
s mu rak i 
tfort they tį l 
■all be ataįį | 
acquainted jį | 

nahmjjy g
is and p'asS| Į \ 
ireek tirt į If 
the artfo pi 
Nations, i į, į 

'ou back lt į 
more, jta tj 
whom the is. 
mt any Its t 
ade. 
i ' ' 
i first qoeris, 
ronizing s®. 

eone or tse 
'rom yte an 
bargains, 
your TO.

nd, poKde 
I for life 

in an set 
s bargas | 

teryy.

n, no far®, 
never, h a 
s that 1 art 
ienee. ftffl 
but it’s men 
wing fooled! 

ifaction. Do 
m neighbor- 
,y more and 
The Editor,

S
eld at the 
ly, Nov. 7. 
>f Mr. and 
(veil-known 

a good- 
is locality, 
■re in at- 
beverages 
was one

PITT

■rland, 
Pitta- 

11 Sta- 
i first 
a, Pa. 
te re-

; wag 
does

there 
will

s of 
Ne
štai 
State

X
I
*

.50 t 
t.50 X 
>.50 J 
J.50 t

V

L.00 | 

U ! 
1US į 
tar- •> 
pa- t

4825 t 
WfrHjj 

lllllllll®

.r kadi 
nusipin 
anty it
- pin 
rantai?, 
vistj į? 
■cialijtu 
delip it 
tinomii

50M

uiiiiiiiii;

ilsai'

usia.

J.

HtW***1

'‘DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing- Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered at Second-Class matter December 
6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, 0., 

under the Act of March 3, 1879. The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

'No 47 CLEVELAND, OHIO

MADRIDE KRUVINIAUSI
PENKTADIENIS, LAPKR.-NOV. 20. 1936 KAINA 5c

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS 
GREEN KVIEČIA AT- I
SIMETĖLIUS ATGAL Į 
Tampa, Fia. — Čia pra

sidėjo Am. Darbo Federa
cijos metinė konvencija.

Federacijos prezidentas 
William Green savo kalbo
je Į konvenciją pareiškė 
pageidavimą kad visos su
virs desėtkas organizacijų 
kurios išsimetė iš federa
cijos ir nuėjo su John L. 
Lewis, gryžtų atgal į fe
deraciją, kartu su jų vadu.

Green sutinka kad kon
vencija paskirtų komitetą 
sueiti su Lewis ir aptarti 
atsimetėlių sugryžimo są
lygas.

Tarp kitų sumanymų ši 
konvencija turi pa-siulymą 
steigti nepriklausomą po
litišką darbininkų partiją 
ir kovoti už Įvedimą 30 va- i 
landii darbo savaitės.

Plieno darbai šiuo laiku 
eina gerai, dirba 74 nuoš. 
normali'o. Šiose dienose 
darbai pakilo 1 punktu — 
nuo 73 iki 74 nuoš.

Darbus pagyvino padi
dėjus automobilių produk
cija, nes pereitą savaitę 
automobilių gamyba virši
jo 100,000 skaičių, pirma 
kartą penkių mėnesių bė
gyje-

UŽMUŠTA 50 DARBI
NINKU

Marseilles, Prancūzija.— 
Ištikus sprogimui valdžios 
parako dirbtuvėje prie St. 
Chamas, 50 darbininkų už
mušta, 200 kitų sužeista.

Tikras žuvusių skaičius 
paaiškės kai bus patikrinta 
visi dirbusieji, nes kiti su- 
plaišyti į šmotus. Vieno
je dirbtuvės dalyje, kur iš
tiko pirmas sprogimas, už
mušta visi ten dirbę dar
bininkai, taigi niekas nei 
nesužinos nuo ko sprogi
mas kilo. Nuo to sprogi
mo užsidegė ir sprogo an
tra dirbtuvė.

Antwerp, Belgija. —Su
streikavo laivų maliavoto- 
jai, ir du komunistai tapo 
areštuoti už kurstymą ki
tų uosto darbininkų prisi-
dėti streikam

Newcastle, Anglijoj, gy
venami! namų srityje išti
ko gazo sprogimas, aštuo- 
ni darbininkai gyventojai 
užmušta.

Sėdi dirbtuvėje. South 
Bend, Ind. — Bendix Pro
ducts Co. dirbtuvėje su
streikavo 1,100 darbininkų 
reikalaudami padaryti uni- 
jistais 4,300 tos dirbtuvės 
darbininkų. Streikeriai sė
di dirbtuvėje, pasikeisda-. 
mi. Unija pristato jiems 
maistą. - :

MŪŠIAI
300 ŽMONIŲ UŽMUŠTA VIENOS NAKTIES 

ATAKE. - RAUDONIEJI NEI NEMANO 
PASIDUOTI, NORS TAIP NAIKINAMI

Madridas, Lapkr. 18. — Tautininkams neliko nieko 
kaip tik plaišyti kiekvieną namą Madride ir tokiu budu 
nugalėti raudonuosius, kurie nežiūrėdami smarkiausių 
puolimų iš miesto nebėga ir nesutinka pasiduoti.

Tik kuomet namai uždegami ar susprogdinami, ko
munistai, socialistai ir anarkistai iš jo išbėga, jeigu lie
ka gyvi, ir kai žiurkės subėgę Į kitą namą vėl šaudo.

Vienas po kitam puikus miesto namai naikinami, 
ir matomai reikės daug jų suplaišinti išvijimui iš jų 
pasiryžusių žūti bet nepasiduoti.

Šią naktį tautininkų orlaivių užpuolime trys šim
tai žmonių užmušta ir 800 kitų sužeista, šis Generolo 
Franco orlaivių atakas pavertė miestą tikru pragaru. 
Matomai Gen. Franco pasiryžęs panaudoti visus mirti
niausius moderninius karo pabūklus pastangose triuš
kinti raudonuosius sostinės gynėjus.

Šiame atake pirmą kartą orlaiviai mėtė calcium 
bombas, kurios ne taip naikinančios tiesioginai, kaip 
sunkiosios sprogstamos bombos, bet jos plyšdamos pa
lieja gatvėse ir ant namų ugnį, kuri sukelia gyventojų 
baimę.

Šio pastaro atako nukentėjusiųjų daugiausia buvo 
pačiame gražiajame miesto centre.

Priešai akis Į aki sustoję Universiteto Mieste, sos
tinės šiaurvakariniame krašte, kur atsibuna smarkus 
šaudymai.

Raudonieji miesto gynėjai deda visas pastangas at
silaikyti, vietomis išpuola į priešakį, užatakuoja tauti
ninkus,- ir tuomi pridaro jiems nuostolių, tačiaus jokio 
aiškaus laimėjimo raudonieji niekad neturi.

Šiose dienose sukilėlių laivas sugavo jurose Sovietų 
Rusijos prekinį laivą, kuris vežė Į Ispanijos uostą karo 
amuniciją ir ginklus. Viską sukilėliai paėmė sau.

Tautininkai pasiryžę nutraukti miestui vandenį ir 
tuo budu pasunkinti kairiųjų laikymąsi.

Jie nenori to daryti, tačiau sako bus priversti, del 
kairiųjų tokio užsispyrimo nepasiduoti.

Sukilėlių vadai paskelbė kad užėmę Madridą ir kai
riuosius nugalėję nerodys jiems jokio pasigailėjimo. 
Visi kurie dabar vartoja ginklą miesto gynimui, kurie 
tik liks gyvi bus sušaudyti. Paskelbė kad žudys kiek
vieną komunistą, sindikalistą ir anarkistą kurį pačiups 
į savo rankas. Spėjama tokią mirtį sulauks apie 30,000 
kailinių. Tai yra tik teisinga, nes tą patį daro raudo
nieji, kurie neišleidžia is

GENEROLAS KALTI
NAMAS ŽUDYSTĖ.IE

miesto moterų ir vaikų ir vi-

New Castle, Ky. —Gen. 
Henry H. Denhardt, 60 m. 
amžiaus, atsižymėjęs pa
sauliniam kare, buvęs val
stijos Leit. gubernatorius, 
teisėjas ir bažnyčios vei
kėjas, pakliuvo į bėdą są
ryšyje su nužudymu savo 
mylimosios, 40 metų am
žiaus gražios našlės. Ji 
buvo rasta nužudyta prie 
kelio, nušauta, jo revolve
riu, Lapkričio 6 d., kuomet
su juo buvo automobiliu
išvažiavus pasivažinėti.

Denhardt sakė kad jiems 
važiuojant automobilis su
gedo, jis nuėjo jieškoti pa
galbos, palikdamas ją sė
dinčią, o kai sugryžo rado 
ją tolokai nuo automobilio 
išdrikusią prie kelio, per
šauta krutinę, ir jo revol
veris buvo prie jos. Gene
rolas aiškino kad ji galėjus 
nusižudyti todėl kad besi
rengiant jiedviem apsives
ti tos našlės 'dukterys pra
dėję ihotiną barti,: ' '

Darant -tardymą apie tą

žudystę, generolas atsisa
kė aiškintis, todėl jis teis
me buvo areštuotas.

NE TO TIKĖIOSI
New York. — Benamis 

47 metų amžiaus valkata 
teisme gavo priteisimą 30 
dienų kalėti už betvarkę. 
Kada teisėjas pasakė jam 
jo bausmę, jis tarė: “Bet, 
ponas teisėjau, aš išeisiu iš 
kalėjimo kaip tik bus pati 
žiema. Aš tikėjausi gauti 
prabūti viduje iki Balan
džio mėnesio.”

ZUIKIO KERŠTAS
Chicago. —Edward Pig

gott, medžioklėje šuviu su
žeidė zuiki, ir priėjęs prie 
jo nenorėdamas dar kartą 
šauti iš kito vamzdžio, no
rėjo šautuvo buože zuikį 
užmušti. Smogus zuikiui, 
šautuvas iššovė ir medžio
tojas krito negyvas.

Erie Ežerų uostų laivų 
krovėjai taipgi gavo algų 
pakėlimą 10. nuoš. prade
dant Lapkričio 16. Jų yra 
apie 1000.
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VĖL DIDELI AREŠ
TAI RUSIJOJE

’ i j . :
Maskva. — Sovietų vy

riausybė areštavo i 23 Vo- 
kietijos piliečius, kurie ap
kaltinti. špiegavime ir Įta
riami ruošime fašistų per
versmo Rusijoje.

Vokietija tuoj užprotes
tavo prieš tokį sovietų pa
sielgimą, tačiau komunis
tai protestą atmeta. Ka
liniai laikomi nuo visų at
skirti, niekas prie jų ne- 
prileidžiamas.

Tie Vokiečiai suimti su 
daugybe kitų tautų ir pa
čių Rusų, naujuose sovietų 
areštuose. Maskvos carai 
įsivaizduoja kad kas nors 
rengiasi jų atsikratyti.

O gal ištikro visa Rusi
ja jau iš pat pažemių kyla 
prieš juos. Kam reikėtų 
tas daugybes ' savo pačių 
žmonių areštuoti, vyti į Si
birą, ir šaudyti?

PREZ. ROOSEVELT IŠ
KELIAVO I BUENOS 

AIRES
Washington. — Prezi

dentas Roosevelt karišku 
laivu, su kitu laivu palydo
vu, išplaukė 12,000 mylių 
kelionei — į Argentinos 
sostinę Buenos Aires, da
lyvauti atidaryme Ameri
kos respublikų taikos ’ ir 
p i -e kybos konferencijoj e.

Konferencija prasidės 1 
d. Gruodžio.' Dalyvaus vi
sos 21 respublikos.

Vienatinis kitas prezi
dentas kuris tokiu tikslu į 
kitą kontinentą vyko buvo 
Woodrow Wilson, kurs ap
silankė Prancūzijoje 1919 
metais.

Prezidentas aplankys ir 
Braziliją, sustodamas Rio 
de Janeiro uoste. Argen
tinos prezidentas ruošia 
jam didelį priėmimą.

POLICIJANTAI DVIGU
BAI PRAKIŠO

Wheeling, W. Va. —Du 
policijantai areštavę žmo
gų, pavogė nuo jo $20 po
pierinį ir išsikeitė pasida
lino. Paaiškėjo kad ta dvi
dešimtinė buvo netikra. Jie 
tapo atstatyti iš vietų.

RUSAI IŠKĖLĖ 53 
LAIVUS

Maskva. — Rusų organi
zacija Epron, užsiimanti 
nardymu Į gilius vandenis 
ir iškėlimu nuskendusių 
laivų, šymet per 9 mėne
sius jau iškėlė 53 laivus, 
jų tarpe 5 kitų šalių, iš 
upių ir ežeiaj.

Epron 11 metų atgal bu
vo dalis sovietų valdžios 
GPU šnipų organizacijos. 
Tada norėta surasti nu
skendusį “Black Prince” 
laivą, kuris buk bėgęs iš 
Rusijos su auksu ir Juodo
joj juroj paskendęs.

Gerus laivus ii- submari- 
nus sovietai panaudoja.

KOMUNISTAI NETEN
KA PARTIJOS TEISIŲ
New Yorko valstijoje 

praeituose rinkimuose ko
munistų partija gavo tiek 
mažai balsų kad nustojo 
teisės toliau statyti savo 
kandidatus. Visoje valsti
joje jie negavę nei 50,000 
balsų, kokio skaičiaus rei
kalinga norint gauti teisę’

ITALIJA BAIGS NU-
1 GALĖT ETIOPUS

Addis, Abaha, Etiopija. 
— Ith'lijos kai'iumenė pra
dėjo išnaujo veikti prieš 
neužkariautus Etiopu bū
rius, kuriuos nori visiškai 
išnaikinti arba suvaldyti.

Neužimtos Etiopijos da
lyse gyventojai daro už
puolimus ant Italų.

Dar yra apie desėtkas 
Etiopų vadų turinčių prie 
savęs arti 30,000 vyrų, ku
riuos Italams reikės nuka
riauti.

DEMOKRATIŠKOJE ŠA
LYJE, DEMOKRATIŠ
KAI RINKTU ATSTO
VŲ “DEMOKRATIŠ

KAS” GINČO SPREN
DIMAS

Paryžius. — Prancūzijos 
seime, demokratiškai iš
rinkti atstovai, demokra
tiškai, pilnateisiai, laisvai, 
nevaržomai vieni kitus iš- 
sikolioję, pradėjo “demo
kratiškai”, pilnateisiai, lai
svai vienas kitam snukius 
daužyti. Muštynė ištiko 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
Lapkričio 13 d.

Po sunkių pastangų, pa
galiau diktatorišku parei
kalavimu grąžinta tvarka.

Muštynė kilo komunis
tams reikalaujant kad vy
riausybė kištųsi į Ispani
jos naminį karą. '

MIRĖ GARSI DAINI
NINKĖ

Hollywood, Cal. — Lapk. 
17 d. čia mirė Ernestine 
Schumann -Heinke, rišame 
pasaulyje per daugel me
tų žinoma, operos daininin
kė. Ji buvo 75 metų am
žiaus.

Vokietijoj uždrausta su
teikti informacijas gimdy
mo kontroliavimui. Taipgi 
bus baudžiami tie kurie 
viešai įžeistų vedybas ir 
motinystę.

Mary Pickford, 40 metų 
amžiaus, garsi filmų artis
tė, susitarė tekėti už artis
to Charles Rogers, 29 m.

ANGLAI SUSIDOMĖ
JO VILNIAUS 

KLAUSIMU
Kaunas. — Kaip teko iš pa

tikimų šaltinių patirti, atitin
kami Londono politiniai sluog- 
sniai, paskutinių Įvykių aky- 
vaizdoj, susidomėjo Lietuvos- 
Lenkijos ginčo klausimu ir 
įieško galimybių tą ginčą lik
viduoti. Ir Lenkų užsienių 
reikalų ministerio kelionė i 
Londoną glaudžiai siejama su 
Londono politinių sluogsnių 
siekimais Lietuvos - Lenkijos 
santikių sureguliavimo klausi
mu. “Sekrn.”

kitais rinkimais statyti sa
vo kandidatų sąrašą. i ta revolveris.

įsikarščiavusių Gimna
zisčių Nuotikiai

Kaunas. — šiomis dienomis 
Surviliškyje buvo sulaikytos 
astuonios Kėdainių gimnazijos 
gimnazistės, kurios norėjo pa
tekti į Sovietų Rusiją. Sulai
kius, jo prisipažino norėjusios 
keliauti į Rusiją susilažinti 
su.... kazokais, apie kuriuos 
daug girdėjusios, bet gyvų re* 
mačiusios^ Pas viena ju ras‘

‘ “Sėkm.”

LIETUVOS KUMPIAI 
GAUNAMI NEW YORKE

I

Kiekvienas Lietuvis Valdomų Dalykų Pardavėjas 
Amerikoje Gali Jų Gauti ir Pardavinėti

Lietuviai mėsos 
pardavėjai gali gauti į 
krautuves Lietuviškų kumpių, 
importuotų iš Lietuvos, gar
sios Lietuvos firmos “Maisto” 
gamybos. Kumpiai yra rūky
ti. be kaulų, sudėti Į dėžes, ir 
labai skanus.

Visi Lietuviai norės tų Lie
tuviškų kumpių paragauti, y- 
pač todėl kad galima pirkti 
svarais, kiek kas nori.

Dabartinio jų gauto siunti
nio virti kumpiai, sudėti i dė
žes su jų natūraliu skystimu, 
sverianti nuo 10 iki 14 svaini" 
kožna dėžė; krautuvninkai ga
li pirkti keisais, už 33c svarui. 
Priešakiniai kumpiai, taip pat 
virti ir sutaisyti, sverianti po 
apie 5 svarus dėžė, keisais par
siduoda po 26c svarui. Ui 
pristatymą iš New Yorko į 
vietą užsimoka pats pirkėjas.

Ta pati kompanija kas mė
nuo gauna siuntinius Lietuviš
kų šviežių šaldytų lašinių, ku
rie smarkiai parsiduoda. Jų 
pirkimas jau praplitęs.

Toliau, kaip jau buvo pra
nešta apie Lietuvos alų, neuž
ilgo ta pati Įstaiga turės par
sitraukus Lietuvos šviesaus ir 
juodo alaus bonkomis, ir kitų 
produktų, kaip saldainių ir tt.

šią informaciją “Dirvos” re
dakcija gavus patiekia Ameri
kos Lietuviams, kad Lietuviai 
biznieriai galėtų pasinaudoti,

sau reikalingų Lie- 
pro.dūktų.

Kurie Lietuviai nori parsi
traukti savo krautuvei keletą 
dėžių Lietuvos kumpių, rašy-i 
kit tuojau informacijų i

,.į
Anchor Shipping Corp.

Mr. John E. Safran, 
95 Broad Street,

New York City.
Rašykit laiškus Angliškai, 

paklauskit kiek jie galės jums 
prisiųsti, ir kaip su jais atsi
lyginti.

•Gavę tų Lietuviškų kumpių 
pavaišinsit savo Lietuvius pir
kėjus ir kartu paremsit Lie
tuvą.

Jeigu atsiras gana pirkėjų, 
ta New Yorko firma padidins 
importą Lietuvos maisto pro
duktų.

šeimininkės nuėjusios Į Lie
tuvių mėsos krautuves parei- 
kalaukit kad jie partrauktų 
jums Lietuviškų kumpių. Nu
neškit jiems šį “Dirvos” nu
meri ir parodykit kur jie gali 
gauti tos jūsų pačių orolių-se- 
serų Lietuvoje augintų kiaulių 
mėsos. Paremšit juos. Ne
laukit kad tik svetimi Lietu
vos ūkių produktus išpirktų ir 
Lietuvai bijnį darytų — musų 
arti milijonas gyvenančių šio
je šalyje daug galim pagelbė
ti Lietuvai patys pirkdami tą 
ką Lietuva turi eksportavi- 
mui. 1

produktų. užsisakyti 
savo Į tuvos

DAUGIAU AMERIKOS DARBININKAMS 
DIDINAMA MOKESČIAI

Tuoj po prezidento rinkimų 
nekuriu didžiųjų industrijų pa- 
siskubinimas kelti darbinin
kams mokestis, skirti bonus ir 
dalinti ekstra dividendus — 
kas reiškia žymų biznių page
rėjimą — tuoj sudarė šimtus 
milijonų dolarių daugiau nau
dai tų kurie to nesitikėjo.

Dvidešimts dvi kompanijos 
paskyrė savo akcininkams di
videndų - $22,381,486 sumoje, 
prie to pridėjus darbininkams 
pakeltų algų sumas ir skiria
mus bonus, susidaro $160,000,- 
000 suma, kuri išeina į apivar- 
tą. Prie to, metų pabaigoje, 
bus paskirta dar daugiau di
videndų ant įvairių akcijų, ku
rie sieks apie $3,000,000,000.

