 77
Iškilmingas Atiaa>"’mas 

BLACK CAT 
CAFE
— naujoje vietoje — 

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

šeštadienį, Gruodžio 18 d.
Muzika, šokiai.

A. ir J. čiapai, Sav.

Nori Suirutės Darželyje
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungoje iki šiol viskas ėjo 
nepartiviškai, Darželyje kartu 
darbavosi tautininkai ir kata
likai atstovai.

Bet pastaru laiku susirinki
me vienas cicilikėlis atėjęs no
rėjo nuvesti visą Darželį į jų 
kokį ten kermošių. Darželio 
atstovų diduma pasipriešino ir 
tas atmesta.

Bet išrodo kad su cicilikais 
išvien dirba ir tūli kurie save 
vadina katalikais: štai tas at
garsis jau pasirodė toje “ki
toje gazietoje”. r>r>_
ri kad Darželio 
cicilikai darbą 
kaip nurašo:

“Kultūriniame 
sirodo kad daugeliui atstovų 
socialai yra ‘tref’. štai ir čia 
partiviškumai pradeda nosį 
kišti. Sarmata!”

MARIJONA KBRŠIENĖ
Gruodžio 9 d. mirė našlė, 

Marijona Keršienė, sulaukus 
senatvės. Po tėvais buvo Alek- 
sandravičaitė. Paėjo iš tur
tingos šeimos Trakų apskričio. 
Palaidota Gruodžio 13 d. Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 
Gedulingas pamaldas ir egzek
vijas laikė trys kunigai. Baž
nyčioje dalyvavo didelė minia 
žmonių, ir daug palydėjo į ka
pines. Prie laidojimo pasitar
navo graborė Della Jakubaus
kienė.

Velionė paliko išaugintus 
gražius vaikus: sūnūs Anta
ną Grigą, ir Advokatą Petrą 
Keršį; dukteris Marcelę Ma
ciulevičienę, Agotą Mikalaus
kienę, Katrę Maldonienę, Adol
finą Martinkienę ir Antaniną 
Azburnienę. Visi Amerikoje. 
Lietuvoje gyvena vienas sū
nūs, Adolfas Keršis.

Velionė buvo ramaus budo, 
gera katalikė bei Lietuvė. Sir
go ir mirė pas jauniausį sūnų, 
Adv.' Petrą Keršį, kuris ir rū
pinosi jos laidojimu.

Adv. Keršis varde savęs ir 
savo brolių ir seserų ačiuoja 
Kun. Vilkutaičiui, Šv. Jurgio 
parapijos klebonui, jo asisten
tams Kun. Sofranec ir Bartis, 
vargoninkui Greičiui, graborei 
Jakubauskienei, grabnešiams ir 
visiems tiems kurie prisiuntė 
gėles ir atsilankė į šermenis 
bei palydėjo į kapus.

Lai velionė ilsisi ramiai šio
je išeivių šalyje. Reporteris.

PASKYRĖ MILIJONĄ 
ŠELPIMUI

Ohio valstijos legislaturoje 
pravestas Lietuvio atstovo Jo
no T. DeRighter pasiūlytas bi- 
lius skirti reikalingiems Ohio 
apskričiams bedarbių šelpimui 
milijoną dolarių. Atstovų bu
te, kurio nariu yra pats De
Righter, tas bilius perėjo var- 
gais-negalais, bet senatas pra
leido 30 prieš 0. Gubernato
riui pasirašius tas bilius ineis 
galion.

Cuyahoga apskritis iš tų pi
nigų nori gauti $600,000.

Cuyahoga apskrities viešų 
darbų darbininkai šiuomi už
tikrinami kad gaus Kalėdoms 
užmokestį už darbą, už kurį 
iki šiol nebuvo iš ko mokėti.

Sulyg to DeRighter biliaus, 
tas milijonas dolarių turės bū
ti atskaitytas iš 1938 metų šel
pimo reikalams skiriamų pini
gų. .

Darbams sumažėjus Cleve
lande pradėjo nauji žmonės 
kreiptis į miesto valdybą jieš- 

pagalbos.
5,000 šelpiamų asmenų 
pervesti į WPA viešus 
kad ten jie užsidirbtų 
imti pašalpą nieko ne-

kodami
Apie 

norima 
darbus, 
vietoje 
veikiant.

Dirvos

Kalėdinis Balius
Dovanai Skaitytojams

J T

Matyt jie no- 
organizacijoje 
ardytų, štai

Darželyje pa-

Mat, “sarmatina” tuos ku
rie nenori Darželio darbe so- 
cialistėlių politikos ir ergelių. 
Kurie su jais turėjo reikalų, 
gerai cicilikus žino. Jeigu tie 
poneliai nori su cicilikais drau
gauti ir dirbti jų niekas ne
trukdo, lai eina pas juos. Bet 
Darželio darbe tų ardytojų ir 
išgamų nereikia! Liets.

pjlPPODROMg

RADIO SVEIKINIMAI
Gruodžio 23 d., nuo 10 vai. 

vakare, iš radio stoties WGAR 
bus Kultūrinių Darželių Lygos 
radio programas, kuriame visų 
tautinių Darželių pirmininkai 
pasakys sveikinimus Angliškai 
ir savo kalbomis.

REMKIT TUOS KURIE 
REMIA DIRVĄ

Dirvoje telpa skelbimai 
rių įstaigų kurios parduoda ir 
turi reikmenis kokių tik jums 
kada prireikia.

EIKIT PIRKT į tas vietas 
kurios skelbiasi Dirvoje — pa- 
remkit jas, nes jos remia ir 
padeda jums palaikyti jūsų 
laikraštį Dirvą.

Tik peržvelgkit skelbimus: 
rasit juose visokių krautuvių 
kurios užlaiko jums reikalingų 
prekių.

Ypač jos gerai pasiruošusios 
aprūpinti jus Kalėdiniais reik
menimis.

įvai-

Senieji Lietuviai Muzi
kantai, Atsiliepkit

Alo visi seni iš Lietuvos at
vykę muzikantai: skripkoriai, 
armonikistai ir kitokie! štai 
atsiranda puiki proga ir jums 
pasižymėti!

Kaip jau žinote, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio naudai yra 
rengiamas didelis Talento Va
karas Vasario 13 d. Lietuvių 
salėje. Tame programe daly
vaus jaunimas ir suaugusieji, 
ir nutarta pakviesti visus se
nus Clevelando Lietuvius muzi
kantus kokie kokius instru
mentus moka groti.

Kas iš senųjų žino kitus sa
vo draugus, užkvieskit, suda
rykit savo duetus: smuiko, ar
monikos ar kitokius 
dykit savo gabumais 
rengime!

