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Prez. Roosevelt Iškilmingai
Priimtas Argentinoje

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI SUSITAIKYTI
Tampa, Fla. — Amerikos: 

Darbo Federacijos vadovy
bė vėl pakartojo savo pa
geidavimą kad John L. 
Lewis ir jo sukilėlių komi
tetas gryžtų Į Federaciją. 
Federacijos puezidentas ti
ki kad bus galima susitai
kyti ir ta vienuolika orga
nizacijų kurios išėjo iš Fe
deracijos vėl sugryš.

Savo dvisavaitinėje kon
vencijoje Darbo Federaci
ja nutarė kovoti už Įvedi
mą 30 valandų darbo sa
vaites, ir sako kad tuo bū
du galima tikėti sumažin
ti Amerikoje bedarbę.

Federacija apskaičiuoja 
kad Amerikos darbininkai
pereitų šešių metų bedar
bės delei turėjo $1.32,060,- 
000,000 nuostoliu algpųiis.

Geležinkelių kompanijos 
pareiškia jog šešių valandų 
darbo dienai kuosmarkiau- 
sia priešinsis.

Sustreikavo vėl. Akron, 
O. — Goodyear gumų iš-1 
dirbystės 1 skyriuje darbi- j 
ninkai sustreikavo ir susė
dę prie savo mašinų atsi
sakė išeiti iš dirbtuvės.

Streikas apėmė 1500 dar
bininkų. Visas nesusipra
timas kilo del mokesties.

Smarkiai dirbu. Toledo, 
O. — Willys-Overland au
tomobilių dirbtuvė pradėjo 
smarkiai dirbti, prie 1,600 
dirbusių darbininkų paė nė 
dar 3,060 daugiau. Ši dir
btuvė tapo sumoderninta 
ir po Naujų Metų rengiasi 
dirbti dar smarkiau.

Turi 11-1.000 narių. An
gliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis, kuris 
dirba organizuodamas pa
prastus industrijų darbi
ninkus, sako kad jau turi 
suorganizavęs 114,000 plie
no ir geležies darbininkų. 
Išviso toje industrijoj dir
ba 525,000 darbininkų.

Septyni užmušta, Delta, 
Pa. — Dinamito sprogime 
akmenų skaldykloj užmuš
ta septyni darbininkai, ku
rie taip suplaišvtj kad ne
galima buvo jų pažinti.

Clevelande, pradėta dar
bas statydinti $15,000 000 
vertės plieno plotvių dirb
tuvė, priklausanti Repub
lic plieno korporacijai. Tai 
yra didžiausias paskiras 
industrials projektas Cle- 
velando istorijoje. Dirb
tuvė statoma Cuyahoga, li
lies slėnyje prie Harvard- 
Denison tilto.

St. Paul, Minn. — Great 
Ne’thern gelžkelio korn-1 
panija paskyrė $30,000,000 
savo linijos įvairiems pa- 
sigerinimams.

MILIJONINES MINIOS SVEIKINO. - TAIKOS 
KONGRESAS ĮGAVO DAUG SVARBOS 

JO SUMANYTOJO ATSILANKYMU

Buenos Aires, Argenti
na, Gruodžio 1. — Čia pri
buvęs Suv. Valstijų Prezi
dentas Roosevelt šiandien 
atidarė abiejų Amerikų tai
kos konferenciją, raginda
mas atstovus 21-nos vals
tybės stoti “petis Į petį” 
už taiką ir prieš karus ku
rių tikslas butų užkariau
ti ką nors iš kitų.

Rooscvelto kalba pridavė 
gyvumo Amerikos respu
blikų konferencijai. Pami
nėdamas apie “kitus kurie 
karo išėlimo vedami arba 
apimti godumu Įgyti dau
giau žemių”, sakė reikia 
rūpintis ir jungtis apsigy
nimui nuo jų.

ŠĮ Amerikos taikos kon
gresą pats Roosevelt ir su
manė, ir teikėsi atsilanky-| 
ti į jo atidarymą, padary
damas tokiu budu istoriš
ką žygį, kuris reikš labai 
daug Amerikos kontinentų 
gyvenime.

Roosevelto sutikimas
Prez. Rooseveltui artė

jant savo karišku prie Ar
gentinos pakraščio, jis bu
vo pasveikintas kanuolių 
šūviais ir iškilmingai pasi
tiktas. Ji paėmė Į savo 
globą Argentinos preziden
tas, Agustin J. Justo, kuri 
Roosevelt pasveikino Ispa
niškai. Argentinos prezi
dentas sutikęs Suv. Valsti
jų prezidentą apkabino jį ’Į 
glėbi. Milijoninės minios 
žmonių atėjusių pasitikti 
tokį garbinga svečia šan- 
kė-sveikino “Viva!” be pa
liovos. Važiuojant automo
biliu į Argentinos prezi
dento rumus, minios nugu

lusios namų langus, stogus 
ir nustojusios gatves, svei
kino, mėtė ant Roosevelto 
gėles. Argentinoje dabar 
pats vidurvasaris, oras šil
tas, puikus.

Takos Kongresas atsibu- 
na puošniuose Argentinos 
seimo rumu’osc, kur Prezi- 

i dentas Roosevelt buvo nu- 
į vežtas ir sutiktas iškilmin- 
i gai. Milžiniška aikštė prie- 
I šakyje seimo rūmų buvo 
užpildyta žmonėmis, kurie 
vėl jį sveikino Įšėlusiu 
džiaugsmu ir barstė gėlė- 

i mis.
Kongrese, Prez. Roose

velt patiekė trijų punktų 
programą, sekantį:

1. Stiprinti ir vienyti 
konstitucines, demokrati
nes /valdžias Vakariniame 
Pasaulyje ir aiškiai parei
kšti “karo geidžiančioms”

[valstybėms kad abi Ameri- 
i kos stovi gatavai tartis iš- 
■ vien atsitikime užpuolimo 
I iš kitur.

2. Stengtis vengti sukė
limo sąlygų kurios prives
tų prie karo.

3. Laisvesnis apsikeiti
mas prekėmis tarp visų 
Amerikos šalių.

Prez. Roosevelt pareiškė 
spaudos atstovams jog S. 
Valstijos nesidės Į Euro
pos Tautu Sąjungą, bet gai 
reikės sutverti Amerikos 
Tautų Sąjunga.

Prez. Roosevelt apleido 
Argentiną Gruodžio 2 d., 
aplankė Urugvajaus sosti
nę Montevideo ir plaukia 
atgal į Suv. Valstijos.

Buenos Aires būdamas, 
mirė vienas prezidento as
mens sargų, kuris parve
žamas laidojimui.

MIRĖ MIRTIES PIRK
LYS ZAHAROFF

Paryžius. --- Pereitą sa
vaitę Monte Carloj mirė 
paslaptingas karo reikme
nų pirklys, Basil Zaharoff. 
Jis buvo 86 metu amžiaus. 
Londone atsiliepė vienas 
67 metų arhžiaus Zydaa3, 
Hyiain Zaharoff, kuris sa
ko Basi! buvo jo tėvas ir 
paėjo iš Lietuvos.

Zaharoff buvo karo kur
stytojas ir parupintojas vi
su. reikmenų. Jis dirbo 
pa slaptomis, kurstydamas 
ir gal but pabirbdamas ša
lių valdovus vienus prieš 
kitus. Buvo milijonierius, 
iš to pralobęs.

Jam mirus, jo tarnai, su- 
Ivg jo patvarkymo, sudegi
no krovas visokiu jo doku
mentų. kad jo darbai ne
išeitų viešumon.

GUBERNATORIUS 
PAKLIUVO

Rutland, Vt. — Vermont 
valst. gubernatorius, kuris 
yra vieno banko preziden
tas, tapo areštuotas už tai 
buk jis žinojęs ir slėpęs to 
banko knygyedžio vagystę, 
kuri siekė virš porą šimtų 
tūkstančių clolarių.

UŽMUŠTA 109 ŽMONĖS
DėkavončT. dienos šven

tėje Suv. Valstijose auto
mobilių nelaimėse užmuš
ta 86 žmonių. Kiti žuvo 
medžioklėse ir tt. Viso 
sutiko mirtį 169 asmenys.

23 LAUKIA MIRTIES
Ossining, N. Y. — Čia., 

valstijos kalėjime, šiomis 
yra 23 kaliniai laukianti 
sau mirties bausmės įvyk
dymo. Iš jų devyni yra 
jaunesni 21 metu. Tai vis 
plėšikavimuose papildę žu- 
dystes ištvirkėliai.

Liepė greičiau pakaiti. 
Quebec, Kanada. — Kalė
jimo kieme pakarta vienas 
žmogžudis, 27 m. vyras. 
Kadangi vedant ant kartu
vių oras buvo šaltas, nu- 
smerktasis ragino koriką 
skubėt tą darbą atlikti, nes 
jam buvo peršalta.

SUSIKIRTIMAS RU
SU SU JAPONAIS
Maskva. — Pereitą sa

vaitę įvyko aštrus susirė
mimas tarp Rusų ir Japo
nų parubežio sargybų prie 
Mančukuo rubežiaus. Šis 
susirėmimas pablogino tų 
dviejų šalių santikius.

Rusai tiki kad Japonai 
prieš jų kabinėjasi padrą
sinti sutartimi su Vokieti
ja: nori išbandyti sovietų 
karo spėkų didumą toli
muose rytuose.

Mongolijoje atsibuna su
sirėmimai ir Japonų su Ki
nais.

ŠTAI KAS NAUJO!
Amerikoje moterims ne

reikia mokėti valgį virti, 
viskį gauni gatavą, tik par
sinešus susišildyk ir val
gyk-.

Bet Budapešte, Vengri
jos sostinėje, nei šildyt ne
reikia: ten tam tikrų val
gio virtuvių vežimai važi
nėja gatvėmis ir parduoda 
gatavą karštą viralą, išė
jus gatvėn nusiperki kiek 
nori, bliudą ar viedreli, ir 
atsinešęs į vidų sėsk ir val
gyk.

DAUG UŽDIRBANČIUS 
DAUGIAU TAKSUOS 
Washington. — Gaunan

ti aukštas algas korporaci
jų viršininkai kitą metą 
patirs kad nuo jų valdžia 
paims didelius taksus.

Algos iki tam tikros su
mos skaitysis uždirbtas at
lyginimas, o kiti desėtkai 
ar šimtai tūkstančių bus 
neuždirbti, tik taip sau pa
siimti turtai ir jie bus tak- 
suojami labai.

Užmuštas gelbstint šunį. 
Kirksville, Mo. — Vienas 
žmogus matydamas gatvėj 
automobilio sužeista šuni _ . . *■ ‘Iėjo jį paimti. Tuo tarpu 
atlėkė kitas automobilis ir 
tą žmogų užmušė.

ISPANIJOJE
Tautininkai, Keliais Atvejais Pralaimėję, vėl 

Pradėjo Smarkų Madrido Puolimą
Madridas. Gruodžio 2 — 

Sukilėliai, praeitas kelias 
dienas keletoje vietų pane
šė nuostolius savo kovose 
su kairiaisiais Madrido gy
nėtais, šiandien surengė di
delius oro užpuolimus ant 
bado apimtos sostinės ir 
padarė daug nuostolių. Ti
kima kad bus išmušta šim
tai žmonių. Išgriauta ei
lės gatvių ir namų. Mies
tas pergyveno pirmą tokį 
baisu oro užpuolimą, ku
rio laiku numesta 70 di
džiųjų sprogimų. Iš išgąs
čio ir baimės žmonės netu
rėjo kur dėtis, kiti net iš 
proto išėjo.

Madridui trūksta maisto
Madridas susidūrė su 

rimta maisto stoka. Virš 
milijono gyventoji! miestui

I

Daugiau apie Lietuvos
Produktus Amerikoje

Lietuvos Saldainiai, Kumpiai, Agurkai, Lašiniai, 
Sviestas Gaunami New Yorke. Amerikos 

Prekyba su Lietuva Plečiasi

reikalinga maisto dideliais 
kiekiais, tuo tarpu jo pri
statymas suvaržytas. Gy
ventojai jau mėnuo laiko 
kaip minta apribota dar
žovių porcija, mėsos visai 
negaudami.

Kiti susirėmimai
Sukilėlių lėktuvai bom

bardavo socialistų kariuo
menės apkasus prie Pozue- 
lo de Alarcon, ir tuo pat 
laiku prie Casa del Campo 
parko prasiveržė pirmyn 
link paties Madrido. Tame 
trumpame fronte įvyko aš
trus susirėmimas, kuriame

VIEŠAI SMERKIA 
KARALIŲ

Londonas. — Karaliaus 
Edwardo VIII privatinį 
gyvenimą jau nradėjo kri
tikuoti ir Anglijos spauda. 
Pirmas viešai ir atvirai iš
ėjo prieš karalių Bradfor- 
do vyskupas, po jo pradė
jo kritikuoti karalių už jo 
susidėjimą su ta moteria, 
Wallis Simpson, ir laikraš
čiai. Valdžios nariai kal
ba apie privertimą kara
liaus gauti aukščiausios 
tarybos sutikimą jeigu jis 
norės apsivesti.

MEKSIKA GALI PASI
SAVINTI NAMUS

Meksikos senatas priėmė 
įstatymą, kurį patiekė pre
zidentui pasirašyti, galio
jantį vyriausybę paimti j 
savo rankas visokį priva
tinį žmogaus turtą, nuo 
gyvenamo namo iki sidab
ro kasyklų, ir jį naudoti 
savo reikalams, kaipo vie
šą reikmenį.

išmušta apie 500 kairiųjų.
32,000 išžudyta

Kairiųjų vyriausybės pa
laikytojų gaujos Madride 
iki šiol iššaudė jau 32,000

žmonių, tai]) sau be jokios 
priežasties, be jokio teis
mo.

Raudonųjų gaujos savo 
terorišku sauvaliavimu iš
žudė mieste daug daugiau 
nekaltų žmonių negu tau
tininkai sukilėliai savo už
puolimais, sako spaudos at
stovai kurie lankosi Mad
ride.

Burini kairiųjų pradėjo 
daryti atakus ant tautinin
kų sostinės Burgos.

RAGINA NAIKINT WPA 
Washington. — Suvie

nytų Valstijų Komercijos 
Rūmai ragina Prez. Roo
sevelto administracija pa
lengva mažinti viešus dar
bus, WPA, ir apriboti ’pa
skolas ūkininkams.

Tik dabartinis Komerci
jos Rūmų pageidavimas 
pareikštas taikiu tonu, vi
sai priešingai pirmiau tos 
įstaigos darytiems griež
tiems reikalavimams.

S. V. Komerciios Rūmai 
nusistatę prieš Rooseveltą 
ir norėjo kad jis pralaimė
tų rinkimus.

MIRĖ RINGLING
New York. — Gruodžio 

2 d. čia mirė John Ring
ling, pragarsėjęs Ameriko
je cirkaus magnatas. Jis 
buvo 70 metu amžiaus, ir 
paskutinis iš septynių bro
lių. Jie paėjo iš Vokiečių.

“Dirvos“ redakcija gavo iš 
Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke biuleteni paga
mintą naujojo musu Generali
nio Konsulo Jono Budrio, iš 
kurio patiriame keletą įdomių 
ir visuomenei svarbių dalykų. 
Toki biuletenį gavo ir kitos 
musų redakcijos ir Lietuvių 
Vaizbos Butų organizacijos.

Iš to pranešimo patiriame 
kai]) Lietuvos prekyba su už
sieniais vystosi ir nuolat au
ga. Paveizdan, biuletenis sa
ko, Lietuvos eksportas pasie
kė 180 milijonų litų į metus.

Tik įsivaizduokit kokios di
delės sumos pinigų įplaukia Į 
Lietuvą iš kitu šalių už musų 
brolių-seserų ūkiuose pagamin
tus produktus ir gyvulius.

“Dirva” nuolat pažymi Lie
tuvos prekybos su užsieniais 
laimėjimus: apie nuolat didė
jantį sviesto, bekono, kiaulių, 
galvijų, kiaušinių, žąsų ir vis
ko kitko į kitas šalis išvežimą.

Tas pasisekimas turi dveje
tą svarbių ypatybių: Vieną, 
Lietuvos ūkių produktai išto
bulinti iki tokio aukšto laips
nio kad juos ima ir skaniai su
valgo tokios aukštai kultūro
je pakilusios šalys kai)) Vokie
tija, Anglija ir daug kitu

Antra: tas reiškia kad Lie
tuva už savo eksportą į kitas 
šalis gauna iš viso pasaulio vis
ko ko tik reikia, pavidale ga
tavų gaminių ir Įvairių me- 
degų kurių Lietuva pati netu
ri. Vietoje vežti iš savo ša
lies auksą į kitas šalis mokėti j 
už sau būtinas reikmenis, Lie- į 
tuva siunčia savo ūkio produk
tus, ir tokiu budu ne biednėja. 
bet turtėja, nes Lietuvos eks
portas per eilę metų vis virši
ja importą.

Daug daug ko, ką pirmiau 
turėjo įsivežti iš kitur, kaip 
cukrų, audinius, baldus ir tt. 
dabar jau pasidaro patv.; na
mie.

PREKYBA SU AMERE5KA
Lietuvos prekyba su Ame

rika neprasiplėtus del tam tik
rų priežasčių. Nors jau prieš 
kelis metus nekuriuos dalykus 
importavo ir vienas Lietuvis, 
ir rodos reikalavimų turėjo, 
jis kodėl tai liovėsi to d ubo, 
ir Lietuvos produktų gavimas 
Amerikoje nutruko.

Vėliau pradėjo šį-tą impor
tuoti New Yorke Amerikoniš
kos firmos.

Pasirodo kad ne visko bent 
tuo tarpu galima iš Lietuvos 
gauti, ir gaunama mažais kie
kiais. Pirmiausia, Lietuva tu
ri aprūpinti tas valstybe •> su 
kuriomis turi mainų sutartis.

KAS IŠ LIETUVOS 
IMPORTUOJAMA

Iš Lietuvos ateina į New 
Yorką tam tikrais kiekiais Lie
tuvos sviestas, lašiniai, kurių 
rūšis yra tokia gera kad, sa
ko, nespėja tiek Įvežti kiek 
ten pat New Yorke išperka.

Kiek žinoma, Lietuvos pro
duktų importu užsiima apie 
trys ar keturios firmos, kurios 
visos randasi New Yorke.

Viena firma sudarė pilną su-i 
tartį įvežti Lietuvos alkoholi

nius gėrimus: degtinę, krup
niką, vyšninę.

Kita rūpinasi įvežimu Lie
tuvos alaus, kumpių ir laši
nių.

Dar kita — įveža ir jau šio
se dienose bus gavus, kumpių 
dėžėse po 1. 2, 6—7 ii' iki 10 
svarų dėžės. Taipgi ji par
traukia Kalėdoms saldainių ir 
Lietuvišku konservuotų agur
kų, liežuvių, keponu košės (li
verpaste) ir dešrelių (frank
furters). Viskas atsiunčiama 
saugiai ir skaniai sudėta skar
dinėse dėžutėse, užtikrintu ne
sugadintu ir nepakeistu sko
niu ir kokybe.

Lietuviški kumpiai, atvežti į 
New Yorką, parsiduoda tiek 
pigiai kad galima su geru pel
nu parduoti iš savo krautuvės 
už žemesnę kainą negu parsi
duoda garsus Amerikoniškas 
“boiled ham”.

Saldainių ir visų kitų pro
duktų kaina taip pat išeina pi
giau arp^ ir lygiai kaip geros 
rūšies Amerikos produktų, bet 
jų kokybė yra geresne ir sko
nis tikrai Lietuviškas.

Suprantama, paskirais sva
rais iš importerių negalima 
gauti, reikia užsakyti “keisais” 
ir pačiam už atvežimą iš New 
Yorko užsimokėti, kas ekspre
su atsieina visai mažai.

Saldainių, kumpių, dešrelių, 
agurkų ir kitų dalykų norin- 
agurkų ii- kitų Lietuvos pro
duktų gauti noritiejį Lietuviai 
biznieriai gali kreiptis lašku į 

Prodexco Limited 
120 Wall Street.

New York City.
Kurie paskubės su užsaky

mu gaus į savo krautuves tų 
dalykų prieš Kalėdas.

Visos Lietuvos prekės turi 
tikrus, pačioje Lietuvoje uždė
tus ženklus, pareina su žinia 
Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke, todėl jų tikru
mu nereikia abejoti.

