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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Firmos Užlaiko Darbuo
se Šnipus

Washington. — Senato 
civilinių laisvių komitete 
Senatorius La Follette ra
portavo kad jo ištyrimais 
2^500 Amerikos firmų už
laiko savo dirbtuvėse šni
pus darbininkų veikimo ir 
judėjimo sekimui.

Jis sako patyręs kad tų 
šnipų eilėse radosi daugelis 
unijų narių, vienas špiegas 
esąs net savo unijos vice 
pirmininkas.

Toliau raportas sako jog 
tūlos korporacijos praleido 
apie 10 milijonų dolerių 
šnipų užlaikymui, ginklų 
supirkimui ir streiklaužių 
samdymui.

AUTOMOBILIŲ išdirbė
jai tikisi kad 1938 metais 
gamyba žymiai pakils ir 
dabartinis automobilių in
dustrijos apslugimas neuž
ilgo pasibaigs.

Dabartiniu laiku auto
mobilių kompanijos susilai
kė duoti plienu dirbtuvėms 
užsakymus sau reikmenų 
dėl pakėlimo plieno kainų, 
todėl nusmuko ir plieno in
dustrija.

KONFERENCIJA 
NEVYKSTA 

Washington. — Organi
zuoto darbo taikos konfe
rencijai šios savaitės pra
džioje vėl gręsė suskilimas. 
Nei Amerikos Darbo Fe
deracijos nei C. I. O. vadai 
neturi vilčių prieiti susita
rimo artimu laiku, nes nei 
ta nei ta pusė nesutinka 
daryti jokių užsileidimų.

Vadai net kalba kad po 
šito posėdžio ar bus verta 
jiems vėl konferenciją šau
kti.

Boikotuoja Japonų pre
kes. Akron, O. — Gumų 
išdirbysčių unijų atstovai 
savo suvažiavime šiose die
nose išnešė rezoliuciją ku
ria paskelbia boikotavimą 
visų Japonų gamintų pre
kių.

Kitą rezoliuciją unijų de
legatai išnešė prieš kalba
mą grąžinimą 8 valandų 
darbo dienos, vietoje dabar 
šešių valandų.

Pittburgh, Pa. — Plieno 
darbininkų o r g anizavimo 
komitetas priėmė tarimą 
pasiūlyti Kongresui ir val
stijų Tegislaturoms skirti 
5 bilijonų dolarių sumą fe- 
deraliam namų statymo 
programui visoje šalvje.

Sudegė trys merginos. 
Chicago. — Degtukų dirb
tuvėj ištikus sprogimui ap
degė trys merginos, kurios 
po kelių valandų mirė.

36 nubausti. Springfield,- 
III. — Rasti kaltais 36 vy
rai, kurie per penkis metus 
siautusiame angliakasių u- 
nijų kare atlikinėjo tero
ristinius darbus, nuo ko 
žuvo 50 darbininkų ir su
naikinta už milijoną dola
rių turto.

šanghai, Gruodžio 21 d. 
— Galinga Kinų komunis
tų partija, pasinaudodama 
Japonų užpuolimu Nan- 
kingo ir suirimu Kinijos 
centrinės vyriausybės, su
ruošus staigų perversmą 
paėmė Kinijos politinę val
džią j savo rankas.

Tą perversmą patvirtina 
ir •pranešimai iš HųnkiAv,- 
laikinos Kinų Respublikos 
sostinės, kur apsibuvo Ki
nų vyriausybė, pabėgus iš 
Nankingo.

Tikima kad pasikeitimas 
Kinų valdžios perkeis ir 
Kinų veikimą prieš Japo
nus — Japonams šiuomi 
atsistoja prieš akis du rim
ti pavojai: vienas tai šis 
raudonųjų perversmas, o 
kitas — nebaigti ginčai su 
Amerika dėl nuskandinimo 
Amerikos kariško laivo ke
liolika dienų atgal.

Žinovai sako jog Kinai 
komunistai kariaudami su 
Japonais naudos savo pri
prastą komunistišką takti
ką — kur reikės trauktis 
jie viską naikins, taip kad 
Japonams bus bloga nusi
vijus toli paskui Kinus.

Kinai taipgi tikisi gauti 
daugiau pagalbos iš Sovie
tų Rusijos.

48MOKYKLOJ SUDEGĖ 
VAIKAI

Tokio, Japonija. — Gr. 
21 d., miestelio mokykloje 
rodant vaikams Japonų ka
ro filmą, jai užsidegus, su
mišime sumindžiota ir su
degė 48 vaikai. Daug vai
kų ir suaugusių sužeista.

SAKO MATO. New Or- 
leans, Ga. — Vienas 67 m. 
senis iš dėkingumo jaunam 
19 metų vaikinui sutiko 
atiduoti jam savo akį, ku
rios tas vaikinas neturėjo. 
Padaryta operacija, ir vai
kinas sako mato per tą 
įdėtą aki.

Visos valstybės dabarti
niu laiku leidžia pinigų gin
klavimuisi tris kartus tiek 
kiek buvo išleidžiama prieš 
didyjį karą. 1937 m. gink
lavimosi kaštai siekia $11,- 
857,000,000. Dabartiniu lai
ku esama 8,500,000 pasto
vios kariuomenės, 1913 m. 
buvo tik 6,000,000.

KELETAS VAIZDŲ Iš GENEROLO S. ŽUKAUSKO LAIDOTUVIŲ. (Skaitykit straipsnį ant 3-čio pusi.)

JAPONIJA NERIMAUJA
Tokio. — Japonijoje pra

dėjo apsireikšti didesnis 
nerimas dėl plintančių ne
susipratimų Japonijos su 
Sovietų Rusija, ne kiek dėl 
nesusipratimo su Amerika 
dėl paskandinimo Suv. Val
stijų laivų.

* * * .■ - .... •
NENORI ĮVELT AME

RIKĄ Į KARĄ 
Washington. — Baimin

damiesi aštrėjančiais san- 
tikiais Tolimuose Rytuose, 
Senato taikos blokas parei
kalavo greito pravedimo 
priedinių įstatymų, kuriais 
butų galima sulaikyt Ame
riką nuo įsikišimo į karą.

TRAFIKE ŽUVO 31,950
Šymet per 10 mėnesių S. 

valstijose trafiko nelaimė
se žuvo jau 31,950 žmonių, 
arba 2,500 daugiau negu 
per tiek pat laiko žuvo 1936 
metais.

Šymet padidėjo ir auto
mobiliais keliavimas 9 nuo
šimčiais.

TURI DAUG KRAUJO! 
Memphis, Tenn. — Šio mie
sto ugniagesių kapitonas 
pasitarnavo net 78 kartus 
duodamas žmonėms savo 
kraujo kuomet reikalinga 
buvo išgelbėti jų gyvastis.

Italija j vedė griežtą kai
nų kontroliavimą, kuomet 
pradėjo apsireikšti reikme
nų brangimas.

New Yorke sustreikavo 
keli tūkstančiai taksi veži
kų, suparaližiuodami judė
jimą. Vežikai reikalauja 
didesnių algų už darbą iš 
savo taksi kompanijų.♦

Meksikos vyriausybė įsa
kė Amerikos ir kitų šalių 
kompanijoms pakelti dar
bininkams mokestį, nežiū
rint tų kompanijų gąsdini
mo išsinešti iš Meksikos sa
vo kapitalus.

w a rrrrt mnmmm
S LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS!
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gebenė) iš Chicagos apsibuvo 
Lietuvoje. Ji tankiai dainuo
ja Lietuvos operoje, koncer
tuoja įvairiuose Lietuvos mie
stuose, dainuoja per radio, ir 
laikas nuo laiko vyksta dainuo
ti į užsienius. Ji Lietuvoje la
bai mėgiama.

PRANCŪZIJA IR BRI
TANIJA SUDARĖ 

ORO SUTARTĮ

Paryžius. — Prancūzija 
ir Britanija sudarė svarbią 
kariško oro laivyno sutar
tį, sulyg kurios tos abi ša
lys gelbės viena kitai visais

Abi valstybės palaikys 
viena kitoje aukštus orlai- 
vininkystės žinovus ir kei
sis technikomis informaci
jomis.

ATSTOVAI PERLEI
DO NAMU BILIU

VVashington, Gr. 18. — 
Po ilgų ginčų, nuvargę At
stovų Buto nariai pagaliau 
perleido namų statybos bi- 
lių, 325 balsais prieš 23.

Tas bilius turės paaks- 
tinti visoje šalyje mažų gy
venamų namų statybą, iš
judinimui statybos indus
trijos.

Ši specialė Kongreso se
sija vadinama pati nepa- 
sekmingiausia iš penkių 
metų Roosevelto preziden
tavimo laikų sesijų.

NUSIŽUDĖ Iš MEILĖS
Londonas. — Čia nusižu

dė sena panelė, Mary At- 
kinson, 49 metų, įsimylė
jus į Lietuvių kilmės prin
cą Mykolą Radzivilą, 67 
metų senį. Ji su juo drau
gavus per 9 metus. Jisai 
pasiskelbė vesiąs jauną Žy
daitę. Radzivilas turi tur
tus Lenkijoje.

$85,000 dovanų darbinin
kams. Cincinnati, Ohio.— 
United Statės Shoe Corp. 
paskelbė paskyrimą savo 
darbininkams $85,000 bo- 
nų Kalėdinių dovanų.

Chicagoje šiose dienose 
mirė jau 14-tas kūdikis nuo 
keistos ligos kuri prasidėjo 
siausti tarp kūdikių Šv. El
zbietos ligoninėje.
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MIRĖ GEN. LUDEN-
DORFF

Munich, Vokietija.— Gr. 
20 d. čia mirė garsus karo 
laikų Generolas Erich Lu- 
derdorff, 72 metų amžiaus. 
Jis buvo pasaulinio karo 
Vokietijos armijų vyriau
sias komandierius.

Jis laidojamas su didelė
mis valstybinėmis ceremo
nijomis.
r-~ -• ---------- i—

SUŠAUDĖ DAR 8 
AUKŠTUS KOMU

NISTUS
Maskva, Gruodžio 19. — 

Aštuoni pašalinti sovietų 
valdžios ir komunistų par
tijos nariai, tarp jų Leonas 
Karakhan, buvęs Sovietų 
ambasadorius Turkijai, su
šaudyti tuoj po jų “teis
mo”. Jie “prisipažino” dir
bime “svetimai valstybei”.

Taip tai iki šiol diktato
rius Stalinas išskerdė virš 
1,300 svarbiausių ir žemes
nių sovietų valdžios narių.

Astuoni žuvo. Port Stan- 
ley, Kanadoj, dirbant prie 
tvenkinio ruošiant statyti 
tiltą, užmušta aštuoni dar
bininkai.

Meksikos prezidentas L. 
Cardenas pasiryžęs Įvesti 
šalyje populiario fronto vy
riausybę, kuri susidėtų iš 
atstovų darbininkų, ūkinin
kų ir kareivių.

Sovietų, valdžia atsisako 
leisti kam nors sueiti ir pa
kalbėti su suimta Amerikos 
piliečių pora, kuri laikoma 
kalėjime. Tie Robinsonai, 
vyras ir žmona, sako Rusi
joje atsirado svetimu pasu.

TROCKĮ IŠTEISINO
New Yorke atsibuvo sa

vo rūšies “teismas” Leono 
Trockio, kurį Stalinas ir jo 
pakalikai kaltina už visus 
blogus darbus Rusijoje.

Komisija Trockį ir jo sū
nų rado nekaltais. Troc
kis gyvena Meksikoje ir 
tame tardyme nebuvo.

ISPANIJOJE
KAIRIEJI LAIMI 

PRIE TIRUEL
Hendaye, Gruodžio 21.— 

Kairiųjų v y r iausybininkų 
kariuomenė puldama suki
lėlius prie Tiruel mieste
lio, užėmė jį. Kairiųjų va
dovybė, nudžiugus tuo lai
mėjimu, pasiuntė ten dar 
50,000 savo kareiviu, norė-

" *' 7 ' ‘ . t*-
tą užimtą punktą.

Šiame mūšyje žuvo tūk
stančiai puolikų ir gynėjų.

Mušis eina dideliame šal
tyje.

Tiruel raudasi 135 mailės 
vakarus nuo Madrido.

¥ ¥ *
Pastarose dienose sako

ma buvę pasikėsinimas nu
žudyti Gen. Franco, todėl 
mirtimi nubausta eilė su
kilėlių pusėje esančių žmo
nių.

darni visais budais laikyti1
1__ v • J , *'

1

Baltimore, Md., mirė po 
operacijos Robert W. Bing- 
ham, Amerikos ambasado
rius Britanijai.

KAI-

ir nie- 
Dabar 
vietoje 
statosi 
matyti

namų, ir 
Mūriniai trobesiai už-

MŪRINĖ STATYBA
MUOSE. Kalvarijos valsčiuje 
(Suvalkijoje) prieš karą mūri
nių namų visai nebuvo 
kas nesiruošė statyti, 
turtingesni ūkininkai, 
senų medinių trobesių, 
mūrinius. Daugiausia 

I mūrinių gyvenamų 
tvartų.

I dengti skarda arba raudono
mis čerpėmis, todėl tokių ūkių 

j išvaizda atrodo miestiška.
•

LIETUVOJE YRA 277 PLY- 
: TINĖS. šiuo metu didžiojoje 
Lietuvoj veikia 247 kaimo ply
tinės ir Klaipėdos krašte 11 

i tokių plytinių. Be to, didž. 
i Lietuvoje yra 15 pramoninių ir 
i Klaipėdos krašte 44 pramoni- 
[ nių plytinių. Jos visos per me
tus pagamina apie 50 milijonų 
plytų. Bet išplėtus murinę 

į statybą, Lietuvai kas metą rei- 
; ketų apie 600 milijonų plytų.

DARLYS APSIBUVO LIE
TUVOJE. Amerikietė daini
ninkė Barbora Darlys (Dran-

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

POETUI Pranui Vaičaičiui 
ruošiama Sintautuose pastaty
ti gražų paminklą, kuris bus 
viso miestelio papuošalu. Pra
nas Vaičaitis yra gimęs ir au
gęs Sintautų valsčiuje, šakių 
apskrityje. Sintautų kapuose 
ir palaidotas. Jis mirė sulau
kęs vos 25 metų amžiaus, ta
čiau paliko nemaža gražios po
ezijos kurinių.

•
M O D E RNIŠKA BALTRA

MIEJAUS NAKTIS VILNIU
JE. Gruodžio 3 d. vėlai vaka
re iš Vilniaus gauta žinių kad 
Lenkų policija vėl įmetėsi visu 
žiaurumu persekioti krėsti Lie
tuvius Vilniaus krašte. Su
ėmė daug Lietuvių. Ypač žiau
riai Lenkai pasielgė uždaryda
mi Lietuvių našlaičių prieglau
dą ir išmesdami į gatvę per 300 
vaikučių, kuriais nėra jau kam 
rūpintis.

NAUJAS PLENTAS. 1939 
metais bus atidarytas 180 ki- 

hgio, Aukštaičių plen
tas. Biržų apskrities savival
dybė ryžtasi nutiesti plentą iki 
Pasvalio ir nuo jo iki Panevė
žio apskrities ribos, taip pat it 
į Latvijos pusę iki Germaniš- 
kio. Panevėžio apskr. savival
dybei teks nutiesti apie 24 km. 
iki Pumpėnų ir 9 km. už Pum
pėnų iki Pasvalio, beveik iki 
Talačkonių kaimo, iki Biržų 
apsk. linijos. Tai ir bus visas 
Aukštaičių plento ruožas, ku
ris sudarys apie 180 km. ilgio. 
Jis bus atidarytas 1939 m. ru
denį.

•
LONDONO LIETUVIAI jau

nuoliai, kaip Kaune patirta, 
rengiasi ateinančią vasarą va
žiuoti į Lietuvą dviračiais, vi
so apie 2000 Anglikų mylių. 
Ypač šiuo projektu susižavėję 
jaunieji, nes daugelis praėju
sią vasarą buvusių Lietuvoje 
pirmą kartą, vėl vyks.

•

SPECIALUS NAMAI ŽVE
JAMS. Finansų ministerija 
rengia didelį planą praplėsti ir 
patobulinti Šventosios uostą. 
Upė šventoji išteka į Baltijos 
jurą aukščiau Palangos. Taip 
pat numatyta teikti didelių len
gvatų uosto žvejams, būtent 
statyti jiems namus išsimokė
tinai ir įrengti žuvų apdirbimo 
įmones. Visa tai kaštuos ke
lis milijonus litų.

•

RŪPINASI VAIKAIS. Lie
tuvos Vaiko Draugija rūpinasi 
beturčių, tėvų vaikais, kurie 
bastosi gatvėmis, išdykauja, 
tvirksta. Draugija vaikus iš 
gatvės stengiasi atitraukti pa
doriomis pramogomis ir specia- 
lėmis vaikams skaityklomis. 
Tokios skaityklos jau senai bu
vo atidarytos Žaliakalnyje, Vi
lijampolėje ir Šančiuose. Da
bar tokia pat skaitykla stei
giama Kauno centre. Prie šios 
skaityklos bus įsteigtas ir be
turčiams vaikams klubas, kur 
vaikai galės ir linksmai pažai
sti. Įžengus dar klubą, mano
ma kad išdykaujančių vaikų 
skaičius gatvėse žymiai suma
žės.
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PENNSYLVANIJOJE baltimore.md.
pittsburgh SCRANTON.PA.

LEWIS SMERKIA 
ROOSEVELTĄ

Pereitą savaitę Pittsburghe 
atsibuvusiame CIO unijos plie
no darbininkų unijos atstovų 
suvažiavime vyriausias CIO 
vadas John L. Lewis smarkiai 
atakavo Prezidento Roosevelto 
administraciją už “nieko 
darymą” kuomet dabar 
sianti nauja depresija.