Jauni vaikai kurie 
strumentu griežia prašomi įsi
rašyti į šį Talento programą.

Pranešimus apie savo daly
vavimą paduokit bent kuriam 
komisijos pariui: K. S. Kar
pius, Stella Ivinskaitė, Julė Sa- 
lasevičienė, Pranė Vaičiūnienė, 
Juozas Stagniunas.

N e v ė luokit užsiregistruoti, 
nes pavėlavusiems gali progra
me nebūti vietos.

Visas šio parengimo pelnas 
eis Darželio naudai.

ir pasiro- 
tame pa-

kokiu in-

Atsibus sekmadienį —antrą Kalėdų Dieną

Gruodžio-Dec. 26,1937
LIETUVIU SALĖJE

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

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

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

• Įžanga į šį balių skaitytojams dykai. — Pašaliniams įžanga 35c. •
Tikietus gaukit Dirvos Administracijoje dabar — išanksto

Specialiai Kalėdoms

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

VICTORIA THE GREAT
Labai įdomi istorinė drama, 

“VICTORIA THE GREAT”— 
iš Anglijos istorijos, pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Gruodžio 18.

Karalienę Viktoriją vaidina 
Anna Neagle, nauja pastarais 
laikais praskilbus artistė, gi 
Princą Albertą puikiai vaiz
duoja Anton Walbrook.

Per šią filmą publika plačiai 
susipažins su gyvenimu tos 
buvusios garsios Britų Impera
torės.

“Victoria the Great” skaito
si vienas iš didžiausių ir ge
riausia pagamintų filmų.

NUŠOKO NUO TILTO
Gruodžio 12 d., Delle Balzow, 

31 metų mergina, nušoko nuo 
Superior avenue aukštojo tilto 
ir nukritus apačioj užsimušė.

• VASARIO mėnesį Fede- 
ralė valdžia iškels iš Clevelan
do į Detroitą Ohio-Michigan 
distrikto alkoholio kontrolės 
skyrių, su apie 75 tarnauto
jais. Clevelandui tai bus nuo
stolinga.

■fe ■ ■

• STANDARD BANK ža
da Kalėdoms mokėti dali savo 
depozitoriųf uždarytų pinigų.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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.

SUTAUPYK $20

Duokit Kalėdų Dovan s!
Kurias Įvertinas ir kurios Bus Naudingos

Magic Chef Gaso Pečius

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

PYTHIAS 
CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid 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, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

MARŠKINIAI $1.00 ir aukš. 
visų stilių ir išdirbimų.

KAKLARAIŠČIAI 65c
2 už $1.25.

Sudėti į gražias dovanų dėžes.
KAKLINIAI 69c ir aukščiau 
vienų spalvų ir maišytų, šilki

niai ir' vilnoniai.
6 bonkos

(3)

Co.
Street

PIRŠTINĖS pora $1.50
visokių mėgiamų spalvų 

su šiltu vidum ir be.
SPORT SVETĘRIAI 
ir

1.50
aukščiau. Visokių pavidalų.

KOJINĖS pora 39c.
3 poros už $1.10 

gražios šilkinės kojinės
PAŽAMAS $1.19 ir aukšč. 

Broadcloth užsimaunami ir 
užsegamų stilių.

DIRŽAI ir SAGTYS $1.00 
Specialis papiginimas

NOSINAITĖS dėžė $1.00 
gryno lino, gražios su ati

tinkamomis raidėmis
APSIAUSTAI VYRAMS $2.95 

Gražųą šilti blanketiniai 
apsiaustai.

Jūsų Ekstra Sutaupymas!

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

arba D. C. jiega.

$1.19
plakščias viršus 

Patiesalai ir užtieslai po — 39c

Mes Duodame
EAGLE STAMPS

Prosijama Lenta

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

IFOUR STAR CAFF4
★ ★ ★ ★ i

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS I
Duodama Geras *

valgis. Ž
MUZIKA PENKTADIENIO X 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. * 

? JOHN MEYER | 
į- Telef. ENdicott 9162 X 
Ž 6512 Hough Avenue į

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

■H■

Daugybė kitų naudingų ir praktiškų dovanų 
pasirinkimui — viskas sudėta gražiose dėžėse

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

THE KRAMER & REICH CO Greitai įšyla ir švelniai dirba. 
Pritaikytas dėl A. C. arba D. C. 

jiegos.

6 Svarų Elektriškas 
Prosas — 98c Novelty 

Lempos 
97c

ir aukščiau

7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

6 
iš

Drip-O-Lator 98c

puodukų didumo. Pasirinkimas 
trijų skirtingų rusių. Gražus 

indas. Aluminum viršus.

Karpetams Šluotuvas

WESCO STIKLINIS
COFFEE MAKER

97c
5 puodumų didumo

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

O |

■ I
■ i
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

... .................................................................. .. ...................................... ..

EASY WASH MACHINES
GAUSIT 20% NUPIGINIMĄ 

ant naujų grindinių modelių

su Bali Bearingais
$2.19

bearing ratai—rainus, ty- 
Pilno didumo, visas 
tvirtais sustatytas.

Bali 1 
kiai dirba, 
gerais ir ____

Busit juo patenkinti.

ADDISON HARDVVARE CO
7318 VVade Park Avė.

EASY SKALBTUVAI PROSAI
HEnderson 6035

SPARTON RADIOS



DIRVA 7

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

SEIMO SPECIALĖ SESIJA
KAUNAS. — Gruodžio 3 d. 

Lietuvis Seimas užbaigė ru
dens sesiją. Valstybės Prezi
dentas sušaukė nepaprastą se
siją nuo Gruodžio 7 iki 22 d. 
septyniems svarbiems įstaty
mams apsvarstyti.

Lietuvos Laivynas įsi
gyja Naujus Laivus

UŽDARĖ
~ VILNIUS. — Nuo 1914 me
tų čia veikė “Lietuvių Labda
ringa Draugija”. Ta draugi
ja tarp kitko išlaikė kelis ben
drabučius, kuriuose gyveno ke
li šimtai neturtingų tėvų vai
kų, ėjusių Vilniuje mokslus.

Dabar Lenkai uždarė šiuos 
bendrabučius, liepdami vaikams 
išsiskirstyti. Vaikai išmesti j 
gatvę turės gryžti pas tėvus 
ir dauguma jų atsisakyti nuo 
mokslo.
i Vilniaus storosta Gruodžio 

3 d. nubaudė 22 Lietuviu po 
10 iki 250 zlotų už Lietuvos 
Himno giedojimą Rasų kapinė
se Vėlinių Dieną.

