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reaching a very large Majority of the 80,000 
20,000 in Cleveland
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S.. V. PREKYBA SU
** UŽSIENIAIS ŽY

MIAI PAKILO

Nuteista Mirt
IR DARBININKŲ ŽINIOS

FEDERACIJA SUTINKA 
TAIKYTIS SU LEWIS 
Tampa, Fla. — Amerikos 

Darbo Federacija savo su
važiavime parodė noro tai
kytis su John L. Lewis ir 
jo Industrinio Organizavi
mo Komitetu, nors pereitą 
savaitę pareiškė kad dar 
laiko suspenduotas visas 
tas 10 unijų kurios nuėjo 
su Lewis’u.

Beribius. — N-azių val
džia pripažino kad ji pada
rė su Jhjionija sutartį prieš 
Rusijos bolševizmą, kaip tą 
pereitą savaitę Rusija iš- 

I kėlė viešumon, i Tačiau, sa- 
SOVIETŲ CARAI VISAI ĮSIBAUGINĘ SAVO*ko Vokiečiai, tuo klausimu 

nėra padarytą jokios raš
tiškos sutarties."PRIEŠAIS” IR AREŠTUOJA DESET- 

KUS ŽMONIŲ BEVEIK KASDIEN

Maskva. — Vienas Vo
kietis inžinierius ir astuo
ni Rusai inžinieriai Lapk. 
22 d. tapo nuteisti sušau- 

Jie visi atrasti kal- 
rengime 

vyriausy-

Columbus, O. — Sustrei
kavo D. L. Auld & Co. au-Į 
tomobilių dalių dirbtuvės 
darbininkai ir prieita prie 
to kad dirbtuvė buvo už
daryta tūlam laikui. Da
bar kompanija norėjo pra
dėti dirbti su streiklau
žiais. Streikeriai stojo ap
ginti savo darbus ir kilo 
smarkios peštynės.

PoSouth Bend. Ind. — 
150 valandų išbuvimo dir
btuvėje, 1,000 Bendix Pro
ducts Co. streikerių paga
liau iš dirbtuvės išėjo, bet 
pastatė sargybas kad nei
tų i darbą streiklaužiai.

Streikas apšaukta išrei
kalauti kompaniją priimti 
i darbą tik unijistus.

šeši užmušta. Merano, 
Italija. — šeši darbininkai 
užmušta ištikus sprogimui 
ammonijos dirbtuvėje prie 
Sinico miestelio.

paPlieno kompanijos, 
N. Y. — Laive iškoduojant 
vaisius pasklidus nuodin
goms dujoms penki darbi
ninkai užtroško, kiti keli 
išnešta nualpę.

Pennsylvania geležinke
lio linija užsakė 100,000 to
nų plieninių bėgių savo ke
lių gerinimui. Tam tikslui 
paskirta $4,000,009.

Union Pacific geležinke
lio linija užsakė 20,000 to
nu bėgiu ii* kitu reikmenų. 
Tam paskyrė $11,000,001).

Eina kalbos kad organi
zuoti darbininkai 1940 me
tais gali statyti angliaka
sių unijos prezidentą John 
L. Lewis kandidatu i Suv. 
Valstijų prezidentus.

Automobilių išdirbystės 
tikisi kad 1937 metais au
tomobilių gamyba pasieks 
aukščiausio laipsnio. Jau 
dabar jų pagaminama po 
virš 100,000 i savaitę.

STATYS 50 KARIŠKŲ 
LAIVŲ

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė tuoj imsis mil
žiniško karo laivyno sta
tydinimo darbo. Pasiryžo 
pasistatydinti 51 naujau
sios rūšies karišką laivą. 
Laivai bus maži, nes visų 
m bendras tonažas sieks 
40,000 tonų. Didžiausias 
kreiseris bus 7600 tonų.

rv-

dyti.
tais sabotaže ir 
išversti Stalino 
bę.

Tie inžinieriai primaišy
ti prie taip vadinamo “Ži
no vjevo-Trockio” sąmokslo 
išžudyti sovietų vadus ir 
apversti industriją. Vokie
tis inžinierius dar apkal
tintas špiegavime Vokieti
jai.

Vokietija bando užstoti 
savo žmogų, kuris laiko- 

! mas kalėjime iki bausmės 
Įvykdymo.

Vokietijos ambasadorius 
Londone pranešė Anglijos 
premjerui kad Vokietija

nutrauks diplomatinius 
sius su Rusija jeigu sovie
tų valdžia sušaudys tą Vo
kieti inžinierių.

Šis nuteisimas pravestas 
tuo laiku kai]) Maskvoje 
tapo suimta kiti 23 svetim
šaliai, daugiausia Vokie
čiai, kurie kaltinami pla
tinime fašistinės propa
gandos.

Sovietų budeliai rėkau
ja prieš kitas valstybes buk 
ten nesą laisvės, o patys 
komunistai kitiems nelei
džia nei mąstyti kitaip. 
Jei kas prasitarė priešingą 
sovietams žodi tuoj areš
tuojamas ir šaudomas.

Nėra įrodymo kad jie 
tą savo “suokalbi” ar “su
kilimą” butų butų bandę 
pravesti nors mažiausiu 
ginklu.

ADVOKATAS, IR SŪNŪS 
APKALTINTI VA

GYSTĖJE
Atlanta, Ga. — Adv. W. 

T. Moyers, pažymus vieša
me gyvenime asmuo ir pa
einąs iš valstijos garsiųjų 
šeimų narių, tapo areštuo
tas ir apkaltintas apiplėši
me vieno banko, iš kurio 
išnešta $30,000. Jo sūnūs, 
taipgi advokatas, areštuo
tas kaip jo pagelbininkas 
tame darbe.

Chicago. — Suv. Valsti
jų prekyba i su užsieniais, 
paakstinta Prez. Roosevel- 
to Naujos Dalybos apsikei
timo programų, šiais me
tais pasiekė aukščiausi lai
psni kokio nebuvo pasiekus 
nuo 1930 metų.

Amerika eksportavo Į 
kitas šalis dvigubai dau
giau negu kitos šalys. Sy
kiu padidėjo ir importas 
tų produktų kurių Ameri
koje nėra.

GENEROLAS UŽDA
RYTAS KALĖJIME

Newcastle, Ky. — Gen. 
Denhardt Įsakytas laikyti 
kalėjime po aptardymo ir 
Įtarimo jo nužudyme mo
teries, su kuria jis buvo 
pasirengęs vestis. Teismas 
atsisako paleisti jį ir po 
užstatu.

ISPANIJOJE
SUKILĖLIAI VĖL PRADĖJO PUOLIMUS.

Anglija Imasi Apsaugot Savo Laivus

Madridas, Lapk. 23. — 
Po keturių dienų aprimi- 
mo, sukilėliai vėl pradėjo 
bombarduoti miestą. Vėl 
pradėjo gausti kanuoles ir 
orlaiviais mėtomos bombas 
plaišu kairiųjų laikomas 
miesto dalis.

Šiose dienose pradėta iš
leisti senus, jaunus, vyrus 
ir moteris, ir raišus, aklus 
kurie netikę kariauti, į ne
utrali ruožtą, kurio centru 
yra Častellanes sritis, kur 
randasi Amerikos amba
sada.

Madridu! pritruko mai
sto, del to raudonieji suti
ko išleisti nekaringus as
menis. Raudonieji nori pa
likti mieste tik vienus vy
rus ir kovoti iki paskuti
nio.

SUBMARINAI ATAKUO
JA LAIVUS

Madridas. — Kitų šalių 
povandeniniai laivai pradė
jo atakuoti kairiųjų val
džios laivus prie Cartage- 
nos. Tie submarinai sako
ma esą sukilėliams pasko
linti Italijos.

Londonas, Lapk. 25 d.— 
Didžioji Britanija, norėda
ma apginti savo teisę ju
rose, pasiuntė Į Ispanijos 
vandenis savo submarinus 
ir kitus karo laivus. Sa
koma kad sukilėlių kariš
ki laivai gaudo Viduržemio 
jura vykstančius i Barce- 
lonos uostą kitų šalių lai
vus su prekėmis ir amuni
cija ir varo i savo valdo
mus uostus.

Barcelona yra vienatinis 
uostas per kuri kairieji 
Madrido gynėjai gauna iš 
kitur sau pagalbos.

Anglija nenori kad butų 
.užkabinėjama jos prekybi
niai laivai, ar jie vyktų į 
Barcelona ar į kitus ku
riuos uostus paprastais sa
vo prekybos tikslais.

Prancūzija taipgi prane
šė abiem Ispanų kariaujan- 
čiom ptisėm kad netole
ruos Prancūzijos prekybi
nių laivų užkabinėjimo ju
rose.

Lietuvos Prekyba su Kito
mis Valstybėmis Plėtojasi
■SVIESTO, KIAUŠINIU IŠVEŽIMAS PESIEKĖ 

AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO
Kiaulių Pirkimas iš Ūkininku vėl Žymiai Pakilo

Lietuvos bendrovė ‘ 
už savaitę Spalių 15 iki Lapk. 
1 d., pirko 14,092 kiaules, tai 
reiškia 3101 štukų daugiau ne
gu savaitę prieš tai. “Mais- 

tolimesnio page- 
Naujų Metų ža- 
mėsos siuntas i

tas” tikisi ir 
rėjimo, ir po 
du padidinti 
Amerika.

ii- vaisių iši 
ir supirkimą

RAUDONŲJŲ DAUG 
DAUGIAU

Londonas. — Anglijos 
ambasados patiektomis ži
niomis, raudonieji Madri
do turi apie 100,000 karei
vių, o sukilėliai apie 45,000.

Tokis spėkų skirtumas, 
ir raudonieji nepajiegia at
mušti savo priešus, kurie 
palengva bet vis daugiau 
laimi.

Meksikoje paskelbta alie
jaus darbininkų streikas, 
kuris prasidės Lapkričio 29 
dieną.

UŽDARĖ AMBASADAS
Madridas. — Raudonoji 

Madrido vyriausybė, ku
rios beveik kaip nėra, Lap
kričio 24 d. paskelbė užda
ranti Italijos ir Vokietijos 
“fašistines” ambasadas.

Nors tų šalių diplomatai 
jau senai iš Madrido iške
liavo, visgi raudonieji at
liko savo “formalumą”.

Amerikos ambasada pa
ti skubiai apleidžia Madri
dą ir keliasi Į Valenciją.

Vokietija priėmė suvirš 
3,000 karo pabėgėlių iš Is
panijos. Tarp jų 400 mo
kyklos amžiaus vaikų, ku
riuos siunčia Į nazių mo
kyklas.

KETURIS METUS IŠNE
ŠIOJO VIDURIUOSE 

ĮRANKĮ
Tulsa, Okla. — Už ketu

rių metų po savo operaci
jos, viena moteris turėjo 
pereiti kitą operaciją, ka
da patirta kad jos vidu
riuose buvo palikta vienas 
mažas Įrankis naudojamas 
kraujo gyslų užspaudimui 
laike operacijos.' Ji įsi
jautė gerai, ir kiti dakta
rai mažai žiūrėdami kas 
jai yra, davė visokių vais
tų nuo visai priešingi] ne
gerovių, iki X-spinduliais 
padaryta patikrinimas.

RUSAI IŠSIŽIOJO LAUK
DAMI NAUJO S. V.
AMBASADORIAUS

Maskva. — Rusai įsiti
kino kad naujas Amerikoj 
ambasadorius Maskvai, Jo
seph E. Davies, yra labai 
turtingas žmogus, del to 
kad jis atsisiųsdino j am
basadą puikius maudymo
si kubilus ir kitas tam rei
kmenis. Mat, Sovietuose 
maudytis priprasta pirty
je, namuose maudymų nė
ra. Naujasis gi ambasado
rius, žinodamas kad am
basados namuose nėra at
sakančių apsimazgojimo Į- 
rengimų, 
nukeliaus.

Davies 
tingas. jo 
savo tėvo

pirm negu ten

ištikro
žmona
20 milijonų

larių pasagos.

gavo
tar
nu o 
do-

KIEK ŠYMET SURŪKYS 
CIGARETŲ

Apskaičiuojama kad iki 
šių metų Gruodžio 31 die
nos Suv. Valstijose bus su
rūkyta 149,800.000.000 ci- 
garetų (papirosų). arba 
apie 15.200.000,000 daugiau 
negu 1935 metais.

Valdžia taksų už tuos ci- 
garetus gaus apie $449,- 
400,000.

Streikai Prancūzijoj pa
sikartoja. Paryžius. — Du 
streikeriai peršauti Gusin- 
berghe muilo dirbtuvėje, 
kilus riaušėms po Roger 
Salengro nusižudymo.

Šios savaitės pradžioje 
astuoniuose miestuose vi
soje Prancūzijoje streikavo 
apie 25,000 darbininkų.

Ironton. O. — Pabėgęs 
■'š kalėjimo kalinis Charles 
Caldwell tapo nušautas už 
priešinimąsi areštavimui.

1000 ŽUVO PO TVENKI
NIO IŠGRIUVIMO

Tokio, Japonija. — Prie 
Osarusawa kaimo, išgriu
vus vandens tvenkiniui, iš
griauta daug tame slėnyje Į 
namų ir prigirdyta apie 
1000 žmonių.

Kaunas. — Lietuvoje svies
to ir bendrai visų pieno gami
nių, kiaušinių 
mą į užsieni
daus rinkoje iš ūkininkų tvar
ko ir prižiūri didelė ūkiška 
organizacija “Pienocentras”.

šios organizacijos veikimas 
kasmet smarkiai plečiamas ir 

pavyksta užsie- 
vis platesnių 

pieno ūkio ga- 
šiais metais 

“Pienocentras” 
jau 12,800,000 

Tai yra

jai kasmet 
niuose surasti 
rinkų Lietuvos 
miniams. štai 
per 10 mėnesių 
į užsienį išvežė 
kilogramų sviesto.

‘Maistas’ i Lapkričio pradžios į Vokietiją 
i.: r „„i. I išvežta jau 100 vagonu obuo

lių.
“Pienocentras” daro rimtų 

žygių Lietuviškiems obuoliams 
surasti rinkas Anglijoje, Da
nijoje, Šveicarijoje ii- Švedijo
je. Ten Lietuviški obuoliai 
jau yra mažais kiekiais išmė
ginti ir gauti palankus atsilie
pimai. Del to Lietuvoje pas
kutiniu metu keliama sodų 
ūkio išplėtimo klausimas. No
rima kad ūkininkai daugiau 
užvestų sodų, juose sodintų 
tinkamas vaisines atmainas ir 
paskui vaisius galėtų nemažo
mis kainomis parduoti užsie
niams.
Lietuvos ūkio šaka, 
turi

LENKŲ STUDENT!’ SU
KILIMAS PRIEŠ Ž7YDUS/’daugiau negu peniai rbuVb

Vai šuva. — Lenkai stu
dentai Varšavos universi
tete sukėlė riaušes prieš 
Žydus studentus. Jie užsi
darė mokyklos name atsi
sakydami išeiti iki nebus 
patvarkymas atskirti Žy
dus nuo Lenki]. Streikuo
ja 600 studentų.

Panašų dalyką sukėlė ir 
Vilniaus universiteto 
dentai prieš Žydus ir 
sako laimėjo.

stu- 
ten

IŠŽUDĖ VISUS
Edmonton, Alta, Kana

da. — Kaimelyje prie gele
žinkelio už 100 mylių nuo 
čia, vienas darbininkas nu
žudė užmušdamas šeimi
ninką, jo žmoną ir jų sū
nų; kitus du vyrus darbi
ninkus nušovė, ir pats ras
ta nusišovęs, prie jo gu
lėjo šautuvas.

Tame kaimelyje 
nieko gyvo.

neliko

8 
d

imti 
k oje.

kainomis
Tai butij lyg ir nauja 

kuri dar 
didelius galimumus atei- 
plačiai išsivystyti ir už- 
savo vietą užsienių rin- 

Tsb.

CHICAGO.) UŽMUŠTA
Chicago. — Lapk. 24 

ištikus nelaimei ant aid 
tutinio gelžkelio, daug pa- 
sažierių sužeista ir 8 jau 
mirė. Ant vagono užlėkė 
kitas traukinis.

ŽUVO GRYŽES PRIE 
NELAIMĖS VIETOS 
Grandfield, Okla. — D.

Hurson išliko gyvas auto
mobilio susimušimo nelai
mėje. Kiek vėliau jis su- 
gryžo prie sudaužyto au
tomobilio, užsibriežė deg
tuką susijieškoti savo ke- 
pusę. Nuo to sprogo ga- 
solinas, kuris buvo apsi- 
laistęs visur ir žmogus su
degė. Tas ištiko vakaro 
laiku.

Po 20 metų nuo dabar, 
Egiptas pataps visiškai ne
priklausoma savistovė val
stybė. Taip susitarta su 
Angliia. kuri po karo pa
ėmė Egiptą savo manda
tam

vežta per visus metus, nes 
peniai sviesto buvo išvežta tik 
12,101,000 kilogramų.

Daugiausia sviesto išvežama 
į Angliją, Artimuosius Lytus, 
Palestiną, Vokietiją, Suvieny
tas Valstijas, Šveicariją, Čeko
slovakiją, Belgiją, šiaurės Af
riką ii- kitas valstybes. Išvi
so šiais metais Lietuva už 
sviestą iš užsienių gavo apie 
28 milijonus litu.

IŠVEŽTA 26 MILLION VI 
KIAUŠINIŲ

Šiais metais į užsieniu; jau 
išvežta 66 milijonai kiaulinių, 
o pernai per tą patį laiką jų 
buvo išvežta tik 26 mili'onai. 
Kausimai į užsienį išvežami 
pagal sudarytą pieno ūkio 
penkmečio planą. Jų, pagal tą 
planą, šymet turėjo būti iš
vežta tik 40 milijonų. Tat 
planas įvykdytas su labai di
deliu kaupu. šymet' per 
mėnesių kiaušinių jau yra 
vežta daugiau negu buvo nu
matyta išvežti per visus atei
nančius metus. Taigi .labau 
jau yra vykdomas net 1938 
metų planas.

Prie tokio didelio kiaušinių 
išvežimo išplėtimo daugiausia, 
prisidėjo palanki kaušinių ga
mybai praėjusi žiema, palan
kus pavasaris ir kiaušiniu su
rinkimo suvisuomenininn s, į- 
tyaukimas į tą darbą meno 
statytojų ir kitų kooperatyvų 
narių, žodžiu įtraukimas pla
čiųjų ūkininkų sluogsnių.

Prie kiaušiniu supirkimo ir 
išvežimo į užsienus darbo tu
ri apie t,000 darbininkų. Lie
tuvos kiaušiniai, daugiausia, 
išvežami į Angliją, Čekoslova
kiją, Vokietiją ir švecariją. Iš
viso už kiaušinius šiais metais 
Lietuva jau gavo virš 6 mili
jonus litų.

VAISIŲ IŠVEŽIMAS
Lietuvos vaisių, daugiausia 

obuolių išvežimas i užsienį 
taip pat jau prasidėjo. Ta
čiau iki šiol jiems rinkos už
sienyje. dar nėra plačiai atida
rytos. šiuo metu vaisiai dau
giausia eina j Vokietiją. Iki

NUBAUDĖ GAUJĄ
ŽIAURIU PLĖŠIKU

lo

Kaunas. — Praėjusį pavasa
ri ir vasarą Kaune siautė gau
ja plėšiku. Jie apiplėšė vieną 
degtinės parduotuvę ir kelias 
krautuves. Ties Prienais už
puolė važiuojantį žydą preky
bininką, jį sumušė ir apiplėšė. 
Jurbarke, Vilkijoje, Veliuono
je ir kituose miesteliuose iš
plėšė kelias parduotuves, 
keliais 
jaučius 
žiauri, 
davo, 
mušdavo,

Kauno apigardos teismas 
nuteisė gaujos dalyvius: Jo
ną Misiūną, Vladą Laukevičių 
ir Praną Slivinską nubaudė po 
10 metu sunkiųjų darbų kalė
jimo; Antaną Laukevičių — 
4 metais sunkių darbų kalėji
mo ir Antaną Vizgaitį — pus
antrų metų paprasto kalėji
mo. “L.A.”

pa- 
apiplešinėj < > pravažiuo- 
ž.mones. Gauja buvo 
Ne tik vogdavo, plėš- 

bet užkluptuosius ir 
, kankindavo.

apigardos 
gaujos dalyvius:

ŽĄSŲ EKSPORTUO
TA 113,000

Kaunas. — Lietuvos vyriau
sybei per . derybas su Vokie
čiais pavyko išsiderėti kad 
butų įleista į Vokietiją per šį 
sezoną apie 140,000 gyvų žą
sų. Dalbar jau 
113,000 žąsų, ir 
pirkta ir

Šiuos
Vokiečiai 
na dieną, 
tę, o maždaug per du mėnesių.