Lietuviai visoje Amerikoje 
privalo paraginti savo krautuv- 
ninkus laikyti Lietuvos prekių.

Kalbos apie Lietuvos 
Laivyno Plėtimą

Kaunas. — Pastaru laiku 
Lietuvoje iškelta keletas būdų 
kai]) butų galima geriau iš
plėsti tautinį prekybos laivy
ną. Vieni mano kad turėtų 
būti sudaryta bendrovė kuri 
išleistų apie 100.000 akcijų po 
10 litų. Akcijos butų plati
namos atskirai ir per organi
zacijas. Organizacijos galėtų 
paimti po kelias ir net po ke- 
liasdešimts akcijų. Viso dar
bo iniciativą turėtų paimti ju
rininkų sąjunga. Tikslesniam 
sutvarkymui atskirai įsigijusis 
akcijas galėtų perleisti at 
vauti jų pageidaujamai or >- 
nizacijai.

Be to, savam laivynui 
ti galima sudaryti tam Uk.r 
visuomenini fondą. Vien: . 
kita organizacii' turėtų tuns 
pačius siekimus: skinti kelią 
tautiniam Lietuvių prekybos 
laivynui. Tsb,
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S* —
PITTSBURGH SCRANTON. PA

Sugavo Plėšikus Apvo
gusius Kleboniją

Pittsburgh, 
šikai, kurie 
apiplėšė St. 
niją ir buvo sugauti šiose die
nose Clevelande, prisipažino 
prie vagystės.

Kun. Joseph Frania, vyriau
sias liudininkas prieš tuos ke
turis vyrukus.

’Tie keturi plėšikai yra: Leo
pold Dente, 29 m., Carl Wojto- 
wich. 21 m., Teofil Lagodzin- 
ki, 20 m., visi iš Chicagos, ii 
Victor Zarski, 31 m., iš Buf
falo, N. Y.

Jie sako pradėjo 
kavimą po to ka: 
girti automobiliu 
suvažinėjo žmogų. 
]hnigų apmokėti advokatui uz 
gynimą, jie ir pradėjo plėši
kauti. Per trumpą laiką pa
darė apiplėšimu keliose valsti
jose.

Apiplėšdami šią klebonija 
Pittsburghe, užėję į kleboniją 
radę kleboną ir kitus tris ku
nigus ir šeimininkes, užpuolę 
visus -šautuvais, surišo, ir pa
grobę pinigus išbėgo. Kunigai 
gerai plėšikus įsižiūrėjo ir iš
pasakojo policijai. Ji pranešė 
apie plėšikus į aplinkinius mie
štus, ir Clevelando policija 
juos sugavo.

— Keturi plė- 
Lapkričio 10 d. 
Adalberto klebo-

prisipažino

savo plėši- 
Chicagojc 

važiuodami 
Prireikus

GRAŽI METINĖ VAKARIE
NĖ. — BUS RODOMI LIE

TUVOS PAVEIKSLAI. 
. Atgailos Pamaldos.

Lapkričio 25 d. L. T. K. pa
rapija Dėkavonės dienos išva
karėse savo salėje buvo suren
gus vakarienę parapijos nau
dai. Parapijos moterys labai 
gražiai papuošė stalus ir juos 
apkrovė gardžiais valgiais. Va
karienės metu visiems malo
niai patarnavo pasipuošusios 
choristės. Vakarienėje daly
vavo daugelis vietinių biznie
rių, parapijonai ir 
gražus būrelis, 
nes buvo linksmi

Gruodžio 11 
rapijos salėje, 
vakare, bus 
paveikslai iš 
gerai žinomas 
Januškevičius 
bus spalvuoti

Kaunas. — Judrus akademi- ’ pradėjus organizuoti išeiviams 
nis DULR skyrius suorganiza
vo prie V. D. Universiteto, 
Kaune užsienio Lietuvių gyve
ninio bei reikalų studijas. Tai, 
be abejonės, vienas iš šio sky
riaus pagirtinų darbų. Bet 
kaip iš visko galima numatyti, 
toje studijoje daugiausia teo
retiškai bus sprendžiami Lie
tuvių išeivių reikalai. Aš čia 
noriu nurodyti tai kas šiandien' 
praktiškai, mano manymu, rei
kalinga daryti išeivių reika
lais. Kitame straipsnyje nu
rodysiu ir tolimesnius darbus.

Aišku jog visos veiklos cen
tru aš litikau LietuVą ir bene 
pinm je eilėje DULR (Drau
gija Užsienio Lietuviams Rem
ti), jeigu ši organizacija
dys atitinkamą gy vumą bei su
gebėjimą veikti. Tik iš šie 
matymo punkto aš čia visus 
reikalus ir sprendžiu.

Taip lygiai aišku jog perimo
je eilėje turi būti atliekami la
bai reikalingi, bet 
siti, atsižvelgiant į 
pajiegunią, darbai, 
bu nustatyti visos 
realų 
realų
ku budu neįsipainioti, 
čius, gražius, bet nerealius, ar 
ba sunkiai ir brangiai 
kiamus tikslus, prie 
geras pasiruošimas

10-

Bizniai Vis Eina

' Pittsburgh. Pa. — Pittsbur- 
gho Universiteto Biznių Eigos 
Tyrinėjimų Biuras skelbia kasi 
pereiti} savaitę 
bizniai bendrai 
iki aukščiausio 
me nebuvo per 
metus.

Biznio judėjimo skaitlinės 
parodo kad pereitą savaitę pa
kilimas siekio 103.6 normaliu, 
arba 4.6 punktus aukščiau sa
vaitės pirmiau.

Taigi, pranešimas sako, pa
gerėjimas pasiekė 1929 meti. 
Gruodžio mėnesio laipsnį.

šioje srityje 
imant pakilo 

laipsnio kokia- 
pastarus šešis

Bedarbes Apdraudos 
Bilius bus Priimtas

Harrisburg, Pa. — Pėnnsyl- 
ilijos piliečiai gavo užtikrinimą 
kad valstijos Icgislatura susi
rinkus posėdžiauti nuo Gruo
džio 1 dienos, trijų savaičių 
bėgyje perleis valstijos' bedar
bių apdraudos įstatymą del ku
rio buvo kilę įvairių ginčų ii 
trukdymų pereitą žiemą.

Kaip žinoma. I’ederalė val
džia priėmė bedarbės apdrau- 
dos aktą, kuris galioja tik to
kiose valstijose kurios pačios 
sutinka pridėti savo sumas pi
nigų prie valdžios skiriamų 
sumų.

Pradedant 1937 metais fe- 
deralės valdžios iždan darbda
viai turės mokėti tam tikrus 
taksus į bedarbės fondą. Iš 
Pennsylvanijos federai'e val
džia surinks į metus apie 25 
milijonus dolariu šitam tiks
lui.

kričio 11 d., kary paliaubų su
kaktuvių dienoje, nors taip vė
lai rudenį, garnys lankydama
sis Birutos gatvės apieiinkč- 
je, paliko jaunai Uetuvių šei
mai, Stasiui ir Adelei Alek- 
nams, pirmą sūnų. Motina h 
tėvas labai nudžiugo gavę to
kią brangia dovaną.

Abu Aleknai 
gi jaunuoliai: 
nūs gerų Akrono Lietuviu, 
dęs veiklia Lietuvaite, p-lę 
Rakauskaitę, iš Clevęlando.

Reikia linkėti kad jiedu ir 
savo sūnelį išauklės Lietuviš
koje dvasioje

Abu jaunieji Aleknai yra 
nariai Akrono Lietuvių Drau
giško Klubo, ir Stasys prieš 
kelis metus buvo to klubo pir
mininkus. Kalins-

yra pavyzdin- 
u- 

. e- 
A.

ir

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI

Stotis WIND, Gary, Ind. 
Sekmadieniais 1:15 po pietų 
(rytinių valst. laiku 5:45) 
šiokiais vakarais 7:00 vįil.

(rytinių valstijų laiku 8 v.)

šiaip svečių 
Po vakarie- 
šokiai.

d.. L. T. K. pa
tino 7:30 vai.

rodoma filmos- 
I.ietuvos. rodys ■ 

filmininkas J.
•Ir. Paveikslai 
Atsilankę ma- 

Lietuvos vaizdus,
kaimus, miestelius, kariuome
nės ir studentų gyvenimą.

Gruodžio 13. 14 ir 15 dieno
mis L. T. K. parapijos bažny
čioje bus atgailos pamaldos, j 
Visi parapi jonys ir šiaip geros į 
valios Lietuviai raginami į 
šias pamaldas atsilankyti. Pa
maldose dalyvaus svečiai ku
nigai ir klierikai Jonas Aurius 
ir Ed. Maskaluras. Pamaldų 
tvarką • ves klebonas Kun. X. 
M. Žukauskas. X. M. Z.

ii- lengviau- 
visuomenes 
Labai svar- 
šios veiklos

gyvybini planą ir nieku 
gyvybinį planą ir nie- 

nejsilei-

pasie
kurių ii

be save

KAIP LIETUVOS ŪKININ
KŲ KIRŠINTOJAI ELGĖSI, 
čia Antanas Vili.maitis yra ga
vęs laišką iš Lietuvos nuo sa
vųjų, iš Plokščių valsčiaus, Su
valkijoje. Tame laiške rašo
ma kaip tie Lietuvos ūkininkų 
kiršintojai, kurie pradėjo kel- 
:i “ūkininkų streikus“ Suval
kijoje. žiauriai elgdavosi su 
•ainiais ūkininkais, kurie 
kiršinto j ų nepaklausydavo.

Dabar, laiške rašoma, 
Dievui viskas ramu.

Reikia tik pažvelgti 
Talis musų Amerikos Lietuvių 
aikraštijos, o ypač kairioji, 
ermavo ir lermuoja už nubau— 
dimą tų kiršintojų, ir smer-

Lietuvos valdžią už sten- 
padaryti šalyje tvarką, 
vadinamus “sukilėlius”, 
visas negeroves sudarė, 

» reikalo pasmerkti.
----- ; KETURI. Vieua-

Padėkavonės dienoj, 
kilo gaisras, kuriame su
minti keturi asmenys, 
mirė nuo apdeginto, 
moteriška šokdama 
aukšto užsimušė.

“D

1. Kad šiandier. 
specialaus laikraščio 
dėsnis darbas neįmanomas vy
kdyti, todėl būtinai reikalingi

tu

iciu

tas laikraštis. Per jį išeiviai 
Lietuviai ilgainiui išspręsti 
daugybę savo klausimų be 
reikalu; jis surastų, patrauk 
tų į į avė ir išdirbtų nemaži 
žurnalistų išeivių jiegų ir, tin
kamai vedamas, stipriai sujun 

ta r .
kuk-

g tų tiąųgybęr išeivių 
pe ir su Lietuva, 
raščiui metams : 
15,000 litų.

Tam 
reikėtų

aa 
■.•imasi 
Fuos 
kurie < 
lemato

SUDEGĖ 
me name, 
: šlyto 
tiko 
Trys 
viena 
trečia

skiriamų savo 
turi daugybę 
ringą tauta.
apie Vokiečius, kurie 
žurnalų turi keliasdešimtį 
ir I.

o

Rep.

Anglai Pageidauja Len
kijos Taikos su 

Lietuva
— Londono 
vedamajame 

antrašte

Daily 
Telegraph vedamajame straip
snyje antrašte “Pulkininko 
Becko Misija Londone’’, girda
mas 
ai ų 
sija 
jam 
Ii imtis 
ki j os 
Čekoslovakijos

YliS

Rėčką už gerų kaimyni- 
:antikių sudarymą su Ru- 
ir Vokietija, nurodo kad 
jau šiandien galėtų pritik- 

..’.5 iniciativos dviejų Len- 
mažiau galingu kaimynų, 

ir Lietuvos, at- 
t orais valstybė- 

vra bloguose sau-

Lietuva 
skriausta, 
teritorijos 
ne sostine Vilnium buvo smur
tu užgrobta 1920 
kų 
vai negrąžinta, 
laikas kad siena,
uždaryta tarp Lenkijos ir 
kaimynų prieš 
vėl atidaryta”, 
tis.

yra dar labiau nu
neš didelė dalis jos 
kartu su jos istori-

ir net žurnalų, 
tautos išeiviams 
kiekviena kultu- 

pav. 
tokii 
, nei

keliolika įvairii, 
organų, skiriamu viei 

užsienyje gyvenantiems l.en-

2. Tuojau steigtina Kaune 
eintralinė išeivių iMkraščianv- 
redakcija. Tokiu redakcijų 
turi pav. Vokiečiai. Redakcijo
je rašomi straipsniai gyvybi
niais tautos bei valstybės rei
kalais. dauginami ir išsiunti
nėja j 
čių 
tikro 
tokių
ne dės.

dan
tuos

sti-

metais Len-. 
enerolo ir iki šiolei Lietu- 

“Tikrai jau 
kuri buvo 

jos
16 metu, butų 
baigia laikraš-

“L.A..’

AIR DOCK INN
AKRONO

U ž E 1
Garantuota

LIETUVH
G A 
tiktai
A ] u s

r. dakcijas. Aišku, tam 
nusistatymo laikraščiai 

straipsnių į savo skilti?
Bet bus daugybė re-
— o tokių bene

giausia butų — kurios 
straipsnius dės. Tuomet 
sidaĄ’s bendra išeivių spaudos 
dauglimos linija, ir Įvykiai 
Lietuvoje, ypač j’os kultūros 
reikalai, butų nušviečiami tei
singoje šviesoje, jeigu, žinoma, 
straipsniai butų rašomi objek- 
tingai ir gabiai. Tokios re- 

os brangiai neatsieitų. 
'Tautiškumas išlaikyti be 
knygos visai neįmano- 
dalykas. Išeivių tarpe 
dideliausias Lietuviškos 
j bael-is, tuo tarpu Lie

tuvoje nuo Lietuviškų knygų 
knygynų lentynos lūžta. Vi
sose kolonijose reikia įkurti 
tinkamas skaičius bibliotekų ir 
jas nuolatos naujomis knygo
mis papildinėti. Knygos turi 
būti gerai parinktos ir pirmo
je eilėje turi vaizduoti Lietu
vių kultūrą, dvasią, patriotiz
mą.

T 
eiti

1TU»<

šį programo punktą turi in-
1 ietuvos filmos, Lietuviš- 
gralol’onų plokštelės, gai- 
lengvų vaidinimų scenos 

laikraščiai, šis dar-
pirrhiau gana planingai 
pradėtas varyti. Ir ka- 
s tam tikslui dar 1934

HDykai 
1563 
(priešais

Akron

Dovanos!!
Triplett Blvd, 

arjiortą) 
Ohio

dc 
veikalai ir 
IjclS 
buvo 
talcg

I metais buvo sudarytas.
L 1934 metais DULK buvo

taip vadinamą Liaudies Uni
versitetą. Buvo išsiuntinėtas 
referatas: “1863 Metų Sukili
mas”. Referatas daugybėje 
kolonijų buvo perskaitytas ir, 
kaip teko girdėti, dideliu susi-! torius 
domėjimu išeivių
Buvo prašoma ir daugiau tos ‘1936 
rūšies 
tinėti.
atnaujinti ir toliau vykdyti.

5. Būtinai reikalinga susi
kaltos auk-

Kiek tik jiegos leidžia, i 
steigti vaikų darželius j 

(naujausia auklėjimo priemo
nė — užsienyje gyvenantieji 
kultūringųjų tautų išeiviai jų: 
daug turi) ir mokyklas. Idea
las — turėti išeiviams tiek iš- 
aiviams mokyklų kiek jų nor
maliai reikalinga. šioms mo
kykloms reikalingi specialus 
vadovėliai. Į jas tuvi būti siun
čiami rūpestingiausia parinkti 
mokytojai.

Gabiausiems išeivių mokslei
viams skirti stipendijas ir au- ■ 
kieti iš ių busimus visuomeniš
kus išeivių veikėjus, 
bent kai kuriuos 
tuvoš mokyklose 
tete.

Visais budais 
Lietuvių jaunimo 
jas: skautus, sportininku: 
no kuopeles, ir p.

Skelbti išeivių jaunimui kor. 
kursus ir skirti premijas 
geriausius atsakymus iš 
tuvos istorijos, Lietuvių 
raturos, kraštotyros ir p.

Kalėdoms ir Velykoms rink
ti Lietuvoje iš.vaikų dovanas 
išeivių vaikams, kaip tai buvo 
daroma 1934 metais. Prie do
vanų turi būti davėjų adresai 
ir laiškeliai. Tos dovanos 1934 
metais sukėlė didelį entuziaz
mą išeivių vaikų tarpe ir 
darė gyvą vienų, su kitais 
sirašinėjimą.

Akademinio 
suorganizuotas 
eivių jaunimo 
visais žvilgsniais remtinas.

Organizuoti nors artimesnių 
Lietuvai kraštų išeivių jauni
mo ekskursijas Lietuvon: čia 
sudaryti tokias sąlygas 
svečiai galėtų stoiĄ’klauti 
Lietuvos skautais ii' šiaip 
voti su jaunimu įvairiose 
tuvos vietose.

Gabenimas vaiku Lietuvon į: 
vasaros kolonijas, kaip tai dfi-l 
ro DULR. taip pat sveikinti
nas.

Tai būtiniausi ir šiandien, 
nėt prie dabartinių mušti jiegų 
vykdytini dalykai, be kurių ne
įmanomas taiitiškunio išlaiky
mas išeivių tarpe.

Aišku jog 
(vykdytinas ne 
tik polaipsniui, 
čia bibliotekų, 
ir mokyklų, 
kai tikslų jirogramo 
planą turėtų išdirbti

‘Margučio’ ‘Skandalai 
Puikiai Pavyko

APIE KALENDORIUS
SVARBI PASTABA SENIEMS ‘DIRVOS’ SKAITYTOJAMS 

Kurie norit gauti 1937 m. Sieninį Kalendori •. ’-inokit knd 
reikia prisiųsti ne tik 10c bet ir visą prenumeratą 82.01 
už sekantį metą. Kurie prisius tik 82.00, c norės '.auti 
kalendorių, tų bus prašoma prisiųsti ir 10c. Tie 10c. rei
kalingi padengimui taksų, įvyniojimui ir siuntimu, apmo
kėti, ir tt. Taigi atminkit: Jeigu jūsų prenumerata už
sivilkus ir siųsit tik 10c už Kalendorių, jo ne 
Ir jeigu nepridėsi! 10c padengimui tų butinių 
lendorius nebus siunčiamas. Kurie nesenai 
už visą metą, kalendorių gaus prisiųsd imi 10c.

kompozi- 
surengė 

vodeviliu

Dūkavončs Dienoje 
A. Vanagaitis 
su šokiais ir

Mėtų Skandalai”. Va- 
referatu-paskaitu siim- karas įvyko Olympia auditori-: 
šis dalykas reikalinga j°je, Chicagos priemiestyje Ci

cero. Publikos prisirinko iki 
poros tūkstančių. Dalyviai už
tektinai prisijuokė vaidinant 
‘Skandalus”. Visą tai papuo
šė gerai išlavintas choras mai
šytas, ir vienų vyrų, gražiomis 
dainomis.

Viskam i>aiįrLnitis. scenon 
išėjęs A d v. Bagdžiunas-Borden 
(kuris nesenai giyžo iš Lietu- 

. Vanagaičiui padarė 
pasakęs tinkamą 
p. Bagdžiunas A.

įteikė Lietuvos 
dovanėlę — audi- 
su tam tikru svei- 
pagerbiihu už jo 
(laibus išeivijoje.

p. Bagdžiunas korn.p. 
įteikė 

aptaisytą

išklausytas, vakarą

rūpinti jaunosios 
Įėjimu.

Stengtis 
mokyti Lie- 
bei universi-

remti išeivių 
organizaci- 

me-

uz 
Lie- 
lite-

Sil

DULR skyriaus 
Lietuvos ir iš- 
susirašinėjinias

.su 
bu- 

Liė-

is programas 
iš karto, bet 
ypač

vaikų
Smulku

darželių 
ir visiš- 
vykdymo 
DULK.

Petras Ruseckas. 
žemaičių g. 23, Kaunas.

BALTIMORE, MD.
Dainos Draugijos perstaty

mas “Gegužinė Lietuvoje” 29 
d. Lapkričio pavyko didingai. 
Dalyvavo daug publikos, vis
kas išėjo pasekmingiausia.