Kaslink susitaikymo su 
Darbo Federacija, Lewis
reiškė kad Federacija turės 
priimti į savo narius visus ke- 

—turis milijonus CIO narių arba 
nieko.

ne- 
grę-

Am.
pa-

IŠSTATĖ NAUJAS DIDELES 
PLIENO DIRBTUVES

Rengiasi Bendrai Švęsti 
Nepriklausomybės 

Sukakti
Gruodžio 10 d. Šv. Juozapo 

parapijos salėje įvyko Scran- 
tono ir apielinkės Lietuviškų 
kolonijų bažnytinių ir tautinių 
draugijų ir politiškų bei pašal- 
pinių klubų, SLA. ir SLKRA. 
kuopų ir parapijų — viso 21 
organizacijos 71 atstovų—susi
rinkimas aptarimui rengimo 
bendro paminėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių.

Šv. Juozapo parapiją atsto
vavo Mnsgr. J. V. Miliauskas, 
tautinę parapiją Kun. M. Va
ladka.

Pittsburgho . srityje Jonės & 
Laughlin Plieno korporacija 
užbaigė statydinti savo naują 
milžinišką 25 milijonų dolarių 
vertės plieno dirbtuvę, kuri tę
siasi pusę mylios prie Monon- 
gahela upės.

Kada darbas joje eis pilnai, 
ten bus darbo dėl 1,200 darbi- 

• ninku. Taigi Pittsburghe dar 
pasidaro darbų dėl 1,200 dar- 

- bininkų.
Ta dirbtuvė turi galimybės 

pagaminti 750,000 tonų plieno 
- per metus.

AREŠTAVO KUNIGĄ COX

Pittsburghe federalės val
džios pašto inspektoriai areš- 

<■ tavo katalikų kunigą, James R.
' Co:r už naudojimą pašto savo 
lioterijos bizniui.

- Amerikoje lioterijos bendrai 
uždrausta, o panaudoti paštą 
lioterijos tikietų plę-diiimui yra 

-tiesiog prasižengirhągj .už»; ką 
2 baudžiama be pasileisi n imti.
X Kun. Cox prieš kelis metus 
"buvo Amerikoje toks garsus 
".kaip dabar Detroito radio ku- 
“ nigas Coughlin. Kun. Cox va- 
-dovavo ir alkanų darbininkų 
—demonstracijas ir darė valdžiai 
X visokius reikalavimus. Vienu 
-tarpu laike Hoover’o adminis- J\V. 
gracijos buvo kalbama kad šis 
Zkunigas kandidatuosiąs į Suv. 
-Valstijų prezidentus.

Paminėjimo sukaktuvių ren
gimo komiteto valdyba išrink
ta iš šių: Ant. Janušaitis, pir
mininku ; P. Pėstininkas, vice 
pirm.; V. Žemaitis, sekr.; A. 
Genys, sekr. padėjėjas; Myko
las Stirna, ižd.; E. Aponiute ir 
M. Kamarauskienė, iždo globė
jos.

Kalbėtojus kviesti komisija: 
Mnsgr. Miliauskas, A. Janušai
tis, Kun. Valadka, A. Kubilius, 
P. Putirskas.

Spaudos komisija: V. A. 
Kerševičius, J. Matulevičius, J. 
Balinskas, Dr. V.
I. Stelmokas.

Apvaikščiojimas 
rengti didelis ir
sekmadienį, Vasario 20 d., po 
pietų.

Nutarta pakviesti Lietuvos 
Ministerį P. žadeikį arba Gen. 
Konsulą Joną Budrį, kurį ga
lima bus gauti, ir Pennsylva- 
nijos Gubernatorių Earle.

Krikščiūnas,

nutarta su- 
iškilmingas,

Tai pirmas atsitikimas šios 
kolonijos Lietuvių istorijoje 
kad visų pažiūrų Lietuviai su
ėjo į 
viena 
tartis

Čia
musų

WYOM1NG
KLONIO ŽINIOS

Darbai Visai A plėtėjo
X . Nekurtose anglies kasyklose 
—dirba pusę laiko, kitos kiek ge- 
£riau, bet dirbtuvės dirba tik 
3PP dvi dienas.
~ Ateina Kalėdos, bet apie 50 
~tukstančių darbininkų nedirba 
—ir minta tik iš mažos gauna- 
Xmos pašalpos.
— Pragyvenimas vienam asme- 
^Įijui atsieina $25 mėnesiui, na- 
Onų nuoma reikia mokėti $29 
■"mėnesiui, tai tik prastas butas;
- už 6 kambarius reikia mokėti 
L$30 mėnesiui.

■ Viešuose darbuose prie ke- 
’iių dirba 15,000 darbininkų.

Jonas Nienius.

ANGLIJA turi apie 390 my 
lių naudojamų kanalų.

MAISTO’ ATSTOVO 
AMERIKOJE 

NĖRAJ

DETROIT, MICH
PETRO RIMŠOS KURINIŲ 

PARODA
Gruodžio 19 d. Maryland1 

Institute atidaryta dailininko 
Petro Rimšos meno kurinių 
paroda, kuri tęsis per porą sa
vaičių, iki Sausio 7 d. Lietu
viai įdomaujasi ir lanko paro
dą- Taipgi atsilanko svetim
taučių kurie/ studijuoja meną.

Maryland Institutas yra prie 
Mt. Royal Avenue ir Lanvale 
Street. Savas.

vieną (neišskiriant net 
kitai priešingų bažnyčių) 
savo tėvynės reikalais! 
yra didelis nuopelnas 
naujo klebono, Mnsgr. 

Miliausko, kuris yra ge
ras Lietuvis ir jam visi Lietu
viai yra lygus, bi tik yra tik
ri, geri Lietuviai!

Kada Lietuviai dirbs išvien 
j ir vienas kitam ranką paduos 
tada ir svetimtaučiai pamatys 
kad Lietuviai yra stiprus, 

i lingi!
Šia proga mes galėsim 

Į ningai pareikšti pasauliui 
j be Vilniaus mes nenurimsim! 
kad mes girdim kankinamų 

i musų brolių Vilniečių balsą ir 
| kad prieš baisius barbarus 
Lenkus kelsime protesto balsą 
per visą pasaulį!

Visų kolonijų Lietuviai į vie
ningą Lietuvybės frontą!

V. A. Kerševičius.

ga-

vie- 
kad

NUŽUDĖ MOTERĮ

ABINGTON, PA. — Gruo
džio 14 d. mandagus vyriškis 
atsilankęs į dviejų jaunų mo
terų namus, vieną jų nužudė, 
antrą išgėdino, ir paskiau tuo
se gražiuose namuose išsimau
dęs išėjo savo keliais.

Išeidamas jis nutraukė visas 
telefono vielas tuose namuose.

Importuoti Skanus, Sveiki

LIETUVOS
SALDAINIAI

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

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

Išsirašykit šių saldainių sau arba kitiems išrašykit.

DIRVOS KRAUTUVE
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

GREENFIELD, Mass

LIETUVAITĖ ADVOKA
TAS

Lucija Jakimavičiutė, Ang
liškai Lucy N. Yakim, iš Ath- 
ol, Mass., Lapkričio 3 d. tapo 
prisaikinta pilnateise Massa- 
chusetts valstijos teisininke- 
advokate. Ji buvo viena Lie
tuvaitė iš 15 moterų tą dieną 
gavusių teisę praktikuoti advo
katūrą.

Patapus advokatu, p-lė Ja
kimavičiutė apsigyveno Green- 
field, Mass., ir atsidarė savo 
teisių ofisą 14 Hope Street.

Linkime jai geriausių pasek
mių. Vietinis.

Amerikos Lietuvių spaudoje 
pasirodė žinutė kad tokioje tai 
vietoje kalbėjo “Maisto” at
stovas ar, kad tūlas asmuo ar 
firma gavo generalinę “Mais
to” atstovybę tokiam tai ra
jonui.

Kiek po “Maistu” supranta
ma Lietuvos Akcinė Bendrovė 
“Maistas” tai ji, bent iki šiol, 
savo atstovo Amerikoje neturi 
ir niekam savo agentūrų nesu
teikė. Paskiros firmos, impor
tuojančios iš Lietuvos Akcinės 
B-vės “Maisto” gaminius, ga
lėjo suteikti išimtiną teisę pla
tinti importuotas per tą fir
mą Lietuvos prekes, bet ne at
stovauti “Maistą” ar “Pieno- 

I centrą”.
Lietuvos Generalinis 

Konsulatas.

AKRON, OHIO

Cle-; 
faš- j 
savo

Jie

Smulkios Žinios
Gruodžio 12 d. lankėsi 

velande SLA. 354 kuopos' 
tininkas J. Ramoška šu 
žmona ir sunum Algirdu,
atlankė savo draugus J. Sala- 
sevičius ir V. P. Banionius.

Ramoška yra stiprus tauti
nis stulpas SLA. 354 kuopoje. 
Jo rūpesčiu ir pastangomis at
laikoma pagrobimas šios kuo
pos Į komunistų kontrolę, ir 
jie negali pasigauti kuopos iž
do išnaudojimui savo 
lams.

reika-

SVEIKINIMAS
Sveikinu p. Karpių, 

redaktorių, su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Linkiu jam 
geros sveikatos ir ištvermės 
jo sunkiame darbe Lietuvystės 
labui ir rūpinimusi Lietuviais 
darbininkais šioje išeivijos ša
lyje nuo visokių priešų ir iš
naudotojų kurie tarp Lietuvių 
maišosi prisidengę visokiais iz- 
mais, kurie nori paminti Lie
tuvybę ir musų žmones sude- 
moralizuoti.

Dirva stovėdama Lietuvių 
sargyboje nekuriu neblaivus 

: protavimus išblaško ir pastato 
Lietuvius ant tikro kelio.

Šiuo kartu prisiunčiu Dirvai 
keletą naujų skaitytojų, kurie 
džiaugsis turėdami gerą, tei
singą laikraštį.

Taipgi sveikinu visus Akro- 
niečius Dirvos skaitytojus ir 
rėmėjus, linkiu jiems praleisti 
linksmai Kalėdas 
naujų metų.

Dirvos

ir sulaukti

Ilodavičius,
*

Pereitame Dir- 
Akrono žiniose 
buvo pasakyta 

kad susirgo St. Prospaliauskas. 
Turėjo būti Stasys Jankaus
kas, F. Jankausko sūnūs. Jam 
miesto ligoninėje padaryta^ope- 
racija. Atsiprašom p. " 
paliauską už tą klaidą.

¥

PATAISA, 
vos numeryje 
įvyko klaida:

S.
¥

Pros-

BROOKLYN, N. Y.
KOMLIETUVIO BYLA SU

PANIJA. Gruodžio 6 ir 7 d. 
Brooklyn Supreme Teisme pa
imta svarstymas Prano Šimai
čio bylos prieš MBT požeminių 
geležinkelių kompaniją.

Šimaitis eidamas iš darbo, 
' Juškevičiaus siuvyklos,- Rug- 
' sėjo 6 d. 1936 metais, kampe 
! Driggs Avė. ir North 7th St., 
Brooklyne, paslydo ir laiptais 

; puldamas susižeidė antakį ir 
petį, ruo ko daug prisikanki- 

j no. Kuo byla baigsis nežinia.
Jis • reikalauja nuostolių atlygi- 

' nimo. J- V. i

KAUNE KAŽ KUR 
DINGSTA JAUNOS 

MERGAITĖS

PASTABA APIE MUSŲ 
ARTISTES

Kada jų darbas įvertinamas 
tas duoda jiems naujų jiegų, ir 
tas parodo kad jie ėjo tikru 
keliu.

Marijona Rakauskaitė yraj 
gimus Chicagoje ir ten prade- 1 
jo pirmus meno žingsnius. Dar ' 
tada kompozitorius Mikas Pet
rauskas mane mokino muzikos, j 
Lietuviškų šokių ir dainavimo. 
Mes abi su M. Rakauskaite 
Jankėm ir baigėm šv. Jurgio 
parapijos Lietuvišką mokyklą, 
kur tada klebonavo Kun. Krau- 
čiunas. Tuo pačiu kartu lankė 
tą pačią dviejų kambarių me
dinę mokyklą ir šie dabartiniai 
Chicagoje: Kun. Bolis Urba, 
Kun. Kloris, Adv. Ant. šlakis, 
Udeikiutės, M. Gurinskaitė (ji 
mirė Lapk. 10, 1937); vėliau 
Pociūtė, ji dabar yra Vienuolėj 
Motina Dovida, kuri dabar yra 
Lietuvių šv. Jurgio parapijos į 
mokykloje Detroite.

Ona Katkauskaitė-Kaskas ir j 
Marijona Rakauskaitė yra tik
ros Amerikos Lietuvaitės, pa
siekusios aukštas dainos pa
saulyje vietas: jų darbas tapol 
įvertintas. Jos yra musų vi- j 
sos išeivijos pasididžiavimas. 
Abi ėjo sunkiu keliu lipant į 
meno padanges.

Ypatingai mes moterys turi
me kuo pasididžiuoti, nes į au
kščiausias meno viršūnes įko
pė ne vyrai bet moterys.

Ona Katkauskaitė ir Marijo
na Rakauskaitė neturėjo daug 
pinigų meno mokslui siekti.

Ganna Walska (Lenkė), bu- 
Į vus žmona milijonieriaus Mc- 
I Cormick’o, praleido daug tūk
stančių dolarių dainavimo mo
kslui ii- troško tapti operos 

I dainininkę.. Bet jos visas pi
nigų klojimas tam tikslui nu
ėjo niekais. . Parodo kad pini- 
nigai nenuperka gabumą, kar
jerą, nei meną.

Opa Aksohtaitienė.

i

turėjo, kaip 
vardą, o at- 
ir galutinai 

iš kai kurių 
Kauno

į sve-
B-tė ten

P-tė gyrėsi B-

Prieš porą mėnesių, Kaunan 
:š Kupiškio drauge su viena 
savo pažįstama ponia atvyko 
pas ją tarnauti apie 20 metų 
amžiaus Malvina — Melanija 
B-tė. Kupiškyje ji turėjo ge
rą vardą ir tarnyboje taip pat 
pasirodė sąžininga ir rimta. 
Rugsėjo 5 d. ji pasiprašė mie
stan. Sakėsi turinti labai svar
bų reikalą ir ketino greit sug
rįžti. Išėjo ir daugiau negrį
žo. Paliko visus savo daiktus, 
kurių tarpe buvo, kaip netur
tingai mergaitei, ir vertingų.

Šeimininkai susirūpino, pra
nešė policijai. Prasidėjo kvo
ta. Tada prisiminta ir kai ku
rie faktai ir aplinkybės, kurios, 
kaip atrodo, susijusios su mer-. 
gaitės dingimu^ būtent:

Mergaitė visą laiką buvo kaž
kuo labai sušlrupinus bei nusi
minus. Nelinksma ji ir iš Ku
piškio išvažiavo. Atvykus Kau
nan suminėjo, susitikusi su Ku- 
piškiete P-te. Bet ši, dar Ku
piškyje būdama, 
mergina, negerą

. ■ t r> *
važiavus Kaunan 
paslydo ir, kaip
faktų matyti, pateko į 
prostitučių eiles.

P-tė ėmė kviesti B-tę 
čius pas savo tetą, 
buvo nuėjus.
tei dirbanti vienoje skalbyklo
je Mickevičiaus gatvėje.

B-tei dingus, imta jieškoti 
P-tė. Pirmiausia pasirodė, jog 
ji niekur neužregistruota. Iš
klausinėtos visos Mickevičiaus 
gatvėje esančios skalbyklos, bet 
nei vienoje iš jų jokios P-tės 
ne tik dabar nėra, bet niekad 
ir nebūta. Prisiminta jog B- 
tė. vieną kartą, sakydama kad 
eisianti pas P-tę, suminėjo Vil
niaus gatvė ir klausė kur ji 
yra, kaip ją: surasti, nes mie
sto nežinojo. Toliau susekta 
kad B-tė ne be pirma Kupiškio 
mergaitė, kuri, atvykus Kau
nan dingo, bet jau trečia. Ir 

į visos, pirmiau dingusios, 
pat buvo pažįstamos su 
ir su ja susitikdavusios.

Iš to padaryta išvada, 
bus P-tė kažkokios “gyvų 
kių” pirklių gaujos agentė, ir 
žinoma, už suviliotas mergai
tes gauna atlyginimą.

Tenka pažymėti kad prieš i 
kelerius metus Rokiškyje pa
gautas vienas toks “pirklys” 
kuris skelbėsi teikiąs mergai
tėms geras tarnybas. Beda
rant pas jį kratą, rasta visas 
pundas tų mergaičių, kurioms j 
jis teikia “tarnybas”, pasų, o: 
taip pat ir kitų dokumentų, Į 
kurie nustatė jo kaltę. Be ki
ta ko, paduotų ir išvežimui pa-, 
ruoštų moterų sąraše buvo ir 
jo paties žmona, kuri apie sa
vo vyro profesiją nieko neži
nojo. “L. A.” I

bene
pre-

“SĖDĖJIMO 
STREIKAI”

lai-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

JAU MIRĖ 1,300 
LIETUVIŲ

šiuomi Dirvos numeriu,

JARUŠIS Juozas, mirė Lapkr.

šu 
mirusių išeivių Lietuvių skai
čius pasiekia jau 1,300.

Kaip jau pirmiau buvo pažy
mėta, čia paduodamas surašąs 
buvo mirusių pradedant Lap
kričio mėnesiu, 1936 metų, tai
gi mirimų skaičius perviršijo 
1,000 net trimis šimtais.

Iš žemiau paduodamų žinių 
patėmysit kad išvykusieji Pie
tų Amerikon miršta gana jau
ni Lietuviai, didindami išeivių 
Lietuvių mirštančiųjų eiles.

