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ISPANIJOJE
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SUIMTAS KINIJOS 
VYRIAUSIAS VA
DAS GEN. KALŠEK

TAUTU SĄJUNGA
UŽ NEUTRALUMĄ
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tiktai

SMULKIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

na 
kęs

— Atvykęs i Va- 
Toledo, Ispanijos,

Italų, atstovais 
sau karo specia-

Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

$7,207,793
$8,054,808
$8,488,9.82

$19,560,959
$244,798,002

gyventojas
Vasario
užrakino 63 metų amžiaus sa
vo tėvą.

ŽIAURUS SŪNŪS
(Alytaus Teismo byla) 

Varėnos vai., Sargunikių k..
Krislus Skendelis
d. bulvių ru.iyje

Madridas, Gruodžio 14.— 
Kairieji pertvarkė savo 
jiegas ir pasirengę laikytis 
mieste per žiemą. Žinoda

Kaunas. — Lapkričio 23 d. 
Lenkai padarė kratą Tautinio 
Vilniaus Lietuvių K-to pirmi
ninko K. Stasio gyvenamame 
bute. Lenku laikraščiai, 
nedarni šį faktą, pastebi 
krata buvo daroma del to

Tautinio 
Komiteto 

ap ilen- 
valiutų Įstatymu.

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

under the Act of March .3, 1879.

NUŽUDĖ IR ĮMETĖ 
Į EŽERĄ

(Alytaus Teismo byla)
Jezno vai., Durkonių k.,

moševičiai blogai sugyveno. 
Pereitą žiemą Sausio 2 d. Vin
cas TamoševiSus buvo Jono 
Kondroto ir Joji o Bieliausko, 
įviliotas į kluoną žiauriai su-, 
muštas: sulaužė stuburkauli,

padėjo Tarno,ševičių 
Manyta kad žudi- 

sutartinai su Tamo- 
Del to visi trys ::r 

Tačiau Įrotiy- 
Tamoševičienė

Martins Ferry, O. — Čia 
angliakasyklos reikalauja 
darbininkų. Tai pirmas at
sitikimas šioje srityje kad 
pritruktų angliakasių.

BAISIOJI NAKTIS VILNIAUS LIETUVIAMS
Lenkai Krėtė Visas Lietuvių Draugijas

Kluone uždarė tavo 
žmoną ir dukteris 
trobą pareikalavo kad motina 
atiduotų pinigus,
vęs turėjo tik 1 lt. 50c 
ir atidavė. Bet sūnūs 
Javo daugiau. Kadangi moti
na daugiau pinigų nedavė jis 
ją sumušė, paskui surišo 
kas ir parvertė į kampą, 
laužė spintų užraktus ir 
radęs pasiėmė 1,226 litus,
buvo tėvo paskutinės sutar]ios, 

į dar iš Amerikos parsivežtų pi? 
nigų likučiai. Paėmęs piniguš 
visus šeimos narius palėk 
prigrasino kad nesiskųstu, 
tėvas pareikalavo pinigus 
žintį, sūnūs puolė tėv: 
lazda ir.kėsinosi peiliu 
ti, tik kiti šeimos n-p- 
išgelbėjo.

Kristus Skendelis nubat; ;taų 
2 rpetdis paprasto' kalėjimo. - 

“L. A.‘*

PRANCUZIJA IR KITOS 
VĖL NEMOKĖJO

Washington. — Prancu- to žodžio prasmėje. 
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DIRVA” (THE FIELD)
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Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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47 21st YEAR (21-mi Metai)

Amerikos Valstybes 
Priėmė Taikos Plano

Geneva. — l-atitų Sąjun
gos vadovybė pasiskelbė 
remsianti kitų valstybių 

! nesikišimą i Ispanijos na- 
I mini karą, išvengimui ga- 
: limo kilti Europos konflik-

____________________
-------------------------------- , ------------- .sos sutaria laikytis bendro

D A R R A T i s. VALSTIJOS SIŪLO nesikišimo.rA. IX O 1 _ . štai maždaug koks nia-

Plieno dirbtuvės užvers
tos darbais ir skubina iš
pildyti užsakymus prieš 1 
Sausio, nuo kada pakils 
plieno kainos.

Šios savaitės pradžioje 
plieno darbai pakilo iki 79 
nuoš. normalio, stengiantis 
paskubinti užsakymus su
linktus praėjusių kelių sa
vaičių bėgiu.

Plieno korporacijos tiki 
kad 1937 metais plieno dar
bai eis net geriau negu šy
met ėjo.

Plieno darbininkų orga
nizatoriai tikrina kad bė
gyje penkių mėnesių jiems 
pavyks suorganizuoti į li
niją didumą iš 500,000 šios 
šalies plieno ir geležies in
dustrijos darbininkų. Di
delių streikų šioj industri
joj nenumatoma.
f— <   A

Ohio valstijos legislatu- 
ra Gruodžio 16 d. priėmė 
bedarbės apdraudos bilių. 
Jis liko tik gubernatoriui 
patvirtinti.

štai maždaug koks pia
nas priimta:

Bendras visų 21-nos vai-Į 
styhės pasitarimas nusta
tymui savo vienokios akci
jos atsitikime karo viduje 
ir iškinko.

Nei vienai nesikišti i ki- 
ir tik 

kištis turi 
pasitart ?.

Buenos Aires, Argenti
na. — Amerikos kontinen
tų valstybių taikos konfe
rencijos delegatai Gruo
džio 16 dieną pradėjo vie
ni po kitų pasirašinėti ant ' tos vidaus reikalus 
Suv. Valstijų pasiūlyto ir priėjus reikalui 
pertvarkyto plano, kuriuo būti pirmiausi; 
visos sutaria laikytis neut- sU kitomis, 
raliai atsitikime kokio ka-1 visų 21 vnH 
ro.

Išsyk tam planui prieši
nosi Argentinos atstovai, 
bet padarius šiokių-tokių 
pakeitimų, sutiko ir jie.

Tas planas seka artimai 
Suv. Valstijų sekretoriaus rikos valstybių 
Hull rekomendacijas suvie-: palaikymui taikos vakarų 
rodinimui penkių gyvuo-1 
jaučių taikos sutarčių j la
biau sveriančią veikmę.

Argentina nesutiko su
laikyti davimą maisto da
lykų tokiame kare kur vi-

vai sutiko užginti esančias 
tarp Amerikos respublikų 
taikos sutartis.

Viena Pietų Amerikos 
respublikų, Kolombia, pa
siūlė sudaryti stiprią Ame- 

5 valstybių sąjungą

pasaulyje.
Hull siūlo Amerikos val

stybėms sumažini i viena 
kitai prekybos sienas ir 5 a- 
ryti didesnę savitarpinę 
prekybą.

Prez. Antano Smetonos

Stiklo darbininkų strei
kas. Toledo, O. — Sustrei
kavo 4,100 vietos Libbey- 
Owens-Ford stiklo dirbtu
vės darbininkų, pasekdami 
keletoie kitų miestų strei
kuojančius darbininkus.

Streikas apšaukta kuo
met stiklo darbininkų uni
jos vadams nepavyko su
daryti naują sutarti su iš- 
dirbėjais. Senoji sutartis 
baigėsi, bet darbdaviai at
sisako toliau duoti darbi
ninkams atitinkamas sąly
gas.

San Francisco, Cal. — 
Apskaičiuojama kad uostų 
ir laivų darbininkų streiko 
nuostoliai ši rudeni siekė 
apie $350,000,000. 
kas tęsiamas.

zija, ] 
tartis su Suv. Valstijų vy
riausybe apie karo skolas, 
Gruodžio 15 d. kartu su ki
tomis skolininkėmis prane
šė kad negalės sumokėti 
išpuolamos dalies.

Kartu su ja, ir kitos ša
lys, tarp jų ir Lietuva, pa
darė tokius pat pareiški
mus. Mokėjo savo skolų 
dali tik Suomija.

Baltijos valstybės šitaip 
skolingos Amerikai:

Lietuva
Latvija 
Suomija 
Estija 
Lenkija

šanghai, Gruodžio 14. — 
Maršalas Liang, Kinų pro
vincijos 'Shensi valdovas, 
apsupo ir suėmė vyriausi 
Kinijos vyriaųšybės karo 
vadą, Čiang Ęai-Šeką, at
sižymėjusį per eilę metų 
kovose prieš komunistus ii' 
išgelbėjusį Kiniją nuo Ru
sų agitatorių sukomunisti- 
nimo.

Antrą dieną po jo su
ėmimo, pasklido žinios buk 
Gen. Kai-Šek jau sušau.dy- 

gandą Ki- 
bando už- 
esą tiktai 
Kinu vie-

PASIKORĖ NUŽU
DŽIUS DRAUGĘ

Lansing, Mich. — Prieš' 
savaitę laiko, Hope Mor-' 
gan, 25 m. amžiaus, nužu-1 
dė savo draugę, padėdama: 
jai rengtis prie vestuvių ir 
padėdama rašyti užkvieti- 
mus. Dabar, Gruodžio 16 
d., ji pati kalėjime pasiko
rė. Ji paliko raštelį jogei 
savo draugę nušovė iš pa
vydo. Jai pasidarė nesma
gu kad jos draugė gauna 
vyrą, o ji bus palikta vie- j 
na. Kalėjimo kameroje ji 
pasikorė virve padaryta iš Į 
savo apvalkalo (pažamų). I

Pasekmingo Valdymo 
Dešimtmetis

Madridas, Gr. 17. — Su
kilėlių penki desėtkai karo 
lėktuvų šiandien anksti už
puolė Madridą ir padarė 
didelių nuostolių. Užmuš
ta keli desėtkai žmonių ir 
šimtai sužeista. Penki už
puolikų lėktuvai numušti.

Kairieji sako kad Madri
do užpuolime per 6 savai
tes sukilėliai neteko 18,600 
vyrų.

Iš Paryžiaus praneša kad 
ten Gen. Franco atstovas 
turėjo slaptą pasitarimą su 
kitų valstybių, gal but Vo
kiečių ir 
gavimui 
lįstų.

Roma, 
tikaną, 
arkivyskiųias Goma y Te
inąs pasakė kad Ispanų na
miniam kare žus miljonas 
gyvasčių. “Niekad istori
joje dar nebuvo tokio bar
bariško karo”, sako arki
vyskupas. “Sunaikinta di
džiausios meno brangeny-j 
bės, negirdėtas žiaurumas 
atkreipta prieš dvasiškiją. 
Tai nėra politiška peštynė

L. Tai1 
civiliza- j 

cijos prieš kitą.”
Fašistų sukilimą?, sakoj 

arkivyskupas, tik užkirto i 
kelią ruoštam komunistų I 
perversmui. Komunistai į- 
širdę del to jų nepavykime 
pasiryžo viską sunaikinti.

Arkivyskupas sako, suki
lėlių laimėjimas užtikrin
tas, tik svetimų pagalba, 
ypač iš Rusijos, karą pra
ilgina ir padaro kruvines- 
niu.

mi kad gali prisieiti būti 
apgultais ištisą žiemą, gy
nėjai Įvedė griežtą discip
lina savo kariumenės tar
pe.'

Iš miesto išgabena mo
teris ir vaikus, kad turė
jus daugiau maisto karei
viams.

Paplito kalbos kad Gen. 
Franco ruošiasi priversti 
badu miestą pasiduoti, vie
toje puolimu imti.

Tėmytojai sako Genero
las Franco tiki jog tuščia 
pastanga butų bandyti už
kariauti miestą gatvė po 
gatvės, o visu smarkumu 
iš visų pusių pulti reikėtų 
perdaug kareiviu.

Kairieji atsisako sutikti 
leisti piliečių nubalsavimui 
kokios valdžios jie norėtų. 
Socialistai ir komunistai be 
kraujo ir visiškos pergalės 
neužsileis.

Socialistams Į pagalbą 
atvyksta kitų šalių liuos- 
norių kariautojų. Sako iš
viso jau atvyko per 5,000.

Vokiečiai tikrina kad Is- 
paniios kairiųjų valdžios 
pusėje randasi 35,000 Ru
sų kareivų.

tas. Tačiau tą 
n i jos vyriausybė 
ginčyti, sako tai 
kurstymas pačių, 
nu prieš kitus.

Kinijos vyriausybė pra
dėjo siūlyti Liangui pasi
keisti kitais imtiniais grą
žinant Gen. Kąi-Šeką.

Sostinėje Nankine orga
nizuojama armija eiti Kai- 
Šeką išvaduoti jeigu jisai 
yra gyvas, arba atsikeršy
ti už ji jeigu butų nužudy
tas.

Del to tarp pačių Kinų 
gali nroplisti karas, kuris 
įtrauktų ir kitas šalis.

Japonija kaltina Rusiją 
už Gen. Kai-Šeko pagrobi
mą. Po Rusijos revoliuci
jos, Kai-Šek dirbo komu
nizmui, bet paskui atsisu
ko .prieš sovietus. Dali Ki
nijos Rusams pasisekė su- 
sovietint. Kai-Šek buvęs 
paimtas Liango nelaigviu 
todėl kad jis atsisakė tuoj 
paskelbti karą Japonijai.

Jeigu kita dalis Kinijos 
eis prieš Maršalą Liang, 
gali išsivystyt karas, kuris 
Įvels Japoniją ir Rusiją.

New Yorke Gruodžio 15 
d. suimtas vienas plėšikas 
desperatas, kurio gaudyme 
dalyvavo 30 valdžios agen
tų, 50 policijautų ir 100 de- 
tektivų. Jis buvo užklup
tas savo kambaryje ir ne
pasidavė, bet atsišaudė iki 
jo kambaris nesubombar
duotas ašarinėmis bombo
mis.

Popiežius jaučiasi pras
tai. Vatikano Miestas. — 
Popiežius Piius po supara- 
ližiavimo kojų jaučiasi sil
pnai, ir jau ji senatvė sle
gia. Jis yra 79 m. amž.

Sutrumpino valandas. Iš 
Honolulu, Hawaii salose, 
praneša kad ten visi laukų 
darbininkai dirbs 8 valan
das dienoje. Tai yra pir
mas Amerikos agrikultū
ros industrijoje tekis page
rinimas. Tas paliečia 11.- 
000 darbininkų.

ŽUVO 7 SU LĖKTUVU
Salt Lake City, Utah.— 

Gruodžio 15 d. skrisdamas 
per kalnus pasažierinis or
laivis kažin kur dingo ir 
su juo žuvo 7 žmonės. Pra
dėta jų jieškoti.

Minkštos anglies kasyk
lų operatoriai pranešė an
gliakasių unijos viršinin
kams jog reikalauja pail
gint kasyklų darbininkams 
darbo valandas nuo 35 iki 
40 i savaitę, po Kovo 31 d., 
kuomet baigiasi sutartis.

Pradėta kalbėti apie, iš
vedimą angliakasius strei
ką n jeigu kasyklų savinin
kai spirsįs. Unijos vadai 
kalbėjo apie įvedimą'darbi
ninkams tik 30 valandų sa
vaitės.

Statyba pakils. Žinovai 
sako kad 1937 metais Suv. 
Valstijose bus pastatydin
ta 425,000 šeimoms gyve
namų namų, iš kurių apie 
275,000 bus pavieniai na
mai.

Amerikoj prasidėjus ko
lonistų gyvenimui, 1624 
metais pagaliau buvo at
vežta iš Anglijos trys kar
vės ir vienas bulius, 
bar Suv. Valstijose i 
du šimtai milijomj 
melžiamų karvių.

Detroit, Mich.
sustreikavę 4,000 darbinin
kų Kelsey-Hayer ratų iš- 
dirbystėje. Darbininkai su
tiko gryžti dirbti kai jų 
reikalavimą pakelti mokes
ti sutiko pavesti taikymo 
tarybai.

Nuskandintas Kairiųjų 
Submarinas

Malaga, Ispanija. — Gr. 
12 d. sukilėliai nuskandino 
kairiųjų valdžios pakraš
čio sargybini submariną il
su juo 39 jūreivius. Trys 
vyrai išsigelbėjo. Vienas 
jų apipasakojo kad jiems 
plaukiojant paviršiu nebu
vo matyt jokio priešų lai
vo kaip staiga jų submari
nas buvo peršautas ir pra
dėjo skęsti.

Kalte meta kitos kurios 
šalies submarinui tą darbą 
atlikus.

AMERIKOJE PRI
TRUKS DUONOS?
Chicago. — Rugių kaina 

pašoko 25 centais baskai, 
po to kai kviečių bušeliui 
kaina pakilo 5 centais.

Sakoma kad Europa nu
pirko iš Amerikos 30 mili
jonų bušelių grudų pasta
rų kelių dienų bėgiu, kas 
pakėlė grudų kainas.

Tuo gi tarpu, šią vasarą 
šioje šalyje, Kanadoje ir 
Argentinoje grudų derlius 
buvo menkas.

Duonos stoka Ameriko
je, sakoma, nėra negalimas 
dalykas.

—Kasmet Lietuvoje plytinės 
pagamina apie 41,700,000 pie
tų. Yra 12 didžiųjų plytinių, 
kurios gamina po virš milijo- 
rą plyti], o pati didžiausia — 
Pažaislio-'Palemono plytinė ga
mina 7,800,000 plytų. Mažes
nių plytinių yra 19, ir kaimo 
plytinių 227. kurios pagamina 
bendrai per metus apie 12,- 
700.000 pietų.

Grudų derlius šymet Lietu
voje davė 1,440,000 tonu — 
345,000 tonų mažiau negu per
nai.

—Lietuvos kelių valdybos ži
nioje yra 1,264 kilometrai di
džiųjų kelių arba plentų.

—Lankęsis Amerikoj šią va
sarą Prof. Kolupaila, Lapkri
čio 24 d. Kaune, Universiteto 
Rūmuose, laikė paskaitą temo
je, “Amerikos Gamtos Stebu
klai”. Paskaita buvo gausiai 
iliustruota.

Gruodžio 17 
suėjo 10 metu 
nuo to kai paėmė 
Lietuvą valdyti 
Jo Ekscelencija 
Tautos Vadas 
Antanas Smetona. 
Gruodžio 17 d.. 
1926 metų 
perversmas, kuris 
tada sukėlė audrą 
Lietuviu pasaulyje, 
išėjo į naudą 
musų Tėvynei. 
Apie dabartinės 
vyriausybės darbus, 
Lietuvos kilimą 
namie ir gausius 
laimėjimus gerai 
žino visi kurie 
skaito “Dirvą”.

Prez. Smetona, 
kurio atvaizdas 
čia telpa, 1935 m. 
minėjo savo 60 
metų amžiaus 
sukaktį. Jis yra 
judrus, sveikas ir 
darbštus.
Jis buvo pirmutinis 
Prezidentas 
kuomet susidarė 
Lietuvos valstybė. 
ŠVENČIU PROGA 
“DIRVA” 
SVEIKINA JO 
EKSCELENCIJA 
TAUTOS VADĄ, 
JO VYRIAUS Y«E. 
IR VISUS 
LIETUVOS 
GEROS VALIOS 
ŽMONES!

K. Stasys, eidamas 
Vilniaus Lietuvių 
pirmininko pareigas 
kęs su

Po šios kratos Lenkų poli
cija Lapkričio 25 d. padarė ob- 
lavą visose Vilniaus Lietuvių 
draugijose ir įstaigose. Tą 
naktį Lenkų politinės policijos 
šimtai agentų, pasiskirstę vie
tomis, iškrėtė vietas ir butus: 
Tautinio Lietuvių Komiteto 
bustynę, Lietuvių Mokslo Dr- 
ją, “Ryto” švietimo draugiją, Į 
Lietuvių šv. Kazimiero drau-Į 
gijos centrą, Lietuvių Labda
rybės Draugiją ir Lietuvių 
Mokytojų sąjungą.

Be to tą pat vidurnakti už
puolė ir iškrėtė privačius bu
tus daugelio Lietuvių veikėjų, j

Kratos metu buvo pa., vi
sus padaryta nuodugni r. vizi
ja visų turimų daiktų, ki ygų. 
dokumentų, popierių. Kai val
dininkai buvo užklausti ko jie 
nori ir ko nakties metu įieško, 
polieijantai atsakydavo tikri- 

ar krečiamasis nepra ilen- 
Lenku valiutų įstatymui.

