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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

'Prez. Rooseveit Rūpinasi 
Amerikos Ginklavimu

Streikas Paryžiuje
Paryžius. — Pastarų ke

lių dienų bėgiu buvo su
streikavę apie 140,000 vie
šų reikmenų darbininkų — 
elektros stočių, tramvajų, 
gazo, vandens aptarnavi
me. Visas Paryžius buvo 
suparaližiuotas.

Socialistų ir komunistų 
bendro fronto valdžia, ne
galėdama kitaip su darbi
ninkais susiderėti, pašau
kė kariuomenę, kuri durtu
vais privertė darbininkus 
dirbti.

Pasirodo kad ir socialis
tų bei komunistų valdžio- 
nieko gero darbininkams 
neduoda, darbininkams rei
kia streikuoti ir kovoti.

Paryžiuje buvo sustrei
kavę 2,000 Goodrich gumų 
dirbtuvės darbininkų.

GENERAL MOTORS PA- 
LIUOSUOJA 30,000 

DARBININKŲ 
Detroit. — General Mo

ters (įo£p- pranešę į;ąd duq 
Sausio 1 rd. ji paleis iš dar
bų 30,000 savo darbininkų. 
Tas paliečia darbininkus 
dirbančius šiai kompanijai 
visoje šalyje.

Dar pasiliks apie 205,000 
darbininkų dirbančių tai 
kompanijai. Nuo Spalių 
mėnesio bus paleista 60,000 
darbininkų.

Washington, Gruodžio 28 
d. — Prez. Rooštevelt ir At
stovų Buto pinigų skirsty- 

. mo komisijos pirmininkas 
j beveik sutarė paskelbti at
naujinimą karinio gįnklavi- 

. mosi lenktynių, kuriose sa
ko Suv. Valstijos negali pa
silikti.

Prezidentas pareiškė kad 
jis businčiame biudžete ne 
tik reikalaus dviejų naujų 
didelių karo laivų, dviejų 
lengvų kreiserių, 8 naikin
tojų ir 6 submarinų, bet 
kai Kongresas susirinks, 
gal pareikalaus pinigų sta
tymui visos eilės naujų ka
ro laivų.

Prezidentas sako naudo
jo visus galimus budus ma
žinti ginklavimąsi. Dabar 
užpuolikės šalys žinos kad 
Amerika nori būti pilnai 
pasirengus apsigynimui.

Reikalauja Atlyginimo
Suv. Valstijų keturi ka

ro laivai nusiųsti Į Austra
lijos vandenis. Suv. Val
stijos deda visas pastangas 
priversti Japoniją padaryti 
atitinkamą atlyginimą už 
laivo Panay susprogdini
mą ir nuskandinimą.

JAPONAI NORI SA
VO TVARKOS UŽ
IMTOSE SRITYSE

Tsingtao, Gr. 30. — Ki
nų karo vadai, norėdami 
nepalikti Japonams nieko 
reikalingo jų užpultame 
Tsingtao mieste, pradėjo 
viską sprogdinti ir naikin-

¥ *

ISPANIJOJE

Plieno gamyba 1937 me
tais sumušė visų pirmesnių 
paskirų metų rekordus.

Visame pasaulyje paga
minta apie 133,844,000 to
nai. 1929 metais buvo pa
gaminta 118,763,000 tonų.

Daugiausia pagamino S. 
Valstijos, užimdamos pir
mą vietą, kaip paskira ša
lis, su 51.609,000 tonų.

Sukilėliai Apsuka Kai
riųjų Paimtą Tiruel
Hendaye, Gruodžio 30.— 

Pereitą savaitę kairieji už
ėmė šį miestą, nors neku- 
riose vietose pasilikę suki
lėliai laikėsi iki paskutinos.

Sukilėliai nespėjo prisių
sti pagalbos, taip tai mies
tas pateko kairiesiems.

Dabar jau pribuvo tauti
ninkų pulkai su Gen. Aran- 
da ir pradėjo apsupti kai
riuosius tame mieste.

Sukilėliai tankiai bom
barduoja Madridą ir kitus 
kairiųjų laikomus miestus.

šanghai. — Japonai už
ėmę Kinijos miestus prade
da iš principo reikalauti 
praplėtimo savo teisių tuo
se miestuose. Kartu rei
kalauja pravesti savo mili- 
tarišką tvarką ir Šangha- 
jaus Tarptautiniame Mies
te ir Prancūzų koncesijoje, 
kur apsigyvenę tūkstančiai 
kitų šalių žmonių.

Japonai pareiškė jog tai
kys savo karo laiko įstaty
mus visiems kas tik gyve
na Japonų užimtose daly
se. Kas tik bus sugauti 
kokiuose nors prasižengi
muose prieš Japonų karo 
valdžią, bus baudžiami vi
su žiaurumu.

Amerikos ir kitų šalių 
firmoms kurios cfero ‘bizni 
Šanghajuje parupo kas jų 
laukia. Kitos šalys atvež- 
damos savo prekes į šang- 
hajų turi mokėti muitą, o 
Japonai vežasi viską be jo
kio muito.

Japonai užėmė apie, as
tuonių Kinijos provincijų 
vyriausius miestus.

REIKALAUJA VAR
ŽYTI TRUSTUS

AIRIJA LIKO VISAI
LAISVA

Bronė Šinkūnienė, 
iš Puodžių kaimo, 
Utenos valsčiaus, 
Ukmergės Parodoje 
apdovanota aukso 
medaliu ir pinigine 
premija už puixi 
savo austus 
kilimus.
Lietuvoje plačiai 
ineina į madą 
austi kilimus ir 
naudoti juos 
net turtinguose 
namuose.

PUIKIUS KILIMUS LIETUVAITES AUDŽIA

PER ŠVENTES ŽUVO
525 ŽMONĖS

PAGROBĖ
KALĖDŲ! AUKAS

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Nori pritaikyt įstatymą. 
Washington. — Prez. Roo
sevelt ragina Kongresą pa
daryti priedus prie Socia- 
lės Apsaugos akto, kad ga
lėtų prie jo prisitaikyt tū
los valstijos, kurios iki šiol 
turėjo keblumų ii1 dėl to 
negali mokėti bedarbės ap
draudos mokesčių.

Detroit, Mich.— Nors su
mažėjo darbai ir automobi
lių darbininkai neturi iš ko 
mokėti, automobilių darbų 
unijos vadai nutarė varyti 
savo vajų sukėlimui pusės 
milijono dolarių “karo fon
do.” dedant pastangas su
traukti j uniją Fordo iš- 
dirbysčių darbininkus.

Suv. Valstijose per me
tus sunaudojama apie 30 
milijonų tonų senos gele
žies.

Valijoje vienoje kasyklo
je apšaukė sėdėjimo strei
ką 14 angliakasių, dėl ku
rių turėjo sustoti dirbę 600 
kitų angliakasių.

Bedarbių daugėjimas su
stoja. Washington.— Vie
šų darbų administracija sa
ko kad bedarbių eilės kiek 
iki dabar didėjo, daugiau 
nedidės. Sako darbai pra
dės - gerėti.

Lėktuvai po $1,500. Vie
na kompanija jau pasiry
žus pradėti gaminti mažus 
metalinius lėktuvus kurie 
parsiduos po apie $1,500. 
Tie lėktuvai galės skristi 
100 mylių į valandą ir 25 
mylias galionu gasolino.

PACIFIKO vandenuose 
Suv. Valstijos pradėjo dir
bti sekiojimui Japonų šni
pų kurių tikisi vakarinia
me krašte, iš priežasties S. 
V. kivirčių su Japonija.

Fordo automobilių išdir- 
bystėse pradėjus paleisti iš 
darbo tuos darbininkus ku
rie parodo palinkimą prie 
unijos. Šiose dienose Na- 
cionalė Darbo Santikių Ta
ryba svarstė tų pavaromi} 
darbininkų bylą ir privertė 
Fordo kompaniją priimti 
29 darbininkus atgal.

Fordas visomis pastan
gomis kovoja prieš darbi
ninkų pasikėsinimą susior
ganizuoti į uniją.

19 UŽMUŠTA. Italijoje, 
prie Forli sugriuvus pilies 
sienų pagrindiniam kalnui 
apačioje užmušta 19 žmo
nių trijuose užgriūtuose 

Į namuose.

Washington. — Įtekmin
gi patarėjai daro spaudimą 
į Prez. Rooseveltą raginda
mi jį imtis griežtų žygių 
suvaržyti trustus, kurie vi
somis pastangomis naudo
jasi aukštas kainas palai
kydami, kas privedė šalį 
prie dabartinio darbų nu
slūgimo.

Dalykų žinovai sako kad 
biznių apslugimo kaltė pa
eina iš pačių didžiųjų biz
nių vedėjų. Tik Įvedimas 
nacionalio monopolių kon
troliavimo programo galės 
padėti pataisyti.

PALESTINOJ, laukiant 
Kalėdų, Britai sustatė Je- 
ruzalyje 9000 kareivių ir 
2500 policininkų išvengi
mui numatytų muštynių ir 
kraujo praliejimo.

7 PRIGĖRĖ. Wallace. 
N. C. — Nuvažiavus nuo 
tilto automobiliui į upę, 
prigėrė 7 asmenys.

Mussolini pašiepia Ame
rikos gyrimąsi savo demo
kratija, ir kaltina Britani
ją, Prancūziją ir Rusiją 
sulaikyme mažų Europos 
valstybių nuo pripažinimo 
Italijos valdžios Etiopijoje.

Dublinas. — Po 15 metų 
gyvavimo po Britų imperi
ja kaip Airių Laisva Vals
tija, šiose dienose Airija 
patapo visiškai savistovė 
valstybė ir vadinsis Eire,

Gaila tik kad ne visa Ai
rijos sala nuo Anglų atsi- 
metus: šiaurinė dalis pasi
liko su Anglija, taigi atsi
skyrus nuo savo vientau
čių.

Toledo, Ohio. — Per Ka
lėdas, Lenkų bažnyčioj su
rinkus Kalėdinių “afierų”, 
klebonas padavė pinigus 
nunešti į kleboniją. Nak
ties laiku plėšikai pasekė 
asistentą su pinigais, rėžė 
į galvą ir parmušę pinigus 
atėmė. Kunigas nuvežtas 
Į ligoninę.

Suv. Valstijose per Kalė
dų šventes nuo visokių le- 
laimių žuvo 525 asmenys.

Tik vienos automobilių 
nelaimės paėmė 330 gyvas
čių.

Varžytinėse arklys krito. 
Humboldt, Ia. — Čia buvo 
parduodamas iš varžytinių 
arklys. Vienas pasiūlė už 
jį $75, ir tuoj kitas pasiūlė 
$80. Išgirdęs tai arklys 
krito negyvas.

ŠIMTAS ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Lima, Peru, Pietų Ame
rika. — Kalėdų naktį išti
kus žemės drebėjimui cen- 
tralinėje Peru dalyje, žuvo 
apie šimtas žmonių.

Suv. Valstijos vis tebėra 
pirmoje vietoje eksportavi
mu savo išdirbinių į Pran
cūziją.

POPIEŽIUS Gruodžio 
24 d. pokilyje su kardino
lais vėl smerkė Vokietijos 
nazių nusistatymą prieš 
katalikų bažnyčią. Vokie
tijoje eina tikras religijos 
persekiojimas, pasakė po
piežius.

8 NULYNČIUOTA. 1937 
metais pietinėse valstijose 
nulynčiuota 8 negrai. Tai 
yra žemiausias rekordas iš 
visos eilės metų.

Vokietijoje Kalėdoms iš 
kalėjimų paliuosuota 1000 
politinių kalinių.

Šveicarija pasiryžus pa
naikint nusikaltėliams mir
ties bausmę.

Amerika kas met išmo
ka apie 50 milijonų dolarių 
už akių sužeidimus, sako 
Charles O. Cozzens, Ameri- 
can Optical Co. vice prezi
dentas. Amerikos indus
trijose kasmet sugadinama 
po apie 200,000 akių, sako 
jis. Tos nelaimės ir kaštai 
butų galima pusiau suma
žinti jeigu butų naudoja
masi nors paprastais apsi
saugojimo budais.

g rnmmnmmm t < rarrrirrirri r r 
« Laimingų Naujų 1938-Metų!
* Linki Dirvos Redakcija ir Administracija.

O BBBB B B B BB B B BBBBB-B BBBBBBB B B BBBBBBBB BB

PER TAMSUMĄ NETEKO 
SAVO TURTO. Pranė Leke- 
činskienė, apie 70 m. amžiaus, 
kurios vyras miręs, prieš tris 
metus iš Amerikos parsivežė 
nemaža pinigų, ir laikė juos 
paslėpus. Gyveno Josvainių 
miestelyje gana vargingai. Su 
ja šymet apsigyveno vyrąs ir 
žmona, Stankevičiai, kurie įga
vo jos pasitikėjimą. Jie žino
jo apie slėpimo vietą ir net pa
dėdavo jai pinigus “patikrin
ti”. Senutė banknotų nepaži
nojo, tik žinojo jų skaičių, to
dėl Stankevičiams buvo leng
va stambius banknotus sukeis
ti smulkiais. Tuo budu Leke- 
činskienė neteko apie 1,300 
Amerikoniškų dolarių ir 1,200 
litų.

•
RYŠIUM su Švedijos kara

liaus Gustavo V karaliavimo 30 
metų sukaktuvėmis Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona pasi
keitė su karalium sveikinimo 
telegramais.

Lietuvos Valstybės Prezi
dentas A. Smetona pasiuntė 
sveikinimo telegramą ir Suo
mijos Prezidentui K. Kailio, 
Suomijos 20 metų nepriklau
somybės sukaktuvių proga.

J U B I LEJINIS LIETUVOS 
MOTERŲ ŠUVA ŽIAVIMAS. 
Gruodžio 10 d. Kaune buvo iš
kilmingai atidarytas jubilejinis 
Lietuvių moterų suvažiavimas. 
Jame atsilankė ir kalbėjo Val
stybės Prezidentas A. Smeto
na ir ponia Smetonienė.

Suvažiavime buvo kelta obal- 
sis tautos dvasios vieningu
mas, būtent kad ta dvasia pa
sireiškia visoje tautoje, taigi 
ir moteryse.

Kaune prieš 30 metų įvyko 
pirmas Lietuvių moterų suva
žiavimas. Dabartiniame suva
žiavime paminėta ano suvažia
vimo mirusios dalyvės.

•
LIETUVOS BARAVYKAI Į 

CHICAGĄu šiomis dienomis iš 
Kauno j Chicagą buvo išsiųsta 
keli nedideli baravykų siunti
niai. šymet Lietuvoje bara
vykai teužaugo labai menki.

•
KAUNO laikraščiai apskai- 

.........
sto gyventojams kasmet pada
ro milijoną, litų nuostolių. Pa
taria gyventojams imtis nuo
dugniai kovoti su žiurkėmis 
nuodijant jas periodiškai po 
du kartu per metus.

•
TALINE, Estijos sostinėje, 

Gruodžio 9 d. prasidėjo Balti
jos valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Lie
tuvą atstovavo užsienio reika
lų ministeris Lozoraitis ir ke
li kiti asmenys.

•
UŽKLUPO ŽIEMA IR GI

LUS SNIEGAS. Lietuvoje ši 
rudenį visi džiaugėsi gražiu ir 
sausu rudeniu ir tikėjo kad žie
mos nebusią. štai Gruodžio 
pradžioje prasidėjo sniegas ir 
pūgos, taip kad net autobusai 
einanti iš Kauno į miestelius 
tapo užpustyti. Su 90 miestų 
ir miestelių nutrauktas auto
busų susiekimas. Daug auto
busų iš miestelių į Kauną ne
sulaukta ateinant.

•
GRUODŽIO 12 d. Kaune ati

daryta naujieji Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmai. Tarp 
kitų tų Rūmų darbų, yra duo
dama visokios pamokos ama
tų srityse.

•
LIETUVOJE žada vėl atpi

ginti duonos ir miltų kainą. 
Kartu su tuo padaroma tam 
tikri nauji patvarkymai pre
kyboje. Bus sunormuotos iš
simokėtinai parduodamų radio 
aparatų kainos ir atpiginti 
medvilniniai siūlai.

•
IMASI BLAIVYBĖS. Lie

tuvos Blaivinimo Sąjunga iš
leido atsišaukimą į Kauno vi
suomenę padėti. kovoti su plin
tančiu girtavimu, kas yra prie
žastimi skurdo, įvairių ligų, 
išsigimimo. Gruodžio 12 d. 
Kaune buvo daryta aukų rink
liava kovai su alkoholizmu.

•
GRUODŽIO 9 d. Kaune pra

sidėjo tarptautinė geležinkelių 
konferencija Vakaru Europos- 
Baltijos kraštų geležinkelių su
sisiekimo pagerinimo klausi
mams aptarti.
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DARBININKŲ VADAI 
PEŠTYNES TĘSIA 

TOLIAU

Komiteto (CIO) 
pačių aukštųjų

Pennsylvanijoje,
Amerikos

HARRISBURG, Pa. Ne
sutikimai tarp Amerikos Dar
bo Federacijos ir Industrialio 
Organizavimo 
tęsiami toliau 
vadų.

Štai pačioje
kur yra tvirtovė 
Darbo Federacijos, ir CIO va
do John L. Lewis angliakasių 
unijos tvirtovė, A. D. F. vadas
Green įsakė savo skyriams nu
traukti tuoj visus ryšius su 
CIO nariais.

Green pranešė Pennsylvani- 
jos Darbo Federacijos vadams 
kad visos viltys sutaikyti tas 
dideles darbininkų grupes pra
dingo.

Tarp 1300 Amerikos Darbo 
Federacijos skyrių Pennsylva
nijoje sakoma apie 75 nuoš. 
yra simpatizatoriais CIO, 
reiškia jų palinkimą į CIO 
sę, kas Federacijos vadui 
patinka.

Green kaltina CIO vadą 
vis užkirtime kelio prieiti 
susitarimo.

tas 
pu- 
ne-

402
23,802

1,971,505
1,193,856

33,579
4,498

190,955
281,000
217,247

36,856
12,390
20,456
mirtį 14

paukš.

sutiko
5 sušalo' giriose,

Le- 
prie

UŽSIDARĖ KASYKLA
CHARLEROI, Pa. — Gruo

džio 23 d. laikinai užsidarė So- 
mers No. 2 kasykla prie Price- 
dale ir 400 darbininkų paleis
ti iš darbo.

SUDEGĖ ŠEŠI ŠEIMOS 
NARIAI

. CONNELLSVILLE, Pa. — 
Nuošaliame namelyje, netoli 
Saltlick Township, gaminant 
pusryčius, šeimininkė užpylė 
ugnies prakūrimui kerosino,’ is 
ko kilo gaisras, sudegė namelis 
ir šeši tos šeimos nariai.

MEDŽIOKLEI UŽSI
BAIGUS

Pennsylvanija valstija yra 
! viena iš geriausia sutvarkytų 
medžioklės atžvilgiu valstijų 
Amerikoje. Visi kurie turi lei
dimą medžioti privalo užsibai
gus medžioklei pasiųsti savo 
raportą valstijos medžioklės 
kontrolės departamentui bėgy-1 
j e 15 dienų.

Iš tų raportų pasirodo šito
kie šio rudens medžioklės da
viniai: Nušauta:

Meškų 
Ožių 
Zuikių 
Voverių 
Rakoonų 
Tetervinų 
Jerbes-grouse 
Pezanų 
Kurapkų 
Dubeltų-woodcock 
Narų 
Vandeninių
Medžioklėje 

žmonių, iš jų
4 mirė nuo širdies ligos girio
se, ir 5 nušauti kitų medžio
tojų gal būt iš labai toli, nes 
jų nušovimo priežasčių nesu
sekta.

Leidimus medžioti šioje val
stijoje turėjo 654,189 asmenų.