MIRĖ WYOMING KLONIO 
LIETUVIAI

DRAUGELIS Mikas, 64 metų, 
mirė Gruodžio 8 d., Wilkes- 
Barre, Pa. Palaidotas iš sū
naus namų, su bažnytinėmis 
apeigomis, parapijos kapinė
se. Iš Lietuvos paėjo Pane
munės par., šakių ap. Ame
rikoje išgyveno 38 metus.

PELECKIS Silvestras, 65 me
tų, mirė Gruodžio 7, Wilkes- 
Barre, Pa. Amerikoje išgy
veno 40 metų. Paliko didelę 
šeimą ir daug giminių. Pri
gulėjo SLA. 115, SLRKA. 14 
kp.. — Jankų k., Griškabū
džio par., šakių apsk. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis.

ZINGUS Jurgis, mirė Gruodžio 
m., Plymouth, Pa. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo-

mėn., Westfield, Mass.
BURNEIKA Adomas, 45 metų, 

mirė Lapkričio 21, So. Bos- 
ton, Mass. — Daugų parapi
jos. Amerikoje išgyveno 29 
metus.

ŠUKIENĖ Antanina 
čiunaitė), 32 metų, mirė 8 
Gruodžio, Chicagoje.
apsk., Rudos par., šunkarių 
kaimo.

BALČIŪNAS Juozas, 40 me
tų, mirė Gruodžio 6, Chica
goje. — Tauragės ap., Kvė
darnos par., Padavačių kai
mo. Amerikoj išgyveno 29m.

ANTANAVIČIUS Jonas, 53 
metų, mirė Gruodžio 6 d., 
Brooklyn, N. Y.

PETRAUSKAS Jeronimas, pa
laidotas Lapkr. 27, Pittston, 
Pa.

(Kriau-

šakių

NORIU SUSIRAŠINĖTI su 
Amerikoje gyvenančiais Lietu
viais, Lietuvaitėmis, įvairiomis 
temomis. Pasikeisti vaizdais, 
ir tt. Jul. Dirkė,
Liepoj aus g. 30, Klaipėda 

Lithuania.

mis.
PETKEVIČIENĖ Ona. 48 me

tų, mirė Gruodžio m. Plains, 
Pa. Palaidota 
mis apeigomis.

SIMONAITIENĖ
mira Gruodžio
Pa. Palaidota

MANO DĖDĖ, Kazys Romas, 
Amerikoje gyveno senas lai
kas, buvo įsigijęs nemaža tur
to ; buvo nevedęs. Giminių 
Amerikoje neturėjo. Miręs pa
liko turtą be priežiūros. Rei
kalinga Užsienių Reikalų Mi
nisterijai nurodyti jo antrašą. 
Kas iš Amerikoje gyvenančių 
Lietuvių turi tikslių žinių apie 
Kazį Romą, prašau man pra
nešti. L. Romas.

Raseinių apsk., Kražių p., 
Didž. Vytauto g. 20,

Antanui Radavičiųi.

su bažnytinė-

Milwaukee, Wis., nesenai 
kyta United Automobile Wor- 
kers konvencija užgyrė “sėdė
jimo streiką” kaip “darbinin
kų reikšmingiausi įnagį” prieš 
industrijos autokratiją.

Bet William Green, Ameri- i 
kos Darbo Federacijos prezi- j 
dentas, ne tik kad nepritaria 
U. A. W. unijos tokiai auto
kratijai, bet griežtai priešina
si, sakydamas kad tai yra la- į 
bai “pavojinga padėtis”, nes 
valstijų teismai pareiškė kad 
sėdėjimo streikai yra 
liškais streikais.

Rodos kad William 
sako teisybę, nes toki
yra pasmerkti per visuotiną 
publikos opiniją. “Sėdėjimo 
streikai” reiškia tą kad indus
trijų savininkai susiduria su 
prievarta, kada vartojant spė
ką yra užgrobiama svetima 
nuosavybė į unijos globą, apsi- 

■ lenkiant ir nepaisant valdiško 
! teismo nuosprendžio, ir neatsi
žvelgiant į kito žmogaus, šia
me atvejyje darbdavio, teises. 
Tas pasielgimas išeina iš ribų 
Suv. Valstijų konstitucijos, ku
ri užtikrina 

j liečiamybę.
“Sėdėjimo 

botažavimas 
mosi ir jis
visą reikšmę Wagnerio Darbo 

' Santikių Akto. Pagalios duo
da smūgį ir pačiai demokrati
jai.

Jeigu “sėdėjimo streikai” 
bus toliau praktikuojami, uni
jos visoje šalyje užimdinės į 
savo rankos industrialinę nuo- 

: savybę, tada, suprantama, ne- 
; bus galima išvengti fašistinio 
užsimojimo apraminti unijų 
vadus, kurie daugumoje atro- 

' do raudonais ir dvokia komu
nizmu. Jiems mažai rupi tik- 

I ri, darbininkų reikalai, tik kė
limas šalyje suirutės.

J. S. Sudavas.

nelega-

Green 
streikai

žmogaus turto ne-

streikas” yra sa- 
kolektyvio taiky- 
ardo ir panaikina

Anastazija,
5 d., Pringle, 
su bažnytinė- 

njis apeigomis.
BLAŽAUŠKAŠ Juozas, mirė 

Gruodžio m., Lynnwood, Pa.
TARUTIS Jonas J., 44 metų, 

mirė plaučių uždegimu, Gr. 
mėn., Wilkes-Barre Town- 
ship, Pa.

ŠALTIS Karolis, 18 mėnesių 
vaikas, Prūsų Lietuvis, mirė 
Gruodžio m., Plains, Pa.

Jonas Nienius.
¥ ¥ ¥

STORPIRŠTIS Pijus, mirė Sao 
Paulo, Brazilijoj, Lapkričio 
mėnesį.

KAZAKEVIČIUS Jonas, jau
nuolis, mirė Lapkričio mėn. 
Flores, Argentinoje.

ZABOLEVIČIUTĖ Elena, 
metų, mirė Lapkričio 8 d., 
Buenos Aires, Argentinoj.

DAGYS Pranas, mirė Lapk. 2, 
Kordoboje, Argentinoj. Pa
ėjo nuo Rokiškio.

POŠIUNIENĖ Marė (Kurtiny- 
tė), mirė Lapkričio 13 d., 
Buenos Aires, Argentinoj.— 
Švenčionių ap., Adutiškio m. 
Argentinoj išgyveno 9 me
tus. Buvo 37 m. amžiaus.

VITKUS Dominikas, 68 metų, 
mirė Gruodžio 7, Chicagoje. 
— Telšių ap., Plungės par. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

MOKYKIT SAVO 
VAIKUS MUZIKOS

Akordionai lengvu išsimokė j i- 
mu; dykai bandymas groti.;

ROMA MUSIC COMPANY 
6921 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ’— 
♦■okių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

ir visokių ki-

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534

1938 Kalendoriai
Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”

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

tak-

šv. širdis Jėzaus
Kalėdų Eglaitė Namuose
Vytauto priesaika
Kražių Skerdynė
Lietuvos žemėlapis

1.
2.
3.
4.
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. žiema su Briedžiais
8. Du Meilužiai
9. šv. Teresė
10. Dievo Motina

LIETUVAITĖ (naujas)
Darius ir Girėnas
Dvi Gražios Mergaitės 
Motina ir Mergaitė Sodne

11.
12.
13.
14.
15.
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 naujų skaitytoją Kalendorius duodamas visai dovanai)

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Gerb.

SPRAGILAS

“KALĖDŲ DIEDUKAS” 
GRIGAITIS LANKĖSI 

GERB. SPRAGILO 
STALYČIO.J

Aną šventą vakarą, eida
mas Superija pasivaikščiot, 
einu pro Lietuvišką salę — 
ir išgirstu kas ten viduje 
rėkauja. Kaip geras salės 
šėrininkas, einu j vidų pa
žiūrėt kad kas stogą nenu- 
keltų.

Ineinu ir matau: ugi j 
Klyvlandą atsilankęs “Ka
lėdų Diedukas” arba Santa 
Claus, draugas Grigaitis, 
su draugu Abeku raudo
noms misijoms laikyti, ale 
Kalėdų Diedukas draugas 
Grigaitis palikęs Čikagoj i 
savo barzdą ir plaukus!

Pasibaigus misijoms ir 
bagaslovijimams, pri einu 
prie draugo Gaigaičio ir 
sakau:

— Sveikas gyvas, drau- 
guti! >— sakau aš.

— Alo, gerb. Spragile.; 
Tai ką, tu vienas atsilan-■ 
kei? Kur Dirvos redakto
rius? — sako jis.

— Dirvos redaktorius po 
svetimus kermošius nelan- 
džioja. Kaip draugas čia 
patekai? — sakau aš.

— Ugi atvykau Į bendro 
fronto surengtą masinį mi
tingą demokratijai ginti,
— sako jis.

— Jus tą demokratiją 
kaip veršio skūrą tampot, 
bolševikai į save, cicilikai Į 
save, — sakau aš.

— Reikia nors ja dangs
tytis, ba fašistai jau bai
gia pasaulį užkariauti, — 
sako jis.

— Kaip tai kad vėl su 
bolševikais iš vienų pagrin
dų misijas laikai, į Klyv
landą atvažiavęs? Kitur 
kalbėdamas, tuos pačius 
bolševikus į šunis mainyt 
siūlei, — sakau aš.

— Žinai, drauguti, aš iš
tyriau: kur aš vienas kal
bu be bolševikų ten publi
kos susirenka tik po tuzi
ną, taigi nėra prasmės kal
bėti tuščioms sienoms. Su 
jais rengiant, jie dirba, agi
tuoja kaip pasiutę, sueina 
daugiau žmonių, daugiau 
aukų gaunam, — sako jis.

— Tai iš tavęs, drauguti, 
gudrus vilkas, kaip matau,
— sakau aš.

— Ale sakyk, drauge, 
kodėl Dirvos redaktorius 
neatėjo kalbėti, juk buvo 
kviestas, :— sako jis.

— Kiek aš žinau, nei re
daktorius nei niekas kitas 
iš neraudono abazo nebuvo

DYKAI BANDYMAS 
NUO

kviestas, o jeigu ir butų 
kviestas, jis butų nėjęs, — 
sakau aš.

— Kodėl negali ateit ap
gint savo poziciją? — sako 
jis.

— Dirvos ir jos redakto
riaus pozicija tau, draugu
ti, labai aiški, ir aiški vi
siems, todėl nėra prieš ką 
ją ginti ir aiškintis. Jeigu 
kokie keli žiopliukai sugal
vos šaukti kunigus ir kitus 
žymius žmones į savo su
rengtus kermošius, paika 
butų rimtam žmogui eiti ir 
“ginti” prieš sukviestą pa
laidom gerklėm rėksnių 
gaują, — sakau aš.

— Ale aš vistiek sakau : 
kad Dirvos redaktorius tu- ; 
rėjo atsilankyt ir pasiro- ' 
dyt, — sako jis. (

— O kodėl draugutis ne
atsilankei kai buvo suren
gtas tautininkų vakaras, 
kada į Klyvlandą buvo su
važiavę smarkus tautinin
kai kalbėtojai ir kada buvo 
susirinkus tautinė publika 
šioje salėje? — sakau aš.

i — Ne mano pažiūrų su
sirinkimas, man butų pavo

jinga tarp jų ir nosį paro
dyt, — sako jis.

— Tas pats ir čia: rengė 
mitingą jūsų bendrafrunti- 
ninkai sau pasirėkaut, ir 
užtenka. Ko svetimiems į 
jų sueigas lysti? — sakau 

i aš.
— Bet vistiek čia jo mie-

i stas, — sako jis.
— Gerai. Jeigu į tavo, 

drauguti, miestą Čikagą 
suvažiuotų tautininkų ben- 

| dro fronto redaktoriai ir 
šauktų tave į tą susirinki
mą, ar eitum? — sakau aš.

— žinoma kad ne, — sa
ko jis.

— Tai matai, drauguti. 
Bet mane juokas ima kai 
jus dabar sulėkėt į Klyv
landą, lyg alkani krankliai, 
turbut norit iš čia pradėti 
pasaulį užkariauti? Dir
vos redaktorių turbut lai
kot dideliu ir galingu žmo
gum jeigu suvežęt čia vi
sas savo kanuoles? — sa
kau aš.

— Drauguti, turiu dirbti. 
Čikagoj jau nepramintu, 
už redaktoriavimą tankiai 
negaunu pėdės, taigi rei
kia jieškot pagalbos visur, 
tai ir važinėju su prakal
bom. Reikia visaip jieškot 
biznio: kur reikia taikausi 
prie bolševikų, kur reikia 
prie katalikų, o kur musų 
partija stipriai stovi ten 
rėžiu visiems kurie ne ma
no plauko, — sako jis.

— Kad tu, drauguti, ne
turi plaukų. Gal tik tiek 
ir cicilikų tavo partijoj yra 
kiek ant galvos plaukų? 
Šį vakarą nukalbėjai net 
pagirdamas Lietuvos pada
rytą pažangą. Kame daly
kas? — sakau aš.

— Ugi todėl, drauguti, 
kad čia tautininkų miestas, 
reikia prisitaikyt prie žmo
nių, kad kitą sykį atvažia
vus daugiau jų priviliočiau 
ateit paklausyt manęs, — 
sako jis,

— O kaip, drauguti, da
rai su Susivienijimo reika
lais? Be abejo savo poli
tiką rieti ir tiek? — sakau 
aš.

— Žinoma. Pasiūliau ki
tiems dviejų metų pešty
nių paliaubas, dabar turiu 
darbuotis užkariaut stip
resnes pozicijas sau, iki 
tautininkai ir bolševikai 
apsižiūrės. Tik to tu, drau
ge, nepasakyk Dirvos re
daktoriui, — sako jis.

— Nebijok, aš nesu toks 
pleperis kaip tu, — sakau 
aš.

— Na tai iki pasimaty
mo, gerb. Spragile, — sako 
jis. •

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.
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REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 

•j] 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, 

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
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 i
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 
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Lietuvos Karžygio Gen. Silvestro Žukausko Laidotuvės
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Kaip niekam Nežinomas Vyras, kuris Jau Buvo Gene
rolas Rusijos Kariuomenėje, Pasisiūlė Dirbti Lie

tuvai, Paėmė Vadovauti Lietuvos Kariuomenę 
ir Padėjo Atstatyti Lietuvos Valstybę

& * *

ĮSPŪDINGA PREZ.
KYTA PRIE

SMETONOS KALBA PASA-
KARŽYGIO KARSTO

Rašo S. N.

Neilgai sirgęs savo ūkyje, 
Lapkričio 26 d. mirė pirmasis 
Lietuvos kariuomenės vadas ir 
nepriklausomos Lietuvos kovų 
dalyvis Generolas S. Žukauskas. 
Lietuvos Vyriausybė, įvertin
dama Gen. Žukausko nuopelnus: 
Lietuvos nepriklausomybės ąt< 
statymo metu ir jo sumanymą1 
bei tinkamą dar silpnos kariuo
menės vadovavimą ir pasiektus 
laimėjimus, Gen. Žukauską iš
kilmingai palaidojo valdžios lė
šomis.

Gen. Žukauskas buvo pašar
votas V. D. Muzejaus Vytauto 
Didžiojo kapeloje. Iki buvo 
palaidotas, Gen. Žukausko kar
stą gausiai lankė Lietuvos vi
suomenė. Jį pagerbė ir Res
publikos Prezidentas A. Sme
tona, padėdamas prie karsto pa
pėdės vainiką. Pradėjus reng
tis lydėti į kapus, Karo Muzie
jaus sodelyje prisirinko tūk
stantinės minios.

Lapk. 28 d., Karo Muzejuje 
gedulingas pamaldas laikė Lie- 
vos evangelikų-reformatų gene
ralinis superintendentas Prof. 
Dr. P. Jakubėnas. Pamokslą 
pasakė Prof. Dr. Kun. Jakubė
nas, pažymėdamas velionies 
nuopelnus Lietuvai. Prie ve
lionies karsto V. D. Karo Mu
zejuje pasakė kalbą Valstybės 
Prezidentas Antanas Smetona.
PREZ. SMETONOS KALBA:

i 
“Mes palydime šiandien am

žinojo poilsio mirties ištrauk
tą iš gyvųjų tarpo musų didį 
karį vadą. Tačiau mes nenusi
minę, mes tik nuliūdę. Ir tas 
musų liūdesys ramus ir iškil
mingas . . . Mirė pirmasis mu
sų kariuomenės vadas Gen. 
Silvestras Žukauskas, bet jo 
palaikai, karo žygiais pelnyti 
vaduojant Lietuvą iš nelaisvės, 
yra atatekę Lietuvių tautos 
kartų kartoms, o jo vardas 
glaudžiai sutapęs su musų kra
što nepriklausomybės kovomis, 
su musų valstybės atstatymu. 
Dėl to, gedėdami to musų žy
maus karvedžio, mes jaučiame 
jam daug padėkos ir gilios pa
garbos.

“Šią valandą keli žvilgsniai 
į praeitį teatskleidžia mums 
1918 metų pabaigos vaizdą. 
Taryba jau buvo paskelbus Lie
tuvos laisvę, bet ji reikia ap
ginti ir apsaugoti. O laisvės 
keliai buvo pilni dygių, kartais 
ir neįveikiamų kliūčių, pilni 
vargų ir sielvartų. Tarp vil
ties ir nusiminimo teko eiti 
tais keliais.