' B;'

. ■ ■>

sudaužė galvą ir, užnėrę virvę 
ji pasmaugė, paskui lavoną į- 
metė i Kašonių ežerą. Buvo 
Įtartas tą padaręs Kondrotas, 
nes jis turėjo artimu ryšių su 
Tamoševieiene. Bieliauskas i- 
vairiais Kondroto pažadais pa
kurstytas 
nužudyti, 
kai veikė 
ševičiene.
buvo teisiami, 
mų stokavo ir 
išteisinta. Kondrotas ir Bie
liauskas nubausti po 15 meti)’ 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

“L.A.”
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Ji prie sa- 
vUOS 

rcika-

ran-;
Iš- 
ten 
Tai



PENNSYLVANIJOJE
r ■ —

PITTSBURGH
Ruošiama Ligonių Ka

sa Pittsburghe
Pittsburghe pagaminta pla

nas kuriuo visiems gyvento
jams mokantiems po 72c mė
nesiui bus suteikta trijų sa
vaičių liginimas kas meta vi
sose Pittsburgho ligoninėse ne
mokamai. Tą planą pavede 
užtvirtinti 29 Cuyahoga aps
krities ligoninėms ir Apskri
ties Medikalei Draugijai.

Panašus planas jau veikia 
65 kituose miestuose ir turi 
apie 300,000 tą planą pasira
šiusiu narių.
^ Dirbtuvėse reikalaujama^ su- 
'sirašyti j tą planą grupėmis 
po 10 ar daugiau narių, kurie 
patys savo mokesčius*3umokė- 
tų ir pristatytų i centralinj 
fondą, kad nereikėtų iš kiek
vieno paskirai kalektuoti.

Tuo tarpu planas numato 
priimti tiktai iš darbo gyve
nančius asmenis, vėliau pri
ims gal jų vaikus ir žmonas.

Tiki Streiko Pabaigos
Pittsburgh Plate Glass Co. 

7000 darbininkų streikuoja jau 
niuo Spalių 25-tos dienos, ta
čiau šiose dienose pradėjo ro
dytis taikos žymės. Streikas 
eina keletoje paskirų miestų, 
kur yra tos kompanijos stiklo 
išdjrbysčių. 
n

■■NUTEISTAS Už NUNUO- 
DINIMĄ KŪDIKIO

GREENSBURG, PA. — Gr. 
■11 d., Kenneth Wagner, 31 m. 
amžiaus darbininkas, priteis
tas visam amžiui kalėjimai! už 
nunuodinimą savo naujagimės 
dukrelės, kurios tėvas nenorė
jo. Jis atrastas kaltu pirmo 
jaipsnio žudystėje.

Teisme paaiškėjo kad tėvas 
■privertė jų namuose buvusią 
moterį užduoti kūdikiui iš- 
tai’pinto šarmo (lye), ir mer- 
įgaitė ligoninėje mirė. "Kudį- 
Skiš buvo 14 dienų amžiaus.

Ta moteris, 25 m. amžiaus, 
prisipažino kad Wagner, kuris 
su ja palaikė santikius kuomet 
jo žmona buvo nuvežta ligoni
nėn gimdyti, privertė ją kūdi
ki nuodinti, grąsindamas jai. 
Savo gi žmonai jis buvo pasa
kęs, jeigu gims mergaitė jis 
ją nunuodysiąs.

' NAIKINA IŠTVIRKAVIMO 
LIZDUS

' Pittsburgho, Homestead ii 
Glairtono policija pradėjo nai
kinti ištvirkavimo, gembleria- 
vimo ir slaptas gėrimo vietas. 
Homesteade areštuota 70 nu
sikaltėlių.

Clairtone areštuota 21 ir 
keletas pačiame Pittsburghe.

ALBANY, N. Y.
~ LIETUVOS FILMOS IR 

PRAKALBOS VPIE 
VILNIŲ

Lapkričio 5 d. vietos Lietu
viai turėjo dvigubą pramogą: 
matė Lietuvą spalvuotose fil
iuose, kurias rodė filmininkas 
j. Januškevičius. ,š Hartford, 
Conn., ir išklausė gyvos V. Už
davinio kalbos Vilniaus reika
lais. Ir filmos ir kalbėtojas 
paliko gražiausią Įspūdį, atgi- 
jome Lietuviškoje dvasioje.

; Šiuo parengimu daugiausia 
rūpinosi K. Kulikauskas, J. 
Adomaitis ir kiti. Norėtume 
kad dažniau panašus parengi
mai pas mus įvyktų. Vilniaus 
reikalams susirinkusieji mielai 
sudėjo $16.55. Ačiū visiems: 
rengėjams ir dalyviams.

Paukštukas.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS 
Pakeistas-v ...

Pradedant šiuo sekmadieniu 
Gruodžio 20, programai 
prasidės 2:15 po pietų 

Ohicagos laiku. 3:15 v. 
rytinių valstijų laiku.

Stotis WIND, Gary, Ind.
šiokiais vakarais 7:00 vai.

'(rytinių valstijų laiku 8 v.)
“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

PRASIDĖJO PLIENO 
DARBININKU OR

GANIZAVIMAS
HOMESTEAD, PA. — Plie

no industrijos, darbininkų or
ganizatoriai, 75 asmenų skai
čiuje, atvyko į šį didį plieno! 
ir geležies centrą ir pradėjo j 
savo darbą — suorganizavimą i 
Į uniją darbininkų, kurių darb
daviai griežtai priešindamiesi i 
atsilaikė nuo įvedimo unijos 
nuo čia Įvykusių garsių riau
šių 20 metų atgal.

Organizatoriai veikia po di- i 
rektiva John L. Lewis Indus-I 
trialio Organizavimo Korinte- į 
to. Atvykę organizatoriai ati- į 
davė savo vajų tą patį rytą i 
ka; -<00.0 darbininkų didelėje į 
Cąri.egie-Illinois plieno korpo
racijos dirbtuvėje gavo pirmą j 
savo padidintą mokestį, po to 
kai tapo įvesta algų padidini
mas po Prez. Roosevelto išrin
kimo.

Skersai gatvę nuo dirbtuvės 
vartų tapo išstatytas didelis 
garsiakalbis, per kurį penkio
mis kalbomis agitatoriai šau
kė darbininkus: “Rašykites j 
uniją. Kviečiame jus, stokite 
į uniją!” Išeinantiems iš dir
btuvės dalino už uniją agituo
jančią literatūrą, tarp kurios 
buvo ir unijos aplikacijų kor
telės. Darbininkai buvo ragi
nami išpildyti korteles ir grą
žinti unijos vadams.

Prie dirbtuvės buvo ir poli
cijos, bet jokio nesusipratimo 
neįvyko. Policijantai juokavo 
su unijos organizatoriais.

Kalbos per garsiakalbį buvo 
sakoma karštos ii- griausmin
gos. Kaip tik vienas kalbėto
jas pavargo tuoj stojo kitas, 
Kitokia kalba. Vartota Slova
kų, Italų. Lenkų, Vengrų ir 
Anglišką kalbos. Lietuvių or
ganizatorių ai- nebuvo ar jie 
'Lietuviškai kalbų neturėjo pa
sirengę.

Kuomet baigta algos išmo
kėti ir darbininkai skirstėsi, 
organizatoriai ėjo su jais į jų 
užsukamas karčiamąs ir krau
tuves,-ir kalbino rašytis į uni
ją-Tai p darbininkų užvirė kar- j 
stos kalbos, diskusijos: Rašy- j 
tis į uniją ar ne?

RIAUŠĖSE 1 DARBININKAS 
MIRĖ, 36 KITI SUŽEISTA
CHESTER, PA. — Sun Ship' 

Building Co. laivų statymo į 
darbuose, kilus streikui, dau-j 
guma darbininkų pasiryžo ei- j 
ti atgal dirbti. 1,500 darbinin
kų sakydami jog jie dirbs, ar 
kas streikuos ar ne, ėjo į dar
bavietę. Jiems pastojo kelią 
500 piketų, nenorėdami leisti 
praeiti. Tame susirėmime ki
lo muštynių, kuriose 36 sužei
sta ir vienas 66 metų amžiaus 
darbininkas, ne-streikerių ei- j 
lėse, krito negyvas.

Kadangi ant jo kūno nebuvo 
jokių užgavimo ar sumušimo 
ženklų manoma jis mirė nuo ■ 
susijaudinimo ar širdies ligos.

GAISRE SUDEGĖ 1 AS
MENYS

BRADFORD, FA. — Gruo
džio 10 d. kilus gaisrui dviejų 
aukštų gyvenamame name, su-! 
degė trys mergaitės ir vienas | 
27 metu amžiaus vaikinas.

DAYTON
IŠRAŠO “DIRVĄ” į LIE

TUVĄ. Daytono Lietuviai vie
nas po kito išrašo “Dirvą” do- ( 
vanų saviškiams Lietuvoje.

Čia darbuojasi “Dirvos” at- i 
stovas J. A. Urbonas. Per jį 
gali išsirašyti ir atnaujinti 
“Dirvą” vietiniai ir aplinkinių 
miestų Lietuviai.

J. A. Urbonas turi gražių 
“Dirvos” 1937 metams kalen
dorių ir juos išduoda “Dirvą” 
išsirašantiems.

DIDELĖ VAGYSTĖ. Gruo
džio 11 Į 12 naktį iš apskrities 
iždininko įstaigos buvo išvog
ta $13,309 pinigų surinktų už 
“sales .taksus”.

Prasidėjo smarkus tyrinėji
mas. “D.” Rep.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra- ; 
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 1 
arba 10, arba 31”.. Tada 
greitu laiku tikrai gausit* j 
tą numeri kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

Ateiviai Po Sociales Apsaugos 
Įstatymu

• - .' i ’

SVETIMA TAUTYSTĖ NE-1 
KLIUDYS GAUTI SENAT

VĖS PENSIJĄ
Ateiviai, kaip ir Amerikos 

piliečiai, turi teisę prie Fe- 
deralių senatvės pašalpų. So
cial Security Board, Washing
tone, tik ką išleido tą praneši
mą, prašydama (visų ateivių 
darbininkų Suv. Valstijose iš
pildyti ir sugrąžinti kuogrei- 
čiausia aplikacijas Sociales Ap
saugos Sąskaitos užvedimui.

Sccialės Apsaugos Įstaty
mas, Kongreso pravestas ir 
Prezidento Roosevelto užgintas 
Rugp. 1-1 d. 1935 nu, parūpina 
pašalpas, kurios bus mokamos 
milijonams pasitraukusių nuo 
darbo darbininkų kuomet jie 
pasieks 65 metus amžiaus ir 
atitiks tam tikroms sąlygoms.

Ar bus Amerikos piliečiais 
ar ne. asmenys dirbdami Suv. 
Valstijose, po Gruodžio 31 d., 
1936 m., kurie nėra 65 metų 
amžiaus, ir kurie dirba fabri
kuose, dirbtuvėse, krautuvėse, 
ofisuose, kasyklose ar bizniuo
se ar industrijose, turi išpil
dyti ir sugrąžinti aplikaciją 
Socialūs Apsaugos Sąskaitai.

Federalė valdžia davė darb
daviams aplikacijų blankas ir 
prašė darbdavių jas perduoti 
savo darbininkams. Jeigu ta
vo darbdavis dar tau ’neįteikė 
blanką pažymėtą “Form SS-5” 
tai reikia nuvykti į artimiau-J 
sį paštą ir ten prašyti blankos, ‘ 
arba gauk ją iš savo darbo or
ganizacijos jeigu prie kokios j 
priklausai, ši aplikacija klau
sia tavęs tik kelių lengvų klau
simų — tavo vardą ir adresą, 
gimimo dieną ir vietą, spalvą, 
lytį, darbdavio vardą ir adre
są. ii- tėvo ir motinos vardus.

Tas aplikacijas galima grą
žinti per savo darbdavius arba 
per paštą laišku, kad tik pa
siektų vietą iš kur jos parei
na.

Taip įteiktos informacijos 
bus laikomos konfidencialiai.

Neužilgo gausi kortelę su j 
vaidu ir numeriu. Numeris 
bus tavo Socialūs Apsaugos 
Sąskaitos su Suv. Valstijų val
džia. Turi pasakyti numerį 
savo darbdaviui, ii- atsargiai 
laikyk tą kortelę, nes ji bus 
reikalinga vėliau.

Federate valdžia Įsteigia tau 
Socialūs Apsaugos Sąskaitą, 
kaipo,pilną rekordą tavo algų 
nuo industrialio ir komercinio 
daųbo, po Gruodžio 31 d., 1936

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Stasys ir Adelė Aleknai 6 d. 
Gruodžio savo namuose suren
gė trilypį pokilį: paminėjimą 
Stasio gimtadienio, įsikūrimą 
naujai nusipirktame name ir 
savo sūnaus krikštynas. Sū
nūs gavo vardą Stasys Anta
nas. Kūmai buvo Kastas Ku
bilius. vietinis, ir p-lė Stella 
Deksniutė iš Clevelando. Sve
čių tai pe, apart vietinių, buvo 
atvykęs p. Aleknienės tėvas 
J. Rakauskas iš Clęveląndo, su 
sunais, biznierius J. Brazys su 
savo žmona, V. ir J. Baltru
šaičiai, Pr. Simonaitis, p. Gar-, 
dinskai ir p-lė Fiances Deks
niutė, kimios sesuo. Visi sve
čiai palinkėję ’sveikam augti 
Stasiui, ir tėvams ilgiausių 
metų, patenkinti vaišėmis iš
siskirstė.

Pp. Aleknai savo svečius 
pavaišino iš Lietuvos impor
tuotais kumpiais, kuriais visi 
gėrėjosi valgydami. > .

Benio Surblio žmona gavo 
iš Virginia valstijos liūdną ži
nią, kad ten. mirė jos mylimas 
tėvelis.
NUŠAUTAS SALlUNlNŽAS
Netikėtai savo saliuuę pik

tadario liko nušautas' '.Rusas 
Romanovas. Jis buvo piamd- 
kęs ir Lietuvių kalbąs jku Lie
tuviais dalyvaudavo, ir brivo 
jų .mylimas. Piktadariai .atėję 
patylomis-) jo į šiai gą šautu
vo ii vietoję nušovJ/pabėgP; 
•apiplėšimo ’ -p . imLLa. taigji 

m., ii- prieš tau pasiekiant ’ 65 į 
metus amžiaus. Tavo metinis 
uždarbis nuo šitos rūšies darbo 
bus įtrauktas į tavo sąskaitąI 
kasmet, tik nebus užrekorduo-1 
tos sumos virš $3,000 į metus. į

Mėnesinės pašalpos, po pa
sitraukimo nuo darbo, prasi
dedant 1942 metais, bus mo
kamos darbininkams kurių So
cialūs Apsaugos Sąskaitos pa-■ 
rodys bendrą sumą iš $2,000, 
arba daugiau, ir kurių darbas 
tęsėsi į penkis arba daugiau 
paskirų kalendorinių metų po 
1936 metų, ir prieš suėjimą! 
65 metų. Suma mėnesinio če
kio kiekvienam darbininkui 65, 
mėtų arba virš, prigulės nuo 
algų užrekorduotų jo sąskai
toje. Mažiausia suma bus $10 
i menesį ir aukščiausia $85 Į 
menesį, šita pašalpa bus mo-: 
karna reguliariai pakol darbi
ninkas gyvena.

KITI PATVARKYMAI j
Tam tikra suma bus išnio-i 

keta antsyk tiems kurie ati
tinka nekurtoms bet ne visoms I 
kvalifikacijoms prie reguliarūs , 
mėnesinės pašalpos, šitos vie- j 
nalaikinės sumos mokėjimas| 
prasidės 1937 metais, ir bus; 
mokama . visiems darbininkams į 
turintiems Socialūs Apsaugos j 
Sąskaitą, kuomet šie darbinin
kai pasieks 65 metus, bet ne
bus kvalifikuoti gauti mėnesi
nes pensijas.

Apsirūpinta ir su tais kurie 
miršta. Kuomet darbininkas 
mirs nesuėjus 65 metams, Fe
derate Valdžia' užmokės jo pa
veldėtojams 'SĮJj nuoš. jo už- 
rekorduotų Socialūs Apsaugos 
Sąskaitoje algų. Jeigu darbi
ninkas pradėjęs imti mėnesi
nes jiensijas miršta pirm negu 
viša vjo -mėnulinė, pašalpa pa
siekė 3VĮ> nuoš. wisų jo algų, 
užrekorduotų Socialūs Apsau
gos Sąskaitoje, likęs skirtu- 
mas» bus išmokėtas jos pavy
dėjams. šitie mirties mokes
čiai prasidėsi 1937 metais.

Ateiviai, kaip ir Suv. Vals- j 
tijų piliečiai, turi teisę prie 
pašalpos jeigu tiktai jie atsa
ko savo darbo vieta ir algų ap
rūpinimais kuriuos ’ nustato 
Socialūs Apdraudos Aktas. Bet 
gavimui šios ( pašalpos turi pa
duoti aplikacijos blanką užve
dimui sau Sociales Apsaugos 
Sąskaitos. ■

Jeigu nepaduosi aplikaciją, I 
Social Security Board negalės; 
spręsti ' tavo tinkamumą.

VESTUVĖS
Lapkričio 26 d. šv. Antano 

bažnyčioje Kun. I. F. Boreišis 
surišę moterystės ryšiu vietos 
populiari kavalierių - graborių, 
Domininką B. Brazį su p-le 
Ona Ivanauskaite, šiomis ves
tuvėmis buvo susidomėjus vi
sa vietos Lietuvių visuomenė, 
nes bažnyčia buvo prisikimšus 
pilna žmonių, lyg" per kokią 
didelę šventę. Laike raišių 
labai gražiai giedojo “*Ave 
Maria” poni M. Siurbis, vietos 
gydytojo Dr. J. P. Siurbio 
žmona. Jos malonus balsas 
taiji pilnoje bažnyčioje darė 
labai' malonų įspūdį. Pageidau
tina dažniau išgirsti ją dainuo
jant. Vestuvių puota įvyko 
Lietuvių salėje, kur visi links
minosi iki vėlybos nakties. Į 
puotą buvo atsilankę apie 409 
svečių. Taip pirma taip skait
linga vestuvių puota musų ko
lonijoje. Linkėtina jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

DARBAI
Darbai Detroite žymiai pa

gerėjo. Visos dirbtuvės bruz
da. Bedarbių jau mažai beli
ko. Jaunesni vyrai ir iš kitur 
pribuvę, kaip kurie, greitai 
gauna darbą. Daugelis kom
panijų skelbia jog mokęs bo
nus, kitos, algas kelia — tas 
sudaro mieste pakilimą upo ir 
Kalėdos žada būti visiems lin
ksmos.

MOTERŲ KLUBAS
Jau vienuolika metų kaip 

čia gyvuoji! Lietuvių Moterų 
Klubas. Jame priklauso rink- 
tiniausios Lietuvės moterys;! 
jos susieina kartą į mėnesį ap
tarti savo įvairių reikalų ir. 
sniągiai praleisti laiką., ..Kar
tą į metus rengia viešą: banke
tą. šymet atžymėj iiniu 11 me-- 
tų gyvavimo bankėtaį įvykę, 
puošnioj Wardell viešbučio 'sa
lėje, Lapkričio 11 d. Gražus 
ir neužmirštinas vaizdas susi
darė kuomet apie šimtas lin'k- 
,smių porų sėda prie gėlėmis ir. 
žvakutėmis papuoštų stalĄ; or
kestrui griežiant. . . . Religi
nio komisijos pirmininkė poni 
A. Bračiulis perstato Lietuvių 
Moterų Klubo pirmininkę po
nią! M. Siurbis ir įteikia jap 
gražų rožių bukietą. Reikią 
pastebėti kad poni Siurbis yra 
pilnai kvalifikuota pirmininkes 
vietai užimti. Jos maloni iš
vaizda, jos paačiavimas narėms 
už dmiąjhą ir: '.pąsvęikiįiimtis. 
svečių trumpoje suglaustoje 
kalboje sudarė smagaus įspū
džio. Svečiai jautėsi kaip vie
na bendra šeipia. Nors čia gi
mus Lietuvaitė, poni Siurbis. 
Lietuvių kalbą labai gražiai 
vartoja, už ką užsipelno pagy
rimo. ;

Šįo banketo surengimo komi
sija susidėjo iš ponių: Bračiu- 
lis, S. Buksnis ir Ą. Stark. 
Svečiai linksminosi ir šoko iki 
vėlyvai valandai. Daugelis rei- 
ške pageidavimą dažniau to
kių banketų.

