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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI BAIGTI DARBO 
VADŲ KARĄ. Suv. Val
stijų darbo departamento 
taikytojas John K. Steei- 
man, praneša kad departa
mentas pasiryžęs formaliai 
Įsikišti Į Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industriali- 
nio Organizavimo Komite
to savitarpinius vaidus ir 
priversti jų vadus baigti 
nereikalingą ir visapusiai 
kenksmingą savitarpini ka
rą.

Taip pat Davė Dubinsky, 
Moteriškų Rūbų Siuvėjų 
unijos vadas, pareikalavo 
kad John L. Lomus fcaigtų 
savo nesusipratimus su A 
I). Federacija.

Dubinsky yra vadas apie 
250,000 organizuotu rub- 
siuvių.

Ima darbininkus aigai. 
Detroit, — General Mocors 
praneša jog imasi išdirbti 
naują pigios kainos Cadil- 
lac automobili, ir todėl pra
deda imti darbininkus ai- i 
gal Į darbą. Bėgyje dvie- i 
jų savaičių bendrai auto
mobilių industrija rengiasi 
imti algai i darbus apie 
100,000 darbininkų kurie 
tapo paleisti.

A m e r i kos Geležinkelių 
Sąjunga tikrina kad apie 
150,000 gelžkelių darbinin
kų galėtų būti paimta at
gal Į darbūs jeigu geležin
kelių kompanijų ineigos 
galėtų sugryžti į normales.

PRANCŪZIJOJE grąsi- 
na streiku 90 tūkstančių 
audėjų, kas dar labiau su
painios valdžios sunkią pa
dėtį jieškant kelio išvengti 
darbo nesusipratimų ir su
laikyti generalinį streiką. 
Visoje šalyje darbininkai 
kalba apie šaukimą gene
ralinio streiko išreikalavi- 
mui daugiau mokestięs.

SUV. VALSTIJOSE yra 
3,209,211 darbininkų dir
bančių tik dalį laiko, kaip 
parodo praeitą rudenį su
rinktos statistikos.

Pagelbėjimui bedarbiams 
nuo Gruodžio 1 d. iki šiolei 
į viešus darbus paimta apie 
300,000 darbininkų. Dabar 
viešuose darbuose visoje 
šalyje dirba 1,760,000.

Pittsburgho srityje plie
no išdirbystės tiki kad apie 
pabaigą šio mėnesio darbai 
toje industrijoje žymiai pa
gerės.

Clevelande, tam tikriems 
moteriškų rūbų siuvimo 
darbininkams, apie 1,800 
skaičiuje, pakelta rnokes- 
tys. • *

Italija ir Vokietija susi
tarė pavasarį pasimainyti 
darbininkais. Apie 30,000 
ūkių darbininkų tokiu bū
du bus pasikeista. Italai 
patyrę javų, bulvių ir cuk
rinių runkelių auginime 
bus išsiųsti į Vokietiją pa
kelti Vokietijos ūkių pro- 
duktingumą.
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JAPONAI ŽADA PRI
PAŽINTI PEIPINGO 

VALDŽIĄ
—

Tokie, Sausio 12 d. — Po 
Japonų imperialės konfe
rencijos, kuri įvyko šiose 
dienose, skelbiama-jog .Ja
ponija sutiksianti pripažin
ti Peipinge Įsisteigusią Ki- 

i nu vyriausybę, kuri *susi- 
1 darė po Japonų užėmimo 
i to miesto.

Matyt Peipinge įsistei
gė, arba su Japonų pagalba 
.steigta, tokia vyriausybė 
kuri, sutinka pildyti Japo
nų reikalavimus.

Peipingo vardas vėl pa
keistas atgal į Pekingą ios 
naujos vyriausybės.

Naujoji Peipingo vyriau
sybė paėmė į savo kontrolę 
ir Šantungo provinciją.

Japonų lėktuvai ir karo 
laivai pradėjo plačias ope
racijas pietinėje Kinijoje, 
tikslu nukirsti paskutinį 
susisiekimą Kantono su ju
romis.

Japonai savo žygyje to
lyn į pietus užėmė Tsining. 
To miesto puolimas atidaro 
greitą kelią užimti Suchow 
ir kitus punktus pietuose.

Miestas Tsingtao taipgi 
pateko į Japonų rankas, be 
pasipriešinimo.

Britai Priešinasi
Britanija pareiškė savo 

pasipriešinimą Japonų rei
kalavimui ir pastangoms 
uždaryti didžią Kinų Gel
tonąją upę neutraliams lai
vams prekybai varyti.

Britai taipgi paskelbė sa
vo nesutikimą leisti Japo
nams įsteigti savo pastovią 
administraciją ar daryti 
kokias permainas Šangha- 
jaus Tarptautiniame Plote.

Tuo reikalu Britanija su- 
sineša su Amerika ir Pran
cūzija.

SOVIETU NAUJŲ 
ATSTOVŲ PIRMAS 

POSĖDIS
Maskva. — Sausio 12 d. 

i Kremlių suvažiavo naujai 
išrinkti sovietų atstovai, 
kurie sudaro taip vadina
mą sovietų seimą.

Seiman išrinkta 1,143 at
stovai iš visų Rusijos ribo
se esančių tautybių. Visi 
yra ištikimiausi Stalino pa
laikytojai, kurie prisiekę 
laikyti jo “žodį ir jo pata
rimus įstatymu”.

Kaip tie atstovai buvo 
“išrinkti” be kitų kandida
tų, taip susidarė ir sovietų 
aukščiausios tarybos val
dyba: išanksto paskirtieji 
asmenys buvo “išrinkti” ir 
užtvirtinti....

Nabagai, kaip avinai tu
ri klausyti Stalino ir pildy
ti jo visus įsakymus, jeigu 

i nenori būti sušaudyti....
_________

PRANCŪZIJA taip pat 
ginkluojasi labiau. Ruošia 
statyti du milžiniškus ka
ro laivus, susilyginimui su 
didėjančiu Italijos karo lai
vynu.

. VIENNOJE suimta 250. 
Austrijos sostinėje polici
ja areštavo 250 asmenų 00 
visos nakties riaušių tarp 
Austrijos nazių ir monar- 
kistų demonstracijų. Mo- 
narkistai smerkė Vokieti
jos nazius, o Austrai naziai 
juos užpuldinėjo.
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Ir Lietuvoje kalakutams ne gyvenimas
Vaizde matote kalakutus pe- 

šamus Maisto skerdykloj Kau
ne, ruošiamus eksportui j ki
tas šaiis. Maistas yra suradęs 
kalakutams gana didelę rinką. 
Ee tp, per savo paukščių sker
dyklas Maistas galės perleisti 
ne vieną šimtą tūkstančių ka
lakutų. Kalakutai eksportuoja
mi cik papjauti ir nupešti.

1936 m. išviso kalakutų bu
vo supirkta 27,031, o 1937 :n. 
rudenį nupirkta į 50,000.

Seniau Lietuvoje kalakutus 
užsiauginę pasipjaudavo sau 
šventėms, žąsys buvo ekspor
tuojamos. Dabar žymią vietą 
eksporte pradeda užimti Lie
tuviški kalakutai.

(Vaizdas iš Uk. Patai ėjo)

Prezidentas Tarėsi su Industriaiistais
RUSIJOJ KIEKVIE
NAS TURI TIKĖTIS

SUŠAUDYMO

—
VVashirigton, Sausio 11.—' pravesti bilių kuris reika- 

Prez. Roosevelt buvo pasi- j lauja daryti visuotiną bal- 
kvietęs pas save penkis žy- —A---- -’1"- ------
miausius šalies industria- 
listus apkalbėjimui šalies 
padėties gerinimo. Po pus
antros valandos pasitarimų 
sakoma prieita prie geres
nio susipratimo tarp val
džios ir biznio ir pranašau
jama 
veikimas 
sulaikyti 
slugimą.

artimesnis bendras 
dėti pastangas 

biznių ir darbų

Ragina atmesti karo re
ferendumą

Kongrese, taikos norin
čiųjų atstovų grupė norėjo

POPIEŽIUS NEMATO 
SUSITAIKYMO SU 

HITLERIU
Vatikano Miestas. — Po

piežius pareiškė jog nema
to jokios vilties Katalikų 
bažnyčiai susitaikyt su na
zių valdžia Vokietijoje.

Eina gandai kad Musso- 
lini nori pasidaryti taikin
toju tarp Vokietijos ir Po
piežiaus.

ISPANIJOJE

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

KONTROLIUOS VYKSTAN
ČIUS į užsienį ligonius. 
Numatyta įsteigti specialę ko
misiją kuri tikrins sveikatą 
asmenų norinčių vykti į užsie
nį gydymosi reikalais. Komi
sija spręs ar tas išvykimas bū
tinas. Tik po to bus duodami 
leidimai pinigams išvežti.•

GĖLIŲ SĖKLŲ PLATINI
MAS PASAULYJE. Vytauto 

. Did. Universiteto Kaune Bota
nikos sodas bendradarbiauja 
su įvairiais pasaulio kraštų so
dais. šymet iš Lietuvos bota
nikos sodo išsiųsta apie 10,000 
maišelių sėklų į apie 200 už
sienio batanikos sodų.

Pats Kauno botanikos sodas 
turi gėlių ir augalų iš visų pa
saulio kraštų. •

savimą Amerikos stojimo 
į karą klausimu, jeigu kil
tų tam reikalas. Preziden
tas Roosevelt ir kiti jo rė
mėjai deda visas- pastangas 
tą sumanymą atmesti.

Statydina prekybinius 
laivus

Septynios Amerikos pre
kybinės kompanijos sutiko 
budavoti nuo 20 iki 43 lai
vų naudojimui užrubežinė- 
je prekyboje bėgyje sekan
čių keturių metų.

Valdžia sutiko duoti il
gų terminų subsidijas ope- 
ravimui tų linijų.

1

Hitle ris paleido iš kalė
jimo 50 dvasiškių areštuo
tų už jam priešingą akci
ją. Trylika kitų dvasiškių 
dar laikoma kalėjime.

LAIKRAŠČIŲ 
SUMAŽĖJIMAS

Philadelphijoje, N.
Ayer & Son’s kompanija 
kasmet veda Amerikoje iš
einančių laikraščių ir 
nalų surašą.

Iš to surašo matosi 
1937 metais sustojo 
221 laikraštis ir žurnalas.

Sulyg to surašo, S. Val
stijose išeina 2,084 Angliš
ka kalba dienraščiai, — 23 
mažiau negu metas pir
miau; 10,629 savaitraščiai, 
176 mažiau.

Kitomis kalbomis leidžia- 
' mų laikraščiu skaičius pa
daugėjo 11 dienraščių ir 3 

| triskart savaitiniais.

W.

žur-

kad 
ėję

PRANCŪZIJOS VAL
DŽIA SILPNĖJA

Paryžius. — Iš priežas
ties finansinio krizio paei
nančio nuo didėjančio dar
bininkų neramumo, pasi
ryžo rezignuoti finansų mi
nisteris. Dėl to gali suirti 
visa “bendro fronto” vy
riausybė.

P r a n euzija nuvarginta 
darbininkų streikais, kas 
parodo kad socialistų ir ko
munistų valdžia nėra jokia 
išsprendėja darbininkų rei
kalų.

Valdžia prašo darbinin
kus baigti streikus kuriuo
se jie taip sakant užima 
dirbtuves, atsisakydami iš 
jų išeiti, ir ragina streiką 
šaukti tik tokiame atsitiki
me kur diduma darbininkų 
nutaria streikuoti ir kada 
negalima ramiu budu susi
tarti su darbdaviais.

KAIRIEJI UŽĖMĘ TE- 
RUELĮ LAIKOSI 

TVIRTAI
Maskva. — Šiose dienose 

sušaudyta penki aukšti so
vietų karo laivo karininkai.

Artimas Stalino draugas 
finansų komisaras Čubar, 
pareiškė kad ‘likvidavimas’ 
(šaudymas, žudymas) “ne
ištikimųjų” nepasibaigė — 
visa Sovietų Unija, sako 
jis, užgyrė valdžios pastan
gas likviduoti liaudies prie
šus. Tas darbas dar nepa
sibaigė, sako jis.

Tai buvo pareiškimas vi
siems ir kiekvienam nors 
kokios svarbos komunistui 
kad lauktų sau galo....

LIETUVA turi labai gerą, 
jau pasaulinės reikšmės įgijusį 
šachmatų lošėją, Vladą Mikė
ną. Jis jau pasižymėjęs dau
gelyje valstybių tarptautiniuo
se lošimuose. Hasting, Angli
joje, kiekvienas Kalėdas būna 
surengiami šachmatais lošimai, 
kuriuose dalyvauja penki ge
riausi Anglai ir penki geriausi 
surinkti iš kitų šalių lošikai. 
Tarp jų pakviestas dalyvauti 
ir Vladas Mikėnas iš Kauno.•

N E L A IMĖS DARBUOSE. 
1937 metais Lietuvoje per 11 
mėnesių (iki Gruodžio 1 d.) 
įregistruota 2,509 nelaimingi 
atsitikimai darbe. Iš jų 19 
mirtini, butene: 6 medžio pra
monėje, 1 tekstilės, 1 elektros, 
3 transporto (geležinkelių), 4 
statybos, 1 mineralinėje pra
monėje, 1 spirito varykloje, 2 
alaus bravore. Sunkių sužei
dimų, gydomų ligoninėse, bu
vo 204.

LIETUVOS ūkininkus surū
pino darbininkų samdymo rei
kalas. Daugumas darbininkų 
šių metų pradžioje pradėjo rei
kalauti dvigubai tiek algos ką 
gavo pernai. Patys ūkininkai 
sutinka pakelti algas, bet ne 
dvigubai. •

VILNIETIS dailininkas Ba
lys Nacutkevičius paruošė gra
žų Vilniaus miesto planą, ir vi
sas gatves pavadino Lietuviš
kais vardais. Tais vardais, pa
sitaręs su Lietuvos istorikais, 
siūlo pavadinti gatves Vilniuje 
kai Vilnius bus Lietuvai gry- 
žęs. Baigęs tą darbą, dailinin
kas dabar piešia paveikslą už 
Vilniaus Kovas, kurį ir pava
dina: Kova. Tas parodo kaip 
tvirtai Vilniečiai įsitikinę kad 
Vilnius Lietuvai neužilgo gryš.

•
N E L A I M INGOS VESTU

VĖS. Giedraičių vai., Karkly
nas vn., tūlas katalikas jaunuo
lis sumanė vesti Rusę, šliubą 
davė į namus atvažiavęs popas. 
Pačiame vestuvių įkarštyje at
vyksta policininkai ir atėmę 
“naminę“, pastatytą svečiams 
girdyti, surašo protokolą. To 
negana, svečiai i sigąsta, iš
laksto. Nuo to/. degti.’33 vuoj 
suserga jaunosios sesuo ir bai
siuose skausmuose miršta.

Hendaye, Sausio 13. 
Kairiųjų kariuomenė, 
ėmus Teruel miestą, sten-1 
giasi visomis galėmis lai-; 
kytis. Sukilėliai, tą miestą 
užėmę pirmiau, turėjo sau 
stiprią poziciją kariavimui 
prieš Madridą.

Mūšiai apie Teruelį eina 
abiem pusėm tai laimint, 
tai pralaimint po mažą da
lį užimtų plotų.

Sukilėliai kotroliuoja di
desnę pusę Ispanijos. Gen. 
Franco, vyriausias sukilė
lių vadas, sako žada palik
ti Teruelį kairiesiems, o Im
ti pulti pajūrio miestus at
kirtimui Madrido ir Terue- 
lio nuo juros.

Šiaurėje ir rytuose, suki
lėlių lėktuvai vėl bombar
davo kairiųjų laikomas da
lis. Barcelonos priemies
tyje nacionalistų lėktuvais 
užmušta 20 žmonių ir 45 
sužeista.

Viduržemio juroje vėl 
paskandintas svetimos ša
lies laivas.

Pripažino Gen. Franco 
vyriausybę

Austrija ir Vengrija šio
se dienose pareiškė sutiki
mą pripažinti Ispanijoje 
sukilėlių nacionalistų vy
riausybę.

SUŠAUDYTAS TELŠIŲ ŽY
DAS. Maskvoje sušaudytas 
užsienių reikalų komisariato 
Vakarų Europos skyriaus vir
šininkas Cukermanas buvo gi
męs Telšiuose. Prieš karą jis 
lankė Šiaulių gimnaziją, o ka
ro metu Maskvos universitete 
studijavo teises. Po revoliuci
jos jis ėjo visą eilę atsakingų 
pareigų Sovietų Rusijoj.

•
D V A R ININKAMS ATLY

GINS PINIGAIS.
sistatė ateityje 
ninkams miško 
žemes, o jiems 
sumas išmokėti

LIŽ-

VISAME pasaulyje liko 
tik 16 karalių, kurie nenu-j 
versti nuo sostų.

DIDELĖS ORLAIVIŲ 
NELAIMĖS

Bozeman, Mont. — Sau
sio 10 d. pasažierinis lėk-1 
tuvas atsimušė į kalną, už
sidegė, žuvo 10 asmenų.

Pietiniame Pacifike nu
krito užsidegęs pasažieri
nis lėktuvas ir juroje žu
vo 7 asmenys.

K a lifornijos pakraštyje | 
nukrito į vandenį ir dingo 
Amerikos kariškas lėktu
vas su 7 vyrais.

11 UŽMUŠTA. Indiana 
valstijoje Sausio 9 d. vieš
kelių nelaimėse užmušta 11 
žmonių.

NORI SVETIMŠALIŲ 
REGISTRACIJOS

Canton, O. — Čia karšti 
Amerikonai miesto tarybo
je varosi už surašymą sa
vo mieste esamų svetimša
lių nepiliečių, tikslu apsun
kinti jiems gavimą darbų 
ir pašalpų. Svetimšalių or
ganizacijos pradėjo smar-i ganizacijos pradėjo 

i kiai protestuoti.
• AUSTRALIŠKOS avys ži

nomos vardu merinos (Lietu
voje vadina “marinosais”) da
bar duoda apie tris kart dau
giau v linų neg u 100 metų at- į nuvežtas į Panevėžio ligoninę

I gal. | kitą dieną mirė.

Šeduvos 
miške

MEDIS UŽMUŠĖ, 
girininkijos Kurklių 
krisdamas medis labai sužalo
jo eigulį Juozą Tomkevičių. Jis

Lietuva nu- 
neduoti dvari- 
už nusavintas 
priklausančias 
pinigais.
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PENNSYLVANIJOJE BALTIMORE, MD. SLA. NOMINACIJŲ 
DAVINIAI CHICAGO, ILL.

PITTSBURGH UTICA, N. Y
Šv. Jurgio Tautiškos 
Parapijos Darbuotė

RENGIMASIS MINĖTI LIE
TI VOS N EPUI KL AUSOM Y- 

BĖS SUKAKTUVES

Tautiškoje šv. Jurgio para
pijoje veikimas eina neprastai. 
Su pabaiga metų atlikta kele
tas naudingų darbų. Bažnyčia 
tapo labai dailiai išmaliavota, 
išpuošta, net malonu žiūrėti. 
Darbą atliko jaunas prityręs 
savo amate vaikinas, Juozas 
Be^rnotas, South Side gyvento- 

l. jas.
Taip pat ir musų moterėlės 

nesnaudžia, rengia šiokius-to- 
kius vakarėlius. Sausio 2 d.

• surengė smagų vakarą parapi
jos salėje.

Musų jaunas klebonas irgi 
yra veiklus, žmonės matyda
mi jį dirbantį subruzdo ir pa
tys darbuotis.

štai buvo surengta kortavi- 
pa- 
pa-

bendrovės pirminin- 
AV. F. Laukaiti.
Laukaitis trumpai 
vaikučius Lietuviš-

mo vakaras parapijos salėj 
rėmimui tautiškų kapinių, 
daryta $90.68 pelno

Dabar vėl, Sausio 23 d., 
terys rengia vakarienę, 
dieną bus metinis Tautiškų ka
pinių korporacijos susirinki
mas. Pelnas vėl bus skina
mas kapinių naudai.

Taigi Pittsburgh iečiai nesė
di rankas nuleidę, nors savo 
darbais perdaug nesigarsina.

Raginu ir kviečiu šios kolo
nijos Lietuvius daugiau sujus- 
ti ir šiais naujais metais dar 
daugiau pasidarbuoti.

Mes tautiška parapija galim 
didžiuotis kad turim savo nuo
savybę ir niekas svetimas ne
gali jos savintis.

Gruodžio 29 d., vakare para
pijos salėje šv. Cecilijos para
pijos choras laike nepaprastą 
susirinkimą dalyvaujant klebo
nui Kun. A. Šimkui. Tarp dau
gelio nutarimų dėl patobulini
mo ir palaikymo disciplinos 
chore, vienas iš svarbesnių nu-

1 tarimų buvo surengti paminė
jimą 20 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių, pro
gramą nukeliant Vasario 19-tai 
dienai. Programo surengimui 
išrinkta pirmininkė Marijona 
Lebednikaitū ir keletas kitų 
narių, šventės programas su
sidės iš kalbų, dainų bei dekla
macijų, ir baigsis šokiais, taip 
kad jaunimas gaus progą gra
žiai pasilinksminti ir atminti 
jog tai buvo brangi visiems 
Lietuviams šventė.