“Kai Vilniuje kūrėsi musų 
Tarybos valdžia, aplinkui siau
tė pokarinės anarchijos tvanas. 
Ar jis nepaskandins bekuriamo 
laisvės židinio? Juk kas vir
šum laisvai plaukė, tai buvo, 
svetima. Pakrikus okupacinė 
valdžia su pairusia kariuomene 
ruošėsi eiti iš nukamuoto kraš
to. Jos vieton viesulais brio- 
vėsi visokios minių srovės, bol
ševikai ir kiti žiaurus klajokliai, 
betaiką sunaikinti beginklę Lie
tuvių valdžią, neturinčią nei 
lėšų, nei reikiamos galios sau
goti vidaus tvarkai. Ir kaip 
toji galia turėjo rastis? Oku
pacinė valdžia neleido Lietu
viams laiku savaimi tvarkytis, 
nei kariškai pasirengti. O jei
gu ir butų jiems leidus tatai 
daryti, tai iš kur gauti savų 
karininkų ir ginklų? Kur su- 
sij ieškoti tikras, savo žmogus, 
kariuomenės vadas? Jų Lie
tuviai patys negalėjo išsiauklė
ti, o Rusijos valdžia nedavė ke
lio jiems, kaip katalikams, kop
ti aukštyn karininko laipsniais.

“Taigi daug buvo džiaugsmo 
kai musų silpnutei valdžiai, bb- 
viltiškai, rodos besisielojančiai 
Lietuvos likimu, prisistatė Vil
niuje Generolas S. žukaskas, 
musų įgaliotinio atsiųstas iš 
Ukrainos. Gyvas ir tiesus, 
vinklus ir judrus, vyresnio am
žiaus vyras, bet jaunuolio sie
los, jau iš judėsiu kariškis, — 
visiems jis kvėpė pasitikėjimo. 
Dalyvavęs Rusų-Japonų kare, 
savo narsumu pasižymėjęs di
džiajame kare, ne vieną kartą 
žeistas kovose, užgrūdintas, įsi
tarnavęs, pasiekęs generolo 
laipsnio, ir vis dėlto nepamiršęs 
nei savo tautos, nei savo kraš
to, — jis tartum Apvaizdos 
buvo parinktas Lietuvai begalo

sunkiu metu vesti kovon musų 
karius savanorius prieš jos ap- 
Stingus priešus.

“Radosi vadas ... O kur 
gi kariuomenė, kuriai jis va
dovautų? Kur karininkai? Jų 
dar nebuvo. Jie reikėjo dar 
surasti ir sutelkti. Ir kaip ta
tai nelengva! Tiesa, karių jau 
buvo kiek sugryžusių, kiti dar 
tebegrįžo iš pakrikusios Rusi
jos. Jų tarpe buvo visokių, 
Lietuvių ir nelietuvių, gerų ir 
netikusią. Iš taip įvairios me
džiagos teko rinktis ir kurti 
kariuomenė. Bet ji urnai ne
sukuriama. Labai sunki pra
džia. O laikas spyrė, nes ne
tvarkos tvanas siekė užplūsti 
visą Lietuvą. Bolševikai ver
žėsi visur, vargino ir kalino, 
baidė ir žudė musų žmones. 
Klaiku, pavojinga, stačiai ne
galima laikytis musų valdžiai 
Vilniuje, iš visų šonų apsiaus
tai siūbuojančios naikintojų 
gaivalo juros. Okupacinės Val
džios likučiai traukėsi Kaunan. 
Reikia trauktis ir mūsiškiams, 
palikus Vilniuje įvairias Lie
tuvių kultūrines įstaigas.

“Ir tik Kaune buvo lemta 
mums padėti pagrindus savai 
kariuomenei, kai dar čia tebe
silaikė okupacinė valdžia. Sti
go lėšų, stigo ginklų, karinin
kų ir karinių reikmenų. _ Daug 
ko labai stigo. O tėvynės vai
kų dvasia pasireiškė tvirta, ra
dosi jiems stipraus noro ir 
griežto ryžto ginti savo moti
nos žemės laisvę. Su savo man
ta, su savo drabužiais, kas kaip 
apsitaisę ir apsivilkę, kas ką 
sugriebę vykite iš savo krašto 
priešus, teikitės apie savo val
džią! Toks galingas šūkis iš 
Kauno, iš laikinosios sostinės, 
buvo paleistas per Lietuvą. Jis 
nenuaidėjo tuščiai. Vyriausy
bės balsan atsiliepė visur. Rin
kosi jaunimas, rikiavosi gre
tomis kovai ‘Su priešais. Ir 
taip sujudo visame krašte. Lie
tuvos savanoriai žygiuoja. At- 
gy j a t laimėj imo viltis.

PARTIJŲ VADŲ TĄSYNĖ IR 
GENEROLO PASITRAU

KIMAS
“Rados naujakurei valstybei 

lėšų, rados ir ginklų. Nauja 
sutartinė vyriausybė stoja 
kraštui vadovauti. Ir vėl bė
da! Partijos, pritapusios į val
džią, nesusiderina, nesugeba pa
kilti aukščiau savo srovės, pra
randa bendrą tautos pagrindą. 
Vienybei grąso pavojus: atsi
randa valdžioje spragų. Tokia 
nesantaika blogai atsiliepia tik 
tebedaromoje ginklo pajiegoje.

“Vietoje vilties vėl nusimi- 
Kur Generolas žukaus- 

Persitvarkius vyriausy- 
pasigedo. Vilniaus sui- 
jis nedingo. Gardine 
ir pagijęs, pakviestas 

Paskir-

nimas. 
kas? 
bė jo 
rutėje 
sirgęs 
urnai Kaune atsirado, 
tas kariuomenės vadu, Gen. S. 
Žukauskas, sustiprina jos draus
mę. Savanoriai sėkmingai tvar
kosi, laimingai kaujasi, ir jų 
išvaduotieji plotai didėja. Ge
rame kelyje Lietuvių laisves by
la! Ją gina prityręs vadas, 
gerai nusimanąs karo lauke, 
mokąs Įgyti kareivių pasitikė
jimą ir sužadinti laimėjimų 
viltį.

“Tačiau šviesiame laisvės 
horizonte nekartą yra reiškęsi 
tamsių debesų. Tiesa kad 
lengviau įveikti lauko, ne kaip 
vidaus priešai. Šių netruko 
musų partijų sūkuriuose. Gan
dais ir nepagrystais spėlioji
mais jie kirto pasitikėjimą ka
riuomenės vadu. Va kodėl Gen. 
S. Žukauskas taip dažnai trauk
davosi iš jos vietos.

“Būdamas prityręs karys, 
žinojęs savo asmens vertę, jis 
buvo geras kareivių auklėtojas, 
todėl numanė kad atsakingas 
vadas privalo turėti pilną pasi
tikėjimą ir kariuomenėje ir at
sakingoje vyriausybėje. Ir vis 
dėlto, kai būdavo sunkių va
landų Lietuvai, jis kviečiamas 
neatsisakydavo gryžti atsakin- 
gon kariuomenės vado pareigon. 
Ir kai pasitraukdavo iš tos pa
reigos tai nepaleisdavo betgi 
kariuomenės iš savo akių ploto. 
Savo patarimais ir nurodymais 
taisydavo jos žygių linkmę. Jei 
anuomet visą laiką butų tas 
pats vadas kaip Gen. S. Žu
kauskas, stovėjęs musų kariuo
menės priešakyje, tai gal ne

Generolo Silvestro Žukausko karstas Karo Muzejaus Salėje
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būtume turėję ir Vilniaus by
los.

Už klaidas tenka brangiai 
mokėti. Ir mes esame užmokė
ję..

Musų didieji ginklo laimė
jimai buvo pasiekti vadovaujant 
Gen. S. Žukauskui.

Šiandien jie priklauso musų 
atgimimo istorijai. Karių už
davinys įvertinti jie objekty
viu mastu. Valdžia yra nekar
tą žymėjus musų pirmojo ka
riuomenės vado nuopelnus Lie
tuvai. Pranašus jo vardas ir 
musų dėkingoje tautoje. Lie
tuvos kareivis, nepriklausomy
bės kovų dalyvis, mini jį su 
meile ir su didžia pagarba. 
Aukštai stato Gen. Žukauską, 
kurie jį pažysta kaip išmintin
gą ir kilnų karį. Jis mums 
yra vienas didžiųjų Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų ir jos au
klėtojų. ši tiesa aiški ypatin
gai kariškiams. .

“šymet neseniai sukako de
vyniolika metų musų kariuo
menei. Jos gimimas musų aki
vaizdoje skęsta padūmavusiuose 
rūkuose. Ji betgi šviesi mums 
vaidinasi ano meto audrų ir 
verpetų horizonte. Ten gimė 
Lietuvos laisvė, musų kario ka
laviju išsaugota. Dėl to mes 
mylime savo kariuomenę. Ji 
šiandien paaugus ir sustiprė
jus ir laimingai toliau bręsta, 
įsisavindama naujo karinio 
mokslo ir naujos karinės tech
nikos. Kurie nepriklausomy
bės kovų metu buvo jauni ka
riai, tie šiandien siekia ar jau 
yra pasiekę aukštų karininko 
laipsnių. Kiti yra jau aukšto
je karo vadovybėje. Jaunieji 
pakeičia senuosius. Gyvas ry
šys tarp praeities ir dabarties 
pasidarė.

“Galime spėti kad musų di
dysis karys Gen. S. Žukauskas, 
šiandien iškilmingai lydimas 
kapuosin, lenkiantis jam gedin
čioms vėliavoms, dar gyvas bū
damas jautė ir matė musų gink
lo galios pažangą ir ja džiau
gėsi. Darė ir padarė ji savo 
laiku ką galėjo. Jo paliekuo- 
nys tegul daugiau padaro.

“Musų pirmasis kariuomenes 
vadas gynė Motiną Lietuvą vi
sa savo pajiega, visa savo sie- 

Lietuvos žemė jį pasiėmė, 
žemė, jo žygiais išvaikščio

ta, jo bendrų, karių savanorių, 
krauju išpirkta. Kad jos 
drystų kas liesti, tėvonių pa
reiga yra budėti.”

(Bus daugiau)

JŪSŲ SV IKATA

la.

ne-

ISIGYKIT LIETUVIŠ
KŲ SALDAINIŲ

pralinks- 
draugus ir gimi- 

Lietuvos saldai-

krautuvėje galit

Ateina Kalėdos 
minkit savo 
nes skaniais 
niais.

‘'Dirvos”
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. -

Rašo Dr. S. Jakubs
Pyorrhea yra ypatinga liga, 

kurią galima pavadinti senat
vės dantų liga. Nors dantys 
retai ir pakenčiamai neskaudė
jo ir nepuvo vienok, pasenus 
pyorrhea vistiek prisikabys. 
Priežasčių tam yra daug. Viena 
iš jų tai nešvarumas. Pyorrhea 
myli nešvarumą, o savo pušies 
nešvarumas burnoje tankiai pa
sireiškia, ypatingai sulaukus 
žilos senatvės, čia turiu min
tyje dantų aplipimą-apsivėlimą 
vopna (tartaru), kuris daugiau
sia pareina iš seilių, ypatingai 
ant priešakinių žemutinių dan
tų iš vidaus, nes ten randasi 
liežuvio pasago, bent trys seili
nęs liaukos, iš kur nusistoja 
kalkulos. Tos kalkulos į 24 va
landas nevalant sukietėja, o 
toliau dar daugiau apsivelia ir 
daugiau sukietėja, o vėliaus 
tarpe kalkulų ir smegenų susi
daro bakterijų' guštos ir išėda 
dantų raumenis, kurie laiko 
dantis normališkoj vietoj. To 
visko rezultatas — pyorrhea. 
Tuoj žmogus pajunta kad dan
tys liuosi.

Antra priežastis dėlei ko gau
nama pyorrhea, tai nevykęs 
dantų užtaisymas: tilteliai ar
ba taip sau užlopinimas dantų. 
Suprantamas dalykas, kuomet 
prastai užtaisyta, kartais pa
liekamas aštrus kraštas ir tas 
aštrus kraštas daro iritaciją, 
dilgina minkštus kūno audinius, 
iš ko gaunama karštį į dantų 
smegenis ir dantys pradeda pu
ti ir klibėti. Paskui prikimba 
pyorrhea.

Trečia priežastis, tai supuvę 
dantys, kurie turi aštrų kraš
tą arba ir daug aštrių kraštų. 
Tame supuvusiame dantyje, 
apart iritacijos-dilginimo dantų 
smegenų, visuomet yra užsilikę 
maisto. Apart blogo dvokimo 
iš burnos tas užtektinai vaisina 
bakterijų kurios gelbsti pyorr
hea įsigalėti.

Asmuo pajutęs kad turi kiau
rą dantį ir dantis pradeda skau
dėti, neina pas dentistą bet 
klausia savo kaimyno ką jis 
turi daryti su skaudančių dan- 
čiu. Jo draugas nurodo eiti į 
vaistinę, kur nusiskundęs gaus 
pagelbą. Vaistinėj tankiausia 
aukštą kainą užmoka ir nemo
kėdamas kaip vaisto vartoti, 
tankiausia išsidegina burną ir 
blėdies tik pasidaro, kad ir 
dentistas nebegali atitaisyti. Tai

žmonių neapsisvarstymas. Bu
tų geriausias dalykas kad žmo
gus, kuomet patenka bėdoje, 
eitų prie tokio žmogaus kuris 
apie minimą bėdą gerai supran
ta ir žino neabejojančiai kaip 
ją prašalinti. O dar geriau kad 
asmuo nuo minimos bėdos ap
sisaugotų pertikrindamas dan
tis bent du kartus į metus; tas 
butų sveikiau ir dar geriau.

¥ ¥ ¥
P. S. Lietuviai profesionalai 

galime pasidžiaugti kad dar 
vieną energingą ir darbštų as
menį susilaukėme musų pro
fesijoj, tai yra, Dr. S. Jakubs. 
Jis pereitą vasarą baigė Loyo- 
la Universitetą su daktaro 
laipsniu. Tai yra sūnūs Brigh- 
tonparkiečio (Chicagoj), Jurgio 
Jakubkaus, kuris yra daug gel
bėjęs kitiems mokiniams, bet 
savo vaikų irgi nepamiršo. Ki
tas sūnūs yra vaistininkas.

Gero pasisekimo daktarui S. 
Jakubs. Geistina, kad dakta
ras ir daugiau rašytų.

Dr. G. I. Bložis.
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PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemes 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 valcu MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

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

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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NEKURIU KATALIKŲ 
NERIMTUMAS

«
Su apgaila reikia pasa

kyti jog musų katalikų tar
pe yra keletas tokių vadu
kų kurie vienur ar kitur 
matydami tautininkų stip
rumą, veidmainiaudami pa
tys sau ir klaidindami sa
vo srovės gerus žmones, 
slaptai ir atvirai gelbsti 
socialistams ir net komu
nistams kovoti prieš tauti
ninkus.

Tai yra žemų politikie- 
riukų taktika. Tai mažo 
proto žmonių kovos būdas 
remti savo priešą tokia
me atsitikime kur gali su
sidėjęs su priešu pakenkti 
kitam, kuris yra stipresnis 
ir kuriam pavydi.

Tokia katalikų vadukų 
taktika dvokia fašizmu: 
štai matom kas darosi Eu
ropoje: Hitleris ir Musso- 
lini, kurie vienas kitam už- 
vydi ir kitokiame atsitiki
me kenktų, bet dabar, ma
tydami kaip Anglija, Pran
cūzija ir kitos valstybės de
da pastangas palaikyti ra-

Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos pradėtame leisti dvisa
vaitiniame žurnale, Pasau
lio Lietuvis, tarp kitko tel
pa Prof. K. Pakšto straip
snis, “Metas Pradėti Lietu
vių Kolonizaciją”. Jis nu
rašo štai kaip:

“Apie Lietuvių koloniza
cijos reikalus daugelyje į- 
vairių susirinkimų teko jau 
kalbėti, ir rašyti bent kele
tą straipsnių ir referatų. 
Jau ne visai mažas Lietu
vių būrelis šiuo klausimu 
rūpinasi, sielojasi ir jieško 
tinkamų bei greitų spren
dimų. Bet kol susidomėji
mo banga neužlies pačių 
žymiausių finansinių įstai
gų, tol nebus artimų vilčių 
kolonizacijos reikalui 
vietos pajudėti.”

Tki tik pradžia K. Pakš
to ilgo straipsnio, kuriame 
jis išrodinėja reikalą siun
timo Lietuvos žmonių į to
limus pasaulio 
sigyventi.

Kita kalba
Lietuva butų perpildyta 
žmonėmis, jeigu miestai 
butų milžiniški ir juose gy
ventojai netilptų ir ūkės 
jau nepajiegtų išmaitinti 
didelės populiacijos.

Dabar gi, paklausius to 
profesoriaus ir pradėjus 
Lietuvius į kitus pasvie
čius gabenti, reikėtų iš Lie
tuvos pristatyti jiems mai
stą. Lietuvoje maisto ir 
vietos gyventi yra gana vi
siems. Lietuva sulygina
mai mažai apgyventa.

Lietuvoje nėra vieno do
ro pasaulinio miesto. Patp 
Kaunas lyginasi tik dešim
tos eilės Amerikos mies
tams, kurie jau miesteliais 
(towns) vadinami.

Visi kiti Lietuvos mies
tai tai tik Amerikos kai
mai.

Miestuose galėtų apsigy
venti daugiau jeigu butų 
vystoma pramonė. Miestie
čiai sureikalaus daugiau 
ūkio produktų, šalis tur- 
tingės, kils.

Prof. Pakšto sugalvota 
kolonizacija, jei butų vyk
doma, kolonistus paverstų 
tiktai skurdžiais, nes ne
ras jis niekur derlingų že
mių kur jie galėtų įsigy
venti nors taip kaip Lietu
voje turi; neišstatys mies
tų ir neišvystys pramonių 
kuriomis galėtų bandyti 
užkariauti pasaulines rin
kas. Jeigu kalbėti kad Lie
tuva turės kur išsiųsti sa
vo prekes, turėdama savus 
žmones apgyventus koloni
jose, tai tiek kiek tų kolo
nistų rasis Lietuva lengvai 
gali aprūpinti namie, pa
čioje Lietuvoje.