VYRIAUSYBĖ IR 
DARBININKAI

KAUNAS. — Gruodžio 5 d. 
įvyko Darbo Rūmų plenumo 
suvažiavimas. Vyriau sybės 
vardu suvažiavimą sveikino 
Vidaus, Reikalų Ministeris Gen. 
Čaplikas. Savo žodyje jis pa
reiškė: “Vyriausybė siekia tik
slo kad visiems musų Tėvynėje 
butų jauku, sotu ir gera gy
venti. Sulyg išgalės aprūpi
nami 30,000 pramonės ir 150,- 
000 žemės ūkio darbininkų. 
Viešiems darbams Iždas kas
met skiria per 3 milijonus li
tų.”

Suvažiavimas išrinko delega
ciją, ‘kurią ‘priėmė Valstybės 
Prezidentas, dalyvaujant Mini- 
steriui Pirmininkui ir Vidaus 
Reikalų Ministeriųi. Darbinin- 
kai-delegatai padėkoji) Valsty- 

v bes Prezidentui už nuolatinį 
Vyriausybės rūpinimąsi darbi
ninkų reikalais, už išleistus 
darbininkų ekonominei, sociali
nei ir kultūrinei, būklei gerin
ti įstatymus ir už įsteigtas so
cialines įstaigas.

Nutarta steigti darbinin
kams poilsio namus, taupomas 
ir skolinamas kasas, švietimo 
kursus, išplėsti esmą nemoka
mą teisinę 
ti įvairius

Kaune, 
iha nauja
bus priglausta 250 liguistų se
nelių. Jiems bus teikiama ir 
medicinos pagalba.

Gruodžio 5 ir 6 dd. 
vargšų žiemos pagalbai 
ta 15,000 litų pinigais 
maišų drabužių.

I

Papuoškit Namus Elek
tra Nušviesta Kalėdų 

Eglaite
Kalėdų laiku kiekvienas ban

do papuošti savo namus, seno
višku papročiu, 
tč ir vainikai 
visuose beveik 
se namuose.

Kitados eglaites puošdami 
naudodavo žvakutes. Dabar 
jau naudoja elektriškas lempu
tes įvairių spalvų, kas yra ir 
saugu ir gražu.

Prie to, šios elektros lem- 
pusės galima po Kalėdų nuim
ti ir su kitais papuošalais lai
kyti iki kitų Kalėdų, metas po 
meto.

Kalėdų eglai- 
galima matyti 
krikščioniškuo-

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

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

PAJIEŠKAU savo giminių— 
Onos žagureikiutės ir Aniceto 
Jackausko. Prašau atsišaukti. 

Ona Janušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland. O.

Rodies Pet Shop
Kanarkoms ir kitokiem s paukš
čiams sėklos, šunims maistas ir 
kiti reikmenys gaunami pas mus. 

Kreipkitės kada prireikia.
8112 St. Clair Avė.
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Ir tame augime jau- 
rizikingi eksperimen- 
tvirta sistema. Ne
iškarto perdideli lai-

Gėlių Parduotuvė
TIK VIENA PARDUOTUVĖ

Jas. A. Slapnik, Jr.
F L O R IS T

pagalbą ir išrupin- 
papiginimus.
Žaliakalnyje stato- 
prieglauda, kurioje

Kaune 
surink- 
ir 250

t EVA’S
ž Dry Cleaning
t Senas Drapanas padarom 
f kaip naujas, išvalom ir 
T šutai som.
į
| EVA PETRAITIS
i 6702? Telef.

Superior Avė.
HEnderson 5699

4
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Kalėdų
Dovanas pas mus

Pirkit

LOUIS EISENBERG
HARDWARE

žaislai
Padargai
I’yrex
Peiliai
Namams Reikmenys
Sporto Dalykai 
Elektriški Padargai

Frigidaires
Apex Skalbimo Mašinos 

Grand Pečiai 
Apex Prosytojai 
Sherman Pečiai 

Vacuum Valytojai 
Kabinetinės Sinkos

(Parduodam jums prieinamu išsimokėjimu)
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MUSŲ 34-TOS KALĖDOS
Antrašas

1169 EAST 79th ST. ENdieott 3805
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New York. — Lietuvos Bal
tijos Lloydas, laivyno bendro
vė, nors jauna bet, matyti, ge
roje vadovybėje. Palyginti su 
mažomis lėšomis (3,500,000 li
tų akc. kapitalo) vystosi ir pa
rodo žymų progresą. Kaip ir 
visos Lietuvos akcines ar ko- 
operatyvinės bendrovės, ji žiu
ri ne maksimum naudos šian
dienai savo bendrovei atsiek
ti, bet žiuri į ateitį ir siekia 
aukštesnių, valstybinių užda
vinių: užauginti savo Lietuviš
ką sveiką prekybinį laivyną.

Lietuvoje pasiryžusių, drą
sių, jurą mylinčių vyrų ne
stinga. Vyriausybė jiems pa
dėjo išeiti mokslus ir atlikti 
plaukiojimo praktiką svetimų 
šalių laivuose ir mes dabar jau 
turime savo branduolį kapito
nų ir jų pagelbininkų. Kiek į 
stinga aukštesnių specialistų i 
mašinų srityje, bet ir čia jau 
pasiųsti į užsienius išeiti mok-! 
sius, ir ta spraga jiems sugry- 
žus bus užpildyta.

Drauge su savo specialistų ( 
augimu auga ir prekybinis lai
vynas, 
čiasi ne 
tai bet 
perkami
vai, kuriems tuojau gal nebū
tų nei prekių,, nei savo vadų, 
bet įgyjant sekantį naują lai
vą jieškoma tokie kuriems tuo
jau yra darbas ir prityręs va
das.

Taigi, ir šiandien gavome 
žinią kad Lietuvos Baltijos 
Lloydas vėl įgijo naują, jau 
septintą laivą apie 2430 netto 
reg-. tonų, statytą tik 1931 ma
tais. Drauge su kita Klaipė
dos firma, Lietuvos prekybinis 
laivynas turi jau dešimts nuo
savų laivų. Jau ir dabar ‘Mai
stas’, ‘Pienocentras’, be rekla
mos, be trukšmo siunčia didelę 
dalį savo eksį)orto per savo uo
stą Klaipėdą ir savo laivynu.

Mažai kas žino kad jau ir 
prekės einančios pas mus į 
Ameriką dalinai eina Lietuvos 
Baltijos Lloydo laivais iki Ant
verpeno ir tik čia perkrauna
mos į kitus okeaninius laivus 
—taigi, dalis krovinių jau ati
tenka Lietuvai.