Kompanijos taip pinigus da
lina norėdamos pabėgti nuo 
mokėjimo valdžiai taksų už sa
vo turimus nepadalintus mui
taitis.

Bet tas nedaro blogo: tegul 
tik moka darbininkams ir vi- ■ 
šokiems savo raštinių tarnau
tojams ir viršininkams dau
giau algų ir visokių bonų, ir: 
šalyje bizniai eis gyvai, bus 
darbų, o valdžia savo taksus į 
gaus iš padidėjusių ineigų tų 
kurie gaus daugiau algų ir bo- 
nų.

Po plieno ir geležies ir Ge
neral Motors korporacijų' pa
kėlimo darbininkams algų ir 
paskyrinio bonų, į algų didin
toji] eilę stojo audinyciqs — 
štai prariešanla kad Naujosios 
Anglijos audinyčios keletoje 
įmestu, kaip Providence, Law
rence, Andovėr, Rochester,

N. H., Metheuen, Uxbridge ir 
kituose, pakelė algas bendrai 
imant 33,000 darbininkų.

Prie to, kitos nepriklailso- 
mįos plieno ir geležies kompa
nijos paseka didžiąsias ir pa
skelbė padidinimą darbinin-> 
kinis mokesčių.

iiWarren, Ohio, Thomas Steel 
Co. pakėlė 10 nuoš. mokesties 
savo 9.000 darbininkų.

New Castle, Pa., plieno ir 
geležies darbininkai taip pat 
gaus daugiau mokesčio prade
dant šia savaite. ....

, Kansas City, Western Auto 
i Supply Co. pakėlė 5 nuoš. .al
gas savo darbininkams kurie 

j gaįuna į metus $2.500 ar ma- 
i žiau.

Hartford, Conn., Royal Ty- 
I pewriter Co. pakėlė ąlgas sa- 
į vo 5,000 darbininkų.
i Cumberland, Md., Celanese 
korporacija nutarė padidinti 
algas savo darbininkams su
moje $900,000 į metus.

Is “pas “Savuosius” 
Įklimpo

Kaunas. — Maskvoje suim
tas žinomas komunistas Lie
tuvis Kasperaitis, kuris Lietu
voje savo' laiku už komunist i- 
nį veikimą ir žmogžudys :t 
buvo pasmerktas mirti, vėli 
bausmė pakeista kalėjimu 
gyvos - galvos, o 193:’, met:- ’ 
iškeistas. Į Sovietų Rušiji f 
kalintus Lik tuvius 'kunigus.

Kasperaitis dabar pačių ko- - 
munistų kaltinamas Trockiz- 
mu. “Sekm.’!i.
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PENNSYLVANIJOJE ROCHESTER, N. Y MIRĖ PULKININKAS
A. SVYLAS

Geri

SPRAG

PITTSBURGH
Mirė Tautinis Veikėjas 

Pranas Pikšris

gavo plaučių uždegimą ir už > 
kelių dienų mirė.

šeimininkė apie tai pranešė 
merginos tėvui, kuris raporta
vo policijai ir prasidėjo gaudy
mas tas merginąs lydėjusių 
keturių vyrų.

Darbininkai Gaus Du Milijonu Dolarių Dovanų, ;
Siuvėjų Nepavydėtina Padėtis

su 
d., Pinigų Savininkai 

sišaukit

numušdinėja mokes-j

ir plačiai Amerikos 
srovei. Dalyvaudavo 
Sandaros seimuose ii

Pranas Pikšris persiskyrė 
šiuo pasauliu Lapkričio 7 
tapo palaidotas 10- d. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. . Laidotu
vėmis rūpinosi graboriųs Mar- 
čiulaitis (Venslovas), o visi 
šermenų reikalai buvo priežiū
roje brolio Stasio Pikšrio it 
dviejų pusbrolių Gauranskų.

Pranas Pikšris buvo visiems 
gerai žinomas, nes prigulėjo 
beveik prie visti Pittsburghe 
Lietuviškų draugijų ir dauge
lio jų buvo valdybose. Buvo 
nenuilstantis Sandaros darbuo
tojas, ir kaipo Sandarietis yra 
žinomas 
tautinei 
S‘LA. ir
per tai turėjo plačią pažintį ir 
draugų po visą Ameriką.

Pranas Pikšris buvo neve
dęs, apie 48 metų amžiaus.
tKoi buvo jaunesnis, dirbo 

viešbučiuose, susitaupęs pini
gų. įsisteigė biznį, kuriame ga
na gerai vertėsi. 1930 metais 
aplankė savo'Tėvynę Lietuvą 
kurią taip mylėjo i 
si jos reikalams. Per 
paskutinius metus biznis nėjo 
gerai, ypač kada su kitu buvo 
pusininkai ir nelabai sutiko. 
Tas pakenkė ir jo sveikatai, 
nes galima buvo patėmyt kad 
Pranas perdaug nervavosi. Iš 
to gal jį ir nelaimė buvo pati
kus, nes jis dar anksti perei
tą. pavasari nupuolęs laiptais 
sunkiai susižeidė ir daug krau
jo nustojo. Nuo to laiko jis 
mažai ką ir pasitaisė, ilii pat 
mirties buvo silpnokas.

Taigi Pittsburgho Lietuviai 
neteko dar vieno savo darbuo
tojo • tautiškoje dirvoje, nes P. 
Pikšris labai aktiviai dalyvavo 
visuose svarbesniuose Lietuvių 
reikaluose.

Nesenai buvo palaidotas Ed
vardas Pauražas, kuris 
.buvo plači»i žinomas 
bingumu vietos 
Lietuvių tarpe.;
paliko 
sūnelį.

Taip 
retėja, 
tuvių dalis ir dalyvauja Lietu
viškame veikime, bet tik va
dovaujant ateiviams jie tenu- 
dirba kaip kuriuos darbus. Bet 
kuomet visi ateiviai nusens ar 
išnyks, kas tada su Lietuvišku 
veikimu nutiks? Tuo turėtu
me pasirūpint dabar.

Be šių paminėtų veikėjų, 
nuolat miršta kiti musų vien
taučiai, 
nas po 
Lietuvos 
seserys, 
žiai, retai kam pasiseka sugy
venti senesnių- metų : vos spė
jo pereiti per 40 metų am
žiaus jau žiūrėk ir skiriasi su 
draugais ii- su visais mylimai
siais. Juozas Virbickas.

E.
jauną žmoną

darPavo
kelis

irgi 
dar- 

apielinkės 
Pauražas 
ir maža

sayo

tai musų ateivių eilės
Nors čia augusių Lie-

Lyg rudeni lapai, vie- 
kito krinta musų iš 
atkeliavę broliai ir 

ypač miršta viduram-

Va.'kinai Apkaltinti 
už Merginos Mirti

Lapkričio 1'3 d. tapo areš
tuotas John Laskey, 30 metų 
amžiaus, nuo -17-tos gatvės, ir 
kitas jo draugas, Pete Spu- 
dich. 24 m. amžiaus, nuo 49- 
tos gatvės, pats pasidavė po- 

išgirdęs apie pirmojo 
Jie kaltinami už 
Malloy, 18 metų 
Harmąrville. Ji 

nuo persišaldymo Spalių 
Fries mirtį ji pasisekė 

šeimininkei, pas .kurią 
kad buvo nuvykus su

licijai 
areštavimą, 
mirtį Lauro, 
amžiaus, iš 
mirė 
31 d. 
savo 
dirbo, 
savo drauge, Spalių 26 dieną, 
į Lawrenceville, i šokius, ten 
susipažino su keturiais vaiki
nais, kurie pasisiūlė jas par
vežti namon savo automobiliu. 
Beveždami, sustoję užmiesty
je norėjo jas išgėdinti. Laura 
pagaliau ištruko-nuo jų ir be
veik visa nuoga, nes nuo jog 
bu va —mjd raškyti--visi---jos---lai
bai, pabėgo ilgoką kelią namon 
Šaltu nakties oru. Nuo to ji

Praeitą savaitę vietos Ame
rikoniški laikraščiai pranešė 
kad šio miesto didžiausia iš- 
dirbystė, Eastman Co. pasky
rė virš $2,000,000 padalinimui 
savo darbininkams Tai pir
mutinė Rochesteryje kompan1!-At~ Ja parodanti žmoniškumą. Rei- 

■ škia, kur krikščioniško kryps
nio darbdaviai tie greičiau ir 
sąžiniškiau su darbininkais 

Kuomet laike depresijos už- skaitosi.
sidarė Pėniisvlvaniijoje kelioli- Bet kaip vietos rūbų siuvy- 
ka bankų, kartu su bankų už- ] kloše, kur išimtinai beveik žy- 
sidarymu dingo ir dalis jų de- dai šeimininkauja, tai Dievuli 
pozitorių. Vieni išvažinėjo į susimilk ant jų darbininkų -— 
kitus miestus, kiti gal nežino 
nieko apie tai, ir nehtsiima iš 
tų bankų jiems priklausančias 
uždarytų sumų dalis, kurios 
po biskį išmokamos.

Visoje valstijoje tūkstančiai 
.iepozitorių neatsišaukė ir ban
kuose stovi jiems priklausan
ti dalis pinigų. Jei tie depo- 
litoriai neatsišauks jų pinigai 
>us atiduoti į valstijos iždą ir 
tada jų nebus galima gauti.

Visoje valstijoje tokių pini
gų yra $786,894.

Pittsburgho srityje užsida
riusių bankų depozitoriamš 
yra gatavai pasiimti bendra 
$194,742 suma.

Philadelphįjos, didžiulio ban
ko Bankers Trust Company 
lepozitoriai gali gati $147,968. 

Jei Lietuviai turi uždarytų 
pinigų kuriame nors Pennsyl- 
ranijos banke privalo pasirū
pinti savo dalį pasiimti. Pini
gai duodasi proporcionališkai 
sulyg buvusio depozito sumos 
didumo, ir mokasi kaip tiktai 
’ikviduojaši bankų turtai.

asmenų, 
tis, ir sako prieš Kalėdas ža-I 
da duoti darbininkams bonus. 
Argi reikia skaudesnio pasity
čiojimo iš suvargusių darbinin- [ 
kų? O juk Bonds suvykla y-i 
patingai Chapmano globojama.

Ant. žiemys.

SMULKIOS ŽINELĖS

BANDITAI APIPLĖ
ŠĖ GEMBLERIUS

Pittsburghe, North Side 
lyje, Lapk. 14 į 15 naktį 
tuoni sunkiai apsiginklavę 
šikai įsiveržė į 22nd Ward 
itical and Social Club, 118 
deral st., atėmė iš ten buvusių 
susirinkusių svečių 
Vienas svečias neteko

Banditus įleido jų

da- 
aš- 
plė-. 
Po-I 
Fe-

$25,000. 
$22,000.

vienas j 
draugas, kuris iš vakaro buvo 
tame klube ir kai atėjo vidur- 
laktis, ėjo laukan. Kaip tik 
jam išeinant atidarė duris, iš 
’auko tuo tarpu Įsiveržė už- 
niolikai ir panaudodami kul
kosvaidį ir revolverius surikia
vo svečius, vyrams .įsakė nu
jauti kelines, ir visus apiplė
šę pabėgo.

Už šitą nukentėjo to dis- 
trikto policijos inspektorius 
Joseph L. Walker, kuris buvo 
atstatytas iš -savo pareigų del 
;o kad -“nežinojo” jog jo dis- 
trikte buvo toks gemblerystės 
klubas. --

DAR KETURI UŽMUŠTA
Pittsburgho srityje šį sek- 

nadierį automobilių nelaimėse 
užmušta keturi asmenys, taiqi 
jų viena 15 metų mergaitė, 
užmušta einant į bažnyčią, ir 
trys vyrai, vienas jų ugniage
sių kapitonas, John J. O’Mal
ley. iš Lawrenceville.

Viso nuo pradžios metų šy- 
met užmuštų skaičius pasiekė 
269: iš jų 117 pačiame 
te ir 152 apskrityje.

mies

to

Lapk.

numušta jiems algos iki negir
dėtai žemo laipsnio. Pavyz
džiui, daugumas aukštos kla
sės kišenių siuvėjų uždirba že
miau $20 į savaitę, o jų nor- 
malis savaitinis uždarbis turi 
būti $36. žmoniškesnėse siu
vyklose greitieji kišeniniai už
dirba ir iki $45 į savaitę. Bet 
į tokias vietas ar visi paklius: 
ten .dilba tik Amalgamated 
Unijos diktatorių Sidney ir 
Hillman ir vietinio jų pagel- 
biniriko Chapman tautiečiai ir 
dalis tų, kad ir kitų tautų, ku
rie visu atsidavimu Hillmanui 
ir Chapmanui tūpčioja. Gi 
siuvėjai norėdami savistoviai 
elgtis, nelinkę žydams vergiš
kai pataikauti, turi daug nu
kentėti.

Jei yra reikalas su Chap- 
manu matytis apie darbą, prie 
jo negalima prieiti, didžiausias 
biurokratas.

Kitados, eile metų atgal, kai 
per tris metus Krasnam Selo 
taikydavosi per vasarą matyti 
patį Rusijos carą Nikalojų II. 
girdėdavom jo nepaprastai 
lonią kalbą į kareivius, tai 
bar palyginus dabartinių 
vėjų Amalgamated Unijos 
dų žydų elgėsi su eiliniais 
riais žmogų net šiurpas 
purto, šie žydai, gal but 
skudurninkų vaikai, per save 
gudrąimą ar gal unijos narių 
žioplumą, j viršininkus įsigavę 
turi tiek drąsos tuos darbinin
kus kurie jiems taip riebias al
gas moka, savo pastumdėliais 
laikyti -. ir nežmoniškai išnau
doti.

Jei kas' per tris ai- daugiau 
metų buvo bedarbės verpste 
įsuktas į miesto pašalpos ėmė
jus, aišku kad tokis darbinin
kas negalėjo Į uniją savo mė
nesini!] duoklių užsimokėti. O 
dabar kaip kurie kad ir labai 
menkos vertės darbelius 
unijos raštinę gavę, turi 
savaitė mokėti po $1,75. 
mokestį bosai išima iš 
jei darbininkas uždirba į sa
vaitę $5.75 ir turi 5 ar 6 na
rių šeimą.

Unijos vadai visai nesirūpi
na ką to nelaimingo žmogaus 
šeima valgys ar kuo apsirė- 
dys. Tai tau ir žydiška su
vargusioms darbininkams glo
ba.

Jau iki šiol Amerikos val
džios nekoks nusistatymas į 
darbininkų reikalus buvo, bet 
visgi valdžia kokiame atsitiki
me leido nuo darbininkų imti 
10-tą nuošimtį kas virš 
Geroji unija labai daug

ir valdžią. O kur dai 
priediniai uždėti mokes- 

Tai argi čia matosi kad 
unijos rėksniams rupi 

kiek darbininkų reika- 
Kažin ar nebūtų gerai

1 isų miestų siuvėjai uni- 
nariai prądėtų šauktis Į

ŠUNĖS SUDRASKĖ 
AVIŲ

Waynesburg, Pa. — 
12, laike medžioklės šunės pa
likę savo vejamus laukinius i 
gyvulėlius, užpuolė ant ūkinin
ko Sproat avių, kurių 40 sti-

SUDEGĖ PENKI VAIKAI
Mažame ang- 

čia

ma
da- 

ąiu-

na- 
su- 
t ik

per

Tą

lenke 
visokį 
čia i.
tiems 
nors 
lai ?

$12.
pra-

Irwin, Pa.
liakasių namelyj® netoli 
sudegė penki angliakasio Gu- 
banico Vaikai, keturi jaunesni, 
o vienas 21 metų amžiaus. Pa-i rno. 
tys tėvai iš ugnies išspruko.

YOUNGSTOWN. O
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

BAZARĄŠ
Lietuvių šv. Pranciškaus pa

rapijos komitetas rengia ba- 
zarą parapiios naudai, 
ras tęsis visą savaitę, 
dant 'Lapkričio 22 ir 
29-tą. Viskas atsibus 
jos salėje. Visi vietos 
viai

jos 
federalę valdžią, tuomet grei
čiau Įsteigtų naują tvirtą N. 
R. A., toji daug geriau darbi
ninkus globoja negu tie apsi
metėliai darbininkų prieteliais.

Labai negerai daro Lietuviai 
ir kilį profesionalai krikščio
niško ; ar tautinio nusistatymo 
palikdami darbininkus globoti 
Žydanįs ii- socialistams bei 
komunistams, nes tie visi gai
valai eina prie vienodo tikslo, 
būtent darbininkų išnaudoji- 

Tki šiol .musų profesiona
lų diduma laikė sau pažemini
mu darbuotis darbininku už
stoji mo reikalu. Tegul jie da
bar rausta iš sarmatos pama
tę kad Amerikos kilnus Pre 
zidentas' F. D. Roosevelt taip 

’nuoširdžiai 
sidarbavo.
sidaiba vintas 
garbei, bet dar 
bes jam suteiki 
ii- trečiaeilių profesionalų tu
rėtų būti tiesioginė pareiga 

j j dirbti darbininkų gerovei, nes 
i jie visi iš tos pačios klasės ki
lę ir patys iš darbininkų pra
gyvena.

Praeitame “Dirvos” nume
ryje minėjau kad dvi vyriškų 
rūbų siuvyklos. Levine ir Mi
chel S. Stearns nunlušė kai ku-

patoje linkmėje
Tas jo kilnus pa- 

nepakenkė jo 
daugiau gar- 

Tai antra-Baza- 
prade- 
baigsis 
parapi- 
Lietu- 

kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

SUSITAIKĖ. 7,500 Carne- 
gie-lllinois plieno korporacijos 
darbininkų Youngstowno dirb- --------
tuvėse--susitarė—su- -kompanija į riems savo darbininkams algas_. 
naujų algų klatlsirne, gaudami1 Dabar girdisi kad ir kita didele 
10 ntioš. mokesčio daugiau. ‘ siuvykla, kur dirba apie 1,800

Į Kaunas. — Spalių 26 d.! vė
lai vakare savo bute Marijam
polėje staiga mirė ten stovin
čio IX-to pėstininkų pulko va
das Pulkininkas A. Svylas. Ve
lionis buvo 43 metų amžiaus, 
Lietuvos karjuomenės kurėjas- 
savanoris, dalyvavęs nepri
klausomybės kovos lauke ir 
už narsumą apdovanotas visa 
eile garbės ženklų.

Pulk. A. Svylas Lietuvos 
kariuomenėjd turėjo gero, do
ro ir sąžiningo kario vardą, 
todėl jo mirtis sujaudino visus į 
Lietuvos karius. Velionis su ■ 
didelėmis iškilmėmis palaidp-

! tas Marijampolėje. Jo mirties] 
dieną visos Lietuvos kariškos 

ši i ištaigos buvo iškabinusios pu-

Pagveikinkit savuosius Lietuvoje — Lietuviškai!

SVEIKINIMAI KALĖDOMS
j Gražus paveiksluoti Lietuviški Kalėdiniai ir 1937 Metams 
Sveikinimai -4- tinkami siųsti i Lietuvą ir draugams čia pat.

6 Įvairių vaizdelių laiškai —7 už 30c
Visi su vokais-konvertliis. Mažiau 6 nesiunčiania.

Romualdo ir LeOsės Vaikš-I 
nelių sūnūs Juozas, gabus mo- ‘ 
kinys, pabaigęs pereitą pava
sarį aukštesnęję mokyklą, i.. . 
rudenį pradėjo lankyti Akrono1 siau stiebo nuleistas gedulin- 
Universitetą. Jisai mokinda- gas tautines vėliavas. Jsb. j 
masis ir dirba Goodrich gu
mų dirbtuvėje, padengimui sa
vo mokslo lėšų. Juozas 
riai užsilaiko, Įtemptai 
juoja, ir kalba gražiai 
viškai.

Vienatinė rLietuvaitė, 
Biruta Baubliutė (Baltrunaitė) 

jau yra trečiame 
Akrono Universitete, 
universitetą ir

pado- WASHINGTON, D. 
studi-
L'ietu-

C.

PAAIŠKINIMAS APIE KALENDORIUS
Seni “Dirvos” skaitytojai tėmykit: Jus gaunat vie
ną Kalendorių dykai, bet knygų suvedimui, taksams 
ir persiuntimo kaštams jus privalot prisiųsti 10c, 
Kalendorius duodasi tik tiems kurie moka $2.00.