šio parengimo pelnas skiria
mas Šv. Jurgio parapijos nau
dai, tat pageidaujama kad 
kiekvienas kas tik jaučiasi 
Lietuviu dalyvautų tokių reik
šmių gų sukaktuvių paminėji
me. Taipgi prašoma kad ki
tos vietos draugijos ar klubai 
tą dieną nieko nerengtų, nes 
Utikoje nėra tiek daug Lietu
vių kad galėtų skirtis toje die
noje į du parengimus.

Už gražų sumanymą šv. Ce
cilijos Choras yra vertas visų 
pagyrimo. Valio.

Ą* •*"

PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS

Sausio 2 d. Šv. Jurgio, para
pija laikė metinį susirinkimą, 
pirmininkaujant Kun. A. Šim- 

Ištiesų ar tik ne pirmą 
kiek galima atsiminti, 

susirinkimas atsibu
vo pilnoje tvarkoje, taip kad 
ir parapijos reikalai kad buvo 
vedami per ištisus metus: sko
los nepadaryta nei už centą ir 
dar liko ižde pinigų šiems me
tams. Jeigu ir antra pusė pa- 
rapijonų užsimokėtų parapijai

prie pittsburgho Ap
rašymo. Dirvos redaktoriaus 
Karpiaus aprašyme apie Pitts- kui. 
burghą, kur buvo paminėta j kartą, 
apie tautišką šv. Jurgio para- parapijos 
piją, buvo pasakyta jog ši pa-' 
rapija nepriklauso vyskupui.

Tas ne visai taip. Parapija 
ir jos klebonas yra po Romai 
nepriklausomu Vyskupu Jasin- 
sku, kuris prisilaiko Buffalo, i 
N. Y. Tačiau parapijos turtas 
yra grynai Lietuvių nuosavy-’ priderančias duokles, taip kaip 
bė, neužrašyta vyskupui. pirmoji pusė, tai be abejo drą

siai galima butų rengtis statyti
SLA. 101 KUOPOS VALDY

BA. Metiniame kuopos susi
rinkime buvo atlikta nominaci
jos SLA. centro valdybos, čia 
balsų daugiau gavo Teisėjas 
Laukaitis j SLA. prezidentus.

Kuopos valdybon išrinkta:
Pirm. — J, Lazauskas,
Padėjėju — ,J. Cukauskas,
Fin.
Užr.
Ižd.
Iždo 

tė ir Slančauskienė.
Ligonių lankytojai — J. Kui

zinas, A. Makštutienė. t
Marš. — O. Petrauskienė. <
Organizatoriai — Brazaus

kienė, J. Cukauskas.
Korespondentas — A. Kuizi-i 

naitė.

rast. — V. Burduiis, 
rast. — L Varnagiris, 

— A. Brazauskienė, 
globėjos — A. Kuizinai-

Ta u t ietis.

DETROILMICH.

naują, ir gražią bažnyčią.
Vienas parapijos narys, Sta

sys Klimaitis, dėkodamas Kun. 
A. Šimkui šv. Juozapo Drau
gijos vardu už rūpestingumą 
ir darbuotę parapijos naudai 
išsitarė kad per penkiolika me
tų dar tokio pavyzdir.go para
pijos susirinkimo Utikoj ne
matęs.

Parapijos komitete pasiliko 
beveik visi senieji nariai, tik 
dviem nariam atsisakius liko 
išrinkti nauji, P. Servą, ir 
Kun. A. Šimkui perstačius, Ka
zys Kalvaitis, Dirvos atstovas 
L tikoje. Nors buvo manyta 
kad ir daugiau iš komiteto na
rių atsisakys ir užleis 
daugiau veiklesniems 
tačiau ne... . turbut 
tinka komiteto vardas 
’iieko neveikti, o tų darbų yra 
perpilnai, tik reikia gero noro 
parapijos labui dirbti. Tat iš- 
buskite. Parapijietis.

lę itiems 
vietas, 
jiems 
— ir

• Sausio 16 d. Lietuvių Moterų 
Draugiškas Klubas ir kartu S. 
L. A. 200 kuopa (East Side) 
rengia vakarą su peistatymu 
ir šoki, šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Komisija iš Moterų 1). Klu
bo: vakaro pirmininkė F. Nor
mantienė, A. Povilaitienė, ir 
raštininkė A. Bajorienė. Pra
džia 7 vai. vakare, Įžanga 25c 
asmeniui.

Lietuvių Moterų Draugiškas 
Klubas minėjo savo dviejų me
tų gyvavimo 
girnas įvyko 
Gruodžio 26 
rai pavyko, 
žmonių, visi 
praleido.

sukakti. Pire. - 
p. Latozų bute. ( 

d. Pramoga ge-
Dalyvavo daug, 
laiką linksmai

Ona Aksomaitienė.

MANO DĖDĖ, Kazys Romas, 
Amci i ko j e 
kas, buvo 
to; buvo 
Amerikoje 
liko turtą 
iš Suv.

gyveno senas lai- 
jsigijęs nemaža tur- 

revedęs. Giminių 
neturėjo. Miręs pa- 
be priežiūros. Kas 

Valsti iose gyvenančių 
Lietuvių turi tikslių žinių apie 
Kaži Romą, prašau man pra
nešti. L. Romas.

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

Antanui Radavičiui.

PAJ IEŠKOJIMAS. Aš Ona 
Bučaitė iieškau šabo brolį Ja
cintą Buri. Iš Lietuvos Židi
kų par., Margininkų k., Mažei
kių ap. Pirmiau gyveno Sao 
Paulo. Brazilijoj. Paskutinį iš 
io laišku gavau 2 metai atgal. 
Mano laiškai jam rašyti gryžo. 
Kas apie .jį žino prašąu duoti 
Žinoti šiuo antrašu.

Ona Andruškevičienė
172 Gertrude St. Akron, O.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAISLA. Pildomosios Tarybos 

nominacijų balsų skaitymo ko
misija baigus skaityti balsus, 
patiekia ir pašalinei spaudai 
balsavimo pasekmes, paduoda
ma po tris daugiausia balsvi 
gavusius kandidatus.

Viso nominacijose dalyvavo 
257 kuopos, paduodamos dau
giausia balsų už kandidatus 
prezidento vietai, viso 5,450 
balsų. Iš 15,000 nariui tik toks 1 
skaičius narių dalyvavo nomi
nacijose.

^augiausia gavę balsų trys 
kandidatai i kiekvieną Pildo
mosios Tarybos vietą yra se
kami :

Klaipėdos Minėjimas — 
Kalbės Pulk. J. Budrys

Sausio 15 dieną sueina 15 
metų kaip Klaipėdos Kraštas 
prisijungė prie Lietuvos. Tat 
vis; me pasaulyje kur tik ran
dasi Lietuvių, šios sukaktuvės 
bus paminėtos su džiaugsmu, 
kad svarbus Klaipėdos kraštas 
išsilaisvino ir gryžo prie mo
tinos Lietuvos.

(hieagoje rengiama specia
lus paminė]imas, Lietuvių Au
ditorijoje, sekmadienį, Sausio 
16 d., 2 vai. po pietų.

Paminėjimo programas bus 
įdomus, nes atvažiuoja į šias 
iškilmes Lietuvos Generalinis 
Ko.isulas, Jonas Budrys, iš 
Ne\v Yorko, kuris buvo Lietu
vių vadas Klaipėdos atvadavi
me, ir dėl to galės ]>asakyti la
bai įdomią kalbą kaip tas vis
kas įvyko. Prie to, kalbės Lie
tuvos Konsulas Chicagoje, P. 
Daužvardis ir kiti.

Muzikalinę dalį programo iš- 
' pildys Birutės Choras, Sasnau
sko Vyrų Choras ir Komp. A. 
Vanagaitis. Taipgi dalyvaus 
Dariaus-Girėno Legiono Postas 
su militariškomis ceremonijo
mis. Įžanga salėn tik 25 cen
tai.

Chicagiečių Lietuvių Klaipė
dos Atvadavimo Paminėjimo j 
Komitetas kviečia visus ateiti 
i ši paminėjimą ir įdomų pro
gramą.

BACEVIČIENĖ Tofilč, 70 me
tų, mirė Clevelande Sausio 
1 d. Raguvos parapijos, Pa
nevėžio ap. Amerikoje iš
gyveno 50 metų.

VIRBICKAS Simas, 54 metų, 
mile Clevelande Sausio 2 d., 
piano užmuštas. — Pajavo- 
rio par., Vilkaviškio apskr. 
Amerikoje išgyveno apie 24 
metus, pirm to gyveno Ang
lijoje.

RAŠGAITIS Antanas, 53 me
tų, mirė Sausio 1, Youngs- 
tovvn, O. Amerikoje pragy
veno 30 metų. Paėjo iš Su
valkijos. Mirties priežastis: 
važiuodamas automobiliu su
simušė su kitu, jo automo
bilis užsidegė ir jis sunkiai 
apdegęs mirė. M. S.

DABRILA Antanas, 65 metų, 
mirė Gruodžio 8, Frackville, 
Pa. — Igliaukos parapijos. 
Marijampolės apsk. Ameri
koje išgyveno apie 42 metus.

GELžUNAS Albertas, 22 me
tų, mirė nuo sužeidimo dirb
tuvėje Gruodžio 10, Phila- 
delphia, Pa.

PILIPAUSKAS Jonas, 47 me
tų, mirė Gruodžio 7, Montel-
10, Mass.

JURGELIUNAS Juozas, rastas 
negyvas miške Gruodžio 
Montello, Mass. ' Buvo 
metų amžiaus.

BRENCIUS Kunigunda, 59 
mirė Gruodžio 21, Chicago
je. — Šiaulių ap., šiaudinės 
m. Amerikoje išgyveno 39 
metų.

‘ MALINAUSKIENĖ Marijona, 
pusamžė, mirė Gruodžio 22,

| Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Papilės vai., Pagamės kairu 
Amerikoje išgyveno 34 m.

tf. ¥

j MALINAUSKIENĖ Marijona
(Stulpinaitė), pusamžė, mi
rė Gruodžio 22, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Papilės vai., Pa
gaulės k. Amerikoje išgyve
no 34 metus.

ŽILIENĖ Katrė, 42 metų, mi
rė Gruodžio 25, Chicagoje. 
— Marijampolės ap., Kalvų 
k. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

MATUSEVlčlENĖ Julė, 32 m., 
mirė Gruodžio 27, Mahanoy 
City, Pa.

NIRTAUTAS Vincas, pusam
žis, mirė Gruodžio 24, Chica
goje. — Tauragė ap., Pajų- 

i rio par., Cipariškių k. Ame- 
rikoje išgyveno 39 metų.

OSTRAUSKAS Stasys, pusam
žis, mirė Gruodžio 24, Chi- j 
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Naujamiesčio par., Tamaga- 
lės kaimo.

MORKEVIČIENĖ Kazė, 61 m., 
mii ė Gruodžio 29, Shenan
doah, Pa.

BAN ASE VIčIEN Ė Aleksandra 
(Vaitkevičiūtė), 65 m., mirė 
Gruodžio 22, Brooklyn, N.Y.

EIDINTIENĖ Marcė, pusam
žė, mirė Gruodžio 26, Chga
goje. — Tauragės ap., Švėk
šnos par., Vilkenų kaimo.

STEBULIENĖ Ona, mirė Gr.
11, Hanover, Pa.

WYOMING KLONIO LIETU
VIAI MIRŲ PER KALĖDAS

DAUKšIS Pranas, 49 m., mirė 
Gruodžio 26, širdies liga, 
Pittston, Pa. Gimė Lietuvo
je. Amerikoje išgyveno 25 
metus. Palaidotas Lietuvių 
laisvose kapinėse, Wyomir.g, 
Pa.

Alena, 42 m., 
23, Kingston, 
su bažnytinė- 
Pringle, Pa.
Povilas, 47

STANKUNIENe 
mirė Gruodžio 
Pa. Palaidota 
mis apeigomis

SIMANAVIČIUS 
metų, mirė Gruodžio 24, Ply- 
mouth Township, Pa. Gimęs 
Lietuvoje. Palaidotas bažny
tinėmis apeigomis parapijos 
kapinėse.

VAŠKELIUTĖ Lucija, 27 me
tų, mirė Gruodžio 22 d., nuo 
komplikuotos ligos, Wilkes- 
Barre, Pa. Amerikoje gi
mus. Palaidota bažnytinė
mis apeigomis Georgetovvn, 
Penna.

ŠIMKAUSKAS Jonas, 53 metų, 
mirė Gruodžio 22, • Pittston, 
Pa. Gimęs Lietuvoje. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. 
Palaidotas bažnytinėmis ap
eigomis parapijos kapinėse.

50 metų, mi- 
Nanticoke, 

iš Pres-

SENŲ IR NAUJŲ METŲ 
ŽINUTĖS

Gruodžio 27 d. Lietuvių Sa
les Bendrovės direktoriai bu
vo surengę- vaikučiams vakarą 
vardu Kalėdų Eglaitės. Prie 
eglaitės Kalėdų Diedukas gau
siai adovanojo vaikučius, ku
rių buvo i 390.

Programą pradėjo bendrovės 
direktorių užrašų raštininkas 
J. Milunaitis ir pristatė progra
mų vedėju 
ką Teisėją

Teisėjas 
prabilęs į
kai, pakvietė p-lę Weizingiutę 
pianu paskambinti keletą Ka
lėdinių dainelių, kuri savo už
duotį atliko gana gerai. Vai
kučiai buvo paraginti kartu 
giedoti mokamas Kalėdines 
giesmes, bet ne visi giedojo, 
čia reikia pažymėti kad ta p-lė 
Weizingiutė, nors dar jaunutė, 
11 metų amžiaus Lietuvaitė, 
labai gabi pianistė. Po to pro- 
gramo vedėjas pakvietė kitą 
jaunuolę, p-lę Juškauskaitę, 
paskambinti piano solo, ką ji 
atsakančiai atliko, ir ji jau ne 
kartą yra linksminus publiką 
Lietuvių salėje. v 1

Po to to buvo perstatytas 
jaunas vaikutis, Vincas Velžis, 
Įžymaus vietos veikėjo foto
grafo V. Velžio sūnūs, kuris 
skambino xylofor.u keletą Lie
tuviškų dainų motivu ir Lietu-1 
vos Himną. Jo skambinimas 
visus sužavėjo.

'Poliau tapo pristatytas tarti 
keletą žodžių Antanas Kurelai- 
tis, ir pagalinus Teisėjo Lau
kaičio Kalėdų svetys, Vienybės 
redaktorius Juozas Tysliava.

Nors trumpai kalbėjo, Tys- 
1 liava labai jautriai vaikučiams 
papasakojo apie Lietuvą, jų 
tėvelių tėvynę, ir Lietuvių gra
žią kalbą. Ragino vaikučius su 
savo tėveliais visuomet kalbėti 
Lietuviškai ir visuomet prisi-1 
minti kad ten toli už vandeny
no yra 
tėvelių gimtinis kraštas.

Po p. Tysliavos kalbos estra
doje prie gražiai papuoštos eg
laitės pasirodė Kalėdų Diedu
kas su 
kuriai 
jimais. 
k učius, 
čius, 
šaltgrietine ir

Tuomi ir 
Eglaitės vakaras, kuris vaiku
čiams paliks atmintyje, per vi
są n etą.

Už tokį puikų Kalėdų Eglai
tes vakaro surengimą priklau
so gaibė salės bendrovės di- 
icktoriams su Teisėju Laukai
čiu priešakyje, kuris metai an
ksčiau savo kaštais tokį pat 
vakarą sudarė, kas patraukia 
vaikučius prie Lietuvių ir skie- 
fina į jų jaunas galveles Lie
tuvybės meilę, 'lik patartina 
k:'d sulaukus kitų Kalėdų, su
kviesti vaikučiai prie Kalėdų 
Eglaites išpildytų kokį 
programėlį, prie ko jų 
gaii juos prirengti.

Lietuvių salė prieš Kalėdas 
pasipuošė didele ir gražia elek
trine iškaba, kuri puošia re 
tik salės namą, bet ir Hollins 
ir Perkins gatves, nes iškaba 

pat kertės taip 
nušvie- 
iš toli

i

I

graži šalis Lietuva, jų

dideliu maišu, kuri vai- 
pasveikino

Diedukas 
eilėje pro 

apdovanoti

garsiais plo- 
pradėjo vai- 
jį praeinan- 

saldainiais,
apelsinais, 

užsibaigė Kalėdų

ant
gražus žiburiai 
gatves ir labai

įtaisyta 
kad tie 
čia abi 
matyt.

SUTIKIMAS NAUJŲ

•Nors vietos koloniją
gas laikas kaip vargina ta 
maloni bedarbė, tačiau

nors 
tėvai

METŲ 
jau ii-' 

:ie-
Lietu-1

via i naujus metus sutiko iškil
mingai ir linksmai.

Lietuvių A. Atletų 
sutikimui Naujų .Metų 
savo name pokilį su 
tižiais. t.\. ...... - A-c-—
sip iaurimas.

Lietuvių Salės B-vė Naujų 
Metu naktį priėmė ir vaišino i 
savo draugus Amerikonišku 

I papročiu silkėmis.
Dainos Draugijos nariai nors 

ii ne Dainos vardu, didumoje j 
Dainiečiai. Lietuviui salėje tu-Į

Klubas 
turėjo 
užkan- 

Čia dalyvavo daugiąu-

Prezidento vietai: 
F. J. Bagočius 
V. F. Laukaitis 
Nadas Rastenis

Vice Prezidento 
K. Mažukna
Bukšnaitis
O. šalna

J. 
V.
A.

3,401
1.878

66 
vietai: 

3,290 
1,802

168
Sekretoriaus

M. J. Vinikas
Miliauskas
Michelsonas

J. 
V.

vietai:
3.684
1,054

440

Iždininko
P. Gugis

vietai:
K.
A. S. Trečiokas 

J. RačiūnasJ.

3,260
1,711

81
Iždo Globėjų
Mockus 
Mikužiutė

V. Kerševičius
J. Marcinkevičius

c k ».
K

vietai:
3,581
3,191
1,167

729
Daktaro Kvotėjo

Dr.
Dr.
Dr.

J. Staneslow
S. Biežis
A. L. Graičunas

vietai:
3,073
1,719

98

NEW YORK CITY

New Yorko arkivyskupi- 
raštinėje ir įteikė prašy- 
su vietos organizacijų ir 
asmenų r parašais.

maloniai priėmė

LIETUVIS KLEBONAS LIE 
TUVIŲ PARAPIJAI 

Aušros Vartų parapijiečių 
delegacija Gruodžio 20 d. lan
kėsi 
jos 
mą 
510

Delegaciją
Mons. M. J. Lavelle. Audien
cijoje dalyvavo arkivyskupijos 
kancleris, laikinasis Lietuvių 
parapijos administratorius Ku
nigas Lamb ir dar vienas dva
sininkas.

Mons. Lavelle užtikrino pa
rapijiečių atstovus kad nesikė
sinama nuskriausti Lietuvius 
ir kad bus paskirtas Lietuvis 
klebonas kai tik bus rastas 
kandidatas, ir prašė delegaci
jos patiekti kandidatų sąrašą.

Delegacija šiomis dienomis 
tokį sąrašą patieks.

A. Stankevičius, 
•J. K.ščenaitis, 
K. Kavaliauskas. |

rėjo šaunų Naujų Metų sutiki
mo pokilį, kuriame dalyvavo ir 
garbės svečias skulptorius Pet
ras Rimša. Laike pokilio, ku
ris buvo tikrai šauniai suren
gtas ir kur dalyvavo taip sa
kant rinktinė publika, buvo 
pasakyta ir trumpos kalbelės. 
Kalbėjo Dainos Draugijos pir
mininkas ir vienas įžymiausių 
vietos dainininkas, Klemensas 
Andriekus, Adv. Nadas Raste
nis, ir gaibės svečias Petras 
Rimša.

Pas p. A. Brakus grupė vie
tos biznierių turėjo šaunų po
li ii i, ten dalyvavo ir Teisėjas 
Laukaitis.

Pas p, Stuiki irgi buvo šau
nus Naujų Metų sutikimo poki- 
lis, kur dalyvavo nemažai jo 
artimų bičiulių.

O kiek dar buvo šiaip priva
tinių šeimyninių 
ir nesuminėtum.

Gale negalima 
nužymėjus ir tai 
naujų metų,
Dainos Dr-jos narys p. Dau
kantą šv. Alfonso Lietuvių baž
nyčioje susižiedavo, gavo sau 
šonkaulį. Taigi, šia proga šių 
Žodžiu rašėias linki p. Daukan
tam ilgo, laimingo ir saldaus 
šeimyninio gyvenimo.

P. P. Jaras.

pokilių visų

praleisti ne- 
kad sulaukus 

Sausio 2 dieną.

m.,
50

Spaudos Komisija:
Olis, Sakalas, Poška.

Amerikos Lietuvių Fut
bolo 1937 Metų Rink

tinė Paskelbta
CHICAGO, III. — Savo vė

liausiame numeryje, čia išei
nantis jaunųjų Amerikos Lie
tuvių laikraštis JAUNIMAS 
paskelbė mitišką 1937 metų 
“ALI. AMERICAN - L1THUA- 
NIAN” futbolo komandą to
kiame sąstate: 
tVYSOSKIS, Villanova
BABARTSKIS, Fordham. . 
DRULIS, Temple . .. 
MISKEVICE, Carnegie 
KATALIKAS, Catholic 
BF.INOR, Nothe Dame 
REKSTIS, Syracuse . 
PUPLIS, Notre Dame
OSMANSKIS, HolyCross H.B. 
JUŠKA, Purdue ..............H.B.
ESUNAS, Texas ............. F.B.