Plačiai apie tai bus aprašy
ta sekančiame “Dirvos” nume
ryje.

BRIGHTON, MASS.
ŠIS-TAS

čia eina pusėtinai, 
dirbti tas susiranda

užsimokėjo
Siųsti ga

lima pašto ženkleliais arba į laišką įdėjus sidabrini 10c.
“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

LIETUVOS IŽDO PA
JAMOS PAKILO

siurprizą: 
urakalbėję, 
Vanagaičiui 
sportininku 
nių albumėlį 
kinimu ii 
Lietuvybės 
Nuo savęs 
Vanagaičiui įteikė po stiklu 
rėmuose aptaisytą ąžuolo ša
kelę, kurią jis, praėjusią vasa
rą būdamas Vilniuje ant Gedi
mino kalno, ten nuo ąžuolo nu
skynęs. parvežė konip. Vana
gaičiui už jo gražius darbus 
Lietuvybei. Vanagaitis už tai 
dėkojo žodžiais, o publika gau
siais aplodismentais.

Vakaro programą vedė Adv. 
A. Lapinskas, orkestrui diri
gavo Adv. A. A. Olis. Po vai
dinimui prasidėjo šokiai, į ku
riuos atėjo daug jaunimo. Lie
tuvių ir svetimtaučių.

S3IULKIOS ŽINIOS
Praėjusiuose rinkimuose Lie

tuviai laimėjo vieną miesto tei
sėją, kuriuo tapo išrinktas 
Adv. Jonas T. žiuris (Zuris). 
Dabar Chicagos Lietuviai gali 
pasigirti kad politikoj figūruo
ja ne tik čekai, Lenkai, žy
dai, bet ir Lietuviai.

Adv. Bagdžiunui - Borden iš 
Lietuvos sugryžus ir pranešus 
kad sekančią vasarą į Ameri
ką atvyks Lietuvos sportinin
kų Olympiad;!, tuojau 
re komitetas, kuris 
Lietuvos sportininkų 
niu, išdirbiniu jiems 
to per žymesnes Lietuvių 
lonijas. supažindinimui 
vių sportininkų su si 
q- tt.

Labdarybės draugija, Chi
cagos Lietuvių Jaunu Moterų 
Klubas, visomis išgalėmis dir
ba surengimui apskrities sene
lių prieglaudoje, Oak Forest, 
esantiems Lietiniams sene
liams . vakarą su vakariene. 
Tam diena dar nenuskirta, bet [ 
turbut ji įvyks 
ių Metų.

Po karštai ir 
ir pė rudeninių 
nu, oras staiga 
pasirodęs ir 
tai sunyko, 
šalcna. žmonės prisibijo kad 
ateinanti žiema nebūtų taip 
labai šalta kaip buvo praeita.

Darbai eina neblogai, kai kur 
darbininkai ....
ba, o kaip gyvulių skerdyklose 
tai net ir daugiau darbininkų 
priima ir seniesiems algas di
dina. Tačiau iš kitur važiuoti 
i Chicagą jiėškoti darbų nie
kam nepatartina, nes vietoje 
•ra bėdiirbių tiek kad jų už- 

| tektų net kitos tokios Chica
gos pastatymui. Korešp.

susida- j 
rūpinsis į 
prieini-; 

maršru- Į 
ko-

Lietu-

tuoj po Nau-

sausai vasara 
lietaus darga 
atšalo. Buvc 

sniegas, bet grei- 
Dabar tik sausa:

net viršlaiki

Praėjusiais 
laiką 
lt., o 

lt.

me- 
buvo | 
1934:

Darbai 
kas nori 
darbą.

Stasys 
nes kitados Akron, Ohio, vė
liau persikėlęs Į Brighton, ke
lios savaitės atgal išvažiavo į 
Lietuvą apsigyventi. Mat, jis 
Lietuvoje turi pirkęs didelę 
ūkę. Parvažiavęs, rašo savo 
draugams čionai kad Lietuvoj 
labai smagu gyventi. Mano 
ten visai pasilikti.

Juozo Kuliuno dukterį ir 
žentą Pr. BuceleviČius aplankė 
garnys, paliko jiem puikią du-, 
ki elę. Brightonietis. |

Januškevičius, gyve-

MUSU VIEŠPATIES
ANTRAS SUGRY- 

Ž1MAS
Ištisus šimtmečius žydai ti

kėjosi, laukė ir meldė atėjimo 
Mesijaus. Jau devyniolika šim
tų metų kaip ir krikščionys ti
kėjosi, laukė ir meldė atėjimo 
musų Viešpaties Kristaus Jė
zaus Mesijaus arba išgelbėto- 

į. žmonija 
naštomis.

____ ... neteisingi 
mokslai, žmonės tamsybėj

Kaunas. — šymet per pir
mus 10 mėnesių į valstybės iž-j 
(■i įplaukė išviso 209,727,132 
lt. pajamų, 
tais per tą patį
įplaukę 194,076,543 
m. —‘ 197.116,340

3X10 budu šymet per 10 mė-! jo iš tų suspaudimų 
nešiu i valstybės iždą įplaukė uĄ^nita sunkiomis. i Naštas reiškia nete

pajamų 
tais, ir 
daugiau

milijonų litų daugiau 
negu praėjusiais me- 
per 12 milijonų litų 
negu 1934 metais.

“L. A

Lapkričio 7 d., 
policijos nuova- 
VilkaviSkio ap., 

žmogžudis dviem
šūviais nušovė tos! 
viršininką Lietuv-

Skiria Atlyginimą už 
Sugavimą Žudeikos 
Kaunas. — 

vakarop. Gižų 
dos raštinėje, 
nežinomas 
pistoleto 
nuovados
ninku, žmogžudis pasinaudo
damas tamsa pabėgo.

Už suteikimą žinių kuriomis 
pasiremiant žmogžudis butų 
suimtas paskirta 1,500 litų do
vanų.

“Dirvos” Agentas
JON AS ŽEM ANTA IJSK AS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

KOSULYS
St. Dennis

COUGH BALSAM
Rekomenduojamas nuo 

Kosulio ir Gerkles (degimų.

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

Gibbs Drug Co.
7043 Superior Ave.
CLEVELAND, OHIO

■Į.

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

PAUPYKIT PINIGUS
SIŲSDAMI PINIGŲ SAVO GIMINĖMS

ARBA DRAUGAMS EUROPOJE

” Pusėtinos nuolaidos 
gaunama dabar dau
gelio šalių pinigams. 
Mes siunčiam pinigus 
orderiais paštu 
kabeliais

arba 
numažinta 

kaina.

Cleveland trust
Narys Federal Rėcerve System 

Patogus IJanko Skyriai Didžiajame Clevelande

Naryš Federal Deposit Insurance Corporation

pa- 
vai- 

toja skausmuose ir laukia pa- 
’ . bet nežino iš kurliuosavimo, bet nežino iš 

tai ateis, šventas Raštas 
rodo kas bus tas vienas galin
gas. Rom. 10:pr., 12 :e. iki 
18 :e. Ištikrųjų pasaulis lau
kia to Mesijaus Kristaus b* Jo 
teisingos karalystės. Kuomet 
pasaulis sužinos kad Viešpats, 
tas didis išganytojas, žmonijos 
geradėjas yra sugrąžęs tada 
kiekviena teisinga siela bus 
pripildyta džiaugsmo ir kiek
viena širdis atiduos garbę Jam 
tam karaliui dangaus ir žemes, 
ir Dievas nušluostys visas aša
ras nuo jų akių, ir mirties jau 

nebus nei raudojimo, 
kausmii nebe- 

Viešpats vislab padarys 
Skaitykit Šv. Bibliją,

nebebus, 
nei riksmo, nei 
bus.
nauja.
ten rasit palaimų. šv. Jono 
apr. 21:per. 4-5 :e.

S. B. S. D. skelbia naują Ka
ralių Jėzų Kristų.

W. F.. S. K. 1150 E. 7G St.
(Skeib.) Cleveland, O.

■'Į-š-

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuviu šeimoms 
jau per tris gen t kartės.

Tabake Naujienos
CIGARU PUIKIOJE DĖ 

<ĖJE K \LfDO.MS už 60c. 
sraretams tabakas turkiška, 
šinis puse svaro už 50c. Ge

I Taipgi vi okios Pypkės.
C neškit ši skelbimą, gausit

CLEVELAND TOBACCO < 
2133 Ontario St. Cleveland

50c

CO.

KALĖDINĖ EKSKUSI JA

P EI?
KLAiPEDĄ 

Lietuviams gerai 
ŽINOMA

ŠVEDU AMERIKOS
v LINIJA

(Pel- Gothenburg;}, Švediją

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

Gripshoim .......... Gruodžio 8
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursijų į Liėjtavą 
nemokamai, visose musų 
tose agentūrose ir švedų Amerikos 
Linijos skyriuose.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

gaunama 
autorizuo-



Majoras S. Narušis.

Didžioji Lietuvos Kariuomenes Švente Bolivijoje Manoma Suorganizuot Nauji Nubaudimai
Kaune

Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuomene šven
tė savo 18 metų sukaktuvių šventę.

Jau, rodos, ne pirmą kartą gerbiamiems 
skaitytojams tenka skaityti apie Lietuvos ka
riuomenės sukaktuves. Kodėl Lietuvos kariuo
menė švenčia Lapkričio 23 dieną? Juk faktiš
koji Lietuvos kariuomenės užuomazga prasidė
jo žymiai pirmiau. Jau Rusijoje buvo susior
ganizavę Lietuvių batalionai, kurių tikslas bu
vo ne kovoti del Rusijos, bet gryžti i Lietuvą 
ir čia kurti atgyjančios savo tėvynės kariuome
nę. Bet tie geri musų tautiečių, tarnavusių 
Rusų kariuomenėje, norai negalėjo išsipildyti. 
Jie negalėjo gryžti su ginklais į savo tėvynę ir 
ją išlaisvinti iš priešo nagu — tie musų kariai 
tegalėjo gryžti i Lietuvą tik pavieniui ir be 
ginklų. Jie, gerai suprasdami momento svar
bą, susibūrė Vilniuje prie Valstybės Tarybos 
ir rengė dirvą Lietuvos kariuomenės užuomaz
gai. Gal kam ir kyla klausimas kodėl kariuo
menės pradžia laikoma nuo 1918 metų Lapkri
čio 23 d., bet ne anksčiau? Lietuvos kariuome
nės pradžia laikoma nuo Lapkričio 23 d. tik del 
to kad tą dieną buvo išleistas oficialus Įsaky
mas kariuomenei, kuriuo buvo Įsteigta apsau
gos taryba ir to Įsakymo trečiu paragrafu Gen. 
Ltn. Galvydis-Bikauskas buvo paskirtas 1-mo 
pėstininku pulko vadu ir jam pavestas pulko 
organizavimas, šis Įsakymas buvo pirmas ofi
cialus musų kariuomenės dokumentas.

1918 metų Lapkričio 23 diena yra viena 
iš svarbiausių datų atgijusios Lietuvos kariuo
menės istorijoje. Lapkričio 23 d. buvo viešai 
padalyta pradžia tai ginkluotai jiegai kuri sa
vo krauju ir gyvybėmis iškovojo ir išsaugojo 
tautos vadų paskelbtą laisvę ir nepriklausomy
bę.

KARIUOMENĖ IR VISUOMENĖ

šiandien kiekvienam aišku kas butų buvę 
jei 1918 m. nebūtume pradėję organizuoti savo 
kariuomenę. Ar Lietuva ir be kariuomenės 
butų galėjus atgauti savo laisvę ir nepriklauso
mybę? Aišku kad ne. Svetimų gerai valiai 
atsidavę, žinoma, būtume tebuvę svetimųjų 
Vergais. Kad kariuomenės tebuvo vienintelė 
priemonė nepriklausomybei atstatyti, šiandien 
niekas negali to reikalo kitaip svarstyti. Rei
kia tik gailėtis kad nepriklalusomybės atstaty
mo metu negalėjome daugiau kariuomenės iš
statyti ir geriau apginkluotos prieš anų laikų 
priešus. Jei tuo atžvilgiu musų sąlygos butų 
buvusios kiek geresnės tai šiandien nereikėtų 
beveik vienam trečdaliui Lietuvos tautiečiu su 
sostine Vilnium svetimiems vergauti.

KARIUOMENĖ DABAR
Dabar tektų mums šiek-tiek apsistoti ir pa

žvelgti ar daug musų nuo nepriklausomybės 
kovų sustiprėta ir kokios pažangos musų ka
riuomenėje per tą 18 nepriklausomo gyvenimo 
metų yra padaryta. Į šitą klausimą šiuo trum
pu ‘ straipsneliu, be abejo, negalima atsakyti, 
bet šiek-tiek nors trumpais bruožais paminėsi
me kai kurias musų kariuomenės tobulėjimo 
sritis. «■;

Trumpąisį žodžiais galime pasakyti kad per 
18 mett|,yliąr-ŠĮomen4Į Įvairiose srityse yra pa- 
siekus^i^^Į^ib laipsrtio. Prisiniinus papras- 
čiausiąęąL^sĮjjp'-itad jei laikrodžio bus silpna ku
ri nori5.d^H§ ''tfiiAirba;jis vėlirĮšis arba visai neis. 
Tat kai'iųdm&šės vadovybės ir buvo kreipiama 
ypatingų, dglpęsio. į kariuomenės laikrodžio tin
kamą’ ipėčhąhiztpą —• karininku-.vadų tinkamą 
parengimą, ^šiandien tas kariuomenes laikro
džio mechanizmas yra geros medegos, tinka
mai patikrintas ir gerai sutvarkytas. Daug ka
rininkų yra baigę užsieniuose generalinio šta
bo akademijas (aukštuosius, karo mokslus) ir 
aukštąsias špepiales mokyklas. Jau nemažas 
skaičius yra baigę musų Įvairius aukštuosius 
kursus bei Vytauto Didžiojo Universitetą.

Kiekvienais metais Karo Mokykla išleidžia 
ir papildo pulkus jaunais gerai teoretiškai pa
ruoštais, kupinais energijos, tvii tais kaip plie
nas, patriotais karininkais, iš kurių per 18 ne
priklausomo gyvenimo metų pavyko jau suda
ryti tas tvirtas kariuomenės laikrodžio tautinis 
mechanizmas, kuris Tautos Vado ir ginkluotų 
pajiegų viršininko A. Smetonos nrižiurimas tik
rai eis teisinga tautine kryptimi ir nesustos net 
ir pavojingiausią valandą. Be kadrinių karinin
kų, taip pat kiekvienais metais išleidžiama iš 
Karo Mokyklos po kelis šimtus atsargos kari- 
ninkų-aspirantų, kurie gryžta i plačiąją visuo
menę, j paliktas savo prieš stojant į Karo Mo
kyklą tarnybas. Grvžę i savo pareigas visuo
menėje, jie varo didelį kariuomenės su visuo
mene artinimo darbą.

Tą kariuomenės su visuomene artinimo 
darbą varo ir gali varyti mokyklos, šaulių są
junga, jaunalietuvių organizacijos, jaunųjų ūki
ninkų rateliai ir kitos patriotinės organizaci
jos.

Tas darbas tokiems atsargos karininkams 
del to lengvas kad jie nuolatos gali palaikyti ar
timų ir nuolatinių ryšių ir su kariuomene, ku
rios po paskutinių metų pertvarkymo krašto 
apsaugos sumetimais Įsteigtos įgulos beveik 
kiekviename didesniame Lietuvos miestelyje, 
žymiai pertvarkyta kariuomenės organizacija. 
Išleista daug karių reikalais Įstatymų, pav. ka
rių tarnybos įstatymas, pensijų Įstatymas, ka
rių prievolės įstatymas ir kiti.

Jau antri metai kai Gegužės 11 d. specia
liai švenčiamos kariuomenės su visuomene su
siartinimo dienos. Vasaromis didesniuose pro
vincijos miestuose buvo rengiama aviacijos die- 

jnos, kavaleriios rungtynės, kurių žiurėjo gausi 
visuomenės dalis.

Jau kelintas metas kai rengiama prie Ka
ro Mokyklos pradžios mokvklu mokytojams ka
rinio rengimo kursai. Šiais metais tokius kur
sus išėjo 109 vvrai mokytoiai ir 70 moterų mo- 
irvtoiu. Kandidatu buvo dano- daugiau, bet del 
vietos stokos daugiau negalėio būti priimta.

Tokie mokytoiai. išėie karinio rengimo kur
sus, daro daug naudos kraštui, nes kiek najie- 
gia. stengiasi savo auktlėfmius supažindinti su 
musu kariuomenės nepriklausomybės kovose 
nuveiktais darbais ir išaiškinti kariuomenės 
reikšme ir svarba krašto saugumo reikalu. Toks ! 
mokvtoĮų nuoširdus, be dėstomuiu jaunimui j 
m-adžios mokslo žinių, karinio auklėiimo dar-1 
has buvo atliekamas jų geru noru, šiais me- : 
tais naujai priimtame pradžios mokvklu istatv- į 
me yra aiškiai užakcentuotas pradžios mokyk-1 
lose karinis auklėjimas. Jame aiškiai pabrėš- ’ 
ta kad: “Pradžios mokvklu tikslas yra teikti i 
Lietuvos jaunimui pradžios mokslo žinių, ug
dyti io dvasios ii- kimo naiiegas mokyti jį Lie- | 

Ituva mvlėti. branginti ir iai aukotis.
“Pradžios mokvkloie einamieii dalykai dės-, 

tomi taip kad mokiniai igvtu pradžios mokslo 
ir krašto gynimui reikalingu žinių, kad išaug
tu dori žmonės, kad mėgfu drausme, darbą ir 
mokslą, kad ugdytų Lietuvą, brangintų ją ir! 
aukotųsi jai.”

Tuo bodu šis svarbus v’sai tautai karinio 
auklėiimo darbas bus išplėstas ir suvienodin-j 
tas visose pradžios mokyklose.

T mokyklas vra siunčiamas karinis žurna
las “Karvs”. tat tokie mokvtoiai gali mokiniams! 

I paskaityti tokias karinio žurnalo vietas kurios i 
! įdomios ir naudingos mokiniams, žinoma, mo-! 
[ kvtpiai negali mokiniu mokvti rikuo+es. su Šau
tuvais l'ei kitais ginklais. 1o ir nereikalan iama. 
svnrbu kad jaunimas anie kariuomene turės tei-j 
o-iamu žinių, čia mokytojai teigiamai natai- • 
naus. kad jaunuoliai užaugę n°vongs kariuome-! 
nes. kain nirma kad būdavo atsitikimu, kad no-į 
’•ėdami išvengti karines tarnybos, vvrai kano-į 
davosi sau rankų pirštus arba kitaip save ža
lodavusi.

šiandien iau dažnai pasitaiko kad karinės 
prievolės atlikti į vkariųzppenę*ateina savano
riai. nesukake dar reikalingo amžiaus. Dabar 
nemažas procentas atitarnavusiu kariuomenėje 
be noro gryžta j namus/'ir mielai pasiliktų ka
riuomenėje ilgiau tarnauti. '•_•

šiuo reiškiniu reikia džiaugtis, žinoma, 
nėr ši 18 metu nepriklausomo gyvenimo tania 
žymiai pakilo krašto kultūra, bręsta patriotiš
kumas bei tautiškumas.

žodžiu. Lietuvos kariuomenės pajiegumas 
bei išmokslinimas žymiai yta pagerėjęs, vado
vaujant musų tikriems Lietuviams patriotams, 
Krašto Apsaugos Miiįisteriui Pulkininkui Inži
nieriui S. Dirmantui ir Kariuomenės Vadui ge
neralinio štabo Pulkininkui St. Raštikiui. , Jų 
didelis autoritetas ne tik karuomeneje bet ir 
visuomenėje daug žada musu kraštui ir jo ge
rovei. Ju vadovaujama kelinti metai kariuome
nė padarė didelę pažangą — ji ne tik suvieny
ta, sulieta kaip cementas Į vieną kamieną, bet 
žymiai sujungta su visuomene, šis faktas vra 
neginčijamas ir jis ryškiai liudija kad nesuka
ko dar dveii metai kai ginklų fondas jau išau
go iki 2 milijonų litu. Tiesa, šiam garbingam 
tikslui nemažai prisidėjo ir užjūryje gyveną 
Lietuviai, kurie nuolatos siuntė ir tebesiunčia 
savo sunkiai uždirbtus centus. Už atsiustas 
aukas p. Krašto Apsaugos Miništeris Pulkinin
kas Inž. S. Dirmantas per “Lietuvos Aidą” vi
siems dėkoja. Tat jei musų tautiečiai ir toliau 
eis tokiu vienybės keliu tai mums nebus pavo
jingi jokie vidaus nei išorės priešai, o toks vie
ningumas tikras kol vadovauja musų tautai jos 
vadas Respublikos Prezidentas Antanas Sme
tona.

LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKAI IŠRIKIUOTI PARADUI

Didele
Kaunas. — šių metų pra

džioje į Pietų Ameriką išvyko 
Lietuvoje plačiai žinomas ke
liautojas ir rašytojas Matas 
šalčius. Prieš keletą mėnesių 
jis lankėsi Bolivijoje, vienoje 
Pietų Amerikos respublikų. Jis 
praneša kad ten esama labai 
daug laisvų neapgyventų že
mės plotų. Kai kur žemdirbiai 
gali žemės gauti dykai, tik kad 
jie ją dirbtų ir ten gyventų.

Tačiau geresni žemės plotai, 
o taip pat ir miškai, kurie yra 
Įdek arčiau nuo centrų, dykai 
neduodami. Juos reikia pirk
ti sumokant nedidelę kainą.

Lankydamas Bolivijos pro
vincijas M. šalčius tenai suti
ko vieną-kitą Lietuvį. Todėl 
jis sumanė Bolivijoje įsigyti 
žemės ir geroje vietoje aptiko 
jos apie 300,000 hektarų, ku
rią ir užpirko.

Nesenai Kaune gauta M. šal
čiaus laiškas, kuriame jis ra
šo apie tai, ir kad Bolivijoje 
butų galima apgyvendinti ne
mažą skaičių Lietuvių išeivių.

M. šalčiaus žmona likviduo
ja savo turtą Lietuvoje ir ne
trukus žada išvykti gyventi į 
Pietų Ameriką. Tsb.

* * *

NUO “DIRVOS” REDAK
CIJOS

šis rašytojo-keliautojo Mato 
šalčiaus žygis — užpirkimas 
Bolivijoje žemės ir pradėjimas 
Lietu vi ii kolonijos be abejo su
įdomins ne vieną Lietuvos gy
ventoją, ypač tokius kurie ne
rimsta savo šalyje ir nori kur 
nors kitur keliauti.

Kur ta Bolivija yra? Pietų 
Amerikoje, tiesa, bet Pietų 
Amerika yra didelė — daug 
didesnė už visą Europą, o Bo
livija yra tik viena iš virš de- 
sėtko jos respublikų. Tokių 
didumo respublikų kaip Boli
vija Pietų Amerikoje yra ke
turios. Kitos dvi, Brazilija ir 
Argentina, yra didesnės. Ke
letas yra žymiai mažesnių.

Visa Pietų Amerika suside
da iš respublikų, kurių vyrau-

Lietuvių Kolonija
nio linijos negu Suvienytos 
Valstijos.

Tolumas į Pietų Ameriką 
Ameriką važiuojant susidaro 
del to kad reikia perplaukti 
išstrižai šiaurinį Atlantiką ir 
pervažiavus ekvatorių į pietinį 
pusiaužemį, dar dikčiai važiuo
ti pietiniu Atlantiku, keliau
jant į Argentiną arba ir Brazi
lijos uostą Rio de Janeiro.

Bolivijoje žiemos nesti, visi 
augmenys yra daugiau tropiš- 
ki, šiltų kraštų.

Saulė ten šviečia tiesiai virš 
galvos. Visą vėsumą tegauna
ma nuo aukštųjų kalnų sniegų 
ir kuomet pučia pietų vėjas, 
užnešdamas vėsaus oro sroves 
iš pietų okeano ledynų.

Matas šalčius, apgyvendinęs 
savo kolonijoje Lietuvius, pa
taptų savo rūšies karaliukas, 
arba, jeigu laikytųsi prie visos 
Pietų Amerikos demokratinės 
santvarkos, butų Lietuvių ko
lonijos prezidentukas.

šalčius trumpą laiką per ka
rą yra buvęs Amerikoje, reda
gavęs “Sandarą”. Dabar Ar
gentinoje, Buenos Aires mies
te, leidžia laikraštį “Išvien”.

RUSŲ MIŠKO MEDE- 
GA KLAIPĖDOJE

Kaunas. — Kaip žinoma, jau 
kelinti metai SSSR “Eksport- 
les” teikia Klaipėdos lentpjū
vėms didelius kiekius miško 
medegos apdirbti. Iš Klaipė
dos ši miško medega, jau ap
dirbta, laivais išvežįojama po 
įvairius kraštus.

Anksčiau Rusų miško mede
ga Klaipėdon buvo pristatoma 
laivais ir geležinkeliais. Ta
čiau šymet, taupumo sumeti
mais, buvo išmėgintas naujas 
būdas — sieliais.

Geležinkeliais šymet buvo 
buvo atvežta apie 74,000 kiet- 
metrių, laivais apie G0,000 kt- 
metrių ir sieliais atplukdyta 
apie 11,000 ktm. Tokiu budu 
viso šymet iš Rusijos atga
benta apie 145,000 kietmetrių 
miško.

Su Rusų miško medega šy
met viso atplaukė i Klaipėdą | 
apie 100 laivų. “L.A'

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

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

G. H. Schwabe, Mgr.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Pasveikinkit savuosius Lietuvoje — Lietuviškai!

SVEIKINIMAI KALĖDOMS
Gražus paveiksluoti Lietuviški Kalėdiniai ir 1937 Metams 

Sveikinimai — tinkami siųsti i Lietuvą ir draugams čia pat.

6 Įvairių vaizdelių laiškai — už 30c

Kaunas. — Kauno apygar
dos teismas paskelbė sprendi
mą buvusių radiofono tarnau
tojų byloje. Buvęs direkto
rius Sutkus pripažintas kaltu 
kad neapsižiurėjo ir nubaus
tas kalėti paprastam kalėjime 
6 mėnesius; iš jo atiteista ci
vilinio j ieškinio 4,864 lt.

Buvęs kasininkas Lincevi- 
čius nubaustas kalėti s. d. ka
lėjime tris metus, Įskaitant ir 
iškalėtus 4 mėnesius.: Iš jo 
priteista civilinio jieškinio 23,- 
973 litai.. Jei Lincevičius ne- 
pajiegs jieškinio padengti jį 
turės padengti Sutkus sumo
kėdamas 22,763 lt. Pagaliau 

I buvus tarnautoja Malinauskai
tė taip pat nubausta kalėti pa
prastame kalėjime 6 mėnesius 
ir iš jos priteista 2,145 lt. ci
vilinio jieškinio. “Sekm.”

X P. J. PICKETT | 
? PLUMBING, GAS FITTING X 

SEWER BUILDING ?

V. Perdirbu maudynes Į naujausios £ 
X mados už išsimokėjimą. Jei kas ••’ 
X negero su jūsų nuobčgomis na- 
X muose, šaukit mus, greitai pa- ¥ 
•1' taisysim. ❖

x 
7107 SUPERIOR AVE. .;.

X Tel. H End. 075S f.

Muzikos Parduotuvė
Garsus pasaulyje PHILCO radio ( 
parsiduoda čia lengviausiomis iš- ] 
lygomis. Galima jmokčt tik da- 

i IĮ kiek norima. Taipgi parduo- I 
dam smuikas, ir jas taisom, ir I 

! kitokius muzikos instrumentus.
! 

j Norintiems kredito neskaitom ! 
brangiau.

Hoedl’s Music House - į 
7112 St. Clair Ave. Cleveland

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius i n s t rumentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit prieinama kaina 
ir lengvu išsimokėjimu — 

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

saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tomka 
7727 Superior Ave.

ENd. 5297 Cleveland, O.

jančios kalbos yra Ispanų ir 
Portugalų. Monarkiškos val
stybės ten nėra nei vienos.

Bolivija yra pačiame vidury
je Pietų Amerikos kontinento 
— tiek Į šiaurinį jo galą, tiek 
į pietinį. Bolivijos vakarinis 
kraštas yra apie 150 kilomet
rų nuo Pacifiko (Ramiojo) 
okeano, bet dvi respublikos — 
Čile iš pietų ir Peru iš šiaurės 
užstoja Bolivijai kelią į, van
denyną, panašiai kaip butų jei 
Latvija ir Vokietija valdytų 
visą Baltijos pakraštį, kurių 
abiejų sienos susieitų ties Lie
tuva, bet Lietuva butų atstum
ta nuo juros.

Iš šiaurės-rytų Bolivija ru- 
bežiuojasi su milžiniška Bra
zilija. Iš tos pusės yra dau
giau lygumų, bet iš vakarų, 
kur guli Peru ir Čile, yra la
bai aukštų Andes kalnynų eilė.

Iš Bolivijos prasideda kelios 
upės kurių, vanduo suteka į 
garsią Amazon upę, ištekančią 
per Braziliją į Atlantiką.

Iš pietryčių prie Bolivijos 
prieina maža respublika, Pa
ragvajus, o iš pietų — plačiai 
Lietuviams žinoma Argentina. 
Iš šios pusės į Boliviją šalčius 
ir važinėja. Kurioje Bolivijos 
dalyje tuos 300,000 ha žemės 
užpirko dar nepaminėta.

Visa Bolivija yra tropiška 
šalis, ji guli tarp 10-to ir 25-to 
laipsnio į pietus nuo ekvato
riaus ir tarp 60-to ir 70-to 
ruošto į vakarus nuo Londo
no. Taigi, Bolivijoje klimatas 
toks kaip Meksikoje, kuri gu
li tuose pačiuose laipsniuose 
šiaurėje nuo ekvatoriaus. 1 

60-tas ir 70-tas ruožtas į 
vakarus nuo Londono, palygi
nus su šiaurės Amerika, ap
ima New Brunswick ir Nova 
Scotia, pačiame lytiniame Ka
nados išsikišime i Atlantiką. 
Taigi Bolivija yra daug arčiau 
į rytus sulyg saulės vidurdie-

Visi su vokais-konvertais.
6820 Superior Avenue

Mažiau 6 nesiunčiama.
Cleveland, Ohio

NAUJIENA! TĖMYKIT!

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
Pas mus galima rasti pilniausi pasirinkimą

VYRAMS IR VAIKINAMS RUBU 
Skrybėlių ir Kitų Reikmenų

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

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

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

EAGLE STAMS su Kiekvienu Pirkiniu 10c ar daugiau.

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

X DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS | 
X ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus X 
X Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsiru- X
J pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi- ❖
X nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir- X
X tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas X
X stovės. Darbas ir medega garantuota. X

Uždengsiu stogą dabar, išsimokėti galėsit per 3 metus.
X . ?
•į The Home Owners Service Company j
X HEnderson 3842 7313 Myron Ave. J
X Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas
•■I',,I<*I*,****‘*I',****I**I',*I**I,*****'***<*I**’***I****^*** ,**»*****T,*I‘,*I''*'****',%**’*",**',**',*'*',,'»',**‘,,,******z*'I",,‘I',*i*,’*',*»***'‘,’***»',*’»*****4<****»,*I,*,I',*r 

jwnZEUsTuNE^LHOMEi 
Licensed Funeral Director

t 6522 Superior Avenue
; NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojime kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok j 
Į musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, ! 
i be atsižvelgimo į kaštus. •
; Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais ;
< moderniškas.

į HEnderson 9292 [
———-—ggaažę-T— ------------- .s---— -----------------------------ji

X Bramley & Sons Co.X
X FLORIST X
? PILNAS
X GĖLIŲ PATARNAVIMAS X
X VESTUVĖMS BUKIETAI X 
X LAIDOTUVĖMS VAINIKAI X
X CORSAGES X

X Patarnavimas Visame Mieste X
X 1181 EAST 71ST STREET t 
: tHEnderson 1850 X

X Gera Kepykla X
X Geriausi ir skanus kepyklos ga- T 
X miniai ką už pinigus galima X 
X gauti, naudojam geriausią svie- X 
X stą, taukus ir miltus prie kepi- X 
X mo duonos, pajų, keiksų. Šven- X 
❖ tems turim skanių pyragų. X

X KREIPKITĖS REIKALE X 
X Kainos Visai žemos. ❖

X W E T H E R E D ’ S t 
Quality Bake Goods t

X 7022 Superior Ave. HE. 5310 X 
♦** »*♦ ♦** »*• ****** *** *♦* *** *** *♦* ** * *** *** *** *** *♦* ********* * ** ***

<—>*;*<*<*<*<**>*><**>*I**><**X—!*♦!—^❖❖♦I**!**?*!* 
? . ?

X Namų Aptaisymas X
X Mes taisom ir sudedam X 
X šildymo pečius. Dengiam X 
X ir lopom stogus ir dedam £ 
X vandens nuobėgas. Visas X 
X tos rūšies patarnvimas — X 
X kainos visai mažos. 4 T T
X SATER BROTHERS * 

6617 Wade Park Ave. v
X ENdicott 0823 X
X ....... ...... .................................................................X

X Plumbing Reikmenys * 
X Geležinai Padargai X 
X ir Maliavos X 
T T
X Kreipkitės į mus X 
X SINKOMS, MAUDYNĖMS j 

į? IR KITŲ REIKMENŲ X 
X ir Plumbing prietaisų X

I The STONEMAN Co. į 
IX 7110 Superior Ave. X 

f He. 1759 X 
•Į«*J**J**J«*J**J**^^*I**J**J**J**J**J**Į**4**J*«J*«5**J**J«*J*«j»*J»
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KALBA APIE KARĄ. BET NEI VIENA 
VALSTYBE NENORI JO PRADĖTI

Šiandien visa Europa — 
kalbant apie didžiąsias val
stybes — rėkia apie gali
mybes* naujo didelio karo, 
tačiau, kaip galima spėti, 
nei viena nenori karo pra
dėti, laukia kada kita ku
ri šalis pradės. Visos gi
riasi savo nepaprastu apsi
ginklavimu, grasina savo 
priešininkėms šalims, ir vi
somis pastangomis jieško 
daugiau savo pusei šalinin- 
kių-draugių.

Karui jokios priežasties 
nėra, jeigu kiekviena vals
tybė sau rūpestingai žiūrė
tų savo naminių reikalų.

Tačiau žvėriškas godu
mas griebti ką nors iš ki
to, ką nors kitą užkariau- 
ti-pavergti taip apėmęs ke
lias didžiąsias valstybes 
kad del jų' turi kęsti neri
mą ir kitos didėsės valsty
bės ir visos mažosios.

Ispanijos naminis karas 
yra didelė priežastis, ta
čiau negana didelė, karui 
pradėti.

Karas greičiausia galės 
kilti jeigu kada išnetyčių 
Vokiečiai pasikėsins ką už
grobti, perdaug vienu kar
tu apžioti norėdami.

Antra priežastis gali bū
ti Sovietui peratviras kiši
masis į Ispanijos reikalus, 
kas sukeltų Italiją ir Vo
kietiją pasipriešinti.

SENA ISTORIJA 
PASIKARTOJA

Laike Rusijos revoliuci
jos 1905 metais ir per eilę 
metų po to, Lietuvos mies
teliuose Žydukai dainuoda
vo:

“Car ispugalsia, 
Zdal manifest — 
Miortvym svabodu, 
živych pod arest!”

(Caras išsigando, išleido 
manifestą: įnirusiems lai
svė, gyvus po areštu!”)

Tokią tai svarbą prida
vė žmonės tais laikais Ru
sijos caro išleistam mani
festui, kuris neva suteikė 
tam tikras pilietines lais
ves, leido rinkti atstovus į 
Durną, Lietuviams grąžino 
spaudą, ir tt. Nes po to, 
caro valdžia tęsė savo prie
spaudą po senovei, kaip 
jai tiko, trėmė į Sibirą ir 
uždarinėjo į kalėjimus tuos 
kuriuos tik norėjo.

Šią visą vasarą iš Rusi
jos ėjo gandai buk sovietų 
diktatorius Stalinas rengia 
naują konstituciją.

Jill 11HU I - -.' I,' > ■ ■ Į Į 1:111J . J 1IH1 į. H . i, į I)11.11.11 i I i 1: ■ I ! i 11111111H ' 'I —,

vių gali prižadėti ir desėt- 
kus konstitucijų išleisti, 
bet jei norėsi būti dikta
torium, juo ir busi, nors ir 
turėsi savo pačius draugus 
ir bendradarbius paskers
ti, kaip Stalinas ir daro.

Ta pačia tvarka visi ki
ti kurie bus diktatoriaus 
malonėje, galės kitus visus 
persekioti, į Sibirą varyti, 
į kalėjimus mesti, vienu tik 
mažu prisikabinimu, “Pa
lauk, aš tau parodysiu! Tu 
fašistas!”

Taigi, Rusijoje pasiliks 
teroras, persekiojimas ir 
gal dar didesnis* žudymas. 
Buržujus išnaikinus, dabar 
reikia pradėti galabyti fa
šistus !

Na o iki bus sovietijoje 
ir

žmogaus į 
kaipo asmens nuopelno, ne1 
tautos. Taigi naziams čia 
visai nereikėjo kištis.

Už 1936 metus, taikos 
dovana teko .Argentinos 
užsienių reikalų ministe- 
riui Carlos Saavedra La
mas.

sau

ANGLIJOS BĖDA SU 
SAVO KARALIUM

Kaip šeimoje, jeigu sū
nūs ar duktė pradeda su
sidėti su netinkamu
draugu, tėvai, broliai ir se
serys prieš tai pakelia pro
testus, taip ir valstybėje, 
jei karalius susideda su ne 
sau tinkama moteria kyla 
dideli pasipriešinimai.

Ir viename ir kitame at
veju je, iškyla taip vadina
ma šeimos garbė, tradici
jos, viešai priimta moraly
bės taisyklė.

Nepersenai didelį skan
dalą sukėlė Rumunijos ka
ralius Karolis, kuris būda
mas vedęs su karalaite, ją 
pametė ir susidėjęs su pa
prasta piliete, gražia rau
donplauke Žydelkaite, ap
leido net savo sostą. Kiek 
vėliau jis sugryžo ir sostą 
iš savo sunaus atėmė.

Dabar Anglija turi bė
dos ir viešos gėdos del sa
vo senbernio karaliaus Ed
vardo VIII susidėjimo su 
Amerikiete gyvanašle, jau 
senstelėjusia, virš 40 metų 
moteria, kuri perleido jau 
du vyrus ir dabar prikibo 
prie karaliaus. Karaliui ji 
matomai patinka, ir del to 
visas pasaulis pletkavoja, 
o Anglija piktinasi.

Eina žinios kad del to 
pasiryžęs rezignuoti Ang
lijos ministerių kabinetas, 
kad Edvardas gali mesti 
karaliavęs, ir kad Edvar
do jaunesnis brolis- gali at
plėšti Škotiją nuo Anglijos 
ir pasidaryti ten karalium.

Keturi šimtai metų atgal 
vienas Anglijos karalius, 
Henrikas VIII, del savo 
perdidelio m e r g i šiškumo 
net atskyrė Anglijos kata
liku bažnyčią nuo Romos, 
kada popiežius atsisakė jo 
divcrsus tvirtinti.

Prancūzija pradėjo dery
bas su Suv. Valstijų 
riausybe del mokėjimo ka
ro paskolų 
dos valstvt 
jusios 1932 metai;

vy-

kurias Euro-
liovė mokė-

Dabar 
pranešama kad tos konsti
tucijos projektas esąs ga
tavas, ji užtikrinanti žmo
nėms asmeniškas laisves, 
ir t: 
linas šiose dienose labai iš
gyrė.

Komedijos: gausi tu iš 
komunistų kokias laisves 
ten kur jie turi galę!

Ir štai kaip pats Stali
nas tą savo konstituciją 
nuaiškina:

“Šis konstitucijos pro
jektas yra įtarimas fašiz
mo, nes jis aiškiai pasako 
kad socializmas ir demo
kratija yra nenugalima.”

Ką tas reiškia? Visai 
paprastai. Tą konstituciją 
pasidarė patys keli didieji 
sovietų carai kaip jiems 
patinka.

Visi buržujai Rusijoje— 
prieš ką buvo populiari š- 
kas nukreiptas obalsis lai
ke komunistų revoliucijos, 
— jau išnaikinti, išžudyti, 
ir ką nors vadinti “buržu
jum” skamba nusenusiai, 
kvailai.