Del to kai kurie ūkininkai 
nusiskundžia kad. ilgai kartais 
reikia laukti kol priimamos iŠ 
jų žąsys, ir nekurie nesi.sk v- 
tydami su sąlygomis pag?'d ų 
ja kad paukščių prekyba hr 
leista laisva....

Paukščių prekyba Lietui 
yra laisva, galima juos pi) t 
ir parduoti kur nori, ar I ie- 
tuvoje ar gabenti j užsienį, tik 
žąsų eksportui į Vokietiją rei
kia taikytis sutarčiai. La,

gyvų
i išvežta 

dar bus su- 
27,000 žąsų.

gyvų žąsų
išvežta
140,000
Įsileidžia ne per vie- 
ne per vieną savai-

nesi.sk


‘Tėnnšylvanijoje ŠIS-TAS IŠ AMERIKOS LENKU SPAUDOS 
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PITTSBURGH
i*- —

Biznių Atgijimas Pa
kilo i Aukščiausi

Laipsni
Smarkiai pakilęs industrijų 

veiklumas Pittsburgho srityje 
šį mėnesi atgaivino visą biz- 
nišką judėjimą iki tokio laip
snio kaip buvo vidurvasari 
1930 metais.

Tą skelbia Pittsburgho Uni
versiteto Biznių Tyrimo biu
ras, kuris savo patyrimais nu
stato kad pramonės dalykai 
šioje srityje pakilo iki 98.8 
nuoš. “normalio”.

Normalumas remiama vidu
tine biznio eiga buvusia 1923 
iki 1925 metų.

Metas laiko atgal Pitts- 
burghe biznis buvo 74.4 nlibš. 
normalio, o du metai atgal bu
vo tik 54.7 nuoš.

Krautuvėse bizniai pakilo iki 
tiek kad visi bizniai ir darbai 
pasiekė aukštesnio laipsnio.

Plieno industrijos veikimas 
šiek-tiek sumažėjo, bet ne taip 
kaip šiuo sezonu paprastai su
mažėja.

UŽSAKYTA 2900 PREKI
NIŲ VAGONŲ

Pittsburgho srityje paduo
ta užsakymai padaryti 2900 
plieninių prekinių vagonų, už 
$8,500,000 sumą. Tai yra vie
nas iš didžiausių užsakymų : 
gelžkelio reikmenų nuo depre-' 
sijos nykimo.

Kovos prieš Sifili
Pittsburgho daktarai prisi

dėjo prie visoje šalyje užves
tos kovos prieš sifilio ligą.

Tuo tikslu iatlaik,yįa kele
tas posėdžių, kuriuose kalbėjo 
pažymus valstijos daktarai, 
sveikatos draugijų vedėjai, ir 
namus lankančios slaugės. Iš 
tų posėdžiui vienas buvo viešas, 
kur galėjo pasiklausyti publi
ka. Kiti posėdžiai buvo skir
ti tik patiems daktarams.

6320 DIRBA ANT KELIU
Pennsylvanijos valstijoj ant 

vieškelių dirba 6320 darbinin
kų, kurie tiesia naujus ir tai
so senus kelius. Viso šymet 
atnaujinta 235 mylios kelių.

NEFUNDIJO — ŽUVO 
VO ABUDU

s Indiana, Pa. — Lapkričio 
29 d., Andrius Yacos, 52 me- | 
tų amžiaus, Įšėlęs kad jo “ge
riausias draugas“ atsisakė nž- 
fundyti jam degtinės, peiliu 
nudurė vyrą ir jo žmoną jų1 
namuose prie White Station. ;

Nužudyti žmonės yra Andy; 
Spelock. 52 m., ir jo žmona, j 
Ona, 46 m. Jų lavonus rado! 
šerifas, kuomet pats Yacos 
apie savo žudystę pradėjo pa
sakoti krautuvėlėje prie Mo- 
ween. netolimo angliakasių 
kaimelio. Jis areštuotas.

Yacos prasta Angliška kalba 
išpasakojo kad jis, gyvenda
mas pas Spelockus, nakties lai
ku užsigeidė degtinės ir pasi
ėmęs peilį užlipo į viršų pas 
šeimininkus reikalauti kad už- 
fundivtų. šeimininkas smar
kiai atsakė neduosiąs ir liepė 
jam eiti laukan. Yacas ta
da puolė ant jo peiliu, vienu 
smūgių pervėrė širdį, ir trimis | 
smūgiais subadė jo žmoną.

žudeika norėjo dhr nužudy
ti ir jų du jaunus vaikus ir po 
to pats nusižudyti, bet sako I 
nerado revolverio, o peiliu ne
norėjo. žudytis, nes peiliu per
daug skaudėtų.

Lenkų dienraštis Connecti
cut laida, “Nowy Swiat” (Nau
jas Pasaulis) nr. 219 paduo
da štai kokių žinių: «

“Mišrių šeimų vaikai tur: 
lankyt tik Lietuviškas mokyk
las. — Pradėta Kauno Lietu
voj mokyklų reforma pri fa
liškai duoda smūgį Lenkų ma
žumai, tvirtinant kad tik ten 
gali., būti Ųenkiška mokykla 
kur yra nemažiau kaip'trisde
šimts Lenkų vaikų. Kur miš
rių šeimų Lenkų-Lietuvių vai
kai, vistiek turi lankyt Lietu
višką mokyklą.’’ Užtai, dien
raštis priduria, “Lietuviai už-

čiams atnešė didesnę naudą 
negu Lietuvai. Sutarties pasi- 

yąšymąs mini kad Lietuva tu
ri iš Vokietijos imti tokiai su
mai ikokią Vokietija'ims iš Lie
tuvos bet Vokiečiai aprubežia- 
vo kad 40 nuoš. eksportuoja
mų kiaulių butų tik iš Klaipė
dos krašto, ir šis dalykas pa
vesta 'tvarkyti Klaipėdos admi- 
nistratijai, permirkusiai Vo
kiečių nazizmu. . Lietuva tu
rėjo priimti ir tokias sąlygas, 
at jausdama trijų metų Vokie
čių prekybinės, blokados nuos
tolius.

Tas Lenkų dienraštis apgai-

PAKĖLĖ MOKESTIS
7. Pittsburgho dirbtuvių Car
negie-Illinois plieno korporaci
jos darbininkams pakelta mo
kestis 10 nuoš. Iki šiol šios

WATERBURY, CT.
ŠIS IR TAS

Waterbury j e darbininkai lyg 
ko tai juda-kruta, kaip kas pa
leido paskalas buk rengiamasi 
prie visuotino streiko už algų 
pakėlimą, bet kas iš to išeis 
tik ateitis parodys.

Teko girdėti kad kai kurios 
dirbtuvės žada kelti darbinin
kams atlyginimą apie 10 nuoš.

Dirbtuvėse dabar darbinin-

duorla smūgį Lenkų mokyklai 
Lietuvoje”.

Kur tų Lenkų prošepanų 
sveikas protavimas? Juk Vil
nijoj yra tokių kaimų ir mie
stelių kur Lietuvių vaikai su
daro ne 30 bet n.st dvigubai 
ir daugiau, o ar yra Lietuviš
ka mokykla? Gal Lietuviai 
nereikalauja jos? Ne. Ji bu
vo ten. bet okupantui badė 
akis. Neapsilenkit su tiesa.

Juk Lietuvoj' mažumoms yra 
Įstatymai palankus ' ir valdžia 
su Įstatymais skaitosi. Len
kijoje kas gi? Įstatymai ne- 
peraštriausi, b?t ar Vilniaus 
kraugeriai skaitosi su tais įs
tatymais? Varšava tik tada 
sužino kaip jau buna Vilnijoj 
numazgotos Lietuvių krauju 
engėjų rankos. Bet jeigu val
džia nežino kas dedasi jos val
stybės ribose tai tikra velnia
va. Prie tos tituliacijos gali
ma priskaityt ir politikieriai.

Pirmiau, ponai baltaduoniai, 
pamatykit savo kuprą, o pas
kiau Kauno Lietuvos!

Apie Sutartį su Vokietija
Be to, tas laikraštis šitaip 

rašo apie Lietuvos sutartį su 
V okieti ja:

“Rugp. 6 d. liko pasirašyta 
prekybas sutartis Vokietijos 
su Lietuva ir iš pasaulinio že
mėlapio liko kuliam laikui iš
trinta viena iš neramių vielų. 
Sutartis patvirtino gilų užgiri 
nėdinimą abiejų pusių, no il
gu ir sunkių derybų. Be to 
dar sutartis suartina abi šalis 
ir politiniuose dalykuos: ir ' u- 
ri gilios reikšmės.”

Lenku laikraštis bando įro
dyti kad ta sutartis Vokie-

lauja kad Vokietija pasirašė 
sutartį su Lietuva, tik džiau
giasi kad ji busianti Vokieti
jai pelningesnė. Tačiau, jeigu 
lygiomis viena šalis nuo kitos 
turės imti tai kuo ji gali būti 
pelningesnė Vokietijai ?

Ne Lietuva pirmoji Vokie
tijai nusilenkė bet Vokietija 
bado verčiama Lietuvai nusi
lenkė. Ir kode] Vokietija nu
silenkė Lietuvai? Juk galėjo 
iš Lenkijos tų produktų gau
ti užtektinai. Bet Lenku pro
duktai pasižymi labai menka 
kokybe, ir matyt Vokiečiams 
netiko.

Apie korespondentų atšauki
mą tas laikraštis rašo:

“Nesenai Lenkija ir Lietu
va vienu laiku atšaukė savo 
telegrafiškų agentūrų kores
pondentus, kurie vėliausiai 
jungė tuos abu ugnimi jun
giančius kraštus, ir nepalai
kančius taip savęs diplomatiš
kų nei net konsulariškų santi
kiu.”

Kad tarp tų šalių nėra jokių 
santikių, tai daro Vilnius! Juk 
Vilnius ne jūsų. Atiduokit 
tani kam jis priklauso, o sar- 
tikiai bus kuogeriausi, nes Lie
tuva. myli su visais gyventi ge- 
ruoss santikįųose.

Vilnius "jums Lenkams nairi 
dos beveik jokios neduoda, jo 
jau ir kraujus iščiulpei; Vilnių 
jau baigiat varyt graban, jau 
Vilnius ir taip daug iškentėjo 
jūsų golgotos. Manot Lietuva 
jums nusilenks, ar siu’ys jums 
auksą Vilniui išpirkti? Ne! 
Lietuva Vilnių atpirks tik tei
sėmis ir teisingumu.

L y diet is.

BALTIMORE, MD.
■ ■

“GEGUŽINĖ LIETUVOJE”, 
i Moterų Piliečių Klubo.

Banketas
Baltimorės Lietuvių Dainos 

Draugija vėl pilnoje veikmėje. 
Skamba dainų ir muzikos ai
dai; jaunimas kalba, tariasi, 
grupuojasi, laiko pratimus — 
darbščiai rengiasi prie persta
tymo ly. S. Karpiaus operetės, 
“Gegužinė Lietuvoje”, sekma- 

j dienio vakare, Lapkričio 19 d., 
Lietuvių salėje. “Daina” bė
gyje savo šešių metų gyvavi
mo, yra pasižymėjus geru su- 

i vaidinimu nemažai svarbių ir 
i nelengvų veikalų. Po gabia 
vadovybe muzikos mokytojos, 
p-lės Lelijos Geležiutės, “Dai
na” žymiai žengia pirmyn.

“Gegužinė Lietuvoje” yra 
gyvas, linksmas ir juokingas

I kūrinys, apie Amerikiečių prie-

Pasveikinkit savuosius Lietuvoje — Lietuviškai!

SVEIKINIMAI KALĖDOMS
Gražus paveiksluoti Lietuviški Kalėdiniai ir 1937 Metams 

Sveikinimai — tinkami siųsti į Lietuvą ir draugams čia pat.

6 Įvairių vaizdelių laiškai — už 30c
Visi su vokais-konvertais. Mažiau 6 nesiunčiama.

ne 
pėst 
daly 
styv 
polif 
kitų 
meta 
kava, 
kariu 
lauke

I

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
i ________ ______________ ______ ______________ _

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

kompanijos darbininkai reika
lavo 15 nuoš. pakėlimo. Dir
ba 16,000 darbininkų.

Pąiskaitant kitų plieno kom
panijų pirmiau paskelbta al
gų padidinimą, dabar Pitts
burgho srityje algų pakėlimas 
paliečia jau 100,000 darbinin
kų. Paprastieji darbihinkai, 
kuriems mokėta po 48 Uc va
landai dabar gaus 54c.

AKRON
VISOKIOS ŽINELĖS

< Lapkričio 19 d. po ilgos li
gos mirė J. Matulevičius. Jis 
buvo vedęs su Lenke, visą lai
ką gyvendamas Lenkams ir 
tarnavo. Velionis buvo ra
mus žmogus.

K. Bartkus su savo žmoną 
lankėsi Clevelande. Jie atlan
kė savo švogerį biznierių K. 
Stonį, brolį Antaną Bartkų, ii 
p. Babarskienę. Paskui daly
vavo savo mylimos jauniausios 
dukters Adelės vestuvėse, lai

kams dalinama senatvės pen
sijos sąskaitų užvedimo blan- 
kos sulyig Socialėš Apdraudos 
Akto.

Prieš šventes čia pradėjo 
pagyvėti bizniai, žmonės pra
dėjo pirkti radio, ypač gerai 
perka firmų Philcd ir Zenith. 
Mano keli draugai įsigijo nau
jus automobilius.

Lapkričio 14 d., pp. Kar
čiauskai, nuo Bank st., suren
gė savo seseriai netikėtą “sho
wer” baliuką. Publikos buvo 
gana gražus skaičiui, kurie 
prie Lietuviškos muzikos šo
ko, ir salėje girdėjosi Lietu
viškos dainos. Ir jaunimas 
turėjo malonumo Lietuviškai 
pasišokti. Visi turėjo smagų 
laiką ir išsiskirstė gana vėlai.

Lapkričio 21 d. pp. Karčiau
skai surengė Lapkr. 21 dieną 
savo dukrelei gimtadienio po- 
kilį, paminėjimą jos 16 metų 
amžiaus su kaktų viU.

“Nemuno” Klubas rengiasi 
prie rinkimo nąiijos valdybos 
Gruodžio mėnesio susirinkime.

RO( TIESTE R, N. Y.

ri ištekėjo 
nos.

už Alfonso A'lek- Waterburio Lėiikai tapo su
skaldyti ir Lapkričio 11 d: ne-

Taip pat Clevelande lankėsi 
Ignas Kiubikas. Jis įsigijo j 
naują puiku automobilį, kuriuo i 
.linksmai važinėja.

Alena Jukniunienė kreipėsi Į 
teisman atsiskyrimo nuo savo' 
vyro, Aaitano Jukniuno. Jie; 
turi tris vaikus, jauniausias j 
sūnūs yra 19 metų amžiaus. !

Martinas Hubardas gavo iš j 
Mahanoy City, Pa., praneši-i 
mą jog Lapkričio 14 d. mirė I 
jo brolis, Jurgis Hubardas.

Kalnas. •

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O. |

galėjo sutartinai paminėt Len
kijos nepriklausomybės sukak
tį. Jau kaip kurie Lenkų šo
vinistu laikraščiai pradėjo pul
ti Lietinius. Lydietis.

| AIR DOCK INN $
? AKRONO LIETUVIŲ Š
•į U ž E I G A . *

Garantuota tiktai ;?
Stipru s Alus r

V y n a š E 1 i u s ?
Y X! IDykai Dovanos!! •;■
j 1563 Triplet Blvd.
!į! (priešais Airįlortą) *
į Akron; Ohio
•> ,,, ,.......... y

VINCO UŽDAVINIO 
PRAKALBOS

Lapkričio 18 d., 8 vai. vaka- 
. re, Lietuvių bažnytinėje salė
je atsibuvo prakalbos, kurias 
parengė vietos Vilniui Vaduo
ti Sąjungos Skyrius, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos delegato V. 
Uždavinio atsilankymo proga.

Prakalbų paklausyti prisri 
rinko apie 200 žmonių. Kal
bas pradėjo skyriaus pirmi
ninkas P. Svetikas, paaiškin
damas p. Uždavinio Ameriko
je lankymosi tikslą, ir pakvie
tė kleboną Kur. J. Bakšį pa
sveikinti Lietuvos svetį vietos 
Lietuvių vardu. Klebonas sa
vo kalboje sveikindamas Vil
niaus delegatą kartu pareiškė 
ir apgailavimą kad Į prakal
bas žmonių mažai susirinko, 
bet, sako, kurie atėjo tai jau 
tiki-: geri Lietuviai.

Ponui Uždaviniui pradėjus 
kalbėti, susirinkusieji Įtemptu 
upu laukė iš Lietuvos vėliau
sių žinių apie musų brolių pa
dėtį Lenkų užgrobtame kraš
te. Kalbėtojas patiekė žinių 
gausybę, vietomis prajuokin
damas. o vietomis sujaudinda
mas klausytojus iki ašarų! Tą 
ką apsakė, jis daugiausia pats! 
imi gyveno būdamas Vilniaus 
krašte. Ypač graudingai nu
pasakojo apie nukankinimą J. 
Bakanausko, žiaurių Lenkų na
guose, ii- apie kitu Lietuvių ir 
Lietuvaičių skaudžias kančias 
nešamas po Lenkų tironiška 
valdžia.. Nesmagu tarp žmo
nių sėdint šluostyt savo veido 
ašaras, o vienok daugumas tą 
darė.

Ka'betojas toliau labai gra
žiai įvertino Lietuvos Aušri

ninku pasidarbavimą Lietuvos 
prikėlimui, išlaisvinimui iš ki
tų vergijos, ir apsakė kaip 
nedidelė bet narsi Lietuvos 
kariuomenė tiesiog- stebuklus 
darė kuriant Lietuvos nepri
klausomą valstybę, kuomet tu
rėjo grumtis ir nugalėti dides- 

Į nes už savo jiegas, Rusų, Vo- 
| kiečių ir Lenkų kariuomenes; 
I Sakė, jeigu neginkluota Lietu

vos kariuomenė atvadavo dvi 
dalis Lietuvos žemiui tai dabar
tine kariuomenė atvaduos Vil
nija, Seinus, Punską ir kitas 
dalis.

Priminė kalbėtojas, tačiau, 
kad ne vien aušrininkai Lietu
vos švietime kilniai darbavosi, 
bet ir elgetos vaikščiodami so
džius nuo sodžiaus nešiojo 
Lietuviškas knygas, dalindami 
kaimiečiams, tiiomi statydami 
savo gyvybę į pavojų. Gi Lie
tuvos dvarininkai ii- kiti auk
šti ponai tūpčiojo tai Lenkams, 
tai Rusams. Tik kilnių idea
listų ir skurdžių elgetų kilniu 
pasidarbavimu Lietuva prisi
kėlė. , o

Man čia štigtėlėjo į gaivą 
kad ir šiandien; ypatingai tarp 
Amerikos Lietuvių; ta patį. 
drama Lietuvybės darbuotėje 
pasikartoja, tfk Įriti dar nepa- 
jiegia to įžiūrėti. Ii- čia tik 
keli tyri pasišventėliai redak
toriai vienas už du ar tris dir
bdami, be pailsio ir be atsi
kvėpimo vargsta stengdamiesi 
išleisti laikraštį vis tų brolių 
Lietuvių švįetimui ir Tėvynės 
Lietuvos garbės palaikymui.