Didėjant laivų tonažui, didė
ja ir galimybės, auga ir užsi
mojimai. Esame tikri kad jau
nos musų laivyno bendrovės 
vadovybė jau dabar galvoja 
kada ir kaip ji siųs savo pirš- 
lius-laivus į Ameriką. Tai jau 
ne svajonė bet artimiausių me
tų reali užduotis. Beabejo, to 
savo tikslo atsiekimųi ji didins 
savo akcinį kapitalą, o gal da
lį tų akcijų užleis ir mums 
Amerikiečiams. Piršliai neat
eis tuščiom rankom, bet iki to 
laiko jau turės gražią flotilą 
nuosavų, niekam nepraskolintų 
laivų. G. K.

Y- V Y-

MARTYNAS YČAS buvo su- 
I sirgęs plaučių uždegimu. Jau 
sveikta.

MES SPECIALIZUOJAME
VESTUVIŲ IR KITOKIŲ 

BUKETŲ DARYME

6620 St. Clair Avė.
Tel. HEnd. 8824 ---------- --------------- ---------- *--------- -

CIGARAI KALĖDŲ 
DOVANOMS

50 rankų darbo Cigarų dėžė $ J 
švelni pypkei taboka 

50c svaras.
C1GARETAMS TABAKAS

Turkiškas mišinys 50c Vi 
Importuotos ir naminės pypkės 

populiarėmis kainomis.

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario Street, 

Kampas High. Cleveland.

F R A N C E N E’S
Lingerie & Hosiery

Moteriškoj Reikmenys
Mes specializuojame moteriško
mis reikmenimis, apatiniais, pirš
tinėmis, krepšeliais, nosinaitėmis, 
kakliniais. Viską įvyniojame 
Kalėdines dėžutes. Viskas 
mus pirmos rūšies.

1513 East 55th St.
Frances Grdanc

i 
pas

Mollie Budie

RĘPUBLIC
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)

ENdieott 1702

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

Andrew A. Yaeger
6602 Wade Park Avė.

(52) , Cleveland

t

i

PUIKIAUSIŲ AUDINIŲ

Madras Marškiniai

$2.00 ir $2.50 39 I

Rūšies

Didelis pasirinkimas naujų pavyzdžių ir tinkamų spal
vų. Taipgi puikus balti madrast ir žibanti “Sanforizuo- 
ti” sutraukto audimo marškiniai. Rcguliarė kaino 2.00 
ir 2.50, dabar nuniurta parduoti padarymui tūkstančių 
dovanų pirkėjų patenkintais. Niekur nerasit kitų to
kių- atsakančiu,' rr- pirkių marškinių kaip šie. Visi ge
rai pasiūti ir turi “Non-Wilt” (nesiglamžomus) apikak- 
lius. Visi marškiniai nešuntamų spalvų ir nesusitrauks 
po skalbimo. Mieroš 13% iki 20. Prieš-Kalėdiniame 
išpardavime po 1.39.

Storos Medegos Flannelette Pažamcs
Jam bus šilta ir smagu šiose šilto
se pažamose. Pasiūtos iš keleto 
spalvų medegds, kelių pavidalų ir 
stilių. Gražaus darbo. Nešunta- 
mų spalvų. Kaina ..........................

< .65

Sūrely Gryno Šilko, ir Lisle Kojinės
Vyrams kojinės kurios yra geros 
rūšies ir tinka duoti Kalėdoms do
vanų. Paskiausių spalvų ir įvairių 
marginių. Pora, po ........!................ 50c
Vyram Kaklaraiščių ir Nosinių Setai
Visada tinkama ir atsakanti dova
na tam kuris gerai rėdosi, šimtai 
nosinukių įvairių gražių audinių ir 
spalvų pritaikytų arba priešingų 
įvairių spalvų rūbams. Kaina ....

j .00

Stetson Štilio Kiaulės Odos Pirštinės
Kiekvienas vyras džiaugsis gavęs 
kiaulės odos pirštines. Galit pa
rinkti iš daugybės vėliausių spal
vų .. . naturališkų, juodų, rusvų, 
pilkų. Kaina ......................................

2'45

Puikus Si Kaklaraiščiai

/

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namą KEnmore 4740-VV.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

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

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

............................................................................................................................linini'.

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

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

symas. Žiedų perdėjimas. 
Šventėms dovanas palaiko

me kas pasirenka.
ADD1SON ROAI) 

Kampas Wade Park Avė. 
ENdieott 2696

77c 3 už $2

Musų labai populiariškas Prieš-Kalčdinis Kaklaraiščių 
išpardavimas patiekia tūkstančius puikių 1.00 vertės 
kaklaraiščių po 77c, 3 už 2.00.
dinių, bryžiuotų, languotų, ir Persiškų pavidalų,
rinkimui yra tiek kad galimą patenkint kiekvienų, 
sos rankų darbo.
pasirinkdami iš šio 
davimo.

Visokių gražiausių au- 
Pasi-

Vi- 
Ištikro sutaipysit laiką ir pinigus
Prieš-Kalėdinio Kaklaraiščių išpar-

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

■
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CEdar 0705
Reg. Optician

A. T. HUETER.
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue
Didžiausia Krautuvė East Side

MacPhergus Zipper ir Žipono Stilių
Macrhergus sveteriai labiausia pa
tinka vyrams kurie mėgsta būti 
ore . . . golfuoti, medžioti, ėiuoži- 
nėti. Pasirinkimas didelis visokių 
pavidalų su zipperiu ir knypkėmis 
užsegamų ir sportinių žiponų. Viso
kių spalvų. Kaina ..........................

Sveteriai

2-9s
The May Co....... žemutinis Aukštas. .. .Ontario

Smulkios Žinios
SLA. 354 kuppa Gruodžio 5 

d. laikė susirinkimą. Kuopos 
valdybon 1938 metams išrink
ti: įjirmipinku dabartine, Oną 
Kazlauskienė; vice pirm. — J. 
Glihskis, finansų raštininku J. 

Rambška, visi nauji. UŽrašį 
raštininke Adelė Alekna, nau
ja. Ji yra energinga moteris. 
Pasitikime daug iš jos pasi
darbavimo SLA. labui. Ji yra 
Clevelande gimus ir augus ir

i

j.

I gražiai kalba ir rašo Lietuviš
kai, Iždįninkų K. Prospaliau- 
skas, iždo globėjais — J. Be- 
leckis ir J. Sebestinas.

Centjp valdybos nominacijo
se balsų gavo: į prezidentus: 
Laukaitis 16, Bagočius 6; sek
retorium — Vinikas 19.