“Dirvos” Administracija.
Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

STIBAUGAS 
ilUKIA GERE 
GU I “DISK1 

Aną penktadier 
asavogerb. Šon 
a Į Lietunų 
at žuvies ir už 
i alučio, kad to 
i.finiu budu, c 
alonumą sau, ] 

’ r Lietuvių salę, 
iyvlandiečiai re 
aro kulturini cei 
Sėdžiu prie sta^ 

aujam su kitais i 
a rėmėjais, kurii 
Simla kitaip sa 
iaptikvalgydam 
j žuvį ir gerdam 
Nagi štai kur 1 

sręs, ateina pri 
imagas Stepas.
-Sveikas, Step 

atėmęs 1 Ir tu a 
sat Lietuvių sal 
žkau aš.
- Kam man j 

nes darbininkai t 
u salę,-sako ji

-Savo? Ką šn 
jai. Jus jokios sa 

, neturit, tu tik gir 
rėdm paniekint 
iru Lietuvių, — s
- Ugi ant Seve 
rta musų da: 
if ten mes laiko 
® susirinkimus,
j

-Aš žinau kad 
i savo sueigas 
ifmžydo, ne ji 
'aki!, kaip tu 
įrenkat iš Lietir 
®ku pinigus, l 
isdat Žydams, — 
i
- Mes nežiūrim 

atos kas yra, me 
Apripažystam, — s
- Čia tai meluoji

- Jus perdaug 
Jtat tautas, ypa 
ietuvių tautą, ir 112 

j® atsišalint nuo 
fhu aš.
- Mes visai niek 

h su Lietuvių tai 
srim ir nenorim tu 
ižo jis.
-Nenorit? Tai 1 

»ji Lietimų taute 
i jūsų atsikratyt: 
Jiu minta jūsų va 
'Jokias meklioryste 
ifjat tik tarp savo 
iioniiĮ. Nueikit pa 
akų pas žydą, jis 
bris parodys, o Li 
šrbininkus prisimy 
aodojat, — sakau
- Mes neišnaudo 
i šviečiam, norim 
Ji Lietuvius sus 
šais ir prirengt ju< 
iroletaro revoliueij 
ako jis.
- Matai, ir vėl t: 

lietuvius kalbi: 1 
te jų nepabėgi. 1 
ai aš nežinau ko ’

■ Si ŠĮ vakarą j salę? 
te aš.
- Na o ko? — sa
- Nagi išlaimėt t 
fe kuriuos Lietui 
jo h’ jau kelinta 
fes neišlaimi, —

“DIRVA” RAŠĖ TEISINGAI
Kai Detroito Kun. Coughlin 

pradėjo sakyti politiškus “pa
mokslus” per radio, nemažai 
ir Lietuvių liko jo pasekėjais, 
tikėdami kad Kun. Coughlin 
yra darbiniiikų geradėjas.

Tačiau “Dirva” jau pernai 
yra padarius keletą pastabų 
kad tas kunigas nėra tokiu 
gerą velijančiu 
kalba.
prieš

Bet 
dėjo 
prieš 
suprato jo 
tiką. Dabar 
kad “Dirva” numatė to 
go tikslus ir teisingai 
apie jo veidmainystes.

Dabar yra proga užsirašyti 
sau bei saviškiams į 
kaip Kalėdinę dova

ną. Kurie skaito “Dirvą” Lie
tuvoje, yra dideliai dėkingi 
tiems kurie ją užrašo.

Svarbu ir štai kas: 
dabar užsirašysit dar 
ir dovanų puikų didelį 
“Dirvos” 
tams, 
no apielinkės 
užsirašyti per
PRIEŠINOSI

Prieš prezidento 
Republikonų partijos palaiky
tojai gąsdino datbininkus sa
kydami, jei Roosevelt liks vėl 
išrinktu tai bus sumažinta dar
bininkams algos. Bet Roose- 
veltui rinkimus laimėjus, jau 
antrytojaus nekurtos dirbtu
vės pakėlė algas, kitos kelia, j 

daugelis kitų rengiasi kelti 
prašymo. “D.'

NAUJAS LIETUVOS GENE
RALINIS KONSULAS

PAGERBTAS
New Jersey Lietuvių Preky

bos Butas naujam Lietuvos 
Generaliniam Konsului Pulk. J. 
Budriui pagerbti surengė ban
ketą Hotel Douglas, Newarke. 
Lapkričio 8 d. Bankete daly
vavo virš šimtas žmonių.

Brooklyno ir New Vorko 
Lietuvių inteligentija taipgi 
bankete skaitlingai dalyvavo, 
kaip tai: Dr. Misevičius su 
žmona, Dr. A. šliupaitė, Šed- 
lauskai. Strumskiai, Buivydai, 
Šimėnai, Strimaičiai ir p-lė 
Strimaitytė, Simučiai, Klinga, 
Valaičiai, Schegaus, Sinušienė 
ir sūnūs Vladas ii- Atkoeaičiai.

Dr. Misevičius, kartu su sa
vo žmona ir Dr. šliupaitė, at
vežė garbės svetį Pulk. J. Bu
dri ir p. Budrienę į Trečiokų 
namus ii- iš čia kartu su ki
tais svečiais nuvažiavo į vieš
butį, kur buvo susirinkę dau
giau banketo dalyvių.

Ineinant į banketo salę, gar
bės svečias su žmona buvo su
tikti N. J. L. P. B. pirmininko 
Adv.'C. F. Paulausko ir ren
gimo ' komisijos piimiininko A. 
S. Trečioko, Konsului pasiro
džius salėje visi svečiai susto
jo ir priėmė gausiu rankų plo
jimu.

Salėje pievesavo dvi didelės 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Prof. J. Žilevičius pianu užve
dė Lietuvos Himną ir visi su
stoję sugiedojo.

Baigiant valgyti, N. J. L. 
P. B. pirmininkas Adv. Pau
lauskas atidarydamas kalbų 
programą pasveikino poną kon
sulą ir jo žmoną vardu savo 
organizacijos ir pirmą papra
šė pasakyti keletą žodžių tos 
organizacijos sekretorių nota
rą A. S. Trečioką. Vėliau kal
bėjo vietos klebonas Kun. I. 
Kelmelis, Generalinio Konsula
to sekretorius A. Simutis, J. 
Žilevičius, vice konsulas P. 
Daužvardis ir paskutinis pats 

į garbės svečias. Pulk. J. Bud- 
rys. Tarp kalbų p-lė Šlekaity- 
tė pianu Įiaskambino keletą

KRAŠTO malonių dalykėlių.
šaltas ir Sudarymui trumpo kalbų 

progranio, šiame bankete ne
buvo perstatinėta bendrai kas 

pagerėjo, ] įvl..t koks veikėjas, kaip pa- 
i musų banketuose bu

na. taigi turėta daugiau laiko 
pasišokimui ir asmeniškiems 

j pasikalbėjimams. Tas ypač pa- 
„2.0 jaunesniems dalyviams.

praėjo

LIETUVIŲ JUDĖJIMAS 
SOSTINĖJE

Amerikos Lietuvių Klubas, 
Washington, D. C., susirinko 
Lapkričio 8 d., Knights of .Co
lumbus salėje, pirmam šio ru- 

Į dens posėdžiui. Susirinkimą 
°Ta.ziai' atidarė pirmininkas Dr. John 
užsilai- Brazinsky, po maldai, kurią 

atliko Kun. Juozas Giedra.
Susirinkime visi nariai link- 

įsmai sveikino savo narį, Juozą 
, Gabi’ilavičių, kuris buvo ligo
nis per pereitas šešias savai- 

, tęs.
P-lė Ona B. Pepas, rengimų 

komisijos pirmininke, išdavė 
raportą apie klubo buvusį iš
važiavimą vasarą į Beverly 
Beach.

Kitos komisijos davė įneši- 
Į mą pradėti darbuotis gavimui 
Amerikos valdžios pripažinimo 

s N e p r i k lausomybės 
Vasario 16-tai. Dr. J.

• ir Kun. Giedra de
da Visas pastangas tokio prL 
pažinimo gavimui.

Visiems nariams pranešta 
jog- Knights of Columbus kvie
čia Klubą vėl surengti Lietu
višką programą pradžioje at
einančių metų, kas buvo labai 
pasekmingai padaryta pereitą 
G.gūžės 10-tą, Motinos Dieno
je. Surengimų komisija pasi
ryžo surengti programą Vasa
rio 16-tai, kuri diena yra bran
gi visiems Lietuviams.

Išrinktą komisija surengi
mui vakarinių pamokų klubo 
nariams, kad galėtų prasimo
kyti kalbėti ir rašyti geriau 
Lietuviškai. Pereitą žiemą li
pa vasarį pamokos buvo laiko
ma vieną kartą Į savaitę. At
stovybės name, kur labai nuo
sekliai pamokas davė Pasiun
tinybės sekretorius Dr. Mikas 
Bagdonas,

Į Klubą Įsirašė šeši nauji 
nariai. Po susirinkimo, visi

Ji 
kartu 

dirbtu-I

2 d. lankėsi

šį rudenį 
kurse 
lanko 
dirba Goodrich gumų
vės raštinėje. Kalba 
Lietuviškai, ■ prakilniai 
ko, ir yra visų mylima.

P-lė Vanda Slivinskaitė sto
jo mokytis į biznio kolegiją. 
Jai mokslas sekasi gerai. Ji 
/ra prakilni mergaite ir yra 
visų mylima.

■■ Pas Antaną ir Veroniką Ru
džius Lapkričio
brangus svečiai iš Pittsburgh, 
Pa,: vyro sesuo 
vyru Kaziu Cigeliai. Paviešė
ję keletą dienų, patenkinti ap- 
'eido Akrcną.,

Taip pat iš-<New Yorko val
stijos. svečiuosna atsilankė p.; Lietuvos 
Ritdžio sesers duktė, Izabelė 1 ,1:,-- 
Harris. Jie lydlmkė didžiules ( j»razinsky 
gumų dirbtuves, pp. Bukolus j 
ir kitus. Jiems labai patiko 
p. Rudžių ir. draugų vaišingu
mas, ir Akrono miestas. Pa
tenkinti išvažiavo atgal.

Kalnas.

Mare su savo

Sugavo Du Plėšikus
Akrono vidurmiestyje Lapk.; 

16 d. tapo sugauti du banditai Į 
kurie norėjo pagrobti polici- 
jantą ir gal but nužudyti, iš
sivežę už miesto.

Atsitikimas buvo toks.
Du policijąntai važinėdami 

mieste patėmijo automobilį ku
ris buvo raportuota pavogtas. 
Sulaikę tą automobilį ir tris 
jame buvusius vyrukus, nėra- i 
dę prie jų ginklų, gabeno juos 
policijos stotiii, į jų automobi
lį įsėsdamas vienas policijan- 
tas, o kitas savo automobiliu 
sekdamas paskui.

Banditai tuoj išsiėmė iš po 
sėdynių revolverius ir atkišę 
į su jais buvusį policijantą įsa
kė jam smarkiai važiuoti tik
slu pabėgti niio lydėtojo. Jei- i . . .
gu butu spėję pabėgti, jie bu- noi’iai praleido linksmą valan
ti! tą policijantą išvežę į lau- dą ten pat Knights of Colum- 
kus ir nušovę ar kaip sūžeidę j bus salėje, j u “bowling alley”, 
ir palikę, A-*----—
tas supratęs kad pirmame au
tomobilyje kąs nors negerai,] 
nes jis smarkiai važiuoja, pra
dėjo jį vytis.' Davijus, v' 
banditas atkišo revolverį Į jį, 
bet viduje buvęs policijantaš 
smogęs jam'per ranką jo re
volverį išmušė. Du policijau
tai liko prieš' du vyru, nes vie
nas jų draugas tuoj šoko i 
automobilio ir pabėgo. i r

Suimti, jie pasisakė paeiną 
iš Canton, O. Jie vardus pa
sidavė John Nosie, arba Steve 
Symanski, ir George Popa ai> 
ba George Bolovan.

Prie jų rasta šimtai dolarių 
pinigų. Jie klausinėjami apie 
pastabose dienose įvykusius 
apiplėšimus biznio vietų Ak
ron e„ Youngstowne, Cantone 
ir kituose miestuose.

Panašiu budu kelį metai at- Conn., iki 1968-9 metu su sa- j 
gal buvo nužudytas polici į au
tas Clevelande, kuomet su ban
ditu sėdo važiuoti jį areštavęs.

Ąntrasis ^jiolicijan- £jutumet matę kaip šio klubo 
panelės moka boles raičioti 

Kitas susirinkimas bus pra- 
vienas džioje Gruodžio ir tai bus pra- 

' jj> džia klubo šios žiemos pramo- ' • > gų. 
Kurie norit sužinoti daugiau 

apie Amerikos Lietuvių Klubą, 
įš Washington, D. C., kreipkitės 

į klubo raštininkę: Miss Leo- 
rore Si c nu ta, Apt. 12, 1726 
17th St. N. W„ Washington, 
D. C. ( J. Wnicikauskas.

JĮEŠKOMAS Vincas Jozėnasi 
taipgi žinomas kaip Vincas Jo-' 
siunas, paeinąs iš Gaišimu k., ] 
Linkuvos vals., Šiaulių apsk 
V. Jozėnas gyveno Waterbury

Nekurie 
“Dirvą“, 
kai Kun. 

šmeižti Prez. 
rinkimus.

veidmainišką 
Lietuviai

kaip jisai n įl
ūš tai rūstavo

Coughlin pra- 
Roosevelią 

darbininkai 
poli- 
sako

1 • Ikum-
rašė

“Dirvą“ 
Lietuvą,

ir
be

kurie 
gausit 
sieninį 

kalendorių 1937 me-
Daytonieeiai ir Dayto- 

Lietuviai galite 
J. A. Urboną.
ROOSEVELTUI 

rinkimus,

Rcp.

CHICAGO, ILL.

RASTAS NUŠAUTAS . . 
BANKIERIUS

Lapkričio 16 d. prie Munroe 
Falls and Cuyahoga upės til
to rastas automobilyje nušau
tas Albert J. Albright, kuris 
pasirodė ’ esąs Masšillon,' Ohio, 
banko knygvedis. Išrodo kad 
jis buvo nužudytas.

vo broliu Juozuo Jozėnu. Po 
tam išvažiavo ir nuo tų metų 
nežinia kur

Jis pats, 
šlatikia, r,_  _
šio brolio palikimų dalis, 
kuris skaitytojų pažinojo Vin
ca Juzėną ir žino km- jis ran
dasi, j.eigu .gyvas, arba, i ei ži
no kad jap miręs, malonės pra
nešti. . ........ .... Į : (4Š£

Adv. C.-JL Lukošius . : 
20 East Main Street, 

Waterbury, Conn.

randasi.
jei gyvas, teatsi- 

nes jam. liko io miru- 
Jei

ŠIS-TAS Iš MUSŲ
Chicagoj oras jau 

pasirodė sniego.
Dai bai biskį irgi 

taigi ir bizniai pradeda geriau prastai 
eiti kaip tik pis žmones atsi
rado pinigų. Bet pragyveni
mas h bai pabrango.
ta ir nuomos ir namų kainos 
kyla.
‘ Per depresiją daug ir Lietu
vių prarado savo namus, ne
galėdami išsimokėti nei nuo
šimčių nei taksų. Kurie išlai
kė savo namuo nuo praradimo 

| dabar džiaugiasi.
I šymet Chicegoje daug veda- 
j si Lietuvių, mat atsiliepia ge
resni laikai.

Lietuviai po prezidento rin- 
1 kimų dabar vieni kitų sarma- 
tijasi. Laike rinkimų propa
gandos net per radio vieni ki-

I tus “judošiais” vadino, iš 
| didelio įsikarščiavimo.

. Unijos šymet ėmė dalyvu- 
mą prezidento rinkimuose — 
darbavosi už Rooseveltą. Dar
bininkai pamatė kad jie turi 
spėkos: Gal ateityje organi
zuoti darbininkai statys savo 
kandidatus į valstijų ir fede
ralę valdžių. Pagyvensim pa
matysim. Paprusio žemaitis.

Brangs-

to

---- J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O

Bendrai, banketas 
smagioje nuotaikoje.

SPRINGFIELD

T-ka,

O.
Lie-LINKSMAS BALIUS.

tuvos Simų ii' Dukterų drau
gystė rengia linksmą balių 
šeštadienio vakare, Lapkričio 
28, Labor Temple salėje. Šo
kiams gros p-lės C. Melašiutės 
orkestras iš Daytono. Kvie
čiami visi Lietuviai, vietos, 
Daytono, ii- Columbus atsilan
kyti į musu balių.

F. Kripas, Pirmininkas.

bąlių

AIR DOCK INN
AKRONO LIETUVIŲ 

UŽEIGA 
Garantuota tiktai

S t i p r u s Alų s
V ynas E 1 i u s 

! IDykai Dovanos 1! 
1563 Triplett Blvd, 
(priešais Airportą) 

Akron, Ohio

_____



Gerb

SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS IŠ
ŠAUKIA GERB. SPRA
GILĄ I “DISKUCIJAS”
Aną penktadienio vakarą 

su savo gerb. Šonkauliu nu
einu Į Lietuvių salę užsi- 
kęst žuvies ir užsigert ru
do alučio, kad tokiu netie
sioginiu būdu, daryramas
malonumą sau, parengčiau 
ir Lietuvių salę, kurią visi 
Klyvlandiečiai remia kaip 
savo kulturini centrą.

Sėdžiu prie stalo ir juo
kaujam su kitais gerais sa
lės rėmėjais, kurie irgi ne
sutinka kitaip salės remti 
kaip tik valgydami spirgin-' 
tą žuvį ir gerdami alų.

Nagi štai kur buvęs ne
buvęs, ateina prie manęs 
draugas Stepas.

— Sveikas, Stepai, senai 
matėmės! Ir tu atėjai pa- 
remt Lietuvių salę, a? — 
sakau aš.

— Kam man ją remt; 
mes darbininkai turim sa-i 
vo salę, — sako jis.

— Savo? Ką šneki, Ste
pai. Jus jokios savo salės1 
neturit, tu tik giriesi, no
rėdamas paniekint kas yra 
tikrų Lietuvių, — sakau aš.

— Ugi ant Seventynain, sistatymais nesutiksiu, ir, 
ten yra musų darbininkų kaip daugybė kitų darbi- 
salė, ten mes laikom visus: ninku, nesutinku kad tu 
savo susirinkimus, — sako darbininkų vardu kalbė
lis. turn, — sakau aš.

— Aš žinau kad jus ten, — Aš turiu teisę darbi- 
laikot savo sueigas, bet ta ninku vardu kalbėt, mes 
salė yra Žydo, ne jūsų dar- kovojam už darbininkų rei- 
bininkų, kaip tu giriesi, kalus! — sako jis.
Jus renkat iš Lietuvių dar? j — Ne, Stepai, tu ir kiti 
bininkų pinigus, bet ati-' tokie, neko vo j at už darbi- 
duodat Žydams, — sakaui ninku reikalus, bet džiau- 
aš. i giatės kad dar raudat ga-

— Mes nežiūrim kokios na žioplių, kuriuos ir iš
tautęs kas yra, mes tautų naudojat kur tik pasisu- 
nepripažystam, — sako jis.! kat. Taigi aš, kaipo darbi-

— Čia tai meluoji, drau- ninkas, protestuoju prieš 
guti. Jus perdaug pripa- tai. Tu gali kalbėt vienos 
žystat tautas, ypač savo labai aklos srovės vardu, 
Lietuvių tautą, ir užtai ne- sufanatikėjusių komunistų 
galit atsišalint nuo jos, — vardu, bet niekad ne dar- 
sakau aš.

— Mes visai nieko ben
dro su Lietuvių tauta ne
turim ir nenorim turėt, — 
sako jis.

— Nenorit ? Tai vėl me
luoji. Lietuvių tauta nega
li jūsų atsikratyt: iš Lie-1 
tuvių minta jūsų vadai, ir 
visokias mekliorystes vari
nėjat tik tarp savo tautos 
žmonių. Nueikit paprašyt 
aukų pas Žydą, jis jums 
duris parodys, o Lietuvius 
darbininkus prisimygę iš- i 
naudojat, — sakau aš.

— Mes neišnaudojam, o i 
tik šviečiam, norim pada
ryt Lietuvius susipratu
siais ir prirengt juos prie 
proletaro revoliucijos, — 
sako jis.

— Matai, ir vėl tik apie 
Lietuvius kalbi: niekaip, 
nuo jų nepabėgi. Tu ma-į 
nai aš nežinau ko tu atė
jai ši vakarą Į salę? — sa
kau aš.