Dar skurdesnis vaizdas ko
lonijų eilinių idealistų veikė
jų, kurie šu > 20 ar 30 kopijų 
laikraščio penktadienio visą

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

“Dirvos” Administracija, i

tikins lankantis Lietuvoje.

Baltimorės Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas surengė ban
ketą Lapkričio 15 d., Lietuvių 
salėje. Apart šio klubo na
rių. dalyvavo gražus buris sve
čių. Tai buvo ne pilietiškas, 
o karališkas banketas. Nuo 
valgių, skanumynų ir priesko
nių stalai linko: nuo muzikos 
ir dainų — sienos. Jei kam 
ryžtant namon, kad ir po ai> 
trai valandai nakties, dar no
rėjosi užsikąsti tai tas turėjo 
but i’ milžiniško apetito žmo
gus; jei kas ir po trečiai ryte 
nebuvo linksmas tai tas ir Ro
juje vargu ras linksmumo.

Moterų Piliečių Klubas ir 
pavaišino ir palinksmino. .1.

vakarą, šeštadienio ir sekma
dienio po pusdienį prabėgioja j 
daug mailių iki vargais-nega-! 
lais išparduoda. Anų laikų el
getos knygnešiai nors lengvai 
parduodavo saro knygeles, nes 
visi jų laukė, čia gi laikraščių 
ir knygų rašėįai ir platintojai' 
kiaurais padais bėgioja, dirb
dami mielai Tėvynei, Lietuvy
bės labui, ir sutinka daug sa- i 
vų Lietuvių priešų, kurie išga
momis virtę savo tautinę spau
dą neigia. Argi galėtų tokia I 
išeivių darbuotė niekeno nepa
stebima išnykti kaip naktinė 
migla ?. .. .

Bendrai, p. Uždavinio kalba 
ir dramatinis atvaiždinimas to 
ką jis apsako yra tiek įspudin-i

—Amerikos valdžioje kelia
ma mintis ateivius priversti 
tapti šios šlies piliečiais. Gy
venančius daugiau 10 metų 
Amerikoje nepiliečius norima 
pravesti įstatymą deportuoti. 
Lietuvių dar yra nemaža ne- 
piliečių.

—Balandžio mėn. Washing
tone bus pasaulinis tekstilės- 
audimo industrijos darbininkų 
atstovų suvažiavimas. Trys 
didžiausios tekstilės valstybės: 
Amerika, Anglija ir Japonija 
vadovauja tai pramonei. Bet 
Amerikai ir Anglijai susitarus 
pravesti darbininkams 40 va
landų darbo dieną audinėse, 
Japonija išanksto protestuoja 
ir jei kokios konferencijoj ne
dalyvaus.

—Psichologai tyrinėjo ko
kias knygas apie 10 metų am
žiaus vaikai daugiausia mėgs
ta skaityti. Pasirodo, Alek
sandro Durnas parašyta Mbn- 
tekristo Grafas, kurią vaikai 
esą perskaitę neatsikvėpdami.

—Sukako 15 metų kai Itali
joje viešpatauja fašizmas. Ta 
proga Mussolir.i pareiškė kad 
Italija esanti stipresnė negu 
kada nors buvo ir prisirengus 
kovoti tiek matomą tiek nema
tomą savo priešą. .. .

—Kas siuntėt į Rusiją ar 
Lietuvą plian 1917 metų Sau
sio 1 dienos pinigus, o kilus

ga kad ne man eiliniam dar
bininkui ją aprašyti. Kieki ie
nas Lietuvis, kur tik šis kalbė
tojas apsilankys, privalo nuei
ti jo išgirsti, ir užtikrinu kad į 
tie Lietuviai kurie serga kvai- j 
lybių liga, gauta nuo raudonų
jų kranklių, rėkiančių prieš 
musų Tėvynę, išgis.

Kad raudonųjų kranklių eili
niai sekėjai nesilanko į tokias 
piakalbaš tai suprantamas da
lykas, bet nesuprantama ko
dėl musų parapijonys vertel
gos, kurie iš Lietuvių tikisi 
biznio, nei nosies neparodė ir i 
i.ei centu musų tautos reikalo 
neparėmė? A’ienas jų pusėti
nas magnatas, žmonės sako 
esąs vertas apie $200,000. Jis 
pataiko gabiai paristi statinu- 
kes alaus laike parapijinių 
pramogų Lietuvių siižvejoji-; 
mui. Geru dalyku remti pa-1 
rapijos pramogas, bet nedova-' 
notiila už apleidiriią svarbiau- ■ 
siu musų visos tautos reikalu!

Mėsininkai ir karčiamninkai 
turi gražų būrį Lietuvių juos j 
palaikančiu, bet jų obalsis “Sa
vas pas savą” tik vienpusis. I

IŠ darbo žmonelių atsilan
kiusių į prakallias aukų Vil
niui Vaduoti Sąjungai sulink
ta $32.62.

Pažymėtina kad daugumas 
suvargusių, iš miesto pašalpos 
gyvenančių žmonių noriai sa
vo paskiltinius centus aukavo, | 
o musų magnatai tarp stati
nių alaus ar kumpių sėdėjo, I 
besidžiaugdami savo pelnais.

Rusijoj revoliucijai tų pinigų 
Amerikos paštas mipasiuntė, 
dabar tie pinigai grąžinami 
siuntėjams. Siuntusių pinigus 
be abejo yra daug ir Lietuvių.

—Apskaičiuojama kad dabar 
Suv. Valstijose yra 128,429.000 
gyventojų. Nuo 1930 m. pa
daugėjo 5,338,000.

DETROIT
MOTERŲ SP AUDOS KON

FERENCIJA
Rugsėjo 23 ir 24 buvo Det

roito Moterų Spaudos konfe
rencija, kurioje abiem dienom 
daly vai o po 310 moterų dele
gačių, ir kasdien buvo atski
ros moterų grupės.

Norinčių dalyvauti konferen
cijoje prašymu buvo patiekta 
tiek daug kad net vietų pritru
ko. Konferencijos programas 
buvo transliuojamas per radio.

Gaila kad be L. R. K. Mote-! 
rų Sąjungos 54-tos kuopos at
stovės; kuria man teko būti,; 
kitų Lietuvių moterų klubų iri 
draugijų atstovių nesimatė. i

Manau labai geras dalykas 
butų Lietuvėms moterims su
šaukti savo panašią konferen-

BROOKLYN, N. Y.
MINĖS SLA. 50 METINES 

SUKAKTUVES
ŠĮ mėnesi sukanka 50 metų 

kai jiradėjo organizuotis di- 
i džiausią Amerikos Lietuvių 
organizacija — Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Ta pro
ga daugelis SLA. kuopų mini 
50-mctines SLA. sukaktuves. 
Ta pačia prega SLA. 5-tas Ap
skritis ir keletas vietinių SLA. 
kuopų drauge rengia didelę 
pramogą — koncertą, prakal
bas ir šokius. Muzikalio pro- 
gramo dalį išpildys šie plačiai 
šioje apielinkėjc pagarsėję ar
tistai : tenoras K. Hoffmanas, 
baritonas F. Morkus, barito
nas A. Tamkus, mezzo-sopra- 
na V. Tamkiutė, soprano A. 
Lukiutė, soprano V. Tamošai
tienė, flutistas E. LeVanda, ir 
pašoks jauna šokikė p-lė D. 
Bubniutė. Kalbės SLA. sek
retorius Dr. M. J. Vinikas ir 
jaunuolis studentas K. Michel- 
sonas. Po programų bus šo
kiui prie LeVandos .gero or
kestro.

Parengimas įvyks Ukrainą 
salėje (seniau buvusiame Lie
tuvių Tautiškame Name), 101 
Grand SI.. Brooklyne. Pra
džia 4:30 vai. po pietų. Įžan
ga tik 50c ir 40c. šokikams 
25c.

Į šį ypatingai svarbų paren
gimą, minėjimą 50-metinių su
kaktuvių didžiausios Lietuvių 
organizacijos, kviečiami visi 
vietiniai ir šios apielinkės Lie
tuviai. Rengėjai deda pastan
gas kad parengimas butų kiih- 
gražiausias ir kad visi jame 
atsilankę butų pilnai patenkin
ti. Atsilankykite pats ir pa
kvieskite savo gimines, drau
gus ir pažystamus atsilankyti. 
Ypatingai šiame parehginie 
turėtų dalyvauti SLA. nariai, 
kurių šioje apielinkėjc nema
ža yra. J ilsų Rėpdltbris.

LYDIMA EKSKUR
SIJA Į LIETUVA

Hamburg America Line ir 
North German Lloyd vėl ren
gia asmeniškai lydimą Kalėdų 
ekskursiją į Lietuvą, ši eks
kursija keliaus puikiu ekspre
siniu laivu Bremen, išplauks 
iš New Yorko Gruodžio 16 d.

Visiems aišku kad malones
nės Kalėdų dovanos negali bū
ti už asmenišką atsilankymą 
pas gimines, ar draugus, taip 
toli gyvenančius.

Ekskursija taip pat geriau-
Bęf dalykas dar neužbaig

tas. Dar musų VVS. skyrius 
vengią tam tikslui perstaty
mą.; Mes pažadėjom šimtinę 
Punsko, ' Seinų ir Vilnijos pa
vergtų Lietuvių kovai, ir tą 
sumą snkelsime.

Ant. žiemvst,
VVS. Sk. Koi-esp.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI ;

Stotis WIND, Gary, Ind.
SektiilidiChiaiš 1:45 pd pfMit 

(3:45 p.p. Chicagos laiku) ___ •--įį, ‘
Šiokiais vakarais 7 :()(> vai.

(6 vai. Chicagos laiku)

ciją — Lietuvių moterų spau
dos konferenciją, kad ir Chi- 
cagoje. laike 1937 metų Mote
rų Sąjungos seimo. Moterų 
Sąjunga galėtų būti iniciatore.

LIETUVIS BIZNYJE. An
tanas Alisomaitis laiko vidur- 
miestyje bizni, alinę ir užkan
džių užeigą, antrašu: 1028 Li
brary avenue.

Ona C. Aksomaitiene.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

■ NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

šia pramoga tiems kurie noli 
praleisti Kalėdas skirtingiau 
negu paprastu budu. Kelioiiė 
Gruodžio mėnesi teikia visai 
kitokiu Įspūdžių, sudaro skir
tingą nuotaiką negu keliaujant 
įasaros metu. O svarbiausias 
malonumas — lai pamatymas 
kaip dabar švenčiamos Kalė
dos Lietuvoje.

Šią ekskursiją asmeniškai 
lydės New Yorko biuro tar>iy- 
bininkas Mr. Arthur Dobozy. 
Jo patyrimas turizmo tvarky
me po Europos šalis ir apsipa- 
žihimas su vietos reijęalavi- 
mais užtikrina šios ekskursi
jos pasisekimą.
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Majoras S. Narušis.

Lietuvos Kavalerijos Vasaros Darbai
Kaip jau esu minėjęs, kariuomenės poligo

ne vasaros metu turėjo progos pabuvoti ne tik 
pėstininkų, artilerijos, technikos bei aviacijos 
dalys, bet ir šaunioji Lietuvos kavalerija. Ank
styvesniais metais kavalerija irgi yra buvojus 
poligone, bet ji būdavo drauge su pėstininkų ir 
kitų ginklų rusių kariuomenės dalimis. šiais 
metais kariuomenės vadovybės Įsakymais, visi 
kavalerijos pulkai pirmą kartą buvo susijoję į 
kariuomenės poligoną drauge atlikti vasaros 
lauko praktikos darbus.

Be kavalerijos pulkų, dalyvavo drauge ir

gyvos ir Įdomios krepšinio rungtynės, kuriose 
dalyvavo gerų tos rūšies specialistų. Po krep
šinio rungtynių dar pasirodė įdomus numeriai: 
puskarininkių ir eiliniu kirtimai ir džigitavi- 
mai.

Rugsėjo 18 d. buvo paskutinis platesnio 
masto kavalerijos dalių pratimas: “pulkas puo
lant”. Pratimui vadovavo 1-mo gusarų pulko 
vadas gen. št. Pulk. Ltn. Valušis. Mėlynųjų 
pulko vadas Mjr. Labutis, raudonųjų vadas — 
Pik. Ltn. Prūsaitis.

Nors tos dienos pratimas buvo pradėtas 
išvakaro ir visu energingumu temperamentin
gai buvo pravestas, bet pas kareivius nebuvo 

pastebėta jokio nuovargio. Kiekvienas 
energingai stengėsi kuonaudingiau ir gud
riau išnaudoti savo pareigose reikiamą si
tuaciją. Pratimo metu viena pusė sten
gėsi antrąją apsupti bei nugalėti, savo par
eigų atlikimo metu, kareiviai parodė didelį 
sąmoningumą. Man krito Į akį toks įdo
mus įvykis.

Lauko pratimuose buvo sužeistas gu- 
saro arklys. Savųjų pusėje arti nebuvo 
veterinarijos gydytojo. Kad greičiau su
teiktų arkliui medicininę pagalbą, gusaras 
pastebėjo kad “priešo” pusėje matyti ve
terinarijos punktas. Jis atjojęs pas prie

šingosios pusės karininką kreipėsi sakydamas 
kad “atjojęs ne kariauti bet arklį pagydyti”. 
Toks kareivio sąmoningumas bei žmoniškumas 
parodo kad jis gerai supranta savo pareigas. 
Jis žino kad vaizduojamasis priešas nėra tik
ras priešas, kad skaudžiai sužeistą savo draugą 
žirgą negalima kankinti iki bus pasiektas sa
vųjų gydytojas, ir be to, gali įvykti ir valsty
bei didesnių nuostolių.

Po pratimo įvyko nagrinėjimas, per kurį 
kavalerijos viršininkas Gen. Ltn. Tallat-Kelpša 
gražioje savo kalboje pažymėjo kad kavalerija 
poligone atsidėjus įtemptai dirbo, kad ji iš_ po
ligono išeinanti užsigrudinus ir sustiprėjus. 
Taip pat nuoširdžiai ir atskirai dėkojo atsargos

Iš kaires viršuje: rungty
nių žaidimas “Aš sėdė
siu”; dešinėje viršuje — 

i rungtynių žiuri kavaleri
jos pulkų vadai: iš deši
nės kairėn: Gusarų pul
ko vadas gen. št. Pulk. 
Ltn. Valušis, viduryje — 
2-ro ulonų pulko vadas 

j Pik. Ltn. Gudelis ir 3-čio 

dragūnu pulko vadas g. 
št. Pulk. Ltn. Rėklaitis. 
Apačioj: kavaleristai žai
džia krepšinį ir dešinėje, 
kavaleristai džigituoja.

Apsauga Jūsų Senatvėje

motorizuotosios dalys, šarvuočiai, pionieriai ir 
aviacija, kaip padedamosios priemonės.

Visai kavalerijai ir kitoms padedamoms 
ginklų rūšims vadovavo kavalerijos viršininkas 
kav. Gen. Ltn. Tallat-Kelpša su savo štabo vir
šininku kav. gen. št. Pulk. Ltn. Povilu žiliu.

Ne tik poligono apielinkės bet ir poligono 
ribose gyvenantieji niekad nebuvo matę tiek 
kavalerijos kiek jos buvo susijoję šiais metais, 
čia kavalerija turėjo galimybės ne tik pakar
toti bei papildyti savo žinias, vieni su kitais 
bendradarbiaudami, bet čia turėjo progos pasi
tikrinti kurie ir kiek yra geriau pasirengę sa
vo specialybėje.

Platus poligono rajonas kavalerijos 
buvo gulte nugultas. Kiekvieną dieną į 
poligono laukus ir miškus išjodavo manev
ruoti tūkstančiai kavalerijos. Su kavale
rijos dalimis reikalingus pakartojimus at
likti buvo susijoję ir teritorialiniai dragū
nai su savo arkliais. (Teritorialiniai dra
gūnai yra tokia nauja Lietuvos ginklų rū
šis, kurie savanoriais pasiryžta tarnauti 7 
metus. Jie gauna arklius, ginklus ir kitą 
karini turtą. Atlikę karinį mokymą ka
riuomenėje, su arkliu, ginklu ir kaliniais 
drabužiais gyvena savo ūkiuose, tik per 
metus vienam mėnesiui šaukiami į kariuo
menę pakartoti karinį mokslą. Arklius iš
laiko patys. Tai savo namuose tarnaują 
kariai.)

Poligone buvo užviręs visai kitas gyveni
mas, nes Lietuvos kavalerija turi savo gražias 
tradicijas, visur buvo pastebimas kiek karinin
kų tiek ir kareivių tam tikras judrumas, gyvu
mas ir mandagumas.

Kavalerijos dalys be savo tiesioginio sun
kaus ir įtempto darbo laukuose, atliekamu lai
ku ir šventomis dienomis rengė bendras visų 
pulkų geresnių jojikų rungtynes, kuriose daly
vavo ir teritorialiniai dragūnai; rengė radio 
transliacijas, kurios Rugsėjo 13 d. buvo trans
liuojamos iš poligono lauko, ir šiaip įvairus 
koncertai bei vakarinių pasilinksminimų laužai.

Kavalerijos viršininkas Gen. Ltn. Tallat-Kelpša 
poligone atidaro kavalerijos pulku rungtynes

Poligono kavaleristai-kareiviai savo kurinius 
skaito per radio

Musų visuomenė, artimai bendradarbiauda
ma su kariuomene, ją daug daugiau gerbia ne
gu kitą kokią organizaciją, bet jos dar daugiau 
yra gerbiama ir mylima musų šauni kavaleri
ja. Užtat poligone buvo daug gausiau visuo
menės lankoma negu kitos anksčiau stovėjusios 
kariuomenes dalys, čia kavaleristų svečiai bu
vo gražiai, iškilmingai priimami, pavaišinami | 
savo nors lauko ramovėse po palapinių stogų. 
Savo svečius visuomet gražiai išleisdavo savais 
žirgais pavėžėdami bei pajodir.dami į geležin
kelių arba auto vežimų stotis.

karininkams, attikusiems kavalerijos dalyse po
ligone stažą.

Vakare ulonai savo stovykloje surengė iš
leistuvių laužą, kuriame dalyvavo kavalerijos 
viršininkas Gen. Ltn. Tallat-Kelpša, 1-mo gu
sarų pulko vadas gen. št. Pulk. Ltn. Valušis, 
3-čio dragūnų pulko vadas gen. št. Pulk. Ltn. 
Rėklaitis, kavalerijos štabo viršininkas gen. št. 
Pulk. Ltn. Žilys, “Lietuvos Aido” redaktorius p. 
Kemėžys, ligoninės viršininkas Pulk. Leit. Ūsas, 
kavalerijos štabo intendantas Pulk. Ltn. Vili
mas. ulonų pulko kapelionas Kun. Jonaitis ir ki

ti pulkų karininkai.
Pasibaigus programui, kavalerijos vir

šininkas Gen. Ltn. Tallat-Kelpša gražioje 
ir nuoširdžioje savo kalboje pasidžiaugė kad 
raitininkai be sunkaus ir įtempto poligone 
darbo, turėjo gero noro gražiai pasirodyti 
ir linksmose dalyse. Ulonai, draugunai ir 
kiti kavaleristai savo mylimam kavaleri
jos viršininkui Gen. Ltn. Tallat-Kelpšai su
šuko griausmingą valio. Po to visi laužo 
dalyviai, orkestrui padedant, sugiedojo tau
tos himną ir išsiskirstė į savo palapines. 
Nuotaika buvo tiek gera kad nežiūrint dau
giau mėnesio įtempto darbo, visose sto
vyklose, gražiuose Neries upės krantuose 
skambėjo dainos, muzika, linksmi balsai.