Sovietų carai pasirenka 
sau naują baubą, įtikrina 
Rusijos mužikėlius kad vi
sas pasaulis yra “fašistiš
kas” ir kad pačioje Rusijo
je reikia bijoti, nekęsti ir 
persekioti “fašistus”. Žmo
nėms išleidžia kitokio pa
vidalo įstatymus, su neva 
pažadais “laisvių”: Viskuo 
gali but, nuo fanatiškiau- 
sio komunisto iki akliausio 
bolševiko, bet saugokis to 
paprasčiausio žodelio: “fa
šistas”: tas bus tavo pra
žūtis.

Tu gali prasižengti prieš 
kokį komisarą, ar nepatik
ti darbo užvaizdai, prasi
tarti į kokį valdininkėlį 
netyčia kokį “sukinsiną”, 
nepatiksi kokio komisaro 
pačiutei, arba gal perdaug 
kuriai patiksi, o su kita 
flirtuosi — ir tu fašistas.

Norėsi gauti aukštesnės 
vietos, už savo nuopelnus 
komunizmui, ir rasi drau
gu kurie pripažins kad tu 
tos vietos vertas, kitas ta
vo priešininkas, norėdamas 
tau kelią pastoti, paskelbs 
tave fašistu, rengiančiu są
mokslą, ir tavęs nėra.

Sugausi didesnį už save 
komisarą vagiant, jam iš- 
rodys kad gali ji įskųsti, 
jis apšauks tave fašistu, ir 
po visko.

Visokių visokiausių lais-

NUO KO DAUGIAUSIA 
ŽŪSTA AUTOMOBILIU 
NELAIMĖSE

Amerikoje aut omobilių 
nelaimėse kas metą žūsta 
po virš 30,000 žmonių. Su
skirstyta automobilių ne- 
lairnių priežastys šitaip:

Nuo pergreito važinėji
mo užsimuša 6,850, susižei
džia 134,300.

Važiuojant ne ta puse pavirtę, musų užrašyti žodžiai 
kelio — 3,470 užsimuša ir! atstovaus mus.
102,090 susižeidžia. Nors gal tai yra menkos svarbos, ir

Važiuojant kada kitiems kai kuriems gal atrodys^ tik moralizavi- 
reikia važiuoti per skers- mas, bet savo tulžies neišmarmėjus, man 
kelius, — 2,740 užsimuša ir norisi pabrėžti kad Lietuviuose yra daug 
159,220 susižeidžia.

Nuvažiuodami nuo kelių
— 3.820 užsimuša ir 57,120 
susižeidžia.

Galvotrukčiai važinėjant
— 2,740 užsimuša ir 55,300 
susižeidžia.

Belenkiant kitus važiuo-1 atgal ir klausė kame dalykas, 
jant į kalną — 930 užsi- pardavėjų atsakymas buvo šiokis: 
muša ir 32,820 susižeidžia, j lenta ar pranašystės knyga tai vienas ir 

-- tas pats tamstai. Kaip tu iš lentos nieko
Maskvoje, sovietų unijos i nesupranti taip ir iš knygos nieko nesu- 

kongrese, 1---- p—
griežti pasmerkimai Japo
nijos - Vokietijos sutarties 
prieš Rusiją. Karštose kal
bose Hitleris buvo išvadin-

v u kiečiu i -ocuiint: isgu -1 tas “kiaule” del to kad Flit- 
dę apie tokį Nobelio dova- peris vis svajoja apie už-

APIE RAŠĖJUS IR RAŠTUS

Rašo P. W. Urban.
Kas pasaulyje lieka, tai raštija—kad 

ji saugojama. Raštas pergyvena tautas 
ir liekasi amžiams, ir taigi kada vėjas per 
musų velėną pūs ir mes į dulkes busime 

yvens ir

“'fašistų”, persekiojimas 
varžymas turės tęstis.

NAZIAI KIŠASI KUR 
JIEMS NEREIKIA

Nobelio dovanos komisi
ja, už 1935 metų nuopelną 
pasaulinei taikai Nobelio 
dovaną paskyrė Vokiečiui 
Carl von Ossietzky. Tas 
Vokietis taikos skelbėjas 
tik nesenai buvo paleistas 
iš nazių kalėjimo už poli
tišką akciją, kuri nesutin
ka su nazių politika.

Vokiečiai Berline išgir

ą konstituciją pats Sta- nos paskyrimą jiems ne- grobimą Ukrainos. 
q einco rlitmnGP laimi ič- <!■>. r-,a:____ i_______ — idraugingų pažiūrų žmogui 

paskelbė jog “dovanos da
vimas garsiam išdavikui 
yra perdaug drąsus įžeidi
mas naujai Vokietijai.”

Nobelio dovanos skiria
ma už keletą pasižymėjimų 
kas metai, tam tikrų pas
kirų asmenų. Dovana yra

raštijos mėgėjų. Visi nori ateitį sužino
ti. Kartą tūlas Lietuvis čia Amerikoje su
siieško jo bendrovę kuri leidžia pranašy- 

Dažinojęs knygos kainą, jis 
Ir spė- 

pavidalo 
jis rašė 

Lentos 
“Ar

stės knygas.
išsiuntė pinigus ir laukė knygos, 
kite ką jam atsiuntė? Knygos 
lentgalį gražiai suvyniotą! Tuoj

buvo pareikšta prasi...."
Ar tai vertėjo ar tik perrašytojo bu

vęs darbas, kiek metų atgal pietvakarinė
je Pennsylvanijos dalyje per žmonės vei- 
kščiojo rankos rašto pilnas Šventas Raš
tas surašytas didelėje knygoje ir tai Lie
tuvių kalba. . Gal tos knygos dabar nei 
pelenų nėra. Keno ji parašyta, kur pa
rašyta, ir -kam ji buvo parašyta — nėra 
žinių.

Clevelande gyvena tūla p. Jankauskie
nė, kuri, sakoma, Anglijoje ar Škotijoje

Šiame kongrese Ukrainos 
kazokai 
pareiškė 
Stalinui.

per savo vadus 
savo ištikimybę

Equadore, Pietų Ameri
koje, praeitą savaitę pra
sidėjo sukilimas prieš dik
tatorių Paez.

n®

PAS KARŽYGIO KAPĄ
Ir žvelgiu aš į karžygio kapą. 
Ir taip gailiai ir karčiai skaudu: 
Ir beržai du liūdnai šakom's svyra, 
Ir tylu taip ir skaudžiai graudu.

Jis kovojo ir mirė garbingai, 
Kaip kad miršta didvyriai visi.
Ei, ateikit šion vieton ryžtingai!
Ei, prisiekit atkeršyt visi!

Ak, dabar taip retai kas ateina — 
Suvilioti turbūt jau kitais, 
Tik beržai du nuolat prie jo budi, 
Tik dar jie ašaroja rytais.

Dar ateina suvargus senutė, 
Ji pageltus, kaip nendrė sausa, 
Ir tylomis graudžiai ji čia verkia 
Kad jos žuvo paguoda visa.

Valandomis ji klupo prie kapo, 
Skrupulingai tvarkydama jį, • 
Ir suvirpa rauda beržų lapuos, 
Ji- ji tokia gaili ir skaudi. ...

“P. Tr.”) ' P. 8

DRAUGAI
Draugai kurie yra tikri, 
Visuomet buna atviri, 
Išreiškia mums jie visa tai 
Kas jiems tik rupi, paprastai.

Draugai kurie nėra tikri, 
Nebus niekuomet atviri:
Kalbės kaž kaip su slaptumu, 
Prigaus mus savo gudrumu.

Geriau be draugo pasilikt 
Ir priešą atvirą sutikt, 
Negu kad tokį draugą gaut 
Kuris nenor’ tikrai draugaut.
Tr>” Varguna.

rodos, “Žvaigždė”.
Nuo miegų atsipalaidojęs žmogus pa

gamina gerą ragalį, kas supuola su Nadu 
Rasteniu. Jis išsyk pasirodė dar jaunys- 

i bėję būdamas nemariu poetu. Daug eilių 
kuria ir verčia. Turi jis išvertęs Anglų 
kalbon “Anykščių Šilelį”, tik dar neat
spausdinęs jį, ir man teko kartą pavarty
ti tą jo vertimą, kuris yra taip geras kad 
geresnio negali būti. Vargiai butui Vysk. 
Baronas sukūręs nemirtini kurinį kad ne 
kunigystė, dar vargiau butų buvęs verti- 

imas atliktas kad ne darbštumas, uolumas, 
išsimokslinimas ir kantrybė Rastenio, ku
ris iš profesijos yra advokatas. Advoka
tai, labiau negu kiti, pakantrus nuobo
džiose bylose, taip pat ir gyvenime. Turi 

I jis Angliškai išvertęs ir Duonelaičio “Me- 
I tus”, tačiau jiems reikalinga dar šiokis- 
tokis apžibinimas. Jo “Varnas” vertas 
savo originalo. Lietuvių lyriką Rastenis 
geriau pažysta negu daugelis kitų.

Detroitietė Lietuvė, p. Bukonienė, Ei
senų užrašų knygų, kurias ji atsivežė

tą žmogų esant, t. y. kuomet “Vytautas” 
atmestas.

Lietuvai atsipalaidojus nuo svetimo 
jungo ir gyvai pradėjus kurti savotišką 
gyvenimą, daugelis dalykų per amžius 
svetimųjų pasigrobta, dabar ateina Į savo
tiškumą. Čia prirodau, štai, kaipo vieną 
pavyzdį Vokiečiu apysakėlę “Undinė”, 
kurią savo rinkinyje turiu, o kurią neti
kėtai atradau tūloje knygų krautuvėje ir 
nusipirkau, nors apnaudotą bet vertą de
šimtuko.

Šis veikalas yra verstas į Anglišką 
kalbą ir antrašte šiaip skamba: “Undine 
and other tales, bv De La Motte Fouque; 
translated from German by F. E. Bun- 
nett”.

Apie kitas pasakas nekalbėsiu, vien 
apie Undinę. Veikalo įžangoje telpa pa- 
gerbtinė eilė Undinei. Pati pasaka suka; 
si apie žveją, jo žmoną, ežere rastą Undi
nę, ir riterį. Visose vietose Undinė rišu
si su vandeniu. Jos globėjų norėtasi duo
ti. jai vardas Dorothea, reiškiąs Dievo do
vaną, bet Undinė nekeitus savo pavadini
mo gauto nuo tolimai gyvenančių tėvų.

Senis žvejas šneka: “Ogi Undinė tai 
visai pagoniškas vardas, jokiame kalen
doriuje nerandamas, ir mano eita teirau
tis pas kunigą, kuris nenorėjo nei išgir
sti vardą Undinė. ...”

Undinė parašyta gal apie 1813 metais, 
tačiau jos tikra versmė nepažabota, o už
tylėta, regis, Vokietis pasigrobdamas Un
dinę iš užgniaužtų ir prispaustų Žemai
čiu, manė kad niekas o niekas apie jos 
pa ėjimą nesužinos ir palaikys tikrai Vo
kišku. Taigi sakau, Undinė imta iš Lie
tuvių, vardu ir gal kai kuriomis pasakos 
dalimis.

LIEPOS ŽIEDAI — VAISTAS
Paprastos liepos žiedai kartu su prie 

žiedelių pailgais lapeliais Lietuvoje ren
kami dideliais kiekiais, džiovinami ir par
duodami gana brangiai. Vaistinėse lie
pos žiedai vadinami Flores tiliae. Jie 
yra tikras vaistas.

Liepos žiedai visų geriami arbatos 
pavidalu nuo peršalimo, vandens ligos ša
linimui, prakaito sukėlimui ir “kraujui 
valyti”. Arbata, išvirta iš 1 šaukštuko 
sausų žiedų, 1 stiklinėje vandens, geriama 
paprastai prieš gulant. Po arbatos, rei
kalinga ypatingai saugotis kad kambary
je oras nepertrauktų.

Liepos žiedai buna geri tik vieną me
ne ilgiau.tą,

I ri 
su savim iš Lietuvos būdama dar mergi
na. Šios knygos turi įdomių Lietuviškų, 
Lenkiškų ir Rusiškų dainų ir eilių, kurios 

į gal ir retas. Ponia Bokunienė turi gerą 
palinkimą muzikai. Šalip to, ji kalba ke
letą kalbų, eiliuoja, ir užsiima muzika.
Tose knygose randasi ir rašėjo Prano Ba
joro pirmieji eilių kuriniai. Matomai, 
Lietuvoje jo buvo padabota dabartinė p. 
Bokunienė. Pasėkos to buvo, jis parašė 
šiek gražių poemų pašvęsdamas jas savo 
tuometinei meilužei. Jos biskelį nevykę, 
tačiau gražios užtai kad jomis išreiškia
ma kilnus poeto jausmas savo padaboti- 
nei.

Su naujais 1937 metais V. Finadar 
{Zereni-Beliajus išleis žurnalą Angliška 
kalbą, pavadintą “Concord”, kuris bus pa
švęstas padėjimui įkūnyti pasaulyje visuo
tiną brolybę delei pasiekimo tarptautinės 
sandaros. Šio Ghicagiečio darbas bus at
gręžtas diskriminuoti mėgstantiems ir eis 
prieš visokią priespaudą. Turinys susidės 
iš žinių apie netoleranciją ir persekioji
mus, taipgi bus humanitarinis skyrius. 
Bus talpinama ir apysakų tinkamų šiokios 
spalvos žurnalus. Ir tt. Mes Lietuviuo
se p. Beliaujų pažystam kaipo Vytautas, 
bet jis tik raidę V. to vardo rašosi ketin- i 
damas leisti “Concord”, o pilnai padeda! 
Finadar, kaip jo* gal norima vadintis. Joj 
išsiuntinėti aplinkraščiai parodo visai ki-

K A LBŲ IŠSIPL ATIMA! AS
Labiausia išsiplatinus kalba yra Ki- 

kalba. Ją vartoja 435 milijonai žmo- 
Žinoma, ji turi savo paskirus dia- 

kaip ir kitos kalbos. Indų kalbą 
vartoja 330 milijonų, taipgi su dialektais. 
Anglų — 180 milijonų žmonių; Vokiečių 
— 120 milijonų: Rusų — 90 milijonų; Uk
rainiečių — 35 milijonai; Prancūzų — 60 
milijonų; Ispanų — 55 milijonai; Italų— 
40 milijonai; Portugalų — 30 milijonų.

nu 
nių 
lektus,

Karalienes Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Superior Ave. _ _ . ' Cleveland, Ohio6820
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SPRAGILAS

TETULĖ TURI TIKRĄ 
“GUD TAIM” KLUBO 

VAKARUŠKOSE
Eidamas Į Lietuvių salę 

aną vakarą, pažiūrėt kas 
gaus Piliečių Klubo vaka
ruškų dovaną, sutinku gat
ve bėgant draugą Stepą su 
didele iškaba. Prieinu ar
tyn, žiuriu jis dar turi pri
sigrūdęs pilnus kišenius 
plakatų.

— Ką tu čia turi, Ste
pai, ir kur neši? — sakau 
aš.

— Žiūrėk, drauge, aš pa
dariau didelę “sainą” apie 
diskucijas, nešu prikalt ant 
salės. Visas miestas ma.- 
tys tą sainą ir susirinks 
ant diskueijų, — sako jis.

— Pirmiausia, Stepai, aš 
noriu pataisyt tavo kalbą. 
Tu sakai, užkalsi savo “sai
ną” ant salės. Jeigu ant 
salės užkalsi, jos niekas ne
matys. Sakyk: “prie sa
lės”. Ir “ant diskueijų” 
niekas nelipa, tik eina pa
siklausyt diskusijų, — sa-

— lu su ta savo fašistiš
ka kalba lendi. Kaip mes 
seniau išmokom Lietuviš
kai taip mums ir gerai. 
Ale pamatysi, drauge, ko
ki stebuklą ši saina pada
rys: kai prikalsiu prie sa
lės iš lauko, tai sutrauks 
ant Lietuvių salės visus 
žmones diskueijų pasiklau
syt, — sako jis.

— Dar vieną klaidą pa-

darei, Stepai. Netaisykliš- 
ka sakyt, “Publika susirin
ko ant salės”. Reikia sa
kyti: i salę. Juk nesakai 
kad “žmonės suėjo ant 
bažnyčios”, bet “i bažny
čią”. Tas pats ir su sale: 
visi eina Į salę, ne ant sa
lės, — sakau aš.

— Ale man lengviau pa
sakyt “ant salės”, ne “i sa- 

I lę”, tai aš ir kalbėsiu kaip 
I man patinka, — sako jis.

— Stepai, negerai darai 
i jeigu žinodamas kad klys
ti ir vistiek spiriesi daryti 
klaidą, — sakau aš.

— O iš kur tu išmokai 
tikrai kalbėt, ar ne iš Kau
no fašistų? — sako jis.

— Tiesa, iš tų žmonių 
kurie Lietuvoje pasišventę 
musų kalbos gryninimu ir 
taisymu. Musų kalba bu
vo užteršta Rusiškais ir 
Lenkiškais žodžiais ir ter
minais. Dabar juos kiek 
galima prašalino. Bet pa
rodyk ką ta tavo “saina” 
sako, — sakau aš.

— Ką čia, drauge: ne
svarbu; nenoriu išvyniot; 
tai tik nurodymas diskuci- 
jų dienos, valandos ir vie
tos, — sako jis.

— Diskusijos bus mano 
su tavim, tai nori pagelbėt 
ir “sainą” .pakabyt, — sa
kau aš.

— Nereikia, drauge, aš 
vienas tą atliksiu, — sako 
jis-

— Na tai nors parodyk, 
ir aš eisiu sau. Dar i salę 
eiti peranksti, — sakau aš.

Ir pagriebęs iškabą už 
galo, atsivertę žiuriu.

Žiuriu ir matau: ištepta 
raudonom raidėm, su daug 
gramatiškų klaidų, ir pa
sakyta: “Diskucijos i kū
rės yšauktas Dervos ri- 
daktaris”.... Tuoj ištrau
kiu iš jo kišeniaus ir pla
katą, ir ten pripėckiota 

! buk Į šias diskusijas šau- i 
. kiamas ir dalyvaus “Dir- ;
vos” redaktorius.

— Kokią 11 čia kiaulys- : 
tę darai? Juk diskusijos ’ 
bus mano su tavim, o ne i 
tavo su “Dirvos” redakto
rium, — sakau aš. i

— Ale mes keli draugai

DIRVA

tinka-
Poni Tetulė

pasitarėm ir radom 
miausiu šitaip sainą išra-

salės vedėjams kad neduo
tų tau tokio apgavingo 
šposo krėst. O su tavim 
pasimatysiu diskusijų va
karą, — sakau aš.

Ir mudu persiskyrėm.
Užėjau dar i “Dirvos”

Į redakciją, pasakiau apie tą 
I draugo Stepo šposą, pasi
juokėm, ir paskui nuėjau 
i salę pažiūrėt kaip eina 

i vakaruškos.
Žiuriu ir stebiuosi. Sa

lė pilna žmonių, šoka, su
kasi visokias polkas ir ki
tokius patrepsimus. O kas 
šoka? Jaunimo visai ma
žai matyt, ir tie pasieniais

prantu kad dar rengiesi il
gai gyvent ir nuolat čia j 
lankytis, — sakau aš.

— O kur kitur mes Lie
tuviai pasidėsim jeigu čia 
nesueisim. Tuoj vienas kito 
nepažintume, jeigu ilgiau 
nesimatytume. Ai- skaitei, 
vaikeli, “Dirvoj” buvo ra
šyta kad šioj salėj rodys 
Lietuvos paveikslus net du 
vakaru. Sako, parodys ir 
musų žinomas vietas, 
siu pasižiūrėt, — sako

Ei-’ 
ji- :

dis- jSeka: Gerb. Spragilo 
kusijos su draugu Stepu.