1937. KALENDORIAI
Detroito Lietuvių Vaiz'bos 

Butas, kaip ir kituoniet, dabar 

to narių adresai ir biznių pa
vadinimai. Prie Vaizbos Bu-

išrodo jis nužudytas kerštu. Į
Laidotuvėse apart kitų daly-1 

vavo daug- ir Lietuvių.

SUDEGĖ MOTINA IR 
TRYS VAIKAI

Sekmadienio naktį, kilus gai
srui name 505 W. South Street, 
sudegė motina, Mary Thomas, 
39 m. amžiaus, ir jos trys vai- Į 
kai, 13, 11 ir 9 metų amžiaus.

Tėvas, George Thomas, gel-! 
bėdamasi sąvo šeimą sunkiai i 
apdegė ir randasi kritiškoje’ 
padėtyje ligoninėje.

Visi butų išsigelbėję jeigu 
tie trys vaikai, kurie sudegė, i 
butų ėję laukan iš namų kai! 
tėvas jiems įsakė eiti paskui.! 
Tėvas išbudęs 3 vai. nakties I 
ir pajutęs kambaryje durnus, 
išbudino ’ savo šeimą ir paskui 
skubino išbudinti ir išgelbėti 
iš degančio namo trečiame au-- 
kšte gyvenusią moterį su jos 
dukterimis.

Išvedęs savo žmoną ir tas 
riioteris, Thomas apsižiūrėjo 
kad nėra jų vaikų, kurie gal 
.negirdėjo tėvo įsakymo eiti 
paskui laukan, ar kitur pasu
ko per durnus ir paklydo. Tuo 
tarpu ugnis plito. Tėvas ir 
/motina šoko atgal į namą ir 
bėgo laiptais j ’ viršų surasti 
savo vaikus. Tie su vaikais 
subėgo į maudynės kambarį 
kada ugnis užkirto kelią bėgti 
laiptais žemyn. Tėvas paga
liau išlaužė duris į išlaukinius i 
laiptus ir iššoko, degančiais, 
rubais. Motina su vaikais su
degė likus maudynės kambary
je. Ji buvo nėščia, laukė ki
to kūdikio.

Kalnas.

“Ramybe žemėje geros valios 
žmonėms”.

Šiuose senuose, bet savo prasme 
per amžius nesenstančiuose žodžiuose 
yra įkūnyta Kalėdų nuotaika — 
nuotaika, kuri atneša vis kintančiam, 
pavargusiam pasauliui suraminimų. 
J ie padaro Kalėdas kuo nors daugiau, 
kaiį> šventadienju. Kada Kalėdų 
nuotaika vyrauja “žmonių brolišku
mas” tampa tikrenybe. Ji užpildo orą 
apsupdama lygiai ir senus ir jaunus. 
Ti padaro Kalėdas geros valios, duos- 
numo ir nuoširdumo laikotarpiu.

Blizganti medžiai, dovanos, židinyje 
ugnis; lange šviesa, vaišingumas — 
r iša’, tai yra tikrais ir aiškiais šiuo 
iškilmingu laikotarpiu vyraujančios 
nuotaikos požymiais.

Daugelio šalių žmonių priduoti 
Kalėdų papročiai ir tradicijos yra 
būdais, kuriuos žmonės išrado savo 
supratimo parodymui apie tikrą Ka
lėdų reikšmę.

Vienu iš tų labiausiai išsiplatinusių 
papročių bei tradicijų yra tai Kalė
dose dovanų davimas ir tuo “geros 
valios žmonėms” parodymas. Štai 
kodėl naudingos, nebrangios, prak-

DETROIT

tišlcM dovanos tankiai yra daug lauk- 
tinesnStnis, negu puošnios, brangios, 
bet nepraktiškos dovanos. Užtat 
pastaraisiais metais ir cigaretų spe
cialūs. pakai darosi vis labiau popu- 
lariškais, kaipo Kalėdų dovanos.

Todėl ir Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai prirengė ypatingus Kalėdų 
apdangalus, kuriuose jie suvynioja 
arba jau gerai žinomas Lucky Strike

200 cigaretų dėžutes, arba keturias 
blėkines, kiekviena iš kurių talpina 
50 Lucky Strikes. Šių metų specialūs 
Kalėdų pakai yra ypatingu iškilmin
gų švenčių nuotaikos simboliu.

Savo ryškiomis, patraukiančiomis 
spalvomis jie yra labai panašūs ir

to priklauso veik visi profesio
nalai ir platesnį biznį daranti 
biznieriai. Sekamiems metams
valdyba yra: Dr. J. P. Siurbis, 
prez., Dr. M. D. Palevičius, 
vice pre., P. Molis, seki-., Dr. 
J. J. Sims, iždininkas. Patar
tina Lietuviams Įsigyti tą Ka
lendorių, ir reikale kreiptis 
prie savųjų del patarnavimo

MASKVIEČIŲ SIEKIAI
Musų raudonieji, dirbantie

ji prieš musų tautą, bando pa
sipinigauti bekeldami demo
kratijos obalsj. ’ Jie rėkia kad 
Lietuvoje nėra demokratijos, 
kad ten Smetona engia darbi
ninkus, ir tt., bet nei žodelio 
neužsimena apie Stalino dikta
tūrą Sovietijoje ir nesulygina 
tenaitinės “demokratijos” su 
čsama demokratija* Lietuvoje. 
Kurie buvę Lietuvoje ir So
vietijoje tie sako kad Lietuvo
je yra šimteriopai daugiau lai
svės ir -demokratijos negu So
vietijoje. Taigi protestuojant 
del diktatūrų turėtumėt drau
ge protestuoti ir prieš Staliną.

Vėliausi musų “bendrafrpn- 
tininkų” išradimai pasipini
gauti yra atsišaukimai į drau
gijas delei gelbėjimo. . . . Ispa
nijos darbininkų.... Ilgiausi 
laišką buvo prisiuntė ir SLA.; 
kuopai. Laiškas perskaitytas, 
bet diduma balsų likosi atmes
tas.

J. O. Š1RVYDO BIOGRA
FUOS REIKALE

Girdėjau tėvynainius kalbant 
kad yra vystoma planai suren
gti vakarėlį kurio pelnas eitų 
j. O. Sirvydo Biografijos įlei
dimui. Pagirtinas sumanymas. 
Linkėtina pasekmių.

Korespondentė.

BINGHAMTON, N. Y.
TURĖJOME VILNIAUS 

PRAKALBAS
Vilniui Vaduoti Sąj-gos sky

rius Lapkričio 15 d. Lietuviu 
salėje surengė prakalbas Vii-’ 

-niaus reikalais. Kalbėjo vie
tos skyriaus pinnininkas K..

’ Aimanas ir svečias iš Lietuvos1 
p. AT. Uždavinys. Nors sve
čias kalbėjo apie dvi valandas, 
bet jo kalba niekam nenusibo
do, visi norėjo dar daugiau iš
girsti. V. Uždavinio atsilan
kymo proga, Bing’hamtonieeiai 
’sudėjo nuskriaustiems Vilnie
čiams $21.87. V. V. V. sky
riuje daugiausia dirba K. Ai
manas, J. Liepa, K. Rauba ir 
kiti. Nemažai skyriui padeda 
ir svečio prakalbą: paskelbė 
bažnyčioj musų klebonas Kun. 
Skrįpkųs. Darbin.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O

i ■ »:į Tabako Naujienos
į 25 CIGARAI . PUIKIOJE DĖ-į 
į ŽĖJE KALĖDOMS už 60c. į, 
5 Cigaretams tabakas turkiškas 
", mišinis pusė svaro už 50e. Ge- 
? ras pypkei tabakas svaras 50c. S 
jC Taipgi visokios Pypkės. Atsi-,S 
į neškit šį skelbimą, gausit eks- įį 
5 tra dovaną dykai. J"

% 2133 Ontario St. Cleveland, O. j”

visiškai suderinami su naudojamais 
Kalėdų papuošalais. Tas specialus' 
Kalėdų pakas suteikia ir reikalingąją 
apsaugą šioms Lucky Strike cigaretų 
siunčiamoms paštu do.vanoms.

Didelis Lucky Strike cigaretų po- 
pulariškumas ir abelnas dovanos nau
dingumas priduoda šiąm Kalėdų pa
kui didelę pirmenybę kaipo Kalėdų 
dovana.

Šis specialus Kalėdų pakelis yra 
dar ir tuo labiau naudingas, kadangi 
jis dovanos davėjui pagelbsti išvengi! 
pasirinkant pirkinius bereikalingą 
laiko eikvojimą.

Be to gi, Lucky Strike cigarctai 
yra lengvu užsirūkymu ir lygiai taip 
maloniu ir vyrams ir moterims. Jie 
yra pagaminti iš viduriniųjų lapų, 
lengviausių puikiausio tabako lapų, 
kurie perleidžiama per “It’s Toasted” 
procesą — kas yra j ūsų gerklės 
apsauga prieš knitėj imtis, prieš ko
sulį. Lucky Strike yra' vieninteliais 
cigaretais, kurie patiekia “toasting” 
proceso gerkles apsaugą.

Šių specialių Lucky Strike Kalėdų 
pakų galima gauti visose šalies krau
tuvėse.

RAUDONUKAMS 
“TRIVOGA”

Brooklyno raudonieji tikrai 
nusigando patyrę kad “Vieny
bė” eis dienraščiu. Sako net 
buk Smetona ją finansuos.

Buknys “Laisvėje” verkia 
dramblio ašaromis, girdi, drau
gai, pavojus. Kodėl nesuriko 
jis “trivoga”? štai draugo 
Buknio “trivoga”:

“Fašistinis imperializmas už
puolė Ispanijos liaudį. Stropiai 
kėsinasi pulti Sovietų Sąjun
gą. O Smetoninis fašizmas 
jau puola mus Amerikoje.

“Lietuvos žmones šaukiasi į 
mus prašydami pinigų, prašy
dami juos gelbėti. O Smetona 
steigia savo * dienraštį Ameri
koje. Kiša savo fašistinę bar
zdą už akių ‘Laisvei’. Turėki
me daugiau proletarinio pasi
ryžimo, stokime į darbą, gau
kime ‘Laisvei’ naujų skaityto
ju”-

Tai ve ką draugas Buknys . . 
nuriečia: gauti “Laisvei” dau-. 
g'iau skaitytojų! Kaslink Lie
tuvos žmonių prašymo pinigų, 
tai aš paklausiu tavęs ar tik 
šiandien Lietuvos žmonės pra
šo iš Amerikiečių daugiau pi
nigų? Jų prašė ir prie caro, 
jų prašys ir toliau, nes Euro
poje, kaip ir Lietuvoje, daug 
kas įsitikinę kad Amerikoje 
“aukso kalnai”. O kad žmo
gui keliu centų pritrūksta ir 
jis prašo Amerikoje savo gi
minių pagelbėt tai kas čia “tri- 
vožno”?

Tikrai pasakau kad tiek pi
nigų neprašo geri žmonės kiek 
jų amžinai verkia ir prašo jū
sų “bendras frontas”. Viso
mis pusėmis rėkiat: aukų, pi
nigų, skaitytoj ų!!

Ko jus taip bijotės “fašis
tų”? Jūsų nuomone jie silp
ni, niekam tikę, čia Ameriko
je laisva šalis. Smetona gyve
na Kaune, j ūsų nesušaudys, 
■kaip kad Stalinas 'šaudo ge
riausius Sovietų steigimo vy
rus ir darbininkus. Galit čia 
gyventi ir veikti nekliudomai, 
ko rėkt “trivoga” ir šauktis 
pagalbos ?

. Jeigu tokie sveiki stiprus . 
vyrąi kaip draugas Buknys rė
kia “gelbėkit” tai aišku kad 
jų galvelėse kas nors negerai. 
Butų į sveikatą jeigu kas nors 
patiektu tiems proto ligoniams 
kokių Stalino vaistų....

Lydietis.

“Dirvos” Agentas
; JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 
senas “Dirvos” prenume
ratas. Kreipkitės į jį.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkite pas mane 
Gyvasties apdraudai (Ljfe Ins.) 

J patelefonuokit del paaiškinimą 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namą baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo, sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi Jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

4TV c;'F.- Petraitis ’ Ą
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699
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Lietuvos Prekyba su Amerika 1936 
Metais Pasieks $900,000

Visi Amerikos Lietuviai Privalo Reikalauti Lietuvos Produktų — Kitą 
Metą Prekyba Gali Pasiekti $3,000,000, Sako Kons. Budrys

Clevelando Lietuvių 
Buto nekurie nariai 
kalbėti apie steigimą

Clevelando
šis gir- 
Lietuvių 
Lietuvos 
ir giria 
tik gau-

tas galima? Visai len- 
galima. Tik pagalvokit: 
per 8 mėnesius tik sve- 
išnaudojo Lietuvos pro-

Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke, p. Jono Budrio 
pranešimu musų spaudai, Lie
tuvos eksportas su jai lygio
mis šalimis — Latvija, Esti
ja — auga sparčiau negu tų 
šalių, nors tų kaimynų indus
trija jau prieš karą stovėjo 
aukštai, nes Ryga, Revalis, 
Liepojus, kaip Rusijos uostai, 
jau turėjo didelius fabrikus.

Per šių metų aštuonis mė
nesius, pranešimas sako, iš 
Lietuvos Amerikon išvežta vi
sokių produktų už $564,400. 
Iki pabaigos metų ta cifra tu
rės užaugti iki $900,000.

Sekančiais metais, p. Budrys 
sako, tą cifrą bandys patrigu-1 
binti ir net prašokti 3 milijo
nus dolariu!

Ar 
gvai 
jeigu 
timi
dūktų už $564,400, kuomet mes 
patys Lietuviai gal nei už do- 
larį nieko iš tų produktų ne- 
nusipirkom, kiek kartų Lietu
vos eksportas gali padidėti jei 
mes kiekvienas stengsimės nu- 

• sipirkti vięką kas tik galima 
gauti, atvežtą iš Lietuvos?

Štai tik pastaromis keliomis 
savaitėmis “Dirvai” pajudinus 
šį reikalą ir paskelbus kur ga
lima gauti Lietuvos importuo
tų mėsų ir kitų dalykų, pakilo 
didelis reikalavimas. Paties 
Clevelando Lietuviai krautuv- 
ninkai tuoj padavė užsakymus 
Lietuvos kumpių ir saldainių 
siekiančius iki tūkstančio do- 
larių.

Pirkėjai-sunaudotojai visame 
mieste jieško tų parduotuvių 
kurios užlaiko Lietuvos kum
pius ir saldainius.

Vaizbos 
pradėjo

Lietu
vos produktams sandėlio kuris
aprūpintų visus Lietuvius par
davėjus Ohio ir aplinkiniuose 
miestuose.

Smagu paminėti ir
dėtas iš
pardavėjų faktas — 
kumpius-mėsą perka 
ir svetimtaučiai kurie 
na jos paragauti.

Tuo gi tarpu ta mėsa, nors 
tokia gera ir skani, yra piges
nė negu parduodama tos pa
čios rūšies Amerikos gamybos 
mėsa.

Taigi, Clevelando Lietuviai 
biznieriai užsimoję plačiu mas- 

| tu varyti importuotų Lietuvos 
produktų prekybą, kas tik iš 
vieno šio miesto gali duoti Lie
tuvai per metą šimtus tūks
tančių dolarių.

Na o kur kitos didėsės mu
sų kolonijos? Lai tik jose at
siranda biznierių kurie gelbės 
išplatinti Lietuvos produktus 
aplinkiniuose mažuose mieste
liuose, pralenkdami Clevelan- 
dą, kuris turi labai mažai ar
ti'

ti

kitų miestų.
VISUOMENĖS DALIS

Prie šio darbo turi prisidė- 
ir musų visuomenė. Kaip?

Nagi šitaip: privalo eiti pir
kti į Lietuviškas krautuves ir 
jose reikalauti kad užlaikytų 
Lietuvos produktų.

Pastebėjome kad “Dirvos” 
paraginimas taip daryti davė 
gerų vaisių: Clevelando Lietu
viai vienas po kito pradėjo 
girdėti Lietuvių moterėlių rei
kalavimus duoti joms “Lietu
vos kumpių”', ir jie skubomis

MAISTO” EKSPORTAS
Per 10 Mėnesių Šymet Išvežta už tiek kiek Per 

nai per Visą Metą

SVEIKINIMAI KALĖDOMS

gauti, 
laikys 
atvež- 
saldai-

degtinės, krupni-
Kiek čia

pradėjo rūpintis kur jų gauti, 
net vieni nuo kitų ima ir par
davinėja.

Per visą Ameriką, svaras- 
kitas nupirktas Lietuviškų da
lykų per dieną sudaro šimtus 
tūkstančių svarų.

Tiesa, ne visuose miestuose 
tuoj bus galima gauti tų da
lykų, tačiau reikia stengtis pa
daryti kad butų galima

Tie biznieriai kurie 
savo krautuvėse dėžėse 
tus Lietuvos kumpius,
nius, agurkus ir kitką, gaus 
užsakymų iš mažų miestelių, 
per paštą, jeigu tik Lietuviai 
žinos kur galima užsisakyti.

Iš New Yorko užsisakymai 
išpildomi tiktai krautuvėms ir 
parduodami “keistais” — po 
10, 12 ar tam panašiai dėžių 
antsy k.

LIETUVOS DEGTINĖ, 
ALUTIS

Tūkstančiai Lietuvių saliu- 
ninkų visoje šalyje galėtų la
bai greitai įsiūbuoti importą 
Lietuviškos
ko, vyšninės, alaus.
naudos Lietuvai pasidarytų!

New Yorke yra firma kuri 
pasiruošus ar jau atsitraukia 
Lietuviškos degtinės. Tik rei
kia į ją kreiptis su reikalavi
mais. Jos antrašias:

Equitable Trading Corp. 
99 Hudson Street,

New York City.
Ir šių dalykų ėjimą gali iš

judinti pati visuomenė reika
laudama pas savo draugus sa- 
liuninkus duot jiems tikrų Lie
tuviškų gėrimų.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams Į Lietuvą.

THE MAY CO.
Naudingiausia Kalėdoms Dovana

3 už $4

Prašykit Eagle Stamps. Krautuvė atdara nuo 9:30 iki 6:00 vai.

yAi tikra padžamų paroda kokią kiekvienas norėtų matyti, kur įsta
tyta nesuskaitoma daugybė naujausių, vėliausių, pačių gražiausių 

padžamų pasirėdyti mėgstantiems vyrams. “V” kaklo, gražiai apve
džiotų vienodų spalvų medegos su priešingos spalvos viršum. Spal
vuotų Rusiškų modelių. “V”-kaklu, aplenkta apikakle švarko stilių 
gražiose spalvose ir marginiuose, stiprios medegos kuri dėvėsis daug 
metų. Lastex vartojamas 
Pasiūti patyrusių žinovų, 
vimas kurio nenorėtumėt

diržuose garantuotas iki švarkas laikys, 
tinkanti, stiprus ir patenkinanti. Išparda- 
praleisti. Taigi atvykite laiku.

THE MAY COMPANY . Inėjimas iš Ontario

Kaunas. — “Maisto” vado
vybė patiekė šių metų pirmų 
10 mėnesių veikimo duomenis. 
Jie parodo šymetines “Maisto” 
veiklos kryptį ir laimėjimus.

“Maisto” eksporto veikloje 
šymet stambiausia pozicija yra 
bekono eksportas. Jis sudaro 
apie 51 nuoš. viso “Maisto” 
eksporto vertės. Bekono šy
met per 10 mėnesių eksportuo
ta 8,578.6 tonų (apie 165,420 
kiaulių) už 16,400,000 litų.

Pernai per tą patį laiką bu
vo išvežta 6,988.6 tonų (132,- 
225 kiaulių) už 14,200,000 li
tų.