Dabar poligone gyvenimas visai pasi
keitė : nutilo skambančios dainos ir muzi

kų garsai, nutilo tas mirgantis judėjimas, gy
vumas iki kitų metų pavasario. Visi kavale
rijos pulkai gražiais Neries krantais nužygiavo 
į didžiuosius kariuomenės manevrus, kurie bu
vo anksčiau paminėti šio laikraščo skiltyse.

SEKA
Ketvirtas ir paskutinis straipsnis

DIDŽIOJI LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

SPORTAS
Rugsėjo G d. visų kavalerijos pulkų: gusa

rų, ulonų, 3-čio dragūnų pulko ir teritorialinių
dragunų įvyko raitininkų rungtynės. Rungty
nėse dalyvavo ir pirmiausia 
ninkai ir eiliniai, vėliau 
savo gerai ištreniruotais 
kliąis.

Po rungtynių įvyko įdomus raitinin
kų žaidimas “Aš sėdžiu”, visiems žiūrė
tojams sukėlęs gardaus juoko, čia buvo 
išdėstytos į ratą devynios taburetės, apie 
jas jojo 10 raitininkų, kurie, išgirdus 
švilpuką, puola nuo arklių, gaudydami ta
buretę arba iš kito paverždami. Buvo at
sitikimų kad beverždamas taburetę, pa
leidžia savo žirgą ir paveržus iš kito ta
buretę tenka vytis žirgą. Bet narsumas 
ir sugebėjimai visur buna ne paskutinėje 
vietoje. Čia visas gudrumas ir yra paro
dyti savo vikrumą, energiją, kas pirmas, 
gavęs taburetę, nusiaus batus, vėl apsiaus 
ir pirmas užsės ant savo žirgo, tas skai
tomas laimėjusiu žaidimą.

Po šių gana įdomių ir daug kam vi
sai nematytų rungtynių, įvyko dar gana

rungėsi pu 
ir karininkai su 
ir išlavintais ar-

Lietuvos kavaleristų sportas

SOCIALĖS APSAUGOS 
ĮSTATYMAS

Svarbu kad kiekvienas Ame
rikos darbininkas — vyras ar 
moteris — pilietis ar ateivis— 
suprastų Socialės Apsaugos Įs
tatymo senatvės pašalpų sky
rių. Social Security Board 
Washingtone praneša kad su 
Lapkričio 24-ta diena kiekvie
nas darbininkas dirbtuvėse, 
ofisuose, krautuvėse, fabrikuo
se, kasyklose ir kitur gaus so
cialės apsaugos sąskaitos ap
likaciją, ir darbininkai turėt 
sugrąžinti šitą aplikaciją si 
reikalingomis informacijomis 
ne vėliau Gruodžio 5 d., kac 
valdžia galėtų pradėti socialės 
apdraudos sąskaitą, kad darbi
ninkas galėtų gauti jam pri
gulinčias senatvės paramas.

Kaip darbininkas gaus šitas 
aplikacijos blankas ir kaip jis 
privalo jas sugrąžinti valdžiai 
bus pranešta šiame laikrašty
je vėliau. Tuo tarpu, Socialės 
Apsaugos Taryba duoda te
kantį trumpą paaiškinimą apie 
tai kaip tas senatvės pašalpos 
skyrius liečia Amerikos dir
bantį vyrą ir dirbančią mote
rį-

Dabar tapo šios šalies įsta
tymu kuris duos 26 milijo
nams dirbančių žmonių pinigi
nę pašalpą kuomet jie pasens 
ir sustos dirbę, šitas įstaty
mas, kartu su kitomis naudo
mis, buvo Kongreso pravestas 
pereitą metą ir jis vadinamas 
“Social Security Act”.

šiuomi įstatymu Suv. Val
stijų valdžia siųs čekius kož- 
ną mėnesį paliovusiems dirbti 
darbininkams — vyrams ir 
moterims — kuomet jiems su
eis 65 metai amžiaus ir kurie 
prisilaikys prie keleto šio įs
tatymo lengvų reikalavimų.

šitas įstatymas liečia darbi
ninkus nežiūrint ar jie yra 
Amerikos piliečiai ar ne.

KĄ TAS JUMS REIŠKIA
Tas reiškia kad jeigu dirbi 

kokiame nors fabrike, kasyklo
je, krautuvėje, ofise arba be
veik bent kokios rūšies bizny
je ar industrijoje, tai ateityje 
gausi pašalpos. Kuomet su
lauksi 65 metus, arba daugiau, 
ir pasitrauksi nuo darbo, gau
si valdišką čekį kas mėnesį per 
visą likusį savo gyvenimą, jei
gu kada nors dirbai vieną die
ną ar ilgiau kiekviename iš 
bent metų po 1936 metų, ir 
jeigu per tą laiką uždirbai iš
viso $2,000 arba daugiau.

Tokius čekius turėsi teisę 
gauti nepaisant kiek turto ar
ba ineigų turėsi. Įstatymas 
juos vadina “Old-Age Bene
fits“ sulyg “Social Security 
įstatymu”. Jeigu nori dirbti 
po 65 metų, tai mėnesinius če
kius iš valdžios gausi tik ka
da nutarsi pasitraukti nuo dar
bo.

ČEKIŲ SUMA
Kiek gausi kuomet sulauk

si 65 metų prigulės nuo kiek 
uždirbai algos industriališka- 
me arba biznio užsiėmime tarp 
Sausio 1 d. 1937 metų ir tavo 
65 metų gimimo dienos. Vy
ras ar moteris kurie gauna 
gerą algą ir turi nuolatinį dar
bą visą savo gyvenimą, gali 
gauti net iki $85 į mėnesį per 
visą likusį gyvenimą po 65 
metų. Jeigu tave įstatymas

liečia, tai mažiausia suma kuri 
bus išmokėta bus $10 į mė
nesį.

JEIGU DAR JAUNAS
Sakysime kad gali dirbti dar 

per 30 metų. Jeigu paprastai 
uždirbi apie $25 į savaitę, ar
ba $1,300 į metus, tavo čekis 
kuomet sulauksi 65 metų, bus 
$45 į mėnesį. Jeigu uždirbi 
$50 į savaitę, arba $2,600 į 
metus, tai gausi $63.75 į mė
nesį per visą gyvenimą po 65 
metų.

JEIGU ESI VIDUTINIO 
AMŽIAUS

Sakysime kad jau sulaukei 
55 metų, ir dar turi apie de
šimts metų padirbti iki 65 me
tų. Daleiskim kad uždirbi $15 
j savaitę. Kuomet sulauksi 65 
metus ir sustosi dirbti gausi 
čekį $19 sumoje kožną mėne
sį per visą gyvenimą. Jeigu 
uždirbi $25 į savaitę, gausi 
biskį virš $23 į mėnesį nuo 
valdžios per visą gyvenimą su
ėjus 65 metams amžiaus.

MIRTIES ATSITIKIME
Jeigu numirtum prieš pra

dėjimą mokėti senatvės pen
sijos čekių, tavo šeima gaus 
mokestį pinigais antsyk sie
kiantį 3*4 centų nuo kiekvie
no algomis uždirbto dolario po 
1936 metų. Pavyzdžiui, jeigu 
numirtum sulaukęs 64 metų, 
ir jeigu uždirbai $25 į savai
tę per 10 metų prieš tą laiką, 
tavo šeima gauna $455. Iš ki
tos pusės, jeigu nedirbai ga
na ilgai gauti reguliarišką mė
nesinį čekį, kuomet sulauki 65 
metų tada gausi sumą vieno
je krūvoje, arba jeigu numir
tum tavo šeima gaus sumą 
vienoje krūvoje1. Suma to, ir
gi, bus 3 */o centų nuo kiekvie
no algomis uždirbto dolario po
1936 metų.

TAKSAI
Tas pats įstatymas kuris 

aprūpina tave ir kitus darbi
ninkus senatvėje, uždeda ne- 
kuriuos naujus taksus, kurie 
turi būti sumokėti Suv. Vals
tijų valdžiai. šituos taksus 
kolektuos Suv. Valstijų Iždo 
Departmento Bureau of Inter
nal Revenue, ir klausimai apie 
juos turi būti pasiųsti tam 
biurui. įstatymas taipgi įs
teigia “Old-Age Revenue Ac
count” valdžios ižde, ir Kon
gresas skyrė-autorizavo į šitą 
sąskaitą kasmet įdėti užtek
tinai pinigų aprūpinti mėnesi
niais mokesčiais kuriuos tu ir 
kiti darbininkai gausite kuo
met sulauksite 65 metų.

TAVO DALIS TAKSŲ 
šio įstatymo reikalaujamus 

taksus sumokėsit jus ir jūsų 
darbdaviai. Per ateinančius 
tris metus mokėsit apie 15c į 
savaitę, gal 25c į savaitę, gal 
30c į savaitę, arba daugiau, 
tas priguli nuo kiek uždirbi. 
Kitais žodžiais, per sekančius 
tris metus, nuo Sausio 1 dienos
1937 metų, mokėsit po 1 cen
tą nuo kiekvieno jūsų uždirb
to dolario iki $3,000 į metus. 
Dvidešimts šeši milijonai dar
bininkų ir jų darbdaviai mokės 
tuo pačiu laiku.

Po pirmų trijų metų — tai 
bus 1940 m., mokėsit ir jūsų 
darbdaviai mokės 1 *4c nuo 
kiekvieno uždirbto dolario, iki 
$3,000 į metus. Tai bus tri

jų metų taksai; tada, su 1943 
metais, mokėsit 2 centus, ir 
jūsų darbdaviai po tiek mokės 
už kiekvieną uždirbtą dolarį 
per kitus tris metus. Po tam 
jus ir jūsų darbdaviai atski
rai mokėsit po puse cento 
daugiau per kitus tris metus, 
ir galų gale, 1949 metais, tai 
yra 12 metų nuo dabar, jus ir 
jūsų darbdaviai kožnas mokė
sit po 3 centus už kiekvieną 
uždirbtą dolarį, iki $3,000 į me
tus. Tai aukščiausia suma 
kurią reiks mokėti.
JŪSŲ DARBDAVIO TAKSŲ 

DALIS
Valdžias tuos abejus taksus 

kolektuos nuo tavo darbdavio. 
Jūsų dalis bus atimta iš jūsų 
algos. Valdžia nuo darbdavio 
kolektuos tiek pat kiek nuo 
jūsų algos bus atimama.

Tas veiks taip kad nors ir 
pereisi dirbti kitur, taip ilgai 
kol dirbsi fabrike, kasykloje, 
ofise, krautuvėje ar kitoje pa
našioje biznio vietoje. (Ūki
ninkų darbininkai, namų tar
nautojai privatiškuose namuo
se, valdiški darbininkai ir pa
našių darbų darbininkai šio įs
tatymo neapimami.)

SENATVĖS REZERVO 
ĮSTATYMAS

Senatvės Rezervo fondas S. 
Valstijų ižde neš pelną, ir val
džia užtikrina kad pelnys ne 
mažiau kaip 3 nuošimčius. Tas 
reiškia kad 3 rentai bus pridė
ti prie kiekvieno dolario į for, 
dą kasmet.

Gal jūsų darbdavis turi se
natvės planą savo darbinin
kams. Jeigu taip tai valdžios 
senatvės šalpos planas su juo 
nesusikirs. Darbdavis gali 
pritaikyt savo planą prie val- 

; džios plano.
Kiek gausi nuo valdžios pla- 

I no visuomet bus daugiau ne- 
gu mokėsi taksais, ir papras
tai daugiau negu galėsi gauti 
padedant lygią sumą pinigų 
kas savaitę kitokiu budu.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius i n s t ramentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit prieinama kaina 
ir lengvu išsimokė j imu — 

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

saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tomka 
7727 Superior Ave.

ENd. 5297 Cleveland, O.

¥ Bramley & Sons Co.?
FLORIST ? 

j PILNAS . ¥
¥ GĖLIŲ PATARNAVIMAS ¥ 
¥ VESTUVĖMS BUKIETAI ? 
? LAIDOTUVĖMS VAINIKAI j 

i; CORSAGES ¥

V Patarnavimas Visame Mieste J 
Į 1181 EAST 71 ST STREET j 

a HEnderson 1850 X
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1 TABAKAS NAUDO
JAMAS IŠDIRBIMUI
LUCKIES IŠNAGRI

NĖJAMAS PRIEŠ
PIRKIMĄ

Retas augalas yra taip jau
trus dirvos ir klimato keiti- 

‘ muisi kaip tabakas. Palygina- 
1 mai net ir mažiausi dirvos bei 
j klimato skirtumai dviejose vie
tose taip paveikia jog šių vie- 

i tų tabakas labai skiriasi. Už
tat iš tos priežasties mes ir 
turim daugybę tabako rūšių 
bei tipų.

Nekurtos tabako rūšys yra 
taip skirtingos jog jis ir nau
dojamas skirtingiems reika
lams. Pavyzdžiui, tabakas ku
ris yra puikiausias cigarams 
visai netinka cigaretams. Net 
ir to paties tabako rūšys gali 
būti viena kitai skirtingomis. 
Del šio didelio nevienodumo 
Lucky Strike cigaretų išdirbė
jai, stengdamiesi suteikti pui- 

j kesnį ir švelnesnį užsirukymą, 
prieš tabako supirkimą išban
do parinktus pavyzdžius. Di
delis Lucky Strike cigaretų pa
reikalavimas verčia kas metai 
supirkti didelius kiekius įvai
rių rūšių tabako, nes Luckies 
kaip tik ir yra puikiausias na
minio ir turkiško tabako miši- 

i nys.
šis lapo išnagrinėjimas pir- 

I ma pirkimo yra viena iš prie
žasčių kad Lucky Strike ciga- 

i retai turi aukštą kokybę ir 
Į yra lengvu užsilaikymu iš tur- 
| tingo, brandaus-kuno tabako.

Cheminis išnagrinėjimas pa- 
į rodė jog net ir to paties taba- 
' ko augalo lapai gali labai skir
tis nuo vienas kito. Viršuti
niai tabako lapai yra linkę ne- 
dasivystymui, gi apatiniai la
pai linkę būti stipriais ir kar
čiais. Vidutinieji tabako la
pai naudojami dirbimui Luck
ies. šis rūpestingas geriausio 
tabako parinkimas Luckies iš- 
dirbimui yra tiktai pirmutiniu 

' žingsniu. Kiekviename seka- 
i mame žingsnyje matosi ta pa- 
| ti didelė kiekvienam dalykėliui 

atida. Štai kodėl Lucky Stri
ke cigaretai yra nepaprastais, 
kodėl jie turi tą ypatingą sa
vybę ir kodėl jie yra lengvu 
užsirukymu iš turtingo, bran
daus-kuno tabako.

? Gera Kepykla ?
jį Geriausi ii- skanus kepyklos ga- T 
a miniai ką už pinigus galima £ 
I gauti, naudojam geriausią svie- X 
į stą, taukus ir miltus prie kepi- T 
? mo duonos, pajų, keiksų. Šven- a 
j tems turim skanių pyragų. ?

t KREIPKITĖS REIKALE į.
j y Kainos Visai žemos. •:-

? WETHERED’S t
Quality Bake Goods T

5 7022 Superior Ave. HE. 5310 ¥

Puošnus Rubai
Vestuvėms ii- pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 
(elevatorius į 2-rą aukštą)

G. H. Schwabe, Mgr.
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4-
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J šildymo pečius. Dengiam jį 
? ir lopom stogus ir dedam 4- 
? vandens nuobėgas. Visas ¥ 
J tos rūšies patarnvimas — Ž
❖ kainos visai mažos. ?

SATER BROTHERS ¥ 
6617 Wade Park Ave.

T Tv ENdicott 0823 X

❖ Plumbing Reikmenys ¥
¥ Geležinai Padargai ¥ 
¥ ir Maliavos ¥ 
A t•į. Kreipkitės į mus X
¥ SINKOMS, MAUDYNĖMS | 
¥ IR KITŲ REIKMENŲ į 
j; ir Plumbing prietaisų

I The STONEMAN Co, į 
i¥ 7110 Superior Ave. j 
į He. 1759 ¥
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VOKIŠKOS
KAIP LIETUVOJE PRAPLĖSTA 

SOCIALINE GLOBA
PAMĖGDŽIOJIMAS
KAPITALISTŲ

Amerikos valdžiai besi
rūpinant Įstatymais kurie 
globotų darbininkus senat
vėje, bedarbėje, ligoje ir 
kitokiais atsitikimais, bus 
Įdomu žinoti kaip tas klau
simas stovi musų Tėvynėje 
Lietuvoje. Tiesa, Lietuvo
je dar nepravesta Įstaty
mo aprūpinimui visų dar
bininkų pensija senatvėje, 
tačiau ta jaunutė respub
lika socialės globos klausi
muose kaip kuriais atve
jais pralenkė šią pusantro 
šimto metų senumo, tur
tingiausią pasaulyje vals
tybę.

Štai kaip Tsb. apie tai 
praneša:

Lietuvoje socialinė glo
ba, arba kitaip sakant, ne
turtingųjų ir darbo netu
rinčiųjų bei dirbti negalin
čių jų šelpimu, rūpinasi val
stybė, visos savivaldybės 
ir labdaringos organizaci
jos. Jos išlaiko Įvairias 
prieglaudas, senelių ir vai
kų namus, valgyklas, net 
mokyklas ir kitas Įstaigas. 
Valstybė, savivaldybes ir 
labdaringos organizacijos 
socialinės globos reikalams 
kasmet išleidžia 12 milijo
nų litų. Iš tos sumos 5 mi
lijonus litų skiria valsty
bės iždas, 5 milijonus litų 
duoda savivaldybės ir du 
milijonus litų išleidžia lab
daringosios organizacijos.

Socialinės globos reika
lams išlaidos kasmet vis 
didėja. Prieš dešimtį me
tų socialinei globai būda
vo išleidžiama tik apie du 
milijonai litų. Vadinasi, 
drauge su išlaidomis padi
dėjo ir nuolatinis rūpini
masis socialinės globos rei
kalingais asmenimis. An
ksčiau socialinei globai 
Lietuvoje kiekvienam gy
ventojui per metus išeida
vo apie 20 centų o dabar 
šiems reikalams kiekvie
nam gyventojui tenka po 
5 litus. Tačiau socialinei 
globai specialių mokesčių 
mokėti nereikia.

Savivaldybių Įstaigoms 
socialinės globos išlaidos 
taip paskirstomos: per du 
milijonus litų pirmaeiliams 
miestams, apie du milijo
nus litų apskričių savival
dybėms, apie 700,000 liti] 
valsčių savivaldybėms ir 
apie 200,000 litu antraeilių 
miestų savivaldybėms.

Socialinės globos išlaidos 
žymiai padidėjo nuo 1932 
metų, kai Lietuvoje smar
kiau pasireiškė ūkiški sun
kumai ir atsirado didesnis 
skaičius bedarbių. Juos vi
sur reikėjo aprūpinti dar
bu, organizuojant viešus 
darbus. Jų vykdymą ir 
išlaidas prižiūri ir paden
gia prie vidaus reikalų mi
nisterijos Įsteigtas viešų 
darbų fondas. Iš to fondo 
lėšas gauna miestų ir val
sčių savivaldybės, kurios 
ruošia viešuosius darbus.

Lietuvoje socialiniam ap
rūpinimui išlaidos skiria
mos i kelias grupes. Prie
glaudoms ir valgykloms 
išlaikyti išleidžiama 1 mi
lijonas litų, beturčiams gy
dyti — 1 milijonas litų; 
labdarybės organizacijoms 
šelpti — apie 400,C00 litų; 
atskiriems asmenims šelp
ti — apie 350,000 litų, ir 
neturtingiems mokiniams 
šelpti — apie 200,000 litų.