. . . .E.
T.
G.

... .c.
U. G.

. .. .T.
........E.

. .Q.B.

AMSTERDAM, N. Y.

P A R A PI J OS K O N GERT AB
Gruodžio 5 d. Lietuviu pa

rapijos komitetas buvo suren
gęs koncertą naujai išpuoštos 
bažnyčios atidarymo tikslu.

Programą išpildė daugiausia 
vietinis šv. Cecilijos choras po 
vadovyste artisto Juozo Olšau
sko. Buvo keletas giedorių ir 
iš kitur.

Amsterdamo Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčia išmūryta 
1907 metais. Per tiek metų pu
sėtinai apseno, vietomis ir 
sidėvėjo, taip kad buvo 
reikalinga pataisymas 
puošimas. Tas 
ryta.

1936 
naujas 
kaštavo
išpuoštas

dabar

nu- 
labai 

bei pa- 
ir pada

I

m.,

BALKUS Jonas, 
rė Gruodžio 
ligoninėje, 
ton, Pa.

*

24, 
Paėjo

Jonas L Nienius.
į- -f*

BANAVIČIENĖ Marijona, 51 
metų, mirė Gruodžio 23 d., 
Brooklyn, N. Y.

PILYPAS Antanas, sudegė vie
name name, Gruodžio 23 d., 
Chicagoje. — Šilalės p., šė
rikų k. Drauge sudegė ir 
kitas Lietuvis, kurio pavar- 

. dės nepaduodama.
ANDRIUŠKEVIČIUS Juozas, 

palaidotas Gruodžio 2Y d., 
Pittston, Pa.

VEŽELIS Alekas, mirė Gruo
džio 20, Rochester, N. Y. — 
Kaišiadorių par., Kabliškių 
k. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

PUSKEPALIS Simas, 66 metų, 
mirė Gruodžio 24, Philadel- 
phia, Pa.

VIČULIS Kazys, 64 metų, mi
rė Gruodžio 27, Chicagoje.—• 
Kretingos aps., Krušlaukių 
Obekiškių k.

JOKANTAS Jurgis, 
rnire Gruodžio 28,
— Rokiškio aps., 
par., Miškonių k.
je išgyveno 24 metusi

ŠLAŽAS Pranas, 3 metų, mi
rė Gruodžio 26, Chicagoje.

EI KINAS Jonas, mirė Gruo
džio 17, Pittsburgh, Pa. — 
Raguvos par., Jzunovesų k. 
Amerikoje išgyveno 41 m.

ERINDZA Aleksandras, mile 
Gruodžio 13, Pittston, Pa.

G AI UBICKIENĖ Kostancija, 
sulaukus senatvės, mirė 29 
Gruodžio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Skaudvilės vals.. 
Stulgių par.

69 metų,; 
Chicagoj. 
Skapiškio 
Arr.eriko-

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašyki t ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą,

Ekstra! Iki Sausio Pabaigai Bus Duodamiuždėtas
kuris

metais 
varinis 
87,000, 

ir

buvo 
stogas,

o 1937 metais 
ištaisytas vidus, 

kas kaštavo $4,000. Dabar ga
lima sakyti kad Amsterdamo 
Lietuvių bažnyčia yra viena iš 
gražesnių Lietuviškų bažnyčių 
Amerikoje. Ji yra ir gana di
delė, turi suvirs 900 
o viršuje prie vargonų sutelpa 
didžiulis šimtinis choras.

Čia nuo pat įsikūrimo para
pijos klebonauja plačiai žino
mas Kun. J. židanavičius.

Parapi jonas.

sėdynių,

I
Parducda Ūkę Lietuvoj

Randasi Panevėžio ap., Ra
mygalos vai., Užkalnio vn., 41 
ha žemės su trobomis. Savi
ninkas gyvena Amerikoje, no-! 
ri r,atduoti greitai ir pigiai. 
Platesniu žinių rašykit: (4)

B. GARUCKAS
897 E. 143 St. Cleveland, O.l

Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą”
Seni Dirvos skaitytojai vie

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

tak-

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaitės
4. Motina ir Mergaitė Sodne
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. žiema su Briedžiais
8. Du Meilužia1
9. Šv. Teresė
10. Dievo Motina

U. Šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose
13. Vytauto priesaika
14. Kražių Skerdyne
15. Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

(Užsisakydami kalendorių pa- 
žymekit numerį ir vardą.)

“ D
6820 Superior Avenue

i R

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

VA”
Cleveland, Ohio



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS VĖL

Draugas

ant jų
Stepas

“apieros” vi-

K ELION E ATGAL

PROTESTUOJA
Einu aną vakarą Septy- 

niasdešimts devinta gatve 
i Pakelčio vaistinę sipirkt. 
vaistų kornams gydyti nuo 
kojų pirštų, ir atsimušu ; 
gyvą daiktą. Pažiūriu, na 
gi mano pažystamas, drau
gas Stepas.

— Sveikas-gyvas, Stepai 
kur tu taip bėgi, nei neap- 
sižiurėdamas. Jeigu butun 
užėję ant stulpo, butun. 
nosį susikruvinęs, — sakau 
aš.

— Lyja, drauge, negab 
nei nosies pakelt, tai nema
čiau ant ko užėjau, — sa
ko jis.

— O kur tu taip, skubi
ni tokiame prastame ore?
— sakau aš.

— Aš einu į pratęsto 
mitingą, drauge, — sako 
jis.

— Nagi prieš ką dabar 
rengiesi protestuoti, Ste
pai? — sakau aš.

■r— Prieš Lietuvos val
džios sušaudymą keturių 
darbininkų, — sako jis.

— Tai ar vėl ten sušaudė 
ką? Visai negirdėjau, — 
sakau aš.

— Na dabar, ale vienuo
lika metų atgal. Ar už
miršai? — sako jis.

— O, apie tuos keturis 
komunistus tu kalbi? Visi 
juos jau pamiršo, tik tu vis 
už jų dūšeles žėlabą laikai,
— sakau aš.

— Tu, fašiste, greit už
miršai. Ale mes darbinin
kai niekad jų neužmiršim, 
taigi ir rengiam protestą 
prieš valdžią, — sako jis.

— Gaila kad jus, tokie 
darbininkai kaip tu, gyve
nat pasilikę desėtkais me
tų atgal, užtai su savo idė
jom ir teorijom nepadarot 
jokios pažangos. Užtai jus 
gudresni tautininkai arba 
kaip tu vadini “fašistai” 
visada pralenkia. Esat kaip 
tie fanatikai kurie pasiren
ka kokią brostvą ir garbi
na, atsilikdami nuo gyve
nimo. Tie keturi komunis
tėliai Lietuvoje buvo nu
bausti už Lietuvai išdavi
kišką veikimą vienuolika 
metų atgal, ir po to visa
me pasaulyje sušaudyta 
daug kitų komunistų, o iųs 
tik tuos keturis prisimenat 
ir juos “apraudat”, — sa
kau aš.

— Mes tą panaudotam 
protestavimams prieš jūsų 
valdžią, — sako jis.

— Ne, drauguti, ne tame 
dalykas. Aš žinau kad at
kiūtino vėl koks Kugelis 
musų mieste iš tokių tam
suolių kaip tu dolarių pa
sirinkt. Jiems svarbu pa
laikyt tų keturių Lietuvos 
išdavikų lavonus dvokian
čiais, kad galėtų iš jūsų pi-

nigus 
lioti, — sakau aš.

— Drauge, tu įžeidi 
rusius musų draugus, 
buvo atsidavę darbininkų 
kovotojai, — sako jis.

— Turbut buvo labai ne
tikę jeigu juos reikėjo nu
bausti. Gerus darbininkų 
reikalų žiūrėtojus- ir šian-1 
dien niekas Lietuvoje ne
užkabina, net jiems pade
da darbininkų reikalus žiū
rėti ir tvarkyti, — sakau 
aš.

— Aš nekalbu apie fa
šistus, aš kalbu apie komu-, 
nistus kovotojus, — sako1 
jis. . .

; — Tokių Lietuvoje me-
| kas nepageidauja. Jeigu 
l jie kovojo už Rusų reika
lus tai ko jie nevažiavo į 

(Rusiją ir ten negyveno? — 
I sakau aš.

— Kad jų neišleido, —
I sako jis.

— Tiesa, kada sugauna 
kriminalistą negali jo pa

keisti. Tada jau reikia bau- 
Į sti. Bet kodėl jie neišva
žiavo į tą rojų anksčiau? 

i Nors tiesą sakant, Stepai, 
jeigu jie butų patys išva
žiavę į sovietų rojų, juos 

i iki šiol jau rieznikas Stali- 
(nas butų pats sušaudęs ir 
, tu šiandien iš to tik butum 
i džiaugęsis, vietoj jų apgai- 
| lauti, — sakau aš.

— Tu įžeidi darbininkus 
šitaip sakydamas apie di- 
džiausį darbininkų vadą,— 
sako jis.

— Tu pats save mulkini 
gailaudamas tų keturių su
šaudytų žmonių, o džiaug
damasis kai Stalinas šaudo 
tūkstančius gerų komunis
tų, kurie 
garbinamą 
aš.

— Jie 
šdavikai, 
kia šaudyti, ba jie išardys 
darbininkų respubliką, — 
sako jis.

— Žudymu savo draugų 
jis nesulaikys tos griuvimo 
bangos kokia jo valdžiai 
grąso. Taigi tavo ir kitų 
tokių aklų žmonelių tikėji
mas į Staliną ir sovietų ro- 
ų yra tiktai savęs apgau- 
inėjimas. D a rbininkams 

gyvenimas Lietuvoje tūks
tantį kartų geresnis^ negi 
toje vadinamoje darbinin
kų respublikoje kur įsivy
ravo banditizmas kur nei 
vienas nežino ar sulauks 
rytojaus ryto, — sakau aš.

— Tu negirk tos savo 
Lietuvos, ba tu pykini dar
bininkus, — sako jis.

— Aš žinau, Stepai, kad 
tokie komunistų vadų su
kvailinti darbininkai kaip 
tu Lietuvos nekenčia, nori 
%ad ten viskas sugriūtų, o 
aklai garbina tą svetimą, 
nežinomą kraštą. Bet pasa
kyk, Stepai, kodėl kas tik 
iš tavo draugų nuvažiavo 
iš Amerikos į Rusiją, tuoj 
bėgo atgal, keikdamas, iš
sižadėdamas net komuniz
mo, o kas tik nuvažiuoja į 
Lietuvą, senas ar jaunas, 
Lietuvoje ar Amerikoje gi
męs, su pasigrožėjimu apie 
ją kalba ir sako kad kas
met ten važiuotų jeigu tik 
kišenius leistų? — sakau 
aš. . |

— Aš su tavim, fašistu, 
negaliu susikalbėt, — gud- 
bai, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

mi-
Jie

Lietuvos Filmų Rodytojų Brolių Motuzų Kelione atgal į Lietuvą per Pary
žių ir Berliną

* v v
(Pabaiga iš pereito nr.)

BERLYNAS — VOKIŠ
KAS ALUS

9

Po pietų pasiekėm Berlyną, 
i Sustojam ir čia daugiau dienos. 
Į Po didelio triukšmo ir judėji

mo Paryžiuje, Berlynas atrodo 
perdaug ramus. Paryžiuje ra
gavome vynus, o Vokietijoje 
būtinai reikia gerai išsigerti jų 
alaus. Reikės jis palyginti su 
Pabst arba Rupperts ir šimtu 
dar kitų rūšių, kurie vienas 
nuo kito mažai tesiskiria. At
eina mintis apie išgarsėjusią 
nuo alaus Milvvaukee. Senai ji 
butų užsidarius jeigu ne tie 
skelbimai. Kur yra tie ciga- 
retai, kurie padeda virškinimui? 
Jeigu sustosite Berlyne, tai iš
lipkite ant Friedrichstrasse 
stoties, nes apie tą vietą visas 
miesto centras. Iš viso stočių 
daug, gal kokios septynios. Nuo 
čia netoli garsioji jų gatvė Un- 
ter den Linden (Po liepomis) 

I ir toliau Brandenburgo vartai. 
1 Apvaikščioję čia ir išgėrę ge- 
i rai alaus, galite apsilankyti ir 
' į zoologijos sodą. Po to galite 
1 pamatyti ir kaizerio palocius.
; Berlynas jau daug moder- 
1 niškesnis už kitus Europos 
i miestus. Daug moderniškų na- 
l mų. švarumas neišpasakytas, 
i Pavakarį Unter den Linden 
: gatve, pasigirsta orkestras 
■ griežiantis karišką maršą ir 
' pamatom atžygiuojančius su 
mažais šautuvėliais, kokius vai 

‘ kai turi, su mažais durtuvais 
j užsagstytais. Tai žygiuoja at 
' vykę iš Italijos svečiai-jauni 
į kliai, fašistiška jaunimo orga 
nizacija Balilla. Koja atsimu
ša smarkiai į meksfaltą, o ran 

, ka išmetama iki pat ausies.

Aplankymas Paryžiaus Parodos, Berlyno, ir tt.

me. Išgirstame pirmą naujie
ną: alus atpigęs smarkiai. Ta 
naujiena nebe naujiena. 
Amerikoj būdami laiškais apie 
tai pasirūpino pranešti seni 
draugai. Good luck ir geriau
sių

I

įsteigė tą jūsų 
rojų, — sakau

yra darbininkų 
užtai juos rei-

ORAS

Berly 
nesumažinę: 
Anksti ryti

LIETUVA — GRAŽUS 
KAUNAS

Vidurnaktį paliekam 
ną. Traukinys 
greičio vis bėga,
įvažiuojant į Lenkų koridorį 
Vaizdas staigiai pasikeičia. Ma
ža stotelė su Lenkišku parašu 
niūri. Atrodo lyg nesenai dai 
buvo karas. Vis tolyn ir tolu
moj matyti Marienburgo pilis, 
iš kur kryžiuočiai su kardu ap
krikštyti Lietuvą buvo atėję 
Vytauto Didžiojo laikais. Vie
noje stotyje sustoja traukinys 
ir girdėti dūdų orkestras grie
žiantis daug kartų jau girdė
tus kariškus maršus. Pama
tom tarp vagonų batus trypian
čius žąsies žingsniu. Tai pasi
tikimas naujokų, kurie važiuo
ja į savo dalis. Visą laiką jau 
važiuojam per Prūsiją. Tęsi
nys Lietuvos lygumų ir laukų. 
Nepamatysite čia girių, vieni 
laukai, štai jau ir garsusis 
Karaliaučius ir už kelių valan
dų bus ir Eitkūnai. O štai 
kažkokie keisti stočių vardai: 
Gumbinnen, Stalupoennen. Ar 
tai nebus Gumbinė, Stalupėnai, 
kur senovėj Lietuvių padermės 
gyveno? Jau ir Eitkūnai. 
Pats vidudienis ir saulutė gra
žiai šviečia. Pasų kontrolė pa
sitinka dar Vokiečių pusėje.

*
Siaurutis upelis, geležinkelio 
tiltelis ir ant jo nedidelis Vo
kiečių erelis vienoj pusėj ir 
nedidelė vytis antrojoj—siena. 
Virbalis. Įrieda traukinys, čia 
pat pasirodo ir muitinės val
dininkai. Traukinys pilnas 
keleivių. Beveik visi Lietuviai. 
Vienas gryžta iš Stokholmo, 
viena šeima iš Palestinos, ne
mažai ekskursantų iš Paryžiaus 
parodos, gryžtančių namon. 
Kartu su mumis ir Mikas P. 
gryžtantis po septynerių metų 
iš Brazilijos, padėjęs sveikatą 
ir sugadinęs akis Brazilijos 
kaitrose. Gryžta prie savo pa
liktos šeimos netoli nuo Pane
vėžio.

Iš kur važiuojate?
Iš Amerikos, — atsakome. 

Taip ir nesuspėja pažiūrėti ba
gažo, kada žmogus iš taip toli 
važiuoja. Su tranzitiniu ba
gažu, kuris eina atskirai, tenka 
vtlikti formalumus. Mažas 
peržiūrėjimas ir visos Ameri
konų dovanos musų ko dau
giausiai surinktos jau artėja 
pas savuosius, 
žemės, o kalną, 
mos ir dovanos, 
mos ir dovanos.

Išstovėjęs apie 
Virbalyje traukinys išsimufina 
arba kaip Virbalyje sako, išsi
judina. Saulutė gražiai švie
čia ir maloniai šildo. Nesiti- 
kėjom tokį gražų orą sugryžus 
berasti. Sausa, štai ir pirmie
ji pastebėti artojai baigia ap- 
važinėti pūdymus, 
kaviškio pasivejam tris 
donskruostes basas 
mis mergužėles, 
rankomis taip pat 
paliekame jas. 
Nauja, graži ir nemažoka sto
tis. Riedam toliau, o traukinys 
iau senai nebekaukia. Ko čia 
skubėti, suspė'-im dar numirti 
ir čia tau ne Amerika. O, 
Pilviškiai. Pasikrauna greita
sis traukinys pieno bidonus. 
Kaune vaikai verkia pieno, štai 
•r Kazlų Rudos maža sena sto
telė. Vyručiai, nebetoli Mau
ručiai. Garliava. Nemunas, ir 
per geležinį tiltą įrieda trau
kinys Kaunan, šeštadienis ir 
pusė po dvylikos dieną.

; Smagu pasimatyti su senais 
. pažystamais, tiek daug laiko 
i nesimačius. Dar bus smagiau 

kada pasimatysime ateinančią 1 slėgtų upu gyvena, nes čia lan- 
. vasarą čia Lietuvoj su broliais 
- Amerikonais arba ateinantį ru- 
. denį pačioj Amerikoj, susitiksi-

Ne bagažą 
Aparatai, 
aparatai,

ve- 
fil- 
fil-

valandą laiko

Netoli Vil- 
rau- 

su skarelė- 
Mojodami 
greitai ir 

Vikaviškis.

Dar

TRUMPOS 
PASTABOS 
Rašo Jonas Valaitis 

Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

linkėjimų visiems.
Broliai Motuzai.

MONTREAL
KANADA

VYTAUTO KLUBAS
Kita stipri Montrealo Lietu

vių organizacija, Vytauto Klu
bas, perrinko valdybą ir žada 
rimtai veikti 1938 metais. Pir-’ 
mininkas liko tas pats, Juške
vičius, kuris daug darbo į klu
bą paskutiniais dvejais metais 
įdėjo, tik deja, buvo pradėjęs 
linkti perdaug komunistuojan
čio elemento klausyti. Sekre
torium išrinkta jaunas ir ener
gingas vyrukas, J. Yla. Klu
bo šėrininkų tarpe įsisuko ke
letas komunistų, kurie tarėsi 
klubą visai užvaldyti, bet se
nesnieji nariai, kurie klubą įs
teigė ir jį išaugino, laiku visus 
kairiųjų planus pastebėjo. Vi
si dabar atsargoje, ir kairie
siems nebevyksta, nes jie ma
žumoje.

Gaima sakyti, nariai laiku 
apsižiūrėjo, nes Quebec pro
vincijos valdžia ėmė uždarinė
ti namus kuriuose nužvelgia 
komunistinės propagandos pla
tinimą.

Gruodžio 26 d. ir Klube bu
vo dalinama Kalėdinės dovanos 
Lietuvių vaikučiams, tik gaila 
neturėta sumanios komisijos 
kuri butų vaizdžiau ir gražiau 
viską paruošus. Klubas pasky
rė $50 dovanėlėms pirkti, ko 
niekad nedarydavo pirmiau.

Klube įvyko taip pat gražus 
Naujų Metų lauktuvių vaka
ras. Tokį vakarą klubas ren
gia kasmet ir sueina šimtai 
Lietuvių.

Sausio 9 d. čia ruošiama kon
certas paremti vienintelį Kana
dos Lietuvių laikraštį, Liaudies 
Balsą, kuris, deja, eina siauru 
komunizmo taku ir dar nepra
moko tarnauti visoms Kanados 
Lietuvių grupėms. Vietiniai 
komunistai, tačiau, gana pri- 

' ...... lon.

KAIP LENKAI kankina vi
sas savo pavergtas tautas net 
šaltos skaitlinės parodo baisius 
faktus! štai, Lenkai pavergę 
net 8 milijonus Ukrainiečių. 
Tų Ukrainiečių dalis, kurią 
prieš karą Galicijoj valdė Aus
tro-Vengrija, 1912 metais tu
rėjo 2418 pradžios mokyklų. 
Perėmus tą kraštą valdyti Len
kams, mokyklų skaičius tuoj 
sumažėjo iki 2176. Pernai jų 
beliko tik 475, o šiais metais 
Ukrainiečių mokyklų palikta 
tik 135! Atsižvelgus dar į tai 
kad pasaulis daugiau ir geres
nių mokyklų vis steigia, o Len
kijos valdomose svetimų žemė
se mokyklos baigiamos išnai
kinti, iš to aiškiai matome kad 
Lenkai pasiryžę visai mažumų 
mokyklas savo užgrobtose že
mėse išnaikinti. O kadangi 
jie valdo pavergę 13 milijonų 
kitų tautų žmonių, matomai 
mano juos sulenkinti tamsin
dami. Iš to galime pasidaryti 
išvadą kad Lenkija taip grius 
kaip griuvo Rusų valdžia, kuri 
mėgino rusinti žmones tamsin
dama.