— Na o ko? — sako jis.
— Nagi išlaimėt tuos pi

nigus kuriuos Lietuviai su
dėjo ir jau kelinta savaitė 
niekas neišlaimi, — sakau 
aš.

vr —war

Na o kas tame, blo- bininkų vardu, ir liaukis

— Kas blogo? Štai kas. 
Nuo pat pradžių kaip tik 
salė pradėjo rengti šitas 
vakaruškas, kada būdavo 
leidžiama po $2.50 tai nei 
tavęs nei tavo draugučių 
čia nesimatė. Dabar kada 
fondas suaugo iki arti dvi
dešimts dolarių, jus subė- 
got pasigriebi tuos pini-

darbininkus mulkinęs ir 
juos “atstovavęs”, — sa
kau aš.

— Jus fašistai irgi neat- 
stovaujat darbininkų, jus 
palaikot kapitalizmą ir tuo 
remiat darbininkų išnau
dojimą, — sako jis.

— Nuo kapitalizmo ir 
jus nepabėgot, tą parodo 
tavo atdzimbinimas čia ši 
vakarą tikslu laimėt tuos 
“fašistų” sudėtus dolarius. 
Pats gerai žinai, kuris tik 
darbininkas susipratęs tas 
neina prie jūsų ir nesiduo
da mulkint. Tokiam ir gy
venimas smagesnis ir jis 
nemato tų baubų kokiems 
tamsus jūsų sumulkinti 
žmonės tiki, — sakau aš.

— Drauge, aš su tavim 
nesutinku. Aš iššaukiu ta
ve Į “diskucijas”, kad pa
siaiškintum darbininkams 
kodėl tu fašizmą garbini, 
— sako jis.

| gus. Bet aš visą vakarą Į 
tave ir tavo draugus žiū
riu: slampinėjat po kam
pus ir laukiat kada bus lai
mėjimo traukimas, bet nei 
vienas nei stiklo alaus ne- 
nusiperkat, — sakau aš.

— Mes nenorim remt jū
sų fašistišką Įstaigą, — sa
ko jis.

— Bet “fašistiški” dola- 
riai jums malonus, kiek
vienas kaklą ištempęs lau
kiat ar neištrauks jūsų nu
meri. Kodėl esat tokie be
gėdžiai? — sakau aš.

— Drauge, mes laikomės 
savo darbininkiško nusista
tymo, neremti kas fašistiš
ka, — sako jis.

— Žioplink tu Stalino: 
kokią tu turi teisę kalbėt 
“mes darbininkai”? Aš ir
gi esu darbininkas, bet aš 
niekad su tavo kvailais nu-

’ — Mielai sutinku su ta
vim diskusuoti ir noriu iš
aiškint tau ir kitiems to
kiems kaip tu suklaidin
tiems gaivalams kaip gud
riai jūsų vadai darbinin
kams akis muilina ir juos 
išnaudoja, — sakau aš.

— O aš tau Įrodysiu kad 
tu, drauge, klysti, ir prirū
dysiu kaip fašistai darbi
ninkams kenksmingi, — 
sako jis.

— Na tai kur, Stepai, 
musų diskusijos Įvyks? — 
sakau aš.

— Darbininkų salėj, — 
sako jis.

— Ne, aš nesutinku eiti 
Į Žydų salę, aš noriu dis
kusuoti Lietuvių salėje, lai 
Lietuviai uždirba, — sakau 
aš.

— Na tai tuščia jo, aš 
nusileisiu. Tuoj paimkim 
salę kuriam nors vakarui 
ir paskellbkim diskucijas, 
— sako jis.

— Gerai, bet žiūrėk ne
užsakyk salę melagingai 
keno kito vardu, del to kad 
bus diskusijos tavo su ma
nim, — sakau aš.

— Drauge, gal diskuci- 
j'as rengtume kokių kitų 
garsesnių žmonių vardu, 
gal daugiau publikos atei
tų? — sako jis.

— Jau pradedi savo “su- 
sipratėlio” apgavingumą: 
aš diskusuosiu su tavim ir 
man nereikia, niekeno kito 
vardu remtis, — sakau aš.

— Orait, drauge, tegul 
bus ir taip, — sako jis.

— Na tai ir sutarta.

Sėsk jeigu nori, užfundy- 
siu stiklą alaus, matau sei
lę ryji, — sakau aš.

— Jeigu užfundysi tai 
išgersiu, — sako jis.

Bus: Gerb. Spragilo ir 
draugo Stepo diskusijos.

Vėl: Lietuva Spalvuotose Filiuose!
DU Vakarus Clevelande--DU

SEKMADIENĮ A ""0^ PIRMADIENĮ
Pradžia 7:00 vai. 5^ ^31 Vi > Pradžia 8.:00 vai.

LIETUVIU SALĖJE
6835 SUPERIOR AVENUE Suaugusiems 35c Vaik. 15c

Ką Prezidentas
Planuoja?

SENATVĖS PENSUOS IŠAIŠKINIMAS
Sakančiame “Dirvos” numeryje patieksime Lietuviams 
darbininkams svarbų valdišką pranešimą — smulkiai 
išaiškinantį

Sociales Apdraudos Aktą

“Ką Prezidentas Roosevelt 
mano daryti?” šis klausimas 
parupo visiems Amerikos gy
venimo sluogsniams, kuomet 
priešakyje stovi sumanymai ir 
planai sutvarkyti ir pagerinti 
datbininkų reikalus, pagelbėti 
ūkininkams, subalansuot šalies 
biudžetą, apsirūpinti bedarbių 
šelpimu ii- nusistatyti nesikiš
ti Į Europos suirutes.

Prezidentas Roosevelt pasa
kė jog eis pirmyn visais reika
lingiausiais klausimais, bet ko
kių žygių imsis ir kokie yra jo 
veikimo planai tuo tarpu dar 
nenustatyta.

Kiek yra numatoma, Prezi
dentas Roosevelt turi mintyje 
paruošti naujus Įstatymus bu
vusių NRA ir AAA pagrin
dais, kuomet suras kelius ap
eiti Aukščiausiojo Teismo ne
sutikimą su tais Įstatymais. 
Kuomet prezidentas Įvedė sa
vo NRA tikslu sutvarkyti dar
bo valandas ir nustatyti atly
ginimą industrijų darbinin
kams, Aukščiausia Teismas pa
siremdamas šalies Konstituci
ja, ii- gal pataikaudamas in- 
dustrialistams, surado kad tas 
prezidento darbas prieštarauja 
Konstitucijai, kuri garantuoja 
šalies piliečiams ir bizniams 
neliečiamybę, ir NRA atmetė. 
Tas pats padaryta ir su AAA. 
šios trys raidės buvo tai ūkių 
gelbėjimo programas. Aukš
čiausis Teismas ir čia surado 
kad aptaksuoti tam tikrus da
lykus ir tais pinigais remti 
ūkininkus yra prieš Konstitu
ciją.

Prezidentas dabar sako dės 
pastangas paruošti tinkamą 
priedą prie Amerikos Konsti
tucijos, kuris sutvarkys darbi
ninkų klausimą.

Prezidentas jau turėjo pa
sitarimą su Darbo Sekreto
rium Perkins darbininkus lie
čiančių Įstatymų reikale.

Prezidento nuomone, Lapk
ričio 3 dienos balsavimuose 
toks gausus balsų padavimas 
už jį yra Amerikos žmonių be- 
išlyginis įgaliojimas jam dir
bti ir toliau tais planais ko
kius jis pirmiau turėjo, tiktai 
reikia nugalėti kliūtis.

Roosevelt nori paruošti dar-

bo klausimu programą kuris 
apimtų algas ir valandas, pa
naikintų nepilnamečių darbą, 
ir kitus su tuo surištus daly
kus.

Kita konferencija, atlaikyta 
su agrikultūros sekretorium 
Wallace turėjo tikslo išspręti 
AAA ateities darbus. Prezi
dentas nemano palikti ukius 
vargti, kaip būdavo prie kitų 
prezidentų.

šelpimo reikalams paskiau
sia skirtą sumą $1,425,000,000 
suaikvojo praeitos vasaros nuo 
sausros nuketėję ūkiai, taigi 
dabar vėl manoma skirti kitą 
sumą šelpimo tęsimui.

Pastaro meto bėgiu sumažė
jimas bedarbių skaičiaus dve
jetu milijonų yra džiuginantis 
valdžiai dalykas.

Šiose dienose prasidėjo sure- 
gistravimas dirbančiųjų pradė
jimui vykdyti senatvės pensi
jos plano.

Darbdaviai ir darbininkai 
turės išpildyti aplikacijų blan
kas. Nuo Sausio 1 d. 1937 m. 
prasidės rinkimas taksų tam 
milžiniškam pensijų fondui.

UNIJOS JUDA
Nežiūrint po-rinkiminio mo

kesčių kėlimo, bonų ir dividen
dų skyrimo, kas pradžiugino 
Įvairius vaizbininkus tikinčius 
daug pelnyti Kalėdų bizniui at
einant, unijos parodė savo pa
siryžimą kovoti už daugiau 
pagerinimų ir nesibaigia gra
sinimai streikuoti.

Darbininkų organijacijos pa
seka prezidentą ir pasiryžusios 
kovoti už didesnius pagerini
mus, kokius darbininkams tei
kė NRA.

Prezidentui paskelbus kad 
sekanti metai turės pasižymė
ti darbininkų reikalais įstaty
mų sutvarkymu, ir unijos pra
dėjo kelti reikalavimus kad 
Kongresas turėtų mintyje dar
bininkų reikalus. Darb-kas.

❖ Plumbing Reikmenys * 
-į- Geležinai Padargai £ 
? ir Maliavos ? 
Ž X•į. Kreipkitės į mus
^SINKOMS, MAUDYNĖMS? 
? IR KITŲ REIKMENŲ ?

ir Plumbing prietaisų ¥ 

į The STONEMAN Co, į 
? 7110 Superior Ave. Į 
ž He. 1759 į

Lenkai Neįsileidžia 
Amerikos Lietuvių

Laikraščių

Iš Vilniaus krašto atėjo ži
nia kad ten Lenkų valdžia už
draudė paštuose išduoti Lietu
viškus iš Amerikos siuntinė
jamus laikraščius Lietuviams 
skaitytojams. “Dirva”, kuri 
buvo labai mėgiama Vilniaus 
krašto pavergtų Lietuvių, jau 
neatiduodama žmonėms nuo 
Gegužės mėnesio.

Tačiau Lenkai yra tokie ne- 
tvarkųs gaivalai kad laužyda
mi tarptautines pašto taisyk
les nepranešia leidėjams jog 
laikraštis neišduodamas.

O gal patys prošepanai pa
siima sau “Dirvą” ir skaito, 
tik Lietuviams heišduoda.

Taigi Lenkai Vilniaus už
grobtame krašte ir Lietuviškas 
skaityklas ir mokyklas uždari
nėja ir sulaiko pristatymą Lie

NAUJIENA! TEMYKIT!

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
Pas mus galima rasti pilniausi pasirinkimą

VYRAMS IR VAIKINAMS RŪBŲ 
Skrybėlių ir Kitų Reikmenų

DABAR GALIT SUTAUPYT DAUGIAU ANT VISKO 
Ką tik Pirksit šioje Krautuvėje.

PAS MUS GALIT IŠKEISTI SAVO ŠTAMPŲ KNYGUTES!
Už pilną knygute gausit $3.00 vertės Prekių. Už pusę knygu

tės gausit $1.50 vertės Prekių.
Kam eiti jieškoti reikmenų kitur — visko rasit čia.

EAGLE STAMS su Kiekvienu Pirkiniu 10c ar daugiau.

IDE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd

DALI LAIKO 
DIRBANTIEMS 
REIKIA TELEFONO

Kvietimai į darbą kurių jus tikitės 
gauti savo kaimyno telefonu tankiai 
sutrukdomi. Darbdavis tada skam
bina tiems darbininkams kuriuos ga
li pasiekti greičiau ir tikriau. Jūsų 
progos užsidirbti pinigų ir dingsta.

* Jeigu dirbat ne nuolatinai, turėji
mas namuose telefono jums reiškia 
pinigus Į kišenių. Nebūkit be tele
fono.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. -

tuviškų laikraščių.
Galima suprasti kaip liūdna 

ten gyvenantiems pavergtiems 
musų broliams, kuriems Lietu
viškas spausdintas žodis atim
tas, nieko jie negali patirti iš 
Lietuviškų šaltinių....

Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Nauja Valdyba 

Kaunas. — Spalių 17-18 d. 
buvusiame metiniame Vilniaus 
Vadavimo Sąj ungos suvažiavi
me buvo išrinktas naujas cen
tro komitetas, kuris pareigo
mis taip pasiskirstė: Pirmi
ninkas — Dr. A. Juška; vice 
pirm. — Ats. Pulk. J. Papeč- 
kys; ižd. — Inž. Z. Bačelis; 
sekr. — P. Babickas; nariai— 
Prof. F. Kemėšis, Dr. D. Zau
nius, M. Kubiliutė ir doc. B. 
Vitkus.

Vilniaus geležinio fondo ko
miteto pirmininku išrinktas 
Prof. F. Kemėšis. Tsb.
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Dienos Klausimais!
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

PREZ. ROOSEVELT RŪPINASI PAPRASTŲ 
IR SENESNIU DARBININKŲ LIKIMU

«•

Prezidentas Roosevelt iš
keliaudamas Pietų Ameri
kon dalyvauti 
Taikos Konferencijoje, pa
liko savo paruoštą atsišau
kimą i industrijų vedėjus: 
atsižiūrėti ir į senesnio 
amžiaus žmones ir papras-i 
tus ne-amatninkus darbi
ninkus.

Prezidentas i š r o dinėja: 
kad daugelio didžiųjų in-( 
dustrijų nusistatymas ne
imti i darbus senesnių per 
40 metų amžiaus darbinin
kų yra kenksmingas.

Darbai, sako prezidentas : 
savo atsišaukime, pagerėjo 
tiek kad šių metų Rugpjū
čio mėnesį šelpiamų bedar
bių eilės buvo 28 nuoš. ma
žesnės negu buvo Sausio 
mėnesį, 1935 metais, kuo
met jų buvo 5,315,000 šei
mų ir pavienių asmenų.

Nežiūrint darbų pagerė
jimo, daugybė žmonių dar 
tebepasilaiko iš viešų dar- 

. bų arba kitokių valdiškų 
šelpimo fondų.

“Šie darbininkai didu
moje yra paprasti juoda
darbiai ir labai nepropor
cionaliai didelis jų skaičius 
yra senesni darbininkai —i 
40 metų ir aukščiau”, sakoI 
prezidentas.

“Industrijos turėtų tęsti 
ėmimą darbininkų į dar
bus. Sumažinimui bedar
bių eilių kiek žymiau, in
dustrijos privalo imti dir
bti daugiau senesnių ir pa
prastų darbininkų. Šią pro
blemą, aš tikiu, industrijos 
pripažins.”

Pareikšdamas kad sulyg 
dabartiniu industrijų nusi
statymu daugybė senesnių 
darbininkų liks nusmerkti 
būti bedarbiais, preziden
tas pasakė:

“Vargu reikalinga Įrodi
nėti rimtumą šitokio nusi
statymo bedarbiams. Ilges- 
gesnį laiką pabuvę bedar
biais senesnieji darbinin
kai tuoj bus visai perseni 
dirbti. Juos paskui reikės 
ištisai palaikyti ir šelpti. 
O jų globojimo ir šelpimo 
našta savu keliu daugiau
sia puls ant pačios indus
trijos”.

Šis prezidento pasirūpi
nimas senesnio amžiaus ir 
paprastais darbininkais/ y- 
ra laiku ir būtinas.

Jau seniau industrijoje 
nusistatymas buvo neimti 
į darbus senesnių per 45 
metus darbininkų.

Dabar jau ’pradeda ne
imti suėjusius 40 metų.

Kitas vos pradėjęs gy
venti, dar neišauginęs vai
kus darbininkas tokiu bil
du jau buvo “nusmerkia- 
mas” ir jam uždaromos 
durys į darbus. Tas, ta
čiau, kaip permatė prezi
dentas, su laiku atsilieps į 
visus: ir vaikus kurie tu
rės užlaikyti tėvus, ir val
džią kuri turės rūpintis jų 
šelpimu, ir industrijas ku
rios bus aptaksuojamos jų 
išlaikymui.

nori atsiimti Klaipėdą su 
visu tuo kraštu, Danzigą ir

Amerikos kitus plotus.
Antras jo planas yra pa

gauti Į savo kontrolę visą 
: Centralinę Europą, ką sva
jojo ir buvęs kaizeris prieš 
pasaulini karą. Šis antras 
planas, sako, išrodo pato
gesnis, nes tą galima at
siekti be atėmimo iš kai
mynų žemių ir, todėl, be 
karo. Tą atsiekus, Vokie
čiai ekonominiai valdytų 
viso

Tą atsiekus, Vokie-

Dunojaus slėnio 
Balkanų valstybes.

ir

rinki-

NORI DIRBTI 
SU VALDŽIA

Prieš prezidento 
mus, tam tikra kapitalo
dalis buvo užsimojus mes
ti Prez. Rooseveltą iš Bal
tojo Namo ir išrinkti pre
zidentu kitą, kuris žadėjo 
kapitalistams s u m a ž i nti 
taksus. Tas nepavyko.

Prezidentui Rooseveltui 
laimėjus rinkimus, kita ka
pitalo dalis imasi geresnio 
žygio: Peter Van Horn, 
Nacionalės Tekstilių Fede
racijos prezidentas, pradė
jo darbuotis suartinimui 
Amerikos biznio su valdžia 
— kad tarp tų dviejų kū
nų butų bendresni santi- 
kiai. Manoma šaukti pa
žymių biznio, manufaktū
ros ir finansų sluogsniuose 
atstovų konferencija, kuri 
turėtų sudaryti organizaci
ją bendram, veikimui su 
valdžia tuose klausimuose 
kurie juos paliečia.

Matot kaip gražiai pri
eis ožys prie vežimo.

LEWIS GAUNA 
PWA PINIGUS

Rašytojas Sinclair Lewis 
rado kitą šaltini savo ir 
taip pilnų kišenių užpildy
mui. Jisai gauna iš viešų 
darbų fondo, PWA, po 
$1050 i savaitę už leidimą 
statyt jo veikalo, “It Can’t 
Happen Here” (Čia Taip 
Negali Atsitikti).

Sinclair Lewis tą veika
lą parašė novelės formoje, 
paskiau jis tapo sudrama- 
tizuotas, pritaikytas sce
nai, ir jj vaidina Įvairiuo
se miestuose bedarbiai ak
toriai, kuriems algas mo
ka iš viešų darbų fondo.

MINĖS PUŠKINĄ
Artinasi 100 metų su

kaktuvės nuo mirties gar
saus Rusų poeto Aleksan
dro Puškino. Keletoje ša
lių bus surengta paminėji
mai.

Puškinas mirė per jau
nas, apie 35 metų, bet. ir 
tai spėjo pagarsėti.

HITLER N EIŠSIŽ A D A 
KLAIPĖDOS

Londone patirta 
kietijos kancleris 
pasiryžęs atgriebti

kad Vo- 
Hitleris 
daugiau 

Vokietijos prarastų žemių 
ir tam rengiasi visokiais 
slaptais budais.

Hitlerio planas yra su
imti po savo sparnu visus 
Vokiečius esančius kaimy
nų, . Čekų, Lenkų, Lietuvių 
ir kitų valdžioje. Taigi jis

Gauna turtuolę. Prezi
dento Roosevelto jauniau
sias sūnūs, Franklin D., 
susižiedavo su. p-le Ethel 
du Pont, žinomų Amerikos 
kapitalistų duktere. Jos 
tėvas praeituose preziden
to rinkimhose buvo labai 
priešingas Rooseveltui.

Iškrito per langą. New 
Yorke, Lapk. 15, iš viešbu
čio 14-to aukšto per langą 
iškrito ir užsimušė turtuo
lis David Brooks, kur su 
savo jauna žmona buvo ap
sistoję.

KUN. COUGHLINO 
NEREIKALINGA 
MALDA

Detroito Kun. Coughlin, 
pragarsėjęs savo radio ‘pa
mokslais’ apie tai kaip jo 
manymu kiti turėtų šalį 
valdyti, pasakė:

“Jeigu aš nesutrauksiu 
kandidatui Į prezidentus 
Lemkei 9,000,00.0 balsų, aš 
po rinkimų liausiuosi kal
bėjęs per radio.”