Valstybės iždas savo iš
laidas socialiniams reika
lams taip paskirsto: 350,- 
000 litų labdaringoms or

ganizacijoms šelpti; 575,- 
000 litų — prieglaudoms 
laikyti; 25,000 litų — atski
riems asmenims . šelpti; 
125,000 litų negalintiems 
dirbti darbininkams šelp
ti; 100,000 litų nukentėju- 
siems nuo potvinio; 450,- 
000 litų pensijoms ir pašal
poms karininkams; per 1 
milijoną litų pašalpoms ir 
pensijoms kareiviams; apie 
260,000 litų pašalpoms ir 
pensijoms pasižymėjusiems 
asmenims; 320,000 litų bu
vusiems Vokietijos tarnau
tojams Klaipėdos krašte, ir 
apie 500,000 litų Klaipėdos 
krašto invalidams.

Valstybė iždas ir savi- 
valdybės labdaringoms or
ganizacijoms kasmet ski
ria apie 800 000 litų, o be 
to, apie 700,000 litų jos 
gauna tiesioginiai iš vals
tybės iždo.

PRIEŠINGI MOTERŲ 
DARBUI

Amerikos Viešos Opini
jos Institutas, per arti po
rą metų rinkęs žinias, ne
rado niekad tokio viešo da
ly k,o ar klausimo ant ku
rio sutiktų visi. Bet atsi
rado vienas klausimas ku
ris gavo labai gausų vien
pusį atsakymą.

Štai tas klausimas:
“Ar sutinki kad vedu

sios moterys uždarbiau
tų industrijoje ar bizny
je jeigu turi uždirbantį 
ir malinti ja išlaikyti vy
rą?”
Atsa kym a s buvo: N e.
Surinkus 100,000 atsaky

mų, pasirodė kad 82 nuoš. 
priešingi moterų dirbimui, 
tik 18 nuoš. pasireiškė už.

Prieš baldavo ir didelių 
miestų ir mažų miestelių 
gyventojai, Demokratai ir 
Republikonai ir socialistai, 
ūkininkai, iš pašalpų gyve
nantieji, ir jaunimas. Pa
čių moterų 79 nuoš. balsų 
buvo paduota prieš moterų 
darbą kurių vyrai padaro 
gyvenimą.

Tačiau. tik griežtas įsta
tymas galėtų priversti mo
teris pasitraukti iš darbo. 
Jos. rasdamos progą užsi
dirbti, eina ir dirba. Kaip 
kurios kompanijos prisilai
ko nusistatymo tuoj palei
sti iš darbo merginos kaip j 
tik jos išteka, bet gerus 
darbus turinčios dirba ir 
savo vedybas laiko paslap
tyje kiek tik išgali.

K a p i talizmo sistemoje, 
kaip tik karaliai ar Įeiti 
valdovai galėjo ištraukti iš 
savo pavaldinių pinigų, jie 
statėsi sau milžiniškus rū
mus ir savo tėvams, dė
dėms ar šiaip garbina
miems asmenims pamink
lus.

Komunistai, kurie užim
dami Rusiją, joje radę to
kių paminklų norėjo juos 
visus išgriauti, ir daug ko 
išgriovė, dabar patys ima 
pamėgdžioti tuos valdovus 
ir jų paminklus.

Štai Maskvos carai ruo
šia statyti milžinišką-aukš- 
tą paminklą sau: milžiniš
kus rumus, kuriuose tal- 
pinsis visos Sovietijos vy
riausybės įstaigos, su nu- 
laipsnėjančiu į viršų apva
liu bokštu, ant kurio vir
šaus žada užstatyti Leni
no pavidalą.

(Laimingas Leninas kad 
laiku numirė, bus pridera
mai pagerbtas. Jeigu bu
tų buvęs gyvas, butų ir jis 
Stalino ir jo gaujos sušau
dytas. .. .)

Ta sovietų budavonė bus 
aukščiausia už visus kitus 
pastatus pasaulyje — taip 
tai sovietų carai mano sa
ve išaukštinti.

Darbininkams daug rei
kės išlieti prakaito tą pui
kybės padarą statant, bus 
ištraukta daug-daug mili
jonų dolarių — ir tas pa
statas kada nors pasitar-

Jersey praneša kad Vokie
tijai prireikus aliejaus, tą 
aliejų (gasoliną) Vokieti
ja ir gavo. Ta kompanija 
pristatė aliejų, bet pinigų 
negavo nei cento, kadangi 
Vokietija uždraudus išvež
ti iš šalies pinigus. Atly
ginimą už aliejų paėmė... 
Vokiškomis burninėmis ar
monikėlėmis, kurių parsi
vežė pilną laivą — 40 mi
lijonų. Tų armonikėlių iš
tenka padalint kiekvienam 
Amerikoje esančiam vaikui 
po dvi. Kompanijai labai 
svarbu kaip nors sukelti 
savo pinigus už parduotą 
aliejų, bet kas tas armoni
kėles nupirks?

SLA. JUBILEJAUS 
“TĖVYNĖS” NUMERIS

“Tėvynės” 47-tas nume
ris išėjo paminėjimui Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje 50 metų sukaktuvių. 
Kaip SLA. istorija parodo, 
Susivienijimas pirmapradi
nėje savo formoje pradėjo 
gyvenimą Lapkričio mėne
sį 1886 metais.

Šiame “Tėvynės” _ nume
ryje telpa straipsniai da
bartinių SLA. vadų ir bu
vusių veikėjų ir valdybos 
narių. Taipgi telpa atvai
zdai dabartinių ir buvusių 
organizacijos vadų ir jau 
mirusių pirmutinių dar
buotojų.

Pirmutinis S L A. pirmi
ninkas, kaip “Tėvynė” pa
žymi, buvo D r. Varnagiris.

PAJŪRYJE
Buvo vasara, sodai kvepėjo, 
Buvo džiaugsmo, dainon nesudėto. 
Marių vandenys plakė, kalbėjos 
Kad Lietuvis tėvynėj perlytas.
Mojom saulei ir sveikinom jurą, 
Baltos paukštės linguote lingavo.
— Oi, sesute, į dangti kam žiūrim, 
Gintarinius krantus atvadavę?!

naus rodyklių kanuolėms Į j 
sovietų carų lizdą šaudyti 
iš labai toli, kada kas nors 
sumanys raudoną despo
tizmą išversti.

ARMONIKĖLĖS
Standard Oil Co. of New

PRIEŠ 30 METŲ LIETUVOJE 
BUVO LOKIU

Kada iš Lietuvos miškų išnyko lokiai 
tikrų žinių neturima, tačiau žinoma kad 
pereitame šimtmetyje didesniuose Lietu
vos miškuose buvo sutinkami šie didieji 
rudieji žvėrys. Vilniaus krašte, Valki
ninkų ir Rūdininkų senesnieji gyventojai 
dar ir dabar atsimena ir pasakoja apie 
ruduosius lokius, matytus jų apielinkių 
miškuose. Ypač gerai ir vaizdžiai apie 
lokius pasakoja nesenai iš Amerikos su- 
gryžęs Povilas Kieras.

Jis sako kad prieš 47 metus dabarti
niai okupuotosios Lietuvos miškai buvę 
nepaprastai dideli. Dar pereito šimtme
čio pabaigoje tuose miškuose veisėsi dau
gybė žvėrių ir paukščių. Esą, Valkinin
ko padangėse gyventojai dažnai matyda
vę skraidant arus, o raistuose tada buvę 
dideli skaičiai kurtinių, tetervinų ir kitų 
paukščių, kurie dabar iš Lietuvos miškų 
jau visiškai baigia išnykti. Anuose miš
kuose tada gyveno nemažas skaičius ir 
Lietuvos girių karalių briedžių. Nors Ru
sų vyriausybė ir draudus šaudyti brie
džius bei elnius, tačiau jie kai kada bu
vę naikinami. O juos naikindavo Rusai 
valdininkai, suruošdami dideles medžiok
les.

Valkininko miškuose dar ir dabar 
peri didieji vanagai. Pavasari jie išpe
rėdavo savo vaikus, kurie būriais pasklis
davo apielinkėse. Vieną kartą Povilas 
Kieras su keliais savo draugais nuėjęs 
giliai Į miškus. Netoli Višinčios upelio 
jauni vyrukai nutarę pailsėsi. Kai jie 
rinkosi poilsiui geresnę vietą, staiga iš 
tankumynų pasigirdo kažin koks keistas 
šlamėjimas. Po kelių sekundų iš po eg
lių šakų išlindo didelis žvėris. Tai buvęs 
rudasis lokis. Jaunuoliai išsyk lyg nusi
gando, bet vėliau vienas iš jų net norėjęs 
lokį nušauti. P. Kieras su savo draugais 
akim palydėjo rudąjį lokį, kol jis nuėjęs 
per jaunas eglaites ir vėl dingęs miškų 
tankumynėje.

Dabar Lietuvos miškuose lokiai jau 
nebesutinkami. Sakoma kad vienas-kitas 
jų dar esąs didžiuose Bieloviežo miškuo
se, kurie dabar yra Lenkų okupuoti. Ta
čiau mažesniuose Lietuvos miškuose jau 
nebepasitaiko didesnių žvėrių, išskiriant 
tik kai kur esantį vieną-kitą briedį. Brie
džių kiek daugiau yra Neringos miškuo
se, Klaipėdos krašte. Tačiau juos me
džioti yra griežtai draudžiama ir už retų 
žvėrių užmušimą grąsia didelės bausmės. 
Tuo būda retieji žvėrys Lietuvos miškuo
se turi saugią prieglaudą. Tsb.

Gyvulių prijaukinimas buvo atsiektas tai
kių žmonių, jų prielankumo budais.

“Susiėjimas Į krūvą tokių sąlygų kur 
radosi gyvuliai tinkami žmogui prisijau
kinti ir taikaus budo, pakantrių žmonių, 
be abejonės randasi Azijoje, kur musų na
miniai gyvuliai atsirado”, sako Hough.

S

1

NORI 13 MĖNESIU KA
LENDORIAUS

Tautų Sąjungoje pradė
ta svarstyti sutvarkymas 
kalendoriaus taip kad visi 
mėnesiai butų lygus dienų 
skaičiumi.

Kalendoriaus klausimas 
Tautų Sąjungoje buvo pa
kelta 13 . metų atgal. Da
bar vėl paskirta nauja ko
misija. kuriai pavesta per
žiūrėti net 180 Įvairių su
manymų kalendorių suvie
nodinti. Tarp tų sumany
mu yra: dešimties mėnesių 
metas, kožnas mėnesis tu
rėtų po šešias savaites su
sidedančias iš šešių dienų. 
Yra siūlymų padaryti me
ta iš trylikos mėnesių, po 
28 dienas mėnesiui, ir tt. 
ir tt.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuosiaikio draugas, 
platinki! ją tarp savo draugu.

Melsvi toliai, bangų sutartinės, 
Šventos pasakos žvejo, artojų....
Ir sakei: — Seną skausmą pamynėm, 
Gintariniai krantai mus vilioja! ’
Tada vasara soduos’ žydėjo, 
Kaišęs rūtom šventadieniais sesės.
Man ir jurai tada pažadėjai 
Kad jaunystę į laimę išvesim.

“J. Karta” Balys Gaidžiunas.

AMERIKOS NAMINIAI GYVULIAI 
ATĖJĘ Iš AZIJOS

RUDUO
Medžiai pravirko verksmu, 
Lapą po lapo skinasi vėjai.
Vaikšto po beržus rudenio kauksmas, 
Jurom į šalį musų atėjęs.
Kažkaip prailgsta vasaros laiko — 
Daug atiduotum jeigu sugryžtų. 
Dienos nutolsta, valandas skaitant, 
O kas nuėjo — jau nebegryžta.
Paukščiai žegnoja melsvą padangę, 
Vasarą nešas, nešasi viską.
Akys Įbedę lydi pro langą, 
Kaip būriais nyksta už juodo miško.
Išpina sesės kasas į vėjus:
—Tegul pataršo, vasarą lydini!
Arba motulė, kieman išėjus, 
Sa.ko, jaunystė taip pat nužydi.

“J. Karta” Vytautas Bagurskas.

Senai, labai senai, sako Dr. Walter 
Hough, antropologijos kuratorius Smith
sonian Institute, žmonės ir gyvuliai gyve
no labai artimoje draugystėje, arba bent 
vieni kitus pakentė.

Dr. Hough ginčija teoriją kad pre- 
istoriškuose laikuose tarp žmogaus ir že
mesniųjų gyvūnų buvo neapikanta. Dar- 
wino ir kitų mokslininkų tikrinimas buk 
senovėje viešpatavęs “dantimis ir nagais” 
santikiavimas ir kovojimas esąs tik pasa
ka.

Užleistose, atskirose pasaulio dalyse, 
sako jis, dar ir dabar esama “Rojų” kur 
žmonės ir gyvuliai gyvena vieni greta ki
tų kaip draugai. Tyrinėtojai naujose že
mės dalyse ypatingai patėmijo su nuosta
ba, liesumą gyvuliuose jokios baimės. Dar 
ten esąs taikus sugyvenimas, kur gyvu
liai neturi ko bijoti.

Viena tokia vieta tapo užtikta Tibe
te, Azijoje, Britų natūralistų, kurie vy
ko tyrinėti Everest kalną. Kitas atsiti
kimas patirtas pačių Smithsonian Institu
to tyrinėtojų, kuomet jie apsilankė St. 
Lawrence saloje, Nebraska valstijoje.

“Tas leidžia tikėti”, sako Dr. Hough, 
“kad gyvulių prijaukinimas nėra pasėka 
žiauraus ir baimę šalteliančio žmogaus.

NEMUNO NUNEŠTA 
BAŽNYČIA

Seni žmonės kalba jog senovėje Ne
munas buvęs žymiai siauresnis negu da
bar. Tuomet ir Seredžiaus miestelis sto
vėjęs žemai lankoje, prie pat Nemuno 
kranto. Patvirtinimui to, žmonės paro
do senojo Seredžiaus vietą ir pamatų li
kučius. Čia pat šalę dabartinės garlai
vių prieplaukos, yra du neaukšti kalne
liai, palocėliu vadinami. Senovėje toje 
vietoje stovėjus Seredžiaus pilis. Toliau, 
toje pat Nemuno lankoje, prie pat kelio 
einančio iš prieplaukos Į miestelį, matosi 
kalva dideliais akmenimis nuklota. Toje 
vietoje, sako, buvus pirmutinė Seredžiaus 
bažnyčia.

Anot senio Pakuonio, prieš kokį porą 
šimtų metų, buvęs labai didelis Nemuno 
potvinis, kurio metu ledai ir vanduo nu
griovė pirmutinę Seredžiaus bažnyčią ir 
visą miestelį, ir nunešė į jurą. Potvinis 
buvęs toles didelis jog kito tokio niekados 
niekas nemini nei pasakose. Po tos ne
laimės, gyventojai kurie liko gyvi, pasi
rinko miestelio atstatymui naują vietą 
aukštesnę, kur ir pastatė dabartinį Sere
džių. Nuo to potvinio Nemuno vaga iš
siplėtė ir taip likp iki šių dienų.

Senojo Seredžiaus miestelio vieta bu
kus storai užklota smėliu, taip ji visų už
miršta stovėjus ilgus laikus. Paskiau kas 
tai atkasė buvusio miestelio pamatus ir 
rado nuostabių dalykų. Buvusios bažny
čios pamatų muluose rado įmūrytų žmo
nių kaulų ir peilį. Tą radinį žmonės aiš
kina taip. Senovės laikais šioje apielinkė- 
jc sako buvęs paprotis ar toks įstatymas 
kad didelius nusikaltėlius bausdavo mir
ties bausme gyvus įmūrijant Į kokį nors 
mūrą.

Žiūrint į šią istorišką vietą, matosi 
jog seniau čia. tikrai yra butą didelių pa
statų. Seredžiaus gyventojai iš šios vie
tos, kaip iš kokios akmenų kasyklos, jau 
senai ima akmenis ne tik visokiai savo 
miestelio statybai, bet daug tų akmenų 
net Į Kauną išgabenę.

Senosios Seredžiaus bažnyčios vieto
je dabar tik akmenimis nuklotas plotas, 
kurie visi dar tebėra kalkėmis aplipę, 
kaip buvo sumūryti. Kai kur žemėse dar 
yra daug ir visai sveikų mūrų, sumūrytų 
iš didelių akmenų 'ir plytų. Dabar tuos 
murus ardyti uždrausta. Laukiama musų 
senovės tyrinėtojai atskleis senųjų laiku, 
paslaptis. Tačiau aukso jieškotojai ne 
tik šneka apie paslėptus ten didelius tur
tus, bet slapčia mėgsta ir paknisinėti. Ne 
vienam jam senai sapnavosi koks raudo
nų auksinių puodas, bet tik niekas neži
no po kuriuo akmeniu jis yra.

“Sekm”. Buračas.

Karalienes SabbosMIKALDOS
PRANAŠYSTES

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

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

. Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT ’-'DIRVOJE*’

6820 Superior Ave. __ i Cleveland, Ohio
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DIRVA 3
Gerb.

SPRAGILAS

Draugas Stepas

GERB. SPRAGILAS SU
TARIA “DISKUCIJAS”
SU DRAUGU STEPU
Aną penktadienio vaka

rą draugas Stepas pražiop
sojo Lietuvių klubo vaka
ruškose iki 4 minutos po 10 
vakaro, ir žiuriu kad jis, 
išgėręs mano užfundytą 
alų, jau ruošiasi sau ei
ti laukan, nes jau buvo po 
ištraukimo numerio ir ne 
jo vardas buvo iššauktas.

— Na tai gerai, drauge, 
diskucijos sutartos, pasi
matysim kitą vakarą, aš 
turiu skubint, — sako jis.

— Aš matau, kaip tik ne 
tavo vardą iššaukė ir tau 
pinigai neteko, tuoj ir bė
gi. Palauk, dar nesutarėm 
kokį vakarą diskusijas lai
kysim, — sakau aš.

— Ar žinai, drauge, lai- 
kykim diskucijas kitą pėt- 
nycios vakarą, ba tada Į 
salę sueina daugiau žmo
nių, visi ateina laimėt pi-

nigus. Kitokį vakarą dis
kucijas paskelbus, gali nie
kas neateit klausyt, — sa
ko jis.

— Tu gudrus politikie
rius, kaip matau: nori iš- 
naudot progą gerų Lietu
vių susiėjime ir pasirėkaut 
prieš viską kas Lietuviams 
gera ir išgirt viską kas tau 
kaipo komunistui prie šir
dies. Tai jūsų komunistų 
gudrybė. Dar tik pereitą 
rudenį pabaigėt lyst prie 
tautininkų ir katalikų su 
savo užsidegimu protestuot 
prieš Hitlerį del Klaipė
dos. Šituo budu norėjot 
prilygt prie tautininkų ir 
katalikų ir juos mulkint. 
Bet tie pasirodė gudresni 
ir jūsų neprisileido. Tada 
radot žioplesnius už save 
socialistus, kurie, matyda
mi kad prieina liepto galą, 
puolėsi jums į glėbį kad iš- 
gelbėtumet nuo “fašistų”. 
Ir Klyvlande jus tokius sa
vo pasalingus budus nau
dojai prilindimui prie ge
ni Lietuviu, juos išnaudo
ti norėdami, — sakau aš.

— Drauge, mes turim 
kovot prieš viską kas bur
žujiška ii' fašistiška, ir 
griaut kapitalizmą iš pa
matų. Jeigu neprieisim 
prie masių tai iš musų ko
vos bus mažai naudos, — 
sako jis.

—- Mes tą gerai žinom, 
ir todėl, kovodami už savo 
tautinius idealus, mokinda
mi ir šviesdami žmones, 
mes rodom visuomenei kad 
komunizmo vadų svarbiau
sias tikslas, kiek jis mums 
aiškus iš Lietuvių komu
nistų veikimo, yra tik dar
bininkais pasinaudoti ir 
juos išnaudojant gražiai 
nieko nedirbant gyventi, 
— sakau aš.