šyt, kad daugiau žmonių i stovi ir vepso. Didžiausią 
patraukus, — ‘sako jis. ‘ “gud taim” turi senieji, se-
- Matai, Stepai, tu kar- ™ Klyvlando . Lietuvių . ko- 

tu esi ne tik veidmainių ir 
darbininkų išnaudotojų rė
mėjas, bet ir pats esi ap
gavikas. Nori svetimu var
du žmones sutraukti tavo 
kvailysčių klausyti, i 
gerai žinai kad niekas ne- j

i “gud taim” turi senieji, se
ni Klyvlando Lietuvių ko- 

| lonijos stulpai, pilioriai ir 
patriarkai su savo šonkau
liais, su savo draugais ir 
draugėmis čia, ir parapijo
nais iš Lietuvos. Visi geri 

ivrntvt ‘ patriotai Lietuviai, atėję 
" I paremt Lietuviu sale, tą 

ateis klausyti tavęs tai su- bešališką Lietuvių pastogę, 
. 47 1 m cnirnlno įminatarei panaudoti tokią ap- j 

gavyste. Juk žinai kad re
daktorius Į tavo diskusijas! 
neis ir su tavim nedisku-1 
suos, — sakau aš.

— O kodėl jis negali at
eit kada mes ji 
— sako jis.

— Todėl kad 
“mes” kurie su 
kiaulystę sugalvojo yra la
bai žemo proto, nedori nu- 
smukėliai, kurie dasilei- 
džiat visokių suktybių ir 
prigavysčių. Kitados bū
davo kunigus ir vyskupus 
šaukdavot Į savo “diskuci
jas”, kad atėję prirodytų 
jums ar yra Dievas, o kai 
tie jūsų iššaukti žmonės 
neateidavo jus sau vieni 
nubalsuodavot kad Dievo 
nėra, ir viskas. Aš einu su 
tavim Į diskusijas, del to 
kad aš esu toks pat darbi
ninkas kaip tu ir žinau vi
sas tavo klastas. Mesk tą 
iškabą ir plakatus, jeigu 
ne tai ir aš neisiu su ta
vim Į jokias diskusijas, — 
sakau aš.

— Ale, drauge, jau pi
nigai užmokėti, — sako jis.

— Vistiek, aš pasakysiu

šaukiam ?

tu ir tie 
tavim šia
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gaunama muzika ir dainos 
taip kaip jų kūrėjas norėjo 
klausytojams perduoti.
Kreipkitės Į šią parduotuvę 
ir reikalaukit CROSLEY.

rasit savo namams reikalingų visų kitų papuošalų

Šie nauji 1937 CROSLEY 
Radios turi tokių naujų ypa
tybių kad beveik netikėtina. 
Naujausias dalykas yra tai 
Auto-Expressionator, kuriuo
Taipgi šioje didelėje krautuvėje
ir baldų. Lietuviams parduodama lengvomis sąlygomis. Kainos visiškai prieinamos.

R

| 6S00 Superior Ave. Krautuve atdara vakarais į

i kur visi ir sutelpa, kurie 
nori sutilpti.

Geriu stiklą alaus 
rausi po šokančius.

I žiuriu ir matau:
Mano sena tetulė, 

bus su savo kaimynu, taip 
pat žilu senuku, kad dro
žia polką, iškaitus, parau
donavus.

Pasibaigė muzika, tetu
lė nuėjo su savo kaimynais 
ir kaimynėmis prie stalo, 
užsisakė alaus ir visi ge
ria.

Einu pas tetulę ir užkal
binu :

— Sveika-gyva, tetule. Ir 
tu atėjai išlaimėt krūvą pi
nige Klubo vakaruškose? 
— sakau aš.

— Kodėl ne, vaikeli, pi
nigas vis pinigas. Ar aš 
nesu salės šėrininkė? — 
sako ji.

— Tas labai gerai, tetu
le. Ar jau senai Į knygą 
pasirašei? — sakau aš.

— Kokią knygą? Kam 
man rašytis? O prie to, 
žinai, vaikeli, aš labai sun
kiai savo vardą sukrevezo- 
ju, — sako ji.

— Jeigu Į knygą nepasi
rašei, nelaimėsi nieko, — 
sakau aš.

— Tai kas čia do trik- 
sas? Aš šią salę visada re
miu, dar man reikia pasi
rašyt vardas Į knygą? Juk 
mane visi gerai pažysta, ir 
klubo pirmininkas Muliolis 
ir visi kiti, — sako ji.

— Kad tu, tetule, nesu
pranti: pasirašius Į knygą, 
tuo paskirta tau numeris, 
tuos numerius paskui trau
kia, ir iš jų sužino kas lai
mėjo, pažiurėjus i knygą. 
Jei tavo vardo knygoj nėra 
tai tu ir negali tikėtis nie
ko gauti, — sakau aš.

— Jeigu taip tai ir aš 
pasirašysiu, — sako ji.

— Tetulė, mėgsti šokt, 
Lietuvoj buvai gera šoki-1 
kė. Dar neužmiršai, šokit 
kaip jauniklė, — sakau aš.

— Vaikeli, kas man ru- j 
pi: senis dirba, po darbo 
namie guli, vaikai apženy- 
ti ir savo vaikus turi, o 
pasišoki tai net smagiau 
ant širdies, — sako ji.

— Matau, tetulė turi tik
rai smagų laiką šiose vaka
ruškose. Jus seniai užiat 
kad net grindys braška, — 
sakau aš.

— Dieve duok sveikatą 
tam “Dirvos” redaktoriui 
kad pernai sumanė sudėt 
naujas grindis šiai salei; 
ant anų senų grindų šo
kant butume kojas išsisu
kę. Gerai butų kad patai
sytų ir išgražintų tą užpa
kalinę Klubo saliukę: ten 
tamsu, purvina ir negra
žu. Vyrai su'skrybėlėm dr 
kepurėm vepso, nesupran- 

j ta kad reikia savo tautiš- ;
ką vietą pagerbt. Juk čia ; 
ne tvarktas, bet žmonių ; 

! pasilinksminimo ir susieji- ; 
mo vieta, — sako ji. :

— Iš tetulės kalbos su- :

ir dai-
Nagi

susiki-

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 
aukštesnes. Mano speciališ- 
kūmas receptai, kuriuos iš
pildau atsakančiai.

Andrew A. Yeager 
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVE.

KAIP JŪSŲ SVEIKATA?
Pertankiai mes užleidžiam sa

vo sveikatą, savo didžiausi tur
tą. Ar jaučiat nuvargęs, silp
nas, svaigstat, ar nervuotas?

Naudokit

MONASTERY
šaknų ir žievių Arbata

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

P ATRIA TRADING GO.
5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

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

Aptieka
Cleveland, 0.

ENd. 8534

augiai garadžiuje laike su- 
mbažiau myliu, nes aš važinėjau

Mano sutaupyti pernai pinigai 
progos Įmokėti daugiau nauja

“$50 Daugiau Gavai negu Aš, įmainant 
Kaip tas Atsitiko?”

“Priežasčių daug, Tarnai. Žinau, mes abu turėjom to paties 
išdirbinio, to meto ir to modelio karus—bet svarbiausia prie
žastis buvo musų karų užlaikymas.
“Matai, aš nevažinėjau savo karu Į ofisą kasdien. Aš neiš- 
stačiau jo tiek daug saulės karštyje, arba šaltyje žiemos me
tu. Karštis ir šaltis gadina išviršinę išvaizdą. Mano karas 
niekur neapdaužytas, kaip tavo, tankiai ji bevažinėjant. To 
pasekmė: pardavėjas turėjo nuimti tau $50 daugiau nuo mai
nais duodamos sumos, nes jam daugiau atsieis sutaisymas ta
vo karo į tokį kad galėtų vėl parduoti.
“Mano gi karas buvo laikomas 
sigrudimo trafiko ir padarė 
gatvekariu reguliariai.
“Ir štai svarbiausia, Taniai, 
gatvekariu važinėjant davė
perkant. Tas sumažino mano mėnesinius mokesčius taip kad 
aš lengvai galiu juos išsimokėti. Paklausyk, Tarnai, važinėk 
gatvekariu pats. Galėsi daug ko nusipirkti už tuos $200 iki 
$250 ką sutaupysi kas metą. Tai lengvas taupymo būdas.”

LAIMĖKIT SAU ŠIAS DOVANAS
Dalyvauti gali kiekvienas išskyrus Cleveland Railway Com
pany darbininkus. Kas mėnesį geriausi laišką parašęs gaus 
keturių savaičių transportaciją — keturis $1.25 Savaitinius 
Pasus. Taipgi bus duodama keturių savaičių transportaeija 1 
už bent kitą kurį laišką kuris tiks spausdinimui, nors nebus 
mėnesinių laimėtojų tarpe. Sąlygos: (1) Jus turit aprašyti 
kaip tikrai sutaupot pinigus važinėdami reguliariai gatveką- 
riais; (2) Laiškai neturi būti ilgesni kaip 100 žpdžių. Adre
suoki! laiškus į The Cleveland Railway Company, 600 Mid- / 
land Building.

(Atsitikime dvigubo supuolimo dvi dovanos bus duodama.)

RICHMAN
Avalų Taisymas

Trys darbininkai dirba mano Įs
taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbą avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stipria oda ii- atsakan
ti ' 'darbą. (50)

Keller Shoe Repairing 
7921 SUPERIOR AVE.

❖ Henninger’s į.
ART STORE *

Pasirinkit savo Kalėdines dova->> 
ą. nas anksti. Mes turime puikių!-. 
X pasirinimui rąžančių, stovylėlių,$ 
f kryželių ir kitų religiškų daly-* 
-Į- kų. Daugybe Kalėdinių kortelių^ 
Xsu religiškais vaizdais. Taipgi^ 
X darom paveikslams rėmus. £ 
X HENNINGER’S ART STORE J 
ž 8809 SUPERIOR AVE.

_'Wii!iiiii»Hin:niiiiiiiiiiiiiii:iiini:iiinuiii»iiiiiiiiiiiiuiuiiiiuuiiiiiiuuiniinii»niiiiiiiiini:ii»;iF

Phone Endicott 9512

Į MOLTHER ELECTRIC I
SERVICE

Starteriai ir Generatoriai | 
Automobilių Armatūros

Apvyniojimas
Naminiai Padargai

8009 Superior Ave. 
Ineiga iš E. 80th Street

i Ateina KALĖDOS t
j; Pirkti deimantų, laikrodžių, lai- * 
J krodėlių ir Įeitų brangmenų krei-
X pkitės į seną Lietuvišką vietą. Y 
J Pirmos rūšies laikrodėlių taisy- Y

tojas. -Į-

X JOS. KONECNIG £
X T
.-. 6-107 Superior Ave Cleveland Y

Siuva

Amerikos
Puikiausius
Pigia Kaina

Rubus
Visi

RipHMĄN BROTHERS
RUBU SIUVĖJAI NUO 1879

TRYS CLEVELANDO PARDUOTUVĖS
736 Euclid Ave.

5716 Broadway
Broadway parduotuvė atdara Antradieni 

Ketvirtadienį iki 8 Vakare 
. ir šeštadienį iki 9 Vakare. '.

Prospect, cor. Ontario .
A.

ii-
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1937

ELEKTRIŠKAS LAIKRODIS

ir Lietuviškas šventes.
DAUGYBĖ KALENDORIŲPASIRINKIMUI YRA ŠI

..i

--4

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą
Užsakymą siųskit antrašu:

.15
_16
-17
-18
-19

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
.iiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitii,

Šventoji šeima
Nekalto Prasidėjimo
Angelas ir Vaikučiai
Šv. Terese
Kristus ant Vandens
Šv. Juozapas ir Kristus

Jauna Ukninkč
Gražuolė prie Ežero
Mergina su Rože
Vaikučiai Važiuoja 
Vaikučiai su Paukščiais

-20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų
Lietuvos Karys ir Letuvaitė
Lietuva ir Karžygis
Vytauto Prisieka 
Graži Indijonč Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai

.21
-22
-23
-24
-25
_26 Birutė (su daina)
_27 Gražuolė su Šunim
-28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

—6
_ 7 Šv. Antanas

___ 8 Kristus Kūdikis su Angelais
_-,_9 Kražių Skerdynė
___ 10 Mergaitė su šunim
___ 11 Darius ir Girėnas
___ 12 Moteris su Liet. Vėliava
___ 13 Visa Lietuva (su žemei.)
___ 14 Prez. Roosevelt (naujas)

ANTRA DOVANA

Vals.

tam kuris šio Vajaus begiu užrašys “Dirvai” 

daugiausia Naujų Skaitytojų.

. ,r. i::’Ii:;■■ ■>»,,—

vardas

Amerikos Darbo — Benius Firmos 
17 akmenų — Naturalio Aukso apirankis 

$25.00 VERTĖS

DIRVOS' 1937 IM. VAJUS!
Laimėkit sau RADIO arba kitas puikias dovanas!

Clf VEUNKCUMS NULINI.r

Visi Kurie išsirašys “Dirvą” pilnam metui
mokėdami $2.00 gaus puikų
1937 Kalendorių Dovanų

Kurie mėgsta turėti elektrišką laik
rodi, gali užsidirbti sau ši puikų 

elektra varomą laiko rody
tojų — irgi tiktai už 5 

naujus skaitytojus.

KIEKVIENAS LENGVAI GALI GAUTI- 
SAU ŠITĄ REIKALINGĄ LAIKRODI

'l|||IllllllllllllllllIlllllllill!lllimillllil!JIIIIIIIIII!IIIIIIIIIillllflllHIIIIII!llllllilllllllllV

Dideli, puikus sieniniai kalendoriai, rodanti svar
besnes Amerikoniškas

i ‘ 40 f

fee

-Va V " 
. . w •»r«
k B I G B E N 
gitu.

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

Penkis Naujus Metinius Skaitytojus!

asr NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00.

Vardas (pilnai) Mokėjo ?.

A d r. Miestas

Kalendoriaus num.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio I

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis

AUKSINIS RANKINIS LAIKRODĖLIS

i

Stokit darban T U O J A UI SVARBU! Kurie manot stoti i Vajų, tuoj rašykit Administracijai 
paklausimą apie sąlygas, ir pradėkit siuntinėti savo draugų ir pažystamų 
antrašus, kurie galėtų tapti skaitytojais. Mes jiems pasiųsim “Dirvą” susipažinimui.

Aprūpinki! savo draugus ir kaimynus “DIRVA”
'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©©.©..©©®®©®©©.©.©®©®@®®®@®©©®®®©©©®©©©©©©®©®
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1430 STAND 
Ofiso Telef.

Norėdami pig 
šaliniuose micst 
kainą. Taipgi 
riausį patarnavii 

I Perku ir pardi 
mo mortgečio.

J kites į mane tek
______________

Siiiiinnniiini’.iiiuiiii 
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s nių pervežiim
: gos. žemiaus
: sirinkimo. R<
j Liti 
j 6621 Edna Avt 
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LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO IŠKILMINGAS
10 METŲ SUKAKTIES BANKETAS

Lietuvių Moterų Klubas su
rengdamas savo dešimties me
tų sukakties paminėjimą pa
siekė, taip sakant, pačias Cle- 
velando aukštybės. Niekad iki 
šiolei jokia Clevelando Lietu
vių 
taip aukštai pakilti kaip šių 
Moteli] Klubo sukaktuvių at
veju. Tie kurie dalyvavo turė
jo nepaprastai puikų laiką, ką 
liudija išsiskirstymas net apie 
4 valandą ryto!

Kur tas banketas įvyko ? 
Nagi 14-tame aukšte, Cleve- 
lando gelžkelių stoties — Ter
minai Tower — bokšte.

Ir tai dar ne viskas pasaky
ta: Moteni Klubo narės, jų vy
rai, draugai ir svečiai puotavo i 
puošniose patalpose Clevelando 
Prekybos Rūmų (Chamber of 
Commerce) patalpose. Ir ant 
to visko reikia pridėti kad vi
si jautėsi kaip namie!

Puošnios sales: valgomasis 
kambarys, šokių salė, pasisė
dėjimų kambariai, su pilnomis 
sienomis didelių piešinių, dau
gybės buvusių ir dabartinių 
Clevelando įžymiausių piliečių, 
iškabintų ten todėl kad jie kuo 
nors dideliu ir naudingu prisi
dėjo prie savo miesto ir žmo
nių gerovės, jauteisi lyg kokia
me muzejuje. Juodukai patar-1 
nautojai visą naktį trusėsi apie 
Lietuvius, kurie didžiausią da
lį tos nakties sunaudojo pasi
linksminimui. Iš tų aukštybių 
matėsi visas miestas, naktyje 
paskendęs, su žiburiais lyg 
žvaigždėmis mirgančiomis vi
somis pusėmis, su žmonėmis 
kaip skruzdėmis mažyčiais, bė
ginėjančiais, vaikščiojančiais 
po nušviestą Public Square ii

grupe nebuvo bandžius

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

kerai įrengtą Jewelry parduotuvę 
matysit deimantų, laikrodėlių ir 
laikrodžiu, ir pažvelgkit į musų 
optišką skyrių. Mes taisom laik
rodėlius. Musų vardas reiškia 
pasitikėjimą ir prielankumą mu
sų svečiams.

A. T. Hueter
DIA M ON DS-J EW ELR Y 
8513 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

daugybę nenušviestų gatvelių 
ir pakampių, kur tik blogos 
valios žmonės mėgsta slampi
nėti. Tiesa, tų tamsių kampų 
iš tokios aukštybės negalima 
buvo Įžiūrėti, bet gerai žinom 
kad taip yra...

Ponių ir panelių puošnios 
suknios visiškai pritiko tokiai 
didingai patalpai, kur posė
džiauja ir puotauja tik patys 
didieji Clevelando žmonės ir 
jų svečiai, kada tokių į Cleve- 
landą užvažiuoja. (Tik musų 
vyrai kodėl tai varžosi nuo ge
resnio, tokiai pramogai pritai
kyto pasidabinimo.)

Programas
Kadangi i banketą tikietaš 

' buvo du dolariu ypatai, tai ne
visi pajiegė dalyvauti, o buvo 
tokių kurie atsisakė tik todėl 
kad jie nemėgsta tokių puoš
nių pramogų, nors kišenius 
pavelija. Suprantama, tie gai- Į 
lėsis nedalyvavę. Taigi, sve
čių buvo apie šimtas, kurie tą ! 
naktį “iki gaideliu” išnaudojo! 
maloniam ii' draugingam pasi
linksminimui. Visi pasidarė I 
kaip vienos šeimos vaikai.

Prieš banketą, susirenka’.!-į 
tieji ankstyvesni svečiai ture-[ 
jo laiko išdidžiai pasivaikštinė
ti po tas puikias salės, užiman
čias visą 14-tą bokšto aukštą. ! 
Valgiai pradėta duoti Į stalus 
apie 9 valandą vakaro. Paval
gius, Klubo pirmininkė, Ona j 
Mihelichienė, kuri tose parei-J 
gose tarnauja nuo pat Klubo 
susiorganizavimo, pradėjo pro
gramą. Pirmiausia ji persta-[ 
tė šešetą Klubo pačių pirmu-1 
tinin 
šiame 
kaipo pirmininkei, 
buvo įteikta 1___
rašoma plunksna ir

Kalbėtojus Ų 
statė sekančius;: 
tienė, 
Klubo organizatorių-sumanyto- 
ju. Po jos, “Dirvos” redakto
rius K. Š. Kailius, paskui se
kė Adv. A. Montville. Supa
žindinimui buvo perstatytas 
Akiono Jaunimo Draugiško 
Klubo narys ir veikėjas Petras 
Hollišius. Po jo vėl sekė kal
ba Ohio valstijos legislaturos 
atstovo Jono T. DeRighter ir 
Adv. John L. MiheĮic.h. Tuo 
svečių kalbos ir užbaigtos.

Toliau, pirmininkė perstatė 
svečiams dabartines Klubo val-

originalių narių, kurios i 
bankete dalyvavo. Jai,1 

' ’, nuo Klubo į 
Įteikta brangi dovaną, 

r paišelis, ; I 
pirmininkė pel- 

Ona Pečkai- 
viena iš pirmirtiniausiij

dybos nares: I. vice pirminin
kę p. Marcelę Montville; IT v. 
pirm, p-lę Eleną Pečkaitis: 
sekretorę p. Adelę Primosch; 
iždininkę p. Luizienę; iždo 
globėjas, Oną Karpienę ir Sue 
DeRightcr.

Pagaliau, perstačius šio ban
keto rengėjas, pirmininkė pa-! 
sakė platesnę kalbą pati, nu
šviesdama Klubo istoriją, vei
kimą, gyvavimą ir tikslus.