Ir taip jam prisiėjo pa
daryti. Bet po rinkimų Į 
ketvirtą dieną, sakydamas 
savo paskutinę kalbą, tas 
kunigėlis neužmiršo savo 
‘palaiminimo’ Rooseveltui. 
Kun. Coughlin šitaip pasa
kė:

“Prezidentas Roosevelt 
turi daugiau galybės negu 
kuris kitas žmogus pasau
lyje kada turėjo. Ateityje 
istorikai skirs mažiau lai
ko Cezariui ir Napoleonui 
ir daugiau Franklinui 1). 
Rooseveltui.

“Noriu kad Dievas jį lai
mintų ir Dvasia Šventa 
Įkvėptų ji nesunaudoti sa
vo galybę blogam.”

Kunigėliui ir .dabar išro
do kad Prez. Roosevelt ne
žinosiąs ką savo Įgauta di
dele galybe daryti. ... Tas

žmogus kuris sugebėjo šą
li iš depresijos išvilkti, ži
nos ir toliau ką daryti ir 
be keno nors “laiminimų”.

Keista kad tam kunigui 
tuoj parupo kad preziden
tas nesunaudotų savo ga
lybės “blogam”....

O kaip jis pats naudojo 
savo “galybę”, kurią manė 
turįs, kuomet radio klau
sytojai savo dolariais ji 
praturtino ? Kunigėlis šo
ko visomis keturiomis su
griauti viską ką Roosevelt 
padarė ir pati prezidentą 
sumaišyti su purvais.

Tai jau antras katalikų 
Amerikoje pastarų desėt- 
ko metų bėgyje taip išsi
šokąs: prieš penkis metus 
Pittsburghe labai smarka
vo Kun. Cox, kuris norėjo 
ir miestą valdyti, ir buvo 
paskilbę gandai buk jisai 
kandidatuosiąs Į preziden
tus.

Į galą išeina taip kad 
kunigui tinkamiausia 

yra tik bažnyčioje.
vie

ta

“NUMIRĖLIS IŠ 
KARSTO”

Lietuvos Prisikėlimo 
Poema

Šią knygutę už 25 cen
tus kiekvienas gaus “Dir
vos” administracijoje, arba 
tiesiai iš autoriaus, adresu 

Mr. Arėjas Vitkauskas 
2138 W. Coulter st.

Chicago, Ill.
Įsigykite knygutę sau ir 
giminėms bei draugams

Lietuvoje ir kitur!

KAS DARYTI ...
Dienos lekia, dienos nyksta....

Kas daryti, nežinau, 
Bet be laiko aš jaunysta 
Savo čią susendinau?

Džiaugsmas sielon vis negryžta, 
Nes ją lanko tik sapnai....
Ko pražydus tik, jaunysta, 
Susenai, jau susenai?

O žadėjai net su paukščiais, 
Net su vėjais, vėtrom skrist. 
Nepasieksiu saulės aukščių, 
Lieka man tik vyst, nuvyst.

O žadėjai man, jaunysta, 
Leist padangėse skrajot. 
Ak dabar... . dabar menkystos 
Tenka klystkelius myluot.

Kam reikėjo?.... Įkalbėjai 
Man pažint kelius arų.
Nukritau ir. .. . netikėjau
Kad sugriautas jau esu.

Mėginau erškėčiais žengti, 
Už aštrių spyglių laikiaus; 
Nemokėjau darbo vengti, 
Nors skaudėjo, nors verkiau.

Skriejo paukščiai, keitės metai, 
Geso laimės žiburiai....
Užmiršau kad man kacĮa tai 
Buvo linksma ir gerai.

Kas daryti, jaunystėje, 
Kad sparnų aš netekau? 
Ant gruoduoto vieškelėlio 
Nukritau, jau nukritau... .

“Trimitas”. Kazys Sabutis.

Į NAUJĄ RYTOJŲ
Einame su saule, kur laukai įšalę, 
Kur žolynai žūsta naktį nuo šalnos. 
Jauno peties jiegos trupins vargo galią, 
Ir atgimę broliai su arais skrajos!

Milžinkapiai verkia, piliakalniai ilgis 
Naujų dįdžiavyrių, garsių jų darbų. 
Einam kaip galiūnai Į didįjį žygi 
Gimtos žemės meilės ir tiesos vardu!

Naują žodį tarėm
Ir padanges remia jau daina kita.
Einam šviesią dalį 
Laukia sava Žemė 

“Jaunoji Karta”.

Lietuvos rytojui,

nešti vargo broliui — 
ir visa Tauta!

A. Juškienė.

ANT. ŽMUIDZINAVIČIUS

LIETUVIŠKO PEIZAŽO KŪRĖJAS.
Jo 60 Metų Sukaktuvių Proga

šešiasdešimts metų žmogaus gyveni
me — reikšmingas skaičius ir Įvykis. Jis 
primena besiartinančią senatvę, tą liūdną 
visų mirtinųjų likimą. Tačiau yra laimin- 
'gų, kurių, tarytum, neslegia laiko našta, 
jie ir tokio gero amžiaus sulaukę yra dva
siškai ir kūniškai jauni. Šių laimingųjų 
skaičiui priklauso ir Antanas Žmuidzina
vičius.

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 metais, 
ūkininko šeimoje, Seirijų miestelyje. Gi
lus ir gražus ežerai, gimtosios Dzūkijos 
miškai ir kalvos, be abejo, paliko neišdil
domų Įspūdžių dailininko sieloje ir paža
dino jį tapybos meno studijoms. Meninį 
išsimokslinimą A. Žmuidzinavičius Įgijo 
Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

1901 metais jis pirmą kartą pasirodė 
kaip dailininkas Varšuvoje. Taigi, šie 
metai yra ne tik jo 60 metų amžiaus bet 
ir 35 metai jo meninės veiklos jubilejus.

1906 metais A. Žmuidzinavičius palie
ka Paryžių ir apsigyvena Vilniuje. Šie 
metai yra reikšmingiausi Lietuvių meno 
istorijoje, nes tų metų Gruodžio 27 d. pa
gal senąjį Kalendorių buvo atidaryta pir
mutinė Lietuvių dailininkų darbų paroda. 
Pirmosios parodos organizavimo nuopel
nas, padedant musų visuomenės veikė
jams, Lietuvių sąjūdžio pionieriams, pri
klauso A. Žmuidzinavičiui. Jo iniciativa 
1907 metais Vilniuje kuriasi pirmutinė 
Lietuvių dailininkų organizacija, Lietuvių 
Dailės Draugija. Pirmutiniai draugijos 
steigėjai: M. K. Čiurlionis, Petrą Rimša, 
Jonas Vileišis, M. Putvinskaitė, S. Gimbu- 
taitė su A. Žmuidzinavičium priešakyje 
karštai imasi darbo ir greitu laiku subu
ria apie jaunutę meno organizaciją be
maž visą Lietuvos inteligentiją. Graži ir 

(kilni draugijos idėja: ugdyti ir plėtoti 
j Lietuvių dailę, rinkti nykstančius liaudies 
dailės dirbinius A. Žmuidzinavičiaus, kai
po draugijos pirmininko, buvo Įgyvendin
ta.

Iki didžiojo karo draugija surengė 
astuonias Lietuvių dailės parodas Vilniu
je, dvi Kaune, vieną Rygoje. M. K. Čiur
lioniui mirus, draugija surenka musų ge- 

! nialaus dailininko kurinius ir laiko Vil- 
(niuje nuolatinę jo paveikslų parodą-gale- 
riją. Draugija pirma atkreipė dėmesį Į 

' liaudies kurinių groži ir išgelbėjo nuo pra- 
j žūties daugybę statulėlių, juostų, prijuos
čių ir kitų liaudies kurinių. Šis brangus 
rinkinys dabar yra Čiurlionies galerijoje 
Kaune.

Iki didžiojo karo, kai musų inteligen
tijos pabudus sąmone brendo, plastinis 
menas reprezentavo musų tautos tautinį 
savarankumą ir atgimimą. A. Žmuidzi
navičius daugiausia dirbęs kaip meno pa
rodų organizatorius, o labiausia kaip liau
dies meno eksponatų rinkėjas, galima drą
siai laikyti musų kultūrinio atgimimo pio
nierium. Didžipjo karo ir Vokiečių oku
pacijos metu likęs gyventi Vilniuje, A. 
Žmuidzinavičius aktingai dirbo gimtojo 
meno darbą, jis yra okupacinės valdžios 
Įsteigtos “Arbeitsstube” vedėjas-, kur 30 
mergaičių audžia juostas ir kilimus, popu- 
liarizuodamos musų liaudies meną. A. 
Žmuidzinavičiaus pastangomis' okupacinė 
valdžia galėjo gauti medegos apie Lietu
vių meną knygai “Das Litauische Buch”. 
1919 metais A. Žmuidzinavičius. LenKaros 
okupavus Vilnių, jų persekiojamas turė
jo persikelti i Kauną. Čia jis paskiriamas 
Švietimo Ministerijos dailės departamen
to direktorium. Jo buvo sudaryti teatro, 
meno mokyklos, muzejų organizavimo 
projektai, bet finansiniai sunkumai ir ko
vos del Lietuvos nepriklausomybės laiki
nai sukliudė šių planų Įgyvendinimą.

A. Žmuidzinavičius kartu su V. Put
vinskių organizuoja Lietuvos Šaulių Są
jungą ir dalyvauja kovose su Lenkais. 
Kovos metu ties Varėna pakliūva Į pelai- j 
svę, bet laimingai iš Lenkų nagų pąsprun-1

ka. 1920 metais naujai meno organizaci
jai meno kūrėjų draugijai Įsikūrus, suor
ganizuoja pirmą meno parodą Nepriklau
somoje Lietuvoje.

1922 m. Šauliu Sąjunga A. Žmuidzi
navičių pasiuntė Į Ameriką. Pabaigęs 
ten sąjungos darbus, jis kuri laiką gyve
no Amerikoje, kur apvažiavo automobiliu 
15,000 kilometrų ir aplankė Amerikos na- 
cionalius parkus, Kalifornijos, Meksikos, 
Arizonos tyrus, piešdamas gamtos etiu
dus. Po kelionių A. Žmuidzinavičius su
rengė paveikslų parodas Washingtone, 
Chicagoje, New Yorke, kurios praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Gryžęs Lietuvon, 
buvo paskirtas meno mokyklos lektorium, 
kur tebedirba ir šiuo metu.

Dirbdamas kaip menininkas jis neat
sisako nuo visuomeninės veiklos. Nuo 
1926 iki 1936 metų jis yra Šaulių Sąjun
gos vadovybės narys. Nuo 1929 metų iki 
1934 metų galo jis buvo šios sąjungos pir
mininkas. Dirbdamas toki dideli ir atsa
kingą visuomenini darbą, jis randa laiko 
ir meno kūrybai, jis dalyvauja kuo ne 
kiekvienoje meno parodoje. Tenka pami
nėti jo darbus Vytauto Didžiojo Muziejaus 
komitete, kur jis yra vice pirmininkas ir 
statybos komisijos narys. Jis taip pat 
yra miesto tarybos narys.

Charakterizuojant A. Žmuidzinavi
čiaus kūrybą galima konstatuoti kad vy
riausias jo kūrybos motyvas yra Lietuviš
kas peizažas, nors ir nemaža dailininko 
yra nutapyta portretų ir kompozicijų. 
Dailininkas nesižavėdamas naujomis me
no kryptimis, neatsisako savo kūryboje 
nuo sveiko realizmo.

Užėjęs Į A. Žmuidzinavičiaus darbo 
kabinetą aš radau jį berengiant savo ku
rinių apžvalginę parodą, kurioje bus iš
statyta 382 darbai iš Įvairių kūrybos pe
riodų — tai bus turtinga jo jieškomų, iš
gyvenimų ir nuotaikos iliustracija.

A. Žmuidzinavičiaus vardas neišski
riamai, labai glaudžiai yra susijęs su mu
sų meno atgimimu, daug jis del jo sielo
josi, dirbo ir kūrė, organizavo ir veikė 
Lietuvos labui ir pažangai. Už tai Lietu
vos visuomenė tegali būti jam dėkinga. 

“L.A.” V. Didžiokas.

AZIJOJE ŽVĖRYS SUDRASKO 
DAUG ŽMONIŲ

Matydami paveiksluose Indijos vaiz
dus, puikius miškus, palmes, visokias vi- 
jokles, mes pavydime Indėnams tokios 
gražios gamtos. Betgi Indijoje desėtkai 
tūkstančių žmonių žūsta kasmet nuo žvė
rių kurie gyvena Indijos plotuose.

Štai paveizdan kiek vieno metu bėgiu 
Indijoje žūsta žmonių: viso žuvo 23,605 
žmonės, sekančiai: 3605 sudraskyta Įvai
rių žvėi ių; 1693 žmones sudraskė tigrai ; 
835 — vilkai; 464 užsmaugė leopardai; 
213 pagavo krokodilai, 209 sudraskė šer
nai; 76 užspaudė meškos, 70 subadė dram
bliai; 20,000 mirė nuo įkandimo nuodin
gų gyvačių. O kiek žmonių žūsta be ži-

Žmonės išžudo daug žvėrių: tą me
tą buvo išmušta 23,911 grobuonių žvėri: 
5247 leopardai, 2518 meškų, 1687 vilkai, 
1687 tigrai, 59,545 nuodingos gyvatės.

Karalienes Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT ’‘DIRVOJE”



DIRVA

Majoras S. Narušis.

Didieji Lietuvos Kariuomenės Manevrai
APSIDAIRIUS

Rašo Vyt. Sirvydas.
Daugiau Kaip 50 Milionu įstojo

1 Lucky Strike Sweepstakes

KALĖDINĖ EKSKUSIJA

MANEVRAI ĮVYKO JONAVOS-KĖDAINIŲ 
APIELINKĖSE

Kaip praeitame “Dirvos” numeryje savo 
straipsnyje esu kalbėjęs, kariuomenė praktiš
kai rengiasi poligone daugiau artimose karo 
aplinkybėse. Bet poligone kariuomenė, jei taip 
galima sakyti, daugiau treniruojasi, praktikuo- 
jasi-mokosi kaip atlikti mažesnio, ar nedidesnio 
junginio kaip kuopos, bataliono ir pulko veiks
mai. Tuo budu, be poligono reikia daryti pla
tesnio masto manevrus, kuriuose didesnės ka
riuomenės masės galėtų atlikti duotus uždavi
nius ir patikrinti žinias kiek ji yra pasirengus 
netikėtiems veiksmams ir įsitikinti kokių esa
ma trukumų. Tokio didesnio masto manevrai 
buvo pravesti šių metų Rugsėjo 20—26 d. Tai 
pirmutiniai, galima sakyti, tokie manevrai, į 
kuriuos buvo įtraukta nemažai ir plačiosios vi
suomenės, tiek atsarginių kareivių, tiek dalis 
atsargos karininkų. Buvo pasamdyti ūkinin
kai su savo arkliais bei vežimais vežti kariuo
menei transportą ir kitą reikalingą mantą. Ma
nevrams vadovavo pats kariuomenės vadas ge
neralinio štabo Pulk. St. Raštikis. Manevrų 
vyriausiam štabui vadovavo kariuomenės šta
bo viršininkas gen. štabo Pulk. Černius. Ma
nevrais labai domėjosi ir dažnai juose tiek die
ną, tiek naktį buvojo krašto apsaugos ministe- 
ris Pulk. Inž. St. Dirmantas.

Manevrus sudarė dvi manevruojančios ka
riuomenės pusės — raudonieji ir mėlynieji. 
Raudonieji vaizdavo priešą, mėlynieji savuo
sius. Raudonųjų kariuomenei vadovavo Gen. 
Ltn. Adamkevičius, mėlynųjų — gen. št. Pulk. 
Giedrys. Manevrai vyko Jonavos-Kėdainių apie- 
linkėse. Kiek vienų tiek ir antrų pusėje štą- 
bai dirbo su dideliu atsidėjimu ir įtempimu. 
Vyriausias kariuomenės vadas, manevrų vado
vas gen. št. Pulk. St. Raštikis gyvai Sekė ma
nevruojančių kariuomenių tiek vienos, tiek ir 
antros pusės tiek taktinius veiksmus, tiek ir 
reikalingą kariuomenės aprūpinimą. Buvo gy
vai įtraukti į darbą įvairių tarnybų viršininkai. 
Kiek vienoje tiek ir antroje manevruojančių 
kariuomenių pusėje gyvai veikė aviacijos ir šar
vuočių dalys, buvo panaudojami Įvairus moder
niniai prieš lėktuvus ir prieš šarvuočius orli- 
kinai ir kiti moderniniai pabūklai.

Nors manevrai užsitęsė visą savaitę, bet 
ir vienos ir Įeitos pusės kariai buvo kuogeriau- 
sios nuotaikos. Taip pat geros nuotaikos bu
vo ir tie ūkininkai kurie savo arkliais vežiojo 
kariuomenės reikalams priemones. Daug kam 
buvo nesuprantama kodėl ant virtuvės bei gur
guolės vežimo sėdi ir arklius valdo senelis civi
liais rubais apsirengęs arba perdaug jaunas 
vaikinas. Vieni galvojo ar kariuomenės perma- 
ža turima, ar čia jau ivyko tikras reikalas — 
mobilizacija.

Bet vėliau paaiškėjo kad ne del to buvo I 
pasamdyti ūkininkai kad 1 kariuomenė maža ar
klių turėtų, o del to kad esant tikram reikalui 
nepakaktų vien tik tikrosios tarnybos žmonių 
ir turimų susisiekimo priemonių, reikėtų įmai
šyti ir tokios atsarginės medegos bei susisie
kimo priemonių kuri buvo panaudota per šiuos 
kariuomenės patikrinamuosius manevrus.

Manevrų metu nemažai užsidirbo ir tie 
musų ūkininkai kurie dalyvavo su savo arkliais, 
nes jiems šiuo laisvu nuo didesnių darbų laiku i 
buvo sumokėta įstatymais numatytos normos. Į 
Kadangi manevrai tęsėsi visą savaitę tai tie. 
ūkininkai kurie neturėjo savo maisto ir nore-

jo maitintis iš kareivių katilo, tiems buvo pa
skaitytas maistas tik po 80 centų per dieną. 
Pasikalbėjus manevruose su ūkininkais ir pa
klausus kaip jie jaučiasi karo laukuose, atsakė 
esą patenkinti. Kareivių maistas, kurį jie ga
vo esąs labai geras, oras taip pat neblogas, 
nors pavalgyti ir miegoti nevisuomet laiku bu
vę galima, bet ir namuose, kada esąs didelis 
darbas, mažiau esą kreipiama dėmesio j valgį 
ir miegą. Atsirado ir senesniųjų kurie pradė
jo pasakoti .kaip per didyjį karą jie važinėje 
su Rusų kariuomenės dalimis, tada tai buvę 
vargo, maistas buvęs blogas, sunkiai buvę ga
lima susikalbėti, varinėdavę kur kam pakliūda
vę, be to, dažnai tikras gyvybei pavojus, o da
bar su savo vaikais savaitę pavažinėti esą vi
sai kitas reikalas.

Manevrai pasibaigė prie pat Kėdainių Rug
sėjo 26 d., 11 vai., raketų šūvių ženklais. Tą 
pačią dieną manevravusios kariuomenės dalys, 
kurios toliau gyveno nuo manevrų vykusios vie
tos, tuoj pradėjo krautis į traukinį, o kurios 
arčiau, rengėsi pėščios žygio kelionei. Kauno 
įgulos dalys taip pat žygiavo iš Kėdainių pėš
čios.

IŠKILMINGI SUTIKIMAI GRYŽTANČ1U
Kai tik kariuomenės dalys pradėjo žygiuo- 

kaimuose ir miesteliuose visuomene, reikš-ti, 
dama didelės simpatijos kariams, iškilmingai ją 
sutiko, su prakalbomis bei sveikinimais, įteikė 
gėlių, ir gražiai palydėjo. , Tenka pabrėžti kad 
tuose rajonuose kur manevrai vyko, kariuome
nės vadovybės buvo įsakyta kariams manevrų 
metu stengtis kuomažiausia daryti ūkininkams 
nuostolių. Jei manevruojančioms dalims teko 
eiti per laukus tai kariai stengėsi, kiek leido 
sąlygos, apeiti rudens pasėlius, o kur nebuvo 
galima tai praeidavo net tarplysviais, o jei kur 
reikėjo ant pasėlių lauko sustoti ir įsikasti tai 
pasitenkino atsiguldami.