— Palauk, drauge, aš 
| tau įrodysiu kurioje pusė- 
į j e yra teisybė kai sustosim 
prieš minią žmonių, kurie 
sueis paklausyt musų dis- 
kucijų. Aš tau įrodysiu 
jūsų fašistų kenksmingu
mą darbininkams ir komu
nizmo naudingumą, — sa
ko jis.

— Stepai, aš pripažystu 
kad Karolio Markso susva
jotas komunizmas ir kitų 
teoretikų paremtas yra ne
blogas, kaip neblogi ir kiti 
visi sumanymai taikinti 
žmonijos reikalus gerinti. 
Tačiau žmonijai daug dau
giau gero davė tikras mok
slas ir paprastas žmoniš
kumas negu Markso sva- 

i jonėmis paremti dabarti- 
I nių komunistų darbai, — 
I sakau aš.

— Prirodyk, drauge! — 
sako jis.

— Prirodyt labai leng
va. Kaip greit komuniz

mo skelbėjai pamatė kad 
■randasi pasekėjų, jie tuoj 
pametė savo tuščias teori
jas, o griebėsi išnaudoji
mo, pasipelnavimo, ir net 
užsigeidė galybės, — sakau 
aš.

— Mes darbininkai tu
rim išverst kapitalizmą ir 
Įvest darbininkišką dikta
tūrą, — sako jis.

— Stepai, aš tau šimtus 
kartų sakiau kad tu ir ki-. 
ti tokie kaip tu darbinin
kai, kurie komunizmą gar
binai, negausit nei batų 
valytojų darbo prie tų dik
tatorių kurie paimtų Ame
riką valdyt, jeigu jus tam- 
sunėliai padėtumei jiems 
Įvesti čia perversmą. Tie 
jūsų saldliežuviai ‘gelbėto-1 
jai’ parodytų jums kas yra 
darbininkiška diktatūra ii' 
komunizmas. Jus visi tu
rėtumėt tapti jų vergais, 
kaip padaryta Rusijoje, — 
sakau aš.

— Tu, drauge, prieš dar
bininkišką respubliką nusi
statęs, užtai taip sakai. 
Ten visi darbininkai turi 
laisvę ir puikiau gyvena 
negu Amerikos darbinin
kai, — sako jis.

— Na tegul jie sau gy
vena ir džiaugiasi. Jie pa
tys pasisako kaip jiems ten 
puiku. Mes sutarkim apie 
savo diskusijas. Jau vėlu, 
reikia keliaut namon, — 
sakau aš.

— Orait, drauge, tai ki
tą pėtnyčią viršutinėj sa
lėj atsibus musų diskuci
jos. Aš turiu pasidarbuo
ti kad daugiau ateitų mu
sų draugų, kad palaikytų 
mano pusę, — sako jis.

— Aha, tai tu ir savo 
rėksnių žadi prisivesti Į sa
lę? Na, tai darbuokis, — 
sakau aš.

Draugas Stepas išėjo na
mon. Mes irgi tuoj iške
liavom.

Lauksiu diskusijų.
-r v -v

Bus: Draugas Stepas Nori 
ant salės uždėt didelę iš

kabą skelbiančią 
“diskucijas”.

Phone MAin 3559
? ?
? Schmidt Bros. Co. *
? Smuikų Dirbėjai £
4 Importuoja ir parduoda
X _. ?
.••Smuikas, Cellos, Stugas, Dėžes.;.
••• ir reikmenis stygų muzikai. T

•Į Taiso už prieinamą kainą. •:•

£ Henninger’s į. 
į ART STORE * 
•Į Pasirinkit savo Kalėdines dova-Į- 
•į nas anksti. Mes turime puikių? 
? pasirinimui rąžančių, stovylčlių,X 
£ kryželių ir kitų religiškų daly-£ 
4 kų. Daugybe Kalėdinių kortelių? 
?sji religiškais vaizdais. Taipgi? 
Jdarom paveikslams rėmus. £ 
? HENNINGER’S ART STORE ? 
X 8800 SUPERIOR AVE. £ 
4 4

? Room 302 Frederick Bldg. ? 
j 2063 EAST FOURTH ST. £ 
j CLEVELAND, O. ?

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

Aš užlaikau pilniausia įren
gtą vaistinę mieste. Išpil- 
dom daktarų receptus, turi
me visokių vaistinių reikme
nų, muilų, toiletinių daly
kų, bendrai visko ko tik ga
lima rasti vaistinėse vidur- 
miestyje, ir kainos čia nėra 
aukštesnės. Alano speciališ- 
kumas receptai, kuriuos iš
pildau atsakančiai.

Andrew A. Yeager 
Prescription Pharmacist 

6602 WADE PARK AVE.

Avalu 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
ti darbą. (50)

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

KALĖDINĖ EKSKUSIdAPhone Endicott 9512F I
| MOLTHER ELECTRIC

SERVICE
Starteriai ir Generatoriai 

Automobilių Armatūros
Apvyniosimas

Naminiai Padargai 
8009 Superior Ave.

Ineiga iš E. 80th Street

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją

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

Gripsholm .......... Gruodžio 8°
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursiją i Lietuvą gaunama 
nemokamai, visose musų autorizuo
tose agentūrose ii' švedų Amerikos
Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN LINE
63G Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. City

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

DU Vakarus Cleveland©—DU

KAIP JŪSŲ SVEIKATA?
Pertankiai mes užleidžiant sa

vo sveikatą, savo didžiausj tur
tą. Ai- jaučiat nuvargęs, silp
nas, svaigstat, ar nervuotas ?

. Naudokit

MONASTER Y
Šaknų ir žievių Arbata

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

PATRIA TRADING GO.
•5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

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

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Antieka atdara 7 dienas aav;

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, O. I

ENd. 8534!
;tėie.!

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

SEKMADIENĮ PIRMADIENĮ
Pradžia 7:00 vai. 1^^® LiOClZIO681 BaJ’© S Pradžia 8:00 vai.

“S'SĖS Suaugusiems 35c Vaik. 15c
ŠTAI KOKIE ĮDOMUS PAVEIKSLAI MATYTI

KELIONĖ JURA — spalvom.
MONTAŽAS — Lietuvos vėliava, bokštas, kareiviai žy

giuoja, mergaitės su Vytim.
KA.UNAS — Miestas nuo Vytauto kalno, Vytauto Did. 

Muzejus, Nepriklausomybės paminklas, kryžiai sodelyje, 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, katedra, moderniški Kauno 
namai, valstybes įstaigos; pramonės įmonės Šančiuose, 
Petrašiūnuose, Pažaislio vienuolynas, apielinkės Aukšt. 
Panemunėje.

Kariumenės su visuomene susiartinimo šventė: iškil
mės, paradas karių, šaulių, darbininkų, studentų ir tt.

A. A. Aviacijos Kapt. P. Nekrošiaus laidotuvės.
KAUNO PILIS ir saulėleidis prie jos.
MARIJAMPOLE — miesto vaizdai, Kvietiškio dvaras 

ir cukraus fabrikas.
ALYTUS — miesto vaizdai ir Dzūkai turguje.
BIRŠTONAS — apielinkės, parkas, sanatorija.
KERNAVĖ — Studentų ekskursija į pademarkllnijį, 

vaidinimas ant Gedimino kalno, ant Krivių Krivaičio pi
liakalnio; kitoj pusėj Vilijos pavergto krašto vaizdai.

UKMERGĖ ■— miesto vaizdai.
ZARASAI — Lietuvos Šveicarija: ežerai, bendras mie

sto vaizdas; Tautos diena, paradas ant ežero.
OBELIAI — keletas apielinkės vaizdų.
ROKIŠKIS — miesto vaizdai ir gražiausia Lietuvos 

bažnyčia.
SKAPIŠKIS — PANEVĖŽYS — Įvairus vaizdai.
KUPIŠKIS — procesija per Devintines, senovės daina, 

Kupiškio garsios moterėlės šoka, ranka; trys seniausios, 
solo šoka Ona Mažeikienė, 77 m. amžiaus (jos trys sunai 
gyvena Amerikoje).

ŠIAULIAI — miesto vaizdai: fabrikai, namai.

RODYMAS TĘSIS APIE 2:30 VALANDAS

BIRŽAI — vaizdai: istoriška Radvilų pilis, ežeras, baž
nyčios, namai, Astravo dvaro apgriuvę rūmai.

MAŽEIKIAI — dvi bažnyčios, sena ir nauja.
TELŠIAI — vyskupija, katedra, bendras miesto vaiz

das, žemaičių turgus.
PLUNGĖ — senieji ir naujieji dvaro rūmai, parkas, 

Gondingos piliakalnis.
TAURAGĖ — apielinkės ir miesto vaizdai, jaunalietu

vių jaunųjų ūkininkų žirgo mylėtojų sporto šventė.
KLAIPĖDA — uostas, laivų judėjimas.
PALANGA — alėja į Birutės kalną, parkas, grafo Tiš

kevičiaus rūmai, pajūrio pliažas, saulė leidžiasi į Baltiją.
NIDA — Lietuvos tyrai; pušynėliai, smėlio dykumos, 

žvejų laivai, sklandytojai.
NEMUNU — Raudondvaris — Zapyškis — Kulau

tuva. Graži Lietuvos vasarvietė arti Kauno.
GAIŽUNŲ POLIGONAS — karo žaidimų arena; vėlia

va stovykloj, palapinių miestas; palapinės, muzikantai, 
kareiviai valo ginklus ir dainuoja. Kareiviu šposai.

KARO AVIACIJOS ŠVENTĖ — Lėktuvai ore prati
muose, oro akrobatika, parašiutų šokimas ir tt.

DIDŽIOJI ŽEMĖS ŪKIO PARODA Kaune — paviljo
nai, žemės ūkio mašinos. Lietuvos galvijai, arkliai ir tt.

GAMTOS IR ŪKIO DARBŲ VAIZDAI — gendrai ore 
ir lizde, vingiuojanti upė, sieliai vandenyje,x žaliuojantis 
miežių laukas; viensėdis paežerėj, žemantiškas senas yi'rš 
200 metų minis, mediniai padargai, svirnai, samanota ba
kūžė, Aukštaitijos trobesiai, ūkio vaizdai, verpėjos, rank
darbiai ; sodu žydėjimas. Ir tt. ir tt.

KAIMO LAIDOTUVĖS ir kapai.
LAUKŲ DARBAI parodomi spalvose nuo pat pavasa

rio iki rudens.

ŠIE NAUJI PEČIAI YRA TAIP GRAŽUS
KAIP JIE YRA IR MODERNIŠKI

Jeigu, jus dar nematėt išstatytų naujų moderniškų gaso 
pečių pas savo pardavėjus arba jūsų gaso ofise, netu
rit supratimo kokie jie yra puikus. Jų gražumas pri
lygta taipgi jų gerumui ir atsakantumui.
Valgių gaminimas gasu, su modernišku gaso pečium, 
yra vėliausias žodis patogume ir ekonomijoje. Gasu 
gaminimas yra greitas, švarus, paprastas, tikras, vė
sus, sveikas, laiką taupantis ir, virš visko, moderniš
kas, su automatiškais pagerinimais, su nustatomu šilu
sios greitumu, kas reikalinga moderniškame virime.

A

Pamatykit šiuos naujus 'moderniškus gaso. pečius pas ' >0
savo pardavėjus arba Gas Office. „ '

THE EAST OHIO GAS COMPANY'
NE VIENAS APSIVERKSIT PAMATŲ ŠIUOS VAIZDUS, JUMS ŽINOMAS PRIGIMTAS VIETELES. EAST SIXTH IA ROCKWELL PHONE MAIN 6640
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Darius ir Girėnas
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Laimėkit sau RADIO arba kitas puikias dovanas!

LEVEL ANDIECIAMS NAUJIENA
Visi Kurie išsirašys “Dirvą” pilnam metui

mokėdami $2.00 gaus puikų
1937 Kalendorių Dovanų

ELEKTRIŠKAS LAIKRODIS
Kurie mėgsta turėti elektrišką laik-

rodi, gali užsidirbti sau ši puiki]
elektra varoma laiko rody

tojų — irgi tiktai už 5
naujus skaitytojus.

''iiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiimiitiuiiiimiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiitiiiiiimr

1937
,“CC

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

PASIRINKIMUI YRA ši DAUGYBĖ KALENDORIŲ

KIEKVIENAS LENGVAI GALI GAUTI
SAU ŠITĄ REIKALINGĄ LAIKRODI

©
©

šventoji šeima
Nekalto Prasidėjimo
Angelas ir Vaikučiai

__4 Šv. Terese
__5 Kristus ant Vandens

Šv. Juozapas ir Kristus
Šv. Antanas
Kristus Kūdikis su Angelais
Kražių Skerdynč

-_6
__7
—8
__9
__10 Mergaitė su Šunim
-.11
__12 Moteris su Liet. Vėliava
__13 Visa Lietuva (su žemei.)
__14 Prez. Roosevelt (naujas)

Pirkti Kalendorių galima

Jauna Ukninkė .
Gražuolė prie Ežero 
Mergina su Rože 
Vaikučiai Važiuoja

16
17
18
19 Vaikučiai su Paukščiais
20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų
21 Lietuvos Karys ir Letuvaitė
22 Lietuva ir Karžygis

Vytauto Prisieka
Graži Indijonč Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai
Birutė (su daina) 
Gražuolė su Šunim

28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

24
25
26
27

kiek tik kas nori.

Užsisakyki! pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą
Užsakymą siųskit antrašu:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
.diiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii m iiiiiiiiiiiiini m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiimtiiiiiii.

3

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

Penkis Naujus Metinius Skaitytojus!

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
{ Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems { 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00.

[ Vardas (pilnai)__________________________

Į Adr.____________________________ Miestas._____________________ Vais______ Į

| Kalendoriaus num ..........................
1

“ D I R \
1 6820 Superior Avenue1
1

1
/ A ”

Cleveland, Ohio 
i

Stokit darban TUOJAU!

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis

tani kuris šio Vajaus bėgiu užrašys “Dirvai

daugiausia Nauju Skaitytoju.

....... 'mii'mimiiaiiiimi'iiiiuniiiinm.'

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

ANTRA DOVANA
AUKSINIS RANKINIS LAIKRODĖLIS

9
<, ■. U*: u Ą.J''.-*U

Amerikos Darbo — Benius Firmos 
17 akmenų — Natūraliu Aukso apirankis 

§25.00 VERTĖS

SVARBU! Kurie manot stoti Į Vajų, tuoj rašykit Administracijai 
paklausimą apie sąlygas, ir pradėkit siuntinėti savo draugų ir pažystamų 
antrašus, kurie g'alėtų tapti skaitytojais. Mes jiems pasiųsim “Dirvą” susipažinimui.

Aprūpiukit savo draugus ir kaimynus “DIRVA”
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balsu. K 
vienoje g 
Ii muzikž 
pirmą kai

j I E
Drj 

į Senas 1 
r kaip n; 
J sutaison 
t Vyriški 
f išvalyti, 
* Moterišk
į EVA 
į 6702 
? Telef.❖

Duodam

F

v’i

DABAR

PIS MUS ( 
i Už pilną kny;

Karti eit

EAGLE ST

THI
; 7002 Supę

wTlki

NORINTI!
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IS LIETUVOS
BARBORA DARLYS
PUIKIAI DAINAVO

TOSCA”
dai- 

Drangelienė- 
kartą dainavo 

Toskos rolėj, ir 
kartą gavo 
dainuojant 

Iki šiol ji

pro- 
ope- 
dai- 
kal- 
ope-

Kaunas. — Chicagietė 
nininkė Bronė 
Darlys pirmą 
operą “Tosea” 
Kaunas pirmą 
gą išgirsti ją 
rą Lietuviškai,
navo operas jų originalėse 
bose, kuomet Kaune visos 
ros statomos tik Lietuviškai.

Pilnas teatras publikos rodė 
visuomenės susidomėjimą. At- j 
silankiusieji gavo tikro meniš-1 
ko pasigerėjimo. B. Drange- 
lienė visųpirma apdovanota re
tai turtingu, šviesiu, išlygin
tos skalės ir malonaus tembro 
balsu. Kas ypač svarbu, kiek
vienoje gaidoje jaučiasi jos gi
li muzikali kultūra. Viešnia 
pirmą kartą dainavo savo rolę ,

Lietuviškai ir nustebino labai 
aiškia dikcija ir ypač gryna 
Lietuviška tarsena, kurioje be
veik visai nejusti svetimo ak
cento ir aiškiai tariami įvairus 
specifiniai musų kalbos garsai, 
kaip dvibalsės ‘ie’ ir ‘uo’ ir tt.

Didelio sceniško efekto ji 
pasiekia jau per savo puikią 
muzikalę frazuotę; tikrai ta
lentinga jos mimika, dvelkian
ti nuoširdžia išraiška. Jos po
zos labai natūralios (kai kam 
iš musų gal net perdaug na
tūralios !).
delio pasisekimo ir gavo 
gėlių.

Po koncerte, ilgesniam laikui I 
.ji išvažiavo į Prancūziją ir! 
Angliją.

Prieš gryžimą į Ameriką 
dar užsuks Kaunan ir gal da
lyvaus kurioje nors operoje.

“L. A.”

t

Viešnia turėjo di- 
daug

Prancūziją
Barbora Darlys po sėkmingo 

pasirodymo “Tosca” operoje, 
radiofono vadovybės prašoma, 
dar sutiko dalyvauti Metropo- 
litaino salėje rengiamam kon
certe, kuriame dirigavo Paul 
Breisachas.

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprašyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

X

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

NAUJIENA! TgMYKIT!
Duodam EAGLE STAMPS D"°dam

Pas mus galima rasti pilniausi pasirinkimą

VYRAMS IR VAIKINAMS RUBU 
Skrybėlių ir Kitu Reikmenų

DABAR GALIT SUTAŲPYT DALGIAU ANT VISKO 
Ką tik Pirksit’ šioje Krautuvėje.

PAS MUS GALIT IŠKEISTI SAVO ŠTAMPŲ KNYGUTES!
Už pilną knygute gausit S3.00 vertės Prekių. Už pusę knygu

tės gausit SI.50 vertės Prekių.
Karti eiti jieškati reikmenų kitili- — visko rasit čia.

EAGLE STANS Kiekvienu Pirkiniu 10c ar daugiai’.

THE K RAMER S REICH CO
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd

^VILKELISFŪNErSThOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojime kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

IIEnderson 9292

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4710-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi Įvairios apdraudos-insurancc reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

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

Atnaujinta 140 Klm 
Lietuvos Plentų

Kaunas. — Paskutiniu laiku 
Lietuvoje smarkiai rūpinamasi 
susisiekimo tobulinimu. Tuo 
tikslu šymet buvo atnaujinta 
ir pertvarkyta 
metrų Lietuvos 
nančiais metais 
naujinti apie 
plentų. Plentai
kur naujai pergrindžidmi 
pritaikomi vis didėjančiam au
tomobilių susisiekimui. Prie 
plentų atnaujinimo darbų gau
na uždarbio nemažas skaičius 
darbininku. mTsb.

apie 140 kilo- 
plentų. Atei- 
numatonia at- 

150 kilometrų 
išlyginami, kai 

ir

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

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

gerai Įrengtų Jewelry parduotuvę 
ifihtysit deimantų, laikrodėlių ir 
laikrodžių, ir pažvėlgkit į musų 
optiškų skyrių. Mes taigom laik
rodėlius. Mtisų vardas r 
pasitikėjimų ir prielankumų 
sų svečiams.