JAPONIJOS oficialė spauda 
paskelbė Britaniją savo priešu. 
Pabrėžė kad Britai ginkluoja 
Kiniją savo įvairiais ginklais 
kariauti prieš Japoniją. Dėl 
to Japonijos spauda grąso An
glams karu.

VOKIETIJOS diplomatai iš
moko iš Britų vaidinti taikin
tojo rolę, štai, Vokietijos am
basadorius Kinijai atsilankė 
pas Kinų vadą Gen. Kai-Šeka 
ir jam patarė su Japonija su
sitaikyti. Tuo pat laiku Vo
kietijos ambasadorius Japoni
jai lankėsi pas Japonų galvas 
ir jiems patarė su Kinija karą 
baigti. Nurodinėjo kad toli
mesnis karas Japonams neišei
siąs į sveikatą, dėl to kad per- 
toli nuėję gali būti nugalėti.

BRITŲ IR PRANCŪZŲ va
dai diplomatai susitarė visais 
galimais budais vengti Euro
poje karo kilimą. Vokietijai 
reikalaujant, nutarė jiems da
lį kolonijų grąžinti, bet ne že

mes Europoje. Italijai nutarė 
pripažinti Etiopiją. Tas, ma
noma, nutildins nenuoramas ir 
prigelbės palaikyti taiką.

ŠIMTMEČIO bėgyje beveik 
visos .pasaulio jiegos: Britai, 
Prancūzai, Vokiečiai, Japonai, 
Rusai, ir Italai buvo pasiruošę 
amžiais seną Kinų imperiją 
pasidalinti. Suv. Valstijos tai 
sustabdė, patardamos imperi
jos nesunaikinant visiems į ją 
turėti atviras duris. Kadangi 
visi kovojo už prekybos rinkast 
per tas atviras duris visi suti
ko nedalintoj Kinų imperijoj 
prekiauti. Dabar, Japonams 
užimant Kiniją, ir atviros du
rys uždarinėjamos. Prekyba 
darosi jau Japonų monopoliu, 
ko nenori pakęsti nei viena ša
lis, nes visos kitos nustos taip 
milžiniškų rinkų, kas atsiliepia 
viso pasaulio finansams.

Negaudamos laisvai prekiau
ti, kitos šalys neduoda Kini
jai nei kreditų, kas jau dabar 
pradeda kankinti užimtas Ki
nijos dalis. Tuo tarpu Ameri
ka, Britanija ir Prancūzija pa
siuntė Japonams protestus. Pa
saulis jau muša Japonams per 
kišenius.

ELBINGE, Vokietijoj, įvyko 
Vokiečių neva mokslininkų is
torijų suvažiavimas, kuriame 
Braunschvveigo ministeris pir
mininkas savo paskaitoje nu
rodinėjo kad Rytai esą Vokie
tijos istorinė vieta, kad Rytai 
Vokietijos ateitis. Jo many
mu, Pabalti jis ir Rytų Euro
pa iki Uralu kalnų vis buvu
sios Vokiškos žemės. Nežiū
rint kad tokį politikieriaus sa
pną mokslininkai nepriima jo
kiu pagrindu, Vokietijos spau
da platina garsina kad tos že
mės esančios Vokiečių krauju 
nulaistytos. — Per tūlą laiką 
Vokiečių spauda buvo aprimus 
apie Rytus taip rašinėjus, bet 
dabar ir vėl pradeda.

• PLŪGAI nuo 1914 metų 
tiek pagerinta kad jie tapo 

40 nuošimčių atsakantesni, sa
ko agrikultūros inžinieriai.

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.

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

Lithuania.

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

kėši Grigaitis ir Stilsonas, ku
rie žmonėms gana nuosekliai 
paaiškino tamsiuosius komu
nistų tikslus. Daugelis prita
rėjų atšalo, kiti gryžo į tauti
nę ar katalikinę pasaulėžiūrą 
(ypatingai pasipiktinę Stalino 
žudynėmis), treti pamatė kad 
komunizmo Kanadoje Lietuviai 
neįvykins ir todėl tik bergž
džiai laiką aikvoja, veltui duo
dasi nesibaigiamu komunistiniu 
elgetavimu savo kišenius džio
vinti.

Vienu žodžiu, 1938 metais 
Lietuvių tauta galės pasidžiau
gti dideliu ir aiškiu tautinės 
sąmonės sustiprėjimu Kanados 
išeiviuose Lietuviuose.

Ipolitas.

SKAITYKIT VIENYBĘ
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvienas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava.

Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metų $3.75.
Užsisakydami Vienybę rašykit:

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

Musų rašomosios kalbos tėvo Prof. Jono Jablonskio vardo pradžios mokykla Kaune, 
ši mokykla savo moderniškais įrengimais prilygsta geriausioms Amerikos mokykloms.

SKAITYKIT MARGUTĮ
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 

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

Lai mokinasi ir dainuoja Lietuviškai!

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

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS SU veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro laukę 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 is- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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MUSŲ KLAIPĖDA
Į>ER penkiolika metų šis 

senas miestas ir uos
tas yra Lietuvių rankose.

Penkiolika metų po Lie
tuva būdamas tas miestas 
ir uostas matė gyvumą ko
kio butų nematęs jeigu ne7 
laimė butų buvus jam pa
tekti vėl Vokiečiams.

Per penkiolika metų

tokiu likimu 
siejo Įvykti 
pasvirti taip 
bar yra.

kokiam pri- 
ir dalykams 
kaip jie da-

•9
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BULVES 
SKUTANT

rer penkiolika metų jis 
nešė naudą sau ir visai Lie
tuvos valstybei.

Klaipėda pagrožėjo, 
tas skubiai didinasi,

uos- 
nori 

pasivyti kitus Europos uo
stus savo patogumu ir ge
rumu.

Kas butų buvę su Klai
pėda likusia Vokiečių ran
kose? Ubagynas, tas pats 
kas atsitiko Vilniui pate
kus Į Lenkų nagus. Kaip 
Vilnius, tokiame užkampy
je nuo Lenkijos, Lenkams 
nereikalingas, taip ir Klai
pėda, užsikišus tokiame už
kampyje, Vokiečiams butų 
buvus nereikalinga.

Vokiečiai turi keletą ki
tų uostų Į Baltijos jurą, ir 
jie nėra kokie gyvi, judan
ti, bizningi uostai, tik taip 
sau apsenę palaikai iš 
senų dienų.

anų

yraLietuvai Klaipėda 
vartai į pasaulį.

Uosto gilinimui, gerini
mui ir moderninimui Lie
tuva nuolat skiria milijo
nus ir milijonus litų.

Uostas atneša Lietuvai 
tuos pinigus atgal.

Štai į trumpą laiką jau 
vienuolika po Lietuvos vė
liava veikiančių prekinių 
laivų kas savaitę iš Klai
pėdos išeina su Lietuviško
mis prekėmis, produktais, 
ir gryžta su kitų šalių, ge
ru.

* * *

TAIP BLOGAI, IR 
TAIP NEGERAI

Amerikoje keliama 
dėjimas prieš Japoniškas 
prekes, dėl Japonų puoli
mo Kinijos. Šis žygis da
roma tikslu sulaikyti karą 
tarp lų dviejų šalių, kadan
gi i karą gali Įsivelti ir pa
ti Amerika.

Japoniškų prekių boiko- 
tavimas padarytų Japoni
jai $17,500,000 mėnesinių 
nuostolių vien tik už šilką 
kurį Amerika iš Japonijos 
perka.

Bet iš kitos pusės štai 
kas pasidarytų šioje šaly
je:

1. Netektų darbo 138,000 
darbininkų dirbančių prie 
šilkinių kojinių ir kitokių 
šilko išdirbinių.

2. Tūkstančiai kitų dar
bininkų kurie turi darbus 
dėl to kad Amerika ekspor
tuoja Į Japoniją kas mė
nuo 25 milijonų dolarių 
vertės savo išdirbinių, ne
tektų darbo.

3. Milijonai Japonų dar
bininkų, kurie nekalti už 
savo valdžios žygius, sun
kiai nukentėtų netekę dar
bo.

Taigi, imk taip ar taip, 
yis negerai. Šalys tarp sa
vęs taip susirišusios kad 
norėdamos kitai kenkti pa
čios turi nukentėti.

Todėl, kiekvienam Lietu
viui nesančiam Amerikos 
piliečiu turėtų būti tik ma
lonumas Įsigyti sau Lietu
vos pasą ir laikyti. Jis ne
sutrukdys tapti Amerikos 
piliečiu tam kuris to norės, 
o kitokiais atvejais gali iš
eiti Į didelę naudą, nes ne
žinot kada gali Lietuvos 
paso prireikti, ir labai grei
tai.

bruz-

KOVOJA SU
SIFILIU

Pastarais metais Ameri
kos didmiesčiuose imamasi 
griežtai kovoti su žiauria 
liga sifiliu, kuri gaunama 
daugiausia per lytiškus su
sinėsimus su sifilistikais.

Kuomet tylima, išrodo 
viskas gerai, tačiau kai 
Amerikos sveikatos vedė
jai ėmė skelbti spaudoje ži
nias apie šitą piktą ligą, 
pamatome kaip gausiai ji 
Įsiviešpatavus ir kaip pasa
lomis ji veikia, 'gaudama 
daugiau ir daugiau sau au
kų.

Karą prieš šią ligą užve
dė virš metas laiko atgal 
Suvienytų Valstijų viešos 
sveikatos departamentas, Į 
darbą pakviesdamas mies
tų sveikatos departamen
tus. Kuomet, taip sakant, 
pakrapštyta miestai, pasi
rodė kaip plačiai sifilis yra 
išplitęs, nors patys jĮ tu
rintieji visais budais den
gia ir slepia.

Sifilį turintieji privalo 
greit pagalbos .įieško tį pas 
savo privatinį . gydytoją, 
arba kreiptis Į miesto svei
katos institucijas.

^Svarbių vadų ir valdžios 
žmonių sušaudymai Sovietijoje 
pagimdė visokių teorijų, ku
rios tokį nežmonišką galabiji- 
mą bando aiškint. Vieni linksta 
manyti, Stalinas norįs iš Sovie
tuos padaryti ftišistinio-naci- 
nio pobūdžio grynai Rusų tau
tinę valstybę. Bet Amoriko- 
nas inžinierius, kuris nuo 19281 
metų Sovietijai dirbo, aukso ir 
kitų metalų kasyklas gerinda
mas, per “Saturday Evening j 
Post” žurnalą pasakoja, sabo
tažą Sovietijos pramonėje jie 
tikrai pastebėjęs jau 1932 m. 
To sabotažo priežastis, sako, 
tai Stalino nenoras duoti Rusi
jos komunistams demokratinių 
teisių stoti opozicijon prieš val
džios nutarimus, jei tie nutari
mai su jų mintimis nesutinka. 
Stalinas neleido jiems kurti 
atskirų opozicinių grupių, ne
davė jiems spaudos ir žodžio 
laisvės, todėl tie komunistai 
griebėsi vienintelio likusio gin
klo: ardyti Stalino kuriamą! 
pramonę. Dėlto dabar visuose 
Sovietijos galuose zvimbia kul-' 
kos ir dejuoja žmonės, 
tų Lietuvių, 
“demokratija”

Gaila 
kurie Sovietiją 
vadina!

^-Visliomis 
kas) šiomis 
daugeliu atžvilgių įdomią kny
gą, “Kokie Lietuvių Uždavi
niai?” Su jos išvadomis dau
gelis nesutiks, bet pas mus 
Amerikoje (ir net Lietuvoje) 
permaža dar žmonių, kurie gi
lesnius musų tautinio gyvenimo 
klausimus kelia, .ir rišti bando. 
Vien tuo atžvilgiu, Visuomio 
leidinį reikia sveikinti ir ragin
ti kad Lietuviai jį perskaitytų.

Dailininkės 
V. šleivytės 
paveikslas, 
išstatytas 
pirmoje 
Lietuvos 
moterų 
meno 
Kaune, 
parodoje

KALĖDŲ ŠVENTĖ - ANAPUS VANDENYNO

(Domas šidlaus- 
dienomis išleido

® VOKIETIJOJ išrasta bū
das gaminti “žuvies vilną”, su
maišius celiuliozę su žuvų pie- 
nu-albumen. Vokiečiai tiki iš- 
sprendę vilnos klausimą ir ma
no nereikės jos pirkti iš svetur.

DAIGIASI Gruodis. 
E* nuo speigo. 
beržų viršūnių, 
per pėdą sniego klodu, 
žemė, kiek akis aplink apima, 
lopais kyšo saVo galvutes žalių eglių skaros, au
kštos ir lygios, kaip žalia Lietuviška melancho
lija. Tik kartais tolumoje. pradindi 
skambalėlis ir vėl tylu. Sugirgžda 
svirtis gale Dirvonų kaimo.

Miega žemė po baltu apklodu, 
supjaustyta lygiais keturkampiais 
geltonų rąstų 
džių viduryje 
Didžiojo karo 
tokių sodybų 
tokiu derlium 
maninga naujų ūkininkų ranka pakelia: kur an
ksčiau buvo viena varpa, dabar auga dvi-trys.

Pyška sodžiuje 
šaltis išaugo didelis, 
Aplink lygus laukai

Visa

tvoros 
net iki 
nukloti 

balta: stogai ir
Tik <kur ne kur

vežimo 
prie šulinio

juoda dirva 
sklypais su 

trobom ir nedidele puokšte me- 
— tai naujakurių sodybos. Po 
1914—1918 metų Lietuvoje daug 
pridygo ir pražydi rudenį žemė 
kurio seniai nepamena. Tai iš-

rąstų trobomis, sustatytomis ant 
kiemo, ir — jaučiasi laimingas! 
pats anksčiau eidavo už berną po 
apielittkės ūkininkus, vargdamas 

vasarą

nomis, ar rudo Lietuviško alučio prisidarę mėg
sta vieni kitus aplankyti.

Senis Stankus sėdi šiltoj troboj, be rūpes
čių čiulpdamas pypkę. Už langų dargana, dau
žos palangėm vėjas su šlapiu sniegu, jis valgo 
riebius bulvių blynus nes žino -j— visas jo vasa
ros prakaitas jau guli aruoduose, pilnas svir
nas geltonų kviečių. Tvarte atrajoja dvi rie
bios juodmargės, kitame kampe balti, žvilgan
ti bekonai-paršai. Klausosi senis vakarais ra
dio simfonijų.

Bet ar mokėjo ankstyvie
ji Lietuvos valdovai Klai
pėdą vertinti, ją Lietuvin- 
ti, ir daryti savo vartais Į 
pasaulį ?

Paskaitykit neilgą strai
psnį ant 7-to puslapio, ku
ris paaiškins kaip anksty
vieji Lietuvos valdovai bu
vo trumpageriai kad pešė
si už mažas politiškas va
deles, o buvo nukreipę nu
garą į tuos vartus į pasau
lį! Kokia tragedija musų 
tautą butų ištikus jeigu 
tuo laiku Klaipėdą butų 
užgrobę Lenkai arba vėl 
Vokiečiai!

Ir dar tų partijų pakali
kai, kurie tada Lietuvą vos 
nepražudė, šiandien rėkau
ja, nori vėl ją valdyti!

Turėjo valdžią savo ran
kose, bet ne šalies valdymu 
rūpinosi, o tik savo kiše- 
nius pildė, savo partijos 
naudai dirbo!

Tie ankstyvieji valdovai 
net garbingos atminties 
nesenai mirusiam Genero
lui Žukauskui buvo rankas 
surišę ir nedavė laisvai vei
kti kuomet jis galėjo atim
ti iš Lenkų Vilnių !

Jeigu ne dabartinė Lie
tuvos vyriausybė, kuri ir 
šalį sustiprino, ir uostą iš-| 
tobulino ir pakėlė, ir rado 
Klaipėdai darbo išvystyda- 
ma eksportą su pasauliu, 
kas šiandien butų buvę su 
visa Lietuva?

Už Klaipėdą, už Jurą 
Lietuviai jau išmokinti net 
galvą guldyti, kuomet prieš 
kelioliką metų į tą kraštą 
nei žiūrėti nenorėjo.

Sulaukę 15-kos metų nuo 
Klaipėdos ir viso to krašto 
prisijungimo prie visos Lie
tuvos, galime pasidžiaugti

LIETUVOS PASŲ 
REIKALU

Pereitame Dirvos nume
ryje, žiniose iš Lietuvos, 
buvo paduota papildoma
sis įstatymas apie Lietuvos 
pilietybę. Tame pranešime 
paaiškinama kaip tuo įs
tatymu paliečiami tie Lie
tuvos piliečiai kurie išva
žiavę iš Lietuvos pastarais 
laikais. Jie turi pasirūpin
ti kas du metai atnaujin
ti savo užsienio pasus, nes 
kitaip neteks Lietuvos pi
lietybės. Tokiame atvejli
ję gali susidurti su dide
liais keblumais reikalui iš
tikus. *

Tuo įstatymu paliečiami 
ir tie kurie senai iš Lietu
vos išvažiavo ir nėra pri
ėmę Amerikos ar kitos ku
rios šalies pilietybės.

Amerikoje gyvenanti iš
eiviai Lietuviai, naudoda
miesi šios šalies laisva pa
dėtimi, gyvena sau be jo
kios pilietybės.

Kai ima juos spausti dar
be, tada jie pradeda jieš
koti Amerikos pilietybės.

Kada reikia važiuoti Lie
tuvon, paduoda prašymą ir 
gauna Lietuvos pasą. Ki
tokiais gi atvejais gyvena 
sau be jokios pilietybės 
ženklo.

Seniau buvę Rusijos pi
liečiais, dabar skaitosi Lie
tuvai priklausą, tačiau kuo 
gali tą įrodyti? Gerai kad 
Lietuva juos priglaudžia 
reikalui ištikus, * nors jie 
per 20 metų Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo nei i 
piršto nepajudino pasirū
pini mui pasidaryti legaliais 
Lietuvos piliečiais.

Lietuvos pilietybės įsta
tymai Amerikos Lietuvių 
atžvilgiu yra švelnus. Ku
rie tik prašys Lietuvos pa
so Taus Konsulatuose len- 

igvai, ir net nemokamai. j

....Dirvonų kaimas.... Stankus Jonas, 
! plačiapetis ąžuolas, su ūsais kaip dviem šluo
tom vyras, turi .astuonių hektarų sklypą, iš
pjautą toje laukų platybėje, pačiame akyračio 
krašte, kur dangus susitinka su žeme, su tri-

• mis pušinių 
: keturkampio

Jis, kur 
stambesnius

1 žiemą po girias, iki pažastų sniege, o 
plušodamas po deginančiais saulės spinduliais 
rugiapjūtę ar mėšlavežį. Dabar jis nebebijo 
kaip anksčiau artėjančių Kalėdų. Jau jo sve- 

j timi vėjai nenupus į svetimų durnų užuovėją, 
Jis turi savo žemę ir meiliai ją purena, kai su
čiulba veversiai ir su pirmais saulės spinduliais 
pradeda tirpti ant kalnų sniegas — iki vėlyvo 
rudens, kol užšąlą.

Prieš šventes jo gryčia iššluota ir molinė 
. asla išbarstyta geltonu smėliu, laukia svečių.

A

AUDRAI ATĖJUS
Kada mano širdį liūdnumas suspaus, 
Audra vidurinė blaškys krutinę;
Kada skaisti, šviesi padangė aptems, 
Ateitis rodys vien sunkią gadynę.
Kad mano draugai mane vieną paliks, 
Nuo manęs šalinsis visi gyvūnai;
Vien baisus debesys padangėj juoduos, 
Pleškės žaibai, ir trankys perkūnai.
Ir kada mano silpnas kūnas drebės, 
Paliksiu be galės, proto vikrumo;
Ir audrų verpetuose palikęs
Nustosiu jiegų, jaunystės narsumo — 
Tuomet tik tu man pagelbėt galėtum, 
Su tavo lupelių malonia šypsena;
Gyvenimo audras tuo išblaškytum, 
Ateitį apšviestum meilės ugnimi/

Jurų Dievaitis.

f

ŽIEMOS PROLOGAS
Biro pabiro žvaigždės ant žemės — 
Sniegas lyg pūkas papuro.
Saulės akis snaigių vingiuose šilena 
šarmodama dulinčius niūrūs.
Užu lelijos baltą žiedeli
Mano tėvynė baltesnė.
Nuotakos rūbais spindėti ji kelias 
Ūkuojama sningančia giesme.
Šarmos nuaudusios tinklą sidabro 
Užreizgė girių tankynes, 
šiškos girių tankynėse kabo dar 
Bružuodamos raudą žieminę.

. Viskas alsuos vėl gyvybe išnaujo, 
Viskas pakils vėl pavasarį žalią.
Nieks negražins tik kūrybiško kraujo 
Gyvenimo žiemą sulaukus seneliui.
Kriskit, vai kriskit, kriskit užkriskit 
Baltos sniegulės gedulą musų.
Mes dar vandruosim baltsniegėj jaunystėj 
Po Nemuną, Nerį ir Mušą.