Taip kad kariuomenė vykdydama savo' už
davinius nepamiršo nei musų ūkininkų reikalų. 
Kariuomenės dalys tuose rajonuose per kuriuos 
žygiavo į manevrus ir kur vyko manevrai, pat 
vietoje tiesiai iš ūkininkų pirko visai kariuo
menei tiek maistą, tiek pašarą. Tuo budu ūki
ninkams del įvykusių manevrui buvo tik mate- 
rialės naudos. Jei kokių didesnių neišvengtinų 
nuostoli vi kai kam ir buvo per manevrus pada
ryta tai tam tikros komisijos buvo įvertinta ir 
ūkininkams atlyginta. Bet, musų ūkininkai ge
rai supranta kariuomenės manevrų reikšmę, 
kad čia nėra tuščias kariuomenės dalių pasi
vaikščiojimas, o didžiųjų praktikos darbų, ka
rininkų egzaminų laikymas, kiek kariuomenė 
yra pasirengus visokiems netikėtumams. Ir 
todėl jie ne taip jautriai žiurėjo į vieno-kito 
kareivio perėjimą per jo pasėlius.

Labai įspūdingai gryžtančios dalys buvo 
sutiktos laikinoje sostinėje: Kaune buvo pasta
tyti gale Laisvės Alejos puošnus sutikimo var
tai. Prie vartų buvo susirinkę su gėlėmis mi
nios žmonių. Sutikimo vietoje nebesutilpdami, 
žmonės nusitiesė visais Lukščio gatvės ir Lais
vės Alėjos šonais ir linksmais veidais Kaunie
čiai nekantriai laukė pasirodančių kariuomenės 
dalių. Įspūdį dar didino ties vartais išsirikia
vę špalerais šaulių ir jaunalietuvių būriai.

Kariuomenės sutikti atvyko įgulos virši
ninkas Gen. Ltn. Adamkevičius, šaulių Sąjun- 
kos vadas Pik. Saladžius, miesto viceburmis- 
tras P. Rusteika ir daug kitų.

★KONSTITUCINIAI klau
simai Pabaltijo kraštuose nė
ra dar pilnai aptvarkyti. Vie
nu Lietuvos seimo darbų bus 
krašto konstitucijos taisymas. 
Tas pąts daroma Latvijoje. 
Estijoj Gruodžio mėnesį įvyks 
rinkimai tam tikro seimelio, 
kuris kraštui pagamins naują 
konstituciją. Pagrindiniu įs
tatymams leisti organu tenai 
bus dviejų rūmų seimas. Vie
name bus 80 atstovų ir jį 
rinks visi piliečiai. Kitame 
(senate) bus 40 atstovų; 10 
jų parinks valstybės preziden
tas, o 30 nominuos savivaldy
bės ir kitos organizacijos.

’T v 'r ▼

★ GAMTA, regis, taip pat 
diktatorių nemėgsta. Mussoli
ni ir Hitleris taip nori kad jų 
kraštuose moterys gimdytų 
vaikus, jog visokias dovanas 
ir paramą siūlo. Tat pats ir 
pas Staliną. Bet garnys išto
lo diktatoriškų valstybių len
kiasi, ir lanko tik demokrati
nes. čia, kaip Kanadoje, jis 
vienai motinai palieka penkis 
vaikus, Amerikoje aną dieną 
kitai paliko keturis, dabar ir 
Lietuvoje Vašiliauskieniai, ku
riai pirmiau buvo tris palikęs, 
vėl paliko keturis. Stalinas, 
Mussolini ii’ Hitleris, apie to
kius demokratinio garnio pra
jovus skaitydami, turbut, ža
liuoja iš piktumo.

▼ ▼ V ▼

★ POETAS VAIČAITIS ra
šė, “Neveski, vaikine, neveski 
pačios”, o viena Lietuvaitė 
per New Yorko “Daily News”, 
laišku į redakciją,” sako: “Pirm 
tekėdamos už Italo vaikino, 
pagalvokit dusyk. Aš ištekė
jau už vieno. Jis- buvo tingi
nys ir supuvėlis, bet jis taip

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

(Per Gothenburg;;, Švediją

AR amerikonai įdomaujasi popula- 
riška muzika? J tą klausimą gali 

gerai atsakyti bent kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj atvaizduotuose paveiks
luose. Jie yra dalimi šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
Lucky Strike podraug su “Uit Parade’’ 
iš penkiolikos populariškiausių šalies 
dainų suteikė darbą.

Šie vyrai bei moterys pagelbėjo sut
varkyti daugiau, kaip 50,000,000 gautų 
konteste nuo pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos patirti, kaip didelis yra susųdoma- 
v t mos i šių laikų populariškiausioniis 
šioje šalyje dainomis.

Viršuje atvaizduojama tik dali-' vieno 
iš daugelio aukštų, kurie naudojama 
vyriausiam “Sweepstakes” štabui. Ki
tame paveiksle parodyta dalis vyrų'

užsiėmę rūšiavimu įstojimu atviručių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kur blankus atėjo.

Kontestd, dalyviai, kurie teisingai 
atspėja tris Amerikos populariškiausias 
melodijas, remiantis didžio, visą šalį 
apimančio cenzo daviniais, kuriam pa
naudojama daugiau, kaip 200 informa
cijų šaltinių, gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretę. lengvo užsirūkymo iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako

Daugelis rūkytojų supažindintų mi 
šio garsaus apdirbimo cigarctais >u 
pagclba dainų “Sweepstakes” parodė, 
jog jie įvertina kokybę cigarete, lygiai 
kaip ir suderintą popular it] dainų me
lodiją ir persimainė į Lugl^y Strike 
cigarctus gėrėdamiesi tais patogumais, 
kuriuos suteikia lengths užsirūkynias.

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko

Giripsholm .......... Gruodžio 8C
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursiją Į Lietuvą gaunama 
nemokamai, visose musų autorizuo
tose agentūrose ir švedų Amerikos 
Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Aye. and 4 W. 51st Street

Rockefeller Center. N. Y. City

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI

Stotis WIND, Gary, Ind.
Sekmadieniais 4:45 po pietų 

(3:45 p.p. Chicagos laiku) 
šiokiais vakarais 7:00 vai.

(6 vai. Chicagos laiku)

mėgo. Esu padori Lietuvaitė, 
tačiau turėjau penkis metus 
kaip vergas dirbti kad mano 
Itališkas girnių akmuo turėtų 
duonos ir makaronų.”

Netekėkit, Lietuvaitės, už 
svetimtaučių, nors, kai kada, 
ir musų berneliai-dobilėliai ne 
kam tikę.

▼ ▼ ▼ ▼

★ ANNA KASKAS (Kat- 
kauskaitė), musų Amerikoje 
pradedanti operoje kilti daini
ninkė, Lapkričio 5 d. koncer
tavo Montreal, Kanadoje, ir 
vietinis dienraštis “Star” ra

šė: “Gausi publika plojo Onos 
Kaskas dainoms”.

Operoje jai sekasi del to, sa-’ 
ko, kad “ji turi puikų balsą, 
tikrą tonų ’ ištarimą ir laibai1 
puikų valdymą 'keturių kalbų, 
kuriose ji dainavo.” Dainavo 
gi Italų, Vokiečių, Prancūzų ir 
Anglų arijas.

Sekmadienį, Lapkričio 8 d., 
ji dainavo per radio stotį WE 
AF (po visą Ameriką), ir ta
rė keletą žodžių apie savo mu
zikoje praeitus kelius. Kalba 
ji labiau “Anglišku” negu “A- 
merikonišku” akcentu.

C. Pakeltis Vaistinėje 
1117 E. 79th St. Cleveland.

Pasirodžiusias pirmutines dalis Kauniečių 
minios pasitiko griausmingu ir nuoširdžiu valio. 
Prie vartų priartėjusi kariuomenės voros vir
šininką nuoširdžiais žodžiais pasveikino miesto 
ziceburmistras Rusteika. Kauniečiai šaukė ka- 
'iams valio, dalino ir mėtė gėles, kaišė pilna- 
ziduriais jurginais kulkosvaidžių vežimėlius, 
šautuvus, orlikonus. Daugelis karių gavo di
džiules puokštes gėlių. Sutikimas buvo labai 
entuziastiškas is įspūdingas.

Toliau žygiuojančius per miestą karius 
žmonių minios vis džiaugsmingai tebesveikino 
ir dalino jiems gėles.

Kariai linksmi, gera nuotaika traukė gra
žias dainas per Kauno miestą, visai neątrody- 
dami kad jie parvyksta pavargę iš didelio dar
bo.
Seka: LIETUVOS KAVALERIJOS VASAROS

DARBAI

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai ir Tuxedo už labai mažas 
kainas išnuomuojami šioje įstai
goje. Turim didžiausį pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (50)

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius i 2-rą aukštą)
G. H. Schwabe, Mgr.

LIETUVOS KARIUOMENES MANEVRŲ VAIZDAI: 
1—Kariuomenės vadas generalinio štabo - Pulkininkas 
Raštikis stebi manevrus; 2—3—5—pioniei'mi tiekia pet 
upę pantoninį tiltą; 4—kulkosvaidininkai manevrų lau
ke; 6—kariuomenė keliasi per nutiestą pontoninį til-

per'kaimą; 9—rengiasi oerlikoną (pabūklas prieš lėk
tuvus, tankus ir šarvuočius) perkelti į kitą vietą; 10— 
patranka privežama prie pontoninio tilto; 11—gryžta 

iš TnaneVrų.

KAUNAS APSAUGO
DAMAS NUO

POTVINIŲ
Kaunas. — Praėjus šio pa- 

[ vasario didžiuliam Nemuno po- 
į tviniui, kuris padarė daug nuo- 
| stelių Kaunui ir prie Nemuno 

bei Neries esantiems kaimams, 
buvo pradėta rimtai kovoti su 
Nemuno potviniais ir pradėta 
dideli darbai Kauno miestui 
nu’o potvinių apsaugoti. Tam 
tikslui sudaryta komisija nu
statė potvinio priežastis.

Buvo prieita išvados kad 
Kaunui nuo Nemuno potvinių 
apsaugoti reikia užtverti Ne
muno vandeniui kelią per Ver- 
švų-Lampėdžių laukus, išve
dant atitinkamo aukščio pyli
mus. Nemuno krantų stipri
nimo darbai buvo pradėti prieš

j du mėnesiu. Ikšiol jau supilta 
Į maždaug trečdalis viso pylimo. 
I Pylimo statybą manoma vyk- 
| dyti iki Lapkričio mėnesio.

Prie pylimo statybos dirba 
apie 570 Kauno miesto bedar- 
mių. Pylimas bus maždaug 2 
kilometrų ilgumo ir 6—7 met
rų aukštumo. Aplinkinių kai
mų ūkininkai pylimui veža že
mę iš savo laukų. Tuo budu, 
jie nuvalo savo laukus nuo Ne
muno potvinio metu užnešto 
smėlio. Reikalingi pylimo sta
tybai pinigai skiriami iš viešų 
darbų fondo. Tsb.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki-

i tęs prie įo.
' ' JONAS ' TAREILA ' 

826 Baųk Street 
Waterbury. Conn.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Phone MAin 3559

Schmidt Bros. Co
Smuikų Dirbėjai

¥•į- Importuoja ir parduoda
? Smuikas, Cellos, Stugas, Dėžes Ą 
į? ir reikmenis stygų muzikai.

Taiso už prieinamą kainą.
Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

CLEVELAND. O.

Ą

f

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

taigoje kadangi šios .kaimynystės 
žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbą avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprią odą ir atsakan
tį darbą. (50)'

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

* 'Henninger’s § 
5 ART STORE $

*•* Pasirinkit savo Kalėdines, Į dpya-’t* 
sį. nas anksti. Mes turime ' puiki ų£ 
X pasirinimui rąžančių, stovylėlių,£
* kryželių ir kitų religiškų daly-* 

kų. Daugybe Kalėdinių kortelių?
Ąsų religiškais vaizdais. Taipgi^! 
5/larom paveikslams rėmus.
? HENNINGER’S ART STORE 

8809 SUPERIOR AVĖ.
I X

10
15
16

Gruodžio 5
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
BREMEN ir

HAMBURG - AMERICAN Llkl
- t ' fe

NORTH GERMAN LLOYD g

Ekskursija
Į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:

EUROPA .............................
NEW YORK .....................
HAMBURG ................... ..

BREMEN .............................
Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią; ke
lionę į Kauną. Patogus geležinkeliu susisįpki- j 

mas iš Hamburgo. ; - v
Informacijų klauskite par vietinį agentą arba ' ę

1430 EUCLID AVE. ... CLEVELAND, O. ,
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DIRVOS’ 1937 M. VAJUS!
Laimėkit sau RADIO arba kitas puikias dovanas!

KEPTOSIOS DOVANOS
Kiekvienas Amerikos Lietuvis gali stoti į ši pelninga VAJŲ!

Gali dirbti “Dirvos” skaitytojai ir ne skaitytojai!
Prie dovanos, kiekvienam dar bus duodama piniginis

Kiekvienas Gali Laimėti Šitą Puikų Laikrodį!

1937

atlyginimas kaip Agentui

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis

tam kuris šio Vajaus bėgiu užrašys “Dirvai 
daugiausia Nauju Skaitytojų.

Dideli, puikus sieniniai kalendoriai, rodanti svar
besnes Amerikoniškas ir Lietuviškas šventes. ANTRA DOVANA

PASIRINKIMUI YRA ši DAUGYBĖ KALENDORIV AUKSINIS RANKINIS LAIKRODĖLIS

•m

ŠL puiku, garsios firmos laikrodi gali laimėti kiekvienas vaiki
nas ar mergaitė, arba suaugę, kurie prisius “Dirvai” 

Penkis Naujus Metinius Skaitytojus!

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS Į
Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems [ 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00. i

__ 1 šventoji šeima
__ 2 Nekalto Prasidėjimo
__ 3 Angelas ir Vaikučiai
__ 4 Šv. Terese
__ 5 Kristus ant Vandens
__ 6 šv. Juozapas ir Kristus
__ 7 Šv. Antanas
__ 8 Kristus Kūdikis su Angelais
__ 9 Kražių Skerdynė
__ 10 Mergaite su Šunim
__ 11 Darius ir Girėnas
__ 12 Moteris su Liet. Vėliava
__ 13 Visa Lietuva (su žemei.)
__ 14 Prez. Roosevelt (naujas)

__ 15 Jauna Ukninkė
__ 16 Gražuolė prie Ežero
__ 17 Mergina su Rože
___18 Vaikučiai Važiuoja
__ 19 Vaikučiai su Paukščiais
__ 20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų
__ 21 Lietuvos Karys ir lietuvaitė
__ 22 Lietuva ir Karžygis
___23 Vytauto Prisieka
__ 24 Graži Indijonė Kalnuose
— _25 Linksmi Vaikučiai
--26 Birutė (su daina)
__ 27 Gražuole su Šunim
__ 28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

Vardas-pav. Kiek siunčia 6 Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

A d r. Miestas Vals.
Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą

Kalendoriaus num.

6820 Superior Avenue'

vardas |

Cleveland, Ohio |

Užsakymą siųskit antrašu:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

i'į.’rį. C?-

R fe

Amerikos Darbo — Benius Firmos 
17 akmenų — Naturalio Aukso apirankis 

$25.00 VERTĖS

Stokit darban TUOJAU! SVARBU! Kurie manot stoti j Vajų, tuoj rašykit Administracijai 
paklausimą apie sąlygas, ir pradėkit siuntinėti savo draugų ir pažystamų 
antrašus, kurie galėtų tapti skaitytojais. Mes jiems pasiųsim “Dirvą” susipažinimui.

Aprupinkit savo draugus ir kaimynus “DIRVA”
©^@©©@@'©@©©©©©-©©©©©©©©©-©©©



Community Fund Vajaus Eiga VIETINES ŽINIOS i
* Cleveland Community Fund 
vajus pradėtas sekmadieni su 
koncertu ir kalbomis, sureng
tomis Public Auditorium Mu- 
zikalėj salėj.

Pirmadienį visa 18,000 armi
ja aukų rinkėjų išėjo i darbų.

Kaip paprastai, vajų pastū
mėjo pirmas savo didele auka 
Cleveland© turtuolis Dudley C. 
Blossom, kuris paskyrė net 
$96,000.

Pirmutinių vajaus dienų pa
sekmės yra padrąsinančios. Iš
rodo kad šymet sekasi geriau 
gauti pinigų negu pernai, nes 
daugelis stambiųjų aukotojų 
šymet savo sumas padidino ne 
tik šimtais bet ir tūkstančiais

Šį rudenį paskirta sukelti 
$3,300,000. Tais pinigais pa
laikoma ir prižiūrima tūkstan
čiai Didžiojo Clevelando neiš
galinčių, gydomi sergantieji ir 
palaikoma viešos miesto Įstai
gos kaip ligoninės, prieglaudos 
ir tt.

Pirmiau kiekviena iš tų 100 
įstaigų ir organizacijų da-

THE FUND 
SHINES THROUGH

t 'tfį 
1 ■

. A

1936 CAMPAIGN

Namų Aptaisymas į
Mes taisom ir sudedam į 
šildymo pečius. Dengiam T 
ir lopom stogus ir dedam ❖ 
vandens nuobėgas. Visas Ž 
tos rūšies patarnvimas — j 
kainos visai mažos.

SATER BROTHERS 
6617 Wade Park Ave.

ENdicott 0823

Bramley & Sons
FLORIST

PILNAS
GĖLIŲ PATARNAVIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET 

HEnderson 1850

Co.š

URBONO KONCER 
TAS IŠĖJO ŽAVĖ-

JANČIAI
S. Urbonas, tenoras, 
sekmadienį pavaišino 

; puikiomis klasiško

Jonas 
pereitų 
Lietuvius 
mis dainomis, kurių padainavo 
Angliškai, Lietuviškai, Pran
cūziškai ir Itališkai. Progra
mas Įvyko Lietuvių salėje, nuo 
7 vai. vakare ir tęsėsi visą is
landų laiško. Koncerto 
paklausyti ir dikčiai

rydavo savo vajus paskirai 
lysdavo prie žmonių pei
są metų. Dabar vienu 
mojimu sukeliama joms 
kalingi pinigai.

Duokit, aukaukit kada 
paprašys, ir džiaugkitės 
laime kad galit būti tarp tų 
kurie duoda. Jūsų auka pra
skaidrins 
iš tų

gyvenimų tų 
aukų palaikomi.

KAS

ir 
išti- 

užsi- 
rei-

jūsų 
savo

kurie

BUS PILIEČIŲ KLUBE 
ŠĮ PENKTADIENĮ

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube, šio penktadienio vaka
re, Lapkričio 19, šalia šokių, 
laimėjimo $20 ir pasilinksmi
nimo bus dar laimėjimas viš
tų, ančių, kalakutų-turkių ir 
dar ko. Todėl visi prašomi at
silankyti, nes tai bus paskuti
nis pasismaginimas prieš Pa- 
dėkavoi'jčs dieną.

P. P. Muliolis, Pirm.

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt sava 

muzikalius instrumentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit nrieinama kaina 
ir lengvu išsimokejimu — 

Perkančius mokinam dykai:
Išmokit: piano, banjo, gitarą, 

saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tpinkn 
7727 Superior Ave.

ENd. 5297 Cleveland, O.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE U? VALC
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

buvo 
paties 

dainininko svetimtaučių drau- j 
gų, Sadlier dainavimo mokyk- 

i los mokinių, ir atsilankė pats 
i maestro Francis J. Sadlier.

Bendrai, tačiau, publikos bu- 
vo vidutiniai.

Dainininko Urbono malonus, ) 
gerai išdirbtas lyriškas teno
ro balsas kiekvienoje dainoje, 
visose minėtose kalboše, skani-) 
bėjo gražiai, švelniai. Jo dai- [ 
nuojant gali klausyti nepails
damas.

Jonas S. Urbonas, Škotijoje 
gimęs ir augęs Lietuvis jau
nuolis, kuomet skyrėsi su sa
vo tėvais ir apleido Glasgow 
miestą, nei nesapnavo kad jis 
kada užsiims dainavimu. Tik 
apsibuvęs Clevelande pradėjo I 
dainuoti/ ir tie kurie girdėjo jo 
balsą padrąsino jį lavintis to- ‘ 
lįau. Jis pats pamėgo daina
vimą, stojo Į gerų dainavimo 
mokyklų, ir praeitą pavasarį I 
ją baigė.

Dabar yra pasiryžęs apleisti 
Clevelandą, vyks Į kurį nors > 
didesnį miestų, kur yra dau- Į 
giau progų dainuoti.