Prie to, svetimoms vals
tybėms priklausomose že
mėse Lietuviams kolonis
tams gyvenant, Prof. Pak
štas net negalės priversti 
tų kolonistų imti iš Lietu
vos atgabenamas prekes, 
nes kitos šalys prekes pa
gamina daug pigiau ir turi 
senai įsteigtus laivynus tų 
kraštų pasiekimui.

Tiesiog sunku suprasti 
ar tas profesorius turi tiek 
daug laiko galvoti apie to
kį musų tautai nereikalin
gą klausimą, ar taip nemy
li Lietuvos kad nori iš jos 
žmones išsiųsti Į kitus pa
sviečius, ar jis nori tik vie
nas Lietuvoje likti.. .

iš

kraštus ap-

butų jeigu

Japonijos valdžia sugau
dė kelis šimtus komunistų 
ir pacifistų, kurie neprita-
ria kariavimui.

mybę ir Mussolinį ir Hitle
rį pavieniai pažaboti, jiedu 
susimetė į krūvą ir varo 
savo betvarkės darbą, vie
nas kitą paremdami.

Rimti katalikai privalo 
apsižiūrėti ir savo tokius 
vadukus pasmerkti, nes jie 
gelbsti tiems kurie turi tie
sioginį Tikslą griauti tikė
jimą ir su tų vadukų pa
galba gauna progos prie 
katalikų visuomenės prily- 
sti.

10 MILIJONŲ EKONOMI
NĖMS STUDIJOMS

Milijonierius Alfred P. 
Slokn, jr., pirmininkas Ge- 
ne-ral Motors Corp., iš savo 
asmeniško turto paskyrė 
10 milijonų dolarių vertės 
akcijų įsteigimui fundaci
jos jo vardu, ekonominių 
studijų plėtimui.

Tokiu budu Sloan paseka 
kitus milijonierius kurie 
įsteigė savo vardais kokias 
nors naudingas visuomeniš
kas institucijas.

Maskvoje gydytojai turi 
savo globoje kūdikį kuris 
gimė su dviem galvom. Da
ro tyrinėjimus.

PLIENO PARADAS
(Lietuvos Kariuomenės Šventę minint Lapk. 23)

Debesys padange taršos 
Niūrus rudeniniai,
Aidi skambus linksmo maršo 
Tonai sutartiniai.
Gaudžia bokšte Laisvės Varpas 
Lietuvai tėvynei,
Žengia gretos lygiais tarptis, 
Tvirtos jos, plieninės.
Žvanga plienas — vyrai žengia, 
Joja eskadronai;
Žvanga žemėj ir padangėj 
Kieto plieno tonai.
Plieno tankai ir patrankos 
Ir valia plieninė, 
Tarsi plienas kario rankos, 
Plienas jo krūtinė!
Plieno vyriai ore skraido, 
Debesyse nardo.
Plienas — laisvės musų laidas, 
Plienas — kario vardas!
Jeigu reiks — kovų parade 
Stos kariai kaip vienas, 
Juos pašaukus Tautos Vadui, 
Kietesni už plieną!
Stos šauliai ir savanoriai, 
Vyrai ir jaunimas — 
Kausis žemėj, juroj, ore, 
Jeigu lems likimas.

“Karys”. I)im. Kpt. L. Žukauskas.

*

Vienas musų dienraštis 
talpina tūlo savo korespon
dento laišką, kuriame jis 

, pasako “svarbų” dalyką: 
buk Kaune, dėl neva spau
dos varžymo, “kavinėse ga
lima daugiau žinių patirti 
negu iš dienraščių”.

Kavinės Kaune yra tai 
savo rūšies karčiamos, kur 
sueina pasėdėti tie kurie 
arba neturi jokio darbo, 
nenori namie sėdėti, o ka
vinėse šilta ir daug nekaš
tuoja _ pasirėmus ant stalo 
alkūnėse skyles trinti ir ci- 
garetus vieną po kitam lik
viduoti.

Ten sueina ir tokie kurie 
po savo darbo valandų ne
turi nieko kitko užsiimti. 
Tai daugiausia tokie kurie 
patenkinti savo gaunama 
alga, neturi energijos dir
bti kokius visuomeninius 
darbus. Tai savo rūšies 
visuomeniniai tinginiai.

Na "o neturintis ką veik
ti žmogus visada turi daug 
ką kalbėti.

Bet kiek tos jų “kalbos” 
turi vertės ar prasmės pa
rodo tas kad per metų me
tus jie, nors daug kelnių 
nužibino, daug alkūnių iš
plėšė, daug liežuvių nuplo- 
nino, vistiek iš jų “žinių” 
niekas neišėjo ir po šiai 
dienai niekas neišeina.

Pavyzdžiui panaudosime 
kelis didelius klausimus ku
rie per tų “kavinių filoso
fų” ar “pranašų” liežuvius 
praeina:

Kada Dirvos redaktorius 
lankėsi Lietuvoje, 1928 ir 
vėl 1935 metais, pasitaikė 
sueiti tokių “kavinių pra
našų” ir Kaune, ir Palan
goje, ir Klaipėdoje.

Iš jų lupų abiem atvejais 
vis plito “pranašystės” kad 
va jau šį rudenį, tą ir tą 
dieną Rugsėjo mėnesio, Vo
kietija puls Lietuvą; kad 
tie ir tie tam'ir tam parsi
davę; kad tuos ir tuos val
do ir Lietuvą į Varšavą 
veda tie ir tie asmenys; 
kad Lenkai tuoj puls Kau
ną; kad Lietuvos valiuta 
nedalaikys; kad kariuome
nė neturi pasitikėjimo sa
vo valais.... Ir taip be 
galo....

Tai vis palaidų liežuvių 
užsiėmimas, kurie neturi 
sau niekur sekėjų ir prita
rėjų — taigi jie sėdi, sėdy
nes trina, alkūnes kiaurina 
ir burnas aušina kavinėse, 
išgalvodami vienas 
to prašmatnesnes 
nas”.

už ki- 
“navy-

SKAITYMAI

Artimo Meiles Mokslo Įsteigėjo Gimimo Paminėjimo Švente

saulėta, 
varsose, 
gėlėtom, 
dainose.
stebuklinga, 

širdies, 
man stinga,

MUSŲ KRAŠTAS
Lenkiu galvą pasauliui ir Baltijos jurai, 
Sveikinu gražią gamtą, gerus žmones, viską! 
Nuo laisvųjų bakužių, kur neaukšti murai, 
Nuo pajūrio krantų kur gintaru tviska!
Musų kraštas gražus, musų šalis 
Miestai, sodžiai ir girios vasaros 
Laukai su vasarojais, su pievom 
Paskendę darbininkų ir paukščių
Musų kraštas gražus, čia gamta 
Žmonės čia tokie ramus ir'geros 
Išreikščiau visą grožį, bet žodžių
Nerandu aš pasaulyj gražesnės šalies!....
Laimingas kas čia auga, sau ateitį lemia; 
Pamylėjo Lietuviai pilkąją žemelę, 
Čia artojai skynimuos sau gerybę semia, 
Ir ginti pasirengę brangiąją šalelę!
Musų laisvos žemelės suskaičiuoti coliai, 
Niekas nedrys atimti, nieko mes neleisim!
Tik Vilniuje pagrobti, pavergti mus broliai.... 
Klausyk, mielas pasauli: atvaduoti eisim!....
Kaip pirmas žiemos sniegas nekaltai baltuoja, 
Musų troškimai teisus, ryžtis 
Kaip jura neužšala, visuomet 
Taip neužšals krutinės laisvę

TEISINGAS IR 
RIAUSAS ATSA

KYMAS
IENKŲ ROTARY Klubas 

atsiuntė Lietuvos Rotary Klu
bui laišką, kuriame ragina Lie
tuvos Rotary Klubą daryti žy
gių kad Lietuva susitaikytų su 
Lenkija. Į tą laišką Lietuvos 
Rotary Klubas atsakė visai tei
singai nurodydamas kad Lietu
vai nėra reikalo jieškoti nau
jos taikos, nes taiką ji buvo su
darius Suvalkuose, bet Lenkai 
tą taiką sulaužė. Todėl, Len
kijos Rotary Klubo pareiga 
kreiptis ne į Lietuvą bet į sa
vo vyriausybę kad ji atstaty
tų sulaižytą taiką.

•

JAPONAI TEISINASI, 
ponija visais budais varo 
propagandą kitose šalyse,
nesenai Lietuvos Dantų Gydy
tojų Sąjunga gavo iš Japoni- 

Gydytojų Sąjungos 
laišką, kuriame nu
būk Lietuvos dantų 
ne visai teisingai

TIK-

Ja- 
savo 
štai

ir laimėti; 
banguoja, 
pamylėti!. .. .
Vikt. Tatąrėlis.

i jos Dantų 
pirmininko 
siskundžia 
gydytojai
esą informuoti apie dabartinį 
Japonų-Kinų konfliktą. Tai y- 
ra tik Japonų sugalvota pro
paganda ir gynimas savo val
džios žygių, nes Lietuvos Dan
tų Gydytojams gal visai neap
eina ką Japonai daro Kinijoje.
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TZALĖDŲ ŠVENTĖ krikščioniškame pasauly- 
i je jungiasi su Kristaus gimimo paminėji

mu. Nors Gruodžio 25-ta diena nėra tikrai nu- 
, statyta kaip Kristaus gimimo diena, tačiau ji 
i priimta kaip paminėjimas to nuotikio, kurį vi- 
. si krikščionys visame pasaulyje švenčia.

Ne visi Kalėdų laukia tikrai kaip tokios 
I šventės, ypač Amerikoje, kur Kalėdos pavers- 
l ta į didelį biznį: dovanų davimą. Taigi, didu

ma Amerikiečių Kalėdų tik ir telaukia kaip 
progos gauti iš ko nors kokią dovaną. Kiti dėl 

' to ir skaudžiai nukenčia: vieni turėdami labai 
daug dovanų duoti, o kiti negavę iš niekur nei 
mažiausios dovanėlės, šitie jaučia kokią tai 
tuštumą, širdgėlą, ir gailiai apsiverkia Kalėdų 
dieną, nes jie neturi nieko pasaulyje kas apie 
juos prisimintų.

Per keliolika šimtmečių Kalėdų šventė bu
vo švenčiama krikščionių bažnyčiose didelėmis 
iškilmėmis. Europoje ta šventė ypač yra dide
lė šventė.

Sulyg šventų raštų, Kristaus užgimimas ir 
žmonių atpirkimas buvo išpranašautas įvairių 
pranašų daug šimtų metų prieš jo gimimą.

Jo gimimas įvyko sekančiais padavimais:
Jauna dievobaiminga mergelė, Marija, vos 

14 metų amžiaus sulaukus, buvo sužieduota su 
seneliu Juozapu iš Nazareto. Vieną kartą Ma
rijai pasirodė arkangelas Gabrielius, kuris ją 
pasveikinęs pranešė jai kad esąs Dievo siųstas 
apreikšti jai jog ji palikus išrinkta už motiną 
pasaulio Išganytojui, kuriam vardas turės bū
ti Jėzus.

Daug metų prieš Kristaus užgimimą pra
našų buvo sakyta kad pasaulio Išganytojas tu
rįs užgimti mažame Judėjos miestelyje Betle- 
juje. Tuo tarpu Marija ir Juozapas gyveno Na
zarete. Juozapas ir Marija nuvyko į Betlejų. 
Tame miestelyje buvo labai daug susirinkusių 
žmonių į Ciesoriaus Augusto prisakymą žmo
nėms užsiregistruoti, ir aniedu atkeliavę į Bet
lejų nerado ten sau vietos, nei namų nei pa
stogės. Taigi prisiėjo jiems apsinakvoti netoli 
miestelio landinėje, kur lyjant ganytojai užda
rydavo savo bandą. Čia tai ir užgimė Jėzus 
Kristus. Toje pašiūrėje susirinkę piemenys pir
mutiniai pasveikino užgimusį Kristų kūdikį.

Toliau padavimas sako apie Trijų garsių Ka
ralių aplankymą Kristaus Betlejaus pašiūrėje ir 
apie žiauraus Erodo įsakymą išžudyti Betleju- 
je visų naujagimių kūdikių, kad ir Kristaus Ka
ralius patektų į tą pat eilę tarp nužudytųjų, nes 
Erodas nežinojo tikrai kuris kūdikis buvo šau
kiamas Karalium ant Karalių.

Juozapui sapne pasirodė angelas, kuris įsa
kė jam ir Marijai su kūdikiu bėgti į Egiptą. Ka
reiviai išžudė tūkstančius kūdikių, bet Kristus 
išliko gyvas ir nepaliestas Egipte.

KRISTAUS MOKYMAI, JO PASEKĖJAI, 
IR IŠDAVIKAS JUDAS

Kristus sakoma buvo labai išmintingas ir 
padorus, ir kai pradėjo mokyti žmones, jį sekė 
ir pildė jo pamokymus didelės minios žmonių. 
Kaip ir po šiai dienai jeigu kam sekasi kiti pa
vydi, ir tada buvo tas pats: Kristui ėmė užvy- 
dėti kiti visokie garbės jieškantieji, kurie no
rėjo kad žmonės jų klausytų.

Viena iš pamokinančių legendų iš pradinių 
Kristaus ėjimo žmones mokyti dienų yra tai 
prikibimas prie Jo šėtono, kuris įkalbinėjęs ir 
žadėjęs Kristui atiduoti visas pasaulio viešpa
tystes, turtus ir garbę, jeigu užsileis šėtono 
gundymams, šėtonas prašė Kristų parodyti ir 
savo stebuklus, įrodymui jog jis yra Dievo Sū
numi, bet visais trimis atvejais Kristus gražiai 
šėtono atsikratė. Šis prilyginimas padaryta to
dėl kad ir žmonės suprastų kaip reikia saugotis 
visokių nedorybių ir pagundų. Dorą žmogų ne- 
priguųdins niekas nukrypti nuo savo tikro kelio, 
tik nedorieji visur visada blaškosi, už turtus 
savo garbę ir dorą parduoda, už pinigą sutin
ka kitus skriausti, arba pamatę pinigą tuoj pa- 
sigodėja pasisavinti sau.

Kristaus mokymai “Mylėk Savo Artimą . 
kaip Pats Save” žmonėms patiko. Prie jo vie
nas po kito prisidėjo ir mokytiniai, kurie vėliau 
liko apaštalais-skelbėjais Jo mokslo tari* žmo
nių. Apaštalai aplankė ir kitas šalis kiek jiems 
buvo galima nueiti. Jų nekurie ir sunkiai nu
kentėjo ir žuvo už tą mokslą, bet platino jį at
sidavusiai.

Pats Kristus teišgyveno 33 metus, ir buvo 
numarintas ant kryžiaus, kaip raštai sako.

Kaip jam kiti užvydėjo parodo net ir tas

■ kad prie Kristaus turėjo savo nusamdytą išda-
■ viką Judą, kuris už pinigą išdavė tą žmogų ku

ris žmonijai gero darė ir tik doros ir artimo 
meilės mokino. Judo-Judošiaus darbas pasiliko 
žmonijos atmintyje per arti du tūkstančius me-

, tų. Judošiai ir šiandien papildo įvairius baisius 
; darbus savo tautoje, savo draugijoje, ir net sa-
■ vo draugų tarpe. Jeigu jų nebūtų, žmonijoje
■ butų daug daugiau gero nuveikta, nes nebūtų 
> trukdoma.

Krikščioniškas pasaulis turi ir antrą didelę 
šventę surištą su Kristaus gyvenimu. Tai Ve
lykos. Jos pažymi Kristaus mirimo ir iš numi
rusių prisikėlimo laiką.

Jeigu krikščionys pilnai prisilaikytų Kris-, 
taus mokymų, jie butų visi geri, dori žmonės, 
ir pasaulyje butų taika ir ramybė. Bet dabar, 
daugelis yra krikščionimis iš vardo, todėl kad 
gimė iš krikščionių tėvų ir negalėjo gimti kito
kiais. Jie tarp gerų žmonių maišydamiesi da
ro visokias nedorybes, 
mo prieglobste žmonių 
stato.

Kristaus mokslo ir 
darni visokie klastingi 
blogybių žmonijai. Kiti tą patį mokslą tampo 
visaip ir darydami iš jo savotiškas išvadas, pa
smerkia visus kitus kurie tais pačiais mokymais 
net dorai nori žmones vesti. Kiek šiandien yra 
tikėjimo šakų kurios tarp savęs pešasi, o visos 
jos savo pagrindą parėmę ant Kristaus moky
mų !

Kristaus mokymai kaipo religija neprasi
dėjo tuoj jx) jo mirties. Praėjo virš pora šim
tų metų po Jo mirties, kuomet Jo mokymai ėmė 
patapti religija. Ir tas mokslas taip įsigalėjo 
kad šiandien “nei pragaro vartai” jo nenugali.

Reikalinga tik kad žmonės kurie Kristaus 
mokymais savo dogmas remia pilniausia prisi- 
silaikytų tikrųjų Kristaus mokymų, ir žmoniją 
vestų doros keliu, o ne savo pasinaudojimo ta
kais. Taipgi reikalinga kad tie kurie turi tikslą 
žmones išnaudoti, nesidangstytų tokia aukšta ir 
garbinga religija, bet paliktų ją tiems kurie 
moka ją tikrai gerbti ir gvveniman kūnyti.

Tikras Pasekėjas.

bet pasislėję po tikėji- 
akyse save gerais per-

šventu raštu pasinaudo- 
pranašai pridarė daug

ŠIS-TAS APIE VATIKANA

VATIKANAS yra Popiežiaus ir viso Romos 
katalikų pasaulio valdžios vietovė, miestas ir 
niekam pasauliniam nepriklausantis žemės plo
tas. Vatikanas yra Italijoje, garsaus miesto Ro
mos priemiestyje. Iš Romos patekti į Vatika
ną reikia pereiti per Tibero upę.