“L.A.” Kazys Žirgulis.

f

Piieš Kalėdas ir visas Dirvonų kaimas pa
sikeičia. Visus pagauna kaž kokia nuotaika — 
puoštis, švarintis. Sulauks svečių: parvažiuos 
iš miesto, kam sūnūs, tarnaująs kariuomenėje, 
kam brolis ar sesuo, valdžios tarnautojas. O 
vėl geltonsnapiai Jonukai ir Petruliai, kurie 
mieste lanko mokyklas, gryžta šventėms namon 
į žalią kaimą ir per šventes visi namai skamba 
nuo jų linksmumo.

žodžių, senoji tėviškė jau nebe ta kaip se
niau. Jau gyvenimas pakeitė savo dekoracijas 
ir Dirvonų kaimas jau nebe tas kada tai sama
notų bakužių, dengtų šiaudų stogais skruzdynas.

žalias kaimas, snaudžiąs laukų ramybėje, 
už trijų desėtkų kilometrų nuo artimiausio mie
stelio, kurį jungia su visais Europos centrais 
geležinkelis — dvi geležinės juostos, ateinan
čios ir nueinančios i sniego tolumas. Keturis 
kartus per dieną, rytą ir vakare, atveža dun
danti, apsijuosusį durnų kamuoliais traukinį, 
velkantį už savęs ant ratų ilgą geltonų-žalių 
skardos namelių eilę. Per naktį raštas, užjūrių 
dangoraižiuose primargintas "svirpliukų, 
kia Lietuvišką gryčią. 
Arba vėl — laikraščiai, 
notą kaimo vaizdą.

Seniau, rudenį, dar 
tant kaimas baigdavo darbus, užmesdavo 
dėje bėrianfs po glėbelį kvapaus lankų šieno, ir 
dumdavo per kaimą į tą durnų prirukusią trobe
lę pačiame jo gale, kur pypkiuodavo ratu apsė
dę stalą seniai ir, spjaudydami į grindis, minė
davo senus laikus, su traškančiom giriom, pil
nom vilkų ir briedžių; arba vėl, sunkias baudžia
vos dienas, kaip bajorai išmainydavo kambari
nes ant šunų, ir tt. Dabar jau to nėra.

Jau kaimas su toli į pakrumius išmėtytam 
geltonom smalingų rąstų sodybom — atkirstas 
begalinėm ežių ir kanalų ribom tarpusavyje, už
tai rado geležies ryšį su miestu, kur temstant 
nušvinta asfaltuotos gatvės didingom saulėm 
(tai radio). Sferų muzika lekianti be sparnų 
erdvėmis. Kur Roma, Londonas, o kur Dirvo
nų kaimas, viduryje žalių skarotų girių, pora 
šimtų kilometrų nuo artimiausios juros kranto, 
o visgi kas po pietų ten atsitiko jau vakare ži
lio visas Dirvonų kaimas.

Šiaip kaimynai susitinka tik šventomis die-l

b

Tai, vadinasi, 
kiek jie pakeitė

pasie- 
laiškai.

sama-

tėvai tebemena, tems- 
arkli-

Jau visai nebetoli šventės. Iš miesto greit 
parvažiuos vaikai: geltonplaukis dvylikos metų 
Vincukas — gimnazistas, linksmas ir sveikas 
vaikas, mėgstąs vakarais namiškiams pripasa
koti dyvų — iš perskaitytų knygų ir mokyklos 
nuotikių, kurių šypsodamas klauso patenkintas 
tėvas; aštuoniolikos metų Marytė juodom sva
jingom akim studentė-medikė. Džiugu Stankui 
senatvėje, priauganti karta elektriną jo stings
tanti kraują. (Jis žino kad auga jo užvaduoto
jai.)

Bet vėl — prieš šventes pareina liūdnos 
žinios: už marių, vandenynų — parako ir svy
lančios žmogienos kvapas. Vakarais jau ir mu
sų padangėje ugnis — stulpais atsikelia ir krin
ta. Ateina žinios iš pietų krašto. .. . Ispanija, 
kur brolis skerdžia broli, prisisamdęs svetimų 
engėjų bandas. Tolima Azija — Japonija su 
kraujo ugniakalniais. šiurpas pereina Stan
kaus nugarą, kai pagalvoja eidamas nakčiai gul
ti šiltame šviesiame kambaryje — i lovą: Kiek 
tūkstančių šiąnakt nakvos sniege, po šąlančiu 
dangum, matydami virš savęs dideles šviesias 
žiemos žvaigždes. .. . šala kojos ir trankosi ner
vų gyslelės, kai už spygliuotų vielų supyška kul
kosvaidžiu ugnis mirties dainą. (Tai giltinė ei
na ir raško savo aukas).

Pamąstęs apie savo šalelę, jis eina gulti pa
siryžęs, jei reikės, nei pėdos neužleisti sveti
miems atėjūnams*: nei Lenkams, nei Vokie
čiams ....

St. Juodviršis.

Milžinas Imperatorius
Maximinus buvo Romos Imperatorius, gy

venęs apie 238 metais po Kristaus. Jis buvo tik
ras milžinas — 8 pėdų, 2 colių aukščio. Galė
davo stoti i imtynes prieš 20 vyrų paeiliui ir 
visus juos nugalėdavo. Galėjo eiti nepasilikda
mas šalia risčia bėgančio arklio. Jo vienas tik 
nykštis buvo tokio didumo kaip vidutinio didu
mo moteries kumštis. Jis dėvėjo savo žmonos 
apirankį sau ant piršto kaip žiedą.

Jis suvalgydavo 40 svarų mėsos ir išger
davo 10 galionų vyno kasdien!

kurie nesirūpina darbu ir pra- 
kampe. pagaliau įsitikina save

VALKATOS 
miega bent kur 
kad jo gyvenimas yra daug geresnis negu to 
kuris sunkiai dirba ir turi gražius namus su 
šeima aplinkui.

KUOMET nepasekmės mus užklumpa mes 
bandom kaltinti viską kitką tik ne patys save.

VEIDO gražinimai kaip žinome mažiausia 
gero duoda tiems ar toms kam to labiausia 
reikia.

Iš VISŲ namuose laikomų žaislinių gyvū
nų tinkamiausi ir mažiausia vargo suteikia už
laikymui tai auksinės žuvytės.

MES tankiausia turim daugiau malonumo 
jeigu vengiam draugauti su tokiais žmonėmis 
kuris viską žino.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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X.

Lietuviškos Parapijos Pittsburgho 
apielinkėje

Po pietų, kadangi mano šeimininkas p. Pi- 
varonas turėjo reikalo užsukti savo keptuvėn, 
ir kadangi netoli jo keptuvės randasi viena Lie
tuviška parapija — vadinama North Side, Dan
gun žengimo parapija, — kur klebonauja mano 
pažystamas Kun. Jonas Misius ir vargoninkau- 
ja taip pat senas pažystamas, J. L. Senulis, to
dėl pavažiavau kartu su p. Pivaronu tenai ir 
padariau vizitą klebonui.

Klebono tuo laiku pasitaikė nebūti namie, 
šeimininkė, kurios vardą suži- 

Geležiutė. Turėdamas daugiau 
nes ji sakė klebonas tuoj gryš, 
jos apie kitas Lietuviškas pa-

j u yra

mane priėmė jo 
nojau, Mikalina 
laiko išsikalbėti, 
išklausinėjau iš
rapijas Pittsburgho apielinkėje, ir ji, gerai su
sipažinus su jomis, davė man sekančių žinių:

Be jau minėtos South Side dalyje šv. Kazi
miero parapijos, kur klebonauja Kun. Magnus 
Kazėnas, ir šios North Side Dangun žengimo 
parapijos, su klebonu Kun. Mišium, kitos para
pijos yra šios:

McKEES ROCKS, Pa. — Šv. Vincento pa
rapija, klebonas Kun. Jonas Vaišnoras.

HOMESTEAD — šv. Povilo parapija, kle
bonas Kun. Vasiliauskas.

BR1DGEVILLE, Pa. — šv. Antano- para
pija, klebonas Kun. A. Jurgutis.

DONORĄ, Pa. — Šv.- Juozapo parapija, kle
bonas Kun. Sadauskas.

VANDERGRIFT, Pa. — grynai Lietuviška 
parapija, bet klebonas ne Lietuvis.

Pati Mikalina Geležiutė yra jau sena Ame
rikos gyventoja, atvažiavo 1901 metais, apsigy
veno Pittsburghe, ir šioje apielinkėje gyvena 
visą laiką. Ji Kun. Misiui šeimininkauvo per 
22 metu Bentleyville parapijoje, iš kur pora me
tų atgal atsikėlė į šią North Side parapiją ir 
čia gyvena. Lietuvių ten, Bentleyvillėj, yra apie 
60 šeimų, darbai kasyklose. Ten nukeltas ki
tas Lietuvis kunigas, Pikutis, į svetimtautišką 
parapiją, kuris patarnauja Lietuviams.

Mikalina Geležiutė iš Lietuvos paeina Pana- 
vos kaimo, Liškevos parapijos, Dzūkijos.

Su linksma šeimininke besikalbant, į kle
boniją atėjo vargoninkas, J. L. Senulis.

Jis netikėjo mane 
pasikal-

Taigi
jieškoti.
linksmas, ir smagiai

daugiau informacijų apie jį. 
per virš

man nereikėjo jo 
sutikti, taigi buvo 
bėjom.

Paklausinėjau
Senulis Pittsburghiečiams žinomas

20 metų kaip muzikas, chorų mokytojas, vaidi
nimų ruošėjas, ir kartu fotografas. Jis yra pa
statęs scenoje kelis mano parašytus veikalus, ir 
šioje parapijoje statė mano komediją “žentai iš 
Amerikos’’ ir pastaru laiku ruošia statyti “Ge
gužinė Lietuvoje”.

Iš Lietuvos atvažiavo 1911 metais, paeina 
iš Šeduvos miestelio, Panevėžio apsk. Atvykęs 
keturis metus išgyveno Luzerne, Pa., po to vi
są laiką Pittsburghe, kur daug darbavosi kultū
rinėje dirvoje, su visais sutinka, ir po šiai die
nai darbuojasi mokindamas jaunimą dainuoti, 
Lietuviškų šokių, vaidinimų, ir tt. Jis muzikos 
mokėsi Lietuvoje ir studijavo daugiau Pitts
burgho Muzikos Institute. Fotografuoti mokėti 
Pittsburghe, nuo 1917 metų.

KUN. JONAS MISIUS. Kun. Misius par- 
gryžo į kleboniją, ir šiek-tiek su juo išsikalbė
jau iki reikėjo gryžti pas Pivaroną.

Jis iš Lietuvos paeina iš Aleknaičių, Lygu
mų parapijos, Šiaulių aps. Mokėsi Šiaulių gim
nazijoje, Kunigų Seminarijoje Kaune, ir atva
žiavęs į Ameriką stojęs į St. Vineent Lattrobe, 
prie Pittsburgho 1907 metais tapo kunigu.

Iš pradžių Pittsburgho Apostolate tarnavo 
’važinėdavas po vyskupiją aprūpinimui Lietuvių 
tikybiniais reikalais, per porą metų. Paskiau 
paskirtas į Donoros parapiją ten išbuvo ketu
ris metus. Iš ten perkeltas klebonu į Bentley- 
ville, ten prabuvo 22 metus. Dabar jau trečias 
metas Pittsburghe.

1911 metais buvo apsilankęs Lietuvoje.
Šioje apielinkėje gyvendamas dalyvauja 

visuomeniniame veikime, ir yra energingas ir 
sumanus savo darbuose.

! dolarių pinigų banke. Pirmininkas F. Radžius. 
Antra — tai Lietuvių Mokslo Draugija, 142 

Orr Street, Soho dalyje. Taip pat turi nuosa
vą namą-salę, kiek mažesnę negu L. P. Draugi- 

I jos, bet naujesnę. Taipgi banke turi 10 tūks
tančių dolarių. Pirmininkas Vytautas Virbic
kas.

Taip pat yra klubas ir North Side dalyje, 
818 Belmont St. Turi savo salę, mažesnę už 

į paminėtas. Pirmininkas A. Janulevičius.
Yra keturios SLA. kuopos: Soho dalyje, 

Lavvrence dalyje, North Side, ir South Side.
Didžiausia SLA. kuopa yra SLA. 40-ta, 

130 narių. Pirmininkas Alekas Vainonis.
Lietuvių Vaizbos Buto pirmininkas — 

Grebliunas.
Lietuvių Ukės-Klubo bendrovės pirmininku 

yra S. Simanavičius.
Gyvuoja Sandaros kuopų sąryšis, kurio pir

mininkas yra J. Rūkas. Sandaros 36-tos kuopos 
pirmininkas P. Marmokas. Sandaros Moterų 
kuopos pirmininkė O. Zambliauskienė.

Prie to yra visokių kitų smulkių organiza- 
cijėlių, LRKSA. kuopų, ir tt.

SUDIEV PITTSBURGHAS!
Iš ūkės, Pivaronai lydėjo mane 

kelio stotį — nes jau sekmadienio 
laikas gryžti į Clevelandą. Traukinis 
vai. vakare. Ir aš pabaigiau savo 
po Pittsburghą ir apielinkes. Ji buvo man la
bai pamokinanti ir tikiu mano aprašymai apie šį 
didelį miestą nekurtuos skaitytojus pamokins.

* (GALAS)

PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS .

Juozas Pakrosnis, iš Homestead, Pa. Ame
rikoje nuo 1901 metų. Iš Anglininkų, Skapiškio 
par., Alytaus ap. Jis turi mėsinę ir karčiamą, 
yra vienas iš stambiųjų šios ūkės šėrininkų. 
Gyveno tūlą laiką Wilmerdinge, Pa., kur apsi
gyveno iš Lietuvos atvykęs. Ten vedė Vladę 
Simanavičiūtę.

Andrius Skėmis, iš Duąuesne, Pa. Iš Lie
tuvos atvažiavo 1912 metais į Camden, N. J., 
paskiau persikėlė į Pittsburgho apielinkę. Dir
bo kasyklose Castle Shannon, Pa. Vedęs su 
Alice Vičiute. Pats paeina iš Kauno miesto. Jo 
tėvai pirko ūkę Pagaršvio k., Prienų parapijo
je. Tėvai jau mirę, ten valdo seserys ir viena 
sesuo gyvena Kaune. Pasipasakojo kad gerai 
pasižysta su Antanu Zdaniu, dabar gyvenančiu 
Clevelande, ir draugauja su Jonu Zienium, Lo
rain, Ohio, kur laikas nuo laiko apsilanko.

Jonas Grebliunas, iš Homestead. Ameri
koje nuo 1913 metų ir visą laiką gyvena Pitts
burgho srityje. Paeina iš Burbiškiu, Lazdijų 
par., Seinų apsk. Jo tėviškė dabar po Lenkais. 
Turi biznį, valgomų daiktų parduotuvę. Daly
vauja organizacijų veikime. Lankėsi Clevelan- 

seimuose keletą kartų.
LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS

Iš Juozo Virbicko gavau trumpas informa
cijas apie Pittsburghe veikiančias žymesnes 
Lietuviškas draugijas, ką ir suminėsiu:

Didžiausia organizacija yra tai Lietuvių Pi
liečių Draugija, kuri turi savo didelę salę-namą 
1723 Jane Street, South Side, kur jau esu apsi
lankęs ir aprašęs. Turi net keturis tūkstančius

MOTERŲ LYGYBĖ

visa

Į de
rei- 
ukę

pasiekti 
šią 
kalnus, 

ukę-vie- 
Važia-

ir į
per

LIETUVIŲ VASARINĖ UKĖ-KLUBAS
Vėlai po pietų, su visa Pivaronu šeima au

tomobiliu iškeliavom į tą garsią Lietuvišką va
sarinę ukę-klubą, kur Pittsburgho ir apielinkes 
Lietuviai rengia piknikus ir šiaip šeštadienio 
vakarais ir sekmadieniais atvažiuoja praleisti 
laiką, pakortuoti, po kalnus pasivaikščioti, ši 
ūkė įgyta bendrovės pagrindais, ir kaip patyriau 
stambiausi jos šėrininkai-akcininikai yra Piva- 
ronas, Giedrimas, Pakrosnis. Prie 
eilė kitų.

Kaip visur kitur Pittsburghe 
kia važiuoti per kalnų kalnus, taip 
nuvažiuoti automobilių kelias eina
slėnius ir kitus kalnus, o pasiekti pačią 
tą reikia gerokai į statų kalną įvažiuoti, 
vom ir įvažiavos — ar užvažiavom.

Aukštumoje privažiavom seną namelį, ku
ris matyt perdirbamas ir vėliau bus gal būt vi
sai moderniškai įrengtas. Aplink jį yra kiti ne
didukai pastatai, o po dešinei stovi šokiams sa- 
liukė, kur į piknikus suvažiavę žmonės linksmi- 
nasi-šoka.

Viduryje to ūkės namo yra tas kam klub- 
namiai tarnauja: baras su degtine ir alum, kur 
mėgstantieji išsigerti fundijasi vienas kitam. 
Pašaliniame kambariukyje yra keli stalai kor- 
tavimui.

To klubo biznio vedėjas yra Martinas Dau
baras, apsipratęs su šinkavimu. Amerikoje gy
vena nuo 1911 metų, visą laiką Pittsburghe. 
Paeina iš Radviliškio miesto, Šiaulių apsk.

Ūkė yra nemaža, 77 akrų plotas, įgyta 1932 
metais, apie 10 mailių nuo Pittsburgho cen
tro.
dvi
yra

DIRVOS VAJAUS. EIGA

ukėje galima įrengti net 
laikyti vietas. Jos vertė

šeima čia turi išsistatę 
kur vasarą atvyksta gy-

Tokioje didelėje 
ar tris piknikams 
apie $10,000. 
Pivaronai ir kita

ir sau vasarnamiukus, 
venti. Be abejo toliau išsistatys namelius ir 
kiti ūkės šėrininkai, kurie turės iš ko.

čia besimaišančius užkalbinau tulus Lietu
vius, ir štai kas jie tokie:

Jonas čiubis (Cimpinskas), mieste turi sa- 
liuną. Amerikoje gyvena nuo 1913 metų, 
vyko į New Yorką. 
1915 metais. Paeina 
parapijos. Tūlą laiką 
ri pažystamų ten ir 
lankėsi Lietuvoje.

Vladas žižius, mėsininkas, iš 
Iš Lietuvos atvyko 1912 metais, iš 
Taujėnų p., Ukmergės apk. 
apie šį kraštą.

At- 
Pittsburghe apsigyveno 

iš Nebutkiemio, Vištyčio 
gyveno Lorain, Ohio, tu- 
Clevelande. 1928 metais

Homestead.
Galvelių k., 

Visą laiką gyvena

Nauji Dirvos Skaity- į 

tojai
Kas savaitė gaunam naujų ir 

naujų prenumeratorių išsira
šančių Dirvą sau arba kitiems 
išrašančių. Padėkit ir jus sa
vo vardą tarp naujų Dirvos 
skaitytojų.

štai šios savaitės nauji Dir
vos artojai:
Frank Grich, vietinis, užsira

šė sau.
A. Višniauskas, vietinis, sau.

■ Mikas Pručius, vietinis, sau ir 
savo seserei į Los Angeles.

Anna Wasco, vietinė, išsirašė 
sau.

Juozas Talanda, iš Detroit, 
Mich.

Jonas Barštis, iš Detroit, Mich. 
Pr. šedvydis, iš Bayonne, N. J., 

prisiuntė prenumeratą Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
bo.

S. Diedeiis, iš Newark, N. J., 
išsirašė Dirvą per A. S. Tre
čioką.

Andrius Benevičius, iš Bloom- 
field, N. J.

Petras Dievelta, iš Pittsburgh, 
Pa.

Petras Trabus, iš Jenning, Al
tą, Kanados.

I

į geležin- 
pavakaris, 
išėjo 8:05 
ekskursiją

Gerb. P Pakštiranka Kauno 
Sekmadienyje šitaip filosofuo
ja apie Lietuvos moterų reika
laujamą lygybę:
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Vineent Bačkis, iš Eillers, Ma- 
nitoba, Kanados.

M. Agurskis, iš Timmins, Ka
nadoje, atnaujino Dirvą sa
vo, J. Gudiškio Lietuvoje, ir 
išrašė trečią prenumeratą 
Juozui Rutkauskui Lietuvo
je.

ir įrašę aiškiai savo antrašą ir 
Dirvos antrašą pasiuskit, 
sų pinigai mus tuoj 
Dirvą pradėsit gauti 
čia savaite.

Ju- 
pasieks ir 
su ta pa-

nuo pra-

IŠSIRAŠYKIT DIRVĄ 
DABAR!

Kanadoje j 
prenumerata 
Bet iki galo 
ta iki $2.00. 
prisiųsti labai 
kit į paprastą arba registruo- 

laišką du Kanados dolarius

reguliarė
metams
Sausio 
šią prenumeratą 

i lengva: tik įdė-

Dirvos 
$2.50. 

nupigin-

Skaitykit Dirvą 
džios metų! Kurie išsirašys 
dabar, dar gaus dovanų 1938 
metams sieninį kalendorių.

Pinigus už Dirvą prisiųsti 
labai lengva: parašykit laišką, 
su pilnu savo antrašu, įdėkit 
į laišką du dolarių popierinius 
ir užlipinę už 3c pašto ženkle
lį, pasiuskit. Adresuokit:

tą

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, • O.