Medžioklė yra vienas di
džiausių rudens sportų. Dau
gelis eina į kalnus, girias nors 
kartą į meuts gerai pasivaikš
čioti tyrame ore.

Medžioklė duoda Pennsylva- 
nijos valstijoje pragyvenimą 
daugeliui žmonių: 524 valdi
ninkai kurių žinioje yra me
džioklė gauna algas, prie jų 
būna daug dieninių darbinin- 

kuriems bendrai į metus 
apie 3 milijonus dola-

valstija iš medžioklės 
apie 30 milijonų dola-

SEPTYNIS METUS 
GYVENO KAIP 

SŪNŪS
• ERIE, Pa. — šiose dienose 

išėjo aikštėn kaip vienas Ar
mėnas vaikinas, atvažiavęs j 
Meadville, Pa., pas savo tautie
tį, seną Armėną, gyveno per 
septynis metus kaip jo sūnūs. 
Dabar tas vaikinas, sąžinės 
verčiamas, prisipažino senam 
savo tautiečiui kad jis nėra jo 
sūnūs, šio vaikino motina, ir 
to senio žmona ir sūnūs buvo 
Turkų nužudyti 1915 metų 

' skerdynėse. ' šis vaikinas sako 
prižadėjo savo jamnam drau
gui, mirštančiam nuo Turkų 
smūgių, užlaikyti slaptybę nuo 
jo Amerikoje gyvenančio tėvo 
apie jo šeimos žuvimą, 
metais Amerikoje gyvenantis 
tėvas sumanė parsitraukti pas j 
save savo sūnų.- Tas kaimy
nas vaikinąs jo vardu atvažia
vo ir iki šiol gyveno kaip jo sū
nūs.

Tas vaikinas, dabar 34 metų 
amžiaus, gali būti deportuotas 
atgal į Armėniją.

kų, 
išmoka 
rių.

Visa 
padaro
rių apivartą per metą.

Jonas J. Nienius.

RENGIAMA LIETU
VIŲ LEGIJGNIERIŲ 

EKSKURSIJA 
LIETUVĄ

Į

ATSIŠAUKIMAS

_______________
I 

VIENA Klaipėdiškė laivinin
kystės bendrovė šiose dieno..; 
perka dar vieną prekybinį lai
vą. Tai bus vienuoliktas Lie
tuvos augančio prekybinio lai
vyno laivas.

NORIU SUSIRAŠINĖTI su 
Amerikoje gyvenančiais Lietu
viais, Lietuvaitėmis, įvairiomis 
temomis, 
ir- -tt.
Liepojaus g. 30,

Pasikeisti vaizdais, 
Jul. Dirkė,

Klaipėda 
Lithuania.

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 Radavičiui.

DVIEJŲ METŲ SUKAKTIS

Naujų metų dienoj, 1938 m., į 
sukanka lygiai du metai kaip 
čia klebonauja Kun. Leonas' 
Prospalius, Lietuvių švento į 
Kryžiaus parapijai. Per taip 
trumpą laiką jo čia klebonavi
mo daug gero padaryta ir baž-Į 
nyčiai ir Lietuviu tautai. Ku- į 
rie buvo atsišalinę nuo bažny-1 
čios, pradėjo gryžti atgal, o 
tarpe Lietuvių, pakrikus vie- Į 
nybė, dėl menkniekių, jau ga
limą sakyti sugryžo atgal ir 
prasidėjo čia viešpatauti tik-į 
ras broliškas sugyvenimas.

Tai yra nuopelnai dabartinio 
klebono. Jisai nuo piimos die-j 

j nos stojimo į savo pareigas už- 
! sibrėžė eiti tiesiu keliu, kaip 
tikras dvasios vadas ir tikras 
Lietuvos sūnūs.

Kai Dr. Jonas šliupas sutik
davo prakilnius musų kunigus, 
sakydavo: kad tokie kunigai 
augtų ant akmenų. Tą patį ir 
aš sakau apie Kun. Praspalių, tvertojo meilės ir teisybės, pa
neš tokie kunigai yra reikalin
gi Dievui ir Lietuvių tautai.

Naujų metų vakare, parapi
jos salėje surengta linksmas 
vakaras.

GRAŽUS LIETUVOS 
PAVEISKLAI

Gruodžio 16 d. čia rodė 
žius naujosios Lietuvos pavei
kslus filmininkas Juozas Ja- 

. ] ruškevičius Jr. Malonu buvo 
žiūrėti kai naujoj, Lietuva vi
sapusiai progresuoja, ypač kas 
Lietuvos jaunimas yra gražus, 
sveikas ir kultūringas, pilnai 
lietuviškoje dvasioje išauklė- 

' tas. Tai yra brangiausias tur
tas Lietuvių tautai.

. Gaila kad ne visi vietos Lie- 
1 tuviai galėjo atsilankyti: vie- 
j r.iems sąlygos neleido, kiti pa- 

,. bugo blogo oro tą vakarą. Bu
vo atvažiavę po keletą Lietu
vių iš Springtield, Cincinnati 
ir Columbus 
rėti. Svečiai 
gavę matyti 
paveikslus.
ME VISIEMS

Vienybės 236 
“Sūnus ir Po- 
patėmijau:

klebonas ne-

Skaitydamas 
nr., straipsnyje 
suniai” štai ką

“Griškabūdžio
leido Jaunalietuviams ir ūki
ninkams įnešti į bažnyčią sa-

I vo vėliavas jų pačių pamaldų 
metu.”

Jeigu užgrobtoje Vilnijoje 
Lietuviai yra išmetami iš skai- 

! tykių, mokyklų ir bažnyčių 
vien dėl to kad jie yra Lietu
viais, kad jie tarp savęs kal
basi Lietuviškai, ir kad pasi- 

, puošia Lietuviškos vėliavos 
spalvomis tai mes žinome jog 
Vilnija yra pavergta musų tau
tos priešų Lenkų, kuriuose dar 
iki šiol neišgaravo viduramžių 
žiaurios inkvizicijos dvasia ir 
tamsiųjų amžių ‘kultūra’; to
dėl tai Lenkai taip nežmoniš- 

Į kai Lietuvius persekioja ir 
žvėriškai kankina.

Bet, vardan Aukščiausio Su-

gra-

paveikslų pažiu- 
labai tenkinosi 

Lietuvos gražius

Lietuviai pasaulinio karo 
teranai, vadovaujant Amerikos 
Legijonieriams, ruošiasi aplan
kyti savo tėvų žemelę 1938 
metais ir kartu su Lietuvos 
gyventojais apvaikšioti Lietu
vos nepriklausomybės 20 metų 
sukaktuves.

šis sumanymas gavo daug 
nuoširdaus pritarimo. Lietu- 

193'' V°S Iga^°^as Ministeris, Povi- 
" j las žadeikis, atsiklausęs savo 

! vyriausybės, praneša: “Lietu- 
i va jūsų ekskursijos lauks su 
į malonumu. Tam tikslui suda- 
, romas specialis komitetas šau- 
j lių Sąjungos globoje”.
I Legijonierių Ekskursijos Ko
misija susidedanti iš atstovų | 
nuo Dariaus-Girėno Posto nr. 
271, Chicagos, ir nuo Stepono 
Dariaus Posto nr. 317, Bosto
no, uoliai darbuojasi kad ši 
ekskursiją butų skaitlingiausia

I ir šauniausia.
Daugelis veteranų ir šiaip 

Lietuvių jau yra pareiškę savo 
norą prisidėti prie šios ekskur
sijos. Kiti kurie mano kad jie 
galės prisidėti prašomi užsire
gistruoti pas Amerikos Legijo- 
no Ekskursijos Komitetą, P.O.

| Bos 31, So. Boston, Mass.
Ekskursija išvyks Gegužės 

i pabaigoje ir gryš pradžioje 
[ Rugpjūčio. Manoma aplanky
ti re tik Lietuvą bet ir kitas 

j šalis. Ekskursijos komisija 
maloniai suteiks platesnių in
formacijų tiems kurie jai pa-' 
'•ašys laiškelį.

J. Smilgas, 
Komisijos

ve-

LINKSMOS KA
LĖDOS

Staigi dabartine bedarbė pa
lietė ir Lietuvius: vieni visai 
nedirba, kiti dirba, bet nepil
nai.

Yra keletas vyrų ir moterų 
Lietuvių kurie sunkiai serga. 
Linkėtina jiems greitai pasvei
kai. D. Rep.

CHICAGA KOVOJA
SU SIFILIU

Chicagoje dedama pastan
gos kovoti su sifilio liga. Vi
sa bėda, sako miesto sveikatos 
direktoriai, yra su pačiais žmo
nėmis, kurie naujai sifiliu už
sikrėtę nesistengia pereiti visą 
reikalingą gydymo periodą, ku
ris minimaliai kaštuoja apie 
$300 -nuo asmens. Pusė sifiliu 
apsikrėtusių žmonių kurie ei
na į klinikas gydytis, kur kaš- 

I tuoja dar mažiau, pameta gy- 
clęsi anksčiau negu reikia.

Tą matant, sveikatos vado
vybė nori surasti budus gydy
ti sifilikus nemokamai, kad tik 
pasekmingiau nukovojus tą ne
laimę.

Nustatyta kad Chicagoje iš 
kiekvieno 19,000 asmenų 44 
turi sifilį. Nuolat šiame dide
liame mieste visokiais budais 
gydomų nuo sifilio yra apie 
11.350 pacientų.

Pastaru laiku sifiliu sergan
čiųjų pagalbos j ieškančių skai
čius padaugėjo, kas sakoma y- 
ra pasekmė padidintų pastan
gų išraginti užsikrėtusius jieš
koti pagalbos ir gydytis.

Chicagietis.

Pirm.

DIDŽIAUSIA Gotiška 
I dra pasaulyje randasi 
joje, Ispanijoje.

kate- 
Sevili-

I
I

J’EŠKAU savo pusseserę Mo
niką Virbalaitę ir pusbrolį My- 
ko'ą Virbalį. Balninkų para
pijos, Cineliu k., Ukmergės an. 
Apie 25 metai Amerikoje. Ki
tados gyveno anie Bostoną. Jie 
patys ar kas kitas apie i uos ži
nanti.' prašomi atsišaukti.

Monika Darulaitė-Stukienė 
480 Euclid Avė. Akron, O.

velykite man paklausti kultu-1 
ringo žmogaus tyros sąžinės 
kas yra pagrobęs Griškabūdį 
ir Griškabūdžio bažnyčią, jei
gu klebonas lygiai taip pat el
giasi kaip kad užgrobtos Vil
nijos musų amžinieji priešai 
elgiasi ?

Ar Griškabūdžio klebonas 
yra Ltenkas, ar jis yra po Len
kiško vyskupo globa, jeigu jis 
vadovaudamasis Lenkišku ne
sąžiningumu uždarė bažnyčios 
duris tiems jaunuoliams Lietu
viams, iš kurių yra globojama 
ta bažnyčia-ir užlaikomas tas 
klebonas ?

Reikia atminti ir tą, kaipo 
faktą, kad nuo tų jaunuolių 
auklėjamosios dvasios priguli 
gerovė ne vien tik to kas lie
čia Griškabūdžio bažnyčią ir 
jos kleboną, įyęt nuo jų dvasi
nio i š 1 a vinhho-humaniškumo. 
tautinio sąmoningumo ir soli
darumo juk priguli musų vi
sos tautos ir musų tėvynės lai
minga arba varginga ateitis. 
Na o palaimą tautai ir tėvy
nei negalima sukurti antago
nizmo diktatūra, nors ji butų 
ir bažnyčios klebono. O kaip 
mes jaunuorilenę auklėjame, 
ypač dvasiškai, tokia ji ir bus.

Iš to kas mano yra aukščiau 
pareikšta išvadą pasidaryti pa
lieku pačiam Griškabūdžio kle
bonui. Tegul jis nors trumpa 
mintimi paliečia savo pridery- 
stę kaip bažnyčios tarno, dva
siško vado, savo tautos nario, 
piliečių kultūrintojo ir tėvynės 
neliečiamybės budėtojo..

Tačiau negalima užbaigti šį 
rašinį nepastebėjus to fakto 
kad Lietuvos Jaunalietuviai ir 
ūkininkai stovi ant aukšto kul
tūros ir humaniškumo laips
nio, ką įrodo nuotikis su Griš
kabūdžio klebonu. Nes nors 

I klebonas ir uždarė bažnyčios 
duris ir jie kad ir su skaudan
čiomis širdimis, tačiau ramiai 
atsitraukė nuo bažnyčios, ši
tas jaunuolių drausmingumas 
tikrai parodo mums jų kultū
ringumą ir kad jie moka orien
tuotis apsaugojimui savo gero 
vardo.

Bet, meldžiamieji, jeigu pa
našus įvykiai tankiau pasikar
tos, kas gali garantuoti tą kad 
Lietuvystės Mesijas matyda
mas tarpsavinį antagonizmą, 
m jausdamas esąs paniekintu, 
o neatsistos ant savo tėvynės 
žeme’ės ir su pagieža neišraus 
iš šaknų tą nelietuvišką var
putį? Ir kas gali pasakyti kad 
tas Mesijas toleruos tą visą 
kas yra kenksminga broliškam 
solidarumui, kas sudaro pavo
jų musų tėvynės nepriklauso
mybės išlaikymui!

Mes visi gerai žinome kad 
Lietuviai yra labai kantrus ir 
tolerantiški, bet reikia atsi
minti kad ir kantrybei ir tole- 
rantingumui yra riba, kurią 
stengkimes nepražengti, kaip 
eiliniai piliečiai taip lygiai ir 
dvasiški vadai.

J. S. Sudavas.

Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Smulkios Žinios
SLRKA. 178 kp. laikė prieš-; 

metinį susirinkimą Gruodžio 
14 d. Valdybon išrinko: pir
mininku A. Palonį, vice pirm. Į 
V. Darulį, rašt. J. Sebestiną, Į 
iždo globėju V. Slesoraitį.

NUBAUSTA. Vietos laikraš
čiai praneša kad buvusios Ak- 
ronietės B. Aidokienės byla 
baigėsi ir teismas ją radęs kal
ta priteisė kalėjimo nuo 2 iki 
10 metų. Jos byla atsibuvo 
Ravenna, Ohio, kur ji buvo 
patraukta atsakomybėn už pa
degimą savo tvartų tikslu iš
gauti ugnies apdraudos pini
gus.

Tai pirma Ohio Lietuvė kuri 
tapo nuteista valstijos kalėji
mam ilgam laikui. Ji prašė 
teismo išnaujo perkratyti jos 
bylą, bet teisėjas nesutiko ir 
paskyrė jai bausmę.

Jos gynėjai žada kreiptis į 
į aukštesnį valstijos teismą tik
slu išgauti panaikinimą baus
mės. Ar tas pasiseks 
parodys.

LABAI susirgo p. L. 
tier.ė, ilgametė Dirvos 
toja. Gydosi namuose.

Prieš šventes, Akrone lankė
si p. Martinkienė su sunum ir 
duktere, iš savo ūkės netoli 
Ravenna, Ohio.

Per Kalėdas pas savo dukte
rį ir žentą S. Aleknus atsilan
kė J. Rakauskas iš Clevelan
do. Paviešėjęs porą dienų, pa
tenkintas gryžo. Kairas.

ateitis

Venai- 
skaity-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

NEPILNOS ŽINIOS 
APIE MIRUSIUS

I

Mirusių Lietuvių laike 1937 
metų, kaip šio skyriaus skai
tytojai tėmija, užregistruota 
virš 1300. žinoma, tai dar nė
ra pilna skaitlinė mirusių mu
sų vientaučių.

Mažiausia žinių gaunama apie 
mirusius Lietuvius Brooklyno 
ir Philadelphijos apielinkių.

Daugiausia miršta, kaip ma
tome, pusamžiai žmonės tarpe 
45 ir 55 metų.

K o r espondentai paduodami 
žinias turėtų pasirūpinti pa
duoti pilnesnes informacijas 
apie mirusius, t. y. jų amžių, 
iš kur iš Lietuvos paėjo, kaip

1 senai Amerikoje
Neapsiriksiu 

išeivių Lietuvių 
pastarus metus
jo bent apie 1,500 žmonių. Tai 
gana didelis nuostolis.

Žiūrėsime kiek 1938 metais 
musų brolių apleis musų tarpą.

Vi P. Banionis.

gyveno.
pasakęs

skaičius per 
laiko sumažė-

kad

KERŠIENĖ Marijona, sulau
kus senatvės, palaidota Gr. 
13 d., Cleveland, O. Po tė
vais Aleksandravičaitė. Pa
ėjo iš Trakų apsį.

SUŠINSKAS Petras, 32 metų, 
Gruodžio 18 d. užmuštas au
tomobilio nelaimėje Cleve
lande. Sūnūs Petro ir Ago
tos Sušinskų. Gimęs 
burgh, Pa.

ALABURDA Jonas, 30 
užimušė automobilio

Pitts-

Cle-
Gi-

pus
ti,

par.,

metų, 
nelai

mėje su Petru Sušinsku, 
velande, Gruodžio 18 d. 
męs Bentleyville, Pa.

KUNEVIČIUS Mykolas, 
amžis, mirė Gruodžio 
Chicagoje. — Josvainių 
Kauno aps.

SADUNAS Jonas, 48 metų, 
mirė nusišaudamas Gruod. 
11, Chicagoje.

LENORTAS Jurgis Klemensas 
užsimušė besikeldamas or
laiviu į aukštį, Gruodžio 4. 
Roosevelt Field, L. I. Gi
męs Linden, N. J.

ŠLIOGERIS Petras, pusamžis, 
mirė Gruodžio 12, Chicago
je. — Panevėžio ap., Šedu
vos par., šilaikunių k. Ame
rikoje išgyveno 48 metus.

ŠEMAIŽIENĖ Marijona (Kis- 
kunaitė), 36 metų, mirė 13 
Gruodžio, Chicagoje. Gimus 
Plymouth, Pa.

BALČIŪNAS Stasys, 45 metų, 
mirė Gruodžio 11, Brooklyn, 
N. Y. — Šiaulių ap., šobliš- 
kių k. Amerikoje išgyveno 
24 metus.

ŽALIAUSKAS Pranas, mirė 9 
Gruodžio, nuo sužeidimo ant 
laivo, sprogus garinei maši
nai, Brooklyn, N. Y.

ŠEPETYS Petras, 74 metų, 
mirė Gruodžio 5, Philadel- 
phia, Pa. — Biržų ap., Papi
lio vai., Kučgalio kaimo.

MATULA Fortūnatas, 56 
mirė Gruodžio 8, New 
tain, Conn.

GUDAS Vincas. 58 metų,
rė Gruodžio 16, So. Boston, 
Mass.

JANUŠAUSKAS Antanas Jo
nas, pusamžis, mirė Gruodžio 
14, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Šilalės miestelio. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

ČEPULIS Stasys, mirė Gruo
džio 9, Girardville, Pa.

MUSŲ GYVENIMAS

Darbai čia visai sumažėjo, 
į tūkstančiai liko be darbo, o tie 
kurie dirba dirba visai mažai, 

i Tik nekurios išdirb.vstės tedir
ba pilną laiką ir su pilnu skai- 

į čium savo darbininkų.
Nedirbančiųjų minios vaikš

to gatvėmis, susieidinėja tai 
aludėse tai kitur, nes namie 

i visą laiką nusibosta sėdėti.
Musų draugijų veikimas ap

mirė, nes pabaigoje metų visi 
užirteresuoti išrinkimu naujų 
valdybų kitam metui. Dides- 
nėsės organizacijos rinkimus 
pravedė Gruodžio mėnesio su
sirinkimuose.

Renkant draugijų valdybas 
Į įvyksta ir politikavimų. Ne
kurie draugijų pirmininkai la
bai varosi 
neužsileisti 
sipratimų. 
apsodina.