LRKSA. 178- kp. raštininkas 
susižeidė ranką, gydosi namie.

Taip pat susirgo Stasys Pra- 
spaliauskas, jam Gruodžio 11 
d. miesto ligoninėje padaryta 
operacija.

Susirgo p.
Josi namie.
S. Muckaus

K. Gaškienė, gy- 
Taip pat serga ir 
žmona. Kalnas.

CLOTHES
i

A
* 5*0i
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C0MPLETE STO«& OF
ALI STYLES ano FABRlCS

_ '
TRYS CLEVELANDO PARDUOTUVĖS

Prospect kampas Ontario
736 Euelid Avenue ,5716 Broadway 

tiuSŲ EUCLID AVĖ. PARDUOTUVE ATDARA
KAS VAKARAS IKI 6 VA L. IKI KALĖDŲ

'i si.-

Gatvekaris Yra Sau
giausia Vieta Miesto 

Gatvėse
I PRAĖJUSIO dešimtmečio bėgiu gatvekariai 
* ir motoriniai kočai operuojami The Cleve
land Railwa.v Company pravežė 3,192,723,692 
pasažierius BE VIENOS NELAIMINGOS MIR
TIES PASAŽIERIUI. Saugumo rekordas jo
kio kito transportacijos budo net negali pasily- 
gint. Gatvekaris arba motor kočas yra saugiau
sia vieta miesto gatvėse.

Tas nėra tik laimė. Jokios rizikos tame nerti; 
Priežastis sekanti: karai tvirtai pabudavoti sau
gumui, ir užlaikomi geroje machaniškoje padė
tyje; darbininkai atsargiai parenkami ir išlavi
nami saugiau operavimui, > t _

.' ■ ■i' ' •

Taip, mes turim susidūrimų. Nėra ko tikė
tis operuoti 1,356 gatvekarius ir motor kočtfs 
milijonus myliu kiekvieną metą per suvirs 300 
mylių reguliarių kelių, prie visokių sąlygų oro 
ir trafiko, kad nebūtų kokių nelaimių.

Kuomet persvarstai trafiko statistikas negali 
išvengti to fakto kad žmogus yra nesulyginamai 
saugesnis gatveksiryje arba motor koče negu 
p r i vatiniame : utomebilyje, arba einant pėkš- 
čia miesto tralike. Gatvekaris yra TIKRAI 
SAUGI vieta miesto gatvėje.

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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DIRVOS REDAKTO
RIUS SU JAIS NE

SUSIDEDA

PUIKUS LIETUVOS 
PAVEIKSLAI

Musų cicilikai ir bolševikai, 
norėdami į savo kokį nors ker
mošių patraukti tautinę ir ka
talikų visuomenę, nes savo rė
mėjų neturi, naudoja visokias 
apgavystes.

Clevelando Lietuvių visuo
menė žino iš praeities ir dabar 
privalo žinoti kad Dirvos re
daktorius niekad su musų tau
tos išgamomis į jokius santi- 
kius nėjo, nesusidėjo, ir nesu
sidės. Visa kas tų išgamų yra 
daroma vartojant kitų srovių 
veikėjų vardus yra daroma ap
gaudinėjimui vietos Lietuvių.

Gaila tik kad juos remia ir 
padeda bolševikams jų darbuo
se vienas musų katalikų vadu
kas, kuris matomai turi tikslą 
ardyti vietoje gyvuojančią tau
tininkų ir katalikų gerą san
taiką.

Paskutiniame Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungos susi
rinkime buvo atmesta kvieti
mas Darželio pirmininko daly
vauti raudonukų kermošiuje, 
taigi jeigu pirmininkas daly
vaus ir 
sulaužys 
rimą.

atstovaus Darželį jis 
Darželio Sąjungos ta- 

Rep.

PIRKIT
KURIE SKELBIASI DIRVOJE

Jieškodami kur pirkti Kalė
dų dovanas ir sau reikmenis 
eikit pirkti pas tuos kurių skel
bimai telpa Dirvoje, kurie yra 

draugai ir rėmėjai, 
juos prekės yra tokios 
kaip ir kitur visur, o 
tankiai daug žemesnės.

Dirvos
Pas 

pačios 
kainos

PAS TUOS

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 mieste. Svaras 50c.

Gruodžio 13 ir 14 d. Lietuvių 
salėje Juozas Januškevičius Jr. 
rodė naujus puikius Lietuvos 
garsinius ir spalvuotus paveik
slus. Pirmą kartą žiūrėtojai 
gavo filmose pamatyti Lietu
vos žiemos vaizdus, kurių buvo 
įvairių, bet neperdaugiausia.

Visa diduma filmos buvo va
sariniai vaizdai, iškilmės, ap
eigos, šventės, vietos, ukinin- 
šventė, kame dalyvavo desėt- 
žiurėtojus žavėjo.

Labai įspūdinga buvo Jau
nalietuvių 10 metų sukaktuvių 
šventė, kame dalyvavo desėt- 
kai tūkstančių visos Lietuvos 
jaunimo, žiūrėtojai tiesiog gė
rėjosi puikiai išaugusiu jauni
mu, kurie daugumoje yra vai
kai arba vaikų vaikai pačių 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vių brolių ir sesučių.

Pamatė kaip Lietuvoje da
bar gaivinama net patys se
niausi ir jau išnykę Lietuviš
ki šokiai.

Kariuomenės su visuomene 
susiartinimo šventėje buvo at
vaizduota puiki Lietuvos ka
riuomenė, jos paradai, taipgi 
visų .organizacijų dalyvavimas 
toje šventėje.

Vienas iš įspūdingiausių vai
zdų yra tai vėliavų nuleidimas 
Karo Muzejuje ir iškilmė prie 
Nežinomo Kareivio kapo. ši 
iškilmė atvaizdinta visoje pil
numoje ir su ta pačia muzika 
kuri nuaidi kas vakaras Kauno 
padange laike vėliavų nuleidi
mo prie Vytauto Didžiojo Mu
zejaus atsibunančiose apeigo
se.

Kiekvienam Lietuviui patar
tina tuos paveikslus pamatyti 
kur tik Januškevičius apsilan
kys. Rep.

“Į
4
X

Phone: ENdicott 4186

AUKOS DARŽELIUI

Kalėdinių Dovanų Va
jaus Aukos

Daugiau dovanų Darželiui
Prie praeitą savaitę pažymė

tų Darželiui duotų Kalėdinių 
Dovanų, štai dar dasideda gra
ži suma nuo trijų vietos orga
nizacijų :
Moterų Ratelis 
K. S. Karpius 
Jonas G. Polteris 
Juozas Vilčinskas

Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija

SLA. 14 kuopa
Mot. Labdarybės D-ja

$20.00
10.00 
2.00 
2.00

25.00
10.00
5.00

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.