“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 i 
vidų popierinius pinigus, ir užrašę savo antrašą įdėkit į voką.

i

DIR V A
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

M
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Valio Kanados Lietuviai!
Proga jums išsirašyti Dirvą VISAM METUI už $2.00 prailginama iki Sausio pabaigai 1938 metų! Skubiai 
siųskit Kanados 82.00 laiške ir Dirva jus lankys per 12 mėnesių nuo užsirašymo Dienos! (Tėmykit: už 
$2.00 metinės mokesties jokių dovanų jums nebus duodama, tiktai laikraštis.)

GAUKIT DOVANU 1938 M. KALENDORIŲ
Visi Suvienytų Valstijų Lietuviai kurie per Sausio mėnesį užsirašys sau arba savo draugams Dirvą, gaus 
dovanų puikų sieninį 1938 metams kalendorių, parodantį visas svarbesnes tikybiškas, Lietuviškas ir Ame
rikoniškas šventes. (Seni skaitytojai prašomi prisiųsti 10c kalendoriaus persiuntimo kaštų).

Dirva eina 23-čias

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

Galima 
pusė kainos.

X

XX
.t,

X

metas, 8 puslapių didumo, populiarus tautinės minties savaitraštis — gausiai paveiksluotas.

prenumerata

KAINA
$2.00
$2.50
$3.00

išrašyt ir pusei metų — tik 
Bet tada neduodama 

jokių dovanų.

PASTABA — Su metine 
duodamą vienas puikus 1-938 metu sie
ninis kalendorius dovanų, 
surašąs telpa šiame

(Kalendorių 
numeryje.)

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

NAUJI SKAITYTOJAI
Vardas-pa v.

Adresas

Nepamirškit įrašyti savo pilno vardo, antrašo, ir kiek siunčiat. 
Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

DIRVA 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Dabar pats laikas išsirašyti Dirvą sau ir saviškiams■ v
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V isos Lietuvos moterų jubi- 
lejiniame suvažiavime buvo pa
geidauta kad moterų ir vyrų 
butų visiška lygybė Lietuvoje.

Iš laikraščių.
’ * * Y-

Ak, lygybė ta šventoji! 
Daug kam galvą ji kamuoja. 
Bet lygybės šiame sviete 

Į labai mažai teregėti. 
Į Bet jeigu jos reikalauja, 
i tai čia nėra nieko nauja.
Jeigu jos nereikalausi, 
tada niekad ir negausi.

| Vyrų-moterų lygybė —
' ypatinga įdomybė.
Kaip sulygint sutvėrimą 
su kitokiu prigimimu?

1 Sako, vyrų yra tokių 
kurie aiškiai boba dvokia.

■ Bet kiekvieną juokas ima 
dėl to nesusipratimo.

O ar būt. moterims gera 
jei reikėtų eit į karą?
Jei užuot namie sėdėjus, 

. reiktų kęsti lietus, vėjus.

Moteryse jausti norą 
kaip nors būti brandmajoru, 
būt ministru ir veikėju, 
ar nuovados padėjėju.

Bet per savo širdį minkštą 
jų greit nuomonės palinksta. 
Tat gyvenimas mūsiškis 
mėtytųsi kaip koks kiškis.

Ir todėl lygybė šventa 
iš bendro kermošiaus krenta. 
Moteries 
kaip tik

didi galybė 
per tą nelygybę.

KEISTAI kartais Li-

I

KAIP
kimas parėdo. Jeigu draugas 
Pruseika butų buvęs geru Lie
tuviu, ir po karo butų gryžęs 
į Lietuvą (kaip padarė keletas 
kitų musų redaktorių), jis ten 
butų gavęs aukštą valdišką 
vietą, butų gavęs progų nuva
žiuot į sovietų rojų su viso
kiomis delegacijomis, kaip nu
važiuoja kiti iš Kauno, ir pats 
butų patyręs kaip tas sovietų 
rojus funkcijuoja — nebūtų 
reikėję dabar alkanam po 
Amerikos miestus slapminėti 
ir prastus nemokytus Ameri
kos Lietuvius darbininkus mul
kinant iš jų dolarius žebravo- 

■ ti — tą rojų peršant, o savo 
gimtą šalį niekinant....

Jo mokyklos draugai dabar 
Lietuvoje pyragus valgo ir ge
ria skanią 
stikleliais, 
no kartais 
nakvos ir 
dys....

valstybinę dideliais 
o jis nabagas neži- 
kur sekančią naktį 
kas burnelę užfun-

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

Ona Janušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland, O.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $2 ir. “I)irya?* lankys 

jus ištisą metą.



Į

VIETINES ŽINIOS
Western Reserve Uni

versitete Viešos 
Pramogos

Din-V A

Skirkit VVS. Skyriui 
Atstovus

Mes Lietuviai dėl Vilniaus 
ir Vilniečių dirbkime ir kovo
kime. To iš musų laukia mu
sų tauta, ir prašo patys Vil
niečiai. Padėkim išgelbėti sa
vo pavergtus brolius, savo se
ną istorišką sostinę, kurią Ge
diminas išstatė ir kur per am
žius ėjo svarbi musų istorija. 
Gedimino pilies kalnas laukia 
kada mes atnešime Lietuvos 
vėliavą ir pasakytime kad Vil
nius musų. \

Vilniui Vaduoti Sąjungos lai
kina skyriaus valdyba atsišau
kia i draugijas ir į kiekvieną 
Lietuvį kad išrinktų atstovus 
VVS. formaliam skyriaus su
darymui ir kad pavieniai asme
nys tą reikalą remtų savo kuo
pose arba draugijose.

šio V. V. S. skyriaus parei
ga bus tęsti kovas už Vilniaus 
atvadavimą dirbant išvien su 
viso pasaulio Lietuviais: ren
kant auk is, išnešant protestus 
prieš Lenkų žiaurumus su mu
sų broliais pavergtame krašte, 
reikalaujant pasaulio valdovų 
skaitytis su Lietuvių tautos 
reikalu, ir sustiprinant Vilnie
čių dvasią laukti išvadavimo 
dienos.

Tūkstančiai Lietuvių kovojo 
ir už savo žemes savo gyvas
tis aukavo, bet kada jos buvo 
išvaduotos, kada Lietuva buvo 
išlaisvinta, ją puolę Lenkai už
grobė jos visą trečdalį.

Nei valandėlei mes neturim 
nuleisti rankų ir užmiršti pa
grobtą Vilniaus kraštą.

Tuoj bus paskelbta draugijų 
atstovų VVS. skyriaus sudary
mui susirinkimas. Kurios or
ganizacijos jau išrinko atsto
vus jie prašomi atsišaukti į 
mane arba Dirvos redakcijoje.

Alekas Banys,
Laik. VVS. skyriaus pirm.

Western Reserve Universitete 
kančią savaitę bus šie vieši paren
gimai, kuriais gali pasinaudoti vi
suomenė:

Pradedant pirmadieniu, Sausio 17 
iki sekmadienio, Sausio 23, Eldred 
Players, suaugusiųjų grupė Univer
sitete, statys Augustin Daly’s seno
viškų melodramų, UNDER THE 
GAS LIGHT, pradedant kas vaka
ras nuo 8:30 vai., Eldred Hali.

Antradienį, Sausio 18, Dr. Roy 
W. Scott, klinikos medicinos profe
sorius iš Medicinos Mokyklos prie 
Western Reserve Universiteto, duos 
paskaitą apie Vidujinės Medicinos 
Evoliuciją, nuo 5 vai. po pietų, Pa- 
thologijos Institute. Visiems inėji- 
mas nemokamai.

Trečiadienio ir ketvirtadienio va
karais, Western Reserve muzikalės 
organizacijos statys dvi trumpas 
operas, II Maestro di Musica ir Hin 
und Zuruck, nuo 8:30 vakare, ma
žojoj auditorijoj prie Severance 
Hali.

Penktadienį po pietų, Sausio 21, 
Dr. Clarence P. Bill, klasikos pro
fesorius, duos paskaitų apie Atė
nus, Pirmutinius Demokratijos Ban
dymus, nuo 5:00 po pietų, Thwing 
Hali, 11111 Euclid Avenue. ~ 
kai inėjimas nemokamai.

se-

Publi-

re- 
se- 
ten

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
¥ v *

KLEMENSAS PAKELTIS

(UTY H E ATEĮ» AKRON, OHIO

SVEČIAS Iš MONTREAL
Pas savo brolį Antaną Du

bauską ir seserį Antaniną Lin- 
gienę lankėsi jų brolis, Pranas 
Dubauskas, iš Montreal, Kana
dos.

Svečias atsilankė Dirvos 
dakcijoje. Dubauskas yra 
nas Montrealo gyventojas,
gyvena nuo 1905 metų. Pasta
rose dienose išvažiavo pasiva
žinėti po Suv. Valstijas. Mon- 
trealą apleido Gruodžio 3 d., 
buvo Detroite, atvyko į Cleve
landą, iš čia išvažiavo į kitus 
miestus rytinėse valstijose.

Montreale, pasakoja, yra į 
5,000 Lietuvių, su senais gy
ventojais ir naujai atvykusiais 
po karo. Turi parapiją, šv. 
Kazimiero, šv. Jono draugijas, 
Vytauto Klubą, Vilniaus Vad. 
Sąjungos skyrių ir kairiųjų 
grupeles. t

Dubauskai iš Lietuvos paei
na Pagarduvių kaimo, Baiso
galos par.

ĮGALIOJIMAI

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto,

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

PYTHIAS
CAFE

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Vcrbyla ir A. čiutelė
savininkai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS,
DEGTINĖ

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

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

STONI S
RESTAURANI

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

prieteliams kurie iš kitų mie
stų atsiuntė man pasveikini
mus švenčių proga. Kiek ma
no išgalės pavelys ir šiais me
tais stengsiuosi visiems Lietu
viams patarnauti ir darbuotis.

S. Rodavičius.
Smulkios Žinios

Lietuviai naujus metus gra
žiai pasitiko ir juos linksmai 
praleido. Gaila tik kad dau
gelis nedirba ir tiems ne ko
kios šventės buvo.

SLA. 198-ta kuopa laukiant 
Naujų Metų surengę vakarėlį, 
suvaidino ir veikaluką. Vai
dintojai savo užduotis rūpes
tingai atliko. Po vaidinimo bu
vo šokiai. Visi linksminosi ir 
gražiai užsilaikė’.

Naujiems Metams užeinant 
pradėjus sirenoms švilpti, to 
vakarėlio dalyviai tarp savęs 
karštai sveikinosi linkėdami 
vienas kitam visokių laimių.

Pas J. Kavaliauskus per 
Naujus Metus atsilankė jų sū
nūs su žmona iš Detroito. Pa
viešėję jie po švenčių gryžo 
atgal.

Pas K. Bartkų per šventes 
atsilankė jo brolis Antanas su 
savo žmona iš Clevelando. Jie 
taip pat atlankė savo brolio 
dukterį ir žentą V. Kubilius.

Lietuvių Piliečių Klubas šių 
metų bėgiu savo mitingams 
pasiskyrė visiems žinomą salę 
prie Grand St. Sekantis susi
rinkimas atsibus Sausio 16 d. 
Nariai prašomi dalyvauti ap
tarimui šių metų veikimo.

Klubas turi suvirš 150 na
rių dėka pereitų metų darbš
čiai valdybai ir organizato
riams. Klubas atstovauja vi
sus Akrono Lietuvius Ameri
konų tarpe, o ne vieną kokią 
grupę. Lietuviai tokiu budu 
tapo plačiau žinomi kaipo orga
nizuoti žmonės.

Reikia linkėti klubui šymet 
nuveikti daugiau. Kalnas.

“Mayerling”, filmą kurių New 
Yorko kritikai pripažino geriausia

“MAYERLING

Charles Boyer

NAUDOTŲ AUTO 
PIRKIKAMS 

PROGA
Naudotų automobilių pirkė

jai šiais laikais gali geriausia 
pasinaudoti gaudami geriausią 
progą įsigyti gerą automobilį 
už visai žemą kainą, sako Char
les E. Cooper, Dirvos kaimy
nas Nash pardavėjas.

Automobilių industrija turė
jo gerą metą 1937 metais, aiš
kina Mr. Cooper, ir per metus 
laiko labai daug gerų naudotų 
automobilių, kiti tik poros me
tų senumo, buvo įmainyti.

Pusėtinas skaičius šių karų 
dar galimas pasirinkimui, sa
ko Mr. Cooper. Kuomet kai
nos visų kitų dalykų pabran
go, naudotų automobilių kai
nos pasiliko beveik tos pačios. 
Kadangi jų pardavėjai nori jų 
atsiliuosuoti, rengdamiesi pa
vasariui naujam bizniui, kainos 
dar labiau sumažintos.

Naudotų automobilių pirkė
jai šiuo laiku kaip tik tėmija 
tą padėtį, ir naudojasi proga, 
nes šiuo laiku pradėjo žymiai 
didėti tų automobilių pardavi
mas.

šiuo laiku dikčiai gerų mažai 
naudotų automobilių įmainoma 
i naujus, dėl to kad daugelis 
iau ruošiasi pavasariui ir per
kasi naujus automobilius, pa
sakoja Mr. Cooper.

Cooper’s Garage randasi sa
lė Dirvos administracijos. Čia 
parduodama puikus nauji Nash 
automobiliai. Ateikit pasidai
ryti po jų langus.

CLEVELANDIETIS KURIS 
PAŽINOJO ANT. SMETONĄ 

IR PONIĄ SMETONIENĘ 
Vaistininkas Klemensas Pa- 

kellis, Clevelande gyvenantis 
jau 31 metai, gerai atsimena 
savo studentavimo dienas, ir 
po šiai dienai kiekvienam ne- 
žinėliui užginčys kad ponia 
Smetonienė, buvus Kudikaus- 
kaitė, nėra jokia Lenkė 
Lenkams pataikautoja, 
nekurie musų politikieriai 
do tokį užmetimą daryti.

Klemensas Pakeltis, jau 57 
metų amžiaus, buvo pirmutinis 
Lietuvis vaistininkas Clevelan- 
de. Jo tėvai, Mykolas ir Ro
zalija Pakelčiai, jau mirę.

Kl. Pakeltis paeina iš Miko
liškių vienkiemio, Konstantina- 
vo parapijos, Žeimelio valse.

Amerikon atvažiavo Birže
lio 23 d., 1907 metais, į Chica
gą, bet ten neilgai gyvenęs tą 
patį metą atvyko į Clevelandą.

Čia išsyk tarnavo Devoinos 
vaistinėje, paskiau įsisteigė sa
vo vaistinę. Pirmutinė jo vai
stine radosi ant St. Clair Avė. 
prie E. 2J-tos gatvės. Dabar 
užlaiko vaistinę 1117 East 79 
gatvės.

Vaistininkystės mokėsi Min
taujos gimnazijoje.

Toje pačioje gimnazijoje, sa
ko p. Pakeltis, mokėsi ir da
bartinis Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona. Smetona 
buvo aukštesnėse klasėse, nes 
keliais metais už Pakeltį vy
resnis, bet vienas kitą gerai 
pažinojo, ir p. Pakeltis Prezi
dentą Smetoną ir jo veikimą 
gerai žinojo, kaip paprastai 
jaunesni studentai gerai įsitė- 
mija senesniuosius.

Netoli nuo Pakeičiu, Gave- 
nonių dvare, kurį nuomavo iš 

Į Karpių, gyveno Kudikauskai, 
i kurių duktė yra dabartinė p. 
, Smetonienė.

Kudikauskai buvo labai ge
ri žmonės, aplinkiniams Lietu
viams draugingi ir palankus:

Pačią Sofiją Smetonienę p. 
Pakeltis pažinojo asmeniškai, 
nes studentaudami palaikė ar
timus ryšius, vieni pas kitus 
užeidavo.

Pakeltis buvo vienas iš su
manytojų sutverti Dr. Vinco 
Kudirkos Draugiją, kuri įstei
gta Clevelande 1909 metais.

Seniau Lietuvių tarpe dau
giau darbavosi, dabar jau jie
gos ir biznis neleidžia.

Pakeltis vedė Clevelande, So
fija Tylicką. Jie išaugino duk
terį Feliciją Robertą, kuri per
nai baigė Ohio Statė Univer
sitetą, Master of Arts laips-

j
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Užkviečiu Savo Drau
gus į Sukaktuves 

šiuomi aš, Povilas Urbonas, 
užkviečiu visus savo draugus 
dalyvauti mano 55 metų su
kaktuvių pokilyje, penktadienio 
vakare, Sausio 28 d., nuo 7 vai. 
Pokilis bus pas mano draugą 
JUOZĄ SUOPĮ, jo užeigoje 
8104 St. Clair Avė. Vakarienė 
bus duodąma nemokamai. Už
kviečiu visus, vedusius ir ne
vedusius ,gražiai praleisti va
karą. (3)

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

I
FOUR STAR CAFE?
★ ★ ★ ★ i

DEGTINĖ, VYNAS, ALUS J 
Duodama Geras |

valgis. *
MUZIKA PENKTADIENIO J 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN M E Y E R
Telef. ENdicott 9162

;. 6512 Hough Avenue
♦J* *’■•*** **4 *F**4**4****I**’**I**4**J**i* *I*>i**F*J*******^**4**5**<-* •**

Įi
A. WIRBICKAS

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

niu, ir sūnų Leonardą, kuris 
pamėgęs orlaivininkystę.

MIRIMAI

nei 
nors 
ban-

ANTANINA GRIBAUSKIENĖ 
51 metų amžiaus, mirė Cleve
lande Sausio 11 d. Pašarvota 
namuose, 689 E. 91 St. žmo
na Andriaus Gribausko, motina 
Alenos Grybauskaitės, sesuo p. 
Tofilės česnienės.

Landotuvės šeštadienio 
iš šv. Jurgio bažnyčios, 
maldos bažnyčioje 9 vai.

Laidojime pasitarnauja 
borius N. A. VVilkelis.

rytą
Pa

ryto, 
gra-

John O. McWilliams 
Raportas Užgirtas

John O. McWilliams, Cuya
hoga Apskrities Inžinierius, ta- 
pa pagirtas už atsakantį ap
skrities reikalų vedimą ir pa
vadintas vienatiniu inžinierium 
kuris užlaikė atsakančius re
kordus ir išdavė kontraktus, 
kaip parodo pastaru laiku iš
leistas valstijos egzaminierių 
raportas.

Raportas padengia adminis
tracijas Frank R. Lander, Fred 
R. Williams ir John O. McWil- 
liams. Lander ir Williams eg
zaminierių kritikuojami už. jų 
laikymą tokių netikusių rekor
dų beveik dviejų milijonų do- 
arių vertės kelių taisymo api- 
A.rtos, kad nebuvo galima su
vesti jokių galų iš tų kontrak
tų, o McWilliams užlaikė labai 
tvarkius rekordus ir surašą vi
sų jo žinioje esančių padargų.

Egzaminieriai negalėjo su
sekti kur dingo keletas auto
mobilių pirktų pirmesnių ad
ministratorių ir kritikavo juos 
už skolinimą padargų ir reik
menų kontraktoriams, privati
nėms firmoms ir politinėms 
subdivizijoms. Tas neatsitiko 
laike McWilliams valdymo.

šešiolika tūkstančių dolarių 
pražudyta praėjusių apskrities 
administracijų dėl neturėjimo 
tikrų rekordų apie gatvių tai
symo leidimus, nesurenkant 
atlyginimus, tas raportas sa
ko, bet dabartinėje adminis
tracijoje tokių daiktų ir pa
dargų skolinimo visai neprak
tikuojama.

pereito meto filmą, pradedama ro
dyti City Theater, skersai Superior 
avenue prieš Hotel Cleveland, šeš
tadienį, Sausio 15. Joje vaidina 
Charles Boyer ir Danielle Rarrieux 
Kunigaikščio Rudolfo ir Baronaitės 
Vettera rolėse.

Už jos vaidinimų “Mayerling” 
veikale Danielle Darrieux tapo pa
kviesta į Hollywood vaidinti Ame
rikoniškose filmose. Ji yra pažy
mi Europos artistė, taigi Univęrsal 
studios pasiiašė su ja sutartį mo
kėti po $200,000 metuose už jos vai
dinimus.

Ši filmą yra daryta Prancūzijoje 
ir vaizduoja tragingų istorijų jau
no liberalaus įpėdinio Austrijos Im
perijos sostui.

p|IPPODROM£

YOU’RE A SWEETHEART
Alice Faye, viena iš filmų gra

žuolių, vaidina ir šoka viename iš 
naujausių veikalų rodomų šiais me
tais.

George Murphy, žymus juokda
rys, restauranto patarnautojo ro
lėje, kuris savaitei laiko tampa mi
lijonierium, laimi meilę pažymios 
Broadway artistės, ir savo vaidini
mu jis jums labiau patiks negu ka
da iki šiolei.

šiedu mėgiami artistai suporuo
ti veikale kuriame įdėta daug ko 
kito įvairaus ir gražaus, vaidina 
naujame didžiame Universal muzi- 
kaliniame veikale “YOU’RE A 
SWEETHEART”, kuris pradeda
mas rodyti Hippodrome Theatre šį 
šeštadieni, Sausio 15.

Prie jų pažymiausi vaidintojai 
yra parinti iš radio, scenos ir fil
mų. Tarp jų yra Andy Devine, 
Ken Murray ir Oswald, Chas. Win- 
ninger, Frank Jenks, Frances Hunt 
ir William Gargan.