Negalint eksporto į Angliją 
plėsti del Anglijos įvestų kon
tingentų, teko mėsos ekspor
tui jieškoti kitų kelių ir išda
lies pakeisti eksporto gaminių 
struktūrą. šiais metais ypač 
buvo plečiama kiaulienos mė
sos produktų gamyba ir suras
ta jiems naujų rinkų. Šia lin
kme šymet padaryta didelis 
žingsnis į priekį. Kiaulienos 
mėsos gaminių, kaip kumpių, 
šoninių, nugarinių ir kt., per 
10 mėnesių šymet eksportuo
ta 1,196 tonų už 
litų. Tuo tarpu 
tisus metus šių 
eksportuota tik 
260,000 litų.

Nauja rinka šios rūšies ga
miniams šymet yra Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Viso per 
10 mėnesiij šymet į Ameriką 
“Mjaisto” gaminių išvežta per 
950,000 kilogramų už 1,500,000 
litų.

Anksčiau “Maistas” i Ame
riką visai neeskportavo, o per
nai buvo tik 
vieną šaldytų

Daugiausia 
mi kumpiai,
vertės atžvilgiu sudaro 42.5% 
viso į Ameriką šymetinio 
“Maisto” eksporto.

Labai žymiai šymet taip 
išplėsta ir įvairių konservų 
myba ir eksportas, šymet
10 mėnesių įvairių konservų 
eksportuota 432 tonai už 878,- 
000 litų, prieš 184 tonus už 
311,000 litų per visus pereitus 
metus.

LAPKRIČIO MĖN. KIAULIŲ 
IR MĖSOS GAMYBA DAR 

PAGYVĖJO
Per Lapkričio mėn. "Mais

tas” supirko iš ūkininkų kiau
lių: bekoninių 39,324, lašini
nių 11,889, išviso 51,213 (Spa
lių mėn. išviso supirko 43,900 
kiaulių). 1935 metais tą patį 
mėnesį buvo supirkta bekoni
nių 38,761 ir lašininių 5,039.

Išvežimas į užsienius virši
jo Spalių mėnesio eksportą: 
išviso per Lapkričio mėnesį iš-

virš 1,500,000 
pernai per iš- 
gaminių buvo 
323 tonai už

bandyta pasiųsti 
kiaulių siuntą.

i Ameriką veža- 
jie vidutiniškai

pat 
ga
per

GYVULIŲ EKSPORTAS
Gyvų gyvulių eksporte žy

miausia pozicija yra kiaulių 
eksportas. Per pirmus 10 mė
nesių gyvų kiaulių eksportuo
ta 75,657 ' už 7,600,000 litų. 
Be to išvežta per 1,000 veisli
nių kuilių už 238,959 litus.

Nauja gyvoms kiaulėms rin
ka šymet yra Vokietija.

Šymet taip pat eksportuoja
ma gyvi raguočiai ir jų mėsa. 
Tai yra išdalies nauja šių me
tų “Maisto” eksporto pozici- 
cija. Gyvų raguočių per 10 
mėnesių išvežta 1,674, už juos 
gauta apie 628,000 litų.

Nauja tinka šymet yra ir 
gyvoms žąsims ir antims. Jų 
šymet per 10 mėn. eksportuo
ta apie 50,000 už apie 356,000 
litų.

Viso visų savo gaminių šy
met “Maistas” per 10 mėnesių 
eksportavo 24,309 tonų prieš 
28,000 tonų per praeitus visus 
metus. Valiutos už eksportuo
tus gaminius iš užsienio šymet 
gauta 31,860,000 litų prieš 
32,730,000 litų per visus pra
eitus metus.

Tat šymet per 10 mėnesių 
eksportuota vertės atžvilgiu 
bemaž tiek pat kaip peniai vi
sus 12 mėnesių.

Gyvulių supirkimas iš Lie
tuvos ūkininkų per 10 mėne
sių šymet yra toks. Kiaulių 
šymet supirkta 373,700, peniai 
361,960*. Iki pabaigos metų 
viso numatoma šymet kiaulių 
supirkti apie 470,000.

Raguočių šymet taip pat su
perkama daugiau. Veisliniai 
raguočiai eksportuojami į So
vietų Rusiją, raguočių mėsa į 
Vokietiją.

Viso šį rudens sezoną numa
tyta supirkti ir eksportuoti į , 
Vokietiją gyvų žąsų 146,000,

Londonas. —Gruodžio 11 
d. buvęs Anglijos karalius 
Edvardas VIII sakė per 
radio savo atsisveikinimo 
kalbą savo pavaldiniams. 
Tą kalbą girdėjo visas pa
saulis. Edvardas pareiškė 
jog atsisako nuo sosto sa
vanoriai, ir neturi prieš 
nieko jokio pikto. Jis pa
sitraukė nes negali gyven
ti “be moteries kurią my
li”. Sostą pavesdamas sa
vo broliui, palinkėjo jam 
geriausios kloties ir pats 
sakė bus jam ištikimas.

Yorko kunigaikštis už
imdamas karaliaus vietą, 
pasirinko George VI var
dą. Jų tėvas buvo George 
V. Naujasis karalius yra 
41 metų amžiaus ir vedęs, 
turi šeimą.

Prieš atsisakymą, Edvar
das turėjo paskutinę vaka
rienę su savo visais jaunes
niais broliais ir su motina, 
karaliene Mare. Reiškia, 
viską atliko su šeimos na
rių žinia.

Naujasis karalius yra 
rimtesnis ir žiuri Į gyve
nimą, ne taip kaip buvo 
Edvardas, kuris paliko sen
berniu ir mėgo girtauti ir 
ūžti su moterimis.

Edvardas sekančią die
ną karo laivu išplaukė Į 
Prancūziją, iš ten nukelia
vo Į Austriją, ir apsigyve
no netoli Viennos, grafo 
Rotschildo dvare.

Jo mylimoji gyvanašlė,

' 1
Patikėtinas linimentas, " 
palengvina gėlimus ir lį 
skausmus nuo Ištampy- V 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. ....

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

gyvų ančių 100,000.
Iki Lapkričio 23 d. gyvų žą

sų jau buvo eksportuota 137,- 
300, gyvų ančių 70,715.

Pasveikinkit savuosius Lietuvoje — Lietuviškai!
Gražus paveiksluoti Lietuviški Kalėdiniai ir 1937 Metams 

Sveikinimai — tinkami siųsti į Lietuvą ir draugams čia pat.

6 Įvairių vaizdelių laiškai — už 30c
Visi su vokais-konvertais. Mažiau 6 nesiunčiama.
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

vežta Į užsienius 4,051,417 ki
logramų gyvų ir negyvų pro
duktų, Spalių mėn. buvo išvež
ta 3,457,441 klgr.

Wallis Simpson tuo tarpu 
gyvena pietinėj Prancūzi
joje, Cannes mieste, pajū
ryje. Jos divorsas nuo jos 
antro vyro Įsigalios tiktai 
Balandžio mėnesi, taigi jie
du negali tuoj apsivesti.

Vienas New Yorko laik
raštis šitaip apie Edvardą 
sako: “Jis yra smarkus gė
rikas; mėgsta peštis, kurio 
betvarkius apsiėjimus įvai
riose sueigose ir girtavimą 
visi buvo priversti užtylė
ti.”

KELIONĖS J LIETUVĄ

Sviesto gamyba ir išvežimas 
šymet pašoko. Lapkričio mė
nesį sviesto pagaminta 836,- 
180 kilogramu, o išvežta 965,- 
758 kilogr. ' “L.A.”

P. J. PICKETT
PLUMBING, GAS FITTING 

SEWER BUILDING £ 
Perdirbu maudynes j naujausios 
mados už išsimokėjimą. Jei 
negero su jūsų nuobėgomis 
muose, šaukit mus, greitai 
taisysim.

7107 SUPERIOR AVE. 
Tel. HEnd. 0758

kas?
na- Xi

šveduI!
AWEMKOS

13
18
15

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos

Išplauimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM

Sausio 20, Vasario 16, Kovo 
GRIPSHOLM _______  Kovo
DROTTNINGHOLM  Bal.

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

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

Rockefeller Center.
Chicago, Ill.
Boston, Mass.
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.

^■ūiiiiiiniiiiinnininiiiniiiiiiiuiiiiiiiinii'niniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiininiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiini*:

Phone Endicott 9512

MOLTHER ELECTRIC 
SERVICE

Starteriai ir Generatoriai
Automobilių Armatūros

Apvyniosimas
Naminiai Padargai

8009 Superior Ave.
Ineiga iš Ė. 80th Street

dll!l!llllllinill!l!llll!llllllllinilllllill!llllllllll!lllllllllllllllllllll!lll!llllllll"l!llllllll<!!lllllllll|l|||||lii~

Pilnai Įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ II? VALGYKLA
Stiprus Alus —

Penktadienio vakarais

17320 St. Clair Avenue

Degtine — Vynas

skani žuvies vakarienė.

Kampas E. 174th St.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

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

greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

Č HEnderson 9292

Muzikos Parduotuvė
Garsus pasaulyje PHILCO radio 
parsiduoda čia lengviausiomis iš
lygomis. Galima įmokėt tik da
li kiek norima. Taipgi parduo
dam smuikas, ir jas taisom, ir 
kitokius muzikos instrumentus.

Į Norintiems kredito 
brangiau.

Hoedl’s Music
17412 St. Clair Ave.

neskaitom

House
Cleveland

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius i n s t ramentus 
kitur, kreipkitės j mus— 
čia g-ausit prieinama kaina 
ir lengvu išsimokėjimu — 

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

saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tomka 
7727 Superior Ave.

ENd. 5297 Cleveland, O.

Bramley & Sons Co. t
FLORIST

PILNAS
GĖLIŲ PATARNAVIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste
1181 EAST 71ST STREET

HEnderson 1850

X Gera Kepykla
T Geriausi ir skanus kepyklos ga- 
Ž miniai ką už pinigus galima 
a gauti, naudojam geriausią svie- 
t stą, taukus ir miltus prie kepi- 
įmo duonos, pajų, keiksų. šven- 
4 tems turim skanių pyragų.

KREIPKITĖS REIKALE 
Kainos Visai Žemos.
IVETHERED’S
Quality Balte Goods 
Superior Ave. HE. 5310? 7022

*'
T

Yi

T

Namų Aptaisymas t
Mes taisom ir sudedam 
šildymo pečius. Dengiam X 
ir lopom stogus ir dedam ? 
----- j— ------ . Visas

į
vandens nuobėgas. 
tos rūšies patarnvimas 
kainos visai mažos.

SATER BROTHERS 
6617 Wade Park Ave. 

ENdicott 0823

**■* • •* Plumbing Reikmenys
? Geležinai Padargai
* ir Maliavos
? Kreipkitės į mus
fSINKOMS, MAUDYNĖMS

IR KITŲ REIKMENŲ 
ir Plumbing prietaisų

The STONEMAN Go.
7110 Superior Ave.

He. 1759S

?



PREZIDENTO F. D. ROOSEVELTO 1NAUGU- 
RAVIMAS BUS SAUSIO 20 
____ -x-

Prezidentas Franklin D. 
Roosevelt sugryžo iš savo 
14,000 myliu kelionės, iš 
Argentinos, kur dalyvavo 
atidaryme Amerikos Tai
kos Konferencijos. Suma
nydamas tą konferenciją, 
gavęs visų 21-nos Ameri
kos kontinentų valstybės 
pritarimą, ir pats asmeniš
kai dalyvaudamas jos ati
daryme, Prezidentas Roo
sevelt užsidirbo sau daug 
puslapių. Amerikos * istori
jos knygose. Jo darbai bus 
Įrašyti ateities istorikų.

Dabar Prez. Rooseveltui 
neliko nieko kito kaip tik 
laukti antros jo inaugura- 
vimo arba Įvesdinimo die
nos. Jo keturių metų pre
zidentavimo terminas bai-, 
giasi su šiais metais. Tai
gi jam liko prezidentauti 
tik keletą dienų.

Šiuo savo terminu Prez. 
Roosevelt užbaigė senoviš-i 
ką Amerikos prezidentų1 
inauguravimo tvarką. Iki 
šiol jie būdavo inauguruo
jami Kovo 4 dieną sekan
čiais metais. Taip, išrink
tas prezidentu Lapkričio 
pradžioje kandidatas turė
davo laukti visus keturis Į 
mėnesius iki galėjo užimti j 
savo vietą.

Nuo dabar, prezidento 
inauguravimas bus . Sausio 
mėnesi. Prez. Roosevelt 
pasiskyrė Sausio 20 d. sa
vo antrai inauguracijai.

Inauguracija bus iškil
minga ir didelė, bet paties 
Rocsevelto page įdavimu 
bus “paprasta”, be pei’di- 
delių puošnumų.

Iš pat pradžių kai susi
darė Amerikos valstybės, 
prezidento Įvesdinimui nu
skirta Kovo 4 diena todėl 
kad anais laikais arkliais 
suvažiuoti į Washington^ 
naujai išrinktiems Kongre
so atstovams ir pačiam 
kandidatui, jeigu buvo iš 
kurios tolimos valstijos, 
užimdavo keletą savaičių.

SVEIKINAME!

VVS SVEIKINA 
AMERIKIEČIUS

VVS. Centro Komiteto 
laiškas iš Kauno:

XI-tas Vilniui Vaduoti 
Sąjungos suvažiavimas, su
sirinkęs laikinojoj sostinėj 
Kaune, dėkingai minėda
mas milžinišką paramą ku
rią suteikė ir tebeteikia 
laisvai Lietuvai ir okupuo
tam Vilniaus kraštui gar
binga Lietuviška Amerikos 
ir viso pasaulio visuome
nė, siunčia širdingiausių 
sveikinimų Amerikos ir vi
so pasaulio broliams, linkė
damas ir toliau budėti Lie
tuvybės avangardoje ir so
stinės Vilniaus sargyboje.
Suvažiavimo Prezidiumas.

Gruodžio 21—22 d. Kau
ne Įvyksta didelė šventė— 
vienas iš iškilmingiausių 
jubilejų kokių Lietuva ne
daug turėjo.

Tas dvi dienas visa Lie
tuva minės savo Dainos 
Kunigaikščio KIPRO PET
RAUSKO 25 metų scenos 
darbuotės sukaktuves.

Apie tai plačiai rašo Lie
tuvos laikraščiai, ir sukak
tuvių renginio komitetas 
išsiuntinėjo plačiai apie tai 
savo formalius praneši
mus. Štai kaip skamba 
“Dirvos” Redakcijos gau
tas pranešimas:

“Turime garbę pra
nešti kad 1936 metų 
Gruodžio 21—22 d. iš
kilmingai minima Lie
tuvių Operos Teatro 
kūrėjo Kipro Petraus
ko 25 metii scenos dar
bo sukaktis. Ta pro
ga rengiamas akade
minis Jubiliato pager
bimas ir, pačiam Kip
rui Petrauskui daly
vaujant, statoma Rim- 
skio - Korsakovo opera 
‘Kitežo Miestas’.

“Sveikinimų pareiš
kimai po vaidinimo.

Sukakčiai Rengti 
Komitetas:

V. Mironas, 
Dr. S. Janavičius, 
V. Žadeika,
Gen. V. Nagevičius, 
Dr. A. Juška,
Adv. J. Goldbergas, 
J. Bieliūnas, 
V. Kemežys, 
V. Sidzikauskas, 
I. Nauragas.”

Kartu su Kaunu, Kipro 
Petrausko šią reikšmingą 
sukaktį Įvairiais budais mi
nės ir visa Lietuva.

Amerikos Lietuviai, ku
rie nors Kipro Petrausko 
nepažysta ir negirdėjo jo 

(išskyrus keletą 
plokštelėse), jį taipgi laiko 
mi su tautos Dainos Kuni
gaikščiu. Taigi kartu su 
Lietuva ir mes visi džiau
giamės tokia reikšminga 
jo gyvenimo diena ir kar
tu su visa tauta džiaugia
mės juo ir sveikiname' 

Kipras Petrauskas per
eitą vasarą apsilankė Pie
tų Amerikoje. Išrodo ga
lėtų apsilankyt ir pas mus 
Šiaurės Amerikoje, jei tik 
didesnio noro turėtų. Tą 
galėtų sutvarkyti Draugi
ja Užsienio Lietuviams 
Remti.

Ir jeigu kada darys tu
rėtų daryti tuojau, nes ir 
pats Kipras ne jaunas, ir 
Amerikos Lietuviai vienas 
po kitam nyksta ir dauge
liui nebus progos jo pama
tyti ir girdėti.

J. O. ŠIRVYDO 
BIOGRAFIJA

Tautinei visuomenei jau 
žinoma kad Amerikoje rū
pinamasi išleidimu musų 
buvusio visuomenės veikė
jo ir tautinės srovės vado, 
pažymaus laikraštininko J. 
O. Sirvydo biografijos, ku
ris mirė Lietuvoje.

Daugelis buvusių Sirvy
do draugų, organizacijų ir 
šiaip geros valios Lietuvių 
jau prisidėjo prie šio svar
baus darbo savo aukomis. 
Visi kiti Lietuviai prašo
mi skirti savo auką, dides
nę ar mažą, kad galima 
butų netrukdomai biogra
fija išleisti. Tai bus musų 
išreiškimas pagarbos tam 
mirusiam veikėjui, kurį vi
si gerbėm ir sekėm gyvam 
jam esant.

Aukas galima siųsti Bio
grafijos leidimo iždininkui, 
Pr. Narvydas, 336- Union 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Amerikos Lenkai Gruo
džio 13 d. minėjo 20 metų 
mirties sukaktuves Lenkų 
rašytojo Henriko Sienkie
wicz. Sienkiewicz yra ži
nomas ir Lietuviams vei-
kalu “Quo Vadis?”.

Ta knyga yra išversta Į 
30 skirtingų kalbų.

Nekurie tikrina kad H. 
Sienkiewicz įkvėpimą ra
šyti tą veikalą gavo lanky- 
damsis Amerikoje, Kali
fornijoje, kuomet buvo dar
jaunas žmogus.

ANGLIJA RŪPINASI 
MAISTU KARO 

ATSITIKIME
Anglija paskyrė maisto 

komitetą, kurio tikslu yra 
apsirūpinti kad atsitikime 
karo ir Anglijos salų blo
kados nepritruktų maisto.

Angliia nori apsirūpinti 
kad tokiame atsitikime ji 
turėtų maisto bent dvyli
kai mėnesių. Tam tikslui 
reikia 2,650,000 tonų kvie
čių. 5,000,000 tonų bulvių, 
2,500,000 tonų svogūnų, 1,- 
250,000 tonų sūrio, 625,000 
tonų sviesto arba kitų rie
balų ir nesuskaitomų tbnų 
pieno.

Daug tų dalykai Anglams 
pristatyti turės Lietuva.

Suv. Valstijų Ambasado
rius Davies vykdamas So- 
vietijon, nusiuntė Į savo 
businčius namus 25 elek
triškus šaldytuvus užlaiky
mui maisto gerame stovy
je. Taipgi užsisakė nuga
benimui į sovietų sostinę 
2,000 puskvorčių sušaldy
tos grietinėlės kad užtek
ti] kavai porai metų.

Tai visgi Rusijoje tokių 
dalykų dar negalima gauti 
iksečiai.

A u ( o mobilių nelaimėse 
Sekmadienį, Gruodžio 13, 
su lyg raportų iš 43 valsti
jų, žuiio 125 asmenys.

NIEKAD TIEK 
NEBALSAVO’

Dar ne visiškai suskaity
ta praeitų prezidento rin
kimų balsai, bet kiek jau 
oficialiai suskaityta, pasi
rodo jog Lapkričio 3-čios 
balsavimuose dalyvavo to
kia daugybė piliečių kiek 
niekad iki šiol nebalsavo. 
Išviso už prezidento kandi
datus paduota 45,452,436.

Iš tų balsų teko kandi
datams sekančiai:
Roosevelt 27,750,081 
Landon 16,679,648 
Lemke 892,822
Thomas (soc.) 193,638 
Browder (kom.) 79,655
Roosevelt gavo 11,070,- 

373 balsų daugiau už Lan
dūną. Kiti visi kandidatai 
gavo juokingai mažai bal
sų. Ypač komunistų par
tija. Kitais rinkimais so
cialistų ir komunistų par
tijų kandidatai dasivaryda- 
vo iki kelių milijonų balsų, 
dabar gi tiek nusmuko kad 
nustoja savo teisės kaipo 
partijos statyti kandida
tus. Jų kandidatai nebus 
priimami į partijų kandi
datų sąrašus, su tam tik
rais išėmimais.