Kaip žinoma, Lietuvių Mote- j 
111 Klubas iš pat pradžios savo | 
gyvavimo gelbėjo daug Lietu-1 
Vertis moterims patapti Ameri
kos pilietėmis, rengė pamoki
nančius paskaitų vakarus, už
siėmė šelpimu biednų Lietuvių 
vaikų laike depresijos, žymio
mis pinigų sumomis prisidėjo 
prie rėmimo 
rinio Darželio, daug dirbo pa-: 
rengime Dariaus ir Girėno iš-į 
leistuvių banketo kada jie bu
vo atsilankę Clevelande, ir tt.

Organizacija kuri neturi jo
kių pašalpinių užduočių savo j 
narėms, kurios narės nuolat 
susirinkdamos namuose vienos 
pas kitas daug laiko praleidžia 
lengvam pasilinksminimui ir 
pasivaišinimui, bet taip pat 
žymiai prisideda prie visuome
niškų darbų, 
bimo, 
lauke 
dos.

Jeigu 
sitvėrus 
mo pagrindais užmiršta 
biausią užduotį — visuomeniš 
ką darbą, ji yra medis be vai 
siaus il
gy venini e 
rint kaip tokios organizacijos 
nariai apie ją mano.

šio 
narių 
Įima sakyt yra visai maža gru
pė, bet jų darbai už Klubą 
garsiai kalba. Koresp.

ir
iš

ViETiNES ZiNiOS j
DARŽELIO BANKE

TAS, BAZARAS
Clevelando Lietuvių Darže

lio Sąjunga rengiasi prie elide- \ 
lio banketo, kurio kiekvienas 
centas eis Darželio likusių sko
lų apmokėjimui.

Banketui diena jau paskii'- 
ta — Sausio 17-ta ii’ vieta — 
šv. Jurgio parapijos salė. 
. Kas ypatirgiausia tai šiam 
banketui visus valgius pasiža
dėjo duoti valgomų 
krautuvės savininkas 
Blaškevičius.

Lietuvių Kultu-! kit: vienas musu biznierius 
tinka pavalgydinti armiją 
apie 500 vietos Lietuvių, 
rie prijaučia Darželiui ir 
rie sutiks tam banketui auko
ti iš savo kišeniaus dolarinę.

Nei vienas vietos Lietuvis i 
neturėtų atsisakyti nuo pirki
mo tam banketui tikieto, nes 
tai bus tiesioginė jūsų auka: 
Darželiui — ir tai gal bus vie-! 
natinis jūsų- 1937 motais Dar
želiui skirtas dolaris! Kas gi 

Į vienas dolaris į metus tokiam 
garbingam musų tautiniam į 
reikalui kaip Darželio paremi-1 
mas.

Tikietus banketui jau dabar! 
galima gauti pas komisijos na
rius, pas Darželio iždininką P. 
P. Mulicli, pas sekretorių K. j 
S. Karpių.

Toliau, Darželio Sąjunga nu
tarė rengti Darželio naudai di
delį bazarą ir Vasario 16-tos 
paminėjimą. Tai taipgi bus 
kas nepaprasto, apie ką suži-: 
nešit vėliau.

daiktų 
Juozas 

Tik įsivaizduo- 
su-1 

iš I 
ku- :

verta pager
to Moterų Klubas su
kalbėtoji] ir iš spau-

kokia organizacija su- • 
panašiais draugingii-

svf>r-

musų Lietuviškame 
nereikalinga, nežiu-

Klubo
apribotas, ga-

Lietuvių Moterų 
skaičius

DYKĄI PAMOKOS 
MOTERIMS

Federate Suaugusių Mokykla 
atidaro dykai moterims pamo
kas apie valgių gaminimą po 
vadovybe Miss Buntzel. Vi
sos Lietuvės kviečiamos atši
lai kyti Į šią valgių gaminimo 
pamoką Lietuvių salėje, 6835 
Superior avė. Kiekviena virš 
16 metų amžiaus moteris gaii 
įstoti nemokamai. Motinos at- 
siveskit savo dukteris. Plates
nių informaci jų apie tai klaus
kite parašydamas kortelę:

Conrad S. Bock, Supervisor 
503 Board of Education Bldg. 

Cleveland. O.

ŽIURI 1G0 METŲ 
ATEITIM

SANTA CLAUS ŠYMET LINSKTA PRIE 
VISKO ELEKTRIŠKO

išValgi galima pasigaminti su 
pagalba elektros, tokiu kilnoja
mu elektrišku pečium kaip vir-

Rašo Christine O. Collcnrter

šiijc matote. Jis bus viena 
tinkamiausių dovanų jūsų i 
mininkei šventėms.

šreiš-

kamba- 
priduotų

Kumpiai iš Lietuvos 
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės — 
J. Blaškevičius, I 168 E. 77 Street 

Kampas Do-pald Avenue

LYROS CHORO 
VAKARAS

Praeitą sekmadienį, 
vių salėje Lyros Choras 
du veikalu 
mas” 
tis”. 
kiai.

Lietu- 
atatč 

‘Penktas Prisaky- 
ir “Concilium 
Po program o buvo

Faculta-
f'.O-

RENGKITĖS PAČIAIS GERIAUSIUS’

Naujas Didelis Pasirinkimas 
Žieminiu Vilnoniu Musų Siuvykloje 

$16.60 
gatavai 
pasiūti

S3.75

$21.50 
pasiuvami 

į mierą

SIUTAI
OVERKOTAI

$3.75 Likusių galų Kelnės — Pasinvamos i mirta

“Tikrai Geriems Rūbams” 6113 ST. CLAIR AVE.
Vincas Brazis, Savininkas

GRYžO Iš FLORIDOS
Praeitą šeštadieni gryžo iš 

“rojiškos šalies’’ Floridos trys 
Clevclandietės: Ona Markevi
čienė, Bertha Veličkiene ir Ele
na Urbšaitiene, kur jos pralei
do tris savaites laiko ir turėjo 
puikią atostogą. Kelionę atliko 
automc’biliu, joms pasitarnavo 
p. Markevičienės sūnūs Edvar
das, kuris automobili valdė. 
Ten gyvena kitas p. Markevi
čienės sūnūs, Juozas, pas kurį 
ši visa kompanija ir lankėsi. 
Laiką praleido Fort Lauder
dale pajūryje ir aplankė kitas 
žymesnes Floridos vietas.

Pervalytįrš oras, komerciniai 
j tuvai nešanti šimtus žmonių. 
I sacinėe maisto permainos, jndivi- 
■ dualizuoti radio ir dviejų aukštų 
; gatvė:, yra tai dalykai kuriuos įsi
vaizduoja A. W. Robertson, pirmi
ninkas Westinghouse Electric & 
Manufacturing Company tarybos.

“Šis yra auksinis amžius fiziško 
ir moksliško plėtojimosi”, sako jis. 
“Mes kurie šiame amžiuje gyvena
mo negalim tinkamai jo įvertinti. 
Istorikai už 500 metų nuo dabar 
permatyt musų auještą svarbą is
terijoje aiškiau negu mes matom.” 

Paminėdamas išradimus ir mok
sliškus atidengimus oraeityje :'r 
žiūrėdamas j .ateitį, Robertson sako, 
“Dabar beveik kiekvienas turi kokį 
nors 5-mečio nlana, mes aš nuspren
džiau turėti šimtmečio pianą. Kiek
vienas turi teisę šauti į ką nors 
tamsoje vieną kartą, lai štai mano 
šūvis:

“Už keleto metų visas nesveikas 
oras bus išvalytas. Tai yra, mes 
pradėsim valyti musų orą taip kaip 
dabar pasteurizuojam pieną ir va
jom vandenį ir maistą. Mes orą 
[kvėpuojam dabar apie 
minutą. o valgom ir 
keletą kartų j dieną.

“Komercinių lėktuvų 
kelis metus nuo dabar 
didūs. Musii dabartiniai 
tuvai išrodyt tik menkučiai prieš 
anuos. Tolimesnis gerinimas ge
rų kelių ir automobilm pavidale 
mažų namelių pavers tam tikrą da
lį žmonių bastūnais. Trumpoje at
eityje žmonės pavirs keliaujančiais 
iš vietos į vietą kaip paukščiai.

“Musu maistas 
darys kitokį s tiek

pieną ir
Mes

1S k irt

)ėk- 
sen-

didum.’ 
žymiai pa 
didieji ‘lėk- j 

menkučiai 
gerinimas

laipsniškai pasi
kart mes vargu 

j, ...Visokį valgomi 
dalykai bus gaunami visą metą 
linkui.

“Radio bus taip nudirbti kad 
mos nariai 
kitu galės

sei- 
mio 
no-

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus 
šaliniuose miesteliuose, kreipkite^ . 
'v”-; Taipgi įvairios apdraudos-insurance

Kamoas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmorc 47-10-W. 

bent kurioje miesto dalyje ar pa- 
______, ___ r...... _s pas mane, gausit už pigiausių 

kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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CJ. x\.I\ l.
(JAKUBAUSKIENE — Laiduota Laidotuvių Direktorė) i 

Visiems Lietuviams nutartiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai. Ę

/ ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturosit = 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 
sirinkimo. Reikale telefonuokit. =

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Į

WAW/A’.'.V.V.V.V.VA’.’.’A'AV.'.V.’.V.W.V.'AVAW.W

£ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS Ž
5 Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi- į 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai.

miau šaukite
5 Vienatinė

Todel pi. 
mus negu ugniagesius (firemonus). 
Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudcs Agentūra

P. P. MLTLIOMS
Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 s

APSIVEDĖ
Padėkavonės Dienoje, Lapk. 

.26, apsivedė Pranas Martin 
(Marcinkevičius) su p-le Rūta 
Remeikaite. šliubą ėmė Lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčioje; 
vestuvių puota atsibuvo Lie
tuviu salėje. Svečių dalyva
vo daug.

Linkėtina šiai jaunai porai 
laimingo ir gražaus gyvenimo.

esanti toliau vieni 
pasikalbėti kada tik

bus no senovei vieniems 
kitiems nelaimė. Jie

be jokio 'rarso. Jie bus 1 
ištaisyti dideliais bulvarais su grei- , 
tai šaudančiu trafiku. Dvigubos 1 
gatves bus paprastas dalykas. Ga-
■' ’ ■' ’ d musų namai miestuose

iais viišais, taip kad pa- 
ilimo prietaisu automobi- 
buti nuo gatvės užkelti : 

ant viršaus namų.” 
jiihrtiisiiirtiiiiiiniii litmtiiitrtitiBinmrit

•• Miestai 
malonumas

bus pel 
prastu

Rcp

HARDWARE CO.
7318 WADE PARK AVE

Auto Reikmenys
Mes parduodam SUNOCO Gas 
ir Aliejus nes mes tikim kad 
SUNOCO produktai yra geriau
si iš visų. Mes taipgi parduo
dam gumus 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 Si.

I JĮi!l||i||||ilillllll<lllllllllllllllll!lllllllllilll Ii I.JliillllllllilIhlPIlIlIih lllilliu;

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave.

Specialiai šį menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sutaupyki! $27.00
M A G 1 C

Gasiniai
Paklauskit

C H E F 
Pečiai 

musų kaip.

EASY WASH MACHINE 
1937 Modeliai 

$49.95 ir aukš.
SPARTAN RADIO

Console Modelio
$39.95

TAISOM FURNASUS

Tarp populiar.'škiausių Kalėdoms 
dovanų i’statytų krautuvėse šymet 
yra puikus, nauji Elektriški Padar
gai. Metas į metą Elektriškos Do
vanos c'i į'osi populiariškesnės — 
daugiau ir daugiau žmonių supran
ta kad Elektriškos Dovanos
kia Kalėdų dvasią taip kaip mažai 
kurios kitos dovanos gali.

Elektriškos Dovanos tikrai su
teiks malonumą ir džiaugsmą „iems 
kurie jos gaut. Tos dovanos yra 
paties vėliausio išdirbinio-—jos yra 
puikios sulyg šių 
mų. Ir dieną iš 
metų jos pakartos 
Kalėdų” linkėjimą 
gaus, savo naudingu 
sumažindamos darbą ir padidina
mos liuosas valandas.

Matymą Saugojančics Lempos
Pažymiausią pietą tarp Kalėdi

nių dopanų, kurios pralinksmins ir | 
suteiks pasitenkinimo — 
moderniška Maty nt ą

. šios lempos duoda, pakan- 
špelnios, draugiškos šviesos.
atlieta diena, jos pralinksmi- j sideda prie 

Kiekvieną dieną visą me- i smagesniems
į — naujas
' bus tikrai brangi 
j moteriai 
skalbimą

Naujas 
reikš paliuosavimą

ir labiausia

laikų pageidaVi- 
dienos per eilę !
savo "Linksmų Į 

tiems kurie jas j 
yatarnavimu,

- yra tai [ 
Saugojanti į

karnai
Ka i p 
na visus.
tą jos pakartoja jūsų Kalėdini pa
sveikinimą.

Kiekvienas namas
Matymą Saugojančių 
veik kiekvienas kurį 
brangins tokią Lempą gavi 
doms. šios puikios lempos, 
gražesnės negu pirmiau, 
dviem tikslam: jos apsaugoja : 
nuo įtempimo ir nuovargio; ir 
orideda neapsakomo malonumo 
sam kambariui.

Matymą Saugojančics Lempos 
dirbto;
nimui
mams kurio 
mo — studijavimui, skaitymui,

' vimui ir tt. 
sos be

! šešėlių.
Jeigu 

: tamsus 
! sužavėta 
I Lempą 
: ba įusų tėvas, kuomet 
į tyti laikraštį, prie tokios Lempos.
Taipgi, ar nėra studento jūsų Ka- 

i ledinių dovanų sąraše? Matymą 
Apsaugojanti Lempa bus ideališka 

1 dovana studentui.
Šias Lempas galimą gauti pirk

ti jums patinkamo pavyzdžio :’r vo
kia kaina kokią norėsit mokėti.

! __ Puošnios Lempos
Papuošimo . Lempos

Taipgi yra kitų rūšių lempų 
rios per eilę metų primins apie

u'ivalo turėti 
Šviesą. Be
tik pažystat

Kalū- 
lymet

tarnauja 
kis 
jos

mokslišku pagrindu parų pi - 
užtektinos šviesos užsiemi- 

rcikalauja gero maty
si u- 

švie-ir išplatinimui 
kenksmingo žėrėjimo

jūsų kambaryje yra
motina 
trijų šviesų 

kampo. Ar-
atsišės akai-

kampas, jūsų 
gavus tokią 

nušvietimui to

Phone MAin 3559

kokis
bus

kū
jus

Schmidt Bros. Co
Smuikų Dirbėjai
Importuoja ir parduoda

Smuikas, Cellos, Stogas. Dėžes 
ir reikmenis stygų muzikai.

Taiso už prieinamą kainų.

Room 302 Frederick Bldg. 
2063 EAST FOURTH ST. 

CLEVELAND, O.

Jos y 
įvairių 
matyti 

i jūsų 
Moteris

prideda

pavy

kaimy-

Elektrišką Valytoją 
Ar jūsų žmona .ir 
nusenusi modelį ? 
pralinksminki! ją

padovanodami šio :ne-

Valytojas, kaip žinot, 
duTkcš iš 

vietrts į kitą, bet tiesiog pva- 
Su juomi namų 
lengvas i 

darbą.

Renkantis Kalėdines do
vanas, jūsų akis patrauk.; 
puikus n a u į i Elektriški 
Fi>dargai! Bet Elektriškos 
Dovanos yra daugiau ne
gu tik gražios. Jos taupo 
darbą ir laiką, prisit'i-di 
prie smagume, teikia pa
lankumą.
Elektriškc: Dovanbs dieni 
iš dienos per eilę metu sa- 
Eiėktriškos Dovanus sa'ko 
“Linksmu Kalėdų” diena 
kys “Linksmų Kalėdų”. 
Elektriškų Dovanų randa
si kiekvienam asmeniui ir 
atitinkančių jusi] kišenini. 
Duokit Elektrišką Dovaną.

pa-

—tai Papuošiamos Lempos. Kuo
met jūsų namas lieka aprūpintas 
reikalinga šviesa, kartais 
riui reikia ko nors kas 
savotiško gražumo.

Papuošiamosios Lempos 
tą priedinį papuošimą, 
darytos daugybėje 
džių, kurias galima 
sirinkti atsilankius 
nišką parduotuvę,
myli savo namus bus labai paten
kinta tokia dovana.

Valytojas
O kaip apie 

jūsų namuose? 
motina naudoja 
Jeigu taip 
šias Kalėdas 
to modelio.

Elektriškas
no tik perkelia namuose 
vieno: 
šalina visą purvą, 
valymo darbas , yra
prastas. Jis sutaupo 

Skalbtuva 
Kalbant apie padargus kurie 

į po darbą—o darbo sutaupymas 
padidinimo liuoslaikio 
užsiėmimams, ar tie?

Elektriškas Skalbtuvas 
Kalėdų dovaną 

kuri pati atlieka šeimos 
senu nepatogiu budu.

Elektriškas Skalbtuvas 
nuo ilgo, sun

kaus ir labiausia varginančio dar
bo koki tik moteris namuose turi. 
Turėdama mažiau namų darbo at
likti, moteris kuri gaus Elektrišką 
Skalbtuvą Kalėdoms dovanų turės ; 
daugiau laiko smagesniems gyveni-1 
mo dalykams, kurie jtai priklauso 
kaip ir kiekvienam kitam.

Rankinis Prosas
Beveik juokinga priminti kad jus 

padovaiiotumet kam 
nu Elektrišką Prosą, 
žino kad Elektriškas 
moderniška reikmenis, 
visos moterys kurias 
jau turi.

Bet ar jos turi paskiausio mode
lio patogų gražų prosą? šie nau
jo modelio prosai dirba lengviau ir 
greičiau. Jie turi karščio nusta- 

ati- 
karšti skirtingiems prosi- 
daTykams kaip šilkui, li- 
vilnoniams ir kt.
moteris gaus Elektrišką 

atmins jus

tau-

Kal'ėdų Dova-
Kiekvienas

Prosas yra 
Gal but kad 

jus pažyslat

Jie turi karščio 
tytoją, taip kad galima turėti 
tinkamą 
jamiems 
niniams, 

■ Kuri 
Prosą Kalėdoms dovanų 
ilgai!

BRANGMENYS

i

LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ 
GRAŽMENYS KREDITAN

Mes pasitikim Jumis. 
Mokėkit po biskelį kas menesį. 

Pasirinkit savo išlygas.
Parduodam

DEIM A NTUS. LAIKRODĖLI U S 
BRANGMENIS. MUZIKOS 
INSTRUMENTUS, RADIO 

TUBUS
Daugelio metų patyrimas. t 

Atdara vakarais. •

Frank Cerne Jewelry, Inc.
Slovenian Auditorium Bldg.

6401 St. Clair Ave.

= TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH S
S LEMPUTES prieinama • kaina. g, 
S VISOKĮ NAMAMS REIKME- =

NYS GERI IR PIGUS. = 1
ŪniHIlllllllllli lililIiliDinUiiniilHhl H||fi

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

Ž Teatrams Kostiumai ;?
4>
❖ Didžiausias pasirinkimas kostiu- 
Tmų tarp New Yorko ir Chica-£ 
4-gos'. Jokia kita įstaiga Cleve-į.

Islande ir aplinkiniuose dideliuose j 
I Ą miestuose neturi tokio didelio J 
I -į- įvairumo kostiumų iš Įvairių pe- 'j 

Y riodų. Taipgi mes pasiuvame 
j.;.visokius istoriškus ir modemiš- 
i t kus kostiumus sulyg reikalavi- 
| £ mo. Turim daug importuotų iš
4-Europos kareiviškų uniformų i) 

! $ parupinam reikmenis prie vaidi 
į 4. nitų o.

] j; The Krause Costume 
1025 CHESTER AVE.

. Cleveland, Ohio

Co.

Elektriškas Skalbtuvas 
pąltuosūos šeimininkę nuo sun
kaus darbo. Nauji 1937 mode
liai — kurie skalbia greičiau 
ir geriau — suteiks jūsų mo
tinai ar žmonai daugiau iulos- 
laikic pasinaudoti tais daly
kais ką ji labiausia mėgsta.

Elektriškas Prašytojas 
sutaupys šeimininkės laiką ir 
energiją. Jai besėdint ir tik 
įtaikant skalbinius, Prosytojas 
atlieka darbą greičiais, geriau 
ir švelniau.

Elektriškas Prosas
yra tai reikmenis kuri paten
kins kožną moterį gavusią Ka
lėdoms dovanų. Nauji modeliai 
yra gražus, patogus, ir jais 
galima dirbt i daug greičiau.

padarys namų apvalymą leng
vu ir paprastu — ypač nauju 
1937 modeliu, kuris lengvesnis, 
greitesnis ir atlieka darbą į 
trumpesni laiką. Jūsų žmona ar 
motina džiaugsis gavusios šitą 
pagerintą darbo taupytoją.

Rankinis Valytojas
geriausia valymui laiptų užtie
salų, apdengtų rakandų, sofų 
sėdynių, stalčių ir lt. Lengvas 
ir liuesai naudojamas. Sutau
po valandas rankų darbo.

Kites Elektriškos Dovanos
Radio 
Skalbtuvas

Akis Sauganti Lempa 
šildantis Padas

Prosytojas
Prosas
Valytojas
Šildytojas
Saulės Lempa

Casserole
Percolator! us

Tcasteris
Waffle-Kepis

Sandvičių Toaster

THE ELECTRICAL LEAGUE
18 Aukš. Midkind Building 

'CHėrry 2535
★ ' ★ A-



the present sum.

the;was only a small loss sus-

the

East 79th St. Photo Studio

I
Į!

1201

since 
does

the
in 

her

K. S. Karpius 
yelled, if only 
the crook. She 

right un-
Robbed of her

BIRTHDAY PARTY
Anna Karpius, wife 
held a birthday 
and rememberanee

Mrs. 
editor 
honor 
birthday, December 1st. 
a very pleasant gathering, 
friends, 
played a 
most enjoyable time was had.

I shore 
qui te a 
hunting 

gone far

of
party 

of 
It was 

_ ’ °f close 
As always, Mrs. Karpius 

perfect hostess, and a

APPEALING —
• During all my days spent at the 
Lithuanian Hall affairs, I’ve had 
ample opportunity to see many 
and varied types of entertainment. 
But in my estimation, that father
daughter duet presented by Mr. 
John Alekna and his fair-haired 
daughter Florence, calls for a couple 
of three stars. 1 wouldn’t exag-

the holy sacrament of 
on Thanksgiving Day. 

young and very well- 
amongst the 

The /cereir.lony 
Church, 
at

NEWLY WEDDED
consumated marriage, we 

newly wedded couple, known

and girls we have 
the Lithuan- 
Baltrukonis. 
not woman 
woman hat-

He gives them

UTOPIA —
you heard of the recent 
Lithuanian Club? I hap- 
know one of the members, 
Lucas, thereby I received 

idea. Its called
Club”. Of

BRING ‘EM BACK
Yessir boys 

a big game hunter in 
ian ranks, Mr. Vince 
I said, game hunter, 
hunter, in fact he’s a 
er . . . almost;
a break occasionally tho, 
tender heart in him. But 
must contend, mates, he’s 
sight when dressed in his 
togs. Whoa! guess I’ve
enuff, I forget, he really can handle 
a gun.

she
she

Is
two

STOP!
That’s what Mrs. 

would have liked to 
she would have seen
was robbed, practically 
der her very nose, 
purse, while she was in the dining 
room, after leaving her purse in 
the kitchen, with all1 the electric 
lights burning brightly, and every
thing. Luckily she didn’t quite get 
to going thru her husband’s pockets 
so there 
tained.

you close your eyes in slum- 
do you think that God will 
“You have earned one more 

deed you did 
C. Wolkoff. 

off my chest,

■I ,...... ..........

3 Gražios
Gavom naujausių puikių fotografijoms rėmelių Kalėdoms.
A. S. BORT. Lietuvis savininkas. HEnderson 3535

Peter Skukas
5

BITS O’ ANYTHING

- THIEF!

I have been taken-up in

Vald.
va-

HAVE YOU EARNED TOMORROW

IR

is thru:

give a friendly greeting

MIRIMAI
DU Vakarus Clevelande—DU

Vel: Lietuva Spalvuotose Filiuose!
vai.

Kiliai!-

GERA ANGLIS

ARLINGTON ICE & FUEL CO. ❖
STANKUS

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
*♦* *1* *♦**♦* ****<**♦•*♦*

ran 
and 
I’m 
See

with that 
to press -

Naujiems Metams 
laiškų. Tokie pa- 
narsiduoda miesto 
bet viskas Lietu- 

laiškai po 5c.

o’er and
Is there 
word to

and am I busy, 
to 

of 
‘tis

kryžiai sodelyje, 
katedra, moderniški Kauno 

pramonės Įmonės Šančiuose, 
Pažaislio vienuolynas, apielinkės Aukšt.

se-
E.
20

Lai-

we met,
It’s the holiday season, 

not e’en a 
indulge in my favorite 

snooping, lately. But 
nice to greet you once

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN

This day is almost 
time 
offer a kindly

I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ?!

i

UNCENSORED
BY K. J. M.7

ber, 
say 
tomorrow, by the 
today” ? 

Now 
lets go

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais
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.ĮIEŠKO GIMINIŲ
Karolis Mičiulis, 630 Hamil

ton st., San Francisco, Calif., 
norėtų surasti Clevelande gy
venantį savo giminieti, vardu 
Alex J. Felix, kuris pora metų 
atgal gyveno 718 W. Superior 
avė.

VAIZBOS BUTO 
SUSIRINKIMAS

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Buto narių susirinkimas bus 
laikomas sekmadienį, Gruodžio 
6 d., P. P. Muliolio ofise, nuo 
9:30 vai. ryto. Nariai prašo
mi pribūti laiku.

TRUPUTIS APIE 
BAILĖS CHORĄ

Pirm negu ką nors sakysiu 
apie chorą, išanksto pareiškiu 
kad darau tai gerais norais.

SLA. 136 ko. programe da
lyvavo ir Dailės Choras. Cho
ras skaičiumi gana nemažas, 
turi gana didoką skaičių daini
ninkų. Bet praeitą kartą cho
ras pasirodė nepergeriausia. 
Tas pačias dainas kurias dai- 

■ navo du ar trys metai atgal, 
traukė ii- dabar. Skirtumas 
tik tame kad dabar daug pras
čiau išėjo ir tos pačios dainos. 
Nežinia kokių priežasčių 
choras nesimokina musų 
tuviškų liaudies dainelių, 
griebiasi vis iš aukšto, iš 
rų. Juk yra tokių gražių

- tuviškų dainelių, paimkim 
ir A. Vanagaičio, kurias 
lika taip mėgsta.

Taipgi šį kartą man puolė į 
akį vyrų slapstymąsi už mo
terų sijonų. Toliau sėdint iš
siklausė kad moterų sijonai 
traukia basais ir tenorais. Ne
suprantama ar vyrai bijosi 
parodyti savo neblaivias fizio
nomijas, ar koks paibelis. Vy
ručiai, neįsižeiskit, bet taip 
buvo šiame koncerte. S-čias.

delei 
Lie- 
bet 

ope- 
Lie- 
kad 

pub-

IGNAS SVETKAUSKAS, 
nyvo amžiaus, nuo 1385 

66th St. Mirė Lapkričio 
d., palaidotas Lapk. 24. 
dotuvėmis rūpinosi graborius
N. A. Wilkelis. Laidotas su 
bažnytinėmis p a m a 1 d o m i s, 
kurios atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje, palaidotas Kalvari
jos kapinėse.

Paliko žmona, Morta, ir vai
kai: Antanas, Jonas, Vincas, 
Ignas, ir Marė; Lietuvoje liko 
jų duktė, Ona Sebestinier.ė.

Velionis naėjo iš Krikštonių 
kaimo, Seirijų parapijos, Su
valkijos. Amerikon atvažiavo 
abu su žmona 1906 m., ilgus 
laikus gyveno angliakasyklose, 
nuo 1929 metų Clevelande.

Buvo paprastas bet veiklus 
ir patriotingas Lietuvis, skai
tė “Dirvą” ir kitus laikraš
čius. Buvo atsidavęs Demo
kratas, darbavosi Lietuvių De
mokratų Klube.

Laike jo mirties, jo žmona 
buvo ligoninėje, kuri dar vis 
serga. Lai šiam geram Lie
tuviui buna ramu ilsėtis amži
nai.
VINCAS BALČIŪNAS, apie 55 

m. amž„ nuo 3101 C nurch 
avė. Mirė Lapkričio 30 d., li
goninėje, po to kai gatvėje bu
vo automobilio pervažiuotas ii 
sulaužyta kojos. Palaidotas 4 
d. Gruodžio su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Velionis Clevelande išgyve- 
' no virš 30 metų. Paėjo iš Ak

menynų k., Kalvarijos parapi
jos, Marijamp. ap. Kalvari
joje gyvena jo žmona, Ona, ir 
sūrūs, mokytojas Mot. Balčiū
nas.

Clevelande liko sesuo, Elzė 
Senkienė, Chicago; brolis M. 
Balčiūnas, ir viena sesuo gy
vena Škotijoj.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI 
6 kambariai, viršuje, su 
garo šiluma, Lietuvių na
me. Nuoma visai priei
nama. Kreipkitės tuoj:

1499 East 71st Street.

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėjimui ligonio namuo
se, pas Lietuvius. Kreipki
tės tuojau:
1339 E. 124 P’iac • (Superior 

karas)

UŽKVIETIMAS
Užkvieeiame visus atsilan

kyti i mano pagerinta aludę. 
Dabar užlaikau stipru alų ir 
vįsok:o cy'!o :u <k.';'.'..dLę. G.>- 
ra.3 į,aUx na rimas. (45)

JUOZAS ŠUOPIS 
6802 St. Clair Ave.

Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

CLEVELAND PRESS RENGIA LABDARIN 
GA AMATORIU VAKARĄ

Dienraštis Cleveland Press 
rengia nepaprastą metinį Lab
darybės perstatymą, Clevelan- 
do miesto auditorijoj, trečia
dienio vakare, Gruodžio 9 d.

Wallace Beery, scenos, fil
mų ir radio žvaigždė, atvyksta 
atidaryti tą perstatymą ir va
dovauti taigi tikima kad susi
rinks didžiausios minios žiūrė
tojų kokios kada nors tokioje 
pramogoje Clevelande buvo.

Tam vakarui ruošiama dvi
dešimts penki amatorių žvaig
ždžių aktai — dainavimo, in
strumentai iai, šokių ir naujo- 
vybių —■ parinkti iš Didžiojo 
Clevelardo ir artimų apylin
kių. atliks programa po vado
vyste to nepamėgdžiojamo ko- 
medijanto, Wallace Beery!

Inėjimo kaina bus tik 25c., 
ir kiekvienas centas iš to pel
no eis 
kučiu. 
negali 
tos tą 
gramo 
to vakaro rengėjams, 
už savo patarnavimą neima jo
kio užmokesčio. Jis atvyksta 
čia todėl kad jis gali pagelbėt 
padidinti Kalėdų palinksmini
mą biedniems ir vargšams 
Clevelando vaikams.

Tas šiurkštus, neaptašytas 
Beery, Kansas City policijanto 
sūnūs, pats, jaunystėje, buvo 
vargšų vaikas. Suėjus 15 me
tų amžiaus, stiprus vyrukas, 
nenorėdamas mokykloje būti, 
norėdamas pats sau duoną už
sidirbti, gavo darbą prie tie
simo geležinkelių; kalė vinis su 
atsidavimu iki cirko traukinis 
jį pasiėmė su savim.

Nuo to jis tapo dramblių la
vintojo, ir trijų metų bėgyje 
tano vyriausiu “bull-man” su 
Ringlinig'cirku. Nuo to ir pra-

sidėjo jo visas tolimesnis pa
sisekimas.

Šiame vakare, tie viršminėti 
dvidešimts perki Didžiojo Cle
velando talentingiausi amato- 
riai lenktyniuos už tris dova
nas: .$100, $50, ir $25.

šeši bubnorių būriai suda
rys puikų vaizdą, o spektakli- 
nis finalas bus sudėtiniai he
liai Baldwin-Wallace. Western 
Reserve. Case ir John Car
roll Universitetų.

Durys atsidarys 7 vai. 
karo.

sušelpimui biednų vai- 
kurie kitokios pagalbos 
gauti. Rezervuotos vie- 
vakara bus tiktai pro- 
daly vių giminėms ir 

Beery

Apie 1S37 Metų 
Kalendorius, Laiškus

Kurie “Dirvos” skaitytojai 
užsilikę su prenumerata gali 
tuoj užsimokėti 82, kurie pa
dengs užvilktą laiką ir dalį se
kančių metų, ir tie gaus sau 
1937 metų didelį sieninį kalen
dorių.

(Visi seni skaitytojai prašo
mi primokėti 10c taksams ir 
knygų suvedimo lėšoms).

Kalendoriai parsiduoda po 
25c ir pirkti jų gali gauti kiek 
tik kas nori.

Atsilankyki! dabar tuoj, kol 
dar turim didžiausį parinkimą 
visokių puikiu vaizdi!.

Taipgi “Dirvos” knygyne 
rasit puikių Lietuvišku Kalė
doms ir XT--------- 1vr--L----
sveikinimo 
tys kaip 
krautuvėse, 
viską, šie

Pamatykit Lietuvos pa
veikslus — žiūrėkit 
skelbimą apačioje

HALLO THAR! What you don’t 
remember me? Can't say I blame 
you, it has been some time since 
the last time we met, or spoke, 
eh what? 
folks, 
chance 
pastime 
anyhow 
again.

Even tho 
numerous things, ‘I’ve been around’. 
Before relating any of my gossip, 
I would like to call the following 
article to your attention. I 
across it very unexpectedly, 
was so absorbed by it, that 
going to let you in on it. 
how you like it . . .

? — Is anyone happier because 
you passed his way? Does any
one remember that you spoke to
day ?
its toiling 
anyone to 
you?

Did you
to the friend who came along, or 
a churlish sort of “Howdy” and 
then vanish in the throng? Were 
you selfish, pure and simple as 
you rushed along your way, or is 
someone grateful for a deed you 
did today?

Can you say tonight, in parting 
with the day that’s slipping fast, 
that you helped a single brother 
of the many whom you passed ? 
Is a single heart rejoicing over 
what you did or said ? Does a 
man whose- hopes were fading, now 
with courage look ahead?

Did you waste the day or lose 
it, was it well or poorly spent? 
Did you leave a trail of kindness, 
or a scar of discontent?

CLUB
Have 

formed 
pen to 
George 
a sketchy idea. Its called the 
“Gentlemen’s Club”. Of course, 
there is the item of dues, but that 
is possibly the only item that co
incides With it being a club. “Tis 
a club composed entirely of men. 
The idea of the club, generally 
speaking is one for all and all for 
one, in bigger and better gay times. 
No minutes, no secretaries or any
thing of that sort. Just tuxedos, 
and one round of splashy affairs. 
How’d you like dat?

gerate and say the very
best I’ve seen, but its the principle 
of the thing, a father and his 
daughter both singing Lithuanian 
songs. Did the rest of the atten
dance think it was so good ? Well, 
you should have heard the applause 
and feet-stomping.

LOOSE BUTTONS —
In the event you are out Youngs

town way, and you find you have 
a torn shirt or a holy sock, drop 
in the Lucas homestead. Why? 
Haven’t you heard . . . “Stuff 
and nonsense, Helen” has secured 
a drcss-making job. Guess she’s 
just a natural bom cut-up, so 
sure landed the right job, 
can cut to her heart’s content, 
she good? Wai, ah reckon
raises in as many weeks should 
speak for itself.

SYMPATHY —
At this belated hour, I would per

sonally like to express my mes
sage of condolence to the Svct- 
kauskas family, upon the loss of 
their beloved father. It’s a tough 
row ho hoe, with the death of a 
father and the mother in the hos
pital, therefore lets hope that Tony 
will rise to the occasion, and con
tinue to provide for the family, 
starting with renewed vigor where 
his parent dropped.

BANKNITE WINNER!
Winner of twenty-two and one 

half dollars which was consecutive
ly passed up for nine successive 
weeks at the Lithuanian Citizens’ 
Club Friday evening affairs was 
Mrs. Mary Ruseckas, 1097 East 76th 
St.

The fund started out with two- 
fifty and gradually rose, weekly 
to

Now 
have a 
in their single status as Miss Flo
rence Zidzunas, 7111 Lawnview Ave 
and George Skarnulis, 6311 White 
Ave., who now pass happily thru 
this life as Mr. and Mrs. George 
Skarnulie, 1352 Giddings Road 
November 21st until death 
parteth.

St. George’s Church was 
scene of the ceremony and the re
ception was held at the Lithuanian 
Hall.

THANKSGIVING M A R RIA GE
Frank Martin and Ruth Remaika, 

want to have something additional 
to be thankful for, so they were 
joined in 
Matrimony 
Both are 
known Clevelanders, 
yoiŲgd? groups, 
was held at St. George’s 
followed by the reception 
Lithuanian Hall.

RE 
Ch 

nėse 
misi ji 
mą n 
didelė 
mui 1 
laikė 
no da 
darbo 
nu ka 
praves 
kiais

Anie 
ci jos 
Green 
kancio 
gres'a 
aktu 
pensija 
kus, ku 
neineins 

Prie 
statyti 
didesnę 
tyta, ne

I 197 East 79th Street 
Atdara kasdien 8 iki 7. Sekmad. 9—1. 
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

11 IllliillimuiiS

ANGUS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

mui ii- prakūrimui.
Original Pocahontas ...................................................... 88.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų buna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio.
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega.
Blue
West
Ohio

Milijo 
n ink aim 
eio mėi 
darbinin 
ti bonus, 
sj laiko 
bonu skj 
du milijc 

Didelės 
racijos, 1- 
pelnus, st< 
vo darbir 
mokesties.

SEKMADIENĮ
Pradžia 7:00

.. . 8.75
. 7.95

Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95
Virginia Lump ........................................................ 6.50
Lump ....................................................................... 5.95

KOMER WOOD & COAL CO.
EAST BOTH St. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

6 Gruodžio-Dec.
SAL.EJ U 

6835 SUPERIOR AVENUE

Plieno 
kilti kuomi 
jos pradėjt 
riais atnau 
rinimais sa1

Žymiai p 
mo plieno n 
jo ir pakili 
dirbimas.

ŠTAI KOKIE ĮDOMUS PAVEIKSLAI MATYTI
KELIONĖ JURA — spalvom.
MONTAŽAS — Lietuvos vėliava, bokštas, kareiviai žy

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

Muzejus, Nepriklausomybės paminklas, 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, 
namai, valstybės Įstaigos; 
Petrašiūnuose, 
Panemunėje.

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

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

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

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

UKMERGĖ •— riesto 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; trvs seniausios, 
solo šoka Ona Mažeikienė, 77 m. amžiaus (jos trys sunai 
gvvena Amerikoje).

ŠIAULIAI — miesto vaizdai: fabrikai, namai.

Suaugusiems 35c Vaik. 15c
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, parka 

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 j Baltiją.
NIDA — Lietuvos tyrai; pušynėliai,-smėlio dykumos, 

žvejų laivai, sklandytojai.
NEMUNU — Raudondvaris — Zapyškis 

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, parašiutu 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, žaliuojantis 
miežių laukas; viensėdis paežerėj, žemantiškas senas virš 
290 metų nums, mediniai padargai, svirnai, samanota ba
kūžė. Aukštaitijos trobesiai, ūkio vaizdai, verpėjos, rank
darbiai; sodų žvdėiimas. Ir tt. ir tt.

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

rio iki rudens.

Kada Jums Pradeda Rūpėti kur Pirkti 
Saviškiams Kalėdų Dovanas — kreipkitės

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

(kaip Pocahontas)

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

Detroit. — 
Co. darbinink 
sibaigė. 2,0( 
laimėjo uniji 
mą. šis stre 
i automobiliu 
IĮ jų darbu st 
firma gamina 
plieninius rėm

Ottawa, III. - 
j kuoja 1.300 st 

vės darbininki, 
kilo del to kad 
hive buvo atkel 
nu dolariu dark 
dirbtuvės, kur t 
kilojama.

Nori daugiau 
Penkios geležini: 
ninku unijos rei 
kalanti gelžkelieč 
giau mokesties, 1 
virš 300,000 šios 
ležinkeliečiu.

Montreal, Kana 
nadian Cottons Lt 
kompanija pranešė 
kelia savo 3300 da 
mokesti o -