Vatikano ribos aptvertos. Inėjus per var
tus, atsirandi paskiroje valstybėje ar šalyje, ku
rios visas plotas tik apie šeštadalis ketvirtainės 
ngliškos mylios didumo, arba 109 akrai ploto, 
išviso gyventojų turi 450.

Vatikano valstybė yra maža, bet ji turi sa
vo pašto ženklelius ir savus pinigus.

Popiežius, kuris skaitosi Romos Vyskupu, 
gyvena Vatikano Mieste. . šalę Vatikano rūmų, 
kur gyvena Popiežius ir jo padėjėjai ir tarnai, 
yra didėji švento Petro bazilika, ši 
užima tą vietą kur ji stovėjo per apie 
tų. Dabartinės didžiosios bazilikos 
akmuo buvo padėtas 1506 metais.

Šv. Petro bažnyčia yra apie 435 pėdų aukš
čio ir turi 778 piliorius, šešiolika piliorių yra 
bronziniai, o 229 marmuriniai, kiti akmeniniai.

Šv. Petro katedros priešakyje aikštė yra 
daugiau apvali. Viduryje jos stovi milžiniškas 
obeliskas padarytas Egipte tūkstančiai metų at
gal, iš raudono granito, ir sveria 232 tonus. Gi
lioje senovėje tas ■ obeliskas buvo Heliopolyje, 
didžiajame Saulės dievo maldnamyje. Romos 
imperatoriaus įsakymu tas obeliskas buvo par
gabentas iš Egipto į Romą.

šv. Petro bažnyčioje yra 44 altoriai. Pa
skirose koplyčiose tos bažnyčios pastogėje yra 
palaidoti įvairus buvę popiežiai.

bažnyčia 
1100 me- 
kampinis

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykan, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Pittsburgho Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

SPALIŲ 3. — Šiandien sekmadienis, pasku
tinė mano Pittsburghe buvimo diena. Oras iš 
pat ryto jau apsiniaukęs ir “iš debesėlių ūkana 
byra”, kaip toje dainoje sako. Tas vietas ku
rias šiandien pasiskyręs aplankyti, kitaip nega
nia pasiekti kaip tik automobiliu, taigi p. Piva- 
ronas ir pasitarnavo, nes sekmadienis ir jis nė
jo į biznį visai dienai. Bet neiškentė užsukti į 
savo keptuvę nors pusvalandžiui.

_ Išvažiavome su p. Pivaronu pas kitus Tau
tiškų Kapinių komiteto narius, su kuriais ir va
žiavom kartu į kapines. Komitetas turėjo ten 
pažiūrėti atliekamo darbo, nes kapinėse žemė 
aptaisoma. «

Pas mus Clevelande nuolat lijo ir lijo, tai
gi keista buvo klausant Pittsburghiečių pasako
jimų kad jie labai senai lietaus neturėję.

Važiuojant ryto metą gatvėmis, visur ma
tai žmones — moteris, vyrus, vaikus — einant 
į bažnyčią. Tas parodo religijos galybę: nežiū
rint oro, nežiūrint kitų sąlygų, atėjus sekma
dienio rytui žmonės jaučia savo pareiga atlan
kyti bažnyčią, sumesti rąžančių, išklausyti mal
dų ir gryžti namon patenkintas kad atliko tą 
pareigą.

Į kapines dasisiekti reikia važiuoti per kal
nų kalnus, tolokai šiaurinėje Pittsburgho mies
to išlaukėje. Pačios kapinės taip pat užima 
vieno nestataus kalho šoną, bet man nepratu
siam taip kapines matyti, išrodė ypatinga. Bet 
gal būt Pittsburgho apielinkėje visos kapinės 
tokios (panašiai išrodė kalno šone nusidriekusios 
ir šv. Kazimiero Lietuvių kapinės).

Kapinės kaip kapinės. Nors šių kapinių 
Romos katalikų tikybos prisilaikantieji nepri- 
pažysta ir vadina jas “bedieviškomis” ir ‘laisva
maniškomis”, tačiau ir čia ta pati Dievo žemė, 
ir čia užkastas žmogus į tą pačią žemę sugryž- 
ta, ir čia prie kapų pastatyta tokie patys jkry- 
žiai kaip ir kitose katalikiškose kapinėse. Skir
tumas tik tame kad čia gali būti palaidoti visi 
tie Lietuviai kurie atšalo nuo bažnyčios, kurie 
nepraktikuoja tikėjimo. Šių kapinių neturint, 
tokių “laisvamanių” Lietuvių kūnai butų palai- 
doti-išmėtyti po įvairias kitas kapines, dabar gi 
laidojami krūvoje.

Kuris bus paskutinis Pittsburgho Lietuvis 
atsigulti į šias kapines?....

Kapinės tvarkomos, daroma daugiau vietos 
— lyg nujaučiant kad už kokių 20 metų beveik 
visi dabartiniai senyvi Lietuviai turės čia su
tilpti ....

Tiesa, vieni laidojami šv. Kazimiero kapi
nėse, dalis Lietuvių patenka į svetimas kapines, 
tačiau dauguma tų kurie bendrai butų patekę 
kitur, dabar palaidoti čia — gyvi buvo Lietu
viais, ir po mirties guli visi kartu — Lietuviai.

Šiose kapinėse ilsisi kūnai ir tokių Lietuvių 
kurie buvo palaidoti Lenkiškose kapinėse, pirm 
negu Lietuviai šias nuosavas kapines įsigijo — 
iš Lenkiškų kapinių buvo iškasti, po eilės metų, 
ir perkelti čionai, pas savo brolius....

Girdėjau kapinių direktorius tarp savęs 
kalbantis kad pastatytas darbininkas kapinių že 
mę taisyti daro savotiškai, nenori niekeno klauJ 
syti: buk vietoj kasti kalnelius ir žemę pilti į 
slėni, jis iš slėnio piląs žemę į kalnelį. .. .

Kapinės, kaip sakiau, eina beveik nuo vir
šūnės kelių šimtų pėdų aukščio kalno žemyn į 
slėnį. Kapai sugrupuoti terasomis: viena da-

NOSINĖS pirm 1785 metų 
buvo trikampės, apvalios, pail
gos ir kitokios. Bet nuo tų 
metų Prancūzijos karalienė 
Marie Antoinette paskelbė kad 
visoj karalijoj nosinės butų ke
turkampės.

Centralinėj 
bar moterys 
nusišluosto
mos, pasilieka iki mirčiai, o nu
mirus, ta nosinė įdedama kar
tu į grabą.

Kent Kunigaikštis, Anglijo
je, perka nosines skepetaites

lis kapų vienoje, viršutinėje terasoje, antra že
mesnėje, ir dar ruošiama trečia dalis, kur bus 
laidojami vėlesni arba kurie norės pigiau už že
mę mokėti. »

čia pat, kitame kalnelyje po kairei, randa
si Slavų kapinės. Aplink gi, už slėnio kituose 
kalnuose gyvena žmonės, matyt gražių namų.

Po kapines dairantis matai akmeninių kry
žių eiles, kas liudija kad per tuos keletą metų 
kaip Lietuviai šias kapines turi jau palaidota J 
čia pusėtinai musų vientaučių, ir tai tik dalis 
visų mirusių Lietuvių, nes kiti išmėtyti po įvai- \ iš Paryžiaus, mokėdamas $14 
rias kitas kapines.

Daugelio šeimų čia jau guli po vieną ar ki
tą narį, o kitos šeimos dar gyvos jau turi užsi- 
ėmusios sau sklypelius žemės ir jau net antka
piai padėti.... žino kad iš žemės paėjo, jon 
turės sugryžti....

Nekuriu antkapių parašai Amerikoniški. 
Lietuviška dvasia matosi ir kapinėse, nes prie 
kapų šian ir ten mątosi pasadinta rūtų, dieme
džių ir kitokių populiariškų Lietuvoje gėlių. 
Nekurie kapai jau apleisti, lyg užmiršti. Ištik
ro gal ir nėra kam juos aplankyti, gražinti....

Girdėjau sakė kad kai kurie Lietuviai iš
ėmė savo tėvų kunus iš šių kapinių ir perkėlė 
į šv. Kazimiero kapines, Mat, jiems buvo įkal
bėta kad šios kapinės “bedieviškos”....

Iš kapinių, visi trys Pittsburgho piliečiai 
norėjo parodyt’ man dar vieną žymią vietą — 
taip»pat ant aukšto, gal aukščiausio toje dalyje 
kalno, esančią Allegheny Obzervatoriją. Aplink 
tą obzervatoriją įrengtas Rivervievv parkas. į 
šį kalną kitaip užvažiuoti negalima kaip tik va
žiuojant palengva į viršų sukant aplinkui. Vir
šuje atsiradęs pamatai kad kalnas ištikro gra
žus, ir status, apvalas. Iš jo plačiai matyt į vi
sas puses.

Čia gal butų net peraukštai žmonėms gy
venti, gyvenamus namus statyti. Taigi paver
sta į parką, išrengta obzervatoriją, kuri sekma
dienį buvo uždaryta, šitokiame ore kaip šian-

Europoj ir da
tą nosinę kuria 

ašaras ištekėda-

vienai. Tas pačias nosinaites 
Amerikoje Morganas perka po 
$6 vienai.

Nanticoke, Pa., vienas Lie
tuvis per 47 metus neturėjo ir 
nenaudojo nosinės skepetaitės.

Nosines kišeniukuose švar
kuose nešioja viso trečdalis 
vyrų.

Pati pirmutinė nosinė, sa
koma, buvo naudojama tai asi
lo uodega....

APIE
JIMĄ.
nijoj, kalėjime atrasta kalinių 
įrengta dirbtuvė gaminti klas- 
tuotas Amerikos dešimtdolari- 
nes. Ir įdomiausia kad tie pi
nigus dirbę kaliniai buvo užda-

PINIGŲ PADIRBINĖ-
San Quentin, Kalifor-

ryti už pinigų padirbinėjimą.
Tikėkit ar ne, bet faktas 

kad Amerikoje yra užpaten
tuotas aparatas padirbinėti ne- 
tikrus-klastuotus daiktus.

Valstybės iždinės pradėjo 
samdyti žinomus pinigų dirbė- 
jus-klastuotojus, kuriems duo
da netikrus pinigus padirbti. 
Jei jie gali padirbti, tada pra-Į 
šo patarimų kaip gaminti tik
rus pinigus kad niekas negalė
tų jų padirbti. Už tai jie gau
na mokėti. Kai kurie padir
bėjai sako kad šitaip daugiau 
pelno negu tiesiog užsiimdami 
klastingų pinigų darymu.

P.ER .TVORA!
PASIŽVALGIUS

“DIRVOS ’ VAJAUS EIGA

Dirvą sau. 
vietinis, iš-

. i
Pranas Liepčius, iš Chicagos, 

išsirašė Dirvą ir knygas: 
Baudžiava ir Sapnininką.

Elena Lisauskienė, Maspeth, 
N. Y., išsirašė per Joną Va
laitį.

Antanas Balsis, iš Pittsburgh, 
Pa., išsirašė sau ir savo tė
vui į Lietuvą.

1

APIE TILTUS, štai keletas 
faktų apie tiltus. Anglijoj ne
tinkamų moderniškam susisie
kimui yra net 7000 tiltų.

Amerikoje CCC (jaunuolių 
miškų stovyklos) pratiesė net 
22,000 tiltų per 4 metus.

Bramaputra upė, Indijoje, 
nors yra 1,800 mylių ilgio, nė
ra perkirsta nei vienu tiltu.

Tiltams statyti geriausi dar
bininkai yra pietiečiai, kurie 
kaip vorai gali laipioti aukštai 
ant tiltų virvių.

VOKIETIJOJE Dr. H. Fflei- 
derer atrado kad švarus jurų 
vanduo gerti sveikatai labai 

dien, nebūtų matyt ne tik žvaigždžių bet^ nei geras. Tyrimai parodė kad iš 
toliau kitų kalnų, nes ūkanota ii- lietinga. 80 mineralinių elementų, yra

Iš parko, kitais keliais, Pivaronas vežė mus \ 30 kurie būtinai musų kunui 
visus namon, o mane vežėsi pieturh.

Po pietų važiuosim į Lietuvišką Ūkę, pieti
niame miesto šone. Dabar važinėjome po šiau
rinę.

reikalingi. Ypatingai sveikas 
esąs šiaurinių jurų vanduo. 
Tas reiškia kad Lietuvos pa
jūriai labai sveiki.

SILICOSIS yra plaučių liga 
paeinanti nuo dulkių. Dirban
tiems tuneliuose, kasyklose ir 
šiaip dulkėse atrasta kad ge
riausia įleisti tam tikrų su
trintų mineralų dulkių, kurios 
susijungia su dulkėmis, o pas
kui visas dulkių kamuolys iš
imamas.

BRAZILIJOJE advokatas iš- 
laimėjo teisme bylą savo kli- 
jento, kuris buvo suimtas už 
klastingų pinigų dirbimą. Kai 
už išteisinimą klijentas jam 
užmokėjo, advokatas patyrė 

1 kad 'gavo atlyginimą padirbtais 
Lietuviai "dar netikrais pinigais....

\ ___
Nauji skaitytojai desėtkais 

ateina Dirvai — štai vėl visa 
eilė naujų Dirvos artojų, ku
rie linkėdami Linksmų Kalėdų 
išrašė Dirvą savo giminėms 
arba sau išsirašė:

Kazys Nekrošius, vietinis biz
nierius, išsirašė

Anicetas Baltakis,
sirašė per N. Augustinienę.

F. Gaižutis, vietinis, išsirašė 
sau.

G. Navickas, vietinis, išrašė 
Pranui Kundrotui, Lietuvoj.

Pranas Straupas, vietinis, iš
sirašė sau ir savo broliui į 
Lietuvą.

S. Sušinskas, vietinis, išsira
šė sau.

Josephine Leckis, vietinė, išra
šė savo seserei į Detroit.

Chas. Puishis, iš Uniontown,
O., išsirašė per S. Rodavičių. 

Juozas Valiulis, vietinis, per
S. Rodavičių.

Mike Pechenko, Painesville, O. 
per S. Rodavičių.

Juozas Kovas ir
Antanas Shukis,: iš Rochester,

N. Y., per Ant. žiemį.
Andrius Bakšis, iš tolimo Aber- 

deen, Wash., išrašė Jeroni
mui Račkauskui, Lietuvoje.

P-s Kučinskas, vietinis, išrašė 
savo broliui Povilui Kučins
kui, į Lietuvą.

Juozas Liutkus, iš Detroit, iš
sirašė sau.

f

KANADIEČIAI, NAUDO
KITĖS!

Kanadoje 
prenumerata 
Bet iki galo 
ta iki $2.0(1. 
prisiųsti labai lengva: tik įdė-l 
kit į paprastą arba registruo-j 
tą laišką du Kanados dolarius 
ir įrašę aiškiai savo antrašą ir j 
Dirvos antrašą pasiuskit. ’ Jū
sų pinigai mus tuoj pasieks ir 
Dirvą pradėsit gauti su ta pa
čia savaite.

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

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

Pinigus prisiųsti lenga: įdė
kit j laišką du dolarių ir siųs
kit. Visada žiūrėkit kad jūsų 
antrašas butų laiške ir ant 
ko. Adresuokit taip:

reguliarė 
metams

šių metų nupigin
sią prenumeratą

Dirvos
$2.50.

vo-

SENA PITTSBURGHO GYVENTOJA

Būdamas pas p. Pivaronus čia užtikau vie
ną seną Amerikietę, kuri Pittsburghe gyvena 42 
metai — atvykus iš Lietuvos 1895 metais. Tai 
ponia Rozalija Pažereckienė, ponios Pivaronie- 
nės motina. Ji gimus 1875 metais, taigi jau tu
ri 62 metu amžiaus. Iš Lietuvos paeina Palšio 
kaimo, Skirsnemunės parapijos, Raseinių apsk. 
Amerikon važiavo per Bremeną ir 1895 metais 
atvažiavus į Pittsburghą.

Jos vyras, Jonas Pažereckas, yra miręs čia 
pat Pittsburghe, 1913 metais, mirė sulaukęs 46 
metų. Jis dirbo National Tube Co. per 20 me
tų ir ten dirbdamas mirė. Išsyk jis buvo palai
dotas Lenkų kapinėse, paskiau perkeltas į Lie
tuviškas Tautiškas kapines, kaip tik jos tapo 
įgytos. Tais laikais kai jis mirę L.~~—..... .— 
neturėjo jokių nuosavų kapinų. NAUJOJOJ Gvinėjoj gyven-

Ji gyvena prie savo dukters, Bronės Piva- tojai pinigams naudojo šunų 
ronienės, kuri yra viena iš šešių Pažereckų vai- dantis. Tą patyrę, baltieji pa
kų, kiti visi mirę. sidarė dirbtinų šunų dantų pi-

Rozalija Pažereckienė senesniais laikais bu- nigų ir jais nupirko salą, bet 
prie laukiniai tuoj pastebėjo klas- 
Mo- tingumą.

vo darbšti Lietuviškame veikime, priklausė 
penkių bažnytinių draugijų ir prie Lietuvių 
ksl'o Draugijos.

Seka: PETRAS PIVARONAS.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui .............................. $2.00
Kanadoje ....................................................... $2.50
Lietuvon ir j kitas šalis .............................. $3.00

Pusei metų — pusė kainos.

KAIP SIŲSTI PINIGUS: Sulenkit šį lakštelį pusiau, įdėkit
vidų popierinius pinigus, ir užrašę savo antrašą įdėkit į voką.

i

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227

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

Pristatom tiesiog j namus, Į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS

6820 Superior Avė.

iu

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas, 
platinki! ją tarp savo draugu.

A”DI

CEdar 0765
Reg. Optician

A. T; H U ET E R
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue
Didžiausia Krautuvė East Side

Cleveland, Ohio

LISTO:

•. ■

HEnd. 9292
k

*

THE ELECTRICAL LEAGUE *

ir 
•jos

■
»*•

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. lIEnderson 5699

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

gos, patvarios, populiariškos.

ii WILKEL1S FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

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

; Vienok musų patarnavimas, užjauta L- prielankumas yra visiems
! lygus, be atsižvelgimo kaštus.
! Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
■ moderniškas.

j 6522 Superior Avė. _

E V A S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

I 
į

4*

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

Sight-Saving Lamp *

štai Kalėdos jau atėjo,
Kurių visi laukė, 

Pralinksmėjo vaikai maži,
Seniai susitraukę.

Kožnas žino gaus pyragų,
Dovanų visokių,

Galės valgyt, pasigerti,
Nereiks vengti šokių.

Sveikinu visus jus, broliai,
Mano mylimieji, 

Kurie mane norit sekti,
Ir būti pirmieji

Prie durnumo, prie paikybių,
Prie visko nedoro, 
paskui už tai kentėti, 
Susilaukti “korą”.

Supa Garba.

MANO draugas Pruseika su
rado kad Lietuvoje kalakutai 
parsiduoda po 5 Amerikoniš
kus centus svarui, o Ameriko
je ix> 30—33 centus.

Patartina draugui Pruseikai 
važiuoti į Lietuvą, čia ištikro 
sunku darbininkus monijant 
pragyventi. Jis ten turi di
delę ūkę, užbaigtų gyvenimą 
buržujiškai.

Jei tik bus geras Lietuvis, 
jo ten niekas neužkabins ir ne
klaus kur padėjo Amerikoje 
iš darbininkų surinktus dola- 
rius....

o

KRUVINAS REKORDAS
Skaitau bolševikų Vilnyje:
“Nuo to laiko kaip Hitlerio 

gauja valdo Vokietiją, nužudy
ta šie reichstago atstovai 
čia paduoda apie tuziną 
ir prideda:

“Beveik visi jie buvo 
nistai ar socialistai.... 
didesnis reichstago 
skaičius įtalpinta kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose.”

Gaila tų nabagų komunistų: 
pjauna juos Hitleris, skerdžia 
juos Franco,' karia juos Mus
solini, o kur kiti jų neprieina 
ten jie patys skerdžiasi — pa- 
veizdan sovietų rojuje, kur 
komunistai išskerdė tūkstan
čius gerų komunistų....

TYSLIAVA Vienybėje rašo:

“Daug kas sako kad jaunie
ji Amerikos Lietuvių kunigai 
veja savo tėvų kalbą iš bažny
čių. Todėl Amerika, norėda
ma tuos kunigus 
bando apkaltinti 
laikraščius. Girdi:

“ ‘O kodėl Anglų 
ta į Vienybę, Dirva, Margu
tį?’

“Jeigu Amerika mano kad 
jos sąžinė ‘visai švari’ tai te
gu ji mums atsako kodėl ka
talikų jaunimo 
beveik ištisai 
naudojasi ?

“Pagaliau tai

n

vardų,

• komu-
0 dar 

atstovų

pateisinti, 
tautininkų

kalba įves

organas
Anglų

Vytis 
kalba

nepa-__ vistiek
teisins tų kunigėlių.” 

(Amęrika yra katalikų sa
vaitraštis leidžiamas Brookly- 
ne.)

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. ų Prašau (atsišaukti.

Ona Jąriušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland, O,r 

f



DIRVA

STATO PRIE DARBŲ

Federalė valdžia paskyrė vėl 
daugiau pinigų viešų darbų ve
dimui ir Clevelande pašaukta į 
darbus apie 1000 bedarbių.

•Pinigų bus paskirta dar dau
giau ir iki Sausio 1 d. sako bus 
pašaukta dirbti arti 5,000 be
darbių.

Ne visi, bedarbiai tačiau no
ri dirbti — jiems geriau pa
tinka tinginiauti ir imti pašal
pas.

POTVINIAI ARTI 
CLEVELANDO

Po sniego užėj us lietingam 
orui, Gruodžio 18 d. potvinis 
užklupo Chagrin upės žemumų 
gyventojus. Apie 200 žmonių 
turėjo būti laiveliais išgelbėti 
iš jų namų.

Upės ledų šaudymui sunau
dota daug dinamito. Susigrū
dę upėje ledai buvo potvinių 
priežastimi.

Reikalauja Tyrinėti 
Valstijos Graftus

COLUMBUS, O. — Ohio val
stijos senato vadai pradėjo rei
kalauti kad butų paskirta ko
misija tyrinėjimui valstijos 
valdžios “legališko grafto”, tai 
yra didelių išlaidų nekuriuose 
valstijos departamentuose, ku
rių didelės pinigų sumos tenka 
j politikierių kišenius.

Reikalaujama griežto ištyri
nėjimo degtinės, vieškelių, se
natvės pensijų ir kitų departa
mentų.

Jeigu tas nebus daroma, Re- 
publikonai ir nekurie Demo
kratai senatoriai grąsina išsi
skirstymu ir palikimu nebaig
tų nekuriu tarimų.

Tas skandalas labai negerai 
atsilieps į valstijos gubernato
rių.

Dėl vietos stokos šiame nu
meryje netelpa aprašymas apie 
Clevelandiečius. Po Naujų Me
tų vėl tęsime tuos aprašymus.

Taip pat kiti raštai kurie 
dėl stokos vietos netelpa šiame 
numeryje, tilps sekančiuose.

UŽSIMUŠĖ DU LIETUVIAI BENDRAFRONTININKU PRAKALBOS DARBO RAKET1E-

• NESKUBINA atsiimti pi
nigus, Clevelando uždarytuose 
bankuose yra nuskirtos didelės 
sumos pinigų buvusiems depo- 
zitoriams. Tačiau tūkstančiai 
jų neina savo dalis pasiimti. 
Išrodo kad jie arba pinigų ne
nori arba jų nėra Clevelande.

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
NAUJA VALDYBA

Lietuvių mažų namų savi
ninkų 41-mo skyriaus valdyba 
1938 metams išrinkta ši:

Pirmininkas — J. Shimkus,
Finansų raštininkas — Juo

zas J. Skinkis;
Iždininkas — F. Samuolis,
Nutarimų raštininkas — A. 

šeštokas;
Iždo globėjai: M. Ragažins- 

kas, M. Karsokienė,
Korespondentas — J. Zinke

vičius. .

Penktadienio naktį, Gruodžio 
17, važiuodami automobiliu už
lėkę į saugos ruožtą įtaisytą 
gatvėje, ant Superior avenue 
prie E. 30-tos gatvės, užsimu
šė du jauni Lietuviai, Jonas 
Alaburda, vedęs, 32 metų, ir 
Petras J. Sušinskas, 34 metų. 
Jie važiavo namon iš bolių rai- 
čiojimo.

Alaburda mirė už kelių mi
nutų po nuvežimo į ligoninę, 
o Sušinskas mirė valanda vė
liau. Sušinskas buvo pavienis, 
gyveno su tėvais. Alaburda 
paliko jauną žmoną su trimis 
mažais vaikais.

Abu tie vyrai buvo plačiai 
Clevelande žinomi.

Petro Sušinsko Jiko tėvas, 
Petras, motina, Agota, seserys 
Katrė, Alena, broliai Juozas ir 
Stasys. Jis buvo gimęs Pitts- 
burghe.

Palaidotas Gruodžio 21 d., 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Jonas Alaburda palaidotas 
Gruodžio 22 d., taip pat pamal
dos atlaikyta šv. Jurgio baž
nyčioje.

Abiejų laidotuvėse pasitar
navo graborius N. A. Wilkelis.

šeštadienį ir sekmadienį au
tomobilių nelaimėse Clevelande 
žuvo keturi asmenys, tokiu bu- 
du žuvusių skaičius jau pasie
kė 235.

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

Kviečia visus draugus ir pa
žystamus atsilankyti j savo 
naujai įrengtų įstaigų atida
rymo dievą Gruodžio 18 — 
vaišės visiems dykai. Atmin
kit eštadienio vakarą, Gruo
džio 18. ..........

Iškilmingas Atidarymas

BLACK CAT
CAFE
— naujoje vietoje —

4058 ST. CLAIR AVĖ.
Užkviečiam visus savo senus 
draugius ir kaimynus atsilan
kyti Į iškilmingų atidarymą 

šeštadieni, Gruodžio 18 d.
Muzika, šokiai.

A. ir J. čiapai, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

• PRADĖTA DARBUOTIS 
Ohio valstijoje panaikinti val
stijos kontroliuojamas degtines 
parduotuves, iš kurių daro biz
nį valstiją valdantieji politikie
riai su savo gaujomis. Nori
ma pravesti kad degtinės par
duotuves (ne gėryklas) turėtų 
teisę užsidėti privatiški asme
nys kurie atitiks reikalavi
mams. Daugelyje valstijų taip 
yra: degtinės parduotuves už
laiko privatiški biznieriai. Pas 
mus Ohio valstijoje ir degtinė 
brangesnė ir už žmonių pini
gus minta visokie politikieriai, 
kuriuos taksų mokėtojai turi 
šerti.

• INDUSTRIJŲ CENTRAS. 
Clevelandas ir kaimyniškas 
Lorain miestas turi 2384 in
dustrijas '■— taigi daugiau ne
gu keturios vakarinės valstijos 
turi sudėjus į vieną: Arizona, 
Mississippi, Nevada ir New 
Mexico.

Tose keturiose valstijose tė
ra 1625 industrijos.

Clevelande yra 140,090 in- 
dustrialių darbininkų.

• OHIO BELL TELEPHO- 
NE Co. pasiryžus kitais metais 
praleisti savo įstaigų padidini
mams ir praplėtimams ir pa
tarnavimo pagerinimui Ohio 
valstijoje apie $18,000,000. Iš 
tos sumos virš 10 milijonų bus 
praleista Clevelando, Akrono, 
Youngstowno ir Cantono dis- 
trikte.

Katalikė Bobelė Platina 
Melus

Gerb. Dirvos Redakcija: Jū
sų buvo rašyta kaip tos “kitos 
gazietos” agentai platina melus 
apie Dirvą. Dabar ir aš paty
riau ir noriu jums ir visuome
nei pranešti.

Prieš savaitę laiko, landžio
dama po biznierius rinkimui 
skelbimų, garsi katalikų vei
kėja Pola Glugodienė atėjus 
pas mane prašyti skelbimo at
virai skelbė buk Dirva esanti 
komunistiškas laikraštis ir buk 
jos redaktorius esąs bolševi
kas. Net mums biznieriams 
ji gąsdino buk katalikai nerem- 
sią musų biznių jeigu mes su 
Dirva susidėsią....

Mes visi gerai žinom koks 
laikraštis Dirva yra ir kad tos 
jos kalbos yra melagystė.

Jeigu tik tokiu melagingu 
budu tos gazietos leidėjai nori 
biznį daryti, ir dar tikrina kad 
ta gazieta esanti šv. Jurgio 
parapijos, tai jie daro skriaudą 
parapijai, dėlto kad mes biznie
riai ateityje negalėsim remti 
nei parapijos.

Superior Avė. Biznierius.
NUO REDAKCIJOS: Gaila 

kad tie kurie giriasi esą karšti 
katalikai .imasi tokio nedoro 
budo prieš kitus žmones. Lie
tuvių patarlė sako: Melu neto
li eisi. Taigi melagiai prilips 
liepto galą.

GAUKIT TIKIETUS l 
KALĖDINI BALIU

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.

1. 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 tikietu norintie
ji gaus jų po 10c administra
cijoje (tą pat vakarą reikės 
mokėti 35c.) Vaikams įžanga 
nemokamai.

Tikietus po vieną gaus ir tie 
kurių prenumeratos dar nesi
baigę ir kurie nori baliuje da
lyvauti. Vienas tikietas dykai, 
kaip visiems. Ateikit pasiim
ti administracijoje.

Tikietus gaus ir tie kurie 
kas savaitę perka Dirvą pavie
niais numeriais.

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

Visų senesnių Lietuvių ge
resniam pasilinksminimui šia
me baliuje iki 10 valandos va
karo bus grojama tik Lietu
viški šokiai.

PĮIPPODROMĮT

Pagaliau įvyko tos taip daug 
garsintos demokratijos “gynė
jų” prakalbos Gruodžio 19 d. 
Lietuvių salėje.

Programo vedėjas S. Mežan- 
skas atidarydamas susirinkimą 
pasisakė jog visai nekalbėsiąs, 
bet kai pradėjo plepėti niekaip 
negalėjo sustoti.... Apie šių 
prakalbų tikslą beveik nieko 
nepasakydamas, visą savo tulžį 
išliejo ant “Dirvos” redakto
riaus Karpiaus. Tarp dauge
lio nesąmonių kurias Mežans- 
kas priplepėjo, jis verkšlenda
mas sakė buk “Dirva” gaunan
ti pašalpą iš Lietuvos valsty
bės žmonių sudėtų mokesčių, 
žingeidu ir juokinga buvo gir
dėti kai komunistų laikraščių 
agentėlis agitavo už vieną ka
talikišką laikraštį. Mat, laižo
si katalikams, mano kad jie 
tokie žiopli kad gelbės kamu- 
nistams.

Kalbėti perstato Mažeiką, tą 
žmogų kuris sovietų rojų pa
smerkęs parbėgo į Clevelandą. 
Mažeika pasigyrė kad gerai 
jaučiasi, ir pradėjo taip pat 
Karpių tarkuoti už tai kad 
Dirva šį susirinkimą kermo
šium pavadino. Matyt geras 
Dirvos skaitytojas. Bet nebū
tų ko pykti. Pirmutiniai “kal
bėtojai” ištikro ir padarė šį 
susirinkimą kermošium. Pagal 
Mažeikos protavimą tai Kar
pius butų kaltas už visas ne
laimes kurios pasaulyje įvyks
ta.... Net juokas ima klau
santis Mažeikos “filosofijos”: 
jis kaltino Karpių net už tai 
kuomet šv. Jurgio parapijos 
trukšmadariai parapijonai bu
vo policijos nuvežti į belangę 
kodėl Karpius jų negynė.... 
Pagalvokit, ar ne juokdarys 
tas komunistėlis?

Norėjo kalbėti ir čerauka, 
bet išėjęs tik pasigyrė kad esąs 
Lietuvis ir pirmininkas kokio 
ten “kongreso” skyriaus Ohio 
valstijoje ir pasišalino. Ir ge
rai padarė.

Kalbėjo Vilnies štabo redak

cijos narys F. Abekas. žino
ma, šis visgi gudresnis už vie
tinius, bet jis vien tik blogąsias 
Lietuvos gyvenimo puses piešė.

P. Grigaitis, Naujienų redak
torius, kaipo kalbėtojas neblo
gas. Bet blogumas ir pas jį 
tas pats, kad jis nemato Lietu
vos gerųjų gyvenimo pusių. 
Nors tiesa, prisiminė kad Lie
tuva padarė pažangą, šį kar
tą Grigaitis komunistų neva
nojo. Mat, buvo su jais ant 
vienų pagrindų.

Mežanskas perstato bučerį 
Jarą. (Mežanskas taip ir pa
sakė: Dabar kalbės musų bu- 
čeris....). Jaras pradėjo aiš
kinti dėl ko nedalyvavo šiose 
prakalbose P. česnulis ir Jo
nas DeRighter. Ir čia visa bė
da suversta ant Karpiaus. Kad 
ne jis tai katalikų kalbėtojai 
butų dalyvavę.,..

Aš nemanau kad yra pasau
lyje kitų tokių keistų gaivalų 
kaip komunistai. Kad ir šį 
kartą: garsino jog dalyvaus 
įvairus kalbėtojai — kad tik 
publiką priviliojus. Atsitiko 
betgi taip kad ir šį kartą pa
skelbtieji kalbėtojai nepribu- 
vo, na ir visą bėdą suverčia 
ant vieno žmogaus, Karpiaus. 
Iš šalies klausant išrodo kad 
musų komunistėliai Karpių ne 
tik aukštai gerbia bet laiko jį 
didžiausiu Clevelando žmogum.

Publikos buvo pilna salė. Su
dainuota pora dainelių, kurias 
atliko p-lė Kane ir Krasnickas. 

Buvęs.

D. D. Haskell
JEWELER

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

symas., žiedų perdėjimas, 
šventėms dovanas palaiko
me kas pasirenka.

ADDISON ROAD
Kampas Wade Park Avė. 

ENdicott 2696

RIAI SUIMTI
Clevelando Saugos Direkto

rius Ness, po šešių mėnesių 
tyrinėjimų ir įrodymų rinki
mo, iškėlė bylas prieš keturis 
Clevelando amatų unijų biznio 
agentus, apkaltindamas juos 
lupikavime ir kyšių reikalavi
me iš biznierių ir darbininkų, 
kada tik buvo koks darbas rei
kalinga atlikti.

Tie įtarti darbo raketieriavi- 
me agentai yra:

John E. McGee, prezidentas 
Darbininkų Distrikto tarybos.

Donald A. Campbell, prezi
dentas namų maliavotojų tary
bos.

James C. McDonald, biznio 
agentas stiklų sudėjimo darbi
ninkų unijos.

Moses Donley, baldų apdirbi
mo unijos skyriaus agentas.

Juos visus tardo apskrities 
prosekutorius ir byla perveda
ma kriminaliniam teismui.

_ 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

CIGARAI KALĖDŲ 
DOVANOMS

50 rankų darbo Cigarų dėžė $ J 
Švelni pypkei taboka 

50c svaras.
CIGARETAMS TABAKAS

Turkiškas mišinys 50c i/2 sv. 
Importuotos ir naminės pypkės 

populiarėmis kainomis.

Cleveland Tobacco Co. 
2133 Ontario Street, 

Kampas High. Cleveland.

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

saviškiams į Lietuvą.

“TOVARICH”-“DRAUGAS”
Po keleto metų vaidinimo 

scenose įvairiose sostinėse, šis 
veikalas, “Tovarich”, komedija 
įpinanti Didžią Kunigaikštytę 
ir Princą, kurie yra ištremti 
iš Rusijos per j revoliuciją, da
bar padarytas, filmose ir pra
dedamas rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, per Kalė
das, Gruodžio 25 d. Jame va
dovaujamas, roles turi Claudet- 
te Colbert ir Charles Boyer.

Kiti pažymus vaidintojai ja
me dalyvauja Basil Rathbone, 
Anita Louise, Melville Gooper, 
ir Isabel Jeans.

Nors svarbiausi šio veikalo 
asmenys yra Rusai, visas vei
kimas dedasi Paryžiuje, kur 
Rusijos didžiūnai yra subėgę. 
Jie atsigabeno su savim daug 
milijonų vertės aukso. Jie ta
po tarnais turtingų Prancūzų 
namuose pragyvenimui.

šiame veikale nėra nieko iš 
revoliucijos nei karo vaizdų. 
Tai yra ištisai graži komedija.

Specialiai Kalėdoms
Magic Chef Gaso Pečius

I 

Tiktai MAGIC CHEF PEČIUS gali duoti jums visas šias 
moderniškas ypatybes — DIDELIS VIDUJE, KETURI 
VIRŠUTINIAI DEGIMAI, LORAIN RED WHEEL PE
ČIAUS KARŠČIO REGULIATORIUS, PASKIRAS PE
ČIUS IR BROILERIS.

Galima pirkti lengvu išsimokėjimu

SUTAUPYK $20 Reguliariai $109.50 Dabar $89.50
Pristatomas tuojau ir sujungiamas — DYKAI NIKELINIS KAMINAS

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS,
DEGTINĖ

Graži užeiga šioje kaimyny
stėje. Kreipkitės čia. (6) 

JAMES CEJKA, Sav.

Duokit Kalėdų Dovanas!
Kurias Įvertinas ir kurios Bus Naudingos

Pamatykit ir išgirskit 1938 Sparton Radio
ELEKTRIŠKAS 
T O A S T E R 

98c

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

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

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

Azet Wine Co.
1172 East 79th Street

t FOUR STAR CAFE į 
t ★ ★ ★ ★ 1
X DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras ? 
? valgis. X
X MUZIKA PENKTADIENIO ? 
? IR ŠEŠTADIENIO VAK. *

JOHN MEYER X 
t Telef. ENdicott 9162 ?
£ 6512 Hough Avenue ?

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.
PIRŠTINĖS pora $1.50

visokių mėgiamų spalvų 
su šiltu vidum ir be,

SPORT SVETERIAI 1.50 
ir 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 

Gražus šilti blanketiniai 
apsiaustai.

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

arba D. C. jiega.

Mes Duodame
EAGLE STAMPS

Jūsų Ekstra Sutaupymas!

Prosijama Lenta Drip-O-Lator 98c

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

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

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

jiegos.

$1.19
plakščias viršus 

Patiesalai ir užtieslai po — 39c

6 Svarų Elektriškas 
Prosas — 98c Novelty

Lempos
97c

ir aukščiau

6 
iš

puodukų didumo. Pasirinkimas 
trijų skirtingų rūšių. Gražus 

indas. Aluminum viršus.

Karpetams Šluotuvas

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

WESCO STIKLINIS
COFFEE MAKER

97c
5 puodumų didumo

su Bali Bearingais

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

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?

r.....Vn..........ii,

EASY WASH MACHINES
GAUSIT 207? NUPIGINIMĄ 

ant naujų grindinių modelių

$2.19
Bali bearing ratai—ramus, ty
kiai dirba. Pilno didumo, visas
gerais ir tvirtais sustatytas.

Busit juo patenkinti.

ADDISON HARDVVARE CO. 
7318 Wade Park Avė. HEnderson 6035 

EASY SKALBTUVAI PROSAI SPARTON RADIOS
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CLEVELANDO IR APIĘLINKĖS ŽINIOS
X “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Nušovė du Policininku
šeštadienio naktį, Gruodžio 

18, apie 11 valandą, prie gaso- 
lino stoties, 8609 Buckeye Rd. 
privažiavo didelis automobilis 
su keturiais vyrais. Tuo pat 
laiku ten privažiavo policijos 
automobilis. Mat, ta gasolino 
stotis pirmiau kelis kartus bu
vo apvogta ir policija sekiojo 
nužiūrimus automobilius.

Kaip tik tiedu policininkai 
išlipę iš savo automobilio arti
nosi prie tų vyrų, du jų pradė
jo šaudyt, šaudė ir policinin
kai, tačiau banditai geriau pa
taikė, ir abu policininkai tapo 
nušauti. Banditai savo auto
mobiliu pabėgo. Vėliau tas au
tomobilis rastas paliktas kito
je vietoje. Banditai jį aplei
do ir pabėgo.
/ Policininkas Bode, kuris ta
po peršautas palei širdį, dar 
parėpliojo kiek ir kitas auto
mobilistas pro šalį važiuodamas 
jį pamatęs paėmęs nuvežė j li
goninę. Jis mirė ligoninėje.

Policininkas Byrne mirė ten 
pat vietoje, šūviai beveik su
plėšė jo burną.

Tik vienas .žmogus dalinai 
matė plėšikus, kuris valgė ne
tolimoje užeigoje ir. išgirdęs 
šuvius išėjo laukan. Jis patė- 
mijo smarkiai leidžiantis šalin 
automobilį su tais bėgančiais 
vyrais.

Labai daug įstaigų ir krau
tuvių apiplėšiama.

NUŽUDYTA 38 POLICI
NINKAI

Nuo 1875 metų Clevelande 
laike ėjimo pareigų jau nužu
dyta 38 policininkai.

Pirmutinis buvo polic. Geor
ge Kiek, kuris nušautas Birže
lio mėn. 1875 metais, vejantis 
plėšikus.

Paskutinis prieš šių dviejų 
nužudymą buvo detektivas M. 
J. Carlin, nušautas Liepos 29, 

užtiko 
apiplė-

1935 metais, kuomet 
plėšikus nakties laiku i 
šiant krautuvę.

1936 metais Gruodžio 
mirė vienas detektivas 
negalavo nuo peršovimo 
metais.

10 d.
kuris
1917

Namams Statyti Pasky
rė 9 Milijonus

Clevelandui federalė valdžia 
paskyrė 9 milijonus dolarių se
nų laužų griovimui ir statymui 
naujų gyvenamų namų. Bet 
miesto valdžia privalo pridėti 
prie tos sumos visą milijoną 
dolarių savo pinigų, tik tada 
galės gauti federalės valdžios 
pinigus.

Phone: ENdieott 4486

AUKOS DARŽELIUI

Kalėdinių Dovanų Va
jaus Aukos

Per Dirvos redakciją prisiųs
ta ir priduota naujų Kalėdinių 
Dovanų Lietuvių Darželiui.

Aukos gauta iš šių:
Lietuvių Laivakorčių
Agentų Sąjunga Ameri
koje, Ine.
Juozas J. Bačiunas,

Sodus, Mich.
B. Dovidavičius, vietinis 
Justinas Miščikas, viet. 
Jonas Montvila, viet.
J. Klimaitis, Pottsville,

Pa.

$10.00

$5.00
$5.00

1.00
1.00

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

PENNED B Y E M
M.’s Sėcretary)

SPORTS

BANDITAI SUIMTI
Sekmadienį policija sulaikė 

penkis vyrus, visi jauni vaikė
zai, Italai, tik vienas jų ne Ita
liška pavarde. Jie visi turi 
policijos rekordus. Keturi pri
sipažino dalyvavę toje vietoje 
kur įvyko nušovimas ir tuo lai
ku, prisipažino kad jie turėjo 
šautuvus, kuriuos prie jų ra
do, tik ginasi policininkus ne- 
xt----- gręsia mirties

kal-

SMULKIOS ŽENELĖS 
šeštadienį, Gruodžio 18, 

timi draugai surengė surprize 
varduvių paminėjimą p. Onai 
Baltrukonienei, atsilankydami į 
jų namus.

Alena Grigiutė-Klimienė par
važiavo šventėms pas savo tė
vus. Ji žada tuoj apleisti Phi- 
ladelphiją visai ir apsigyventi 
Clevelande.

ar-

šovę. Jiems 
bausmė jeigu bus 
tė.

Plėšimai siaučia 
ste. Penktadienį 
vo sutramdyti, nuo apvogimo 
Cleveland Trust Bango sky
riaus ant Waterloo rd. Banke 
radosi pinigų $79,000.

šeštadienio naktį sugautas 
plėšikas kuris buvo užpuolęs 
karčiamą 14301 St.. Clair avė.

įrodyta

visame 
plėšikai

mie- 
bu-

Grigų sunaus Vinco jauna 
žmona išlaikė valstijos kvoti
mus ir tapo slaugė-nurse.

1.00
PIRMIAU GAUTOS AUKOS 

ŠIAME VAJUJE
Moterų Ratelis 
K. S. Karpius 
Jonas G. Polteris 
Juozas Vilčinskas

Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija

SLA. 14 kuopa
Mot. Labdarybės
Tas pdrodo kaip 

atsiliepia į Darželio atsišauki
mus. Jeigu visos srovės taip 
Darželį remtų, greičiau galėtu
me skolas išmokėti.

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.

$20.00
10.00 
2.00
2.00

25.00
10.00
5.00D-ja 

tautininkai

• LAIKE švenčių Clevelan
de įvairiais budais — dividen
dais, Kalėdų taupymais, bonu- 
sais ir kitaip — žmonės gavo 
ekstra pinigų apie 27 milijo
nus dolarių. Tų pinigų didelė 
dalis praleidžiama dovanų pir
kimams.

LIETUVIŠKI 
SALDAINIAI

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

gau-

DECK the hall with bows of holly 
— This is the season to be jolly! 
And you’ll be able to express your 
yuletide spirits at the Lithuanian 
Hall, this coming Sunday. The 
Dirva is going to have its Annual 
Subecribers and their families Big 
Blovvout. Why even Santa Claus 
is staying overnite to be present 
at this affair. He’ll have gifts of 
all kinds for everybody! A huge 
Christmas tree, decorated with nice 
bright lights vvill be the center of 
attraction. You’ll be able to carol 
and dance to your heart’s content. 
This really should sound intriguing 
to you folks as never before has 
such a gala show been planned. 
Tai neužmirškit — the day after 
Christmas at the Lithuanian Hall. 
Merry-making commences at 5:30 
P.M. Tickets for Dirva subscribers 
may be .obtained at the Dirva of- 
fice or at the door the šame even
ing. Everybody’s goin’ to be there.

FREE, WHITE AND 21 — Which 
novv applies to that ever grand 
Lithuanian lady, Miss Mary Shar- 

,kus. Since that certain age is con- 
sidered the most important in a 
lifetime, Bea Orpse, Mary’s peach 
of a sister, did some scheming be- 
hind Mary’s back and lovv — On 
the llth of December, a surprise 
party was a-brewin’.

What gets me at any party is 
the food; and believe you me, vvhen 
the Sharkus’ serve food, it’s par- 
delicious. Frank Orpse, took over 
the bartending job and did he take 
it over. He “invented” a drink 
called the “Super-Special” — Whoo, 
if ya ever vvanna have a party to 
make it a real “knock-out” of a 
success, ask Frank for that recipe. 
It’s got it!

All in all, everything was just 
svvell — Mary’s gifts vvere many 
and of the lasting ąuality; 
crowd assembled was thė 
the crop •— yessiree, that 
a whizz of an affair.
A SUCCESS — A card . .
proceeds going tovvard the prepara- 
tion of Miss Lucille Montville’s fu
ture — vvas held, Sunday, at the 
St. George’a Auditorium. Miss L. 
Montville has entered a Lithuanian 
convent iri Pittsburgh, Pa. She 
has joined the order of the Sisters 
of St. Francis. May success be hers 
in her chosen sacrificing

V" iSo dear readers, again 
to say, Adios. Sincere 
Greetings are expressed 
boss, K. J.' M., and I too, 
by vvishing you all a very Merry 
Christmas and a Happy and Health- 
ful New Year. Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

the 
cream of 
sure was

party —

career.
its time 
yuletide 
by my 

chime in

THIS column extends its readers 
the Seasons Greetings. A very 
Merry Christmas and a full stock- 
ing to all. Our Inter-Lodge league 
entry after a week of ręst, are all 
ready for action again. As this 
story is going to press, the boys 
“ ' ‘ " A

it 5
are playing the Sparton five. 
tvin over this team will make 
straight wins. Next week, we 
the Washingtons, one of the 
gest teams in the league. 
team has four men who are 
6 foot. What a pieture it 
be, when little Elmer Mažeika „ 
tagging after one of these fellovvs 
or vise-versa. This game vvill be 
played on Dec. 29th., at 8:15, the 
third game of the nite’s program.

It also vvill be the finai game of 
the first half, or half way mark of 
the league‘s schedule. The boys 
have done well in this first half, 
and if we do as well in the second 
round, vve sure vvill get in the 
championship playoffs. The boys 
vvill be sporting their nevv jackets, 
or svveater coats as some vvish to 
call them, this week. The team, 
ahvays did make a striking appear- 
ance on the floor, and these jackets 
just top the team to a people fa- 
miliar with national emblems, 
easily recognize our team as 
Lithuanians.

This jacket has our national 
blem, The Vytis, as its ensignia, 
and many comments vvere given on 
the make-up of the teams uniforms 
very nationalistic in its make-up.

Correspondence has been started 
with Akron and DuBois, in regards 
to booking games vvith Lithuanian 
teams in these cities. Other Lith
uanian cities vvould likę to be heard 
from. The plans of the Cleveland 
Lithuanians is, to hold a basketball 
tournament for the National Lith
uanian Championship, sometime in 
March or April in Cleveland. Other 
nationalities have them, vvhy not 
us? Where ever there are Lith
uanian teams organized, they be
come the tai k of the tovvn.

This gives the team plenty of 
local publicity and ncithing more. 
Why not let the country — the 
world know of our ability in sports? 
Not only vvill it ba a great pub
licity stunt, būt it vvill be a means 
of bringing our youth from differ- 
ent , cities together. It may be 
the stepping stone in bigger things 
in the life of the young Lithuanians.

V,’e vvould likę to get your com
ments on this. Readers of this 
column and basketball team mana- 
gers interested are asked to write 
to Geo. C. Venslovas, 1267 East 
82nd

over 
vvill 
gets

Our Junior team had a full day 
lašt- week soundly trouncing their 
opponents to the tune of 52-6'. This 
vietory makes it two in a row for 
the boys in league competition.

ARE YOU READY?
For that gala New Year’s Eve 

Bali, that is being sponsored by 
the Lithuanian Sportsmen, Friday 
evening, Dec. 31st, at the Lithuan
ian Hall. Dancing will begin at 
8:30 and continue until 2:00 A.M.

Noise-makers and souvenirs vvill 
be given to every person attending 
this great bąli. Various contests 
will be held for the older folks and 
prizes will be given the vvinners. 
This organizations wants to con
tinue the work they have started, 
that is spreading the word Lith
uanian everyvvhere in the vvorld of 
sports. Your support is needed! 
Don’t miss this event.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui, maža šeima, už
mokestis gera. Euclid-Mayfield 
gatvekaris. Telef. SKy. 9320-J.

SCHOOL NEWS
«

Here’s a good, intelligent piece 
of news about Lithuanians! There 
are 53 Lithuanian pupils attending 
East High School, of this number, 
10 are on the honor roll for the 
2nd marking period. A percentage 
of 18%.

We are listing the names of these 
students who were successful in 
having an average of 90% or more 
for the second six weeks of school—

Anna Lait 93.6, Victoria Kalvai
tis 92., Susie Macy 92.44, Helen 
Budas 91.22. Helen Halaburda 91.66, 
Zita Mitchell 91., Leoną Lait 93.4, 
Genevieve Yenkevich 91.66, Anna 
Lapinskas 90.1, Ann Narbut 90.33.

Rodies Pet Shop
kitokiem s paukš- 

šunims maistas ir 
gaunami pas mus. 
kada prireikia.

Kanarkoms ir 
čiams sėklos, 
kiti reikmenys

Kreipkitės
8112 St. Clair Avė.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll>£

Kalėdų Šventėms Skanus Impuortuoti

Kumpiai
Kondensuotas Pienas, Saldainiai

ir daug kitokių galima gauti pirkti pas

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
1 168 E. 77th St. kampas Donald av. :
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f
TįSVEIKINIMAS

C. Venslovas, 
St., Cleveland, O.

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas? 

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujų Metų Proga 
sveikiname visus musų Šėrininkus, 
Depozitorius, Rėmėjus ir Draugus

LINKIME VISIEMS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ!

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Valio visi! Dalyvaukit Baliuje!

Dirvos

Kalėdinis Bal
Dovanai Skaitytojams
Atsibus sekmadienį —antrą Kalėdų Dieną

Gruodžio-Dec. 26,1937
LIETUVIŲ SALĖJE

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

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

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

Kalėdų 
pradės

F R A N C E N E’S 
Lingerie & Hosiery

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

1513 East 55th St.
Frances Grdanc Mollie Budie

i 
pas

REPUBLIC
Fumiture Movers
1453 East 66th Street

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

ENdieott 1702

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musij kainos žemiausios mieste. 

7727 Superior Avenue 
ENdieott 5297

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

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

Krause Costumes, Ine.
1035 Chester Avenue
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Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai

Sveikiname visus savo draugus ir kaimynus 
ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGIAUSIŲ 1938 METŲ!

Pasitikime jūsų draugingumu ateityje.

PAT’S PLACE
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Petronėlė Jonilienė

KALĖDINES DOVANOS

• • I. S AMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue■ >• •

1386 East 65th Street
Marė Yesienė.

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