LIETUVOS SEIMAS
BAIGĖ I SESIJĄ

Kaunas. — Pagal Įstatymą 
Lietuvos seimas per metus 
renkasi dviem sesijom. Sesija 
tęsiasi tris mėnesius. Lapkri
čio 30 m. seimas baigė pirmą 
savo sesiją.

Antra sesija susirinks Va
sario 2 d. Seimo posėdžių 
pertraukos metu pasiliks dirb- 
bti tik seimo pezidiumas.

Įstatymų projektus svarsty
ti visos komisijos darbą baigė 
ir Įstatymų projektus su savo 
pastabomis ir pataisomis grą-
žino seimo prezidiumui. Tsb.

BUSIM DIDVYRIAI, KARY! 
(Kariška Dainelė)

Aš iš ten kur pievos žalios... .
—Slanko priešas pamaryj!

Mano akys linksmos, žvalios....
Ei, budėk budriai, kary!

Atvykau .aš iš aiimo. ...
Priešų yr’ ir Paneryj!

Kaime man širdis nerimo....
■—Ir čionai nerimk, kary!

Mano miela liko kaime....
—Daug dar priešų Lietuvos!

Nedrebės širdis man baime,
—Vykstant karžygiant del jos!

Musų juroj daug gintaro....
. —Slanko priešas pamaryj!

Mano kardas priešams karo!. .. .
—Imk Į delną jį, kary!

Spindi Vilniaus aukso kryžiai... .
—Slanko priešas Paneryj !

Iš kovų del laisvės gryžę
—Busim didvyriai, kary!. . . .

“L.A.” Petras Vaičiūnas.

MYLIMOJI
(Skiriu P-lei J. J.)

O nedrausk mane, brangioji
Kad aš taip tave myliu. . . .

Liūdna, liūdna, mylimoji, 
Ašaroti negaliu.. .

Tavo meile sidabrine
Sielą, širdį maitinu.

Kas tai plėšia man krutinę, 
Varžo galybe sapnų....

Našlaitėlio širdis verkia;
Liūdna valanda pavirst’;

Tarsi pasaulis tik laukia
, Kad gyvybę man pakirst....

O nedrausk, nedrausk, mieloji, 
Nėr' kas manei nuramint’,

i Vien meilė tavo tikroji ■ 
Duos iiegij man dar gyvent.

MILŽINKAPIŲ PASLAPTYS

(Garsios Senovės Palaikai)
Kur tyli šiušvės upė pro Šiaulėnus 

plaukia ir šiokius-tokius vandenėlius Į 
Nevėžį traukia, ten senovėje gyvenę mil
žinai. Tą vietą seneliai gerai žino, kai 
kas dar ir šiandieną ją Katmilžiais tebe
vadina. Ji yra ne kaž kur svieto pakraš
tyje, bet čia pat Acokovų kaimo palau- 
kyje.

Šiandien Katmilžis pasikeitęs. Jei 
prisikeltų milžinai kurie čia ilsisi senai, j 
savos tėvynės nepažintų. Seniau čia, sa
ko, ūžė girios plačios, dabar sodybos nau
jos statosi ir geležinkeliai greitieji dunda. 
Viskas kas tik senoviška senai išnyko. Tik 
vien senasai Katmilžis milžinkapis beli
ko. Jis dar ir šiandien vos ramiai rymo
damas, senovės pasakas mums seka, kaip 
čia senovėj milžinai galingi su musų kraš
to priešais kovėsi.

Jeigu gerokai čia pasidairysi tai ir 
šiandien daug nuostabių dalykų aplink 
Katmilžį pamatysi. Milžinkapio laukai 
visi ginklais nukloti stovi, čia ne nau
jiena rasti milžinų jietį, kardą, kalaviją. 
O milžinų žiedų, vario grandinių tai ir 
arklais artojai iš dirvos versti nevalioja.
Bulvienas ariant, štai Ivoškiui už arklo 
žemėj užsikabino devyni milžinų variniai 
žiedai. Tai vėl bulvių kasėjos visur vis 
randa kaž kekių ten žalvario sagčių ir 
geležinių jiečių. Kitur piemuo ir pinigėlį 
kokį randa, nudžiugęs jį Į akmeni galan-
da.

Jau nuo senovės laikų šneka jog ap
link Katmilžį. ir pinigų paslėptų esą.

Pinigai labiausia visiems rupi. Visi 
Acokovų kaimo laukai seniau buvo pus
dyki dirvonai, nuo vieno daikto akmeni
mis nukloti. Kartais užtinkami akmenų 
gražus skrituliai sudėti. Gal but kad mil
žinų kapai akmenimis dideliais apdėti. 
Kitur aiškiausia matosi lyg kokių pama
tų ar šiaip ko butą. Čia vėl lyg kokio pe
čiaus palaikai, o gal kada aukuro butą?

Dabar čia akmenų mažai kur jau be-
rasi. Vieni vertė akmenis iš dirvų, jieš- 
kodami po jais pinigu. Kiti sukrovė ak
menis į pamatus namų. Daugybę išvež
ta tų akmenų prie naujai statomų kelių. 
Ar rado kas po akmeniu paslėptą puodą 
auksinių, tikrai to niekas nepasako, o už 
parduotus akmenis — visi gerokai gavo 
pinigų. Vistiek darbas buvo ne veltui pa
darytas.

Aplink Katmilžį visi milžinkapiai jau 
išnaikinti. Dabar čia liko tik viena Kat- 
milžio sena pilaitė. Kalnelis nuostabiai 
gražus. Viršuje jo stovi kryželis, aplin
kui auga berželiai. Pavasarį kryžiaus die
nomis čia susirenka aplinkiniai žmonės. 
Kryžiaus pavėsyje skamba giesmės šven
tos, maldaujančių palaimos ir derliaus 
laukams.

Katmilžis jau pašventintas, gal kiek 
aprims ir milžinų dvasia, kur ilsisi jame. 
Nors vieta čia graži, bet baisiai nerami. 
Katmilžio kalnelyje, ten iš po baltu ber
želių, keliasi milžinai, tokie geležimi kau
styti kariai. Po žemėm žvanga jų gink
lai. Kartais iš tų kapų keliasi daug mil
žinų. Vieną kartą naktį matę net dvyli
ka vis geležimi kaustytų karių. Žmonėms 
jie nieko čia nedaro, jei bent tabokos ku
ris paprašo. B. Buračas.

(“Sekmadienis)

NUO “DIRVOS” REDAKCIJOS
šiame B. Buračo aprašyme apie mil

žinkapį Katmilžį gauname suprasti jog 
kalbama apie ankstyvesnių amžių Vikin
gų kapus. Gal but toje vietoje buvo apsi
gyvenęs buris vikingų iš anos pusės Balti
jos juros. Ilgiau ten gyvenę, jie ir mirė 
ir buvo laidojami su visais savo žalvario 
papuošalais, kurių daug ir išariama ii' iš
kasama. Butų gerai kad Lietuvos archeo
logai nuodugniau tai patyrinėtų.

Minimi “Milžinų žiedai” yra ne kas 
kita kaip apirankiai, kuriais vikingai mė
go savo rankas puošti. Musų amžių Lie-

tuviai kaimiečiai, nežinodami kad senovė
je žmonės nešiojo ne tik žiedus ant pirštų 
bet ir apirankius ant rankų, šiuos aplan
kius rasdami pradėjo vadinti juos “milži
nų žiedais” ir taip tas pavadinimas prigi
jo.

B. Buračas viską aprašo taip kaip ten 
žmonės kalba, be savo komentarų. Žmo
nės kalba apie “geležimi apkaustytus” vy
lus. Vikingai, žinoma, geležinių šarvų, 
tokių kaip vartojo kryžeiviai, nedėvėjo. 
Taigi matymas tų “apkaustytų vyrų” yra 
tiktai pačių žmonių fantagija. Teutonai 
kryžeiviai gyveno ir kariavo Lietuvos že
mėse šimtais metų vėliau, bet jie jau ne
dėvėjo apirankių, todėl vieni dalykai su 
kitais tikrenybėje nesiriša, tik žmonių pa
sakose sujungiami, padarymui gražesnės 
pasakos.

‘Dirvos’ redaktorius 1935 metais lan
kydamasis Švedijos muzejuose matė ten 
išdėtus ir aiškiai sužymėtus sulyg šimt
mečių p. Buračo aprašomus ginklus ir pa
puošalus. Taipgi matė pavyzdžius ir ak
mens is apkrautų kapų. Visi tie papuoša
lai, ginklai ir kapai yra surasti pačioje
švedijoje. Taigi ir neklysime tikrindami 
kad tokie patys dalykai randami senuose 
užsilikusiuose Lietuvos kapuose yra vi
kingų palikimas, nes istorija pasako kad 
vikingai įvairiais laikais Į Lietuvių žemes 
įsiverždami, paskirose dalyse gyveno. O 
kadangi gyveno tai paliko ir daug įvai
rių savo vartotų padargų, Įnagių ir pa- 
puošalių, kurių daug būdavo dedama su 
numirėliais Į kapus.

—Kuomet jus senėjat, laikas bėga taip 
greit jog išrodo kad jūsų draugų kūdikiai 
gema tuoj už kelių savaičių po jų vestu
vių.

—Profesijonalui visada nepatinka jei
gu amatorius atlieka pirmos rūšies darbą.

—Mažos klaidos yra pačios kenksmin
giausios.

'r- v -r

Modemiškas romansas: Panelė mėgsta su 
savo jaunikiu pasigerti, išeidama į vakaruškas, 
bet po apsivedimo apleidžia jį už tai kad jis
pareina namon girtas.

Nežiūrint koki izmą paimsi, kada jį išna- 
grinėsi, ištirsi kad visas jo palaikytojų tikslas 
yra paimti virau ant kitų visų žmonių.

Jus gerai žinot kad visų planuose daryti 
darbininkams gero, yra parūpinta ir šilta vieta 
tam kuris tą sumanymą siūlo.

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvi jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. --------------------------------1.00

Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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”

6820 Superior Ave, _____ .Cleveland, Ohio



DIRVA

( — O kas daugiau darbi- 
' ninkus išnaudojo kada jie 
buvo tamsus: ar ne viso
kie ponai ir kunigai, ku
riuos tu užtari, — sako jis.

— Tiesa, Stepai, senes
niuose amžiuose, kuomet 
viešpatavo tamsa ir tik' 
keli buvo apsišvietę, dar
bininkus spaudė ir išnau-l 
dojo tie kurie juos po savo Į 
globa turėjo. Bet tie ne-Į 
sisakė ir nesigyrė kad jie j 
yra darbininkų užtarėjai, i 
Prieš juos visi kovojo: iri 
labdariai, ir švietėjai, ir Į 
patys darbininkai ir moks-

■ las, — sakau aš.
— Na matai, drauge, ar 

ne mano teisybė ? — sako 
jis.GERB. SPRAGILO RIM- _ Palaul St ai> disku. 

TOS DISKUSIJOS SU | sijos dar nepasibaigė. Aš 
DRAUGU STEPU .........................

Po ano penktadienio va
karo, kai turėjo Įvykti mu
sų diskusijos su draugu 
Stepu, Klyvlando Lietuvių kjįas darbininkų išnau- 
saleje, kur atėję visokio c]otoju luomas, kuris patv- 
plauko susipratehai pasi- - - - ■ -
rėkavo, ir publika išėjo kai 
prasidėjo apatinėje salėje 
vakaruškos, mudu šu drau
gu Stepu vistiek sutarėm 
laikyt savo diskusijas. Pa- 
sisamdėm salę, padarėm 
plakatų, išdalinom, ir lau
kiam to vakaro.

Ateina diskusijų vaka
ras, nueinam a'bu Į salę ir 
laukiam publikos. Išsėdė
jom valandą ir dvi, vistiek 
niekas neateina.

— O ką tu čia kišeniųje 
per knygą turi? — sakau 
aš.

— Tai svarbi knyga, pa
mokinanti kaip atkirst sa
vo priešą diskucijose, — 
sako jis.

— Matai, Stepai, kai ši 
kartą nenaudojai “Dirvos” 
redaktoriaus vardo žmonių 
priviliojimui, niekas Į mu
sų diskusijas ir neatėjo. 
Dabar turėsi diskusuot su 
manim vienu,. — sakau aš.

— Gaila, drauge, kad 
diskucijų negirdės darbi
ninkai. Musų darbininkų 
tikslas kuodaugiausia su- 
traukt žmonių, — sako jis.

— Aš tą puikiai žinau: 
jus todėl vartojat visokias 
klastas. Kada teisingai el
giatės niekas Į jus nei dė
mesio nekreipia. Pasirink 
savo diskusijoms temą, — 
sakau aš.

— Drauge, aš tave su
kritikuosiu temoje, “Kodėl i 
Lietuvoj fašistai žudo mu
sų brolius”. Tu prieš tai 
negalėsi nei išsižiot, — sa
ko jis.

— Na, gerai, tegul ta 
bus tavo tema. Mano -tema 
bus: “Darbininkų tamsu
mas — geriausia priemo
nė juos išnaudoti”, — sa
kau aš.

Gerb.

SPRAGILAS

Palauk, Stepai, disku-

■ tau pasakysiu kad daug 
j vėliau po to, kada jau bu
vo panaikinta ir vergija ir 
baudžiava, ir mokslas jau 
gerokai pažingėjo, atsira-

rė kad spaudžiamieji tam
sus žmonės retai patys 
Įgauna minti kovot už sa
vo kokias nors teises, bet 
jie visada gatavi stoti jirie 
tų kurie pasivadina jų už
tarėjais. Taigi, pats gerai 
žinai kaip komunistai iš-

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu i menesį. Kaina metams 
§2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

‘•M A R T. UTĮ «»
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
ĮTelef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje, • * J - ■

StepasDraugas

ir kitų tokių žioplių,jūsų
— sakau aš.

— Ką tu man plepi: aš 
komunizmo nepažystu? Ar 
gali tą Įrodyt? — sako jis.

— Galiu. Jus kurie taip 
buržujiškai gyvenat, jeigu 
tik susidurtumet su tikru 
komunizmu, jeigu Ameri
koje kiltų revoliucija, pir
mutiniai nukentėtumet. ži
nai, Stepai, kad komuniz
mas nepripažysta privati
nės nuosavybės. Kaip greit 
savo kvailu fanatizmu pa- 
gelbėtumet įvest komuniz
mą, ar nors revoliuciją su
kelti, tuoj netektumet nei 

į' savo namų, nei savo pini- 
gų, nei automobilių. Vis-

ZjlllClX 1' V/Jl 1 111 111.'LtAX J-k, — ~ . -

naudoja darbininkus žade- ką tą is jūsų atimtų tie kil
dami jiems viską ko mato Pe ni<?ko. neturi,, kuriems _ *■ - _ _ /-I z-J i ■ L A i I — I — i z' J i I r 4 4- z-xkiti

griuvėsius-degėsius. Tokia 
tai yra revoliucija, o ne to
kia kaip tu Įsivaizduoji, 
tikėdamas kad tu gausi dar 

i daugiau pinigų kapitalis- 
I tus išvertęs, — sakau aš.

— Tu, drauge, priešingas 
komunizmui, už tai taip 
kalbi. Mes gerai susior
ganizavę padarytume tvar
ką ir tuoj viskas butų mu
sų darbininkų rankose, —I OU CLCll Ml

1 sako jis.
-- Taip 

I Tie kurie 
:da gauna 
į galimi iki 
ėsti. Tu

Otis Steel Co. Dirbtuves
Laimėjo Saugumo Dovanas DUOKIT

ELEKTRIŠKASRašo Steve Newman.
1936 metų metinis Industrialio Saugumo banketas ■ 

atsibuvo Gruodžio 7 d., Mayfair Casino, Clevelande, ku
riame garbės dovanos ir certifikatai liudymai kiekvie
nai industrialei grupei buvo išdalinti laimėtojas šeštame 
didžiojo Clevelando Industrialio Saugumo vajuje, kuri 
vadovauja Clevelando Saugos Taryba ir Ohio valstijos 
Industrialė Komisija.

The Otis Steel Company laimėjo pirmą vietą Plie-, 
no rūpėję. Šis rašytojas, kuris buvo svečiu šiame Sau
gos bankete, buvo taip suįdomintas tokiu atsiekimu kad 
jis pasiryžo aplankyti The Otis Steel dirbtuves ir patir
ti kaip tokis pavydėtinas rekordas buvo galima atsiekti 
šioje didelėje Industrialėje Įstaigoje kuri užlaiko 5200 
darbininkų ir tarnautojų.

Kalbėdamas su vadovybe, su Įvairių departmentų1 
vedėjais ir nekuriais paskiru departmentų darbininkais, 
rašytojas priėjo išvados jog The Otis Steel Company 
turi išdirbęs labai sugabiai suplanuotą saugumo kam
paniją savo dirbtuvėse.

Kiekvieną mėnesi darbininkai visuose skyriuose 
gauna pranešimus apie saugumą visais galimais budais. 
Vidutiniai apie septyniasdešimts penki susirinkimai lai
komi kas mėnesi, pasiekianti kiekvieną departmentą ar 
iis didelis ar mažas. Dirbtuvė turi Saugumo Komite
to narius platinančius saugumo pamokas tarp naujų ir 
senų darbininkų savo grupėse. Darbininkai gauna sau
gius apavus kurie nepaprastai sumažino kojų ir pirštų 
sužeidimus, akiniai Įvairių rūšių, ir tokie ką galima už
sidėti ant akinių tų kurie jau dėvėja akinius iš reika
lo, taip kad jokios’ druožlės negali sužeisti darbininkams akių 
laike darbo; yra rankom apsaugos, pirštinės, asbestos rubai ir 
kiti apsisaugojimo budai pagelbėjimui išvengti nelaimės. The 
Otis Sheet, spausdinamas kas mėnesi, aprašo nelaimių statisti
ka kožname departmente trijose savo dirbtuvėse ir kokius ap- ' 
sisaugojimo budus reikia naudoti nuo kokių susižeidimų.

Centralinio Saugos Komiteto susirinldmai buna laikomi re
guliariai ir juose dalyvauja visų departmentų vedėjai, saugumo 
direktorius ir visų perdėtinds yra generalinis superintendentas, 
šiuose posėdžiuose apkalbama saugumo pavojai ir aipsvarsioma į 
budai jų prašalinimui.

Bet," kaip vienas aukštas viršininkas pasakė, “nelaimių iš- j 
vengimas musų dirbtuvėse butų negalimas be darbininkų ko- į 
operavimo. Musų darbininkai supranta kad Saugumas ir jo i 
pirmutinė lekcija ‘Visada Buk Atsargus’ yra jų svarbiausias 
prisidėjimas prie jų ir jų šeimų bei kitų darbininkų gerovės.”

Vienas darbininkas, su kuriuos aš kalbėjau sake, “Aštuo- i 
niasdešimts nuošimčių nelaimių kaip pasirodo paeina nuo pa- i 

Daugelyje atvejų darbininkai sau juokaudami su-
i saugumo yra tas i 

suprasti kad ap- i 
Susižeidė turim !

DOVANAS!
nebuvo ir nebus, 
nieko neturi, ka- 
laisvę yra nenu
turi ką plėšti ir 
kalbėdamas apie

paėmimą Į savo rankas iš
rodo nepripažysti pasidali
nimo su tais kurie nieko 

į neturi. Taigi tu jau ir ne
si komunistas, bet sūkiai-, 

\ dintas, kitaip negalintis 
protauti Įnagis tų kurie’ 

Slaike revoliucijos pasidary
tų tavo ir visų kitų tokių; 
diktatorium ir užimtų vis- i 
ką kas tavo, sau. Taip bu
vo laike Prancūzų revoliu
cijos pusantro šimto metų | 
atgal, taip buvo laike Ru- i 
sijos revoliucijos, ir taip 
bus kada tik kur kokia re-Į 
voliucija kils komunizmui i 
Įvesti, — sakau aš.

— Drauge, mes kitaip 
galim padaryt. Mes turim 
komunistų partiją, statom 
komunistus kandidatus, ir 
rinkimais galim Įvesti ko
munizmą, — sako jis.