“You’re a Sweetheart” yra links
mas, gyvas ir juokingas veikalas. 
Tie kurie jį matys užtikrinami ga
vimu puikių įspūdžių.

PADĖKA
Ačiū visiems Akrono Lietu

viams už pasveikinimą manęs 
su šventėmis, už dovanas, lin
kėjimus iy.už. atnaujinimą bei 
naujai užsirašymą Dirvos. Ne
žiūrint nedarbo ir sunkių sąly
gų, vienok turint gerus norus 
ir meilę Dirvai, visi su džiaug
smu atnaujino savo prenume
ratą 1938 metams ir pasiryžę 
skaityti Dirvą ir toliau. Visi 
yra patenkinti Dirvos duotais 
kalendoriais, ir visi gavusieji 
dovanų kalendorių dėkoja Dir
vai už tai.

Taip pat ačiū ir tiems mano
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ii EVA’S
Ž Dry Cleaning
X Senas Drapanas padarom 
| kaip naujas, išvalom ir 
f sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699
o

ą.
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NAJI IŠRADIMAI IR
Patentai Perkami
Rašykit arba kreipkitės:
768 Hippodrome Bldg. 

Cleveland, O.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NĄUJIN1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap
dengtam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitCs apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS 
Upholstering Shop

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

Sveikatos Jieškantiems
_ F. J. SKOK

M A S S E U R
Masažistas ir elektros šviesa 

gydytojas 
Išpildoma daktarų nurody
ti masažo receptai. (8) 

6420 St. Clair Avenue 
Ateikit susitarimui.

SPECIALIS PARDAVIMAS
VYRAMS IR VAIKINAMS

SIUTŲ IR OVERKOTŲ
S1UTAI
OVERKOTAI

$16
$18

Dabar Pats Geriausias Laikas Pasirinkti

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

THE KRAMER & REICH CO
/002 Superior Avė.

B

Kampas Giddings Rd.
“■■■■■i

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
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Turėkit Namuose Telefoną
NEREIKS VARGINT KOJAS
JIEŠKANT nuolatinio arba 

ba laikino darbo yra sun
kumas savaimi. Telefonu ga
lit sutaupyti sau bereikalingą 
vaikštinėjimą.
Lengva yra pasiekti darbda
vius telefonu. Jūsų telefonas 
bus užrašytas ten kur galėtų

greitu laiku jus pašaukti dir
bti kuomet prireikia.
Darbas kurį gausit daugiau 
negu atlygins tuos mažus te
lefono kaštus. Clevelande jus 
galit turėti telefoną tiktai už 
$2.50 mėnesiui, arba už 8 1-3 
centų į dieną.

THE OHIO BELL

3

TELEPHONE CO.



DIRVA

KALĖDOS PRIEŠ 15 METŲ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

15 Metų Klaipėdos Krašto prie Lietuvos Prisijun
gimo Sukakties Proga

žurnalas “Jura” įdomiame 
straipsnyje prisimena kad dė
josi Lietuvos pajūryje prieš 
15 metu laukiant Kalėdų šven
čių.

Lapkričio pabaigoje visuose 
kaimuose paplito atsišaukimai 
apie kraštui gręsiantį badų. 
Tuo atsišaukimu ūkininkai bu
vo raginami miestus aprūpin
ti duona, tačiau tai nieko ne
padėjo ir vyriausias krašto 
komisaras Prancūzas Petisnė 
buvo priverstas išleisti įsaky
mą kuriuo buvo suvaržyta mai
sto produktų ir kuro prekybos 
laisvė.

Ūkininkams kuras parduoti 
į miestą buvo visai uždrausta, 
nes tuo budu manyta ūkinin
kus priversti pardavinėti pro
duktus ir gauti pinigų žibalui, 
druskai ir kitiems*- reikalin
giems dalykams. Dėl to Ka
lėdos buvo alkanos ir šaltos. 
Beveik visos įmonės buvo su
stojusios. Kitur ėjo bruzdėji
mai ir streikai.

Tačiau Klaipėdos politikie
riai Paryžiuje Ambasadorių 
Konferenciją įtikinėjo jog Klai
pėda klestinti ir galinti išsilai
kyti ir be Lietuvos užnugario. 
Jie siekė Lenkų globojamos 
“Laisvos valstybės”. Paryžiu
je šita mintis jau pradėjo ras
ti pritarimo.

Krašto gyventojuose kilo su
sijaudinimas ir susirūpinimas 
ir jų akys nukrypo į Lietuvą. 
Tačiau ir Lietuva tada gyveno 
nelengvas dienas.

Lenkai puldinėjo Lietuvos 
teritoriją ir plėšikavo, žudyda
mi nekaltus gyventojus. Kau
ne nebuvo reikiamos vienybės 
ir susiklausymo. Partinis sei- : 
mas nebuvo darbingas ir ne
rodė jokio palinkimo sutarti
nai dirbti.

Pirmasis naujai išrinkto sei- ■ 
mo posėdis nei prezidiumo ne
galėjo išrinkti. Mažai tuome
tiniam seimui rūpėjo valstybės

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puiku Me- , 
toda nuo Reumatizmo,• 
kurj noriai pasiųsime| 
kožnam šio laikraščio ' 
skaitytojui kuris t k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arbd labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 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. Dcpt. X-3 
2708 W. Farvvell Avė. Chicago. III.

pigų Metodą,

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

reikalai, juo mažiau jis rupi 
nosi Klaipėdos likimu.

Todėl Klaipėdos krašto Lie
tuvninkų vadai ryžosi save 
pajiegomis gelbėtis, o dabar
tinis Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, tuomet visai priva
tus pilietis, “Trimite” įrodinė
jo Lietuvos teises į Klaipėdą ii 
ragino nesiduoti varomiems 
Lenkų bučį.

“Mes gi tauta”, rašė jis, “ii 
jos garbė neleidžia mums .su
tikti su žeminančiais jos var
dą pasiūlymais. Kaip Amba
sadorių Konferencija galutinai 
išspręs Klaipėdos klausimą ne
trukus pamatysime. Ir nors 
didelis tos konferencijos auto
ritetas, tačiau jeigu ji išspręs
tų tą klausimą musų nenaudai 
tai toks sprendimas butų mums 
neprivalomas, nes jis butų ne
teisingas.”

O šaulių Sąjungos vadovy
bė savo žodyje Kalėdų švenčių 
proga tiesiog sakė kad jei bu
tų nuspręsta Klaipėda atiduoti 
Lenkijai, tai Lietuvių ginklas 
spręstų šį Lietuvos garbės ir 
gyvybės klausimą.

Pajūrio visuomenėje buvo 
dar didesnis susijaudinimas. 
Padėtis badą ir šaltį kenčian
čiame krašte buvo labai ner
vinga. Be paliovos vyko susi
rinkimai ir mitingai, kuriuose 
buvo protestuojama prieš siu- 
'omą “freištatą” ir reikalauja
ma prisijungti prie Lietuvos. 
Skubiai kūrėsi Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo komitetai.

Petisnės agentų žiniomis su
kilimas turėjo prasidėti Kūčių 
vakarą. Klaipėdos įgula budė
jo apsišarvavus ir pasiruošus 
šautuvų bei kulkosvaidžių 
trenksmu pasveikinti gimstan
tį Kristų.... L. A.

SVARBUS TAUTI
NINKŲ SUVAŽIA

VIMAS
KAUNAS. — Sausio 5 d 

Kaune įvyko gausus tautinin
kų apielinkių atstovų suvažia
vimas dalyvaujant Vyriausy- 
>ei, Kariuomenės Vadovybei 
jei garbes svečiams. Valsty- 
ės Prezidentas pasakė kalbą 

įasisakydanias prieš siaurąj 
autiškurrą, nukreiptą prie: 

mažasias tautas, griežtai pa- 
irnerkdamas Lietuvių persekio- 
imą Vilniaus krašte. Tokiais 

persekiojimais Lenkija nepri
vers Lietuvos pasirašyti netei
singą sutartį santikiams už- 
negsti.

Ministeris Pirmininkas Tu
melis savo kalboje nušvietė 
ruošiamos naujos konstitucijos 
svarbiausias gaires. Projektas 
numato kad Valstybės Prezi
dentas renkamas septyneriems 
metams, gali būti ir perrenka
mas tolimesniam laikui. Sei
fas renkamas penkeriems me
tams. Valstybės Prezidentui 
suteikiama tiek galios kad ga
lėtų koordinuoti Seimo ir Vy
riausybės darbą.

Lietuva negali pritarti nei 
nenaudingam kraštutiniam de
mokratizmui, nei kraštutiniam; 
nacionalizmui, bet laikytis svei-, 
ko nacionalizmo, sudarančio j 
palankias sąlygas Valstybei ir 
atskiriems piliečiams tarpti.

Užsienių Reikalų Ministeris' 
Lozoraitis nušvietė Lietuvos 
politinius, kulturinius ir eko
nominius santikius su užsie
niais. Lietuva savo politikoje 
ir intereso gynime vadovauja
si taikinga dvasia ir politinių 
realybių sveiku supratimu bei 
tarptautinio bendradarbiavimo 
dėsniais.

-Tautininkų Sąjungos Genera
linis Sekretorius Janavičius pa
darė pranešimą apie Sąjurgos

I nuveiktus darbus. Suvažiavi
me kalbėjo darbininkų atsto
vai, išdčstydami savo reikalus 
ir dėkojo Vyriausybei už dai- 
birinkų būklės gerinimą.

Priimtose rezoliucijose pasi
sakoma už Valstybės Preziden
to galios sustiprinimą, Bažny
čios bendradarbiavimą su Val
stybe tautos auklėjimo darbe, 
nitarimą socialinei įstatymda- 
vystei, pasisakoma už Vilniaus 
vadavimo dvasios ir medeginio 
ištekliaus kraštui ginti stipri
nimą.

PREKYBOS SUTARTIS 
SU SOVIETAIS

KAUNAS. — Gruodžio 23 d. 
Maskvoje tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos pasirašyta pre
kybos sutartis 1938 metams. 
Imant 1937 metų pamatą, 1938 
metų apyvarta tarp tų abiejų 
šalių numatyta padidinti 137c.

DAR VIENAS KOMISARAS
VILNIUS. — Uždraustos ir 

užantspauduotos šv. Kazimie
ro Lietuvių Labdaros Draugi
jos turtui valdyti Lenkų val
džia paskyrė savo komisarą.
JUBILEJINIŲ METŲ 
PARENGIMAI

KAUNAS. — Lietuvos Ne
priklausomybės 23 metų su
kakčiai minėti Lietuvos skau
tai rengia prie» Kauno didelę 
tautinę stovyklą nuo Liepos 8 
iki 18-kos. Dalyvaus per 2300 
skautų. Be to, laukiama tam 
laikui ir Amerikos Lietuvių 
kautų.

KVIEČIA JAUNIMĄ 
LIETUVON

KAUNAS. — Valstybės Pre
zidentas priėmė pakvietimą bu- 
‘i pirmutinės Tautinės Olimpi
ados Globėju. Olimpijados 

komitetas specialiu kviesliu 
kvies Olimpijadon pasaulio 
T ietuviu sporto jaunimą.

NUPIRKO LAIVĄ
KLAIPĖDA. — Klaipėdoj 

Laivininkystės Bendrovė nu 
pirko naują 1600 tonų laivą 
Tokiu budu Lietuvos prekybos 
laivynas dabar turi vienuoliki 
•aivų. •
PAVASARININKŲ 25 METŲ 
SUKAKTUVĖS

KAUNAS. — Gruodžio 29*ii 
33 dd. Kaune įvyko Pavasari
ninkų organizacijos 25 metų 

j sukaktuvių konferencija.

REPUBLIC 
Furniture Movers
1153 East 66th Street

Sandėlis: 35C3 St. Clair Av. 
žemos kainos už perkraus- 
tymą, taipgi pas mus ga
lima padėti savo baldus 
pi laikymui. Reikale tele- 
fonuokit: (3)

ENdicott 1702

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo 
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

50c už vieną kartą 
tris kartus už S 1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

H17 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski A ve J

šioje vaistinėje užLikom vi 
tokias namines ir importuota? 
gyduoles nuo visokiu ligų, kail 
.ai nuo aštriojo užsisenėjusic 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
lų. dedervinių, nevirškinimo vi- 
biriu, užkietėjimo viduriu, ko 
mlio. kataro, lytiškų nusilpnė
jimų. visokių lytiškų ligų, nei 
aiškumo nemigės ir visokių k> 
rokių ligų

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O 
Vėlei. BNd. 8533 ENd. 853- 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

liti

APDOVANOTI geriausi Lie
tuvos kiaušinių statytojai. Pa
skatinimui Lietuvos žmonių 
pristatyti į punktus kiaušinius 
ir juos pristatyti pastoviau, re
guliariau, Pienocentras paskel
bė specialių kiaušinių statyto
jų konkursą, geriausioms tvar- 
kingiausiems kiaušinių staty
tojams, skirdamas eilę premi
jų. Paaiškėjus daviniams pa
sirodė kad pačiu tvarkingiau
sių Lietuvos kiaušinių statyto
ju yra Daugų pieno perdirbi
mo bendrovės kiaušinių staty
tojas S. Mačionis, kuris per 9 
mėnesius iš vienos vištos vidu
tiniškai pristatė 182 kiaušinius. 
Jam priskirta pirmutinė 150 
ntų premija.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas 
915 Stato Street 

UTICA, N. Y.

DKLLA C. JAKUBS 
(.JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUAN1AN FUNERAL KOME
8621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

r
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SIS
809 Society for Savings B'dg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

J

i

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, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

$

t

t
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Į APDRAUDOS REIKALE Į

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
= t i.'tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
~ sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 

Į P. P. MULIOL.I S
Vienatinė Vielinė Pastovi Lietuviška Kcal Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6696 Suporini* Avė. Cleveland HEndcrson 6729 g
~ mum iniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiBiiiiiiiiii miiiuuiimiiiiiiiiiiiiiiiumiiimiiir? |

TIEK KARSTO VANDENS KIEK REIk

O .Jus žinot karšto vande
nio patogumą, kuris virtu
vėje pagreitina visą darką, 
plauiant, šveičiant, ryjais 
skutantis, a p s i pi ausiant, 
arba nusimaudymui einant 
gulti.

Užsitikrinimui karšto van
dens patogumo šiems kas
dieniniams reikalams, rei
kia tik įsitaisyti namuose 
modernišką auto m atišką 
vandens šildytoią. Palikit 
kontroliams reguliuot kar
štį, ir jums niekad nereiks

rūpintis apie karšto van
dens išteklių. Turėsit tiek 
kiek jo reikės, dvidešimts 
keturias valandas kasdien. 
Tiktai už kelis centus į die
ną jus galit turėt šį moder
nišką patogumą savo na
muose. Gasinis automatiš
kas vandens šildytojas len
gvai ir greitai įdedamas.

Pasiteiraukit savo plumbe- 
rio arba Gas Company ne- 
gaišuoTmt. Patogios Išsi
mokė jimo išlygos padaro
ma kas to pageidauia.

GASAS
G ASAS
GASAS

duoda neribotai karšto vandėrn. 
verda greičiau, geriau, pigiau, 
duoda tylų, pigų refrigeravimą.

THE EA5T 0HS0U
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SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6823 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 

galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Kemed ja 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi................................ 25c

AKIS Už AKI. DANTIS Už DANTĮ — viename
akte juokai. Vaidna 3 vytai, 2 moterys. 29 p. 15c

AUKSO VERŠIS — V eno veksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.............................. 15c

DVI SESFRI — Keturiu veiksmų tragiška drama,
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi...................... 50c

%

DU BEILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi........................... 15c

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija;
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi.................... 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi.............................. 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p........ 25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 valkai......................  10c

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi......................................... 50c

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi........ 5c0

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškis epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi....................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksms vazdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi........................................................... 15e

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose,
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi.................... 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istorška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pus!............................... 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina G vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; va’dina 5 vaikai, 2’vyrai, Ž^Aetarys.' Kny
gelė 34 pusi, didumo........................    25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.......... ............... 25c

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 2t’c

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi........................................... 10c

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.............. 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose ve ksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi............................ 25c

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi............................................15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 .vyrai. 23 pusi.......................................Ii)e

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................................... 10c

PASKENDUSLS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 motbrys-

’3 vaikai. 110 pusi....................................................... 50c
PONO FELIKSO ATSILANKYMAS - vieno veik

smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c 
PAVYDAS — Penkių veiksnių drama; vaidina 8 vy

rai, 3 moterys. 109 pusi........................................... 50c
NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak

tų, iš dabartinių Rusi jas nuotik;ų. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.................. 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi-
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p................ 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................. 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ............................... 10c
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p............ 35c
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina G vyrai, 2 moterys. 77 p.............. 35c
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo- * 

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi............ 25c
IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy-

xdi ir trys moterys. G2 pusi...................................... 50c
ŠIS TAS VAIIėŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3 — Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant.................................. '........................................ 25c

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
ve.ksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus. 60 p........ 25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTA DARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi....................................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi. d.durno knygelė..........  10c

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
nių. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pus!............ 25c

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai........................................ 50c

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragrdija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c

ŽEMĖS ROJUS — tr jų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..............  50c

Divorsas— trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. __________________________________ 50
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Phone: ENdicott 4186

S P O R T S TO THE ED1TOR

PASAULINIS NAMINIU PAUKŠČIŲ KON
GRESAS IR PARODA BUS CLEVELANDE
Clevelando Tautiniai Kultū

riniai Darželiai loš svarbią ro
lę sekančiame septintame Pa
sauliniame Naminiu Paukščių 
Kongrese ir Ekspozicijoje, ku
ris rengiama Clevelande Liepos 
mėn. 1939 metais. Nors iki to 
dar toli, bet organizavimo dar
bas jau dirbamas ir kuomet 
Ekspozicija įvyks, ji bus vir
tus pasauliniu dalyku.

Tikima kad šiame Paukšti
ninkystės Kongrese ir Ekspo
zicijoje dalyvaus tarp 60 ir 70 
įvairių pasaulio šalių.

Ar Lietuva dalyvaus dar tuo 
tarpu nežinoma. Tačiau turė
sime ką nors iš aukštų Lietu
vos atstovų Clevelande dėl ypa
tingų ' ceremonijų, kurios tą 
metą Clevelande įvyks.

Kadangi Clevelande yra Tau
tiniai Kultūriniai Darželiai, šio 
Paukštininkystės Kongreso ir 
Ekspozicijos rengėjai rado Cle- 
velandą tinkamiausia vieta šią 
pasaulinę pramogą rengti ir 
sukviesti j Clevelandą dauge
lio šalių atstovus.

Kartu su Paukštininkystės 
Kongresu yra sumanyta at
kviesti i Clevelandą Preziden
tą Rooseveltą 1939 metais to 
Kongreso atidarymui ir ta pa
čia proga iškilmingam dedika
vimui Tautinių Darželių.

Į šias dedikavimo iškilmes, 
suprantama, bus pakviestas ir 
kuris nors žymus Lietuvos at
stovas, čia Amerikoje ar net 
iš pačios Lietuvos.

Miesto Valdyba Reikalauja Daugiau Taksų
Clevelando miesto taryba tarimus su Mayoru Burton ke- 

pereitą savaitę perleido miesto | lėtą kartų ir sutiko remti 4.5 
charteriui priedą (charter ani- 
endment), kuris bus patiektas 
miesto gyventojams nubalsuo
ti Kovo 1 d., specialiai ruošia
muose balsavimuose. Tas bu
vo padaryta Mayorui Burton 
reikalaujant, kuris prie to rei
kalauja kad balsuotojai užgir- 
tų 5.5 mills taksų daugiau mie
sto reikalų vedimui. The Cuy
ahoga Tax League patyrinėjus 
reikalą sako jog tokios sumos 
nubalsavimas butų visu milijo
nu dolarių perdaug negu mies
tui reikia.

The Cuyahoga Tax League 
priešinasi tam miesto valdybos 
reikalavimui dėl dviejų svarbių 
priežasčių:

1. ' .
to čarterio reikalavimas kad 
tas butų užgirta 65 nuoš. bal
suojančiųjų dauguma.

2. Kad 5.5 mill levy yra 
perdaug net $1,000,000.

Lygos valdyba turėjo pasi-

levy plūs 3 dešimtdalius mill 
policijos ir ugniagesių aprūpi
nimo reikalams. Mayoras Šį 
siūlymą atmetė ir reikalauja 
miesto gyventojus užgirti 5.5 
mills plūs 2 dešimtdalius vieno 
mill policijos ir ugniagesių de
partamentams.

Kitos priežastys dėl kurių 
keliama priešinimasis miesto 
valdybos reikalavimui tokių di
delių taksų yra ta kad pereitais 
dviem atvejais miestas buvo 
padidinęs savo taksų reikalavi
mus. Du metai 
užgyrimas davė 
milijoną dolarių viršaus negu 
buvo reikalinga.
to valdyba trečią metą paeiliui

atgal 7 mill 
daugiau negu

Dabar mies-
V MO, UI Įliv-VCL

Tai yra dabartinio mies-' reikalauja daugiau negu tikrai
reikia operavimui miesto rei
kalų ir biednųjų šelpimo.

Taigi, žinodami šituos fak
tus Lietuviai balsuotojai pasi
rūpinkit apie tai ir neužmirš
kit balsuoti prieš Kovo 1 d.