A. T. Hurter
DIAMONDS-JEWELRY
8513 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

mu-

Muzikes Parduotuvė
Garsus pasaulyje PIIILCO radio 
parsiduoda čia leligviaušiomis iš- 

Įmokėt tik da- 
Taipgi parduo- 
jas taisom, ir 

instrumentus.

lygomis. Galima 
| lį kiek norima. 
;,dain smuikas, ir 
kitokius muzikos

neskailom
brangiau.

Hcedl’s Music House
Cleveland

BRANGMENYS
LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ 

GRAŽMENYS KREDIT \N
Mes pasitikim Jumis.

Mokėkit po biskėlį kas mėnesį. 
Pasirinkit savo išlygas.

Parduodam

DEIMANTUS. LAIKRODĖLIUS
BRANGMENIS, MUZIKOS 
l N STRUM ENTU S. RADIO

TUBUS
Daugelio metų patyrimas. 

Atdara vakarais.

Frank Cernc Jewelry, Ine.
Slovenian Auditorium Bldg.

6401 St. Clair Ave.

! J P. J. PICKETT
> PLUMBING, GAS FITTIN
; SEWER BUILDING

Perdirbti maudynes Į naujausios 
mados už išsimokėjiihą. Jei 
negero su jūsų nuobėgoinis 
muose, šaukit mus, greitai 
taisysim.

7107 SUPERIOR AVE.
Tel. HEnd. 0758
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C. JAKUBS I

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
1 ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnaviirias už kitų. Vežimai ligo
nių pervežiinui į ir iš ligbhbučių. Kainos sąžiliin- 
gbš. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 Edrm Avenue ENrfičbtt 1763

? t-

į Teatrams Kostiumai j
T . .Didžiausias pasirinkimas kostiu- v 
X mų tarp New Yorko ir Chica- £ 
•j. gos. Jokia kita įstaiga Cleve-.į 
Y landė ir aplinkiniuose dideliuose Y 
X miestuose neturi tokio didelio J 
•j- įvairumo kostiumų iš įvairių pe- j 
X riodų. Taipgi mes ---- .-.j—*
X visokius istoriškus ir 
X kus kostiunlUs sulyg
X mo. Turim daug importuotų ’ž X 
•į! Europos kareiviškų uniformų r 
X parūpinant reikmenis prie valdi- y 
!£ nhno. j

The Krause Costume Co. < 
j; 1025 CHESTER AVE. ❖ 
į. Cleveland, Ohio

pasiuvame f 
moderniš-
rfeikalavi- f

ž REIKALE VISOKIOS APdRAUDOS
■C Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa, 5
į tirtas Inforiiiacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- y
į sokios Apdraudus (Insurance) visai dykai. Todėl pi.’- <
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ?
y Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate < 
y ir Apdrauctės Agentūra .•

I P. P. MUUIOLIS į
ž 6606 Superior Ave. Cleveland IIEn. 6729 į

Pilone GArfie'.d 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRU IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina • 
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais ' ■

8606 Superior Ave.3
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LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMO NEBUS

Kaip žinoma, šį rudeni ra
dio stotis WJAY persikėlė j tą 
pačią vietą su WHK ir įvedė 
naujus pertvarkymus, kurie 
neduoda Lietuviams galimybės 
radio programus turėti. Rei
kalinga geni pildytoji!, unijis- 
tų muzikantų, ir kaina labai 
pabranginta, taip kad Lietu
viams bent tuo tatąm neįma
noma radio programai dubti:

MIRIMAI DUOKIT
APSIVEDe

Juozo ir Emilijos Aleknų su
nns Alfonsas Lapkričio 21 d. 
apsivedė su p-le Adele Matu- 
lioniute. šliubą ėmė Lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Vestuvių puotoje salėje da
lyvavo apie 300 svečių, tarp 
jų vietos klebonas Kun. Vilku- 
taitis, Kun. Endžiulaitis ir 
Kun, Sofranec. Laike pietų 
kalbėjo veikėja Paulina Glugo- lankėsi 
dienė, Stasys Rodavičius ir j‘onas staigvilhs, 
Kun. Endžiulaitis. r1"’----- —
Vilkutaitis jaunavedčiams ves
tuvių atminčiai įteikė brangią i 
dovaną.

Vestuvėse dalyvavo jauno- Į 
sios sesuo su savo šeima, biz- j 
nieriai p. Blaškevičiai, biznie
riai p. Dumbliauskai, Juozas ‘ 
Kurpavčius, graborė p. Jaku
bauskienė, žuteliai. Iš Akrono 
Buvo: jaunosios motina Ona! 
Bartkienė su savo vyru. Ignas 
Kiubikas. Svečiai linksminosi I 
gražiai.

Jaunavedžiai abu yra geri. 
Lietuviai, gražiai kalba Lietu- j 
viškai, nors Amerikoje gimę 
ir augę. Adelė yra jau pas-1 
kutinę p. Matuliouienės-Bart- 
kienės dukrelė.

Linkėtina jiem laimingo ir
Rep. | eiamos ateiti ir įstoti į valgių 

Į gaminimo klubą. Susirinkimai 
tarp 7 ir 9 vai. ketvirtadienio 

! vakarais, East High School, 
ant E. 82nd St. prie Superior.

Nemokamai pamokos valgių 
gaminimui kepimui, siuvimui 
ir namų puošimui, sulyg PWA 
Suaugusių Mokymo planu.

Ateikit' ir atsiveskit 
drauges, turėsit smagų ir 
mokinantį vakarą.

SVEČIAI CLEVKLANDĖ
Praeitą savaitę Clevelande 

__ L.:_i “Dirvos” škaitytbias 
T1 ,_____________________ iš Netv BhL
Klebonas tįmore< n. Y.. viėšė.iU pas Vin

cą Piiziną. Lankėsi Clb’vcian- 
dci piriną kartą, plačiau apsi- 
psižiiio slt miestu, aplankė Lie
tuviu Dąi'žOlį ii- “Dii-voš” Re
dakciją.

Iš Detroito lUnkėsi U; Mbr- 
kienė, “Dlri-bs” skaitytąja; it' 
J. Stapulibnis.

Pereitahib mimeiįyjė, pl'aįie- 
šime apie atsilankymą “Dh- 
vos” redakcijoje Onos C. Ak- 
somaitienės, iš Detroito, buvo 
padaryta klaida: su ja buvo 
atsilankęs ir vietinis, Vincas 
Aksoniaitis, ne Adomaitis.

CLGA AKSOMAITYTĖ, 18 
metų amžiaus, Vi ,.eo ir Mag-! 
dalenos Aksomaičių dimtė, mi
rė trečiadienį, Lapkričio 11 d., ] 
ligoninėje, po ilgos ligos. Ve
lionė buvo gimus Clevelande.

Palhidcta Lapkričio 14 d., iš į 
The S. Mather Company tune- i 
ral paribrs. Laidbthvėše daly- į 
VitVo jbs tėvai; sestib Adelė, 
brolis ViiiCa's ii- dfeltg giminių; 
ir draugti, kurio prišitmtė ir; 
gėlių ptibkšteš.

Vietiniai giminės daly vavo Į 
liti Uotu vėsė: Anthnas Počhaus-■ 
ką? SU žinbna, dėde it' teta, ir' 
Klimai (Klimavičiui) : Tessie, 
Olga; SalhrUonas h- Jbnas, vie
tiniai.

Iš DėtiGltb: OHO ii' Antanas 
Ahsomalčiai, teta ir dėdė, su 
Stintini Edvaitlti: ii' dėdė Juo
zas Alksbrtiaitik sii žttibna, Ur
šulė, ir dtiktere, Ižabela.

lb Grand rtapidš dalyvavo 
Al York (gal Jurkus);

Karstų nešė sekantieji: 
L. Golhvitzer, Edvardas 
somaitis. C. Gutauskas, S. 
halek, M. Kalsar ir dai
nas, kurio vardo nepamenu.

Palaidota Brooklyn Heights; 
katalikiškose kapinėse.

Gilią užubjh'Utą reiškiu Ak-; 
somaičių šeiniai jų liūdesio 
valandoje.

Ona C. Aksomaitienė, 
Detroit, Mich;

(Kitų laikraščių prašali pami
nėti šią žinią.)

ELEKTRISKAS
DOVANAS!

gražaus gyvenimo.

DYKAI VALGIŲ GAMINIMO 
PAMOKOS

Moterys, šiuomi esat kvie-

W. 
Ak- 
Mi- 
vie-

UŽUOJAUTA J. JARUI
“Kel.” nr. 43-me Joi?as Ja

rus rašo savo “litaniją” ir kaip 
j ir visuomet nepamiršta ir ma- 
i nes. Sako buk aš kam kalbė

jęs jeg aš jam neatleisiu už 
tai kad jis tame nublukusiame 

j -'cilikiškame laikraštyje pava
dinęs mane “negramotnti”.

Netiesa, Jonai. Jeigu ko
kis paprastas žmogelis rašinū- 

‘ tų tai gal ir pykčiau, bet to
kiai “aukštai asabai” koks esi

— kaip SLA. rajono organiza
torius. SLA. centro ‘atstovas:’ 

i cicilikų korespondentas, ‘kalbė
tojas’ ir net mokąs pasigirti 
’cad rašęs laišką Lietuvos Pre
zidentui pamokinti kaip šalį 
valdyti, tai pilnai atleidžiu ir 
aš ir visi kiti atleidžia, 
gi pasistengk parašyt 
ką apie save žinai.

Patarčiau tau, Jonai, 
dint žiūrėti žmonėms . ___
kai sueini, nes Clevelandiečiai | 
žino, tavo dvasios- likimą. Nę- 
•audoniiok kai sutinki mane ar 
ką kitą akis j akį, buk drąsus, 
lekreipk akinių i žeme, lye; 
butum man ką kaltas. Juk iš ; 
manęs nieko nepasisavinai.

Ko! buvai kitiems už “šofe
rį” tai dar buvo pūsė bėdos. > 
Bet kuomet pasilikai Stasiuko 
“šoferiu” tai 
da persikeitė, 
syk, žinok kad 
atleidžiu ir buk

High School,

savo 
pa-

Taip-

ne sige

net tavo išvaiz-
Bet to nepai- 

tau viską

PADĖKA
Šiuomi išreiškiame širdingą 

padėką Clevelandiečiamš, V. ir 
M. Aksomaičių šeimai, ir Kli
mų šeimai už laikymą ir vai
šingumą laike musų buvimo 
Clevelande. Vienu žodžiu, nuo
širdžiai ačiū iš gilumos širdies 
visiems kas tik kokiu budu 
prisidėjote laike musų buvimo 
Clevelande, atsilankius į Olgos 
Aksomaitytės laidotuves.

■Ona. Antanas, ir sūnūs 
Edvardas Aksomaičiai.

Jei norit parinkti Kalė
doms dovanas, tikras ir 
vėliausia stiliaus... do
vanas kurios patenkina 
...dovanas kurios eiles 
metų primins jus... tai 
duokit Elektriškas Do-. . 
vanas!

DOVANA KNYGYNUI
IS SLOVAKIJOS

Clevelando miesto knygynas 
gavo pažymią dovaną. Matica 
Slovenska, pirmaeilė literatine 
ir kultūrinė draugija Slovaki- 

! joje, prisiuntė 2,800 Slovakų 
kalba knygų, kurias padovano
ja Clevelando knygynui. Tos 
knygos bus duodamos vietos 
Slovakams skaityti. Daugelis 
jų dabar išstatytos parodai 

Į John G. White Koridoriuje ant 
trečio aukšto Didžiajam Kny- 
gynė. , . . '

I Knygos kurios bus leidžia
mos skaitytojams neštis bus 
sutalpintos St. Clair skyriaus 
knygyne, kur yra centras Slo- I 

. vakų knygų. Kurios bus lai- i 
komos tik pasinaudojimui vi-: 
■ūuje tos bus paliktos Didžia- -

■ jame Knygyiife.
Clevelando Viešas Knygy

nas dabar turi surinkęs knygų 
dvidešimts devyniose svetimo
se kalbose, kuriu žmonių dau
giausia Clevelande gyvena, sa-, 
ko Miss Eastman, knygyno 
vedėja.

DARŽELIO BANKETAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

banketo rengimo komisija su
tarė rengti didelį iškilmingą 
Darželio naudai banketą Sau
sio 17 dL, šv. Jurgio parapijos 
salėje 
gimo 
reikalinga 
prašoma 
mintyje.

Banketui visus 
dalykus paaukauj a 
Juozas Blaškevičius. 
tokiu budu turėtų dubti Dar
želiui gražaus pelno.

Elektriškos Dovanos iv 
praktiškos ir naudingos., 
ir kartu gražios. Još su
mažina darbą, padidina 
malonumo valandas ir 
prisideda prie geresnio 
gyvenime

Kadangi Darželio įren- 
sąskaitų apmokėjimui 

■■ i pinigų, visuomene 
banketą

piriigų 
turėti

valgomus 
biznierius 
Banketas

DR. V. KUDIRKOS
DR-JOS SUSIRINKIM \S

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
metinis susirinkimas 

ketvirtadienio vakare, 
Lietuvių salėje, 

valdybes ir kiti 
tarimai. Yra pora 

draugijos nariu.
' Vald.

įvyks
G-riiodžio 3 d
Bus rinkimas 
svarbus 
mirusiu

KUOPOSSLA. U
NARIAMS

Kuopos metinis šusirinkitmis 
bus laikomas ti'ėčiadifenio va
kare, Gruodžio 1, Lietuvių sa
lėje. paprastu Idiku. 
prašomi atsiminti. Ahi Id

PRALEISTA AUKOS
Prie paskelbtų Lietuvių Dar- j mo iškilmes, 

žėliui aukų dar turi būti šie:  
vardai:

Petras Lingis
S. čerauka

ŠIA. 136 KUOPOS
20 METŲ MINĖJIMAS

Vietos ” SLA. 136-ta kuopa, 
viena iš mažųjų kuopų, sekma
dienį minėjo savo 20 metų su- 
siorgUnizavimo sukaktį. Pro
gramas buvo atliktas Lietuvių 
salėje vakare, kuriame kaipo 
svečias kalbėtojas buvo atvy
kęs SLA. vice pRezidentas J. 
K. Mažukna iš Pittsburgho. 

šiuo savo atsilankymu p. 
Mažukna atliko oficiali SLA. 
Medžio dedikavimą Lietuvių 
Darželyje, kuris buvo paso- j 
dintas prieš Darželio atidary-

COMMUNITY FUND 
SUKĖLĖ $3,323,012

Cleveland© Community 
baigė savo vajų su 
kaupu. Taigi pirmą Įtartą 
penkis metus Community fon
das sukėlė kiek buvo pasisky 
ręs, dar su katlpU.

Fund 
$23,012

$1.00
1.00
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I ADDISON | 
| HARDWARE CO. I 
1 7318 WADE PARK AYE, 1

PADĖKA DRAUGAMS
i Dėkoju draugams už manęsI 
' lankymą ir užuojautą mano ii-1 
Į goję ir sunkioje ligoje. Dau- 
giausiu dėkoju Liudvikui Jo
naičiui ir jo ritotinai, Jonaitiė-j 
nei, taipogi S. Čėraukai ir jo 
žmonai. širdingai ačiū.

Petras Lingis ir šeima.

VAGIA DARŽELIŲ 
STOVYLAS

Prieš porą mėnesių pradin
go Slovėnų Darželiui skirta jų 
rašytojo stovyla. šiose dieno
se pavogta iš pat Slovakų dar
želio nuo pastatų du Slovakų 
rašytojų biustai.

Specialiai šį menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

SutauĮpykit $27.CO = Gu.iiver”/, 
C H F F — 'as’ Parc<n*’as 
Pečiai = kurias

. E tujas Jonathon musu kaip. X „5j Gordon Square 
E Detroit

M A G 1 C
Gasiniai 

Paklauskit

EASY WASH MACHINE 
1937 Modeliai 

$49.95 ir aukš.
SPARTAN RADIO

Console Modelio
$39.95

Gordon Square Theatre 
“NAUJASIS GULLIVER’’ — Ro-! 

dotria West Side Teatre 
Vienas žnidgttš Aktorius. 3,01)0 
Lėlių To Paveikslo Pagaminime 
Rusiška naujos rūšies filmą, “The [ 

pilno ilgio paveiki
ant “Gulliver’o 
parašė garsus 
Swift, bus 
Teatre, W. 

Avenue, keturias
■ pradedant Lapkričio 29 d.
bai vaizdingas dalykas, parodantis 
jauno vaikino kelionę liliputų pa-

| šaulyje. Paveikslas 
' kas, kuriame pilno 
vaidina su lėlėmis 
kaip jo ranka. Tie

Ke- 
rašy-! 

rodoma 
65th ir 

dienas ; 
Tai la-

tikrai magiš- 
ugio žmogus 
nedideinėmis 

maži tvarinė- 
lilai į jį kalba, koriauja su juo, no
ri nunuodyti, bando nužudyti, mei
linasi prie jt>. ir jų kariuomenė 

_ hiaršuoja tarpkojyje to “žmogaus 
“ TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH 5 kalno”. Tiesiog žavėjantis daly- 

LEMPUTES prieinama kaina, z kas kurį kiekvienas norės matyti.
S VISOKĮ NAMAMS REIKME- s Rodymas bus hub 2 vai. sekma- 
= NYS GERI IR PIGUS. — dieni ir 7 va’, vakarais šiokią die- 
inilllllilIlilIlIlIllHlilItlIlIlIlIlIlIHIhlllllll ’ n3- Suaugusiems 25c., vaikams 10c.

TA1S0M FURNASUS

Elektriškas Refrigerator 
tikrai yra dovana šeimi
ninkei kuri jo neturi ir no
ri turėti. Elektriškas Rc- 
frigeratorius taupo maistą, 
laiką ir darbą—pats užsi
moka. Vyras gali nupirk
ti savo žmonai Elektrišką 
Refrigeratcrių savo išgalė.

Elektriškas Roaster 
yra didelis stalini: 
gaminantis pilną ■ 
mėsa, daržovėmis 
kuo. Jisai taupo laikę ir 
darbą ir ekonomiškas nau
dojimui.

is pečius 
valgį—su

Elektriškas Maišytojas 
atlieka savo darbą greitai 
ir gerai visur kur tik rei
kia jo patarnavimo. Juo 
galit plakti ir įkaišyti, ir 
išspausti sultis.

$Hr
3C

Console Radio 
yra viena iš tinkamiatisių 
Kalėdoms dovanų. Ji su
teiks 
mai
modeliai 
ir duoda neapsakomai dau
giau malonumo.TARPTAUTINIS POKILIS

Gruodžio 2 d., Wilson J’u- 
nion High mokykloj, East 55th 
St., bus surengtas taiiitauti- 
nis pokilis. Bus 
rankdarbių paroda iš 
šalių, bus pyragų ir saldainių 
budelės, žuvavinias, 
mas, 
6:00 
bus 
nas 
rengia P. T. A.

moteriškų 
įvairių

smagumą visai šei- 
er eilę nietų. Nauji 

n-a labai gražus

kortavi- 
šokiai ir įvairus žaislai, 
vai. vakare kafeterijoj 

tcikiaiha vakarienė. Pal
eis mokyklai. Viską tą

Stalinis Radio 
pralinksmins tų kuris 
kalingas sau paskiro 
dio. 1937 modelini turi 
delį įvairumų parinkimui 
ir tonų vertybę.

rei-
ra-

Tito Schipa Clėvelatlde
Gruodžio S

Tito Schipa, pažymiausiai: pasau
linis šitj didutį tfenorlrs, norėdamas 
sugryžti j Italiją apie vidurį Gruo
džio, dalyvaviihūi garbingoje iškil
mėje Karallhuš ir Mušsolihib pa
gerbimui, Singers Club perkėlė jo 
koncerto dienv Clevelande nuo 15 
dienos Gruodžio į 9-tą, kuomet Tito 
Sthipa dainuos solistu tame klube 
Severance Hall.