— Kad tai taip butų, i 
Bet komunizmas be revo
liucijos dar niekur neinėjo. 
Kokie jus komunistai pa
rodė pastari prezidento Į 
rinkimai. Aš tikrai žinau; 
kad daugybė jūsų nebalsa- 
vot už savo kandidatą, bet 
balšavot už Roosevelts, —

Pralinksminimui ir apdo
vanojimui Kalėdų Dienoje 
kuo naudingu kad primin
tų jus visą metą—duokit 
Elektriškas Dovanas!
žymiausios iš Elektriškų 
Dovanų atitinkančios Ka
lėdų dvasiai—dovanos ku
rios pralinksmina—yra tai 
modernės Akis Saugojan- 
čios Lempos. Kaip saulė
ta diena, jos pralinksmi
na visus. Kasdien visą 
metą jos pakartoja jūsų 
jūsų Kalėdų linkėjimą.jusų darbininkiški diktato

riai, — tokie Pruseikai, 
Bimbai ir kiti, — paskelb
tų “laisvę” ir pasidalinimą 
visų turtų, — sakau aš.

— Drauge, kas gali dry- 
sti iš musų darbininkų at
imti tai ką mes sunkiai už- 
sidirbom? Tik iš kapita
listų reikia atimti jų tur
tus, — sako jis.

— Diktatoriai neklausia 
kaip ii- kur kas ką užsidir
bo. Pirmiausia užima ir 
konfiskuoja bankus, taigi 
visi pinigai patenka jiems. 
Jei bankai apsistatę karei
viais 
juos 
ve” 
listų, 
ir apginkluotų niekšų, ku
rie nieko neturėjo jie kaip 
žvėrys pultų Į turtingųjų 
namus, viską grobtų; už
puldinėtų gatvėje važiuo
jančius automobiliais, juos 
atimtų, savininkus už prie
šinimąsi nušovę išmestų Į 
gatvę. Tavo banke laiko
mi pinigai taip niekais ir 
nueitų, — sakau aš.

— Tai koks čia skirtu
mas: juk keli metai atgal 
kai bankai užsidarinėjo pi
nigus prarado daugybė. Ir 
mano dar viename banke 
dabar stovi uždaryti ketu
ri tūkstančiai dolarių, — 
sako jis.

— Tuoj patirtum skir
tumą. Dabar nors gali pa
sisakyt kad tie banke sulai
kyti pinigai yra tavo, ir 
jie tikrai tavo, niekas ne
užgina, ir kada galės at
mokės. Bet kilus revoliu
cijai, jeigu revoliucijonie- 
riams užėmus banką bėg- 
tumet jus savo turtus gel
bėt, jus iššaudytų kulko
svaidžiais tie “laisvi pilie
čiai” kaip šunis, — sakau

darbininkai neturi, o 
’ turi, — sakau aš.

— Mes komunistai 
i kom kad darbininkas 
dėjo visus turtus, todėl jis 
ir turi teisę prie jų savini- 
mosi, — sako jis.

— Tu, Stepai, nesivadink 
komunistu, nes tu nesi joks 
komunistas, tik silmulkin- 
tas fanatikas. Tu visai ne
gyveni kaip komunistas,— 
sakau aš.

— Drauge, tu Įžeidi ma
ne: aš turiu komunistų 
partijos kortelę, ar dar rei
kia geresnio Įrodymo? — 
sako jis.

— Ta kortelė, Stepai, yra 
tau tas pats kaip davatkai 
škaplierius. Bet yra da
vatkų kurios visai nepildo 
tikybinių taisyklių teisin
gai, tik del žmonių akių 
bažnyčioj kryžiavojasi. Ži
nau ir tą kad nekurie jū
sų daug kartų pasisavinot 
iš darbininkų surinktas au
kas ir tuomi padidino! sa
vo kapitalus, — sakau aš.

— Tu mane su davatka 
nelygink! Ir aukų suvogi- 

į mą man neprikišk. Jeigu 
kiti draugai taip darė tai 
aš už jų darbus neatsakau, 
— sako jis.

— Kad su niekuo kitu 
negalima tavęs lygint. Tu, 
kaip žinau, esi pusiau ka
pitalistas. Žinau daug ki
tų tokių fanatikų kaip tu, 
kurie lakstot po Lietuvių 
susirinkimus ir lermuojat 
už komunizmą, bet tikre
nybėje esat buržujai, — 
sakau aš.

— Prirodyk mano bur- 
žujiškumą! — sako jis.

— Kodėl ne: tikrai ži
nau kad tu turi savo na- 

Į mus, turi banke tūkstan
čius dolarių pinigų, ir net 

į automobiliu važinėji. To
kių kaip tu galiu parodyt 
tau desėtkais, kurie visi 
Lietuvių sueigose lermuo- 

llat už komunizmą. Bet kai 
reikėtų padaryt lygybę, sa
vo tūkstančius pasidalint 
su tais kurie nieko neturi, 
tada jus rėktumet ir sa
kytumėt kad nenorit but 
komunistais, — sakau aš.

— Drauge, mes < 
darbininkai, savo sunkiu Į 
darbu pasidarėm sau pini- kia daugybė kad jų ’niekas 
gų, ir kovojam už darbi-

sa- 
su-

Akis

A

■'J')

a-r policija ir ginasi 
užpuola- gaujos ‘dais- 
apdovanotų krimina- 
iš kalėjimų paleisti;

— Mes, darbininkai, prie 
už-to neprileistume: mes 

imtume bankus patys ir 
valdytume, — sako jis.

— Taip gali kalbėt ir Įsi
vaizduot sau ramiai su ma
nim sėdėdamas. Bet kas 
kita kada kyla revoliucija. 
Tada naudojasi proga pa- 

‘ ; kuris
nieko neturi, ir tų yra to-

esam siplėšti kiekvienas

gų, ir kovojam už darbi-1 nesuvaldo. T kelias dienas 
ninku gerovę, — sako jis. i didžiausi miesai lieka uba- 

■— Ne, Stepai, tu klysti. Į gynais. Dėlto kad tie viso- 
Tu ir tavo tokie draugu-iki tinginiai, plėšikai, žū
čiai. kurie esat pusiau ka- deikos Įsiviešpatauja tiek 

kad jų nei tokie geri susi- 
pratėliai kaip tu, ir tokie 
gudrus jūsų išnaudotojai 
kaip Pruseikai, Bimbai ir 
kiti, nepajiegtų suvaldy
ti, iki jie viską paverstų i

— B a Rooseveltas darbi- 
I ninkams daug gero pada
rė, — sako jis.

— Taigi, taigi, Stepai. 
Tu ir privedi prie tos tei
sybės, kuri negali būti pa
keista. Kurioje šalyje tik 
yra geriau ten žmonės be 
komunizmo apsieina. Tu 
ir kiti tavo draugai, kurie 
esat buržujais, balšavot už 
Rooseveltą del to kad ži
nojot prie jo darbai vėl eis 
gerai ir galėsit sau pini
gus i bankus krauti. Jus 
tikro komunizmo nenorit, 
norit tik kad butų darbo 
ir pinigų. Tikro komuniz
mo geidžia tokie Pruseikai 
ir Bimbai ir kiti, kurie iš
badėję miestas iš miesto 
važinėja ir iš tamsių dar
bininkų ubagauja pinigų. 
Jie nenori tikro darbo dir
bti. Jie tyko progos kilus 
suirutei pasigrobti kitų už
dirbtą naudą. O kadangi 
tokių kaip tu pasiturinčių 
žmonių daugiausia yra tai 
tiems ir tenka atsisveikin
ti ir su savo pinigais ir su 
namais. Tu gerai atsime
ni kaip skelbia jūsų tie va
dinami “vadai”: -Jie sako, 
“Juo blogiau tuo geriau”. 
Tas reiškia, juo šalyje bus 
daugiau skurdo, bedarbės 
ir žmonės daugiau vargs, 
tuo daugiau rasis tokių 
kurie norės pulti, plėšti, 
iš turinčių viską atimti, o 
tada teks ir tiems gudruo
liams, kurie žmones prie 
to rengia, — sakau aš.

— Tavo teisybę, drauge. 
Šymet už musų darbinin
kų kandidatą daug mažiau 
balsuota negu anais prezi
dento rinkimais, — sako 
jis.

—Taigi. Kada prie Hoo- 
vero šalis buvo nusmukus,, 
komunistams buvo geriau 
patraukti darbininkus bai

čių žmonių. 1__ „ ___
įsižeidžia. Svarbiausias asmuo sąryšyje musų 
kuris dirba visai šalia. Kiekvienas mes turim 
sisa ligoję nelaimės turim daugiausia naudos. 
Įvairių nuostolių ir nesmagumų.”

Tas neabejotinai parodo kad šis sumaniai 
gurno vajus tikrai duoda geras pasekmes.

suplanuotas sau- 
1936 metais The Otis 

Steel Company paneš mažiausia nuostolių ir laiko sugaišimo 
negu pirmesniais metais.

šis pažymės laimėjimas gali patarnauti kaip geriausias Ka
lėdų Sveikinimas darbininkų ir The Otis Steel Company vedėjų.

suoti už jų kandidatus — 
darbininkai jieškojo page
rinimo, kuri jiems komu
nistai, pasivertę jų “gelbė
tojais’’, žadėjo, — sakau

— Ale tu, drauge, neat
silaikysi prieš mane kai 
imsim diskusuot apie fa
šistišką Lietuvą, — sako 
jis.

— Na, gerai, dabar ga
lim imt tavo temą, — sa
kau as. daugiau)
įiEJiSiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Specialiai ši menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sutaupykit $27.00
MAGIC CHEF 

Gasiniai Pečiai
Paklauskit musu kaip.

EASY WASH MACHINE
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš.

K

c

Phone M Ain 3559

Schmidt Bros. Co
Smuikų Dirbėjai
Importuoju ir parduoda

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

Taiso už prieinamą kainą.

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

CLEVELAND. O.

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano Įs

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

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

SPARTAN RADIO
Console Modelio

$39.95
TAISOM FURNASUS

TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH = 
L1JMPUTES prieinama kaina. — 

S VISOKĮ NAMAMS REIKME- = 
NVS GERI IR PIGUS.

miHinitiiiHiHi.iiiiiiiuiimiiĮ.iiiiii>iiim~

į Teatrams Kostiumai ž
•:• 

•‘•Didžiausias pasirinkimas kostiu- •<• 
Žmų tarp New Yorko ir Chica-T 
-y gos. Jokia kita įstaiga Cleve-4 
•••landė ir aplinkiniuose dideliuose i' 
X miestuose neturi tokio didelio X 
•j- įvairumo kostiumų iš Įvairių pe- •!• 
•ę riodų. Taipgi mes pasiuvame į 
.;. visokius istoriškus ir modemiš- Z 
•> kus kostiumus sulyg reikalavi- J 
J mo. Turim daug importuotų iš '£ 
?• Europos kareiviškų uniformų ir ? 
•į* parupinajn reikmenis prie vaidi- T 
£ nimo. Z

j; The Krause Costume Co. ?
1025 CHESTER AVE. ? 

Į" Cleveland, Ohio 1
**',*I*v***%*****'»*v*»<v,»***,*i*****4**I**i**.**I*****iwJ*v%'*%**i*

pitalistai, rėkaujat už ko
munizmą tik todėl kad jo 
nesuprantat, todėl tik kad 
jus esat sumulkinti gud
resnių už jus vadų, kurie 
su 'jūsų pagalba minta iš

Puošnus Rūbai
Vestuvėms ir pokiliąms 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 į 2-rą aukštą)

G. H. Schwabe, Mgr.

3 Ateina KALĖDOS t
' . . *> j-

Pirkti deimantą, laikrodžių, lai-T 
krodėlią ir kitų bpangnienų krei- •!• 

vietą. T 
taisy-

likitės 
pirmos 
tujas.

į seną Lietuvišką 
rūšies laikrodėlių

JOS. KONECNIG
į 6407 Superior Ave Cleveland £

KAIP JŪSŲ SVEIKATA?
Pertankiai mes užleidžiam sa

vo sveikatą, savo didžiausį tur
tą. Ai- jaučiat nuvargęs, silp
nas, svaigsta!, ar nervuotas?

Naudokit

MONASTER Y 
šaknų ir žievių Arbata

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

PATRIA TRADING GO.
5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

Saugoj an čios 
Studijavimo Lempos 
geriausia dovana berniukui ar 
mergaitei lankantiems mokyk
lą... šeimos tėvui kuris turi vi
sokią naminių biznio užduočių 
močiutei kuriai reik geros švie
sos kada siuva ar skaito. Šita 
lempa apsaugoja akis nuo nu- 
varginimo ir įtempimo.

Saugojanti

u .*

Akis
Trijų šviesų Lempa 
šios lempos dirbamos daugybės 
pavyzdžių ir gražią stilių. Ji 
tarnauja dvigubai—saugo akis 
nuo įtempimo ir, naikindama 
šešėlius ir tamsą, padaro kam
barį maloniu. t
Pi-askaidrinimui tamsaus kam
po jūsų name, suteikimui visai 
šeimai smagios šviesos, duokit 
Aids Saugojančių Trijų Šviesų 
Lempą šioms Kalėdoms.

Akis Saugojanti
Mažam Staliukui Lempa
yra vėliausias priedas Akis 
Saugojančių Lempą šeimai. Ji 
užpildo reikalą 
pos, . 
grindų, 
nią

žemesnės lem- 
padirbdinta mokslišku pa

naudojimui ant kampi- 
mažų staliukų.

Papuošimo Lempa 
suteikia kambariui priedinį ža- 
vetinumą ir pobūdį. Moteris 
kuri myli savo namus bus labai 
patenkinta šiomis puošniomis 
visokią pavidalu lempomis.

Pakabinama Lempa
gali būti prikabinta prie sie
nos virš lovos, prie kėdės iš už
pakalio—-kur tik reikia geres
nės šviesos. Naujos lemputės 
yra labai gražios. Draugui ku
ris mėgsta skaityti lovoj, duok 
Akis Saugojančių Pakabinamą 
Lempą.

Kitos Elektriškos
i Laikrodis
! Refrigerątorius
; Pečius

Radio
Saules Lempa
Perkolatorius
Vąlyftdas
Rankniis Valytojas
Mazgotojas,' C

Dovanos 
šildytojas 

šildymo Padas 
Toasteris 
Roasteris 

Maišytojas
> Prosytojas 

Ranki nis t Pręsas 
s Cassgrole

Sandwich Toaster

THE ELECTRICAL LEAGUE '
18 Aukš. Midland Building 

CHerry 2535
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DIRVOS VAJAUS EIGA
©
© DIRVA” METAMS TIK $2

.Juozas Kubilius, iš Dayton, 
Ohio, išrašo “Dirvą” savo gi
miniečiui Antanui Martinaičiui 
į Lietuvą, Virbališkių k., Za
pyškio vai., per “Dirvos“ at
stovą J. A. Urboną.

Per “Dirvos” atstovą S. Ro- 
davičių tapo “Dirvos” skaity
tojais šie:

Mary Cigelis, Pittsburgh, 
Pa. ir

Thomas Martus, Akron, O.
Anthony Ramutis, iš Det

roit, Mich., prisiuntė vėl du 
naujus skaitytojus:

John Zuras ir Bronis Vit
kauskas.

Miss Anna Arstikas iš Kear
ny, N. J., išsirašė “Dirvą“.

Pr. Vaičiulis, iš Pittsburgh, 
Pa.

Ant. Keršis, vietinis.
Anna Palubinskas, vietinė, 
Pr. Trepkus, vietinis.
Jurgis Dapkus, kuris iki šiol 

pirkdavo “Dirvą” pavieniais 
numeriais, išsirašė ją visam 
metui Į namus.

lendorių norit. Daugiau ka
lendorių galit dasipirkti pride
dami po 25c už kožną, ir pri
dėdami po 5c persiuntimo kas
tų. Kurie pirks 4 kalendorius 
ir prisius $1.00, tiems nereikia 
primokėti už persiuntimą.

Už kalendorius užmokestį 
siųskit pašto ženkleliais po 

arba 2c.3c.
5c,

MIRĖ LIETUVOJE
MOTINA

Stanislovaitis iš New-R.
burgh, N. Y., prisiuntė savo 
prenumeratą už “Dirvą“ ir ra
šo:

Gavau laišką iš Lietuvos 
nuo sesers kad Spalių 21 d. pa
simirė mano motina, Barbora 
Stanislovaitienė, 91 metų am
žiaus, gyvenus Užbalio kaime, 
Surviliškio parapijoje. Paliko 
tris sūnūs gyvenančius Ameri
koje ir tris dukteris Lietuvo
je. Du sunai gyvena Detroi
te, Mich. Iš jos anūkų yra 
žinomas Amerikos Lietuviams 
pažymus gydytojas, Dr. Jonas 
Staneslow, Waterbury, Conn.

KAIP IŠSIRAŠYTI 
“DIRVĄ“

“Dirvą” geriausia išsirašyti 
tuojau, su pradžia 1937 metų. 
“Dirva“ turės įdomių gražių 
skaitymų, kuriuos neturėtu
mėt praleisti.

Čia pat apačioje telpa sura
šąs 1937 metų Sieninių Kalen
dorių, kurių vieną gauna DO
VANAI kiekvienas kas užsira
šo “Dirvą” naujai visam me
tui, mokėdamas $2.00.

Iškirpkit čia pat telpantį 
kuponą, arba ant popierio aiš
kiai išrašykit savo vardą, pa
vardę ir visą antrašą, ir įdėję 
į laišką $2.00 popierinį pasiu
skit. jūsų pinigai “Dirvą” pa
sieks netrukdomai. Laikraš
tis jums tuoj bus pradėtas sių
sti.

Aiškiai pažymėkit kokį ka- ’

nu- 
at-

“DIRVOS“ KELIONĖ
Paprastai mes skaitytojai 

“Dirvą” Lietuvoje gauname 
per 15 dienų nuo jos išleidimo. 
Tačiau pasitaiko kad kuris 
meris visiškai žūsta arba 
eina pavėluotai.

štai “Dirvos” nr. 37, iš 
velando išleistas Rugsėjo
d„ kuris pas mus turėjo būti 
gautas maž-daug Rugsėjo 26, 
bet aš gavau ji Spalių 1 d.

Kur buvo? Ogi antroje pu- 
sėjo įvyniojimo uždėta ant- 
spauda šitokia: “Tallin, Eesti. 
29-IX-36”. Vadinasi, pakly
do!....

Pažymėtina kad iš Tallino 
per Kauną iki Gelvonų apie 804 
kilometrų,' ir “Dirva” gauta 
per pusantros paros.

Vk. Trs.

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. “DIRVOS“ ADMINISTRACIJA:

ant
Siunčiu $.............. kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvą’

metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

Vardas

Adresas

Paštas.

1937

© 
© 
© © 
© 
©
© 
© 
© 
©

©
©
©
©
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© 
©
© 
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1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovanu

©
©

kiekvienam kas
naujai užsiprenumeruos sau “Dirvą” visam metui

Ateina Nauji Metai — ateina kiti laikai. Kurie skai
tėt koki kitą laikraštį, dabar pakeiskit i “DIRVĄ”— 
susipažinkit su “Dirva”, pamėgsit ją. “Dirva” visa
da pilna Įdomių, gražių skaitymų, puikių Istorinių 
Apysakų, kurios tik vienos yra vertos tų Jūsų moka-

mų $2.00 už “Dirvą”. Prie to gi, “Dirva” apdova
nos Jus Puikiu 1937 Metų SIENINIU KALENDO
RIUM, kuris parodo visas svarbesnes Katalikiškas, 
Lietuviškas ir Amerikoniškas šventes. Nelaukit ga
lo metų, išsirašykit sau “Dirvą” DABAR!

DOVANOS "DIRVOS"
PLATINTOJAMS

Į “Dirvos” platintojų eiles gali stoti kiekvienas Amerikos Lietuvis — ir 
“Dirvos” prenumeratorius ir ne. Tik tėmykit kokias viliojančias dova- 

“Dirva” skiria tiems kurie gaus daugiau skaitytojų. Dar kas svarbunas
Cle-

12

NEVELUOKIT

©

©

©
©

tai kad platintojai gaus ir pinigini atlyginimą 
kaipo agentai. Didžiajai dovanai — Radio— 
gauti nenustatyta prenumeratorių skaičius: 
kuris platintojas visu šio Vajaus laiku gaus 
daugiausia naujų skaitytojų už kitus tam teks

su 
IŠRAŠYMU

ši dovana. Stokit darban tuojau.
Dirbti gali susidėję keli Į vieną ir 

tokiu budu gauti sau Radio.
Kalbinkit savo draugus ir pažys

tamus užsirašyti
kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi
minėms Į Lietuvą, draugams ir gi
minėms čia Amerikoje, arba kitos 
pasaulio dalyse gyvenantiems!

giminėms ir
draugams.