Tautininkai 
tais pasiryžę 
Jonas Tareila, 
kėjas, turi

pasilikt savo vietoj, 
kitiems, kyla nesu- 
Bet nariai tokius

darbuo- 
pasidar- 
mokyk- 
patalpą 
užlaiky- 

ga-

ateinančiais ne
aktyviai veikti, 

žymus senas vei- 
gerų sumanymų

tautiniam veikimui, kurie jau 
išdalies ir vykdomi.

Kitas geras tautietis 
tojas Adv. Lukošius, 

I bavęs išrūpino miesto 
loję (Dugan School) 
Lietuviškai mokyklai
ti. Mokytojauja jaunas, 
bus ir energingas Lietuvis mo
kytojas Bložis iš Bristo), Conn. I 
Pamokos būna 4 kartus per 
savaitę; mokslas trunka dvi 
valandas, nuo 7 iki 9 vakare.

Adv. Lukošius pareiškė kad 
tą Lietuvišką mokyklą lanko 
apie 390 mokinių, daugiausia 
jaunuoliai. Pradžia padaryta 
gera, reikia kad Lietuviai kuo- 
plačiausia šia mokykla pasi
naudotų.

Tenka tik džiaugtis tokiais 
Lietuviais kaip Tareila ir Lu
košius. Tai yra seni Water- 
burio darbuotojai Lietuviškoje 
dirvoje.

Be to turime ir kitų profe
sionalų kurie yra geri Lietu
viai ir dirba Lietuvių tarpe. 
Apie juos parašysiu vėliau.

Lydietis,

I

v * v

Julė, Huster, 
Gruodžio m.

Antanas, 65

STEPONAUSKAS Pranas, 45 
metų, mirė Gruodžio 7. Ma- 
hrnoy City, Pa.

ASTRUMSKIS Pijus, 29 metų, 
nusišovė Lapkr. mėn. She
nandoah, Pa.

KIACKAS Jonas. 25 metų, nu
sišovė bevalydamas šautuvą 
Lapkričio mėn., Frackville, 
Pa.

DUNAUSKIS Mat., 44 metų, 
mirė Gruodžio 1, Detroit, 
Mich.

AUKŠTKALNAITĖ A., 22 me
tų, mirė Gruodžio 4, Rock- 
ford, III. .

KAVALIAUSKAS Juozas, 70 
metų, mirė Gruodžio 2, Nevv 
Britain, Conn.

DUBICKIS J., mirė Gruodžio 
m., Detroit, Mich.

BRUŽINSKAITĖ
22 metų, mirė 
Baltimore, Md.

LUKOŠEVIČIUS
metų, rastas negyvas gatvė
je Gruodžio 9, Chicagoje.

PUTMAN Sofija (Navalinskai- 
tė), mirė Gruodžio 8, Keno- 
sha, Wis., 37 metų.

GRABAUSKAS J., mirė Gruo
džio mėn., Kenosha, Wis.

IZDONAVIČIUS Vincas, užmu
štas automobilio Gruodžio 5 
d., Kenosha, Wis.

EEINORIUS Antanas, sulau
kęs žilos senatvės, mirė Gr. 
11, Chicagoje. — Raseinių 
ap., Viduklės p. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

SADUNAS Jonas, 47 metų, 
mirė Gruodžio 11, Chicagoj. 
— Ukmergės ap., Anykščių 
p. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

SKISTIMIENĖ Jieva, 59 me
tų, mirė Gruodžio 8, Youngs- 
town, O. — Krosnos parap., 
Naujavalakių k., Suvalkijos. 
Youngstovvne pragyveno 32 
metus.

m., 
Bri-

mi-

MOKYKIT SAVO 
VAIKUS MUZIKOS

Akordionai lengvu išsimokėji- 
mu; dykai bandymas groti.

ROMA MUSIC COMPANY 
6921 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”
Seni Dirvos skaitytojai vie

ną Kalendorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir tak
sų apmokėjimui.

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas

Dvi Gražios Mergaitės 
Motina ir Mergaitė 
Gražus Ūkio Vaizdas 
Namas Gėlynuose

7. žiema su Briedžiais
8. Du Meilužiai
9. Šv. Teresė
10. Dievo Motina

11. -šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose
13. Vytauto priesaika
14. Kražių Skerdynė
15. Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

3.
4.
5.
6.

Sodne
(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.-

PER praėjusius 14 metų, 
Suv. Valstijose nutiesta 11,253 
mylios naujų tarpmiestinių su
sisiekimo geležinkelių bėgių.

(Už naują skaitytoją Kalendorius duodamas visai dovanai)

'•DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

l Gerb.

SPRAGILAS
Antakius dažyti su ratų 
tepamu šmeru, o pešioti tik 
su vinių traukiamomis rep
lėmis.

Konkurso dalyvė taip pat 
turi daboti kiemo švarą. 
Iš po sekmadienio anksti 
rytą surinkti baslius, šta- 
kietus ir kitokius įnagius 
kurie buvo palikti bernų 
susirinkusių į vakaruškas.

Išorinės durys ir trobos 
langai reikia kasdien plau
ti, nes tada ne taip greitai 
kirmyja palangės. Išdau
žytų langų nekamšyti se
nais skudurais bei paduš- 
komis, o geriausia užkalti 
lenta.

Paskui Dėdė Anupras, 
padainavo šitokią dainuš
ką:
Sėsk, broleli, prie staliuko, 
už to mažo buteliuko.
Ims veidelis raudonuoti, 
imsim punktą tuoj dainuoti, 
čirška žvirblis prie bažnyčios, 
kad aplūžę musų gryčios, 
čirška žvirblis kiek panori, 
nepagausi paukščio ore. 
Paukštis bučiau tai skrajočiau, 
žemės vargo nežinočiau. 
Antstoliai manęs nevytų, 
skolos gyvo neprarytų. 
Ant šakelės sau sėdėčiau, 
žemės bankan nežiūrėčiau. 
Saldžią dainą sau dainuočiau, 
su bekonais nevažiuočiau. 
Boba sprando man nejotų, 
pilvas maršų neužgrotų. 
Neraudot maži vaikeliai, 
nepražilt galvos plaukeliai.

I Plačią šalį aplakiočiau, 
aukštus ponus apgiedočiau. 
Kauno murus pamatyčiau, 
visą tiesą apsakyčiau.
Tu žvirbleli, tu laimingas! 
Litas tau nereikalingas! 
Nei tu perki, nei parduodi, 
nei už šliubą kam nors duodi, 

j Sėsk, broleli, prie staliuko, 
už to mažo buteliuko, 
žvirblio laimę apgiedosim, 
savo vargą apraudosim.

Likite sveikučiai ir ba- 
goti, — sako gerb. Dėdė 
Anupras iš Kauno, ir tai 
buvo jo paskutiniai šio 
meto žodžiai.

O dabar aš, gerb. Spra
gilas, užraukdamas seno 
meto maišą, kuris pilnas 
visokių šposų, tragedijų, 
suktybių, niekšysčių, karų 
ir peštynių, pasveikinu vi
sus savo ir Dirvos draugus 
ir prietelius, neprietelius ir 
visokio kitokio plauko ir 
beplaukius žmones, ku
riems linkiu štai ko:

Geriems pasižymėti dar 
didesniais ir geresniais 
darbais, o tiems kurie gy
veno tik blogą darydami, 
linkiu pasitaisyti, ba gerb. 
Spragilas pasižada juos be 
pasigailėjimo plakti ir jų 
blogus darbus žmonėms 
paskelbti.

‘QEEN MARY’ PER
VEŽTA 56,850 PA- 

SAŽIERIŲ

Padarė 21 Kelionę tarp 
Prancuzijos-Anglijos 

ir Amerikos
Cunard White Star laivas 

Queen Mary Gruodžio 15 d. iš
plaukė j 21-mą abipusę kelionę 
1937 metų, tuo budu pervežda- 
mas į abu galu rekordinį skai
čių 56,850 pasažierių tarp 
Prancūzijos ir Britiškos Per- 
takos uostų ir New Yorko mie
sto tų kelionių laiku. Taigi 
bendras šio laivo pervežtų pa
sažierių skaičius pralenkia sa
vo artimiausį kompetitorių lai
vą 16,200 pasažierių arba 40 
nuoš. daugiau.

“Laivo Queen Mary šių me
tų veikimas yra didesnis negu 
mes tikėjomės,” pareiškė Ha- 
rold P. Borer, Cunard White 
Star linijos Generalinis Pasa
žierių judėjimo vedėjas. “Mes 
esam labai patenkinti to laivo 
reguliariu pribuvimu anksti ry
tą pirmadieniais į Nevv Yorką, 
nežiūrint visokių kliūčių kokių 
pasitaiko Atlantike.”

GERB. SPRAGILAS PA
GAVO PIRMUTINI 

. RADIOFONOGRAMĄ 
Iš LIETUVOS

Aną sykį skaičiau Dirvoj 
kad nuo Naujų Metų įves 
Lietuvoje trumpas radio 
bangas, per kurias galėsim 
girdėt Lietuvos radio pro- 
gramus ir mes čia Ameri
koje.

Taigi dabar pasakysiu 
jums kad aš jau ‘pagavau’ 
pirmutinį Lietuvos radio- 
fonogramą.

Aną vakarą sėdžiu prie 
savo radio ir sukinėju jo 
šriubukus.

Vieną pasukęs, girdžiu 
tik: Trata-ta-fra-ta-ta bir- 
bir-bir pokš!

Kas čia bus, misliu sau. 
Klausau ir girdžiu sako:

— Alio! alio! radio Kau
nas! Šį vakarą daroma 
pirmi bandymai sujungti 
po naujų metų Lietuvą su 
Amerika trumpomis radio 
bangomis!

Vėl: tra-ta-ta, tra-ta-ta, 
zir-zir-zir, brakšt, pokšt!

—Alio! alio! Radio Kau
nas! Čia kalba Dėdė Anup
ras iš Lietuvos Ūkininko 
virvegrafo!

Ir štai ką toliau Dėdė 
Anupras pasakė:

— Amen, vaikučiai, jau 
nebėr gyvenimo — agrono
mai jau pataria cukriniais 
runkeliais kiaules šerti. 
Sako, labai maistingas pa
šaras. žinoma kad geras— 
saldus, gardus. Ale visa 
bėda kad kiaulės pradės 
saldžiai valgyti, o Dėdė 
Anupras, nors ir žmogus, 
prie saldumo nepritampa. 
Vadinas išeina tokia lyg ir 
skriauda, lyg ir sarmata 
kad žmogus su kiaule ne
gali susilyginti. Va kodėl 
amen ir nebėra gyvenimo.

Apie gaspadoravimą Dė
dė Anupras sakė va ką:

Visokį gaspadorišką gy
ventoją visoks kitoks gy
ventojas gyventi mokina. 
Galų gale jau ir* Kuntaplis 
mokytojauja. Štai kaip jis 
pataria jaunoms ūkininkai
tėms vykdyti švaros kon
kursą.

Konkurso dalyvė pir
miausia turi dėmesį kreip
ti į save. Kas rytas prau
stis veidą nevartojant ‘Le
lijų’ muilo. Vietoj pudros 
‘Coty’ vartoti valcuotus 
miltus. Vietoje pusmetinio 
plaukų susišukavimo, pa
galvį prikimšti žirnių vir
kščių ir ant jų miegoti, o 
kad geriau garbanos lai
kytųsi jas tepti eglių sma
la. " Batelius valyti pasi
ėmus zuikio koją su suo
džiais. Anglimis nuvalius 
dantis, juos gerai išplauti 
pieno išrūgomis, bet gink 
Dieve nei lašo nepraryti, 
nes tai jau butų panašu į 
pieno šampano gėrimą.

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

saviškiams j Lietuvą.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

t

Lietuvos Karžygio Gen. Silvestro Žukausko Laidotuves
į*.

Vadas kuris Išvijo iš Lietuvos Bolševikus ir Su
mušė Lenkus po Giedraičiais

*

Rašo S. N.

(Pabaiga iš pereito nr.)
Velionį pagerbti atvyko vy

riausybės nariai su min. pirm. 
J. Tubeliu priešakyje, seimo 
pirm. inž. K. Šakenis, valsty
bės tarybos nariai, aukštoji 
karo vadovybė, kelių valsty
bių atstovai ir nepaprastai daug 
visuomenės ir organizacijų at
stovų.

14:50 vai. karstas buvo iš
neštas iš Vytauto Didžiojo ka
pelos ir padėtas priešais Ne
žinomojo Kareivio kapą, atgrę
žtas galva į kariuomenės dali
nius, išsirikiavusius priešais 
Karo Muziejaus sodelį Duone
laičio gatvėje. Karstą iš Karo 
Muziejaus nešant skambino 
Laisvės Varpas, o karo invali
dų orkestras grojo gedulingą 
maršą.

Prie Nežinomo Kareivio ka
po stovint velionies Gen. S. Žu
kausko karstui buvo atlaikytos 
Karo Muziejaus vėliavų nulei
dimo ceremonijos. Vėliavas 
nuleidus karstas buvo uždėtas 
ant patrankos ir prasidėjo lai
dotuvių eisena, čia buvo ypač 
graudus momentas. Kovų Var
pai pradėjo skambinti Marija 
Marija motyvus. Sujudėjo mi
nios žmonių. O prie velionies 
Gen. Žukausko karsto priešais 
Karo Muziejaus sodelį buvo at
vestas jo žirgas atsisveikinti 
savo šeimininką. Žirgą du ulo
nai paskui karstą vedė iki ka
pinių.

Paskui vainikus buvo veža
mas karstas, paskui karstą ėjo 
velionies žmona, artimieji, vy
riausybės nariai, aukštoji karo 
vadovybė, kitų valstybių ka
ro atstovai, kariuomenės dali
niai, karinės organizacijos. Kar
stą lydėjo karo invalidų sargy
ba ir iš abiejų karsto pusių 
ėjo ugniagesiai su degalais. Vi
sų gatvių šaligatviai, kuriomis 
ėjo laidotuvių eisena, buvo mi
nių užtvenkti.

Eisenai pasiekus Kauno evan
gelikų kapus, kariuomenės da
liniai ir karinės organizacijos 
išsirikiavo priešais kapus Vy
tauto prospekte. Prie velionies 
kapo, kuris parinktas ant gra
žaus kalnelio tarp dviejų me
džių, kariuomenės ir šaulių S- 
gos vardu atsisveikinimo kalbą 
pasakė Kariuomenės Vadas 
Brig. Gen. St. Raštikis. 2-jo 
ulanų pulko vadas, generalinio 
štabo Pulk. Žilys, karinių or
ganizacijų ir visuomenės var
du Kauno miesto Burmistras 
A. Merkys. Visi kalbėtojai sa
vo kalbose pažymėjo a. a. bu
vusio Kariuomenės Vado Gen. 
Žukausko nuopelnus Lietuvai, 
pabrėždami taurius jo budo sa
vumus.

Kun. Prof. Jakubėnas, asis
tuojamas kariuomenės kapelio
no šerno, atliko bažnytines ap
eigas. 15 v. 15 minutų kars
tas buvo leidžiamas į duobę. 
Tuo metu Vytauto prospekte 
išsirikiavę kariuomenės daliniai 
pagerbė ginklu.

Taip buvo iškilmingai ir 
puošniai palaidotas pirmasis 
Lietuvos kariuomenės vadas, 
nepriklausomos Lietuvos kovų 
dalyvis, atsižymėjęs gausiomis 
karinėmis žiniomis ir dideliais 
prityrimais. Gen. Žukauskas 
savo garbingais žygiais neprik
lausomybės kovose papildė Lie
tuvos karo istorijos lapus ir 
pasiliks ilgoje atmintyje Lie
tuvos kariams tiek ir jos visuo
menei. Gen. Žukauskas būda
mas atsargoje visą laiką gyvai 
įdomavosi Lietuvos kariuome
nės taikos meto darbais, džiau
gėsi jos pažanga ir tobulėjimu. 
Dažnai dalyvavo ne tik kariuo
menės dalių šventėse, bet bū
davo kariuomenės poligono va
saros pratimuose nr net dabar
tinis Kariuomenės Vadas Gen. 
Raštikis Gen. Žukauską pasik
vietė į šį rudenį surengtus Že
maitijoje didžiuosius kariuome
nės manevrus. Gen. Žukauskas 
nežiūrint senyvo amžiaus ir 
sunkių pergyvenimų Rusų-Ja
ponų kare, didžiajame kare ir 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose labai gerai atrodė ir visuo
met buvo gyvas, energingas. 
Dažnai jodinėdavo, ir niekas 
negalėjo pasakyti jog sėdi ant 
gražaus žirgo 75 metų žilagal
vis Gen. Žukauskas, o kokių 25 
metų jaunas karininkas.

ATSIŽYMĖJĘS RUSIJOS 
KARUOSE

Generolas Silvestras Žukaus
kas gimė 1865 m. Gruodžio 31 
d. Šiaulių apskr., Pakruojaus 
vaisė., Paoškočių km. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje ir 
Vilniaus karo mokykloje, ku-

¥

rią baigė 1887 m. podporučiko 
laipsniu ir tarnavo gimtojoje 
šalyje — Vilniaus karo apy
gardoje.

Tarnaudamas Rusų armijoje 
Generolas Silvestras Žukauskas 
dalyvavo Rusų-Japonų 1904- 
1905 m. kare, vadovaudamas 
kulkosvaidžių kuopai. Didžia
jame kare dalyvavo 1914-1918 
m. ir vadovavo 314 Novoskols- 
ko pėstininkų pulkui. Kovose 
buvo du kartu sužeistas.

1915 m. Generolas Žukaus
kas, būdamas pulkininko laips
nyje, buvo paskirtas I pėsti
ninkų divizijos brigados vadu 
ir pakeltas į generolo majoro 
laipsnį. Po to vadovavo I ko
vos divizijai ir laikinai 13 ar
mijos korpusui. Tarnaudamas 
Rusų kariuomenėje už pasižy
mėjimus Rusų-Japonų kare ir 
Didžiajame kare buvo apdova
notas visais Rusų karo ordi
nais.

Pasižymėdamas ypatingu nar
sumu, Generolas S. Žukauskas 
pats keletą kartų vedė Rusų 
pulkus į ataką. 1915-1917 m. 
Didžiojo karo laikotarpio žy
gius . ir pozicinį karą praleido 
Lietuvos ir Latvijos žemėse.
PAĖMĘS VADOVAUTI LIE

TUVOS KARIUOMENĘ, IŠ
VIJO BOLŠEVIKUS, SU

MUŠĖ LENKUS
Prasidėjus Rusijoje revoliu

cijai, jis ragino Lietuvius ka
rius stoti į Lietuvių karių or
ganizuojamas dalis. Kaip tik 
buvo galima, jis tuojau sugry
žo į Lietuvą ir pasisiūlė tar
nauti Lietuvos organizuojamo
je kariuomenėje. 1918 m. pa
baigoje Gen. Žukauskas, atvy
kęs į Vilnių, tuojau prisistatė 
pirmajam musų Valstybės Ta
rybos pirmininkui Antanui Sme
tonai, kuris Gen. Žukauskui pa
vedė eiti krašto apsaugos mi- 
nisterio pareigas. Tačiau jis 
sunkiai susirgo ir tų pareigų 
eiti negalėjo. 1919 m. pradžio
je Gen. Žukauskas buvo paskir
tas Gen. štabo viršininku, o 
vėliau kariuomenės vadu. Tuo 
kritišku musų tautai laiku Gen. 
Žukauskas labai daug nuveikė. 
Jo vadovaujama kariuomenė 
išvijo iš Lietuvos bolševikus ir 
net pasiekė Dauguvą. Lietu
vos jaunos kariuomenės laimė
jimai labai sustiprino jos dva
sią naujoms kovoms. 1919 m. 
rudenį Gen. Žukauskas, pasi
traukęs iš kariuomenės vado 
vietos, dirbo Gen. Nieselio ko
misijoje, kurie prižiūrėjo Ber
montininkų pasitraukimą. Ber
montininkams sumanius pasi
likti Lietuvoje Gen. Žukauskas 
pasiūlė planą kaip juos išvyti. 
Šis jo pasiūlymas buvo priim
tas ir iš dalies įvykdytas.