Iii
AUKOS DARŽELIUI

PIRMIAU GAUTOS AUKOS 
ŠIAME VAJUJE

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

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

Pa.
A. M. Praškevičius 
Agota Grigienė 
Ona Baltrukonienė 
Motiejus Gudelevičius

Aukos surinktos per 
‘Jkongreso” komitetą: 

Mazanskas
Jarus 
Boika 
Keršis 
Baranauskas

Smulkių aukų
J. Visniauskas, Rochester, 

N. Y.
P. Bugailiškis
N. N.
SLA. 362 kp. Collinvvood

Prašom daugiau!

$20.00
10.00 
2.00 
2.00

25.00
10.00
5.00

$10.00

$5.00
$5.00

1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00 

A. L.

By .1. K. Venslovas
CLUB MEETING

CIeveland Lithuanian AthleticThe 
Club Yvill hohl its regular month- 
l.v meeting, Tuesday nite, Jan. 18, 
at 8 p.m. in the Lithuanian Hali. 
All Lithuanians ovei' the age of 
15 are invited to attend this meet
ing. You do not have to be a bąli 
player to be a member of this Club.

All Lithuanians are urged to be- 
come members of this club. Your 
moral support is needed to help the 
young Lithuanians to carry on.

One dollar will pay your dues 
for the entire year. Election of of- 
ficers for the ensuing year tvill be 
held, and after the business session, 
all members will stay to enjoy 
refreshrnėntš. Bring a deck of 
cards with you and we ask every
one to come early, so xve can get 
the meeting started on time. 
the Nevv Year off vvith a 

Join the CIeveland
A. C.

y

deed. 
uanian

Start 
good 
Lith-

FLASH! — The gante scheduled as 
THE game of the season, betv>een 
the Lithuanians and l’ioneers dra- 
maticallv proved to be just that. 
A capacity crovvd of thrill-crazy 
fans vvatched the most spectacular 
lašt, minute Lithuanian victory ever 
to be seen. — Litis 31, Pioneers 28.

S.
J.
D.
K.
J.

M

Dear Sir:-
Being a reader of the “Dirva”, 

1 happened to j-ead an artiele vvrit- 
in Eng- 

orum, Dec 
understajd-

1.00
1.00
1.00 

.50

.50
6.42

1.00
1.00
5.00
5.00

Nepriklausomybės Mi
nėjimą Darželio Są

junga rengia Vas. 19
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjunga rengia iškilmingą pa
minėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktuvių 
šeštadienio vakare. Vasario 19, 
Lietuvių salėje.

Plačiau apie programą bus 
pranešta 
riuose.

kituose Dirvos nume-

Sporto Klubo Mitingas 
Sausio 18 d.

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas turės savo reguliarį 
mėnesinį susirinkimą antradie
nio vakare, Sausio 18, nuo 8 v. 
Lietuvių salėje. Visi 
virš 15 metų amžiaus užkvie
čiami prisidėti. Klubo nariais 
gali būti ir šiaip asmenys, ne 
tik sportininkai. Metinė mo
kestis į klubą tik $1.

Bus renkama klubo valdyba 
šiam metui, o po susirinkimo 
visi nariai turės užkandžių ir 
gėrimų. Atsineškit savo kor
tas laiko praleidimui po mitin
go.

Pradėkit naują metą geru 
tikslu — tapkit šio naudingo 
klubo nariu. Vald.

Kas Daugiau Prisidės į 
Talento Programą?

•Tau keliolika jaunuolių užsi
rašė dalyvauti Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Talento pro- 
grame Vasario 13 d. Tėvai, 
kurie turit jaunus vaikus mo
kinančius] kokių nors meno da
lykų, muzikos, dainų, šokių, 
Įrašykit juos į dalyvius.

Taip pat užkviečiami seni iš 
Lietuvos atvažiavę muzikan
tai. Prisidėkit į programą — 
lai tas būna jūsų parama Dar
želiui. .Po programo bus link
smas balius.

Per Dirvą atėjo daugiau 
aukų Darželiui

A. Laukžemis, iš Newark, 
N. J., Lietuviškų sieninių ka
lendorių platintojas Ameriko
je, rašo:

Malonėkit priimti ir mano 
penkinę į Darželio Fondą — 
gal dar nebus pervėlu.

Pereitą vasarą mačiau tą 
Darželį — istorinį paminklą, 
kurio gražumą ir svarbumą ne
galiu pamiršti. Jeigu kada vėl 
atvyksiu i Clevelandą tai vėl 
atlankysiu tą puikų Lietuvių 
Darželį.

J. RUGIS, iš tolimo Phoenix, 
Arizonos, Dirvos skaitytojas, 
prisiuntė Darželiui auką $1.00.

MOTERŲ RATELIO 
KALĖDINIS VAKARĖLIS

Lietuvių Moterų Ratelis

Lietuviai

Union Trust Banko 
Reikale

Einant toliau Union Trust 
Co. banko perorganizavimui, 
likvidatorius Oscar L. Cox pa
skelbia kad buvo išsiuntinėta 
78,397 depozitoriams ir 4,375 
stokholderiams blankos.

Iki pereitos savaitės pabai
gos grąžinta virš 10,000 pasi
rašytų blankų.

Kurie Lietuviai tūri tame 
uždarytame banke pinigus ir 
nori kad bankas butų perorga
nizuotas išnaujo, prašomi pa
sirašyti ir savo blankas grąžin
ti netrukdomai. Greičiau 
dėsit dalyką baigti.

Lietuvių Moterų Ratelis tu
rėjo savo linksmą metinį Ka
lėdų vakarėlį, Lietuvių salėje 
šeštadienio vakare, Sausio 8 d. 
Kiekviena narė galėjo atsives
ti j šį vakarėlį nemokamai sa
vo draugus.

Buvo skanių užkandžių, na
mie keptų pyragų, ir gėrimų. 
Komisija buvo: ponios Spudie- 
nė, Pongonieriė, Vilčinskienė ir 
Mišeikienė. Poni Vilčinskienė 
buvo apsirengus į Santa Claus 
ir apdovanojo visus svečius ir 
nares dovanomis.

Visą vakarą buvo smagus 
Lietuviški ir Amerikoniški šo
kiai. Svečiai išsiskirstė na
mon kitą rytą. A. Grigienė.

Those vvho didn’t get down to 
see the game Wednesday nite, vvill 
sūrely be anxious to get the re- 
sults of the game betvveen the league 
leading team the Pioneers, and our 
team. As vve are vvriting this ar
tiele vve cannot help būt think of 
vvhat •vvill be the outeome of this 
game. So much is at stake, not 
only for the tvvo participating teams 
būt for the entire league. If our 
boys turn back the foe, it vvill give 
at least four or five teams a chance 
to finish on top. Othervvise it vvill 
be a fight to finish second or third.

The three top teams, enter che 
playoffs for the Championship. On 
Wed., Jan. 19th, vve have another 
tough team to play. The Socas vvill 
be our tea'm’s opponents. This par- 
ticular game wilT be the second 
game on the program.

Our second team is playing late 
this vveek so the results of their 
game vvill be found in next vveek’s 
issue of ‘Dirva.’

The Nevy Year’s Eve Bali com- 
mitteę, vvi^nes to express it’s thanks 
in the name of the Athletic Club, 
to Mr. John Brazis, the vvell-knovv 
Lithuanian clothier, for tuming over 
Nevv Year’s Eve, to the club, and 
vvhich enabled the club to enrich 
its treasury. Again vve say thank 
you, John!

Many inauiries have been made, 
“Why don’t vve play some exhibi- 
tion gameg?” One o'f the rules of 
the Inter Lodge League is: That 
no team in this league can partici
pate in carnivals or schedule games 
betvveen teams in the league in this 
city, vvhile the rėgular season is 
on. We can play out-of-town būt 
not in tovvn. Tournaments for na- 
tionality groups are permissable, 
būt before anv such tournaments 
are held, permission mušt be given 
by the league chairman. We al- 
ready have secured this permission 
and plans are being vvorked out 
for a National Lithuanian Basket- 
Ball Championship.

DuBois, Pa., has vvritten asking 
for more information about this 
tournament, vvho vvill be next? Du 
Bois fans vvill have an opportunity 
to see the CIeveland team next 
month. Lithuanian teams or per- 
sons interested in obtaining infor
mation about this National Lith
uanian Basketball tournament are 
asked to vvrite to Geo. C. Venslo
vas, 1267 E. 82nd St., CIeveland, O.

¥ * *

ten by Miss Rose Lucas 
lish in the Youths Forum, 
10th, 1937, vvhich to my v 
ing concerns me, because I am a 
physieian and also that I am in- 
terested in polities. According to 
the artiele I am also included in 
the šame category as the ręst of 
the “Dime a Dozen” professionals 
that she mentioned. as I am a pro- 
fessional.

Constructive criticism I may say 
is beneficial to everyone even in- 
cluding herself, būt this type of 
destructive criticism is of bad omen 
and harmful for her ovvn good and 
character. It vvill do her no good 
to reprimand professional people, 
because she understands them so 
very little.

Furthermore it should be imma- 
terial and irrelevant vvhat goes on 
in the daily life 
“Dime a Dozen” 
is positively their 
their ovvn affair 
vvant to do and 
do it.

She also mentioned that consider
able belittling of the Lithuanian 
people is made by the so-called in- 
tellectuals. I might venture to 
statė that these professionals are 
upholding the Lithuanian national- 
ity and race in this city more so 
than herself. In the first place 
most of them are natives of Cleve- 
land, 
here, 
country and city, and tend to de- 
vote themselves in upholding Lith
uanian priciples and tradition. In 
the second place these šame pro
fessionals are members of these 
varmus organizations from vvhich 
they derive their support, our ovvn 
activity enlivens and initiates po- 
litical ventures. Thirdly, our ovvn 
activity enlivens and may be bene- 
fited by employment in various 
governmental departments. Four- 
thly, the expenditure of their ovvn 
time and labor in promoting Lith
uanian affairs is never expected to 
be compensated by anyone only 
themselves. Being prominent in 
their respective fields is creditable 
not only to themselves būt to the 
Lithuanian people in general, and 
is not harmful. Belittling of the 
Lithuanian, mentioned by this ama
teur columnist is a fraudulent claim 
and has no foundation.

In her column she fails to 
tion the right “Ol^mpian” vvho stat- 
ed this belittling remark. Specific 
accusation .should be made or else 
this statenient should be retracted.

It is absolutely absurd to have 
one individual vvho perhaps is not 

familiar in .CIeveland to criti-

of the so-called 
professionals. It 
own business and 
as to what they 
hovv they should

some vvere born and raised 
others immigrated to this

pa-

PARSIDUODA valgomo kam
bario setas, labai prieinama 
kaina, taipgi ąžuolinis sta

las. Klauskite Dirvoje, 6820 
Superior avė.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

agentas 
areštuo-

SUIMTAS UNIJOS 
AGENTAS

Mūrininkų unijos 
Edward SpenceY tapo 
tas apkaltinimu plėšimo mokes
čių iš biznierių už davimą uni- 
jistų darbininkų atlikimui tam 
tik-ų darbų viduje. Jį įtarė 
vienas biznierius, kuris buvo 
priverstas samdyti uniįistus 
atlikimui mažo darbo viduje, 
ir dar turėjo užmokėti agentui 
$20 kyšio.

❖

i 
t

i

6820 Superior Av. CIeveland. O.

KNOVVSEY KNOOS St. George’s Basketball 
News

Lašt Sunday night found the St. 
George’s Hali ifilled to the doors. 
The occasion vvas the first oasket- 
ball carnival of the season.

In the first game the St. George 
Midgets vvere badly beaten by a 
team f ar their superior.

The St. George’s Seniors and the 
Superior Candy Kitchen put on a 
real thriller. This game had the 
v/hole crovvd on its feet for the 
lašt tvventy minutes. With only 
three seconds to play and St. Geo.’s 
leading by three points, Houska 
made a basket for the Superiors 
and vvas fouled. The game was 
over and the visitors needed the 
foul to tie the game. Houska not 
knovving the score carelessly threvv 
the bąli vvith one hand and as luck 
vvould have it, i n it vvent.

This made an overtime period 
necessary. The Superiors irevv the 
first blood vvith a foul. St. George 
tied it vvith a foul. Houska broke 
loose for a double-decker vvith only 
one minute to play of the over
time and it looked likę a 
for the

Tins 
boiling, 
big Ed 
the air ___ ___
teenth point of the game, to again 
tie the score. Mažeika made the 
vvinning basket vvith only tvventy 
seconds to play. Bv this time the 
audience vvas in such an uproar Jiat 
the referee could not hear the time- 
keeper’s vvhistle. While manager 
and coach, Frank Rudd, vvas yelling 
his head off to tell the referee the 
game vvas over. Hayes of St. George 
broke loose for another basket būt 
it did not count as the jame vvas 
over. - - ~ ~
36 — Superior Candy Kitchen 34.

In the fina! game of the even- 
ing the St. George’s Alumni took 
over the Youngctovvn Lithuanian 
Club by a score of 51 to 33. This 
game vvas fairly even until the 
lašt quarter, when the Alumnv real
ly vvent to tovvn. St. George’s 
easily out-vveighed the visitors.

Plans are being made to bring 
a star Lithuanian team here from 
Niagara Fails, N. Y. for Sunday, 
Jan.
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yet
cize the professionals of this city 
in the manner that she J!J °----
Iv no harm vvas done 
these so-called “Dime 
professionals, and I see 
for her attack. To be 
nose by one so young and inex- 
perienced is preposterous and great- 
ly indicates her ignorance of Lith
uanian polities.

In conclusion allow me to statė 
that flies are attracted more so by 
honey than vinegar. This kind of 
criticism is only a means of creat- 
ing a dislike and forms a larger 
gap of friendship between the news- 
paners and the people so severly 
criticized.

Then again mv policy is to attend 
and also participate in Lithuanian 
affairs whenever possible. The 
character of my daily routine some- 
times hinders my attendance and 
the blame cannot be placed upon 
me.

\Vith kindest of personai regards. 
Yours truly, 

A. J. Kazlauckas, M.D.
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By SOOPER SNOOPER
WITH basketball having its 

stride throughout the nation 
even beginning to gain considerable
momentum amongst the Lithuanian 
basket-teers in this vicinity, I feel 
that its high time that I got my- 
self into the basketball tournament 
that is novv brewing in this terri
tory. So when I read in lašt week's 
sports column of the Forum that 
someone has finally made it, I cer- 
tainly felt a bit elated. Krankly, 
we in the Rubbertown are not able 
to boast of an 
Atheletic Club. 
not even able to 
ron Lithuanian 
such as some people in the nearby 
territory can. Būt vve do have in 
our midst a number of first class 
hardwood artists vvho I’m sure with 
a bit of encouragement and some- 
thing vvorth playing for, could be 
banded together to give some stiff 
competition to most any ųuintet. 
The proposed tournament seems to 
do just this, and so I’m not in the 
least surprised to hear that Akron 
will have a Lithuanian basketball 
team. And if you honestly want 
to knovv some real inside dope, I’ve 
been informed that this team vvill 
be good enough to win any tourna
ment that may materialize from the 
present trend of things, even tho 
the CIeveland ųuintet does appear 
to be pretty tough. •

Būt so much.-for the present. Just 
keep your eyes on this column and 
you’ll hear about a basketball team 
that is a basketball team, or vvill be.
STICK-TO-IT-TIVENESS PAYS — 
Ever since the first appearance of 
the Lady Bug some months ago, 
I vovved niyself to learn of Per 
identity merely through the chan- 
nels of personai observalions and 
deduetions and not by iaguiiing of 
others. A t lašt the ILivvshavv in 
me has triumphed, for the other 
day after putting tvvo and tvvo 
together I finally got four. Am 1 
right, H. L.?
SOMEBODY IS LUCKY — Accord- 
ing to the latest report of m y Spy 
Sappo, a certain lovely little lady 
in Youngstovvn is no longer in pos- 
session of her high school class 
ring. And I don’t believe she lošt 
it either. Būt if she has, she 
needn’t vvorry too much for a cer
tain dark and handsome gentleman 
in CIeveland has it safely in his 
possesston.
OH NURSE — Charles Praspol 
certainly mušt have found some- 
thing, I mean someone, extremely 
interesting in CIeveland. The oth
er day vvhile at work, he had the 
misfortune of dislocating his ankle, 
būt that didn’t stop him from keep- 
ing his appointment in the Great 
Lakęs City even though he did 
have to hobble around a bit. " 
on further thought, you really 
have to ūse your feet, do 
Chick?
EXPLANATION PLEASE — 
you 
the 
likę

Akron-Lithuaniau 
In faet we are 
boast of an Ak- 
basketball team

victory
visitors.

really got the Lithuanians 
taking a pass at center, 
(Stud) Sakenes vvhirled in 
and let fly vvith his six-

The fina! score, St. George

23rd.

IVEDDING
Thursday morning, January 

Miss Helen VVeber will cake

Būt, 
don’t
you,

_______ Have 
noticed that each week one of 
columns on this page begins 
this:

On
20th, ___  ___
Mr. Anthony Wirbickas as her law- 
ful wedded husband. The ceremony 
“till death do them part”, will take 
place at nine o’clock, at our I^ady 
of Perpetual Help Parish, Neff Rd.- 
Incidentally, Anthony Wirbickas is 
the youngest brother of Mrs. Anna. 
Karpius, wife of the editor, thereby 
making it quite an occasion for all 
parties concerned. _______________ _
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EIKITj 
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SPORTS
J. K. VenslovasBy

vvhen you reach the end youbūt ’____
alvvavs find, for information vvrite 
to Geo. C. Venslovas. If its tvvo 
different gents its alright vvith 
me. You see I don’t just read the 
Youths Forum būt even check it 
letter for letter.

| tik j tokias krautuves 
kurios turi ---- ’
bintus jūsų

£ “Dirvoje”.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams

savo skel-
laikraštyje 
Nuėję ko 

į pirkti, priminkit jog 
| matėt jų biznio’ skelbi- 
I mą “Dirvoje”, gausit | 
| geresnį patarnavimą. į

J į 
t

tXf

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

kė j imu.
The Stoneman Co.

Hardware and Paints 
Plumbing Supplies

Pirkit iš savo Lietuvio anglininko—greitas pristatymas
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ... .$9.25

- ** — • 3 ’ ’ ----- ----- 9.25
8.25
6.50
6.25
8.25
4.85

No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio ... .
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega. .. .
Great Heart Lump........ 8.95
Champion Lump............... 7.25
Mountain Lump....
Prakūrimui Malkos, vežimas

INTER-LODGE CELEBRATION

The Ter.th Anniversary of the 
Inter-Lodge League vvill be marked 
in a manner worthy of the occasion, 
according to announcement of Sev
erai additional features this vveek. 
. Saturday, Jan. 15th, at the St. 
Clair National Home, vvill be the 
time and place of the celebration. 
Gene Beecher’s nationally knovvn 
orchestra vvill supply the main in- 
te ręst of the evetiing.

Civic leaders vvill also attend. In- 
I vitations have been extended to 
Mayor Burton, Judge Frank Lausche, 
Statė Senator William Boyd, Statė 
Representative DeRighter, and oth- 

| ors.
Tickets for the dance and sports 

revue are selling at 40 cents. Lašt 
year vvas a sėli-out so get yours 
in advance at Makovec’s in the St. 
Clair National Home.

Ohio Lump 
Ohio Egg. .. .

7.25 . . Blue Diamond

• REPUBLIKONAI užvaldė 
Clevelando miesto taryboje.

Su šių metų pradžia, miesto 
tarybos nariai ims jau po $3000 
metinės algos, vietoje $1,800. 
Nedykai todėl reikalaujama 
naujų taksų.

• SUAGITUOTI apie 7,000 
pašalpas imančių bedarbių bu
vo numaršavę prie miesto šel
pimo įstaigos ir darbininkų 
samdymo biuro, reikalauti pa
šalpų arba darbų. Jiems buvo 
įkalbėta kad ten bus tuoj duo
ta darbas prie viešų darbų.

• GUBERNATORIUS Davey 
pasirašė $6,500,000 skyrimą 
Ohio valstijos šelpimo reika
lams, 
dyba 
lando 
stas turės šymet gauti nema
žiau 5 milijonuš dolarių.

• IR APSKRITIES valdyba 
vėl ruošiasi pakišti balsuoto-1 
jams reikalavimą apie keturių 
milijonų dolarių sumos šelpi- Į 
mo reikalams. Ir tie ponai, pa
sikėlę sau algas, dabar jieško 
daugiau pinigų piliečių kiše- 
niuose.

Apskrities valdyba nori savo 
reikalavimą pakišti kartu su 
ruošiamais miesto balsavimais

7110 SUPERIOR AVĖ
Phone HEnd. 1759

KOMER WOOD & COAL COMPANY
1109 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2921

dykai bandymas groti.

DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERYMOKYKIT SAVO 
VAIKUS MUZIKOS

Akordionai lengvu išsimokejl 
mu;

PRANAS KUNCAITIS, Savininkas>•'-4,4->4*4,-I-4’4,4*4-4*4-4*4'“4,4*4"++4»4,+
T
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BRANGMENYS JEWELRY

X

i

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

y

9

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

l
A 
s

Clevelando miesto vai- 
sako numato kad Cleve- 
gyventojų šelpimui mie-

ROMA MUSIC COMPANY 
6921 Superior Avenue 

CIeveland, Ohio

4023 E. 141 STREET WA*- 3227

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

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
Ii
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