! Jo asistente šiame koncerte 
buvo tos pačios mokyklos mo- 

'• kine, Rose Dolovich, tai)) pat. 
puikiu, skaidriu soprano balsu, 
kokis labai-labai retai Lietu- į 
viams tenka t_ 
salėje. Ji dainavo ir ,

ssu Urbonu sudainavo operatiš-1 
ką dalykų iš La Boheme.

Ne tik publika bet ir pats jų 
mokytojas Sadlier klausyda
mas gėrėjosi jais.

Akompanavo mokytojo 
JI šuo Elsie Sadler.

Po programo prasidėjo 
kiai ir pasivaišinimas, kas 
sitęsė iki 12 vai. vakaro.

: Prie koncerto surengimo .. 
1 tų vakarų pasidarbavo šie: Ju- 
i lė ir Juigis Salasevičiai, Jonas ;
Petrauskas, V. P. Banionis, Jo-) dovanas, 
nas Verbyla, J. Lasky, M. či- 1 k,,r,p P’ 
gas, Jurgis Česnius, Ona Kar- surengime: 

j pienė ir kiti.
Į šokiams grojo Jono Apanai-j 
i čio orkestras. Kep. 1

Prie Darželio Atidary
me Surinktų Aukų

Perėtame “Dirvos” nume
ryje Kultūrinio Darželio ati
darymo iškilmėse surinktų au
kų atskaitoje buvo pažymėta 
kad Marė Miščikenė surinko 
$144.36. Nors aš ir pati tą 
dieną rinkau aukas, bet kre
ditas už Visų tų suihą jnan ne
priklauso. Rinkėjos Daržely
je prie stalų ir po publikų bu
vo sekančios: Vilčinskienė, Ne- 
verauskaitė, Petraitienė, Polte- 
rienė, Luizienė, Medelienė, Sa
dauskienė, Ivinskaitė ir E. 
Baltrukoniutė. •

Nekurtos rinkėjos vardus tų 
ką davė po 50c neužrašė, tai

CLEVELANDO MIESTO VALDYBA RUOŠIA 
NAUJĄ FAKSU BALSAVIMĄ GRUOD. 15

valdyba 
d. spe- 
už nau-

Clevelando miesto 
paskyrė Gruodžio 15 
cialiams balsavimams 
jus taksus. Tą dieną miesto
valdyba paves balsuotojams 
nuspręsti savo reikalavimą 
daugiau taksų 1937 metams.

The Cuyahoga Tax League 
atkreipia dėmesį visų namų 
savininkų į šį klausimų, šita 

buvo priešinga apdėjimu 
mokyklų vedimo 
r.es tie pinigai 
mokyklų tarybai

, Lyga 
taksų 
lams, 
nėra

hi auka priskaityta prie smul- nngi.
- - • Praeitais balsavimaiskių aukų.

Taipgi apleista dvi aukos:
Marijona Spudytč

Scranton, Pa.
Petras Lingis
Rinkėjos surinktus,. pinigus 

perdavė man, o aš kasieriui, 
tai i is man ir visą kreditų pei
kia: dų atidavė.

Marė Mišeikienė, 
L- K. D. Fin. Raštininkė.

Kitas aukotojas praleistas: 
Fred C. H. Wessell, Jr. 
iš Baltimore, Md.

Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
- NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos.1 išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kaninas St. Clair ir Ontario

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

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

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

I DELLA C. JAKUBS I
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
s Visiems Lietuviams norintieiris naudoti musų
E kambarius leidžiame dykai.
E 1 ittuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
1 teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai įigo- 
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
ž gos. žemiausia kaina už palaidojimų, sulyg jūsų pa- 
i sirinkimo. Reikale telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
: 6621 Edna Avenue ENdicott 17fi3
........................................

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Męs esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, 

‘ tirtas Inforittaci j as np praktiškus patarimus reikale vL 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraurtcs Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

MIRIMAI

reika- 
išrodė 
reika-

Lap
kričio 3 d. mokyklų taksai bu- 

| vo atmesti. Atmesta ir aps
krities “šelpimo” reikalams 
prašyti taksai. Dabar, išrodo 
kad Gruodžio 15 dieną visi tie 

i taksų reikalavimai bus panau
jinti. Todėl balsuotojai, ypač 
tie kuriems taksų našta tenka 
visada panešti, privalo būti 
sargyboje.

i Jeigu atsimenat, šymet Va- 
I sario mėnesį buvo nubalsuota 

$1.001 specialus taksai, kurie buvo 
reikalingi naujai miesto val
dybai užėmus vietą apmokėti 
buvusio mayoro Davis senas 
sąskaitas. Dabar, kada tos są- 

- i skaitos apmokėta, miesto val- 
36 kuopos jyį,a turėtų apsieiti su tais pi-

$2.00
1.00

JUOZAS JAKUBAUSKAS, 
49 m .amžiaus, nuo 1410 E. 
65 gatvės, mirė Lapkričio 6 d. 
Palaidotas Lapkr. 10 d. Lai
dojimu rūpinosi graborius N. 
A. Wilkelis. Palaidotas Kal
varijos kapinėse, su pamaldo
mis šv. Jurgio bažnyčioje.

Paliko nuliūdę žmona Mari
jona ir ištekėjus duktė, Jule 
Janis.

Velionis buvo geras Lietu
vis, buvo “Dirvos” skaityto
jas. Iš Lietuvos paėjo iš Mu- 

Viešvenių para- 
Amerikon 

1905 metais, ilgai 
gyveno Pittsburghe, Clcvelan- 
de pragyveno 7 metus.

Lietuvoje liko motina Pet
ronėlė Miceikienė, brolis Vin
cas Miceika ir sesuo Stasė Mi- 
ceikaitė.

GRAŽIAI PAVYKO
Pereitų šeštadienio 

Moterų Sąjungos f 
kodavimo pramogėlė gerai Pa" nioals^ ka 
vyko. Magilų namuose susi- - ‘
rinko gražus būrelis žmonių, 
kurie pakortavo, linksmai pa
dainavo, prie to dar jaunolių 
skambi muzika daugiau visus 
palinksmino. Grakščios Sąjun- 
gietėš visus pavaišino skaniais ! 
užkandčiais. ~ 
žaus pelno.

vakaru

Padaryta gra- 
P. štaupienū.

gauna, sako Cuya
hoga Tax League sekretorius 
Chas. T. Sheldon.

Kaip išrodo, miesto valdyba 
pasiryžus reikalauti 6Į-> mills, 
arba apie $7,500,000, prie tų 
taksų kokius gauna dabar iš 
įvairių reguliarių šaltinių.

ši Lyga tiki kad užtektinai 
yra 5J/> mills, arba apie $6,- 
000,000, nes dabar šiame mie
ste ir taip mokam taksų dau
giau negu kituose miestuose

Cleveland Orchestra
ant Radio Sekmadieni
ši sekmadieni, Lapkričio 22,1 

General Motors ir vėl patieks j 
per radio vieną iš didžiausių 
Amerikos simfoninių orkestrų} 
savo valandos programe.

ŠĮ kartą ta automobilių iš
dirbinio firma patiekia pagar
sėjusią Cleveland Orchestra, ■ (<xo. 
kuri grieš iš didžiosios Cleve- Taičiu kaimo. 
land Public Auditorijos. Va-; pijos, Telšių apsk. 
doyu bus taip pat pagarsėjęs , atvažiavo 
Arthur Rodzinski, nuolatinis 
Cleveland Orchestra dirigen
tas, kuris švmet taipgi patar
nauja antru dirigentu New 
York Philharmonic Orkestrai, 
užimdamas vietą garsiojo Tos
canini.

Pl’ie orkestro program© dai
nuos ir pasižymėjus Gladys 
Swarthout, Metropolitan Ope
ros žvaigždė ir mylima juda
mų paveikslų ir radio daininin
kė. Ji atvyks į Clevelandą iš 
Holliwood.

šis programas bus girdimas 
plačioje Amerikoje, pradedant 
10 vai. vakaro rytinių valsti
jų laiku.

KAS VALDYS 
PASAULI

i Kaip sako šv. Raštas, tas di- 
' dis suspaudimas yra tai kova 
didžioj Visagalinčio Dievo die
noj, kurios kitas Rašto vardas 
yra Armagedonas. Biblijoje, 
Šv. Jono apr. 16: ir 16 e. jus 
rasit pilną aprašymą apie šitą 
didžia kovą kaip ji bus kovo- 

i jama ir kokios bus pasekmės.
čia galima pasakyti tik tiek 

kad dabar žemės tautos visos 
šėtonui vadovaujant renkasi į 
Armagedono kovą. Tai bus 
toks karas ir tokios žudynės 
kekių dar niekad žmonijos is
torijoje nebuvo. Kausis ne
matomos ir matomos visatos 
kariuomenės ir daug iš jų nu
mirs. Didžiausias karas vie
nok įvyks tarp tematomų ka- 
riumenių. Kristus Jėzus, ga
lingasis Karalius/ aukščiausis 
Jehovos įgaliotinis sūnūs va
dovaus kovoje teisybės pusėje.

O kam gi reikia tokios di
delės kovos? Taip turės įvyk
ti del to kad šėtonas nenorės 
pasiduoti Teisybės Karaliui, 
todėl šėtonas ir jo organizaci
ja turės būti ir bus sunaikin
ta. šėtonas perstato šitas po
litines, religines organizacijas. 
Jėzus Kristus karaliaus.

Skelbia S. B. S. D.
S. K.

10 Metų Sukaktuvių 
Banketas

Lietuvių Moterų įdubas pa
minėjimui dešimties metų su
kaktuvių savo darbuotės ren
gia iškilmingų banketų šešta
dienio vakare, Lapkričio 28. j

Banketas įvyks puošniose 
Cleveland Chamber of Com
merce Club patalpose, vidur-' 
miestyje, Terminal Tower.

Moterų Klubas kiekvieną 
meta surengia vadinamą Din
ner-Dance, bet šymet daroma 
pastangos surengti labai įdo
mų ir puošnu dešimtmečio su
kakties paminėjimų. Bus iš
kilminga vakarienė, pasilinks
minimas, visokių gėrimų, šo
kiems gros Jcno Apanaičio 
orkestras iki gaidelių....

Klubo draugai gali užsisa
kyti sau vietą šiame bankete 
per “Dirvos” ’administraciją 
arba pas sekančias komisijos 
nares: Ona Myhling, Ona Ma- 
čiutienę, Susana DcRighter, 
Leona PeČkaitis ir Margie Zu- 
ris, komisijos pirmininkė.

Ona G. Mihelich.
L. M. Klubo Pirm.

GIMTADIENIO POKILIS 
šeštadienį, Lapkričio 7 d _ 

Lietuvių salėje buvo surengta | mokama. 
_____ gimtadienio paminėjimo poki- šis politikierių žaislas, tokie 

girdėti ^Lietuvių i Hs poniai Katrei Miliauskienei, ■ speciališki balsavimai, sako ši 
solo ir'l nUo 6C5 E. 97 St. Dalyvavo ’ Lyga, yra labai brangus taksų 

"___ ' v; 200 svečių. Visi_ turėjo į mokėtojams.
Kurie mėgo pa- štai pavyzdis: šymet laiky- 

ankstyvo sek- ■ ta dveji specialus balsavimai, 
I vieni Saušio kiti Vasario mė- 
mžsį. šiedu balsavimai atsi
ėjo JUMS taksu mokėtojams 
$101,605.95.

Specialus balsaflmai Gegu
žės mėnesį 1934 m. atsiėjo 
taksų mokėtojams $51,245.39.

Specialus balsavimai Vasa
rio mėnesį 1935 m. taksų mo
kėtojams atsiėjo $39,76435.

Miesto valdyba atsisakė pa- 
pc.kilio daryti savo biudžetą ir leisti 

jį nubalsuoti Lapkričio 3 d., 
i del to kad tada balsavimuose 
j dalyvauja daug piliečių ir jie 
gali valdybos reikalavimų at
mesti. Dabar gi. specialiuose 

i balsavimuose, kuriems praves
ti reikės išleisti $50,000 taksų 
mokėtojų pinigų, valdyba tiki
si suvaryti visus savo šalinin
kus, rėmėjus ir tarnautojus 
balsuoti, o šiaip piliečiai tan
kiausia neira ta dienų balsuo
ti, ir visada balsavimai prave
dami tai]) kaip pageidaujama.

se-

l smagų laiką, 
sišokti, šoko iki 
madienio ryto.

Linkėtina jai dar daug to
kių gimtadienių kaip šitas.

Gero Velijanti.
so
il ž- PADĖKA

Šiuomi noriu padėkoti tiems 
kurie dalyvavo mano gimta- ■ 
dienio sukaktuviii pdkilyje. ir ( 
tiems kurie suteikė gražias ■ 

. Ypatingai ačiū tiems j 
kurie pasidarbavo šio į 

pp. S. Nęįmoniam. 
p. M. Galdikienei, M.' Miliaus- 

| kui, V. Cithvičiutei. M. Kla- 
I nauskienei, M. Yačienei ir O. 
! Maruškienei.

Katrė Miliauskienė.

W. F.
1150 E. 76 Street.

■ Cleveland, Ohio.

STONIS

¥ Gera Kepykla
|t Geriausi ir skanus kepyklos ga- 
i X miniai ką už pinigus galima 
į 4 gauti, naudojam geriausią svie- 

stą, taukus ir miltus prie kepi- 
j mo duonos, pajų, keiksų. šven- 
j T tems turim skanių pyragų, •k*
J KREIPKITĖS REIKALE 

Kainos Visai žemos.
W E T H E R E D ’ S
Quality Bake Goods
Superior Ave. HE. 5310

“Dirvai” išsirašyti nertu’,, w 
laukti pradžios metų—įdūi.A 
i laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisa metą.

LANKOSI FLORIDOJ
Bertha Veličkienė, biznie

riaus B. Veličkos žmona, Ele
na Urbšaitienė, p. Markevičie- 

sunus išvažiavo ke-
Pra-

nė ir jos
letui savaičių i Florida, 
leis apie mėnesį laiko.

Linkėtina jiems turėti ten 
gera laikų ir laimingai suva
žinėti.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalu skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

‘ GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

phone Endicott 9512

7022

EIKIT
PIRKT

Auto Reikmenys
Mes parduodam SUNOCO Gas 
ir Aliejus nes mes tikim kad 
SUNOCO produktai yra geriau
si iš visų. Mes taipgi parduo
dam gurnus ir batarejas ir vi
sas reikmenis. Musų patarnavi- 

pa-mas garantuotas. Ilgų metu 
tylimas šiame biznyje.

Superior Tire and
Accessory Cc.

8007 SUPERIOR AVE.
Kampas East 80th St.

į Teatrams Kostiumai
-j- Didžiausius pasirinkimas kostiu- 
X mų tarp New Yorko ir Chica- 
X gos. Jokia kita įstaiga Clęve- 
❖ landė ir aplinkiniuose dideliuose 
X miestuose neturi tokio didelio 

įvairumo kostiumų iš įvairių pe- g
T riodų., Taipgi mes 
X visokius istoriškus ir 

i. su lyg

pasiuvame 
modemiš- 

__ reikalavi- 
į mo. Turim daug importuotų :: 

Europon kareiviškų uniformų r X parūpinant reikmenis prie vaid.- 
nimo.

The Krause Costume
1025 CHESTER AVE.

j. Cleveland, Ohio

-2- kus kostiumus.
T mo. Turim da 

Europos

Co.

Phone GArfieJd 5970 
t SUPERIOR COSTUME

SHOPPE
B? TKtVTRUr TR MASKA'RADLT

KOSTIUMAI _ .

Išsinuomoja, pfleinauia itaina_
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

;.<■ .-.-Atdarą 'vąkarąįs' 'A- <•>

8606 Superior Ave.

X
T

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 

ko 
jog

tik Į tokias 
kurios turi 
bintus jūsų 
“Dirvoje”,
pirkti, priminkit 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresni patarnavimą.

MOLTHER ELECTRIC
SERVICEKAIP JŪSŲ SVEIKATA?

Pertankiai mes užlcidžiam sa
vo sveikatą, tavo didžiausi ,ur- 
tą. Ar jaučiąt nuvargęs, silp- 

svaigstat, ar nervuotas?

MINĖJO 25 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTUVES

Ona ii Juozas Ramanauskai 
praeita šeštadieni gražiai ap
vaikščiojo savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves sa
vo namuose, prie eilės artimų 
savo draugų, ir savo šeimos na
riu.

šiuomi dėkoja savo dviem 
dukterim. Onai ir Juzei, už jų 
rūpestingumą ir už daineles 
kurias jos padainavo pritaikv- 

| ' tas tai iškilmei. Taipgi taria 
ačiū savo draugams kurie at
silankė ir už jų puikias dova
nas. Nekurie dalyvių buvo 
šie: Veronika Prankaitienė, jos 
duktė Ona iv sunai Juozas ir 
Mikas; pp. Saruliai, pp. Bagu- 
žauskai, John Toth, pp^ Rei- 
vai. i:; 
Akiahs.
] p. Masiauskai. Visi dalyva
vusieji smagiai praleido vaka
rą. Ačiū visiems.

Juozas ir Ona Ramanauskai.

i į

X
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I ADDISON Į 
| HARDWARE CO. | 
= 7318 WADE PARK AVE. =

Vasiliauskai, Petras
Pranas Barkauskas,

Visi

nas,

Naudokit

MONASTER Y
Šaknų ir žievių Arbata 

Galima gauti pas mus, dėžė j: 
.$1.00, 6 dėžės už $5.00.

PATRIA TRADING GO.
5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

:: Specialiai šį men
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sutaupyki t $27.00
CHE F 
Pečiai 

musų kaip.

f M A G I C 
G asiniai 

Paklauskit

EASY WASH MACHINE g 
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš. »
| SPARTAN RADIO

Console, Modelio
Į j’ $39.95

.'•TAISOMU FURNAŠUS

S TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH
S LEMPUTES prieinama kaina.
S VISOKĮ ; NAMAMS- ■ REIKME- 
= ' NYŠ GĖRI ' IR' PIGUS.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieka
U17 Ė. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534,. 

lilllllllllllllllllllllllllllllltlilllllinihllillti A.ptieka atdara 7 dienas savaitėje.'

£

Starteriai ir Generatoriai 
Automobilių Armatūros

Apvyniojimas
Naminiai Padargai 

81C9 Superior Ave. 
Ineiga iš E. 80th Street

užlaikau pilniausia jren- 
Išpil- 
euri- 

vaistinių reikme-’ 
toiletinių daly- 

visko ko tik ga- 
vaistinčsc vidur- 
kainos čia lėra 
Mano speciališ- 

receptai, kuriuos iš-

Aš 
gtą 
do m 
m c 
nų, 
kų, oendrai 
Įima rasti 
miestyje, ir 
aukštesnės, 
kūmas 
pildau atsakančiai.

Andrew A. Yeager 
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVE.

vaistinę mieste.
daktarų receptui

visokių
muilų,

¥ Dry Cleaning
J Senas Drapanas padarom 

kaip naujas, išvalcm ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c.
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

J

* Ateina KALĖDOS *
i f ■?į * Pirkti deimantų, laikrodžių, lai- *
X krodėlių ir kitų brangmenų krei-
X pkitės į senų Lietuvišką vietų. £ 

rūšies laikrodėlių taisy- V5‘ PirmosY
❖ tojas.

BRANGMENYS
LAIKRODĖLIAI IR VLSOKI 

GRAŽMENYS KREDITAN
. Mes pasitikim Jumis.

Mokėkit po biskelį kas mėnesį. Į 
Pasirinkit savo išlygas.

Parduodam
DEIMANTUS. LAIKRODĖLIUS
. BRANGMENTS. MUZIKOS

INSTRUMENTUS, RADIO
. . TUBUS _ j
Daugelio Metų patyrimas.

Atdara vakarais.

Frank Cernę Jewelry, Inc.
Slovenian Auditorium Bldg.

6401 St. Clair Ave.

J JOS. KONECNIG
X 6407 Superior Ave Cleveland

P. J. PICKETT
PLUMBING, GAS FITTING 

SEWER BUILDING

ji Perdirbu maudynes į naujausio: 
'i; mados už išsimokėjimą. Jei 
❖ negero su jūsų nuobėgomis 
Ž mūose,- šaukit mus, greitai 

taisysim.

? 7407 SUPERIOR AVĖ.
Ž Tel. HEnd. 0758

ka3 
na- 
pa-

J

♦j.*j»*j*Y*5*’J‘*J**J»»2^J*»2^**^*J**I*v*»*' ,?*5*V’i‘**'*v*5**iwi*
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Phone: ENdicott 4486Editor—Peter Skukas

OPENS LAW OFFICE

the

one of the

Anna

Mrs.