Nuo 1920 m. Vasario 23 d. 
iki Birželio 14 d. Gen. Žukaus
kas vėl buvo kariuomenės va
das, o tų pačių metų rudenį, 
kai Želigovskio vadovaujamos 
lenkų jiegos ryžosi okupuoti 
visą Lietuvą, Gen. Žukauskas 
trečią kartą paėmė musų ka
riuomenės vadovavimą. Paga
liau, širvintų-Giedraičių laukuo
se Lenkai gavo mirštamą smū
gį, ir buvo galutinai sutriuškin
ti. Tai buvo svarbiausias Lie
tuvos nepriklausomybės istori
jos momentas. Apie Giedrai
čių laimėjimą savo prisimini
muose yra pažymėjęs pats Gen. 
Žukauskas.

1921 m. Gegužes 29 d. Gen. 
Žukauskas vėl išėjo į atsargą, 
o 1927 m. Birželio 5 d. ketvir
tą kartą gryžo į kariuomenę 
ir jai vadovavo iki 1928 m. Sau
sio 26 d. 'Už nuopelnus Lietu
vai Gen. Žukauskas apdovano
tas net trimis Vyčio Kryžiaus 
ordenais, taigi, ir aukščiausiu 
1-jo laipsnio ordenu. Be to, jis 
yra apdovanotas Latvių Lečplė- 
šio ordenu ir čekoslovakų “Va- 
lečny Križ” ordenu.

Amerikos Lietuviai 1926 m. 
padovanojo jam aukso kardą. 
Jis, šią brangią dovaną laiky
damas ne vien sau, bet ir visai 
Lietuvos kariuomenei, —< pa
dovanojo musų Karo Muziejui.

1934 m. Lapkričio 23 d. Ka
riuomenės ir Vyčio Kryžiaus 
ordeno švenčių proga, vyriau
sybė ats. Gen. Žukauską, kaip 
buvusį pirmutinį kariuomenės 
vadą, Vyčio Kryžiau^ ordino 
pirmojo laipsnio kavalierių už 
nuopelnus musų kariuomenei, 
įrašydino į 2-jo ulonų Lietu
vos didžiosios kunigaikštienės 
Birutės pulko karininkų sąra
šus.

Gen. Žukauskas buvo senas 
ir prityręs karys. Jis kaip ka
riuomenės vadas buvo labai 
aukštai vertinamas ne tik pa
čių Lietuvių, bet ir svetimšalių.

U. S. A. UŽSIENIO PREKYBA SU BALTIJOS 
VALSTYBĖMIS SAUSIO-RUGSĖJO MĖN.

Iš paskelbtų Monthly Summary of Foreign Commerce duo
menų už 9 mėnesius, matyti kad:

U. S. A. EKSPORTAS U. S. A. IMPORTAS
(Dolariais)

Lietuva
1936 m.

i
204,819

1937 m. 384,730
Latvija

1936 m. 580,506
1937 m. 990,569

Estija
1936 m. 962,865
1937 m. 935,783

Tie skaitmenys parodo:
1. Kad Lietuva 1937 me

tais per 9 mėnesius įvežė iš U. 
S. A. už 179,511 dolarių dau
giau negu 1936 metais;

2. Kad į U. S. A. įvežta iš 
Lietuvos irgi už 138,862 dola- 
rius daugiau;

3. Kad Lietuva pralenkė ki
tas sau lygias valstybes ir į 
U. S. A. įvežime užėmė tarp 
jų pirmą vietą.

Reikia dar pastebėti kad Lie
tuvos statistika žymiai skiria
si nuo U. S. A. davinių. Ten
ka skaityti kad kiekvienos tos 
šalies importo daviniai bus tik
resni už eksporto, būtent todėl 
kad tas lengviau sukontroliuo
ti pagal prekių kilmės liudiji
mus. Ir mes turime tam įro
dymų — mėsos eksporte.

U. S. A. rinkoje pasirodo 
prekės su markėmis eksportuo
tomis j kitas šalis ir iš ten re- 
eksportuotos čionai. Tas pats 
ir su Suv. Valstijų prekėmis, 
kurios didesnėmis partijomis 
eina į kitas šalis, o iš ten dali-

h i
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(Dolariais)

655,851
894,713

875,076
728,510

517,562
611,618

mis pereksportuojamos j Bal
tijos Valstybes.

Šiaip ar taip, prekybiniai 
santikiai tarp U. S. A. ir Lie
tuvos žymiai pagerėjo.

Jonas Budrys
Generalinis Konsulas.

Nevv York, Gr. 17.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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

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

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

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

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

Viršuje — paskutinė pagarba 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Apačioje —* 
jau po vainikais — kapinėse..:

(Iš Ūkininko Patarėjo 
specialiai Dirvai)

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

pigų Metodą, 
tams.

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

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 į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell ----- T”
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TAUTYBES ATSPARA DIDĖJA
_________ *--------------------- —-----------------------------------

DIRVA

Kada Italijai pasirodė 
pavojus patekti komunistų 
rankose ir daugybei nekal
tų žmonių likti išžudytais, 
kaip įvyko Rusijoje, kuo
met ją komunistai užval
dė, Italijoje iškilo smarkus 
vadas Mus'solini, kuris pa
skelbė savo “suvienytų pa
stangų” obalsj visai tautai 
imtis komunistų atsikraty
ti. Tas pavyko be kraujo 
praliejimo.

Taip gimė Italijoje fašiz
mas, ir tas reiškia ne ką ki
tą kaip tik “išvien laiky
mąsi”.

Laimėjo tautos teises ir 
garbę pirmoje vietoje lai
kantis elementas. Italija 
pasiliko tęsti savo amžiais 
nustatytą gyvenimą.

* * *

Po pasaulinio karo aud
rų atsisteigusios ir susi- 
stiprinusios, daugelis kitų 
Europos šalių pajiegė įs
teigti savo ribose tautines 
valdžias, vietoje gręsiančio 
pavojaus įsisteigti tose ša
lyse sovietams.

Dabar tautinės dešinių
jų valdžios yra šiose šaly
se: Lietuvoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Lenkijoje, Por
tugalijoje, Vengrijoje, Bul
garijoje, Albanijoje, Grai
kijoje, Estonijoje, Rumuni
joje, Jugoslavijoje, Latvi
joje-Kituose kontinentuose:

Brazilijoje, Kuboje, .Ja
ponijoje, Turkijoje.

Raudonasis terorus kaip 
kur buvo įsigalėjęs, bet jį 
tautinis elementas nuveikė. 
Liko tik Rusijoje, kur Sta
linas, neturėdamas ką dau
giau skersti, vykdo savo te
rorą skersdamas pačius ge
rus ' komunistus.

¥ ¥ ¥

Fašizmas nereiškia jokį 
nepaprastą baubą., tik tau
tinio elemento susistiprini- 
mą ir gynimą savo tautos, 
savo valstybės, ir savo kul
tūrinių įstaigų nuo tų ku
rių tikslas yra viską už
grobus sunaikinti.

Taip buvo pirmiau, iki 
dar komunistai niekur ne
buvo įsigalėję, ir dabar tu
ri teisę tautos garbe ir sa
vo valstybės išlaikymu su
sirūpinę ginti savo tautos 
reikalus nuo naminių prie
šu. . . .

Bet komunistai ir paiki 
Amerikos, “demokratijos” 
garbintojai įsikando rėkti 
apie “fašizmo” baubą. Ko
munistams gerai kaip kas 
kitas padeda jiems vande
nį drumsti rėkiant “vil
kas, vilkas!”

Didžiausias gi “vilkas”— 
visų laikų kultūros žiau
riausias naikintojas ir tau
tybės smaugikas yra komu
nistai. Jie, pagavę į savo 
globą tamsius žmones, su 
jų pagalba naikina tai kas 
kitų per amžius išstatyta 
gražaus ir skiriančio vieną 
tautą nuo kitos, arba jun
giančio visą žmoniją į vie
ną — kaip tai menas, mu
zika. išradimai, ir tt.

DRAUGAS MYLI —
TIK SAVE ...

Tautinei spaudai laikas 
nuo laiko užsiminus apie 
reikalingumą ir naudingu
mą dirbti tam tikrus tauti
nius darbus išvien su kata
likais, Draugas iššoka pri- 
rodinėti kad tik vieni ka
talikai dirba tautinį darbą* 
o tautininkai jam tėra tik 
“trukdytojai” ir “bedievy
bės platintojai”....

Su taip arogantiškai nu
kalbančiu žmogum negali 
būti nei minties apie kokį 
nors bendrą veikimą, nes 
iš jo kalbų išeina tik pasi
gyrimas kaip tos pelėdos 
su savo vaiku: Mano gra
žiausias ■— ir viskas....

Draugas tiesiog nuvapa- 
lioja (rimtu pareiškimu to 
negalima vadinti):

“Visi tautininkų leidžia
mi laikraščiai yra laisva
maniški, bedieviški. Visos 
jų organizacijos labai uo
liai laisvamanybę platina 
ir aiškiai dirba prieškata- 
likišką darbą. ... ”

Anot Draugo, jeigu ku
ris Lietuvis kasdien nebė
ga į bažnyčią, jeigu savo 
draugijoje poterių nekal
ba, jeigu savo laikraštyje 
maldų nespausdina — tai 
laisvamanis, bedievis....

Tamsybės amžiai rodos 
senai pasibaigė, žmonės gy
vena sulyg savo proto ir 
sąžinės vadovavimo. Kas
dien poteriavimas (ko ne
daro ir Draugo redakto
rius) nėra niekam privers

tinas, — ir pagaliau tauti
ninkai nesisiulo niekam ei
ti dirbti kokių nors bažny
tinių darbų, juos palieka 
tiems kurie suinteresuoti, 
kalba tik apie tokius ben
drus tautinius darbus ku
rie reikalingi dirbti ir- ku
rie reikalauja visų gerų 
Lietuvių bendros talkos.

Jeigu Draugas mano kad 
jis visus tautinius darbus 
jau nudirbo ir kad jis tik 
pats su savim tegali sueiti 
į kokią nors vienybę ir dir
bti pirmiausia išnaikinimui 
visko ką jis vadina “laisva
manišku”, o tik tada kalbės 
apie dirbimą kitokių darbų 
— lai jis sau vienas ir tru- 
siasi.

¥ ¥ ¥

Tautininkai kur gali ten 
dirba su katalikais išvien. 
Kur nėra tokių siaurare- 
gių gaivalų kurie tik patys 
save myli, ten nudirbami 
didesni tautiniai darbai.

Patys tokie siauraregiai 
katalikai kaip Draugo re
daktorius pripenėjo socia
listų ir bolševikų ir po šiai 
dienai iš katalikų eilių stu
mia gerus žmones j bolše
vikų glėbį — tik dėl to kad 
nemoka toleruoti kitų žmo
nių pažiūrų.

Draugas neturi jokio įro
dymo kad “priešreligijinėj 
akcijoj tautininkai labai 
dažnai sutaria su socialis
tais ir komunistais”.

Ką tautininkai daro savo 
keliu, daro su niekuo netal
kininkaudami, ir visas jų 
“bedieviškas” darbas tėra 
tik gynimasis nuo bepras
mių, tuščių ir akiplėšiškų

I katalikų vadukų užnuldinė- 
Įjimų.

Pats Draugo redaktorius 
i tankiau paspaudžia socia
listų ir komunistų pusėn, 

| kada tik mato turėsiąs di- 
j desnės sau naudos paken
kimu tautininkams jų tau
tiniame ir kultūriniame 
veikime.

Draugo redaktorius tu
rėtų žinoti kad palaikymas 
artimų ryšių gerų katalikų 
su tautininkais sušvelnino 
seniau buvusią garsią lais
vamanišką akciją. Palai
kant artimus ryšius ir iš
vien su tautininkais dir
bant bendrus darbus, tau
tininkai butų džentelmanai 
pagerbti katalikų įsitikini
mus dar labiau.

Dabar kuomet Draugo 
redaktorius spjaudo tauti
ninkams į veidą senai pra
ėjusiais dalykais, tautinin
kams visai nėra reikalo 
priduoti kokią nors svarbą 
jo privedžiojimams kad tik 
tada jis galėsiąs dirbti iš
vien kada tautininkai.... 
atsiklaupę priims Draugo 
redaktoriaus “bagaslo viji
mus” !

IŠNYKĘ SUTVĖRIMAI 
AMERIKOJE

A. A. GEN. ŽUKAUSKUI
O Didis Lietuvos gynėjau!
Tu šiandien amžiams užmigai. ... 
Tėvynė gedulą uždėjo,
Ir gaudžia gedulo varpai....

Tiek kartų gelbėjai pavojuj, 
Vedei tiek mūšių nemarių, 
To niekad nepaliaus kartoję 
Paminklai karžygių karių.

Vedei į kovą žūtbūtinę 
Pulkus tu vyrų, prieš pulkus, 
Ir jie mums laisvę sugrąžino, 
Jie pančius nuėmė sunkius, 
Kad iš visų pasaulio vietų, 
Sugryžtų Lietuvos vaikai, 
Kad savo tėviškėj galėtų 
Gyvent ir augt visi laisvai.

.... Ir štai.... šiandieną nusiminę 
Prie tavo karsto, karžygy, 
Susitelkėm Į bendrą i minią 
Jau atsisveikint su tavimi....

Mirei, garbingas musų vade,
Bet tavo nemirė dvasia,
Mes gimėm laisvą šalį radę, 
Mokėsim gint ir mirt už ją.

“K.” V. š.

KONGRESAS išsiskirstė 
Kalėdų šventėms nenudir
bęs nei vieno tų darbų ku
riems Prez. Roosevelt bu
vo sušaukęs Kongreso net 
speciali posėdį.

Kongreso reguliaris po
sėdis prasidės Sausio 3 d.

Susirinkęs Kongresas sa
ko žada imtis didelių tyri
nėjimu visų sąlygų kurios 
privedė šalį prie apslugi- 
nio.

R U I) U O
Atėjo tamsios rudens dienelės, 
Dangus pravirko, šlapia žemelė 
Nekrauna gėlės gražių židelių 
Ir veversėlių nėra giesmelių.
Nuliūdę medžiai — nebežaliuoja, 
Miške gegutė nebekukuoja.
Tiktai žaliuoja spygliuota eglelė 
Tik viena ji puošia Lietuvos šalelę.
Žiemą' sniegulių minkštų priklota 
Deimantais puošia brangų mums plotą.

A. Ungeriš.

ATS. PULKININKAS JUOZAS PAPEČKYS
Naujasis Vilniaus Vadavimo Sąjungos Pirmininkas

Amerikos Biologiško Ty
rinėjimo vedėjai sako kad 
Amerikos kontinente išny
ko 17 veislių gyvūnų kurie 
pirmiau • buvo gausiai, bet 
žmonių godumu medžioti 
tapo išnaikinti.

Tarp tų išnykusių gyvū
nų yra kelios veislės paukš
čių, meškų, pelių, briedžių, 
ir kalnų ožkų.

Taipgi yra privedžioja- 
ma kad išnyko ir tam tik
ros žmonių gentės, kurios 
sakoma išstatydino didelius 
piliakalnius Mississippi pa
upiu.

Tie išnykę žmonės nega
lėjo dalaikyti gamtos per
mainų: kokia nors didelė 
katastrofa juos užklupo ir 
jie pasibaigė. Galėjo būti 
panašios ir dar didesnės 
smėlio audros, kurios per 
pastarus kelis metus siau
tė ir darė žmonėms dide
lius nuostolius — net žmo
nes išvijo iš jų gyvenamų 
vietų. Dabartiniais laikais 
kas kita: visa žmonija su
sisiekia, kitos valstijos su
teikia pagalbą nukentėju- 
siems.

Preistoriškais laikais di
deliame Amerikos konti
nente gyveno daug mama- 
lų, kaip Amerikos arklys, 
kupranugaris, dramblys — 
jie išnyko daug anksčiau 
negu čia žmonės gyveno. Jų 
tik suakmenėję kaulai ran
dami, iš kurių susekama 
kokie gyvūnai prieš desėt- 
kus tūkstančių metų Ame
rikos kontinente buvo.

Juozas Papečkys gimė 1890 m. Sausio 1 d. 
Puskepurių kaime, Šunskų valsčiuje, Marijam
polės apskrityje, ūkininko šeimoje. 1910 m. bai
gė Marijampolės klasinę gimnaziją. Būdamas 
gimnazijoje, jau nuo trečios klasės pradėjo da
lyvauti tautiniame ir kultūriniame Lietuvių dar
be: platino Lietuviškas knygas, skleidė Lietu
viškus atsišaukimus ir proklamacijas, rengė 
Lietuviškus vakarus-spektaklius, organizavo kai
mo jaunimą ir moksleivius. Dar 1908 m. pra
dėjo rašinėti Į laikraščius, pasirašinėdamas įvai
riais slapyvardžiais, o Marijampolėje kartu su 
Petru Klimu, kitų draugų padedami, leido mok
sleiviams laikraštį “Mokinių Draugą”. Daly
vavo literatūros vakaruose ir pats rašinėjo gro
žinės literatūros kūrinėlius. Už dalyvavimą. Lie
tuvių tautiniame ir politiniame judėjime, 1908 

j m. pavasarį Rusų valdžios buvo suimtas, patrauk- 
Į tas teismo atsakomybėn, kaip prješvalstybinis 
■ nusikaltėlis, išlaikytas Suvalkų Kalvarijos kalė
jime šešis mėnesius ir teistas Varšuvos teismo 
rūmų.

1910 m. įstojo į Maskvos universiteto teisių 
fakultetą, kurio kursą 1914 m. baigęs išlaikė 

j valstybinius egzaminus ir įgijo teisininko dip
lomą. Studentaudamas dirbo Maskvos Lietuvių 

i studentų draugijos valdyboje.
1916 m. buvo paimtas į Rusų kariuomenę 

Į eiliniu kareiviu (kaip politiškai neištikimas). Vė- 
I liau (karininkų kadro nuostoliai kare privertė 
Į imti net ir neištikimus) buvo pasiųstas į Alek
siejaus Karo Mokyklą Maskvoje. Baigęs Karo 
Mokyklą buvo pakeltas į Rusų kariuomenes pir
mąjį karininko laipsnį ir paskirtas į 85 pėstinin
kų pulką Maskvoje jaunesniuoju karininku ir to 
pulko mokomojoje kuopoje ištarnavo iki didžio
sios Rusų revoliucijos, tai yra iki 1917 m. Spa
lių mėnesio.

Negalėdamas tuojau gryžti į Lietuvą, 1918- 
1919 m. išbuvo šiaurės Kaukaze. Čia dirbo Lie
tuvių Tremtinių Komitete, vesdamas jo reikalus 
ir eidamas jo sekretoriaus pareigas.

1919 m. pradžioje, užėmus Kaukazą Deni- 
i kino armijai, J. Papečkys buvo mobilizuotas į 
| šią armiją. 1919 m. pabaigoje, nugalėdamas 
įvairiausias kliūtis ir sunkenybes, sugrįžo į 
tuvą per Juodąsias juras, per Balkanus, 
maniją ir Lenkiją, parsiveždamas su savim 
50 žmonių Lietuvių-tremtinių.

Ats. Pulkininkas Juozas Papečkys

Sąjungos vice-pirmininku, o dabar išrinktas šios 
Sąjungos pirmininku.

Ši Sąjunga, kaip žinome, nuolatos auga 
kiekybiškai ir kokybiškai, ji savo siekimais jun
gia -į bendrą dar(bą visus Lietuvus.

Ats. Pik. J. Papečkys savo veikla ir raštais 
žinomas ne tik Lietuvoje bet ir taip Ameri- 
Lietuvių. Tsb.Lie- 

Ru- 
apie

yra 
kos

kiu
MERGINOS kurios nemoka skaityti smul- 
pinigų neprivalo tekėti.

nu-

Pelenai Rusijos caro Di- 
mitro, kuris valdė septy
nioliktame šimtmetyje, bu
vo iššauti iš kanuolių, kad 
jo lavonas nesusirinktų at
gal, neatgytų ir negryžtų 
jis viešpatauti!