Tame koncerte dainuės vyrų cho
ras iš virš 100 žmonių. Schipa pir
mą kartą’ dainuos šiame klube po 
šešių metų nebuvimo. Jo koncer
tams visada vietos išiiparduoda vi
sos. Tikietų galima gauti išąnksto 
užsisakant iš Cleveland Institute 
of Music, Cherry 7979 ir iš Tay
lor’s, 680 Euclid Ave.

Elektriškas Laikrodis 
redo “teisingų laikų visą 
laiką”. Tai namų reikme
nis ir ideale dovana. Pa
sirinkimui daug stilių — 
kiėkvicnam kambariu.

Kites Elektriškos Dovanos
Rrdio 
Skalbtuvas 
Prošytbjas 
Prosas 
Valytojas 
šildy.tojas 
Saulės Lempa

THE ELECTRICAL LEAGUE

Akiss Sauganti Lempa 
šildantis Padas 

Casserole 
Perbolatoriuš 

Toasteriš 
Waffle-Kepis 

Sandvičių Toaster
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
Phone: ENdicolt 4486Editor--Peter Skukas

G820 Superior Ave. Cleveland, O,
'DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

SMULKIOS ŽINIOS j Paveikslai iš Lietuvos bus rodomi Gruodžio S—7
AMONGST OUR

LITHUANIANS
PENNED BY EM

(K. J. M.’s Secretary)

TAKSŲ EUS 5.5 LEVY
Jau buvo rašyta kad miesto t

reikalaus iš Clevelando 
tojų kelis milijonus 
taksų. Išsyk buvo 
reikalauti daugiau, bet 
prieš tai sukilo įvairios

gvven-| 
dolariu - 
manyta; 
kuomet į 
; taksų . 

mokėtojų grupės, nusileista iki' 
5.5 mill levy, kas duos miesto 
valdybai $6,6^0,090 naujų pi-Į 
niyų. Balsavimas už ir prieš! 
tuos taksus bus Gruodžio 15.

MIRĖ. Lapk. 23 d. trauki
nyje kelionėj į New Yoiką mi
rė Clevelandietis O. P. Van 
Sweringeo, Nickel Plate gele
žinkelio magnatas. Jis buvo 
57 m. amžiaus. Jo brolis mi
rė pereitą pavasari. Jiedu 
kontroliavo vieną iš didžiausių 
Amerikos gelžkelių sistemų.

(Plačiau apie šiuos paveik sius rasit aprašyta ant 5 p.)

better 
as the 
Second

HOLDS DANCE
THE VARIETY CLUB, 

known :n this neighborhood 
""Variations” — giving its
Annual Dance next Saturda. , 
?8, at the Slovenian National Home. 
Ill's spacious, beautifully decorated 

m is Rented 
•c. Shang 
vn band 
or this 
i is or.!' 

small 
en'n- of fun : 
!IE VARIETY

6417 St. 
Jenkins and his 

will furnish the 
gala affair. The 

!y thirty-five cents, 
investment for an 
and frolic.

CLUB, composed 
io:tly of young Lithuanian men. 
”as organized four years ago. In 
that, time they have given many 
affairs and made themselves well 
known and established in the neigh- 

At present the member- 
four-
mem-

’U3 C 
dm i s:

THE ST. GEORGE’S BAZAAF
“Just five c nts 

you can’t loose! 
seem to have 
you. why

“Folks, 
d’sk and 
here! Just eno penny a t:

“One hundredth, of a dolla: 
a penny, and you win any 
on the shelf, 
penny!”

Go h, I sound 
worker myself! 
but hear what 
writtin’ about.

no i

toss 
win

a chance folks, 
Why buddy, you 

a look of luck about 
try ? ”
your pennies on this 
any artie'e I have

you
Yes

folks, 
article 

sir, just one

as if I’m a bazaar 
But ya can’t help 

I just got through

Helen Halaburda and her sister 
Tulia slinped in at the bazaar just 
about 10 o’clock, Monday night and 
when asked to buy a chance or 
a ticket, they'd answer “I'm broke 
— Fine thing!

Pete .".nd George 
doing their share 
gives you 
g.ve him : 
and inside 
to buying 
chances foi
l’ll say!

Seems if Father Serfranic had 
a bit cf luck Monday evening, he 
won a box of candy.

Jerry Bartkus and Al Buguzins- 
kas roamed around from booth to 
booth. Betcha they were broke 
too! I say “too” ‘cause that’s the 
way 1 \Vas fifteen minutes after

Angelaitis 
of work.

two tickets 
a dime!)

George coaxes you 
a couple of five cent 

r him. Some team work,

5 ( and 
At the

are 
Pete 
you 

door
in

The town’s all set to see that 
Ramaika - Martin wedding at St. 
George’s on Thanksgiving Day. Oh 
yes, speaking of “Turkey Day” —■ 
are ya ready? Well, here’s hoping 
you don’t bust er burst or some
thing!

Since this is my last opportunity 
to write before Christmas, I’ll bid 
you adios, thusly:

I have no dizzy poem,
But lend me your ear.
‘Cause I wanna wish you ALL 
A Merry Xmas and a Happy 
New Year.

CLEVELANDO policijai da
romi naujos rūšies automobi
liai su radio aparatais prasi
žengėlių gaudymui. Tais au
tomobiliais važinėją policijan- 
tai galės ne tik gauti žinias iš 
centrelines stoties bet ir pa
tys tiesiog su savo viršinin
kais susikalbėti.

Svarbos Pranešimas

PAKĖLĖ ALGAS. A. & P 
. maisto produktų kompanija 
turinti Cleveląnde visą eilę sa
vo krautuvių, pakėlė 2,000 tr 
krautuvių tarnautojams algas. 
Tie tarnautojai kurie 
davo mažiausia, gauna 
nimą iki po 20 nuoš.

MIRĖ MASCHKE. 
čio 20 d. mirė Maurice 
ke, per keltą desėtkų metų bu- 

Republikonų 
Buvo Žydiš- 
m. amžiaus 

Palaidotas

uždirb- 
padidi-

Lapkri- 
Alasch-

ves Clevelando 
partijos vadas, 
kos kilmės, 68 
Amerikoje gimęs, 
sekmadienį.

APIE 6,000 DARBININKŲ 
Ohio valstijoje, iš jų 4,090 pa
čiame Cleveląnde, di 
General Electric Co., 
šventėms gaus bonų.

Daug kitų Ohio v; 
isdirbysčių. mažų ir 
nakė'ė savo daibminka: 
kestis.

Apskaičiuojama kad 
savaitėmis Clevelando 
rusių darbini r kai algų 
kas savaitė po $1,200,090 dau
giau negu gaudavo šiuo laiku 
1935 metais.

Einant Superior gatve, pri
ėjus 68-tos kampą, pamatai 
ką tokio: apie tamsių raudo
nų plytų namą trusiasi darbi
ninkai. Dirba, taiso, gražina 
iš lauko ir iš vidaus.

Kas tas namas? Tai Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Drau
gijos įstaiga, kurios veikimas 
per pastarus kelis metus, del 
žinomos depresijos buvo aple
dėjęs.

Kodėl tas namas taip stai
ga! taisomas, puošiamas, ne- 
laukiama nei pavasario?

Todėl kad Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos Draugija šiose 
dienose vėl atsistojo ant stip
rių kojų ir rengiasi bizniui iš- 
naujo.

Jus girdėjot kad visi didie
ji bankai, kaip tik parodė sa
vo finansų stiprumą, kaip tik 
prisitaikė prie federalio tau
pymų apdraudos akto tuoj vie
nas po kito atsidarė ir tuose 
bankuose visų žmonių depozi
tai yra apdrausti iki $5000.

Remkit 
kurie

tuos Biznierius
Remia ‘Dirva’
Furniture, Inc., yra 
puiki namams reik- 

parduotuvė, kur galite 
sau gražiausius baldus, 

išdirbimo,

mo-

storms 
visokių 
gaunr

58,000 BEDARBIŲ. Nežiū
rint darbų pagerėjimo, šiuo 
laiku yra dar 58.009 šeimų ir 
pavienių asmenų kurie ima pa
šalpą pragyvenimui, nes netu
ri darbo.

SUIMTI DU VYRAI nužiū
rėti galimais būti kaltininkais 
tų žudysčių, kurių lavonai bu
vo rasta be galvų ir be kojų, 

ii užmiestyje, Kingsbury 
vadinamoje vietoje. Vie

šu imtų yra kuprotas, 
sudėjimo vyras,

run 
n as tų 
bet stipraus 
buvęs imtikas, antras jo drau
gas, kurie abudu gyvena na
muose netoli tos vietos kur 
praėjusių trijų metų 
buvo rasta pustuzinis 
be galvų. J u namuose 
ja rado penkis didelius 
pjaustyti peilius, 
trintus.
vo trys dideli šūnes. 
dėmėsi atkreipė jų 
pakabintas didelis 
iš senovės, vaizduojantis gal
vų kirtimą, su 10 begalvių la
vonų.

OHIO politikieriai Lapkričio 
3 dienos linkimams besiruoš
dami. praleido suvir 
skelbia valstijos 
surinkęs visas politikierių są
skaitas kurias sulyg įstatymų 
jie turi patiekti rinkimams 
praėjus.

mėsai 
naujai išaš- 

Prie jų namuose bu- 
Poiicijos

PRISITAIKĖ IR MUSŲ 
. LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugija buvo stipresnė fi
nansiškai negu daug kitų to
kių įstaigų mieste, taigi kuo
met kitos užsidarinėjo, Lietu
vių įstaiga liko gyvuoti, laikė
si, ir jos vedėjai dirbo išgavi
mui federalės valdžios depozi
tų apdraudos.

štai kaip praneša šios įstai
gos vadovybė:

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugija gavo iš Washing
ton® Federalės Valdžios Korpo
racijos savo visu depozitų au
dra ūdą. 
pozitorių 
randasi 
Paskolc» 
bus naujai depozituoti 
valdiškos 
nuo $1.00 iki $5,000.00.

Taigi jūsų pinigai Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
joje yra lygiai saugus kaip ir 
bent kokiame banke visose Su
vienytose Valstijose, kurie tu
ri valdžios apdraudą.

Visiems dcDozitams bus 
karna nuošimčiai Sausio ir 
peš mėnesį kasmet.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugija vėl daro paskolas 
ant pirmo ricrgtičio, pirkimui, 
pataisvmui ir statymui namų.

Kviečiame visus Lietuvius 
kreiptis piniginiais reikalais. į 
savo įstaigą.

Held’s 
didžiausia 
menų 
rasti 
geriausio išdirbimo, už priei
namas kainas. Stalai, lovos, 
lempos, veidrodžiai, radio, pe
čiai, patiesalai yra tai dalykai 
kuriuos čia galit pasirinkti iš 
daugybės įvairių pavyzdžių.

Taipgi, rengdamiesi pirkti 
Kalėdoms dovanas sav.o gimi
nėms ir draugams, peržiurėkit 
‘Dirvoje” telpančių parduotu
vių skelbimus ir pirkit jose, 
nes jose rasit tikrai tas pačias 
prekes ką parduoda mieste už 
žymiai brangesnes kainas. Ir 
vidurmiesčio didėsės krautu
vės ir jūsų kaimynystėje ma- 
žesnėsės krautuvės parduoda 
tų pačių isdirbysčių tas pačias 
prekes, tik šiose krautuvėse 
kainos mažesnės, del to kad I 
čia patys savininkai jums oa-i 
tarnauja ir čia pigiau atsieina I 
krautuvių užlaikymas.

Einant ko pirkti, pasakykit j 
kad matėt jų 
voje”.

bbrhood.
ship is seventeen, 
teen are Lithuanians, 
bers are:
Henry Mitchell (Mitchulis),

■ John Swan, Secretary, Wm. Belskis, 
I Treasurer, Albert Wallis (Walut- 
kevičiuc), Serg.-at-A rms.
Anthony and Frank Jenuleson, Ber
nard Velichka, Stanley Patriskia, 
Peter Baltrus, Steve Gecevich, Stan
ley Yacas, Albert Pecaitis, Vitus 
Zelinskas and Bill Mathieson.

The Club has its headquarters at 
6528 Superior Ave. There they 
have furnished a suite of rooms 
and meet for all business and so
cial activities. Members and their 
guests are at will to do almost 
anything at anytime of the night 
or day. There is a well stacked 
reading library for those who are 
literally minded; a radio and vic- 
trola for those who enjoy music;

of which
These

Prcs.

$500.000

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėjimui ligonio namuo
se, pas Lietuvius. Kreipki
tės tuojau:
1339 E. 124 Place (Superior 

karas)

Nuo šio laiko visi de- 
pinigai kurie dabar

Lietuvių ~
Draugijoje

Mildred Vaicunas, Rita Cullens, 
and Mary Skuins arc keepers of a 
‘"Penny a Chance” booth. You just 
punch a penny board and win — 
oh yeah! I didn’t! But it’s fun 
to try.

a pool table and a ping-pong table 
for those who seek light diversion.

Meetings are held every Tuesday 
night at 8:30. If you, would like 
to meet a group of active young 
men, come to this grand dance 
they are staging. Come and see 
what an all-men group can do;J in 
the way of sponsoring bang-up 
entertainment.

Mr. John Stagville, and his rath
er young daughter, Mary, of Al
bany, New York, are spending a 
few delightful weeks in Cleveland, 
as guests of Mr. William Puzin 
and family, extending their stay 
over the Thanksgiving holiday sea
son.

I got in.

Vic Citawicz, 
Mary Sharkus, 
took a healthy

Reggy Greičius, and 
all choir members, 

___  _ ........... . smack at some hot 
dogs and a soda after several long 
hours of hard work at their boo,th.

Brownie Cudgis, 
is also yellin’ around 
zaar.

ON THE SIDE —
Irene Gudinas got 

for Thanksgiving. Is
Helen Lapinas went and got her
self a beaver one — Hot Ziggadee! 
Some class!

What four young, handsome, Lith 
boys are always seen together? 
Here’s- a tip, they wear gray hats 
and top coats.

HONEYMOONING
Mr. and Mrs. Bill Bai’oour, who 

married November 7th, are spend
ing an enjoyable honeymoon in the 
land of sunshine and warmth., in 
the state of Florida.

Incidentally, Bill Barbour, (Ba- 
barskis) is a professional golfer. 
His wife was the former Miss Helen 
Burke.

fl Case student, 
at the ba-

new coat 
a honey?

Ateina KALĖDOS

UŽKVIETIMAS
Užkviečiame visus atsilan

kyti j mano pagerintą aludę. 
Dabar užlaikau stiprų alų ir 
visokio vyno ir užkandžių. Ge
ras patarnavimas.

JUOZAS SUOPIS
6802 St. Clair Ave.

(45)

D A PILDYMAS
Pereitame numeryje aprašy

me apie Juozo Jakubausko 
mirtį buvo praleista nepaminė
ta viena jų duktė, Stella.

(
N< 
Ta r 
Darbe 
bė ve. 
geidat 
Lewis 
tetas : 
Federa 
ki kad 

kyti ir 
nizacįjt 
deracij( 

Savo 
vencijoj 
ja nuta: 
mą 30 
vaites, ii 
du galir 
ti Amer: 

Federa 
kad Auk 
pereitų š 

j bes delei
l 000.000 n

Geležiu 
pareiškia 
darbo die 
šia prieši

Sustreili 
0. — Go< 
dirbystės i 
ninkai sus; 
dę prie sa 
sakė išeiti 

Streikas ; 
bininkų. \ 
timas kilo 

■
Smarkiai 

0. - Willy! 
tomobilių dii 
smarkiai dir 
dirbusių dari 
dar 3,000 dau 

| btuvė tapo 
ir po Naujų 1 

i dii'bti dar sm;

Turi 111.000 
j gliakasių uniji 
I tas John L. I 

dirba organizu 
prastus indust 

| ninkus, sako k; 
suorganizavęs 1 

< no ir geležies 
j Išviso toje indu 
j ba 525,000 dari

Septini užmuš 
i Pa. — Dinamito 
- akmenų skaldyki, 
i ta septyni darbiu 
j rie taijj suplaišvt; 
1 galima buvo jų p

Cleveląnde. prac 
bas statydinti 81 
vertės plieno ploti 
tuvė, priklausanti 

j Ke plieno korporac: 
i yra didžiausias ] 
j industrialis projekt 
į velando istorijoje, 
į tuvė statoma Cuyal 

Jpės slėnyje prie H; 
I Denison tilto.

St Paul, Minn. — 
i •'k ’them gelžkelio 

Panija paskyrė .830,( 
pvo linijos ivairieir 
i gerinimams.

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
mas garantuotas. Ilgų metų pa
tyrimas šiame biznyje.

Superior Tire and
Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVE.
Kampas East 80th St.

Pirkti deimantų, laikrodžių, lai
krodėlių ir kitų brangmenų krei 
pkitės j seną Lietuvišką 
Pirmos rūšies laikrodėlių 
to jas.

OVERKOTAI

‘"Tikrai Geriems liukam

$21.50 
pasiuvami 

j mierą
$3.75 Likusiu galų Kelnės —- Pasiuvi

“RENGKITES PAČIAIS GERIAUSIAIS
Naujas Didelis Pasirinkimas

Žieminiu Vilnoniu Musu Siuvykloje

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

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

vietą,

JOS. KONECNIG
6107 Superior Ave Cleveland

East 79th St Photo Studio
I 197 East 79th Street

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

Fotografijos tik už $1.00

I

■

B
3

&
PONIOS, PANELĖS, PASINAUDOKIT

SPECIALIAI

. . 1.00

X

Telef. HEnd. 4825mo-
Lie-

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

Combination Wave . .

.. .$4.50
.. . 3.50
.. . 5.50
.. . 2.50

3 Gražios
mm naujausių puikių fotografijoms rėmelių Kalėdoms.
S. BORT, Lietuvis savininkas. HEnderson 3535

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE

X

GERA ANGUS
kuriuo X

HELD’S FURNITURE Inc HIWTOmCE 8. f«El CO. ❖

Krautuve atdara vakarais6S00 Superior Ave GLen. 578716201 SARANAC RD
......................................................................................... ............................................................................................ .. .......................................................................................................................................................... ....

5
4-

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

6704 Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
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 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

SAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM.

Taipgi šioje didelėje 1 
ir baldų. Lietuviams

Ji

Taupymo ir 
kurie 

tampa 
garantuoti

KORTAVIMO LENKTYN®
Moterų Labdarybės Draugi

ja, iš Naujos Parapijos, rengs 
i 'irtav'mus kas sekmadienį per 
visą Adventų laiką, 4 vai. po 
pietų, pradedant sekmadieniu 
Lapkričio (Nov.) 29 d. ir bai
giant su sekmadieniu prieš Ka
lėdas, Gruodžio 20.

Dovanos bus duodamos kas 
sekmadienis kiekvienam stalui, 
gi paskutinį vakarą, kuris bus 
daugiausia laimėjęs, gaus dar 
specialę dovaną. Komisija.

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

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. 
BLUE DIAMOND Kentucky splint, pečiams ir furnasams 
WEST VIRGINIA LUMP OHIO LUMP

1201 EAST 80TH St. (Lietuvis) Telef. GAr.

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

krautuvėje rasit savo namams reikalingų visų kitų papuošalų 
• parduodama lengvomis sąlygomis. Kainos visiškai prieinamos.

Eugene
Eugene
Eugene
Special
Scalp Treatments for Dandruff,

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

gas, pleiskanas, labai taukuotus plaukus, sausus ir slenkančius 
plaukus. Prašau išbandyti. Kainos pigios šį mėnesį. Patar
navimas greitas ir mandagus. LIETUVE SAVININKĖ ir pa
tarnautojos Lietuvaites. Prašau telefonuoti susitarimui.

1 Superior

Kada Jums Pradeda Rūpėti kur Pirkti 
Saviškiams Kalėdą Dovanas — kreipkitės

Arco Lump (visai mažai pelenų) .$8.95
No. 3 Pocahontas .......................... 8.50
Gclden Ridge Sewell ..................... 7.65

(kaip Pocahontas)

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

t
X

T x