LI'V .

i.'. s i r„ p

LIETUVOJE

Lie-

eiin

ki.

norėjo 
komi-

attractive dental 
family being well

Ii 
tarpe, 
vau j a 
tarpe.

TENTH AN NIV ER S A R Y 
CELEBRATION

merius pasižyravoti. 
de naudos nėra.

caca 
kitus

Juozas Blaškevičius 
jau gavo Į savo mėsos 
ve Lietuvos kumpių ir 
ri gali gauti jų pirkti
Antrašas: 1168 East 77th 
kampas Donald avė.

pa- 
pasiųskit jų savo 
Lietuvą dovanų, 
geriausias laikas 
laiku prieš pra-

The Lithuanian Women’s Club 
sponsoring its Tenth . 
Dinner Dance at the 
Chamber of Commerce Club, Ter
minal 
281 h, 

It 
part

Mrs.
DeRighter, 
and

ls
Anniversary

‘ Cleveland

Being a 
Patrick, 

establish 
wracked

Be-

The Lithuanian Catholic Parish, 
St. Francis, of Youngstown, O., is 
planning a bazaar, November 22- 
29, inclusive, at the Church Hall.

Father Patrick, formerly of St. 
George’s of Cleveland is, the pres
ent pastor of the parish, 
most active man, Father 
is desperately trying to 
the Parish which has been
by the evils of the depression, 
ing the first affair of this type, 
it is sincerely hoped by the Pas
tor and its active parishioneers, that 
this bazaar will be attended by 
Lithuanians from near and far — 
thereby providing a stepping-stonė 
in reaching its goal of free from 
indebtedness..

6311 White Avenue. The ceremony 
will take place at St. George's 
Church, at 9:00 a.ni. Reception will 
be held at the Lithuanian Hall. 
The all-important date is Novem
ber 21st.

.John’s
Miss Staple is 

assis- 
known

praneša 
krautu- 
kas no- 
svarais.

St.,

Fotografijos tik už $1.00
Gavom naujausių puikių fotografijoms rėhielių Kalėdoms.
A. S. BORT, Lietinis savininkas. HEndersan 3535

“minia” publikos 
draugas vargino 

akydamas dvi

YOUNGSTOWN PARISH HOLDS 
bazAar

3

[J

if

GERA ANGLIS

reikalingų visų kitų papuošalųrasit savo namamskrautuvėje

HELD’S FURNITURE Inc.
.1. J. STANKUS

Krautuve atdara vakarais6900 Superior Ave
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||,illlI|HIIIIIII|>.

yra tai 
kuriuo

Eina kalbos 
zuoti darbinink 
tais gali staty 
siu unijos prez: 
L. Lewis kandi 
Valstijų prezidt

šeši ūži 
Italija. — 
užmušta iš 
ammonijos 
Sinico mies

Plieno k 
N. Y. — La 
vaisius pas 
goms dujom 
ninkai užtn 
išnešta nualj

Coin 
kavo I 
tom obi. 
darbini 
to kad 
daryta 
bar koi 
dėti di

South
150 valai 
btuvėje, j 
ducts Co. 
Hau iš di)
pastatė si 
til i darbą 

Streikas 
kalanti k c 
Į darbą til

sa
smarkioj

šie nauji 1937 CROSLEY 
Radios turi tokių naujų ypa
tybių kad beveik netikėtina. 
Naujausias dalykas 
Auto-Expressionator,

Automobilių 
tikisi kad 1937 
tomobilių garny! 
aukščiausio laip 
dabar jų pagam 
virš 100,000 i sa

FE]
T.
T

Dar, 
važi; 
kytis 
jo h 
mo J 
savai) 
laiko 
tas 1( 
su Le

6704 Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kajfai 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRĄUTUVĖN.

ARLINGTON ICE & FUEL CO,
16201 SARANAC RD. GLen. 5787

gaunama muzika ir dainos 
taip kaip jų kūrėjas norėjo 
klausytojams perduoti.
Kreipkitės j šią parduotuvę 
ir reikalaukit CROSLEY.

Taipgi šioje didelėje
ir baldų. Lietuviams parduodama lengvomis sąlygomis. Kainos visiškai prieinamos.

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS i Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

6820 Superior Ave. Cleveland, O. .

SMULKIOS ŽINIOS
MEDŽIOKLĖJE pirmą dieną 

Ohio valstijoje nušauta trys 
medžiotojai ir du kiti mirė 
nuo širdies ligos — turbūt pa
matę gyvą zuiki lekiant, ku
rio nusigando.

SENA GIESMELĖ
DRG. PRUSEIKAI

NEGELBSTI

LIETUVOS MĖSA, 
ALUS AMERIKOJE

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

CLEVELANDO m o k yklose 
šiose dienose prasidėjo suiru
tė kaip sako, del stokos lėšų. 
Amatų skyriai mokyklose su
laikyti, nes nėra iš ko pirkti 
medegos jų operavimui; labo
ratorijos sustojo veikusios del 
stokos chemikalų. Nekurios 
mokyklos jau išnaudojo savo 
biudžetus, sako todėl kad šy- 
met medega daug brangesnė, 
ir neturi iš ko toliau reikme
nų Įsigyti.

I 
IŠGELBĖTA. Lapk. 13 d. 

vienas ančių medžiotojas pa
matė gražiai pasirengusią mo
terišką brendant i ežerą ties 
Perkins oeach, gale West blvd. 
Medžiotojas ją ištempė iš van
dens ir pašaukė policiją, kuri 
ją nuvežė ligoninėn. Krante 
rasta pusė bonkutės acto, ku
rį manoma ji nugėrė norėda
ma greičiau birti.

NAUJAI NUTIESTAM pa-, 
ežeryje keliui gresia bangų iš
plovimas, nes nėra kuo jį ap
saugot. Federalė valdžia at
sisako duoti daugiau pinigų, 
kurių dar reikalinga 8800,Opu 
to kelio pakrančių sustiprini
mui ir vandens atsparų pada
rymui.

AUTOMOBILIŲ n e <1 aimėse 
Clevelande nuo šių metų pra
džios jau užmušta 171 asmuo. 
Trijų dienų bėgyje iki Lapk. 
16 du žmonės užmušta auto
mobilistų kurie visu smarku
mu užlėkę važiavo ir nuyažia- 
vo, pasprukdami nuo nelaimės 
vietų.

KOMUNISTAI Ohio valsti
joje savo rinkimų propagandai 
išleido $1,774, kaip parodo jų 
raportas patiektas valstijai.

Draugas Pruseika, “Vilnies” 
redaktorius, matyt neišminta 
Chicago.]e, taigi vėl atsibastė 
į Clevelandą, papasakoti savo 
ištikimiems avelėms seną pa
sakėlę apie Lietuvos “fašis
tus” ir apie jų “pakalikus” čia 
Amerikoje. Bet nabagui ge- 
šefto nepavyko padaryti, nes 
į Lietuvių salę antradienio va
kare jo pasakėlės pasiklausy
ti neatėjo jo ištikimų nei ketu
ri tuzinai, o su šiaip užklydu
siais ir keliais sklokininkais 
vargu buvo penki tuzinai.

Kad ir prieš tokią “milžiniš
ką” “minią” draugas Pruseika 
nebijojo stoti ir kalbėti, kaip 
jis pats išsireiškė. O kada 
pradėta rinkti aukos, sumesta 
tiek centų kad komitetas net 
sarmatijosi paskelbti, o naba
gas oratorius skundėsi nežinąs 
kur šiąnakt nakvosiąs... nes 
aukų neužteko nei už salę už
mokėti.

Bet jis vyriškai įrodinėjo 
kad “fašizmas” Clevelande ti
krai griunąs, o visame pasau
lyje komunistai visur sulenda 
per langus ir plyšelius....

Užkabino Rooseveltą, Repu- 
blikonus. Ispanija. Smetoną ir 
Prancūzijos socialistus, tik pa
glostė Maskvos carukus: 
jie, malacy, nors vieni 
skerdžia....

Sauiclė sklokininkų 
savo buvusio vyriausio
saro šio-to paklausti, bet drau
gas Pruseika atsisakė su jais 
diskusuot, nudzimbino sau nuo 
scenos ir priėjęs prie vieno sa
lėje buvusio asmens paprašyti 
cigaretą, bet tas pasitaikė ne
rūkantis. . . .

Nors tokia 
teatsilankė,
ja iki vėlumai, 
kalbas, kur tik pusės butų už
tekę, jei butų kalbėjęs tą ką 
naujo turėjo pasakyti.

Iš Clevelando, draugas Pru
seika nuvažiavo pas Ohio far- 

Clevelan- 
Buves.

ŽIEMINĖ AUDRĄ Užklupo 
Clevelandą sekmaclienį .iš nak
ties. Oras smarkiai atšalo ir 
siautė smarkus vėjas su snie
gu, bet mažai prisnigo. Lap
kričio 17 d. vėl gerokai atšilo, 
nors tik laikinai. Erie ežere 
ir kituose ežeruose nukentėjo 
staiga užklupti prekiniai 
vai. ■

lai-

ŽUDYSTĖ laidotuvėse, 
velandietis kuris pasidavė 
lieijai savo vardą “Prof. J. A. 
Tomlinson”, dalyvaudamas lai
dotuvėse tulds Mrs. John Wa
shington, Elyria, Ohio, susi- 
pešęs už ką tai su kitu daly
viu, jį nušovė. Jis policijai sa
ko jog šovęs apsigynimui, nes 
anas puolęs jį peiliu.

NAMŲ STATYBA 
Clevelande ėjo g:rai. 
pradžios metų iki Spalių men 
pabaigos gyvenamų mažų 
mų pastatyta už $8,441,000, • 
kuomet pernai į tiek pat laiko I 
buvo pastatvta tik už $3,848,- j 
498. •

DARBAI Clevelande tam ti-j 
krose darbo šakose eina labai 
gerai. Surinktos žinios iš 100 
didesnių išdii jysčių oaroaė jo- j 
se dirbant 77,830 darbininkų, 
gale Spalių nėnesio. 1933 n. ' 
Kovo mėnesi jose' dirbo Jktai ' 
42,478.

MIESTO taryba rarini su-! 
manė pasikelti sau mokestį už I 
tarnavimą tose pareigose; 
š.’ol gauna $1,800 i metus 
ri gauti $3.OCT Tebui .a 
manymas pereitų, taksų mokė
tojai 33 miesto tarybos na-I 
riams turėtų į metą sumokėti i 
$99,000. Dabar moka $59,400.:

IŠŠOKO Iš 9-TO AUKŠTO, i 
George W. Enger, 47 m. am
žiaus buvęs karo veteranas, 
iššoko per langą iš 9-to aukš
to Permanent Homes Bldg., ir 
užsimušė. Prie to privedė jo 
prasta sveikata.

Cle-
po-

LANKĖSI CLEVELANDE
Ona Aksomaitiene iš Det

roito, lankėsi Clevelande su 
savo sunum Edvardu, ir Vincu 
Adomaičiu. Dalyvavo laidotu
vėse savo giminietės, Vinco 
sesers, kuri buvo palaidota 
Lapk. 1-1 d.

Poni Aksomaitiemė yra veįk- 
Detroito Lietuvių moterų 

daugeliu atvejų atsto- 
Lietuvius ir Amerikonų

MIRĖ
Pranas Aksenavičius, vieti

nis, gavo žinią iš Lietuvos kad 
ten Spalių 11 d. staiga mirė 
jo motina, Elzbieta Aksenavi- 

na- i čienė, 77 metų amžiaus, gy
venus Vaidotonių k., Dotnavos 
par. Ji buvo kilus iš Pakruos- 
čių, Surviliškio par., po tėvais 
Kažinauskaitė.

ymet

KALĖDINIAI IR NAUJU 
METŲ SVEIKINIMAI

“Dirvos” krautuvėje šymet 
galit gauti daugybę puikių Ka- 
ūdmin ir Naujiems Metams 
I.1ETL VišKŲ SVEIKINIMŲ.

Pasveikir k.t taviškius Lie
tuvoje Lietuviškai, ir savo gi
mines r draugus čia Ameriko
je pralirksminkit gražiais 

(tuviškais pasveikinimais, 
| puįIromis Lietuviškomis 
Į temis ii’ linkėjimais

HNIGAI
Dabar 

saviškiams . ___ ___
dolariu Kalėdoms dovanu.

Atsilankykit j “Dirvos” 
genturą. Patarnavimas 
tas.

Į LIETUVĄ 
pats laikas 
s i Lietuva

pasiųsti 
teleta

ANGLIS IR MALKOS
Visokia ^anglis furnasams ir pečiams — Malkos ši 

mui ir prakūrimui.
ORIGINAL POCAHONTAS

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų buna iš tono anglies. 
No. 3 POCAHONTAS duoda labai daug karščio. 
STANDARD POCAHONTAS mažai durnų, ilgai dega. 
BLŲE DIAMOND Kentucky splint, pečiams ir furnasami 
WEST VIRGINIA LUMP OHIO LUMP

KOMER WOOD & COAL CO.
1201 EAST 80TH St. (Lietuvis) ' Telef. GAr. 2921

Kurie Clevelando Lietuviai 
biznieriai norėtų parsitraukti 
i savo krautuvę Lietuvos mai
sto produktų — šviežių kum
pių, rūkytų, kumpių, saldainių, 
tikro Lietuviško alaus, infor
macijų kreipkitės i “Dirvos” 
administraciją.

Lietuviai pirkėjai, reikalau
kit savo krautuvninkų duoti 
jums Lietuvos produktų, ku
rių kainos beveik tokios pa
čios kaip Amerikos produktų, 
o skonis daug geresnis, svei
kesnis, ii- tuo pat kartu bus 
nauda Lietuvai.

1917 METAMS 
KALENDORIAI

“Dirvos” krautuvėj jau g 
Įima gauti nauji puikus 1937 
metų sieniniai kalendoriai.

Atsilankykit pažiūrėti, 
rinkti, ir tuoj 
giminėms Į 
Dabar pats 
siųsti, gaus 
džią metų.

LIETUVOS FILMOS 
GRUODŽIO 6 ir 7

Ruoškitės pamatyti puikias 
spalvuotas Lietuvos filmas, 
kurias Clevelande rodys M. 
Motuzas ir A. Kazlauskas, du 
vakaru — sekmadienį, Gruo- 
džio-Dec. 6 ir 7, Lietuvių sa
lėje. Įžanga bus 35c., vai
kams 15c.

šymet gausit progą pama
tyti Lietuvos naujausius šios 
vasaros vaizdus tuoj pat, tik 
ką iš Lietuyos parvežtus.

(Plačiau apie tai žiūrėkit 
kitame puslapyje šiame num.)

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO NARIAMS

Rinkimams praėjus, Klubo 
ekzekutivis komitetas nutarė 
ši mėnesį susirinkimo nelaiky
ti. Kitas susirinkimas bus 
metinis, Įvyks Gruodžio 17 d. 
Lietuvių salėje. Vald.

Tower, Saturday, November 
1936.

has been customary in
for the Club to sponsor an

annual gala affair, but this Anni
versary Party is going to be the 
outstanding social function.

The luxurious atmosphere of the 
place, the cuisine and elaborate 
preparations the Committee has so 
diligently made, will make it a 
memorable affair.

Being an Anniversary Party, all 
the friends of the Club members 
are cordially invited. They can re
ceive Information in the “Dirva” 
or the following committee mem
bers: 
Mrs. Anna Myhling, 
Machuta, Mrs. Susan 
Mrs. Leona Peckaitis,
Margie Zuris, Chairman.

The younger set is especially 
’Ųj Į planning to attend. A fine group 

of Patrons have alread subscribed.

* # r

To be united in the Holy bonds 
of matrimony, Saturday, November 
21st, at St. George’s Church is Miss 
Helen Staple and Dr. Evans. Mr. 
Evans is just completing his in
terneship at St. John’s Hospital, 
here in Cleveland, 
the very 
tant, her 
here.

One of the most promising young 
Lithuanian attorneys of Cleveland 
to open a law offise is Mr. Frank 
Obeli (Obelienis). Mr. Obeli just 
passed the bar examination at 
Columbus this year, directly after 
graduating from the School of Law, 
Northwester University, at Ada, O. 
He is a former Cathedral Latin 
High student and a graduate of 
John Carroll University of Cleve
land. , ’ » -

Known for many years in Cleve
land the Obelis are
foremost businessmen in this city. 
Mr. Charles Obelienis is the owner 
and operator of The St. Clair Bak
ery and of a large Grocery and 
Meat Market. Other members of 
his family are making a scholarly 
advance, one, a brother who will 
be graduated from a medical school 
next year and sister who now at
tends Notre Dame College!

Attorney Obell’s office is estab
lished in room 460 of the preten
tious Leader Building, located near 
the he’art of the city. ' He resides 
with his folks at 1404 East 66th 
Street.

People may recall Frank for his 
industry during school; days for he 
was often seen helping his father 
in the bakery business. Cleveland 
Lithuanians are proud of the grow
ing number of young men of their

■Attorney Frank Obeli.

kind taking their places as conn-, 
selors and leaders with the proper 
training and requisites. The days 
of the jerry professional is well 
nigh gone.

KOSULYS
St. Dennis

COUGH BALSAM
Rekomenduojamas nuo 

Kosulio ir Gerklės įdegimų.

Taipgi išpildomi visokį gy
dytojų receptai, parduoda
mi vaistai ir reikmenys.

Gibbs Drug Co.
7043 Superior Ave.
CLEVELAND,' OHIO

UŽKVIETIMAS
Užkvieeiame visus atsilan

kyti į mano pagerintą aludę. 
Dabar užlaikau stiprų alų ir 
visokio vyno ir užkandžių. Ge
ras patarnavimas. (45)

JUOZAS SUOPIS 
6802 St. Clair Ave.

VITALS
Miss Florence Zidzunas will be 

married to Mr. George Skarnulis,

3 Gražios
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“Dirvos” Agentūra persiunčia pinigus Į Lietu
vą greitai ir už mažą kainą. Kreipkitės tuo
jau, kad jūsų dovana spėtų pasiekt Kalėdoms.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kumpiai iš Lietuvos 
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gmiti pirkti svarais jo 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės — 

J. Blaškevičius, 1 168 E. 77 Street 
Kampas Donald Avenue

Pasiuskit saviškiams j Lietuva keletą
Litų KALĖDOMS DOVANU
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East 79th St. Photo Studio 1
1197 East 79th Street

Atdara kasdien 8 iki 7. Sekma'd. 9—4. 
Kiekvienas rūpinasi apie Kalėdų dova
nas — bet geriausia dovana bus jūsų 
Paveiksiąs - fotografija suteikta Jūsų 
artimiesiems, kuri bus amžina atmin
tis tam kuris ją gaus. Tėmykit, Ka
lėdoms kainos visai nužemintos

PONIOS^ PANELĖS, PASINAUDOKIT
SPECIALIAI

Croquignole Wave ....
Combination .................
Water Wave . ..-.........

. 84.50
. 3.50

. 5.50

. 2.50

....... 1.00 
galvos li- 

labai taukuotus plaukus, sausus ir slenkančius ■' 
Patar- 

pa-

Eugene 
Eugene 
Eugene 
Special Combination Wave ........
Scalp Treatments for Dandruff,

Dry, .and oily hair ...................
Turiu vėliausios mados mašiną kuri gydo visokias 

gas, pleiskanas, 
plaukus. Prašau išbandyti. Kainos pigios ši menesį, 
navimas greitas ir mandagus. LIETUVĖ SAVININKĖ ir 
tarnautojos Lietuvaitės. Prašau telefonuoti susitarimui.

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
/Oil Superior Ave Telef. HEnd. 4825

Kada Jums Pradeda Rūpėti kur Pirkti 
Saviškiams Kalėdų Dovanas — kreipkitės

Arco Lump (visai mažai pelenų) .88.95
No. 3 Pocahontas ................... 8.50
Golden Ridge Sewell L ?................ 7.65

(kaip Pocahontas)

Kentucky (labai geras pečiams) . . 7.40
Ohio Lump arba Egg (geriausi) . 6.50

Pennsylvan 
lio linija užsa 
nu plieninių l 
liti gerinimui, 
paskirta $4,0( 

Union Paeit 
1 lio linija užsa 
■ nu bėgių ir ki 

Tam paskyrė

STATYS 50 K:
LAIVŲ

Paryžius. — Pi 
vyriausybė tuo) i 
žiniško karo lai v 
tydinimo darbo. 
Pasistatydinti 51 
'ios rūšies karišk 
laivai bus maži, 
1,1 bendras tonaži 
^000 tonų. Die 
Fišeris bu®