IKI ŠIOL, gangrena apimtą 
kūno dalį reikėdavo išpjauti. 
Vienas juodukas Baltimorėje, 
apimtas gangrenos, buvo pa
smerktas mirti. Bet Dr. Ha- 
rold R. Bohlman, John Hop- 
kins Universitete, atrado būdą 
išgydyti gangreną naudodamas 
sulphanilamide ir ligonis pa
sveiko.

t

. SUV. VALSTIJŲ iždinė kas
dien sunaikina nuo trijų iki 5 j 
tonų sunešiotų, suplyšusių ir 
kitaip sugadintų popierinių pi
nigų.

VIENNOJE, Austrijoje, vie
nas gydytojas skelbia suradęs 
kad medus yra geriausias vai
stas gydymui žaizdų. Net nu
degimai ir votys greičiau gyja 
medaus pagalba. ' ’

ATSIŽYMĖJO TARNAUDAMAS 
LIETUVAI

Sugryžęs į Lietuvą, kaip karininkas, 
vyko j Krašto Apsaugos. Ministeriją, kuri jį
paskyrė kaip karininką-teisininką į Armijos 
Teismą, kur jis užėmė Valstybės Gynėjo padė
jėjo. vietą. Būdamas teisme, greitai pasižymė
jo, dalyvaudamas ypačiai svarbiuose procesuose, 
kaip kaltintojas, o labiausia pasireiškė musų is
torinėje P. O. W. byloje dėl “Polskiej Organiza- 
ciji Wojskowej” sukilimo 1919 m. Lietuvoje; 
už tai buvo apdovanotas “Vyčio Kryžiaus” or
dinu.

1921 m. Birželio mėnesį buvo paskirtas 
Krašto Apsaugos Ministerijos juriskonsultu. Įsi
kūrus Lietuvos universitetui, jis buvo pakviestas 
jame docentauti. 1922 m. Vasario 20 d. buvo pa
skirtas Krašto Apsaugos Ministerio padėjėju. Dėl 
šių atsakingų pareigų ir dėl išvykimo ilgesniam 
laikui Maskvon, kur buvo deleguotas vyriausybės 
į nusiginklavimo konferenciją, 1922 m. rudenį 
pasitraukė iš universiteto docento pareigų. Kraš
to apsaugos ministerio padėjėju išbuvo iki 1926 
m., eidamas kartu nuo 1924 m. pradžios ir Krašto 
Apsaugos Ministerijos ūkio ir Finansų Valdybos 
viršininko pareigas. 1926 m. Birželio mėnesio 15 
d. jis buvo pakviestas į Ministeriu Kabineto kram
to apsaugos ministeriu, kuriuo išbuvo iki 1926 m.

. Gruodžio 17 d. 1927-1928 metais jis vertėsi ad
vokato darbu ir drauge ėjo Advokatų Padėjėjų 
Komisijos pirmininko pareigas. Be to, nuo 1928 
m. ėjo ir Teisingumo Ministerio Tarybos nario 
pareigas. Nuo 1929 m. Sausio 1 d. paskirtas 
Valstybės Tarybos narius, kuriuo tebėra ir šian
dien.

Be savo tiesioginių tarnybinių pareigų jis 
daug dirbo įvairiuose visuomenės ir kariuomenės 
organizacijose. Jis buvo uolus Klaipėdos atva
davimo dalyvis.

Musų literatūroje, ypač grožinėje, jis yra 
žinomas kaip Juozas Rainys. Amerikoje 1916 
m. išleista jo eilėraščių rinkinys “Eilės-Dainos”, 
o Lietuvoje 1924 m. išleista ir žymesnis pluoštas 
jo eilėraščių Suvalkiečių poezijos antalogijoje 
“Suduva”. 1936 m. “Spaudos Fondas” išleido jo 
labai įdomią knygą “P.O.W. Lietuvoje”, nagri-i 

; nėjančią Lenkų kariškos organizacijos veikimą | 
Lietuvai besikuriant.

Nuo 1935 metų buvo Vilniaus Vadavimo 6820 Superior Avė.

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 333 
pusk, su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusk, kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

JUROS MERGA

Juros _............... __....
ankstyvesniuose amžiuose, . . ___
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ____________________ -__100

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
apie Vikingę mergą

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio
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PETRAS PIVARONAS
Štai yra du atvaizdai musų ži
nomo patrioto darbuotojo Pet
ro Pivarono, kuris 1937 metais 
minėjo savo 30 metų bizniavi- 
mo ir darbavimosi Amerikos 
Lietuvių tarpe sukaktį. Vie
name atvaizde matome Pivaro- 
ną kaip jis išrodė 30 metų at
gal, antrame — dabar.

TREČIA DIENA P1TTSBURGHE/
(Tęsinys iš pereito num.)

Petras Pivaronas — Amerikos Lietu- 
vitų Tautinis Darbuotojas 

TRISDEŠIMTS METŲ JO BIZNIAVIMO 
IR VISUOMENINIO VEIKIMO 

SUKAKTIS
Sugryžę iš Lietuviukų Tautiškų Kapinių su 

mano šeimininku Petru Pivaronu, laukdiant pie
tų, plačiau su juo išsikalbėjome. Jo vardas ži
nomas visose musų Lietuviškose srovėse Ameri
koje ir pažystamas net Lietuvoje.
' Prisiminiau kai 1935 metų vasarą su juo 

važiuodamas vienu laivu į Lietuvą, dalyvauti 
pirmutiniame Pasaulio Lietuvių Kongrese, išsi
kalbėjus apie jo jaunas dienas Lietuvoje, Že
maitijoje, jis juokaudamas pasakojosi mums 
koks smarkus vyras jis buvo: susilyginti su 
Pivaronu spėkoje ne bi kas galėjo ir su juo jo
kių šposų niekas nedryso krėsti.

Petras Pivaronas atvyko Amerikon, čia 
irgi savo gamtos dovaną — didelę energiją — 
ėmė naudoti. Bet čia ji pasireiškė dirbime tau
tos darbų.

Taigi Petro Pivarono vardas Amerikos Lie
tuvių tarpe žinomas kaipo tautinio darbuotojo 
jau per apie 30 metų. Lietuvos Laisvės kovų 
metais jis žymiai prisidėjo pinigais, aukomis, 
kalbomis, ir buvo vienas iš darbuotojų prie Įgi
jimo Lietuvai Amerikos Lietuvių didžios dova
nos — Laisvės Varpo.

Tautinėje srovėje jis yra žinomas kaip uo
lus darbuotojas, rėmėjas, stiprus Sandarietis, 
kurio darbu ir pinigais dikčiai palaikyta ir pa
laikoma Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara.

Jis yra žinomas ir musų kairiesiems ir de
šiniesiems. Bet ir vieniems ir kitiems jo var
das reiškia šiurpą per strėnas. Jo neperlaužė 
nei kairieji nei dešinieji jokiame klausime kur 
buvo principas arba idėja, kur buvo musų tau
tinės srovės reikalas. Bet jis moka ir susitai
kyti ir suderinti darbą kur iškyla bendras rei
kalas.

Šitas pastaras pareiškimas pasitvirtina tuo
mi kad jis yra dirbęs seniau ir dabar dirba su 
kitų musų srovių atstovais tokius svarbius ben
drus darbus kaip Lietuvių Kambario steigimas 
Pittsburgho Universitete, Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių įgijimas Pittsburghe, Tautiškos Ūkės 
užvedimas, kur pasilinksminimui ir liuoso laiko 
praleidimui sueina ir sutelpa visi Lietuviai.

Petras Pivaronas yra tikras žemaitis, ir 
per virš 30 metų Amerikoje gyvenęs “neištau- 
tėjo” savo žemaitiškume. Po šiai dienai varto
ja savo žemaitišką dialektą ir juomi didžiuojasi.

Pivarono tikra žemaitiška pavardė yra Pi- 
varunas, bet kuomet ėmėsi Amerikos pilietiškas 
popieras jose įsirašė Pivaronas, ir taip pasiliko. 
Tas nesurado jokio skirtumo ir Lietuviška jo 
pavardė nei kiek nepasikeičia.

Petras Pivaronas Lietuvą apleido 1905 me
tais dėl to kad žinomas rašytojas Povilas Višin
skis, su kuriuo giminiuojasi, persergėjo jį bėg
ti iš Lietuvos, nes bus blogai. Taigi, pabėgo iš 
patekimo į Rusų-Japonų karą. Dabar dar Lie
tuvoje gyvena Povilo Višinskio brolis.

Pivaronas yra gimęs Gegužės 19 d. 1882 
metais, Guravo kaime, Užvenčio par., Šiaulių 
apsk. Amerikon atvyko Liepos mėnesį 1905 m., 
į Chicagą. T.en prabuvo iki 1924 metų metų, 
kur ir praleido savo smarkiausią amžiaus dalį 
bizniavodamas ‘ ir dirbdamas tautinius bei kul- 
turinius darbus. Atvyko pas brolius, Bonifacą, 
Antaną (kuris mirė 1936 metais), ir Dominin
ką. Nuo 1907 metų pradėjo savo biznį, duonos 
kepimą, nuo ko ir pakilo finansiškai, .taip kad 
galėjo gausiai ir įvairiais budais pinigiškai rem
ti musų tautinius reikalus.

Vienu tarpu su broliu Domininku Petras 
turėjo net keturias duonkepyklas plačioje Ame
rikoje: Chicagoje, East Chicagoje, Pittsburghe 
ir Waterburyje. Tūkstančius mailių suvažinė- 
davo laikas nuo laiko lankydami savo duonke
pyklas. Dabar Domininkas liko vienas aprū
pinti kūnišku maistu-duona Chicagiečius, o Pet
ras pasiėmė sau duonkepyklą Pittsburghe, kurią 
plečia ir gerina.

1924 metais Pivaronas buvo įsigijęs duon
kepyklą ir Clevelande, bet ją palaikęs keletą 
mėnesių paleido ir pasiliko tik su viena Pitts
burghe, kur po šiai dienai pasekmingai biznį 
varo.

Pivaronas vedė žmoną Pittsburghe gimu
sią Lietuvaitę, Bronę Pažereckaitę, 1916 metais. 
Jiedu’ turi du jaunamečius vaikučius, dukrelę 
Joanną, 7 metų, ir sūnų Petrą, 4 metų.

Jo tėvai buvo: Liudvikas ir Uršulė Serei
kaitė.

Rygoje dabar gyvena jo brolis Jonas. Ki
tas brolis, Kazys, mirė Rusijoje. Jo sunai ten 
yra komisarais. Tokios gyvenimo sąlygos su
simetė, kad aniems buvo lemta likti vykdyto
jais tų idėjų prieš kurias jų dėdė Amerikoje 
atkakliai kovoja.

Tėviškėje Lietuvoje buvo likus jo sesuo, Ag
nė, kuri jau mirus, ir ten valdo jos vyras, Be
nediktas Laurinavičius.

Petras Pivaronas nuo senesniu laikų buvo 
TMD„ SLA. ir ALTS. narys darbuotojas. Pri
klausė Chicagoje ir dabar Pittsburghe priklau
so įvairiose kitose tautinėse draugijose, klubuo
se. Chicagoje, laike Lietuvos laisvės kovų, bu
vo draugijų sąryšio vice pirmininku, paskui iž-

PROFESIONALAI RAGINA
MI PRISIDĖTI

Laikui bėgant šis musų dar
bas eina prie užbaigos. Kas 
turi pradžią tam ateina ir pa
baiga. šiuomi reikia pasidžiau
gti kad šį musų darbą, Juozo 
O. Sirvydo biografijos leidimą, 
įvertina ir remia žymus žmo
nės. šiomis dienomis gauta 
paramos tam darbui ir nuo žy
maus musų rašytojo Petro Ru- 
secko, iš Kauno.

Lietuvos veikėjai nori padė
ti paskubinti vajų sukelti rei
kalingą knygos išleidimui pi
nigų sumą ir tą darbą baigti. 
Vienok musų Amerikiečių vei
kėjų ir profesionalų prie šio 
darbo dar labai maža dalis te- 
prisidėjo.

Nors moraliniai didelė jų 
dauguma tam užjaučia, tačiau 
savo nors mažos dalelės pridė
ti kodėl tai neišsijudina, ir nei 
cento neprisiuntė.

Tankiai kurie veikiame vi
suomeninius darbus, iš musų 
profesionalų nugirstame priva- 
tiškuose 
viešose 
tikos ir 
dančius
liūs musų viešame gyvenime. 
.Bet beveik niekados jie ne tik 
nemėgina patys padaryti pa
vyzdžius, bet net labai maža

pasikalbėjimuose ir 
sueigose stiprius kri- 
pastabų žodžius, nuro- 
trukumus ir nedatek-

M
ETŲ pabaiga. Gerbiamieji, verčia mus padaryti 

širdies atskaitų.

Mes mintimi perbėgame per praeitus metus 
atsiskaitydami iš įvairių įgytų palaimų ir. jeigu musų 
atskaita parodo kad mes turime draugų ir draugingi su 
kitais esame, drąsiai galime tvirtinti esą turtingi. Tat 
ir projektuodami musų sekančių 1938 metų planus mes 
žinome kad musų vyriausias tikslas yra įsigyti dar dau
giau draugų, kurių turėdami jausimės laimingais ir 
turtingais.

Mes gi — Juozas ir Marijona — jaučiamės laimin
gais ir turtingais, nes turime didelį draugų skaičių, su 
kuriais ir ateityje manome palaikyti širdingus, drau
gingus ryžius.

Taip manome ir jaučiame ne tik Naujų Metų su
laukus, bet ir per ištisus praeitus metus.

Naujų Metų šventės mums suteikia galimybės iš
reikšti musų jausmus savo draugų link.

Ir todėl siunčiame Jums ir Jūsų Šeimai musų lin
kėjimus su Naujais 1938 metais!

JUOZAS IR MARIJONA BACHUNAS 
Sodus, Mich.

Tabor Fa r m.

dalelė pasistengia paremti tuos 
kurie veikia, palaikymui musų 
gyvenimo judesio toje aukštu
moje apie kokią jie kalba.

Perverskite tik savo darba
vimosi užrašų lapus, pamaty
site šių žodžių tikrenybę.

Šiomis dienomis J. O. Sirvy
do biografijos leidimo komite
tas gavo dar šių aukų: 
Vytautas Vizbarą 
A. Mikalauskas 
Jonas Spurga

Mateušas Stalionis
Jurgis Karpius 
Petras Ruseckas

Glaveckas 
Norvaišaitė 
Bulota 
Ivaškevičius 
Viso

J. 
V.
S.
A.

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

■$18.00
Komitetas
Avenue,

$5.00
3.00
2.00

Sirvydo Biografijos
336 Union

Brooklyn, N. Y.
J. Sagys, Pirmininkas 
P. Narvydas, Iždin.

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

Pusei metų — pusė kainos.

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

<< D IR V A
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

dininku. ši organizacija įgijo ir Lietuvai pado
vanojo Laisvės Varpą. Tais laikais, 1918-1919 
metais, Petras Pivaronas su Marijona Rakaus
kaite važinėjo po Chicagos aplinkines kolonijas 
kelti aukų Laisvės Varpui: Pivaronas sakė pra
kalbas, agitavo, p-lė Rakauskaitė dainavo. Tas 
varpas tapo pasiųstas į Lietuvą, kur ir dabar 
kabo Karo Muzejaus bokšte ir iškilmingai skel
bia Lietuvos vaikams laisvės meilę ir svarbą. 
Du kartu po to Pivaronas buvo Lietuvoje — 
1927 metais ir 1935 metais — ir dalyvaudamas 
Vėliavų nuleidimo iškilmėse prie Karo Muzejaus 
girdėjo tą varpą gaudžiant, ir ašaromis akyse 
stovėdamas, giliai užsimąstęs džiaugėsi kad tas 
varpas tarnauja tam tikslui kuriam buvo jo ir 
kitų pasišventėlių Amerikos patriotų Lietuvių 
įgytas ir skirtas.

Laike Lietuvos Laisvės Paskolos kėlimo 
Amerikoje, daug energijos pašventė dirbdamas 
Laisvės Paskolos komitete, bonus pardavinėda
mas, pats daug jų pirko, ir sako dar po šiai die
nai laiko tuos bonus net nenukirpęs jų kuponų, 
net nereikalavęs iš savo tėvynės Lietuvos atmo
kėti jam nuošimčius už tą suteiktą paskolą jos 
didžiausio reikalo valandoje. . . .

Pittsburghe jo darbavimasis apsireiškė su
manyme ir dirbime įsteigti Tautines Kapines, 
čia parėmė ir tautinės parapijos steigimą ir 
laikymą, įsitikinęs kad Lietuviai turi būti 
liuosuoti nuo Romos ir kad Lietuvių turtas 
ri būti paliktas pačių Lietuvių globoje.

Iš Pittsburgho buvo delegatu SLA. ir San
daros seimuose, ir turėjo vietas Sandaros cen
tro valdyboje. Ne visada norėjo būti delegatu 
SLA. seimuose dėl laiko stokos, tačiau stengda
vosi nors keletui dienų 
daYo savo patarimais 
prieš kraštutiniuosius.

Lietuvių Tautiškų
ninku yra išrenkamas jau kelintas metas pagre- 
tu. Dar Chicagoj būdamas 1922 metais, rėmė 
steigimą nepriklausomų kapinių Pittsburghe, ir 
kai persikėlė čia gyventi, stojo ąktiviai dirbti 
jų tvarkyme ir palaikyme.

Priklauso prie šių vietos paskirų organiza
cijų: Lietuvių Piliečių Klubo, Lietuvių Mokslo 
Draugijos, Lietuvių Sūnų Klubo, Lietuvių Kam
bario Fonde, kurio yra pirmininkas ir organiza
torius nuo 1932 metų, kada šis fondas įsteigta.

pa- 
at- 
tu-

i

Dėl stokos vietos šiame 
numeryje negalime sutal
pinti naujų prenumerato
rių pažymėjimą. Tilps 
tame numeryje.

ki-

/

Kanados Lietuviams 
reiškiame kad jums išsira
šyti Dirvą už $2 laiką pra
tęsiame iki Sausio mėnesio 
pabaigai. Naudokitės pro
ga. Priimam Kanados po
pierinius dolarius.

pa-

tvėrėjų Lietuvių Vaizbos 
gyvuoti 1930 metų Balan-

Lietuvių Kambario Fondo

1—~ 5 ?

PASIŽVALGIUS j

ŽIEMA
Vieniems Ji Džiaugsmas, 

kitiems Sloga

šaltas žiemužės laikas užėjo, 
j Žvėrys į urvus savo suėjo.

Jau nebečirpia ^žolėj svirpleliai. 
Džiaugias sulaukę sniego vai

keliai.

Gauna rogutėm’s pavažinėti, 
Arba ant ledo pačiuožinėti.

: Seniai į kuprą tik susitraukę 
Skundžiasi šalčių žiemos su

laukę.

Jie žiemos laiką skaito už blogą 
j Krankščia ir kosti pagavę slo

gą.

i Nereikia žmogui taip pasiduoti, 
i Reik tyru oru pasinaudoti.

, Reikia išeiti pavaikštinėti,
1 Ar pas kaimyną pasižmonėti.
žmogui prie visko reikia pri

prasti,
Ir žiemos laike smagumą rasti.

Kad ir padrasko vėjas nedoras
I Reikia žinoti kad sveika ofas.
Nors apsivilkęs su stora 

skranda,
Bet nesušilęs; uodai nekanda.
Ėjai grybauti, buvai medžioti, 
Dabar į juras važiuok žvejoti.
Tuomet su žiema greit apsi

prasi,
Slogą turėjęs

i

ir tą prarasi.
Ku Ku.

1
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I LIETUVIŠKA DUONKEPYKLĄ |

I NEW DEAL BAKERY | 
| PRANAS KUNCAITIS, Savininkas = 

I 4023 E. 141STREET Telefonas WAsh. 3227 |

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

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

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

į seimą pribūti ir padė- 
tautiniusį reikalus ginti

Kapinių valdybos pirmi-

Lietuvišką Ūkę (Country Club) steigiant 
1932 metais, jis buvo tos organizacijos pirmi
ninkas, ir joje darbuojasi po šiai dienai.

Buvo vienas iš
Buto, kuris pradėjo 
džio 6 d.

Nuo įsisteigimo
jis pašventė daugiausia energijos šiam kultūri
niam darbui pravesti iki galo. Kambario Fon
dui jis davė pačią pirmutinę auką, $100, antrą 
davė Dr. George L. Clapp, $100, kuris priklauso 
Pittsburgho Universiteto vadovybėje. Iš paša
linių pirmutinę auką šiam fondui prisiuntė B. 
K. Balutis, tuo laiku buvęs Lietuvos Ministerių Į 

- VVashingtone.
Kambario fondui Pivaronas parvežė stam

bių aukų net iš pačios Lietuvos. Paveizdan, net j 
prie mano akių, kuomet buvom svečiuose pas 
Lietuvos Valstybės Prezidentą Smetoną, Piva- j 
ronas išprašė Kambariui auką, neaplenkė ne- Į 
paprašęs aukos iš p. Prezidento sunaus Juliaus 
Smetonos, iš Ministerio Pirmininko Juozo Tū
belio, iš bankieriaus J. Vailokaičio ir kitų.

čia Amerikoje kur tik pasisuka neaplenkia 
nei vieno Lietuvio neišprašęs aukos lietuvių 
Kambariui, ir daug kartų net specialiai važinė
ja iš miesto į miestą ir iš visur parveža pinigų 
Kambario fondo baigimui. '

Jis labai daug pr.ztsr.gr. turi dėt: palaiky-! 
mui Lietuvių Kambario Fondo organizacijos į 
čielybėje, nes laikas nuo laiko tai kairieji tai į 

dešinieji bandė įvelti ir intrigas ir darbą kliu
dyti kad nesisektų, kad suirtų, nes pas mus vi-' 
sada buvo ir yra tokių kurie ardo kitų darbus, 
kur jie nėra vadovais.

Šiuo laiku kaip man sakė, Fondui tetrūksta 
apie $400 ir Lietuvių kvota iš $5,000 bus baig
ta. Tada bus pradėtas įrengti Lietuvių Kam
barys. (Bus daugiau)

Gausus Angliškai-Lietuviška.s

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime,7 reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Dirvoje kad vie-
Lietuvos 

profesorius

SKAIČIAU 
nas labai atkaklus 
krikdemų vadas, 
K. Pakštas labai užsispyręs iš
spręsti Lietuvos žmonių kolo
nizacijos klausimą, surandant 
dykus plotus Afrikoje, Azijojo- 
je ar Pietų Amerikoje, 
nori gerus Lietuvius 
apgyvendinti.

Mano patarimas

kur 
išvežti ir

Lietuvai: 
paimkit, kolonizuokit patį Dr, 
Pakštą ir Lietuvos žmonių ko
lonizavimo klausimas bus iš
spręstas.

4/ M
mieste atsirado “Na- 
kurie vieną dieną

MUSŲ 
poleonų” 
kalba apie. "Lietuvių vienybę”, 
o kitą dieną įlindę kaip vilkai 
į avies kailius skelbia suirutes 
ir kovas, kad tik Lietuviškas 
gyvenimas 
suirime ir 
tarp savęs.

Bet kaip 
poleonui taip ir šitiems Napo- 
leonukams gali prisieiti patek
ti jeigu ne į kokią tuščią salą 
tai į artimiausią belangę, už 
ių “griekus”: apskriaudimą sa
vo draugų ir vientaučių, už 
platinimą melagysčių ir vyk
dymą visokių kitokių nedorų 
darbų.

Taigi, laikas pasitaisyti, ma
no broliukai, iki dar yra laiko, 
arba nešdintis iš miesto, jeigu 

i nenori sulaukti “strošnos ady- 
nos”.... Supa Garba.

butų didžiausiame 
Lietuviai peštusi

tam garsiam Na-

I

WILKELIS FUNERAL HOMEi
L1CENSED FUNERAL D1RECTOR 

orintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir pasirinkimo. 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
;1 moderniškas.

6522 Superior Avė.________ HEnd. 9292 Į
timiiiimriiiTiniiriitrtniriiiimrrmiiTmniiirritriirirm,.

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

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

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

Ona Janušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland, O<

pr.ztsr.gr


DIRVA

NAUJŲ METŲ PASI
TIKIMO BALIAI

Kaip visi kiti taip ir Cleve
lando Lietuviai rengiasi truk- 
šmingai pasitikti naujus 1938 
metus. .

Lietuvių Sporto Klubas ren
gia pasitikimo vakarą Lietuvių 
Salėje Gruodžio 31 d.

Visas pelnas Sporto Klubo 
parengimo skiriamas Sporto 
Fondui, niekam kitam.

Šokiai prasidės nuo 8:30 v. 
ir tęsis iki 2 naktį. Bus vi
sokių dovanų.

Kitas pasitikimo vakaras 
bus šv. Jurgio parapijos salė
je- .. . ,Prie to, daugybe ruošiasi da
lyvauti įvairiose pramogose ku
rios atsibus daugelyje Lietu
viškų užeigų Naujų Metų be
laukiant.

Kurie Lietuviai mėgsta išei
ti paūžti tą naktį, patartina ei
ti į Lietuviškas įstaigas, pa
remti savuosius.

Lietuviškų užeigų antrašai 
telpa skelbimuose Biržoje ■— 
aplankykit jas, kad ir kelias 
paeiliui tą naktį.

• PER PRAEITUS d a metu 
Clevelande industrijose ir vie
šų reikmenų įstaigose inves
tuota apie 65 milijonai .dolarių. 
Tas padidino Clevelande dar
bus — pasidarė apie 23,000 
darbininkams vietų.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
SKANUS VYNAS

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

Tokay, Shirry, Brandyir kt. 
6'< alus išnešimui, 6 bonkos 
už 50c. (3)

Azet Wine Co.
1172 East 79th Street

RUSSELL INN
6921 W:ide Park Avė.

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

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

JAMES CEJKA, Sav.

Iškilmingas Atidarymas

BLACK CAT

DEPOZITORIŲ 
REIKALU

Dabartiniu laiku nėra reika
lo kęsti baimę kad prapuls de
pozitas padėtas i tokį banką 
kuris turi valdišką apdraudą 
užtikrinančią depozitų apsaugą 
iki $5,000. Tatgi turėtų būti 
panaikintos visos namie pinigų 
slėpimo vietos, todėl kad tose | 
vietose jūsų pinigams gresia 
visiškas pavojus prarasti savo 
sunkiai uždirbtą centą.

Visiems yra žinoma kad Lie
tuviai yra taupus ir pilnai įver
tina taupomą sąskaitą, kas pa
šalina baimę sutikti juodą die
ną. Tik vienas apgailėtinas 
nuotikis yra tai kad Lietuviai 
dar ne visi pasinaudoja ta 
proga ir atidaro savo taupomas 
sąskaitas ten kur padeda grei
čiau padidint taupomą sumą, 
pridedant kožną pusmetį ne
mažiau kaip trečią procentą.

Čia aš turiu mintyje Lietu
vių Banką, ir tą mintį noriu 
paskleisti tarpe savo viengen
čių. Aš dasileidžiu sau many
ti kad dar ne visi Lietuviai ži
no jog Lietuvių Bankas turi 
turi valdišką apdraudą, ir tuo 
pačiu sykiu dar ne visi žino 
kad šis Lietuvių Bankas moka 
trečią nuošimtį ant depozito, 
ir taip tikrai yra.

Daugeliui gali kilti klausi
mas kaip tokia maža įstaiga 
galk mokėti trečią nuošimtį 
kada dičkiai bankai moka tik 
pusantro nuošimčio? štai kaip.

Lietuvių Bankas vadovauja
mas labai dideliu taupumu, al
gos direktoriams, valdybai ir 
tarnautojams visai žemos — 
ne taip kaip dičkių bankų, kur 
šimtai viršininkų gauna desėt- 
kus tūkstančių dolarių algomis 
ir dar Kalėdoms pasidalina bo
nus. Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Draugijos, arba Lietu
vių Banko, vedėjų didžiausia 
užduotis yra kuodaugiausia pa
daryti pelno visiems depozito- 
riams ir šėrininkams. šėrinin- 
kai 'taippat šymet gauna trečią 
nuošimtį.

Taigi kam save skriausti? 
Žinant viršminėtus faktus, pa
darykit Naujų Metų pasiryži
mą dėti savo pinigus valdžios 
apsaugotoje įstaigoje, ir kad 
jie neštų kuodidžiausią naudą- 
pelną, tai Lietuvių Banke.

A. M. Praškevičius.

J^AKE THEATRJT
“PAID TO DANCE”

Naujų Metų pasitikimo vakare 
Lake Theatre bus pradėta rodyti 
įdomi komedija drama “PAID TO 
DANCE”, vaizduojanti Don Terry 
ir Jacųueline Wells. Pirmas rody
mas bus 8 valandų, ir atsibus, tą 
naktį trys pilni rodymai. Specia
liai parinktas trumpų vaizdų pro
gramas bus priedas prie didžiojo 
veikalo, taip kad norintieji sma
giai praleisti Naujų Metų vakarą 
turės malonumo kokio nori rasti.

Nebus jokių rezervuotų vietų, to
dėl kas anksčiau ateis tas gaus ge
resnę vietą, ir kainos pasilieka tos 
pačios kaip visada.

— naujoje vietoje — 
4058 ST. CLAIR AVĖ.

Užkviečiam visus savo senus 
draugus ir kaimynus atsilan
kyti į iškilmingą atidarymą 

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.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

JUOZAS SUOPIS
8194 St. Clair Avenue
— Naujoje vietoje —

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

PYTHIAS 
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

• 231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

žFOUR STAR CAFEt 
| ★ ★ ★ ★ ž
£ DEGTINĖ, VYNAS, ALUS f 
t Duodama Geras $ 
| valgis. J
X MUZIKA PENKTADIENIO į 
* IR ŠEŠTADIENIO VAK. * 
? JOHN MEYER į 
Ž Telef. ENdicott 9162 *
£ 6512 Hough Avenue £

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

VERŠIO BALSAS
Toje “kitoje gazietoje”, nr. 

37-me, kokis tai “To trokštan
tis” parašė straipsnį užvardžiu 
“Katalikai, Kur Mes Einame?” 
Matyt kad vargšą minėto raši
nio autorių kankina mirties 
valandos baimė kad net savo 
tame rašinyje bliauja anot tos 
patarlės, lyg veršis rugienoj.

O jau to straipsnio trijų 
skilčių ilgumas irgi, atleisk Su
tverto jau sunkius “griekus”, 
pamieruotas ant vyžų apivaros.

Pacituoti kiekvieną sakinį iš 
minėto straipsnio butų bergž
džias darbas, nes tame rašiny
je viskas sykiu suvelta į vieną 
jovalą: Prancūzija, Rusija, Ki
nija, Japonija, Napoleonas, Tė
veliai, Popiežius, Papos, Kuni
gai ir tt. Galop rašytojas pri- 
sipažysta kad ir jis taip bijo 
mirties valandos kaip Napoleo
nas bijojo....

Jeigu jau minėto straipsnio 
autorius yra išbandęs visus bu
dus nuraminimui savo sąžinės, 
o ji vis nerami desperacijoje, 
tai tame reikale, būnant “geru 
kataliku”, reikėtų pasiklausti 
kunigo patarimo. Kaimo kū
mutė kuri bėgioja nuo vienos 
kaiminkos prie kitos ir visas 
lygiai apkalba, tokios kūmutės 
namuose paprastai esti didžiau- 

I šia betvarkė ir jos visas gyve- 
I nimas netvarkingas. •

Taip ir minėto straipsnio au
torius bando kitus mokyti kaip 
turi katalikiškai elgtis, pats 
save statydamas didžiausiu 
“Napoleonu”. Anot senos pa
tarlės, “Kitą pamokyti ir kvai
las pataiko”. Bet savęs išla
vinti visai nepataiko.

Kunigai yra vadovais
Clevelando Lietuviai katali

kai turi čia savo parapijų ka
talikų tikėjimo kunigus ir rei
kale jų patarimų klauso. Ka
talikams klausyti. minėto auto
riaus tokio veršiško balso bu
tų bergždžias darbas.

Nors tas autorius gal iš tipo 
ir neišrodo į vaiką, bet matyt 
kad savo gyvenimą tik vaikų 
žaisluose praleidęs.

Kaslink katalikiškų draugi
jų buvimo ir jų išnykimo tai 
ši istorija visiems Clevelando 
Lietuviams gerai žinoma. Mat, 
irgi “Napoleonas”, atsiradęs 
Clevelando Lietuvių tarpe, pa
darė savo pasikėsinimą ir pa
sakė: Juo greičiau jos išnyks 
tuo bus geriau. Tiesa, tikslas 
tapo atsiektas: draugijos išny
ko. Bet ar to “Napoleono” sąži
nė dabar ramesnė ar ne tai tik 
minėto straipsnio autorius gali 
jo pasiklausti.

Nenaudėliai katalikų tarpe
O kaslink katalikų srovės 

“neištikimų veikėjų kurie tik 
gėdą daro katalikams” tai ir 
aš sutinku su minėto straips
nio autorium. Autorius kalba 
apie vieną tokį nenaudėlį ku
ris priperėjo cicilikų, vėliau iš 
tų cicilikų išsivystė komunis
tai.

žinoma, tas cicilikų ir ku- 
munistų “papa” pamatęs savo 
darbo vaisius tuojau puolėsi’ 
prie katalikų, darydamas at
gailą, apsakinėdamas katali
kams evangelijas. Bet katali
kai ir dabar jaučiasi morališ
kai nuskriausti.

Antras toks katalikams ne
naudėlis tai tas ką skolinosi pi
nigus nuo katalikų sau mokslo 
tęsimui ir vėliau net per val
diškas įstaigas pasistatė save 
į bajikrutą kad tik nereikėtų 
tiems geradariams atiduoti pa
skolintus pinigus. Čia tūli ge
ri katalikai jo tapo nuskriaus
ti medžiagiškai.

Toki žmonės kaip šie viršmi- 
nėti neturėtų būti leidžiami 
stovėti katalikų priešakyje ir 
vadovauti katalikams.

Bet kam čia reikia jie perse
kioti. Juk ir jie nori pasauly-j 
je gyventi, šventas raštas sa
ko : Dievas davė žmogui protą Į 
ir liuosą valią............

Ne Papa. į 
__________

• MIRĖ NEWTON D. BA- 
KER. Per Kalėdas Clevelan
de mirė garsus Amerikos poli
tiškame gyvenime vyras, New- 
ton D. Baker. Jis buvo advo
katas iš profesijos. Mirė prie 
savo šeimos, sulaukęs 66 metų 
amžiaus. Baker buvo Cleve
lando mayoru prieš 25 metus, 
ir laike Prez. Wilsono buvo S. 
Valstijų karo sekretorius, prie 
jo Amerika įstojo į pasaulinį 
karą. Jis buvo vienas iš žy
miausių Amerikos oratorių.

Palaidotas Gruodžio 28 d. 
Visa šalis jį pagerbė.

• DEMOKRATAI Clevelande 
vėl rengiasi prie “revoliucijos” 
savo pačių organizacijoje. Gu
bernatoriaus Davey šalininkai 
nori padaryt perversmą ir pa
imt Clevelande partijos kon
trolę į savo rankas. Guber
natorius matyt prie ko nors 
didelio rengiasi ateityje.

Gongwer, Cuyahoga Demo
kratų vadas, pareiškė kovosiąs 
prieš tuos “revoliucijonierius” 
iki galo, šitaip tarp savęs ko
vodami, Demokratai vargu ga
li tikėtis 1938 metais ką lai
mėti valstijos ir miesto rinki
muose.

• NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. Kū
čių vakare policininkas nušovė 
plėšiką, kuris per kelias dienas 
apiplėšinėjo Fanny Farmer sal
dainių parduotuves. Tą vaka
rą policininkas civiliniuose rū
buose inėjo į Fanny Farmer 
saldainių krautuvę ant Euclid 
avė. ir E. 6th st. ir laukė plė
šiko. Plėšikas netrukus inejo. 
Policininkas išėjo iš užpakalio 
ir jį sutiko plėšiko šūvis. Lai
mė kad plėšiko revolveryje šū
vis užstrigo, gal butų policinin
kas likęs nušautas. Policinin
ko šūvis to plėšiko karjerą už
baigė.

ARENOS ŽINIOS
CLEVELAND. — Sonja Henie, 

Twentieth Century-Fox filmų dir
bėjų žymiausia žvaigždute atrasta 
1937 metais, atvyksta į Clevelandą 
su garsiu Hollywood Ice Review iš 
suvirs 100 čiuožinėjančių gražuolių, 
kurios vaidint penkis vakarus pra
dedant Sausio 16 d.

Šioj naujoj Arenoj rengiama di
delės tarptautinės dviratininkų len
ktynės, kurios prasidės Sausio 9 d.

Sausio 8 d. Arenoj atsibus žymių 
hockey lošikų rungtynų, tarp Cle
velando ir Providence jauktų.

Dabar gi, pirmadienio vakare, 
Arenoj rengiama didelės 40 raundų 
kumštyni ųrungtynės už populiares 
kainas. Kainos nuo 50c iki $1.10.

NUPIGINTOS KAINOS 

Long Distance Kalbėjimui 
Naujų Metų Dienoje

Nupigintos Long Distance telefono kainos ku
rios pritaikytos kiekvienam vakarui ir visai die
nai sekmadieniais sutaupo jums net iki 40% 
reguliarių dieninių kainų. Tos kainos tapo pra
plėstos pereitą savaitę apėmimui Kalėdų Die
nos—-ir šią savaitę apima Naujų Metų Dieną 
taipgi.* šios papigintos kainos prasideda nuo 
7 vakare Penktadienį — Naujų Metų Vakare — 
ir bus galioje iki 4:30 ryto Pirmadienį.

♦Pritaikytos telefonu pasikalbėjimui Suvienyto-.... 
se Valstijose ir Kanadoje.

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO.

....................................... .. .........................a ■■■■ i ■■■■■■■»■ i ■■ 11 ■ I.B » a i kujii 1 ■■■■■■■■■ ■-

;...DELLA C. JAKUBS Į
■ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ■
a ■
! Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius. £
; Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. :

LITHUANIAN FUNERAL HOME
; 6621 EDNA AVENUE ENdicott 176? Į
* .*■■■■■ ■■ ■■■«■«■■■■■■ niiiniir ■

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
* ¥ *

KAZYS NEKROŠIUS

GRAŽIAUSIA CLEVELANDE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Man teko užkliūti į vieną 
užeigą, barą, vadinamą Char- 
lie’s Cafe, 1066 Ansel road. 
Nežinančiam keno ta įstaiga 
gali pro ją praeiti ir likti nie
ko nežinojęs. Bet inėjus į vi
dų sutinki linksmą, visada vi
siems šypsą rodantį vyrą, ir 
patiri kad jis yra Lietuvis — 
Kazys Nekrošius. Tai yra tos 
įstaigas savininkas.

Pati priešakinė užeigos vie
ta yra diktoka ir turtingai iš
rengta. Bet ir tai ne viskas. 
Tuoj patiri kad ne tik tas vie
nas baro kambaris toje įstai
goje yra. žemutiniame aukš
te durys įveda į kitą, didoką 
saliukę, kuri gražiai išrengta, 
pilna stalukų, apie kuriuos ga
li apsėsti daugiau šimto žmo
nių.

Laiptais į viršų užlipus, ran
di dar vieną didesnę salę, pui
kiai išpuoštą, gražiais staliu
kais ir viskuo, čia gali sutal
pinti porą šimtų žmonių.

Visa ta Nekrošiaus užeiga 
įrengta nepagailint daug tūks
tančių dolarių pinigų.

Tos dvi saliukės galima išsi
nuomoti vestuvėms arba pri- 
vatiškiems baliukams ir susi
rinkimams.

Kada Nekrošius surengia sa
vo kokias speciales vakaruškas 
visos tos saliukės užsipildo sve
čiais.

Nekrošius yra Dirvos skai
tytojas ir prenumeruoja Dirvą 
savo motinai į Lietuvą. Pats 
yra buvęs Lietuvoje keli metai 
atgal. Jis važiuodamas į Lie-

CEdar 0765 
Reg. Optician

A. T. HUETER
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue 
Didžiausia Krautuvė East Side

tuvą naudojosi Dirvos agentū
ros patarnavimu.

Kazys Nekrošius visą tą biz
nį veda sau vienas, nes' yra ne
vedęs.

Per jo įstaigos langus mato
si Rochefeller parke Lietuvių 
Darželis.

• PRASIDĖJO TARDYMAI. 
Buvęs Ohio valstijos senato
rius James Metzenbaum pradė
jo tardymus Ohio valstijos val
džioje įvykusias visokias nege
roves. Pirmiausia paimtas tar
dyti vienas degtinės departa
mento inspektorius, Archer, 
kuris turėdamas aukštą valsti
jos vietą, per pusantrų metų 
paėmęs $12,000 algos, dar už
laiko pats savo vardu degtinės 
pardavimo įstaigą. Jisai ma
tomai dirbo su gubernatoriaus 
žinia.

PADĖKA MUSŲ SUNAUS 
DRAUGAMS

Nelaimingai mirčiai pakirtus 
musų sūnų, Petrą Joną Sušin- 
ską, kuris žuvo' automobilio 
nelaimėje, šiuomi mes jo tėvai 
ir broliai ir seserys išreiškia
me nuoširdžią padėką visiems 
jo ir musų draugams už taip 
nuoširdų ir gausų parodytą 
mums prijautimą musų liūd
noje valandoje, o jam suteiki
mą paskutinio patarnavimo.

Netikėjom kad tiek • draugų 
jis turėjo ir kad tiek daug pri
jautimo mes gausime.

■ Dėkojame visiems už prisių
stas gėles, už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. Taipgi 
ačiū graboriui N. A. Wilkeliui 
už malonų patarnavimą laido
jime, ir ačiū kunigams' už at
laikytas pamaldas. Atsibuvo 
trejos mišios, už kurias dėko
jame klebonui Kun. Vilkutai- 
čiui ir jo asistentams Kun. 
Bartis ir Kun. Sofranec, taip 
pat ir musų giminiečiui Kun. 
žekui, iš Kansas City, kuris 
šiose laidotuvėse dalyvavo.

Petras ir Agota Sušinskai 
ir šeima.

Yra dar ir daugiau panašių 
valstijos reikalų vedime skan
dalų, kurie bus iškelti. Guber
natorius Davey tačiau sako kad 
jis nepaiso tų tyrinėjimų, nors 
jie liečia patį gubernatorių.

ĮJIPPODROMĮ7

“LOVE AND HISSES”
Wa’ter Winchell ir Ben Bemie, 

tie du garsus juokdariai, vėl daly
vauja juokingame veikale “LOVE 
AND HISSES”, kuris pradedamas 
rodyti Hippodrome Theatre Naujų 
Metų išvakarėje, Gruodžio 31 d.

Kartu su jais vadovaujamoje mo
teriškoje rolėje dalyvauja garsi Pa
ryžietė, Simone Simon, kuri dai
nuoja operatiškas arijas ir populia
res baladas.
• Tai yra naujos rūšies muzikalia 
veikalas gamintas Twentieth Cen- 
tury-Fox, su sekančiais žymiais ar
tistais: Bert Lahr, Joan Davis, 
Diek Baldwin, Ruth Terry, Doug- 
las Fowley ir Chick Chandler.

Veikalas turi gražų turinį, links
mas ir pilnas malonių dainų ir mu-

“LOVE AND HISSES” pradės 
Naujo Meto vakarų su pirmu ro
dymu 8 valandą ir nuo to bus trys 
pilni rodymai tą naktį.

• PLĖŠIMAMS ir žudys- 
tėms Clevelande padidėjus, ke
liama reikalavimai padidinti 
miesto policijos skaičių nuo 
1,200 iki 1,800, jeigu norima 
pasekmingai kovoti su prasi
žengimais ir trafiko nelaimė
mis.

• RŪPINASI BI E D N ŲJŲ 
ŠELPIMU. Miesto mayoras 
Burton sako kad maisto orde
riai dėl 65,000 Clevelando šel
piamų biednųjų turės būti su
laikyti iki Ohio valstijos legis- 
latura nepraveš savo šelpimo 
teikimo programų.
•$•<$•*£•«£•«$•«§* •$•«$*•§*«$* «g**£**$**4**$**3**F *$**!**$**$*

I EVA’S į
T _ ’*t Dry Cleaning
Ž Senas Drapanas padarom J 
f kaip naujas, išvalom ir ;; 
f sutaisom. ;•

į EVA PETRAITIS H 
£ 6702 Superior Avė. ;;
❖ Telef. HEnderson 5699 • •

INEiNANT | 1938 Melus

j^EŽIURINT ką naujas metas atneš — jie yra saugus. 
Jeigu jie kokiam laikui paliks be darbo, jie neturės di

delio rūpesčio. Jeigu jų šeimoje pasitaikys liga, jiems ne
reikės įbristi j skolą. Jie yra apsisaugoję — ir delei tos 
priežasties linksmi. Kodėl? Todėl kad jie turi banke pini
gų. Kiekveną kartą gavę užmokestį jie pasideda dalį už
darbio j Ohio’s seniausį ir didžiausj taupymų banką.

Ar tas nėra geras planas jums dėl 1938 metų?

Mmrtn for

tit the ČCitįT nf Cleuelattii
INKORPORUOTA 1849

Narys Federal Deposit Insurance Corporation



DIRVA

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

tūtą, kuriuo einant tokios spor
to olympiados bus ruošiamos 
Lietuvoje kas penkeri metai.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems Lietuviams

Dr. A. F. SADD—Dentistas

»x*‘ 4«AAA

NUSTATYTA TAUTINĖ
OI YMPIADA

KAUNAS. — Vis daugiau 
aiškėja 1938 metų iškilmės. 
Sekančią vasarą įvyks Tauti-

nė Olympiada, kurioje dalyvaus 
Lietuvos ir užsienio Lietuvių 
rinktinis jaunimas.
Ministeris Tonkūnas patvirti
no Tautinės Olympiados Sta-

Švietimo
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Visiems musų Lietuviams kaimynams ir draugams 
linkime
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COOPER’S GARAGE
NASH-LAFAYETTE MOTOR CARS

E. Cooper 6816 Superior Avenue
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Visiems savo draugams kurie mus remia visose 
musų krautuvėse

šia proga norime palinkėti

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

PORTAGE MARKET CO., Ine. 
7040 Wade Park Avė. 
1463 Addison Road

7018 Superior Avė. 
1611 E. 79th Street
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SVEIKINAME VISUS SAVO ILGŲ METŲ 
DRAUGUS IR PAŽYSTAMUS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Juoza3 ir Alice Šeštokai

1364 East 68'.h Street ENd. 8870

•t... .-m-............................ ?.. . <•. i. .
Sveikinu visus savo draugus ir pažystamus ir linkiu J.l

GŲORGE SLLVER j
Lietuvis Gėlirijnkas-Florist

9106 Hoiton Avenue

Sveikinu visus savo draugus, pažystamus ir

kaimynus Lietuvius — ir lihkiu Jums

NAUJŲ METU
L_a_i_m_i_n_g_ų

O

CHARLIE’S CAFE
PUIKIAUSIA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

CLEVELANDE

Kazys Nekrošius, Savininkas 1066 Ansei Road
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ŪKININKAMS PAGALBA
KAUNAS. — Gruodžio 22 d. 

Seimas priėmė nukentėjusiems 
nuo audrų ūkininkams šelpti 
įstatymą. Tą pačią dieną Sei
mas svarstė ir priėmė kitą 
svarbų įstatymą, būtent: kai
mo gyventojų sveikatingumo 
reikalu, kuriuo einant ateinan
čiais metais miesteliuose ir 
kaimuose bus įsteigta 200 me
dicinos punktų. Medicinos per
sonalas kaimuose bus šelpia
mas Valdžios.

Be to, prieš išsiskirstyda- 
mas Kalėdų šventėms, Seimas 
priėmė žyminio mokesčio įsta
tymo pakeitimą, kuriuo ūkinin
kų susirašinėjimas su žemės 
Banku atleidžiamas nuo žymi
nio mokesčio.

Po tų kaimui svarbių trijų 
įstatymų priėmimo, Valstybės 
Prezidento aktu nepaprasta 
Seimo sesija uždaryta.

ATIDARYTAS NAUJAS 
ALYTAUS TILTAS

Gruodžio 15 d. atidarytas 
džiausiąs tiltas per Nemuną 
Lietuvoje, kuris yra kartu ir 
didžiausias tokios konstrukci
jos tiltų Pabaltijo šalyse.

Ministeris Pirmininkas Juo
zas Tūbelis Gruodžio 15 dieną 
Alytuje atidarė naują gelžbe
toninį tiltą per Nemuną, šis 
tiltas pavadintas pirmojo žuvu
sio Lietuvos karininko A. Juo
zapavičiaus vardu, kuris buvo 
nukautas 1919 metais Vasario 
13 d. Alytuje Lietuviams susi
rėmus su raudonarmiečiais be
siveržiančiais į Lietuvą.

Senas medinis Alytaus tiltas 
nugriautas.

Iki šiol Lietuva tiltų staty
bai išleido virš, 20 milijonų li
tų, o ateinantį dešimtmetį nu
matoma išleisti dar bent 10 
milijonų.

di
na

ŽUVUSIŲ Už TĖVYNĘ 
PAGERBIMAS

KAUNAS. — 1938 Jubileji- 
niais metais visose Lietuvos 
bažnyčiose bus įmūrytos pa
minklinės lentos su žuvusiųjų 
nepriklausomybes kovose 
rapij iečių pavardėmis.

pa

LIETUVA GERAI 
ATSIŽYMĖJO

Paryžiaus Pasaulinėje Paro
doje Baltijos Paviljono Lietu
vos skyriuje dalyvavo 44 as
menys ir firmos. Jų ekspona
tai gavo 58 premijas, iš kurių: 
8 Grand Prix, 11 garbės dip.o- 
mų, 21 aukso, 12 sidabro ir ■ 6 
btonzos medalius. Baltijos Val
stybių tarpe Lietuva propor- 
cionaliai užėmė pirmą vietą.
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VISIEMS «SĄVO DRAUGAMS IR PAŽYSTAMIEMS 
siunčiu geriausius linkėjimus

LAIMINGŲ 1838 METŲ!

Dr. Jonas J. Kamesis

SVEIKINU SAVO VISUS DRAUGUS IR 
PAŽYSTAMUS IR LINKIU

LAIMINGŲ 1838 METŲ!

Dr. F. M. Lait-Matulaitis

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS 
IR ŠIUOMI LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

-

Benadas ir Brone Veličkai

v

8101 Pulaski Avenue
*>*-I**F,F‘F’F *F *F v *F v
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Musų seniems draugams, kaimynams ir pirkėjams 
linkime gražiausių

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

J. C. Blaser—Hardware
6933 Superior AVenue ENdicott 9289
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Sveikiname visus savo Lietuvius 
ir linkime visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938

Held’s Furniture,

rėmėjus

METU

Ine.

Didele Namams Baldų Parduotuvė
6909 Superfcr Avenue ENdicott 4073
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Visus savo draugus, gimines ir pažystamus 
sveikiname ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Juozas ir Ona Blaškevičiai
1168 East 77th Street

.«?<•

Sveikiname savo draugus, kaimynus ir pažystamus 
ir siunčiame geriausius linkėjimus

LAIMINGŲ NAUJU METŲ!

Marijona ir Vaclovas Gecevič.’ai
Visokių valgomų dalykų parduotuvė 

1202 East 79th Street 
,»F*F*F»F*F*F‘F,F*F*F,F>F'F,F*F,F*F,F*F>F*F*F^**F*F*F*F>F,F*F’F»F’F»F»F*F

Vincas Čekaitis •— Užeiga
6515 Wade Park Avenue

Visus savo draugus užkviečiu atsilar.kyti į mano užeigą. 
Visiems duosime gražų kalendorių dovanų. Sekmadie
nį, antrą Kalėdų dieną, bus muzika. Taipgi muzika bū
na kas penktadienį ir šeštadienį. Užlaikom stiprų alų 
ir vyną.
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SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 
LIETUVIAMS LINKIU

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Chas. Stonis Restaurant
Visokis Alus, Degtinė, Vynai, Cigarai

SKANUS SKILANDŽIO PIETUS ARBA 
VAKARIENĖ PER ŠVENTES

K. Stonis, Savininkas 6824 Superior Avenue

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Visiems Musų 
Seniems Draugams ir Pažystamiems

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Antanas ir Antanina Wirbickai
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174 St.
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b APDRAUDOS REIKALE | 
Įį Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 
ri ti.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
M sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- j 
n raiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

MULIOIAS
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Sunerior Avė. Cleveland HEnderson 6729 •

iiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuuiHiiHiiHmiiumiui’i* HticiimmiiiiiiiuiiimmiiHii

P. J. KERSIS
80.9 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
’kitės f mane telefonu arba armėniškai.

sutaisau paskolas pirmo 
garantuojama. Kreip-

ŽIEMOS PAGALBA
TAPS NUOLATINA

KAUNAS. — Imant dėme
sin kad žiemos Pagalbos akci
ja atneša daug naudos ir ran
da pritarimo visų gyventojų 
sluogsniuose, vyriausiasis žie
mos Pagalbos Komitetas nuta
rė įsteigti nuolati.'į Komiteto 
Generalinį Sekretorijatą. Pa
galbos akcija bus varoma kas
met nuo Lapkričio iki Gegužes 
pnėnesio.

(žiemos Pagalba yra tai au
kų rinkimas šelpimui biednųjų 
žiemos metu, kurie negauna 
jokių uždarbių žiemą.)

g ■‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugus 
platinkit ja tarp savo draugu.

P. p
s

Gėlių Parduotuve
TIK VIENA PARDUOTUVĖ

Jas. A. Slapnik, Jr.
F L O R I S T
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GERIAUSI LINKĖJIMAI 

LAIMINGŲ 1838 METŲ! 
visiems mano draugams ir rėmėjams 

mano užsiėmime.

P o 11 e r
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Visiems savo Priteliams ir Kaimynams Lietuviams 
Linkiu

1838 METŲ!
7013 Superior Avė.

Urbšaitis

LAIMINGŲ
Lietuviška Kirpykla

Andrius

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko—greitas pristatymas 
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio .
Stnndard. Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega
Great Heart Lump. . . .8.40
Champion Lump.........7.25
Mountain Lump......... 7.00
F m kūrimui Malkos, vežimas

.. . $9.25

. . . 9.05

. . . 7.95
Ohio Lump...............6.50

Oh’o Egg................ 5.95
Blue Dlamond............ 7.95
................................................ 4.85

KOMER WOOD & COAL COMPANY
1469 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2921

MES SPECIALIZUOJAME 
VESTUVIŲ IR KITOKIŲ 

BUKETŲ DARYME

6620 St. Clair Avė.
Tel. HEnd. 8821
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DIDELĖ KRAUTUVĖ
Visokių geležinių daiktų, aliejų, 
dažų, maudynių ir reikmenų, 
žaldytuvų, radio ir tt. už vi
sai žemą kainą. Didesnius 
pirkinius duodam išsimo

kėjimu.
The Stoneman Co.

Hardware and Paints 
Plumbing Supplies 

7110 SUPERIOR AVĖ. 
Phone HEnd. 1759

Linkime visiems savo draugams ir rėmėjams
LAIMINGŲ 1838 METŲ!

Ačiū už jūsų paramą praeityje ir pažadu patarnauti 
jums ir kitais metais.

Komer Ccal &. Wocd Company
1409 East 92nd Street GAr. 2921.

H ■
PASTABA: Tie kurie dar negavo mano kalendorių 1938 
metams, gaus atsikreipdami arba patelefonuodami. Ir 

turime likusių kalendorių naujiems kostumeriams. 
»•< ♦’««.> *F*F*F*F*«**4**F*F****F *F*F****'***F*F*F ♦F*F*F*}**F*i**5**F*F*F*4**4*  *1* *F *♦*•*■*

Visiems savo draugams ir nuolatiniams rėmėjams 
linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Superior T a v e r n

Povilas Kubilius, Savininkas 6528 Superior Avė.
^Į»*į»«*»»Į«*j'‘*j‘%**j**Į«»F,Fv**’*F,F*F*F**’*'F*F*F*F‘F*I‘*F‘F**'',*“F**,*F*F*«**F****<>‘*F,i**F**’*F*F**'****F 
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Visiems savo draugams ir kaimynams Lietuviams

Lamingų 1938 Metų!
Mes persikėlėme 

užkviečiame
B 1 a c k

A. ir J. čiapai

į naują gražią vietą — 
visus atsilankyti.
C a t C a f e

4058 St. Clair Avė.
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LAIMINGŲ 1838 METŲ!
Patėmykit musų naują antrašą — atsilankykit 

praleisti šventus arba šiokius ^vakarus čia.

Juozas Suopis — Lietuviška Užeiga
8104 St. Clair Avenue
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Sveikiname
Clevelardc,

ir

visus savo draugus ir gimines 
visoje Amerikoje ir Lietuvoje

linkime jums visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Mr. ir Mrs. S. Prokcpai
1023 Ansei Road

►j..*

Sveikiname savo draugus ir rėmėjus 
linkėdami

LAIMINGŲ I838 METŲ!

Home Owners Service
Furnasų Sudėjimas ir Taisymas 

J. W. GRAFF, Lietuvis 
7313 Myron Avenue

Visada norimo matyti savo draugus ir rėmėjus 
linksmus — taigi linkime

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ!
Pas mus visada draugiškas priėmimas

Ben L e s k y
Lietuviška Užeiga 6901 Superior Avė,



DIRVA8

Phonc: ENdicott

4- .y.y.y.yĄ

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
»*♦ • ' S P O R T S

į CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

LIETUVIŲ BANKO REIKALAIS
Valdiškas Užtikrinimas Padėtų Pinigų

outh's Forum
6820 Superior Av. Cleveland. O.

Keli metai atgal delei susi- 
dėjusios blogos ekonominės pa-i 
dėties daugumas žymių bankų 
turėjo sustabdyti savo veiki
mą — užsidaryti.... Tas ne
galėjo ramiai praeiti ir pro 
Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugiją, kuri užsiima banki
niu bizniu.

Teisybė, Lietuvių Bankas 
nepriėjo prie to kad butų už
darytas, bet negalėjo veikti 
kaip reikia, nes ir jam buvo 
susidarę tam tikros kliūtys.

Nemalonu prisiminti tą lai
ką kuomet Lietuviai pardavinė
jo savo šio Banko taupymų 
knygutes už pusę kainos.... 
Nors arčiau prie šio banko vai
ro stovinti žmones persergėjo 
savo depozitorius susilaikyti 
nuo tos spekuliacijos, sakyda
mi, “Jūsų dolaris vertas dola- 
lio”, bet visų nebuvo galima 
Įtikinti....

Lietuvių Banko valdyba ir 
direktoriatas daug turėjo dar
bo išvedimui šios įstaigos iš 
keblios padėties. Tai buvo sun
ki kova už ateitį.

Laimėta! 1936 metų Lap
kričio mėnesio pirmomis dieno

mis gauta linksma žinia kad 
Lietuvių Bankas gavo depozi
tų apdraudą iš Federalės Val
džios Depozitų Apdraudos kor
poracijos. Tai buvo Clevelan- 
do Lietuvių laimėjimo diena!

Nuo to laiko prasidėjo nau
ja era, gyvesnis veikimas, ku
ris davė viltį ateities darbams.

To viso geras vaisius mato
si. 1937 metais depozitoiiams 
išmokėta 3 nuošimtis. šsri- 
ninkai irgi, • negavę r.ieko bė
gyje kelių metų už savo, serus, 
dabar už pirmą pusmetį gavo 

‘2 nuoš., o už antrą pusmetį 
jau 4 nuoš.

Apart išmokėjus už Sarus ir 
depozitą nuošimtį, apmokėjus 
tarnautojams algas ir namų 
pataisymo žymias išlaidas, dar 
numatoma atliks keli tukstan- 

■ Šiai pelno, kuris bus skiriamas 
i nedalijamą fondą ir geležinį 
kapitalą.

Mes Lietuviai remkime savo 
įstaigą. Remdami Lietuvių 
Banką gerinsime savo ekono
minį būvį ir kartu sieksime 
Lietuvių garbės ir didybės.

Rėmimui yra daug būdų ku
rie galima lengvai vykinti.

J. K.

By J. K. Venslovas 
column and all it represents 
to extend the seasons greet- 
A very Happy and Joyous

plzice with a c'.can siute tvlnnhig 
all their gamoj. Our boy:. vLH 
get an opportunity to avenge that 
early-in-the-season defeat and tie 
it up for first place. Keep this 
rlate in mind and make sure you 
don’t miss

CGLLINtVOOD
NOOZE

AUKOS DARŽELIUI

šiose dienose Darželiui 
ta naujų dovanų nuo šių 
veiandiečių: 
Ą. M. Praškevičius 
Agota Grigienė 
Ona Balti ukonienč 
Mot įėjus Gudelevicius

Aukos surinktos per 
^kongreso” komitetą:

Mazanskas
Jarus
Boika 
Keršis 
Baranauskas

Smulkių aukų'
PIRMIAU GAUTOS

gau
de-

2.00
1.00
1.00
1.00 

A. L.

DIRVOS BALIUS BUVO DIDELIS IR 
PASEKMINGAS

at- 
so- 
šo- 
pu- 
tik

Dirvos Skaitytojų . Kalėdinis 
Balius Gruodžio 26 d. Lietuvių 
salėje buvo didelis ir pasekmin
gas. Svečių buvo užsigrudus 
salė.

Visi šoko, ūžė nuo 7 iki 10 
valandos vakaro. Iki 10 va
landai Jonas Apanaitis su sa
vo orkestru griežė tiktai Lie
tuviškus šokius, taip kad 
eiviai Lietuviai galėjo iki 
čiai prisišokti. Lietuviškus 
kius trypė ir jaunimas^ kas 
rodo kad jie moka ir-šoka,
reikia jiems Lietuviškų šokių 
duoti.

Gražus Programas
Scenoje visą vakarą žibėjo 

išpuošta didelė Kalėdų Eglė.
Scena buvo puikiai išpuošta. 

Kada atėjo 10 valanda vakaro, 
salėje užgesinta žiburiai, o sce
noje sudegta dar daugiau spe
cialiai įrengtų šviesų, kas< su
darė nepaprastai žavėjantį įs
pūdį.

Staiga pasigirdo švelnus var
pų skambėjimas ir Jaunosios 
Birutės grupė pradėjo giedoti 
Tyli Naktis. Tą giesmę pa
gražino pritaikytas varpų ai
dėjimas.

Po tos giesmės, scenoje pa
sidarė šviesiau. Atėjo Kalėdų 
Diedukas, visas pavargęs po 
Kalėdų Dovanų nešiojimo po 
visą Clevelandą. Jį pasitiko 
scenoje buvę mergaitės ir vai
kučiai Birutiečiai. Pasodino, 
prašė pasilsėti. Dabar Kalėdų 
Diedukui Birutiečiai pagiedojo 
ir padainavo daugiau.

Kalėdų Diedukas apdalino 
dainorius saldainiais.

Birutiečius dainuoti sumoki- 
no Rožė Lukoševičiutė, pianu 
akompanavo Jeanette Jankau
skas, Kalėdų Diedukas buvo 
V. P. Banionis.

Programo vedėjas Antanas 
Zdanis pakvietė Dirvos redak
torių, kuris trumpai pasveiki
no visus, palinkėdamas laimin
gų naujų metų.

Sekė dovanų dalinimas šau
kiant numerius ir kuponus. Iš
dalinta apie 30 įvairių naudin
gų dovanų, kurios yra gautos 
iš Dirvos kaimynų biznierių: 
Hėld Furniture Ine., The Kra
mei' & Reich Co., Monreal Co., 
Gecevičiaus, Blaškevičiaus, pa
čios Dirvos ir kitų.

Šiam programui užsibaigus 
senesnieji pradėjo skirstytis, 
jaunimui pagrota Amerikoniš
kų šokių. Balius baigėsi po 
12 vai. nakties.

Baliuje buvo svečių Dirvos 
skaitytojų iš aplinkinių miestų 
ir buvo iš tolimesnių: Antanas 
Sereičikas su visa savo šeima 
iš Canton, Ohio, ir žinomas 
tautininkas Anis Rokas, iš Chi- 
cagos, kuris viešėjo pas Jag
minus.

Baliaus biznio vedime pasi
tarnavo šie: Juozas ir Ona 
Blaškevičiai, Vincas ir Stella 
Velioniškiai ir jų sūnūs Vin
cas, A. Grigienė, Jurgis Ces- 
na, B. Levickienė, p. Akelienė, 
Vincas Patapas, Ed Rumbutis. 
Už tai jiems priklauso tikras 
Kalėdinis nuoširdus ačiū.

PILIEČIU KLUBO 
ŽINIOS

šeštadienį. Sausio 1, 
Metų dienoje, Klubas 
didelį vakarą visiems nariams 
dykai. Kurie užsimokės pilnai 
savo metines duokles, 60 cen
tų, gaus bilietų vertės 60c, ku
riuos galės naudoti tik tą die
ną klube. Bus šokiai ir pa
prastas programas kaip 
penktadieniais.

P. P. Muliolis,

Naujų 
rengia

būna

Prez.

GAUKIT SAVO 
KALENDORIUS

Visi Dirvos skaitytojai ku
rie užsimoka prenumeratą už 
visą metą arba kurie naujai 
užsirašo, gauna dovanų puikų 
1938 metų sieninį kalendorių 
dovanų.

•Paskubėkit ateiti pasiimti 
savo kalendorių, nes kalendo
riai jau baigiasi, jums gali ne
likti.

Dirvos administracija 
ra vakarais iki 8 vai.

atda-

kitą<» EINA KALBOS kad 
pavasarį gal bus atidarytas ir 
pradės veikti didysis Union 
Trust Bankas, kuris dėl depre
sijos nusmuko ir buvo užda
rytas su daug milijonų žmonių 
pinigų.

ti.
J.
D.
K.
J.

1.90
1.90
1.00

.50

.50
6.42

AUKOS 
ŠIAME VAJUJE

Moterų Ratelis 
K. S. Karpius 
Jonas G. Pokeris 
Juozas Vilčinskas 
Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-.ja, Cleveland 
SLA. 14 kuopa 
Moterų Labdarybės 1 
Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjunga Ameri
koje, Ine. 1
Juozas J. Bačiunas,

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

Pa.

$20.00
10.00 
2.00
2.00

D-ja

25.00
10.00
5.00

$10.00

$5.00
$5.00

1.00
1.00

1.00

KAS DAUGIAU?
Palengva bet vis ateina 

želio Kalėdinių dovanų vajuje 
daugiau aukų.

Tačiau tai yra mažai sulygi
nus su reikalu, todėl šiuomi ra
giname ir prašome visus au
kauti ir prisidėti su daugiau.

Prašome ir tų visų kurie se
niau yra aukavę nepagailėti 
dolario-kito Darželiui vėl pa
remti. Savo aukas siųskit ar
ba priduokit Darželio Sąjungos 
finansų sekretorei: Mrs. Mary 
Mischik, 10218 Yale Avenue, 
Cleveland, Ohio, arba Dirvos 
redakcijai.

Dar-

AUKOS PER DIRVOS 
REDAKCIJĄ

Dirvos redakcija gavo 
Lietuvių Darželio Kalėdiniam 
vajui nuo šių Rochester, N. Y. 
Lietuvių: 
J» Višniauskas 
Petras Bugailiškis

aukų

1.00
1.00
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DĖKOJAME MUSŲ DRAUGAMS 
už visą jų paramą praeityje — ir šia proga 

linkime visiems savo rėmėjams, kaimy
nams ir prieteliams

LAIMINGŲ 1838 METŲ!

I. SIMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue
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This 
tvishes 
ings. _ __
New Year to all its readers, back- 
ets, and friends.

The Cleve. Lith. 
hopes that the year of 1938 will be 
a bigger and better year than 1937 
for the Lithuanian d’ ‘ 
ihere, and every vvhere. 
and amongst Lithuanians has been 
gainir.g in popularity 
year. 
the young people, būt the middle 
aged, and the oider folks, are all 
vaicing keener interest.

Our y>eople take great iiational 
pride in their athletes and teams. 
This year, which is rapidly coming 
to a elose, brought out a number 
of Lithuanian athletes, in various 
sports in tvhich ,they participated. 
Summing up the 1937 football sea- , , . - . „
con, both loaally and nationallv, the coming season.
find that many Lithuanians made | Qnire plenty of money
the headlines on the sporting pages °\®r’ • ' 0,S. slįPPort - -
of the daily newspapers. Locally w,n lile tne hncourage-
we had some boys who were writ-1 meU. need to carry
ten un week after week. The play a , m vi te your iriends.
of Joe Prokop on the gridirpn was. oa^°re. Noise makers and souvenirs
the outstanding feature of each a , contests and PrĮzes lor 
vveek’s scholastic football game. ^he old. ^aneirtg from 8:30 until

Othėrs who broke into print were 2:30 and maybe later. Refresnir.ents 
Eddie Prokop (younger brother of aŲ speeial drinksi Be a booster 
Joe), Eddie Lucas, and J. Siauta °t the boys that are boosting you. 
both of East High. There. may1 
have been others who played tvell on ■ 
the gridiron, būt not having their 
narnės, we only mention those yve 
know.

Nationally we have many vvho 
made good on their respective col- 
Jege teams. Būt the best knovvn 
of these “big show” stars, is Andy 
Puplis of Notre Dame. Going over 
the lineup of many of the out
standing coliege teams we found 
many Lithuanian narnės, būt it’s 
the man that carries the bal! that 
makes the head lines in the papers.

Rarely does the linemen get in 
tho news, būt their work is very 
important, for the teams success. 
The outstanding Lithuanian lines- 
men lašt season vvere Brainor of 
Notre Dame, a team-mate of Pu- 
piis, and Vysocky of Villanova.

Athletic Club

athletes, here,
Sports in

y^ar after
Not only is this seėn amongst

th is game.

1937 — HELLO
be the scene at Lith-

1938GOODBYE
This vvill

I uanian Hali, Friday nite, Dec. 31. 
! The Cleveland Lithuanian Athletic 
1 Club are sponsoring their firet big 
■ jočiai event and are asking the co- 
; operation of all their friends to 
i make it a success. .Many ūgly ru- 
i mors have been around this laBt 
i vvcek about this New Year’s Eve 
Bali. These gossipers are iising the 
low-down trick of the cheap politi- 
cian. They are trying to make it 
appear that this Bali is a private 
affair, and the name of the Lith. 
A. C. is being used for private 
gain. Friends, this is a Lith. A. C. 
sponsored affair, ęroceeds vvill be 
used' for sport activities only’.

We have a Iarge program in mind, 
It vvill re
to put it 
this Bal)

on. Come 
Fun' Fun

By THE LADY BUG
Hovv is everyone after that Xmas 

Feast? Štili I vvonder how a cer
tain group of poople felt after that 
liquid meal'I

Time marches on, at the Gorgeous 
Christmas Party of Dirva, 
reporter vvas right there, to 
fevv mmmm’s

If I have been reduced or 
ducėd to Frank Rokus of 
once it mušt be a thousand 
1 really should knovv the gentleman 
by now, don't you think so?

Notičed ‘Em’ that certain young 
secretary having the time of her 
life.

Overheard certain fellas’ talking 
about a petite red-head that vvas 
nresent. Her name is Ileien Va
lines and an all - Lithuanian giri.

Is there a doctor in the hou.se? 
Don’t believe I savv any, būt I 
knovv there vvas a nurse present. 
Ves, a chartning young lady ansvver- 
ing to the name of Miss Bertie 
Banalys.

Y e olde 
pen a

intro- 
Akron 
times.

AVeren’t those youngste'.s eute 
tho? There were some Collinwood- 
ites present. also. That’s the future 
Metropolitan Opera Co. A big hand 
for those little tykes.

Woh<ier vviiore a bunch of Col- 
linvvood boys disappeared to Paging 
Mr. Houdini or Mr. O.O.P.

Someone said that Santa needed 
a shave, so he’d try and sėli him 
one of those nevv eleetrie shavers. 
Wonder if he’s any relation to the 
traveling salesman ?

Did you see part of the scenery 
rnaking a scene on that poor de- 
fenselets evergreen on the stage?

A certain “Vieky” surrounded by 
at least eight fel'ers. Hovv do you 
do it, put the bug in my ear pul- 
eeze.

■Mv life is hanging by a thread 
already so I’d better olose, till lat- 
er.

Adieu (as I please).

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

DIRVA’S ANNUAL 
PARTY

What a dance! What a crowd! 
What a suecess! The Dirva’s An- 
nual Bali and merry-making affairs [ 
are usually held New Year’s Eve, 
būt for diversity the date was chang- 

j ed to the day after Christmas. And 
i this date proved to be 
popular, and the party 
previous records.

Due to the fact that 
music was played during 
part of the evening and Englisn 
pieces during the latter, everybody 
was able to enjoy themseives on 
the Jance floor.

Recently šoine articles were seen , ,’Ų‘e Santa Glaus that stayed over 
in some papers of an all-star Lith- n>gįt to attend the party was Mr. 
uanian football team. It seems that V. P Banionis. He performed very 
tbese wrįters just picked narnės j splendidly, and certainly looked the 
that sounded Lithuanian, whereas Part.
it would be better for them to make Miss Ruse Lucas, devoteii much 
sure of their seleetion before pub- 1 *
lishing.

Getting back to local sports, and 
to the team that is putting the word 
“Lithuar.iah" in the mouths of many 
we again can write, Lithuanians 
v’in anotlier. This makes it six 
straight wins and the latest vietims 
were the Spartans. The boys had 
little difficulty in beating this team 
as the fina! score of 49-28 proves.

Kubilius was high scorer for our 
team with 16 points, Mažeika came 
second with 11. On Jan. 3rd these 
šame teams meet in their second 
game of the season. Jan. lOth will 
be the hig nite at St. Clair Bath. 
The Inter-Lodge league sChedule 
makers have sėt this date for our 
second meeting with the Pioneers 
Club. This team is now in first

GERIAUSI

LINKĖJIMAI

everi more 
topped all

Lithuanian 
the earlier

TAĖKOJU visiems savo
■ “ prisiminimą manęs 

linkiu jiems 
Metu!

MOTERŲ KLUBO DOVANA 
DARŽELIUI $12

Gruodžio 28 d. Lietuvių Mo
terų Klubas turėjo savo Kalė
dinį draugišką vakarėlį p. Kar
pių namuose. Tą vakarą Klu- 
bietės sukėlė savo tarpe Dar
želiui $12. z

Gruodžio 14 d. įvyko meti
nis Lietuvių Moterų Klubo su
sirinkimas p. DeRighter’ų na
muose. Susirinkimas buvo la
bai gausingas, šiame susirin
kime išrinkta Klubo valdyba 
1938 metams iš šių:

Pirmininkė — Ona Mihelich, 
I vice pirmininkė — Marcelė 
Montville, II vice pirm. — Ona 
Myhling, iždininkė Aid. Wilke- 
lis; raštininkė — Marge Zuris; 
korespondentės — Ona Karpie-' 
nė ir L. Šukienė. Darželio Są- 
jungon atstovės — O. Martis' 
ir O. Pečkaitienė.

VAIKINAI KARIUOMENĖS 
TARNYBON

United Statės Army Recruit- 
ing Office, kurios raštinės ran
dasi 
te, 
kad 
čiai

5-me aukšte Sename Paš- 
Cleveland, Ohio, praneša 
reikalinga tam tikri skai- 
jaunų paprastų ir prasila

vinusių jaunų vyrų į kariuome
nės tarnybas: orlaivininkystę, 
muzikantus, signalų korpusus, 
medikalius korpusus ir kitus.

Priimami vaikinai tarp 18 
ir 35 metų, tiktai nevedę vy
rai, gero užsilaikymo. Priima
mi tarnybai trijų metų laikui.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitFs apdengiamas naujai u- — - .$1.50 ir aukščiau. (7)

M O R D U S 
Upholstering Shop

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

I little girls fhe CHristmas earols. A 
1 hearty thanks to the singers arfd 
their teacher. Another to be thank- 
ed is Miss Jeanette Jankauskas for 
her splendid accompaniment.

Not to ' be overlooked for their 
excellent serviees are all of those 
who helpcd at various positions in- 
cluding those who decoratcd the 
hall so beautifully.

A lašt būt not least thank-you 
is extended to each and every per- 
son who attended. Some of the 
folks weren’t around the Lithuan
ians fpr years būt did appear for 
this party. Others are always at 
any Lithuanian funetion. These good 
ole troopers see to it that the af
fairs, likę the recently passed one— 
arė a grand success.

Ačiū visiems už viską. Laimingų 
Naujų Metų!

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi-1 
mokias 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 ir visokių ki
tokių ligų.

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

REPUBLIC
Fumiture Movers
1453 East 66th Street

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

ENdicott 1702

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.

7727 Superior Avenue
ENdicott 5297

Su

ž Visiems savo ilgų metų draugams, kaimynams
4 ir rėmėjams šia proga linkiu
į LAIMINGŲ 1838 METŲ!

Petras P. Muliolis
Aj Generalinis Apdraudos Agentas
X 6606 Superior Avenue HEnd. 6729
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LINKIME VISIEMS
MUSŲ DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ

NAUJŲ METŲ

M Bffi & RE1CH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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klientams ir draugams už 
per visą praeitą metą, ir 

visiems Laimingų ateinančių Naujų

A. S. BARTKUS
1197 EAST 79TH STREET

IIEnderson 3535

Jūsų Pinigai Yra Apsaugoti

Lietuvių Banke

Visos Depozitu Sąskaitos iki $5,000 yra 
Apdraustos per FederaI Deposit 

Insurance Corporation

1

X

į

I

Banke

JŪSŲ PINIGAI ŠIAME BANKE YRA SKOLINAMI 
STATYMUI IR TAISYMUI NAMU TIK ANT 

PIRMŲ UŽSTATŲ.

Kodėl laikyti pinigai namie, kurie neneša naudos ir 
gali būti ugnies sunaikinti — vagies pavogti — už
puoliko atimti. Kodėl nepadėti juos saugioje įstai
goje. kur jie uždirbtų didžiausį nuošimtį.

I

UŽ DEPOZITUS
MOKAME

Pradėk Taupymo Sąskaitą Lietuvių

D.
A The Lithuanian Savings 

& Loan Association
6712 Superior Avė.

IIEnderson 2498

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai

Sveikiname visus savo draugus ir kaimynus 
ir linkime

L_a_i_m_i_n_g_ų

NAUJU METU

Pasitikime jūsų draugingumu ateityje.

PAT’S PLACE
1386 East 65th Street

Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė.

£102647r -
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