Dirva
bus geriausia

Kalėdų Dovana

Dabar yra pats lai
kas išrašyti “Dirvą” 
tiems kuriuos norit 
apdovanoti. Už dola- 
rį-kitą suteiksit malo
numo visam metui —• 
“Dirva“ primins Jus 
kas savaitę ištisą me
tą tiems kuriuos ap- 
dovanosit.

sau “Dirvą”, pri-
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ELEKTRIŠKAS LAIKRODIS
Kurie mėgsta turėti elektrišką laik

rodi, gali užsidirbti sau ši puikų 
elektra varomą laiko rody

tojų — irgi tiktai už 5 
naujus skaitytojus.

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

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

PASIRINKIMUI YRA ŠI 
šventoji šeima 
Nekalto Prasidėjimo 
Angelas ir Vaikučiai 
Šv. Teresė 
Kristus ant Vandens 
Šv. Juozapas ir Kristus 
Šv. Antanas 
Kristus Kūdikis su Angelais 
Kražių Skerdynė 

___ 10 : 
___ 11 
___ 12 : 
___ 13 
___ 14
* i

___1 
—2 
—3 
___4

---6
_._7
—8
___9

Mergaite su šunim 
Darius ir Girėnas 
Moteris su Liet. Vėliava 
Visa Lietuva (su žemei.) 
Prez. Roosevelt (naujas)

___ 15
___ 16
___ 17
___ 18
___ 19
___ 20
___ 21

oo

.24

26

prie Ežero
su Rože
Važiuoja
su Paukščiais

DAUGYBĖ KALENDORIŲ
Jauna Ukninkė 
Gražuolė 
Mergina 
Vaikučiai 
Vaikučiai
Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
Lietuva ir Karžygį s 
Vytauto Prisieka
Graži Indijonė Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai 
Birutė (su daina)

.27 Gražuolė su šunim 

.28 Pamiškes Vaizdas Kalnuose

Piikti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

Užsisakyki! pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
’ “Dirvos” Administracija atdara vakarais iki 8 ir nedėldieniais iki 1

-"..fe i

Amerikos Darbo — Beniais Firmos
17 akmenų — Naturalio Aukso apirankis

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis 
tam kuris šio Vajaus bėgiu užrašys “Dirvai“ 

daugiausia Naujų Skaitytojų.
VZZ.'.WAV.V.V.W.W^AW.W.W.V.W.W.W.V.W.W.M.

ANTRA DOVANA
AUKSINIS RANKINIS LAIKRODĖLIS

KIEKVIENAS LENGVAI GALI GAUTI 
SAU ŠITĄ REIKALINGĄ LAIKRODI

©

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

Penkis Naujus Metinius Skaitytojus!

sa
mum

BIG BES



t CLEVELANDO IR AP1ELINKES Z1MOS
DIRVA”—G820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Nauji Taksai Laimėjo 
Balsavimuose

Gruodžio 15 d 
balsavimuose 5.5 
reikalų vedimui i 
laimėjo r(2,15'2 1 
11,869.

Apskrities 2.8 
laimėjo 9.5,001 ] 
49,702.

Nežiūrint šitų 
savimo, už 19.37 
savininkai mokės taksų 
$3.00 nuo $1,000 mažiau.

1. specialiuose 
• mill miesto 
taksų priedas 
balsais prieš

mill priedas 
alsais prieš

■džio 29, Cathedral Latin audi
torijoje, 2056 E. 107th Street.

Pennzcils iki šiol laimėjo 
pergales nugalėdami nekurtuos 
stipriausius klubus Ohio vals
tijoje, tokius kaip Columbus, 
Toledo, Amherst, Joe Louis 
Brown Bombers ir Akropo 
Goodyears.

Tikintus galima gauti išank- 
sto, visose Pennzoil Patarnavi
mo Stotyse ir kitur.taksų nubal-,

metus namų j
apie i TYRINĖJA VIEŠŲ

PENNZOIL BASKETS AI L 
LOŠIMAS

Sid Ross, Biznio Vedėjas 
Cleveland Pennzoil Profesiona- 
lio Basketball Klubo, praneša 
kad jis suruošė vieną iš di
džiausių šio meto krepšiasvie- 
džio losiu. Jis sustato origi
nalius Celtics prieš savo Klu
bą antradienio vakare, Gruo-

BRANGMENYS
1 LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ
B GRAŽMENAS KREDITAN

Mes pasitikim Jumis.
| Mokėkit po biskeli kas mėnesį. 

Pasirinkit savo išlygas.
Parduodam

i DEIMANTUS. LAIKRODĖLIUS
E BRANGMENIS. MUZIKOS 

INSTRUMENTUS, RADIO 
TUBUS

T Daugelio metų patyrimas. 
Atdara vakarais.

j Frank Cerne Jewelry, Inc.
B Slovenian Auditorium Bldg.

6491 St. Clair Ave.

DARBŲ T'URĖTOJUS
Praeitą savaitę pradėta 

velande tyrinėti viešų darbų 
darbininkai, kurie iki šiol už
dai biavo. Norima patilti ku
rie turi kokias nors pašalines 
ineigas, iš ko jie gali gyventi, 
kad juos atleidus galima butų 
duoti darbo tiems kurie visai 
neturi jokių ineigų.

Visiems viešų darbų daibi- 
ninkams buvo išdalinta klau
simų kortelės. Apie 3600 dar
bininkų kurie tas korteles ne
grąžino gavo pranešimą . 
savimo iš darbo. Kurie negrą
žino kortelių bet g.di įrodyti 
savo reikalą dirbti tie bus pri
imami atgal.

Apie Sausio 1 d. bus paim
ta apie 300 vaikinų į CCC 
darbus. Gali kreiptis tarp 17 
ir 28 metų amžiaus.

Cle-

i il.> ne- | 
ą paliuo-

STANDARD BANK 
MOKĖS DALI PINIGU

Standard Banko depozito- 
riams žada išmokėti 7’5 nuoš. 
jų užlaikytų pinigų nuo to kai 
tas bankas užsidaro Gruodžio 
19, 1931 m.

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

įj Rengiama Kalėdiniai 
Pelo Lesiai

Norit išlaimėt! arklį? Kalėdiniai 
Polo Lošiai skelbia “Laimėkit Ar- 

. i klj” tikietų išpardavimą moterims.
i Moteris kuri parduos daugiausia

- tikietų šienu' Polo lošimus laimės 
arklį, sako Hugh O’Neil Sr., pir- 

■ minmkas į;olo lošio tajyboš.
B! Metinis Kalėdinis Polo lūšis at-

i sibu ■■ Gruodžiu 16 Equestriume ir 
Gruodžio 19. Troop A Armory.

:< mtesum laimėti arkliui įstoti 
jrr.iima kreipiantis i Christman Polo

! Board Headquarters, 1500 Superior 
Ave. arba Main 7596.

Išsinuomoja prieinama kaina 
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8696 Superior Ave.

Kumpiai iš Lietuvos |
;ozr.s Blaškevičius parsitraukė skanių Ine- į 
vos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo c 

krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės — f 

J. Blaškevičius, I 168 E. 77 Street :
Kampas Donald Aventi

Naujas Didelis Pasirinkimas 
Žieminių Vilnonių Musų

$21.59
j-'-s tivami

j mierą
b .išimsiu galu Kelnės — Pasiuvamos i iniera $3.7

OVERKOTAI

Siuvykloje 
$16. SO 
gatavai 

pasiūti

r

‘.kr?.i i. Rubnr 6113 ST. CLAIR AVE 
Savipinkas

F. J. KERSIS
1430 STANDARD BLOG

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirk 

.e miesteliuose, 
Taipgi įvairios

Kaninas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W.

. . t........ j namus beiti kurtoje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pfi.s- mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudoąZnsurance reikaluose gausit gc- 
riausj patarnavimą.

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

iiiiiiimnniiii'uiu imi'muiii>tiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiimiHIiimi*ii iitinmuuiit! 1111114
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) 
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
f ittuviai kreipdamiesi reikale prie manes apturėsi! 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui i ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale tclefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna .A venue ElNdicott 1763

£ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS |
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p> ? 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi-į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi. - įj
į niiau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). z

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate •;
< ir Apdraudos Agentūra ;•

S P. P. MUMOLIS ii
f 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

LimiKAVO
LRKSA. VIEDį DAUŽEI Y IE

Praeitą sekmadieni Cleve- 
lando Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje buvo atlikta forma- 
lė dedikacija Darželyje paso
dinto Romos Katalikų Susįvie- 

ątminčiai 
atsibuvo 
LRKSA.

MĮ

nijimo Amerikoje 
ąžuolo. Ceremonija 
3:30 vai. po pietų.
centrą atstovavo buvęs to Su
sivienijimo prezidentas P. P. 
Muliolis. dalyvavo Kun. V. G. 

B n Vilkutaitis, ne|<urie Darželio 
AUKOS DARŽELIUI valdybos nariai ir dikčiai žmo- 

-r—-- j < nių. Qrąs buvo gražus.
■ Dabar Darželyje galima ma- 

saų atminčiai lyti du pažymėjimus —.b™'1- 
Kulturiniame '■ 

kėdama $6.50.' .1 
$1.00
§1.00 Kairėje, y ra

Vietine ’..LRKSA. 50-tą : kuo-; 
pa pasiskyrė ; 
medi Lietuvių 
Darželyje, užmc.._.

Veronika Godick
Rozalija. Vitonis

zines lentas pritaisytas didžių
jų akmeninių laiptų barjeruo
se lipant iš apačios Į viršų. 
" ’ t LRKSA. ženklas
tai organizacijai paselintam 
ąžuolui pažymėti, dešinėje — 
SLA. ąžuolo pažymėjimas.Darželio Banketas

Jau tik mėnuo laiko liko iki 
Didžiojo 
Darželio 
svarbus 
tai bus 
Darželio 
rengiamas 
jos salėje, Sausio 17 d.

Kiekvienas privalo rengtis 
dalyvauti tame Bankete, nes 
visas jo pelnas eis tęsimui 
Darželio kaštų apmokėjimo.

Tai bus jūsų 1937 metų au
ka Darželiui. Visas jūsų su
mokėtas už Banketą dolaris 
teks Darželiui, nes Banketui 
visus valgomus dalykus dova-. 
noja žymus musų biznierius ’r 
Darželio rėmėjas Juozas Blaš
kevičius.

Tikietai gaunami “Dirvoje”, 
pas iždininką P. P. Mulioli, pas i 
•T. BlaSkevičių ir pas rengimo ! ? kryželių i 
komisijos narius. J kl-'- D....

........ ............. _ .;. su religišl
darom paveikslams rėmus.

HENNINGER’S ART STORE t
8809 SUPERIOR AVĖ.’j' •

Clevelando Lietuvių 
Banketo, kuris bus 

ir istorinis tnorni kad 
pirmas banketas po 

atidaryme. Banketas
Jurgio parapi-

Moterims Suknio
Šventėms

norit gau- 
ir visokių 

kreįpki-

prieina- 
rasite

Moterys, kurios 
ti puikių suknių 
moteriškų pavėdų 
tės į mus, čią rasit geriau
sių reikmenų už 
mas kaitas. Taipgi
čia gerų kojinių už žemas 
kainas. Dirbam hemstitch
ing ir ebmroidering pigiai.

C. 1M1GDALS
Millinery and Dress Shoppe 

1191 East 79th Street

2
E Kalėdų Dovanos
3 Moterims

musų moterims

t

Į u 
a

R
STONIS

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame i sialą skaniausius 
valgius ir visokius Icguliškus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave

Henninger’s
ART STORE

t 
i

r

A

I4

savo Kalėdines dova-X
Mes tyrime puikią!

rąžančių, stovylčlių,?
kitų 'religiškų daly-X

nas anksti.
nasirinimui

ir
Daugybe Kalėdinių korteliųj
iligiškais vaizdais. Taipgij-

GORDON PARK 
BIRD & SEED STORE

Pukščiai garantuoti, 
šunims ir žuvims vaistai 

ir reikmenys.
SI 12 St. Clair Avenue

Phone Hend. 6922

JAS. A. SI.APNIK. .IR. 
FLORIS T

.s specializuojam Vestu
vių ir kt. Gėlėmis

Puikių gelių turime Kalė
doms , '

6620 St. Clair Avenue
Telef. HEnd. 8824'

Ml

šilkinius apatinius, 
krepšelius, 
pirštines, 
kaklinius.
ne ginsitės, ir tt.

Mes suvyniojame visas
va as ir Įrišame į gražias 
dėžutes, taip k?d pritinka 
pt.devanoti Kalėdų dienoje.

FRANCINE’S
I INGERIE & HOSIERY 

1513 East 55th Street

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

gerai įrengtą Jewelry parduotuvę 
matysit deimantų, laikrodėlių ir 
laikrodžių, ir pažvclgkit Į musų 
optlšką skyrių. Mes taisom laik
rodėlius. Musų vardas reiškia 
pasitikėjimą ir prielankumą mu
sų svečiams.

A. T. Hueler 
DIAMONDS-JEW ELRY 
8513 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

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

Ąndręvv A. Yeager 
Prescription Pharniacist

6602 WADE PARK AVE.

Auto Reikmenys
Mes parduodam SUNOCO Gas 
ir Aliejus nes mes tikim kad 
SUNOCO produktai yra geriati- 
si iš visų. Mes taipgi parduo
dam guriius' ir ba tarė jas ir 
sas reikmenis.
mas garantuotas. Ilgų metų 
tyrimas šiame biznyje.

Superior Tire and
■ < ’ Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVE. 
Kampas East 80th St.

Musų patarnavi-
P ti

j*

JAU TIK
KELIOS

DovanasDIENOS IKI
KALĖDŲ I

Duokit
-Elektriškas
Viį\

f i

>1

šių metų pabaigoje Cleve
lando Įvairios kompanijos ii 
korporacijos išdalina bonų i 
dividendų savo nariams, tar
nautojams ir darbininkams to-

kiomis sumomis kaip dar nė-1 
ix i ra buvę Clevelando istorijoje. 1 
ir j Apskaičiuojama kad šių Ka- ’ 

ledų laiku tokių pinigų išdali
nimas pasieks $21,030,000

Lietuviai Eikit Pirkti Sau Reikmenis 
ir Kalėdinės Dovanas tose Krautuvėse 

kurios garsinasi “DIRVOJE.”

Sveikiname visus Lietuvius Kaimynus
su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

Ateikit Pirkt Savo Dovanas
VYRI S K O J VIETOJ
KURIOS VYRUS TIKRAI PATENKINS

Štai keletas reikalingiausių dalykų tinkamų 
rams, Vaikinams ir Vaikams:

Pirštinės,,. ... . $1 ir aukščiau
Šilko Kaklaraiščiai 25c aųkš.
Gražios Kojinės . . . 25c aukš.
Geri Marškiniai .... $1 aukš.
Kaldiniai ......... 69c aukš.
Svetcriai ,. . -.. v,. $1.5,0 aukš.

• VAIKAMS, i, - 6 •
* Marškiniai. . .
į I Kaklaraiščiai .
❖ I Gclf Kojinės .

J?ath Robes.......... $2.95
Skrybėles ............ $1.95
Diržai ir sagtis ...$1-00 
Lietsargiai .......... $1.25
Nosinaites .............. 50c

j Union Siutai .......... 97c
, Pažamos . .............

. '50c ajikš.j šilti Kailiniukai ...........
19c aui<š,’. Knicker Kelnaitės . . 97c 

. . 25c polą Į. Ilges Kelinės .... $1.95 
$1.19 ąiikš. j Vilnonės Hockey kepurės

aukš. 
aukš. 
aukš- 
aukš.
dėžė 

aukš. 
. 95c 
$3.45 
aukš. 
aukš.

48c

juodam EAGLE STAMPS Duodam
Krautuvė atdara vakarai?,

THE KRAMER i ffiH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Tarp populiariu Kalėdinių 
Dovanų išstatytu krautu
vėse šymet yra puikiausi 
Elektriški Dalykai. Elek
triškos Dovanos išreiškia 
Kalėdų ėvasią labiau negu 
kas kitas. Diena iš dienos 
per eilę metų jos vis sa
kys ‘Linksmų Kalėdų!” 
tiems kurie jas gaus, tar
naudamos jiems ištikimai, 
sumažindamos sunkų dar
bą ir padidinamos liuos- 
laiki, nrisidėdamos prie 
pagerinimo gyvenimo.

Elektriškas Rpasteris
jūrini lergvai pasigaminsit sau 
skanų valgį kaip gali padaryti 
geriausia virėja. Jis yra dide
lis, kilnojamas pečius; gamina 
visą valgį—mėsą, daržoves ir 
prieskonius šeimai iš astuonių. 
.Tusų žmona džiaugsis 
Elektrišką Roasteri.

Elektriškas Casserole
yra kitas -Malin's labai populia
rus stalinis valgio gamintojas.
Jis -
Įima
štus

stalinis
/rų mažiukas roaster ir gu 

jaipc ant italo laikyt kar 
valgopiu; dalykus!

PIRKIT
do-

S

kavą 
just; 

Etek-

waf- 
do- 
ga-

iiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiii!ii!!> mi ii n iiiiiHiiimiHiiiiiiii m imi 111 uni tutiii i ii ne uiiiiiiiiiii iiiiiiiti liiiii iiiiiiiiiiimiii*

Elektriškas Percolate vius 
gamina skanią, gražią 
ant pat stalo. Kąip kam 
dovanų sąraše reikalinga j 
triško Perkolatoriaus.

Elektriškas Tnasteris
apkepina duoną iki reikalin
go saiko ant stalo. Nebus dau
giau susvilusių toastų—jeigu 
padovanosi Elektrišką Toaster.

!r

BBSS Žemos.

Duodama
L,

pm.
Lempa

trapius elektriškus 
ir ngsudegina! Ideale 
moteriai kuri mėgsta 
skanius valgius.

Heye is the Croslėy Model 745— 
a seven-tube, thrėe-band, all
wave-, radio with many startling 
new fe' 
Cabin# 
beauty.

gi
= Refngeratcnus
S Pečius
z Indų Mazgotojas
B Akis Saugojantis
2 Prisegama Lempa
2 Skalbtuvas
5, Prosylojas

Saulės - Lempa t ,

Elektriškas Waffie-Kepejas
kepa 
f les.
i ana
minti

If
| Elektriškas Sandvičių
11 TcaNerĮs

jucmi gabi šeimininkė gali . 
daryti įvairių skanių sandvi
čių ant pat stalo. Jis išrodo 
gražiai ir yra stalo papuošalas. 
Tai geniausia dovana moteriai 
kuri mėgsta svečius.

Kitos Elektriškos Dovanos
Valytojas 

Rankinis Valytojas 
Maišytojas 

Radio 
Laikrodis 

šildytojas 
Rankinis Prosas 
šildymo Padas 

įTHEELECTRICAllEAGUE 
18' ARk-š. Midland Eiii’ding 

CHerry 2535

A

ir kitas dovanas is

ELEKTRIŠKI
PADARGAI:

R ef rigeratoriai 
Skalbtu vai, 
Prpsytojai, 
Puikios Lempos

TAIPGI VISOKIŲ
RAKANDŲ:

Stalu, Lovų, 
Vmkamhario Setų, 
Pečių, Stalų, 
Veidrodžių, Paveikslų,

Kainos

Lengvom
Sąlyga

HELD’S FURNITURE Inc.
. 7 .. - ■ ■ ■ '•C.'' i ■' ’ " ’< ’ ' '■ ’ '

SSOO Sųgenpr Ąve. Krautuve atdara vakarais



St. George’s Parish Program Reveries
BY K. J. M.?

about, ofpo pietų.

MIRIMAI

4814 SUPERIOR AVENUE
can

hand.