• PWA, viešų darbų vary
mui Cuyahoga apskrityje pa
skyrė naujus milijonus dola
rių — bus praleista čia 19 mi
lijonų dolarių pirm Birželio 30 
1938 metų. Praeitų 28 mėne
sių laiku PWA praleido Cuya
hoga apskrityje $59,470,000.

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

THIS YOUNGER 
GENERATION 

By ROSE LUCAS

DARŽELIO Pl‘v’ <Ų
Lietuvių Kultm mio Darželio 

komisija paėmė sekančias dvi 
dienas Darželio piknikams ki
tą vasarą: Birželio 19 ir Rug
pjūčio (Aug.) 14. Kitos drau
gijos neimkit sau piknikų to
mis dienomis.

PADĖKA
širdingai ačiū draugams ir 

pažystamiems už daugybę gė- 
Hų prisiųstų į ligoninę sergan
čiam musų sunui, ir už malonų 
prielankumų. Taipgi ačiū At
jautos Klubui už jų gėles. Mu
sų sūnūs po operacijos jau tai
sosi. Ligonį labai gausiai lan
kė ir jo draugai jaunimas, už 
ką jiems priklauso ačiū.

Motina A. Dillienė.

• Iš EKSPOZICIJOS, kuri 
atsibuvo Clevelande dvi vasa
ras ir baigėsi šį rudenį, Cleve
lando miesto biznio įstaigos ir 
darbininkai turėjo apie 50 mi
lijonų dolarių naudos.

Nekurie ekspozicijas pasta
tai paežeryje tapo padovanoti 
miesto nuosavybėn.

• OHIO valstijos legislaturo- 
je sulaikyta Gub. Davey planas 
įvesti šioje valstijoje bedarbės 
apdraudos mokėjimą su pra
džia 1938 metų. Laukiama da
lykų išsivystymo Washingtone.

APVIRTO GATVEKARIS
Gruodžio 10 d. prie užsisu

kimo ant Cedar Hill apvirto vi
sai ant šono vienas gatvekaris. 
Sužeista 20 žmonių, nei vienas 
neužmušta. Gatvekaris važia- 
vo_ 50 mylių greitumu ir nu- 

. .L 1 apša-

GAUKIT TIKIETUS
KALĖDINI BALIU

I

šoko nuo bėgių, sako dėl 
limo ledu ratų.

NEDUODA GYVENTI 
NEUŽSIMOKANTIEMS

Federalė valdžia pristatė 
Clevelande eilę gyvenamų na
mų, išversdama senas lūšnas. 
Kiti tikėjo kad galės ineiti į 
tuos namus ir gyventi namo- 
kant nuomos. Tačiau pasirodė 
priešingai: pirm leidžiant ten 
gyventi šeimos ištardomos ir 
ištiriama ar turi darbą, ar ga
lės mokėti nuomą.

Tie kurie inėjo gyventi ir 
vėliau pasiryžo gyventi nemo
kant nuomos, po mėnesio laiko 
metami laukan ir tiek.

• 1939 METAIS Clevelande 
atsibus pasaulinė naminių pau
kščių Paroda. Parodoje žada 
dalyvauti apie 20 šalių. Neži
nia ar Lietuva dalyvaus. Jei
gu turi kokių ypatingų paukš
čių tinkamų parodai gal ir Lie
tuvos paukštininkai atvyks — 
Lietuva yra užkviesta.

iššau-• BEREIKALINGAI 
kimas ugniagesių Clevelande, 
kuomet nebūna gaisro, miestui 
kas met padaro nuostolių per 
8300,000, sako ugniagesių vir
šininkai. Daug kartų ugnia
gesiai iššaukiami kokiu niekšų, 
juokdarių ir šiaip nepilno pro
to žmonių.

Laikas visai trumpėja — 
pasiskubinkit gauti sau tikie
tus į Dirvos Kalėdinį Balių, 
kuris atsibus Lietuvių salėje 
antrą Kalėdų dieną, Gruodžio 
26. Balius prasidės nuo 6 vai. 
vakare.

L Visą vakarą bus vien tik 
Lietuviški šokiai, kad suaugu
sieji galėtų prisilinksminti — 
šokiams gros Jono Apanaičio 
orkestras.

2. Baliuje dalyvaujanti tu
rės progą gauti daug dovanų 
(taupykit kuponus kurie telpa 
šiame Dirvos numeryje, ir at
sineškit juos į salę. Taipgi do
vanos eis ir už Įžangos tikie- 
tus.)

3. Dovanų išdalinimas bus 
10 vai. vakaro, kada atsibus 
trumpas gražus programas.

4. Tikietus gaus kurie užsi
moka už Dirvą visam metui: 
kožnas skaitytojas po 1 tikie- 
tą, o daugiau tikietų norintie
ji gaus jų po 10c administra
cijoje (tą pat vakarą 
mokėti 35c.) Vaikams 
nemokamai.

Tikietus gaus ir tie 
kas savaitę perka Dirvą 
niais numeriais.

Kreipkitės į Administraciją 
dabar. Gausit dovanų ir vieną 
1938 metų sieninį kalendorių, 
kurie mokėsit už visą metą.

• MAYORAS Burton derasi 
su federale PWA vadovybe no
rėdamas gauti pinigų skyrimui 
dar 3,000 darbininkų prie vie
šų darbų. Clevelandui kvota 
PWA darbininkų yra 21,300.

SUGAVO BANKDITĄ
Gruodžio 11 d. sugautas vie

nas plėšikas, kuris po apvogi
mo krautuvių pasisamdęs taksi 
nuvažiuodavo kur jam reikia, 
ir taksi vežikams išmesdavo 
po penkinę.

šiuo laiku, vakarams pailgė
jus, atsibuna daugiau apiplė
šimų krautuvių ir žmonės 
puolami gatvėse.

už-

DEMOKRATŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Demokratų 
svarbus susirinkimas bus lai
komas Lietuvių salėje ketvir
tadienio vakarė, Gruodžio 20, 
nuo 8 vai. Bus rinkimas val
dybos ir kiti reikalai. Vald.

Klubo

reikės 
įžanga

kurie 
pavię-

• DAR DU asmenys užmuš- 
mušta automobilių nelaimėse 
šios savaitės pradžioje, tokiu 
budu šių metų užmuštų skai
čius pasiekė 228. Pernai per 
tiek pat laiko buvo užmušta 
185.

< KALĖDINIU DOVANŲ KUPONAS 1
■jĮgp INĖJ1MUI I SALĘ ŠIS KUPONAS NEGERAS 

Dovanos bus paskiriamos sulyg jūsų vardo in antrašo

VARDAS

ANTRAŠAS

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

jr

»
KALĖDINŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMAI

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

Dabar pats laikas siųsti į 
Lietuvą,

IŠSIDUODA KAMBARIS
pavieniui arba 
tuvių centre, 
kam reikia.
B. M. 1318

dviem, Lie-
Kreipkitės

E. 68th St.

I

FAIRY tales and folk stories have 
always had a fascination for me. 
I can remember reading all the 
Grimm’s and Anderson Fairy Talės, 
a Thousand and One Arabian Nights 
German, French, and Norwegian 
Folk Tales, the various Green, Red, 
Purple and other hued books of 
Fairy Stories. My mother’s reper- 
toire of Lithuanian folk tales vvas 
soon exhaused, each tale being told 
and retold, improving and grovving 
more exęiting vvith each recitation.

I’m sure every Lithuanian child 
has heard the story of the fisher- 
man vvho outvvitted the vvolf by tel- 
ling him to ūse his tail for a fish- 
ing line and hovv the vvolf patient- 
ly sat over the hole in the ice 
vvaiting for a fish tb bite until his 
tail froze fast, or the one about 
the “gaidukas” and the “vištukė” 
who brought wealth to the kind būt 
impoverished “Bobukg” and “Die
dukas”, or even that very sad tale 
of Jonukas who sang so svveetly 
under the vvindovv of his true love, 
Onytė.

All this vvas vividly brought back 
to mind as I read Dr. Jonas Basa
navičius’ “Pasakos” and even tho I 
no longer have that old childish 
faith in Santa Claus and it is only 
when the skepticism of bright sun- 
shine and the reality of daylight 
is shaken by the mystical breath- 
lessness of a sparkling moonpath 
across the newfallen snow or the 
lovely, fragile tracery on a frozen 
vvindovv pane that I half believe in 
the supernatural. Lithuania mušt 
be surprisingly rich in folk lore 
for the “Pasakos” take four volumes 
in the telling. From every nook 
and corner of Lithuania have come 
these tales told in the dialect of 
the section from which they origi- 
nated. If, likę mine, your Lithuan
ian is only average I would not ad- 
vise you in order truly to enjoy 
them, to read “Pasakos” alone. Try 
to get šomeone vvho is more or less 
familiar vvith the various dialects 
to read them aloud vvith you.

The defeply rooted paganism of 
the Lithuanian as revealed in these 
stories is astonishing considering 
that for more than 500 years they 
have been Christians. In the light 
of these tales our so called “be- 

L?“ 4. They

KNOWSEY KNOOS
B Y

Morai — That’s what emergency 
brakes can be useri for.

SUPĘR SNOOPER

IT seems as though the nevvs- 
hawks, snoopers, vvriters, and vvhat 
have you, that offer their contri- 
butions to fili up this section of 
the “Field” are somewhat likę the 
depression. They come and go in 
cycles, including yours truly. At 
times it seems as though the Youths 
Forum is slovvly dvvindling avvay 
and then all of a sudden it perks 
up again with news from every- 
where. ’Tvvas certainly a pleasure 
to hear from the “Shadovv” again 
and learn that Yourigstovvn is štili 
on the map, būt very disappointed 
to learn of her plight with the 
stronger sex. So in consolation may 
vve inform her that my Spy Sappo 
although a bit bashful, is in the 
market for a giri friend and what 
would be svveeter than seeing Sap
po and his Shadovv.

FREE ADVERTISEMENT — Did 
you know that Akron may soon be 
the home of the leading Lithuanian 
printers in Ohio? The printers are 
the Kubilus brothers sole ovvners, 
and operators under the manage- 
ment of none other than Connie. 
Starting out not so long ago vvith 
just a small simple hand press and 
a fevv pieces of type, the lads have 
recently acquired a good-sized mo
tor driven press and sufficient type 
to handle most any kind of a job. 
In fact talk is now underway to 
tear out the furnace in the cellar 
so as to make room for the eon- 
templated future expansions. So, 
if you’ve got any odd printing jobs, 
such as, tickets, cards, programs, 
etc. don't forget the Kubilus Prin
ters in Akron, Ohio.

you 
yet, 
this
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S P O R T S
LITHUANIANS MARCH ON!

Lašt vveeks games were very very 
fruitful for our teams. Both teams 
vvihning their scheduled games. Our 
first team made in five in a row, 
30 - 17, and our second team, the 
Lithuanian A. C. Jrs. vvon their 
first scheduled league game by the 
scOre of 34-14, and Sunday evening, 
thė boys played the St. Mary’s five 
in an exhibition game, taking them 
over by the score of 39-14. Next 
week oui first team, vvill play the 
Spartins in a regular Inter-Lodge 
league game. It will be the second 
game on the evening’s program be- 
ginning at 7:45.

The respect the schedule makers 
have for our team. is seen by the 
way our teams games are schedul
ed. The second or third game on 
the nite’s card is the favorite spot 
of the program, and our team :s 
getting one of these spot', very 
regularly. The reascn we are get
ting these choice spots is due to 
the team’s fine playing. If 
haven’t seen our team in action 
get down to St. Clair Bath 
coming Wed. nite, Dec. 22nd.
Vvill make you feel proud of being 
a Lithuanian! These boys sure are 
pushing the word Lithuanian out 
in front in a big way. The oppor- 
tunity of organizing this basketball 
team vvas made possible by the 
follovving business men and women— 
N. W1LKELIS, I. SAMAS, DIRVA, 
CHAS. STONIS, STAPLES & SON, 
RESCH BARBERS, MRS. D. JA- 
KUBS, J. BLASKEVIČIUS, TONY 
GRIGAITIS, BEN LASKY, PRO- 
KOPS, KOMER COAL & W00D, 
P. DAUPARA, BALTIC CAFE.

The boys sincerely thank these 
business people and do sincerely 
hope, that all readers of this column 
vvill patronize these people vvhen 
possible. Next 
knovV the men 
Junior Team. 
strength. With 
all the people we will be able to 
accomplish big things. Let this 
be a beginning to bigger things.

It may be a little premature, būt 
'plans are already being made about 
Soft Bali, and the question is, “What 
are vve Litts going to do about it?” 
Part of this we can ansvver today. 
Your attendance, and support of the 
Lithuanian Athletic Club’s 
Year’s Eve Bali on Dec. 31st, 
go a long way in carrying on this 
vvork.

The Lithuanian businessmen 
solidly behind this sport movement. 
The material is here, all that re- 
mains now is the solid support of 
you people, vvhen that is given — 
“Watch Cleveland Lithuanians go to 
Tovvn.”

In planning this New Year’s Eve 
Bali, the committee saw to it that 
the folks from 15 to 60 and older 
vvould enjoy themselves. Various 
contests vvill be held and prizes vvill 

It’s a delightful story as are tlie(ibe given to the vvinners. Watch 
nekt vveek’s Dirva for the program.

THE FUTURE OF OUR ATH- 
LETIC PROGRAM DEPENDS ON 
THIS SOCIAL AFFAIR. COME 
TO THIS BALL AND BE A ŠPOKE 
IN THE WHEEL OF LITHUAN
IAN YOUTH PROGRESS.

dieviai” are understandable. T". 
are not preaching anything new, 
they are retumipg to the very root 
of Lithuanian culture and custom. 
Your Lithuanian is essentially nei- 
ther religiou.sly meek nor humble, 
in fact he is more apt to be pug- 
naciously arrogant and insists on 
having their place in the sun. Were 
it othervvise they would never have 
vvithstood. the oppression they did 
to win freedom in the end.

The devil, as portrayed in the 
“Pasakos”, is outwitted time and 
again and even the Gatės of Hea- 
ven are ąpt impregnable, which en- 
eourages ’me to think that your 
old Lithuanian could hardly have 
taken the devil is seriously as he 
should. The Lithuanian Faust sėlis 
his soul to the Devil būt when the 
Devil comes to collect he finds him- 
self no match for the clever black- 
smith vvhose logic eventually wins 
for him a place even in Heaven. 
I......................   '
others.

Judging from the inquiries, there 
seem to be many young American- 
Lithuanians vvho are not only anx- 
ious būt eager to read anything 
and everything they come across 
about Lithuania. Most of them 
can’t even speak the language, mueh 
less read it, so there is no ūse 
recommending books vvritten in Lith- 
uarian. The crying need is for 
books written in English or trans- 
lated to English from Lithuanian. 
Naturally the clientele for such 
books has been confined mostly to 
Lithuanians so up to the lašt fevv 
years the output of such books has 
been comparatively small. Recent
ly Dr. F. J. Hill of Waterbury, 
Conn., sent me the follovving list 
of the best books on Lithuania 
written in English. I am especiįL 
Iv interested in “IVonder Tales for 
Children from Baltic Wizards” by 
Olcott. I’m very much afraid an 
unsuspecting niece i s going to find 
a copy of these folk stories in her 
stocking Christmas morning and 
I’m equally sure her unscrupujous 
aunt will have read them before 
they ever get there. And may I 
vvish all the Younger Generation 
“Labai linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų” —

KAMBARIAI DVIEM 
ŠEIMOM

5 ir 6 kambariai, su garo šilu
ma, antrašu 7008 Superior av. 
$40 ir $42.50. — Matykit ten 
pat prižiūrėtoją.

m

week vve’ll let you 
responsible for our 
In unity we have 
the cooperation of

New 
vvill

are

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

kėjimu.
Sena atsakominga įstaiga.
The Stoneman Co.

Hardvvare and Paints 
Plumbing Supplies 

7110 SUPERIOR AVĖ. 
Phone HEnd. 1759

Did

one 
my 
af- 

you

ROSES ARE RED — If you 
want to see something really nice, 
just talk to Eva Kazlauskas about 
Whitey Termenas, and right there 
before you, you will see produced 
one of the prettiest blushes you 
ever had the privilege to see. In 
fact Fd even likę to see her face 
vvhen she reads this.

AFTER THOUGHT — Severai 
weeks have passed since Mr. Kar
pius’ anniversary cėlebration and 
most of you have proably forgot- 
ten about it. Būt there is 
thought that seems to linger in 
mind; a thing that made the 
fžir a bit incomplete.
notice that Connie Kubilus and Pete 
Hollish vvere NOT there? Strange 
as it may seem it is true and I 
have been endeavouring to learn 
why. It seems that the banquet the 
preceeding Saturday night vvas just 
about all the Rubbertovvn lads could 
handle over one week-end. 
if stoties are even only half 
I can readily understand why. 
Wu, as Hugh Herbert might
the affair had plenty of “umph”.

Radio Talk on Lithua
Dec. 18, 6:15

And 
true, 
Wu- 
say,

WH0A NELLĮE — Remember 
in the good old days vvhen gran- 
mammy and gran-pappy used to 
ride down to the town store in a 
buggy and hitch ole Nellie to the 
hitching post. Well I bet Frank 
Rokus vvishes those days vvere back 
again. It seems that the other 
evening he drove up to see his one 
and only C. P. and parked his Model 
V in front of the house. Upon 
leaving a few hours later, much 
to his surprise, it was no longer 
there. After a couple of breath- 
less moments he glanced down the 
avenue and there it was, quietly 
parked some six houses down the 
street, and on the other side, up 
over the curb, and against an in- 
nocent eight ineh oak tree. Būt 
luckily enough the only result was 
a slightly mangled rear bumper.

ma
The story of an American youth 

who might have been a king will 
be told by Linton Wells, famous 
International journalist, in his brief 
sketch of life in the interesting 
little Baltic country of Lithuania, 
to be heard Saturday, December 18, 
at 6:15 p.m., over the NBC Net.

Lithuana, inhabited by an “hon- \ 
ėst and industrious people who in- 
spire liking and respect,” is one of 
the countries that grew out of the 
peace settlements at the end of the 
World War. It becaome an auto- 
nomous nation under most adverse 
conditions. The country is a re- 
public būt, according to Wells, it 
might have been a constitutional 
monarchy under American-born King 
Edward, the First, novv of Detroit.

Kalėdoms Reikmenys
Turim puikiausių moterims dėvė
jimo reikmenų, skrybėlių, suknių. 
Visokių importuotų dalykėlių iš 
Europos. Puikių nosinaičių 
mažas kainas.

C. Migdal’s
MILLINERY & DRESS

SHOPPE
1191 East 79th St.

HEnderson 3697

KALĖDINĖS DOVANOS

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

SAMAS JE WELRY
6704 Superior Avenue

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

ANGLIS IR MALKOS
greitas pristatymas 

tik bušelis pelenų būna iš tono $9.25 
$9.05

7.95
6.50
5.95
7.95
4.85

Pirkit iš savo Lietuvio anglininko
Original Pocahontas
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

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

»
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4023 E. 141 STREET Tekf°"a5 WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
■^llUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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