KALĖDOMS REIKMENYS

see

can
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The WRIGHT Stores

throe 
light

was
Lucy

your
‘por-

Such a 
show.

cape 
Sa- 

• as 
also

ordiarily only read 
fessional actors.

ir visokiausių Reikmenų.

to the

of those
from the
there since the

ly ell, the Mollisb boys 
only it’s around their 

the buttons keep losing

solution 
Peto and Hank

Sekantis “Dirvos” numeris 
išeis diena anksčiau ir tie ku
rie perka pavieniais numeriais 
galės gauti “Dirvą” trečiadie
ni

at him.
the

happy 
awfully 

claimed, and 
that everyone

Paging King 
Come back 

double . . .

Secondly, it was held

properlj
of death, by

Unintentional —
Was the falling 

decorations hanging 
fixtures. Suspended

ADVENT ... the beautiful sea
son set aside to prepare for the 
feast of Christmas. A time set 
aside by the church to get our 
hearts, souls and minds in the spirit 
of the coming of Christ. It is in 
perfect accord with the buying of

his portion of the play, that 
family contend, he talked and 
ed it while asleep.

Palaidotas Gruodžio 
Buvo nevedęs vyras, 
laidojimu rūpinosi jo 
Ona Bagdonienė ir 
Stasiulevičienė. Ve-

Imagine an entire 
_ to put something 

the other parishioners 
and for the benefit of 

How many families do 
this type " 

on one

mood, appreciating 
Last, but 

the directorship and 
truly were above par. 

I am nothing of a

ŽreA

Ketv

GruodžioDirvos* Baliuje
31Ateikit Pasiimt Savo Tikietus
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LANKYSIS CLEVELANDE PAVASARĮ

mylių

smulkmenos dar neži-

UKRegina

iškėlė

Katėdon'6

GERA ANGLIS

A ARLINGTON ICE & FUEL CO.7911 SUPERIOR AVENUE1201

t

HEA

■

dr

Wi

su tos garsios operos 
vedėju Edward John-

Mi

•W

Mi

P. Urb- 
Medelis,

ir at- 
popie- 

daktaruodami

pri<
Ateikit auk

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

(kaip Pocahontas) .'

Kentucky (labai geras pečiams) ... 7.10
Ohio Lump arba Egg (geriausi) . . 6.50

Šis pasiūlymas
“It’s

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

salėje
13 cl.,

Lump . ..................................................................... 5.95

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

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
»’*•£♦ ♦J* •J* **♦ ****** *•**♦**«•*♦**♦* *5**5* •$**Z**5* *}**«*•}***• *J**5**J**i**5* *♦* *«**«**J**J*****

GUS F. ROSE
JEWELER and OPTICIAN

7016 SUPERIOR AVE.
Puikus pasirinkimai: Di imantų, 
E’g’n ir Gruen laikrodėlių, Seth 
Thomas laikrodžių, Parker Ra
šomų Plunksnų.

Duodama Kreditan.
Atsineškit šį skelbimą, gausit 
visokių prekių 20 nuoš. pigiau.

S Pasitikim 1937 Metus
w

H
Mi

H*

IM

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O,

Ketvirtadieni, Gruodžio-Dec. 31, “Dirva” rengia milžinišką Nau
jų 1937 Metų Sutikimo Balių Lietuvių Salėj. Visi “Dirvos pre
numeratoriai, kurie bus užsimokėję už ‘Dirvą’, gaus i tą Balių 
vieną tikietą dykai. Daugiau tikietų gaus primokėdami tik 10c. 
Ne-prenumeratoriams j tą Balių reikės mokėti 35c. Ateikit, už- 
simokėkit už ‘Dirvą’ dabar, gausit 1937 metų Kalendorių ir sau 
tikietą i 1937 Metų Sutikimo Balių!

Pastaba: Tą naktį, kaip tik užstos 1937 metas — po jo trukš- 
mingo sutikimo, po gražaus pro gramo, salėje bus išdalinta tikie
tus turintiems dešimts ar daugiau gražių dovanų. Tikietai bus 

' numeriuoti. (Balius prasidės 8 vai. vakare ir tęsis iki kito meto!
Tikietą Į Balių gaus kiekvienas kas savo vardu prenumeruoja 
“Dirvą”, ar vietinis, ar iš aplinkinių miestų atvažiavę. Ir tie vi
si gaus papigintų, po 10c. tikietų savo šeimai ar draugams.

Dovanos kurios Laukia Jūsų
‘Divos’ 1937 M. Sutikimo Baliuje

1— Vyriški Parėdai: Marškiniai, Kaklaraištis, Diržas;
2— Puikus namams veidrodis (moteriška dovana): 
Penkios metinės prenumeratos “Dirvos”;
Dešimts Sieninių 1937 Metų Kalendorių;

Sekantis “Dirvos” nr
Išeis Gruodžio 23

Daugiau apie Jono Ta
mošiūno Mirtį

Kaip jau buvo minėta, Gruo
džio 6 d., 8 vai. vakare, staiga 
mirė Jonas Tamošiūnas, 51 m. 
amžiaus. — - • - 
10 d. 
taigi jo 
seserys, 
Elzbieta 
lionis buvo pašarvotas pas O. 
Bagdonienę, 893 Alhambra rd.

Jonas išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų ir ko ne visą lai
ką gyveno “Clevelande. Paėjo 
iš Užupių k., Pakuonio parapi
jos, Suvalkijos. Lietuvoje gy- 

__ vena jo brolis Andrius Tamo- 
i šiunas ir sesuo Marė Damb
rauskienė.

Jonas gyvendamas Clevelan
de priklausė prie įvairių cho
rų, nes mėgo dainuoti. Taip-įįl
gi buvo nariu dvieju draugijų
ir "buvo visų savo draugų my-

lw ”

»i4lB

Vienrankis Nugalėjo | METROPOLITAN OPERA COMPANY LAN- 
Keturis Plėšikus

Elyria miestelio pakraštyje, 
praeito sekmadienio naktį, vie
narankis gasolino stoties ope
ratorius nugalėjo keturis plė
šikus, jaunus vyrus, iš Cleve- 
lardo, kurie buvo įsilaužę į jo 
gasolino stotį. Kada įsilauži
mas padaryta, jis gavo signalą 
namuose savo įrengta sistema 
ir nakties laiku atbėgęs, revol
veriu rankoj, ir užsislėpęs sau
gioje vietoje pradėjo šaudyti į 
gasolino stotyje judančias fi
gūras. Tuo laiku ant kelio ne
toliese stovėjęs 
pasileido važiuoti, 
į automobilį. Tai 
kų automobilis, 
viduje grobiančių

Viduje buvusių 
šūviai pataiko ir 
Netrukus du vyrai nešė 
sužeistą draugą laukan, 
darni automobiliu pabėgti, bet 
jo nerado. Už trumpo laiko 
but svetimas, pasisiūlydamas 
sužeistą nuvežti į ligoninę. Bet 
stoties savininkas sulaikė visus 
keturis vyrus, telefonu pašau
kė šerifą ir juos visus atidavė 
šerifui.

Tas senyvas žmogus yra ge
ras šovikas. Kitados buvo 
“kaubojus”. Keturių metų bė
giu kaip jis tą gasolino stotį 
turi jis jau nušovė vieną plėši
ką ir 15 kitų sulaikė ir atida
vė policijai.

automobilis 
Jis šovė ir 
buvo plėši- 

kuris laukė 
draugų.
vienam jo 

tas sukrito.
savo 

norė-

Metropolitan Opera Co. vėl 
apsilankys Clevelande su savo 
puikiais perstatymais ateinan
tį pavasarį miesto auditorijo
je. Tai bus pirmą kartą po 
pertraukos nuo 1932 metų.

Šitą Clevelandiečiams sma
gią žinią praneša Senatorius 
Robert J. Bulkley, pirmininkas 
Northern Ohio Opera assosia- 
cijos, kuriam pavyko padaryti 
sutartį 
reikalų 
son.

Visos 
nomos, tačiau tiek žinoma kad 
bus Clevelande pastatyta še
šios operos bėgyje savaitės Ba
landžio 12.

Kitas dalykas patiriama tai 
kad bus daroma kainų suma
žinimas operas pamatyti, pa
dauginant skaičių pigesnių sė
dynių.

“šios sutarties padarymas 
suteikia progą šiaurinės Ohio 
žmonėms išgirsti ir pamatyti) 
daugelį garsių pasaulinių ope
ros žvaigždžių dainuojančių su 
šia pragarsėjusia kompanija,” 
sako Senatorius Bulkley. Ga
liu išanksto tikrinti kad tai 
bus Clevelando iškilmingiausis 
didžiųjų operų 

ši žinia apie 
operos sutikimą 
Clevelande vra smagi ne 
operos mėgėjams, bet ir 
tiems operos dainininkams, 
Cleveland? jų pasiklausyti 
“trinkdavo tokios minios 
ių skaičius sumušė visus 
saulinius operos lankymo 
kordus ir pinigines ineigas.

1927 metais apie 5C3 asme
nų pasižadėjo garantuoti mi
lijono dolarių sumą užtikrini
mui penkių metų sutarties su 
Metropolitan opera. Northern 

[ Ohio Opera assosiacija vadova-

vo šiam darbui šešis metus ir 
nei vienam asmeniui nereikė
jo primokėti nedatekliaus. Da
bar ta assosiacija turi $11,000 
likusio pelno iš pirmesnių me
tų ir dabar dirba sukėlimui už
tikrinimą $150,000 sumos ga
vimui Metropolitan Operos Į 
Clevelandą 1937 m. pavasari.

Metropolitan Operos atsilan
kymas Clevelande sutraukia į 
ŠĮ miestą svečių iš 300 
aplinkui.

“ŠVENTOJI NAKTIS” 
šv. Jurgio parapijos 

sekmadienį, Gruodžio 
parapijos choras statė scenoje 
Miko Petrausko operetę “šven
toji Naktis”, vadovaujant var- 
goninkui V. Greičiui.

Vaidinime roles turėjo šie: 
J. Sadauskas, Ig. Visockas, L. 
Montvilaitė, J. Ošackas, J. Gu- 
žauskas, J. Prankaitis, S. Grei
čiūtė, J. Alekna, P. Bortnikas, 
P. Akelis, A. Vanagas, P. Gai- 
liunas, A. škarnulis, - 
šaitis, M. ■ Ardzis. J. 
P. Sutkus, A. Derus, 
butas. Akompanavo 
Greičiūtė.

sezonas.”
Metropolitan 

apsilankyti 
tik 
pa
nes 
su
kati 
pa
ne

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy- 

jnui ir prakūrimui.
Original Pocah&htas ..................................................... $8.95

‘(Bishop Minę) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. .................... S.75
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. ...... 7.95 
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95 
West Virginia Lump .........................................................6.50
Ohio

NEDIRBO. BET PASIĖMĖ 
UŽMOKESTĮ

Ohio valstijos prokuroras, 
Bricker, kuris kandidatavo į 
Ohio valstijos gubernatorius 
Republikonų sąrašu, bet pra
laimėjo, šiose dienose 
aikštėn šitokį dalyką:

Ohio valstijos senato 
stovų buto nariai weną 
tį prasėdėjo 
kordus kurie parodytų jog 
laikė savaitinius posėdžius 
są vasarą ir rudenį—nors 
tokių posėdžių nelaikė—ir 
sibalsavo sau užmokėjimą 
važinėjimą į tas nebūtas sesi
jas”.

Bricker tai pavadina “suži- 
niu falsifikavimu rekordų” ir 
“prigavingu pasikėsinimu ne
teisėtai ištraukti pinigus iš 
valstijos iždo”.

Vienas West Jefferson pilie
tis iškėlė bylą tiįs?lu sulaikyti 
šitokį pinigų aikvoj imą.

Bricker, kaip valstijos teisių 
gynėjas, atsisako ginti valsti
jos įstatymdarius.

Jeigu tas teisybė tai Ohio 
valstijos įstatymų darytojai 
pasielgė negražiai. Toks tak
sų mokėtojų pinigų aikvojiftias 
yra tiesiog ‘ skriaudimas.

re- 
jie 
vi ■ 
jie 
nu- 
už

Xmas gifts, putting up trimmings 
well, just about everything that 
makes Christmas the greatest holi
day and event of the year.

In conformity to the time of the 
year, St. George’s Church staged 
in musical form the story — “Holy 
Night”. The players depicted the 
story in song form, of the shep
herds watching their flock . . . 
the joyous singing by the angels, 
while they slept, announcing the 

Their be- 
and

Frank Orpse. As a matter of fact, 
so genuinely did he act' the part, 
that he cut his finger quite sever- 
ly while grating a file in pretense 
of sharpening the blade of his 
scythe. So intently did he study 

his 
act-

limas. Laidotuvėse dalyvavo 
daugybė jo draugų, atsiųsda
mi daug gėlių ir paskutinį pa
tarnavimą; į kapus palydėjo 
apie 50 automobilių.

PADĖKA VISIEMS
žinomi širdingai dėkojame 

visoms organizacijoms kurios 
prisiUritė gėles musų brolio 
Jono šermenims: Laisvės Pa
laipinei Draugijai, L. D. D. 
23 kuopai, Dailės Chorui, In
ternational Union Local 32, 
White Motor Co., taipgi nuo
širdus ačiū draugams ir drau
gėms: Mr. and Mrs. Boyorko, 
Mrs. E. Thompson J r., Mrs. F. 
Thompson Sr„ Mrs. F. Thomp
son, pp. J. Žilinskienei, C. Mas
keliūnienei.

Dėkojame visiems kurie da
lyvavo šermenyse ir laidotu
vėse; ačiū laidotuvių direkto
riui N. A. Wilkeliui už jo ma
lonų ir sąžiningą patarnavimą 
mums toje liūdnoje valandoje.

Bagdonai ir Stasiulevičiai.

while they slept, 
birth of a new King, 
wilderment, the consternation 
anger of King Herod, etc.

Ordinarily, operetta’s are not par
ticularly to my liking, but this one 
was so cleverly and adaptly staged 
that it was really, “most laudable”. 
First, it was the portrayal of an 
old, old story, known to just about 
everyone. ~ 
during the time of the year when 
one is in the 
something ’‘Christmasy” 
by far least, 
performers,

Understand, 
critic, and perhaps some will even 
intimate that I cay something nice 
about every performance, be that 
as it may, if you doubt m.y word, 
you should have heard the com
ments of the audience, not being 
present, just ask anyone who had 
the good fortune to attend.
Greičius’ —

A family name that is as familiar 
as the church for which they labor. 
They, in all probability do not con
sider as such, but then again they 
are just the type of people who do 
things of this sort, in just such a 
frame of mind, 
family cooperating 
across, for 
enjoyment, 
the parish, 
we find of 
be counted
Elastic thread —

That’s the only 
problem afflicting 
Hollish. What’s the trouble? Did 
you ever hear of anyone becoming 
big-headed? 
have it — 
chests, and 
up on their vests, from over-expan
sion. All the blowing up is over 
their son and nephew, respectively. 
Boyoboy, he certainly is a cute lit
tle dickens alright, no wonder Hank 
tile pappy, puts him on display.

Bravo —
“The show must go on”, 

done-up true to form by ___ e
Montville. She it was who had the 
leading part, that of the angel. 
She it was who almost met the 
angels the night before, when the 
automobile in which she was rid
ing collided. Even tho, her arm 
was bandaged and face was slight
ly bruised, her singing and acting 
was little short of magnificent. It 
was the spirit of true showmanship

pro

“Stardust Ball”, sponsored by the 
Young Ladies Sodality, one by one, 
they fell upon the heads of unsus
pecting onlookers. Unforsėen too, 
was the shadow of Director Grei
čius’. hand on the, secenery, while 
directing the supposedly imaginary 
choir, backstage.

Just bits —
If you are curious of knowing the 

weight of the church pews, ask 
Chester Zuris, who was all perspira
tion after assisting in lugging sev
eral of them downstair?, to serve 
the standing patrons.

Did you know, that the active 
Young Ladies Sodality of St. Geor
ge’s Church is contemplating an
other gala entertainment? ‘Tis to 
be named “Showboat”. What it is 
to consist ot. I know not, it is still 
in the age of infancy, so hold on 
a bit.

Guess that just about covers the 
affair, folks, and this being my last 
opportunity, I personally want to 
wish each and everyone of ye read
ers a “Merry and Joyous Christ
mas”.

Sveikiname visus savo draugus ir rėmėjus ir 
linkime gražiai praleisti Kalėdas ir laimingai 

sulaukti Naujų 1937 Metų!

KALAKUTAS DYKAI
Atsilankykit pas mus — gausit dykai tikietus, už 
kuriuos galit gausi sau Kalėdoms indiką. Ateikit 
tikietus gauti tuojau. Atidavimas bus lygiai 10 vai.

TREČIADIENĮ, GRUODŽIO

Visiems Savo Draugams, Kaimynams ir 
Kostumeriams linkime

Linksmu Kalėdų Švenčiu ir Laimingu 
1937 Metu!

The manner in which that auburn 
haired girl was continually dashing 
back and forth, from aisle to aisle, 
und too and froo? Pardon me, -hat 
was no girl, it ’twas the young lady 
who was head of the committee 
sponsoring the play . . . “ter
ribly happy that there was such 
an awfully large crowd”, she 

she wanted to 
enjoyed a seat.
Herod — 

re and see 
perfectly

the official < 
a king, Mr. 
to his name 

actor. You

most 
traved by Joseph Sadauskas, 
gaily garbed in 
and headgear of 
dauskas lived up 
a natural bom 
would have admitted this, upon see
ing him cringe and cower with 
fear while the devil taunted,_ sneer
ed and laughed 
characterization, stole

RrnlistlC --
The only word that 

describe the portrayal

Ateikit pas mus pirkti šventėms

GYVŲ IR MUŠTŲ PAUKŠČIŲ 
MAŽŲ PARŠIUKŲ

KAINOS PAS MUS PIGESNĖS NEGU KITUR 
! u -

Užlaikome iš Lietuvos Importuotų Prekių

• JONAS P. KWEDER
LIETUVIŠKA VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

1497 East 7 1 st Street

East 79th St. Photo Studio
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Kapitonas Harwood 
Rastas Kaltu

Gruodžio 17 d. Clevelando 
policijos kapitonas Michael J. 
Harwood teisme pripažintas 
kaltu už ėmimą kyšių iš šešių 
Collinwoodo butlegerių pasku
tinėse prohibicijos dienose.

Jam gręsia nuo 6 iki 60 me
tų kalėjimo.

Harwood prievarta reikala
vo jo valdomoje miesto daly
je ’ veikiančių slaptų degtinės 
pardavinėtoju mokėt jam duo
kles.

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

UARTER
štai yra ta draugiška kaimyniška vieta pirkimui savo 
Kalėdinių Dovanų. Pas mus yra pilniausias pasirin
kimas visokių Dry Gbods

šį šeštadienį mes duodam šį puiki 
pilno didumo FRUIT CAKE 
kiekvieno $5 pirkinio, 
sti ir būtinai gaukit DYKAI! su 

$5.00 pirkiniu 
geras tik apačioje paduotu antrašu 
Wright to be Thrifty”

Ui
s i;

1197 East 79th Street
Atdara kasdien 8 iki 7. Sekmad. 9—4 
Kiekvienas rūpinasi apie Kalėdų dova
nas — bet geriausia dovana bus jūsų 
Paveikslas - fotografija suteikta Jūsų 
artimiesiems, kuri bus amžina atmin
tis tam kuris ją gaus. Tėmykit, 
ledoms kainos visai nužemintos

Ka-

Fotografijos tik už $1.003 Gražios
avom naujausių puikiu fotografijoms rėmelių Kalėdoms.
. S. BORT, Lietuvis savininkas. HEnderson 3535
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Kada Jums Pradeda Rūpėti kur Pirkti 
Saviškiams Kalėdų Dovanas — kreipkitės

1. STANKUS

I 
Sir 
ek< 
pei 
me 
000 
193

ku. 
kut 
ploi 
dar 
neši

H 
d. i 
save 
vadt 
cio 
vyri 
apta 
dent 
to b 
žes 

“Ti 
tų 1 
laiky

Po 
be j; 
srity 
tvari 
1937. 
ištek 
Jų.

Foi 
mus. 
latini 
ku- / 
vėsę.-; 
vo di 
inabij:


