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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

LEWIS IR GREEN KAL
BA APIE TAIKYMĄSI
Washington.— Amerikos 

Darbo Federacijos vadas 
Green ir CIO. vadas Lewis 
sutarė susieiti apkalbėji
mui taikos organizuotų 
darbininkų tarpe. Norima 
suvienyt Darbo Federaciją 
su iš jos atsimetusiais CIO^

Iki šiol abiejų pusių de
rybose buvo apie trylika 
atstovų, dabar bus keturi.

Pradeda dirbti. Cleve
lande, Joseph and Feiss Co. 
ir Printz - Biederman Co. 
rūbų siuvyklos pradėjo dir
bti, pašaukdamos į darbą 
apie 2,500 darbininkų.

Clevelande atsibuvo CIC 
konferencija, kurioje tarp 
kitko nutarta per žiemą 
sutraukti į uniją 17,000 Di
džiųjų Ežerų laivu darbi
ninkų.

Clevelande, Bender Body 
Co. gavo užsakymų pradėti 
daryti automobiliams vir-
ša., ir paėmė i ūai'bą 100 
darbininkų daugiau.

ALGOS PAKILO. Socia- 
lės apdraudos taksų skait
linės parodo kad nežiūrint 
šio pusmečio darbų apslu- 
gimo, Amerikos darbinin
kai per paskutinius penkis 
mėnesius algų gavo apie 
$1,100,000,000 daugiau ne
gu pirmus penkis šių metų 
mėnesius.

PLIENO industrijoj už
ėjus šiam apslugimui dar
buose, apie 60,000 darbinin
kų paleista iš darbų. Kiti 
dirba po apie 20—25 valan
das savaitėje, vietoj 40 va
landų, kaip buvo šių metų 
pradžioje. *

Aplėtėjimas laikinas. Au
tomobilių išdirbėjas Henry 
Ford pareiškia kad dabar
tinis darbų aplėtėjimas yra 
ne gryžimas atgal į prastus 
laikus, bet tik mažas susto
jimas prieš pradėsiant lip
ti aukštyn. 1938 metai, sa
ko Fordas, bus geri darbi
ninkams ir biznieriams.

Fordas leidžia 40 milijo
nų dolarių savo dirbtuvių 
gerinimams ir didinimams.

Detroit. — Chrysler au
tomobilių išdirbystė suma
žino savo darbininkų skai
čių nuo 55,000 iki 45,000.

Tie kurie liko dirbti, su 
šia savaite pradėjo dirbti 
po 32 valandas savaitėje.

Streikuoja. St. Louis, 
Mo., išvesta į streiką For
do automobilių išdirbystės 
darbininkai. Unijos orga
nizatoriai nori streiką pra
plėsti ir kitose Fordo dirb
tuvėse.

Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos va
das, labai nepatenkintas 
nuolatiniais streikais auto
mobilių dirbtuvėse. Jis pa
sakė: “unija pasiryžus sy
kį ant visados užbaigti ne
autorizuotus streikus.”

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS
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ISPANIJOJE
Japonija Pripažino Na

cionalistų Valdžią
, Hendaye, Gruodžio 1. — 
| Japonijos vyriausybė sutei
kė formalį pripažinimą Is
panijos sukilėlių vyriausy
bei ir pasiuntė atstovą prie 
Gen. Franco valdžios.

i* n*

Pastarose dienose mūšiai 
Ispanijoje atsibuna daugiau 
orlaiviais.

Gruodžio 1 d. lėktuvai 
abiejų pusių susikovė ore 

.apie 15 mailių nuo Madri
do. Kitoj vietoj sukilėlių 
lėktuvai bandė išardyti ge
ležinkelį einantį į Madri
dą.

Sukilėliai ruošiasi nau
jam dideliam puolimui kai
riųjų. •

Gen. Franco spiria kai
riuosius baigti karą ir pa
siduoti.

Kairieji gal ir nori-baig
ti karą ir likti gyvi, bet ne
mato į kurias skyles galės 
lysti kada nacionalistų vy
riausybė paims šalį į savo 
rankas.

Gen. Franco pradėjo blo
kadą visų Ispanijos kairių
jų uostų. Visokie laivai ku
rie norės įvažiuoti į uostus 
bus atakuojami.

:an-

ETIOPAI nerimsta prieš 
Italus. Nuolat daro užpul
dinėjimus ant juos valda” 
čių Italų ir žudo.

Londone turi žinių kad 
sovietų užsienių reikalų 
komisaras rezignuosiąs iš 
savo pareigų. Jis Stalinui 
darosi “neištikimas”.

Šiose dienose sušaudyta 
keli sovietų diplomatiniai 
atstovai, tarp jų ir minis
teris Lietuvai, kurį atšau
kė iš Kauno.

Ubagai Meksikoje krei
pėsi j vyriausybę reikalau
dami pripažinimo jiems tei
sių. Meksikoje jų esama 
apie pusantro milijono.

BRAZILIJOJE susidarė 
tautinė vyriausybė, vado
vystėje prezidento Getulio 
Vargas. Jis paleido seimą 
tuomi sutaupydamas pus
ketvirto milijono dolarių, 
kurie reikėtų išmokėti sei-

C^VELANDj^OHIO^GRUODlIOįDEC^J^^g 22nd YEAR (22-ri Metai)

Japonai Artėja mir^ej^^ukauskas
prie Nankingo

______ *-------------------------- £-------------

NORI IŠJUDINT NA 
MŲ STATYBĄ VI

SOJE ŠALYJE

šanghai. — Japonų ka
riuomenė praneša kad žy
mi Kinų tvirtovė Kiangyin, 
80 mailių į šiaurvakarius 
nuo Šanghai, ir paskutinė 
svarbi gynimo vieta tarp 
Šanghai ir Nanking, pate
ko Japonams.

Nanking yra tik 85 mai- 
lės nuo Kiangyin.

Taigi Japonai jau 
ja prie Kinų sostinės 
king.

artė- 
Nan-

SUPLĖŠĖ AMERIKOS 
VĖLIAVĄ 

šanghai, Gruodžio 1. — 
Japonų karo laivyno vyrai 
užpuldinėdami šanghajaus 
uoste kitų šalių laivus, da
ro juose kratas ir peržiū
rinėja ar tie laivai nėra pa
čių Kinų, tik iškėlę sveti
mas vėliavas.

Vieną tokį laivą užpuolė 
ii- su Amerikos vėliava, ku
rią nuplėšė ir numetė į 
upę. Laivas turi Kinišką 
vardą.

Patyrę kad laivas pri
klausė Amerikonams, Ja- 

, ponija pareiškė jog atsipra
šys Amerikos pš t<>ki pasi-
eFginlą.

* .-p

NORI PERSERGĖT JA
PONIJĄ DĖL PREKY

BOS IR MUITŲ 
Washington. — S. Vals

tijos ir Britanija tariasi iš
leisti bendrą persergėjimą 
Japonijai kad ji neimtų 
laužyti tarptautinių muitų 
ir prekybos sutarčių kurias 
kitos valstybės turi su Ki
nija padariusios.

Mat, Japonija gal kėsin
sis uždaryti kitoms šalims 
duris į Kiniją ir pati užim
ti visas rinkas.

311 MYLIŲ. Utah val
stijoje Lapk. 19 d. Anglas 
Kapt. Eyston darė bandy
mus automobilio greitumo. 
Jis ątsiekė 
važiuojant 
damas 311 
greitumu.

didžiausio žeme 
greitumo, lėk- 

mylių į valandą

Penki mirė. Bridgeport, 
Conn. — Namuose dujomis 
užtroško penki vienos šei-

Washington.— Preziden
tas Roosevelt, prieš išva
žiuosiant į Floridą, patiekė 
Kongresui raštą, kuriame 
ragina daryti visus gali
mus palengvinimus dabar 
esančių įstatymų, išjudini
mui šalyje gyvenamų na
mų statybos per sekančius 
penkis metus. Prezidentas 
tiki kad statybos industri
ja galėtų būti įsiūbuota 
taip kad i ją butų įsukta 
penki bilijonai dolarių.

Tarp kitų dalykų, prezi
dentas nurodo kad perdi- 
delės algos statybos darbi
ninkams ir perbrangi me- 
dega buvo kliūtimi staty
bai. Toliau, siūlo padaryti 
visokius finansinius palen
gvinimus, kad kiekvienas 
darbininkas galėtų įsigyti 
sau atitinkamos vertės ne
brangius namus.

ATSTOVAI TIK BARASI
Washington. Atstovų

Bute už scenų nepa
prasta savitarpinė kova už 
darbo valandų ir algų bilių 
ir ūkių derliaus kontrolės 
bilių.

Atstovai atsisako vieni 
kitus remti už to ar to bi- 
liaus perleidimą, jeigu kiti 
nesutiks jų paremti kituo
se reikaluose.

Kongreso nariai pasiry
žę remti ir greičiausia ga
limu laiku pravesti staty
bai padrąsinti reikalingus 
įstatymus.

Britaniją buvo užklupus 
didelė migla pereitą savai
tę. Iš tos priežasties suti
ko mirtį 12 žmonių.

DUOBKASIŲ STREIKAS. 
New York sustreikavo ka
pinių duobkasiai, apie 30 
grabų išgulėjo kelias die
nas neužkasti. Streikas ga
baus baigėsi.

10 PRIGĖRĖ. Suomijoje 
apvirtus laivui viename iš 
didžiųjų ežerų, prigėrė 10 

d. širdies liga mirė Lietuvos 
Generolas Silvestras Žukaus
kas. Kūnas buvo pašarvotas 
Karo Muzejuje, kur lankėsi 
mipios žmonių atiduoti pasku
tinę pagarbą ir atsisveikinti 
su nusipelniusiu Nepriklauso
mybės kovų didvyriu.

VOKIEČIAMS KOLO
NIJŲ DUOTI DAR 

NESISKUBINA

kolonijų reika-

Londonas. — Britanijos 
ir Prancu'zijos premjerai 
tuYėjo konferenciją, kurią 
vadina “pilnai pavykusia”. 
Svarstyta svarbus pasauli
niai klausimai, tarp jų ir 
Vokietijos 
lavimas.

Abi tos 
nesikišti į 
lūs. Kinų-Japonų karą nu
mato pavojingu pasaulinei 
taikai ir pasiryžo dar la
biau saugoti taikos reikalą. 
Vokietijai kolonijų grąži
nimą tuo tarpu paliko 
įvykdomu. Jeigu bus 
tikta duoti Vokiečiams 
kias nors kolonijas, už 
Vokiečiai turės suteikti _ 
rantiją Europos ramybei.

valstybės nutarė
Ispanijos reika-

ne- 
su- 
ko- 
tai 
ga-

New Yorke šiose dieno
se mirė 80 metų senukas, 
Frank De Forest Case, ku
ris neturi jokių giminių, ir 
paprastai gyvendamas pa
liko bankuose $91,000 pini
gu.

BRAZILIJOJ įvedus na
cionalinę fašistinę valdžią, 
ir Meksikoje norima pana
šiai padaryti. Meksikoje 
per eilę metų vyravo viso
kį radikalai.

PRANCUZIJOJE, socia
listų premjeras nuramino 
“bendro fronto” partijas 
ir išgelbėjo koaliciją nuo 
suirimo pakeldamas val
džios tarnautojams algas. 
Taip sakant, “patepimas” 
kad tylėtų kaštuos j metus 
58 milijonų dolarių.

21 ŽUVO. Paraguajuje, 
Pietų Amerikoje, ištikus 
sprogimui ant karo laivo, 
užmušta 21 vyras.

Jugoslavų nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris 
Lietuvai, Vasilije Protic, Lap
kričio 5 d. įteikęs Lietuvos 
Valstybės Prezidentui kreden
cialus. Jam iš dešinės pasiun
tinybės sekretorius Bingulic, o 
iš kairės — užsienių reikalų 
ministerijos protokolo direkto
riaus p. e. refedentas Rajec
kas. Tsb.

RUOŠIASI ATIDARYMUI. 
Numatoma kad prekybos, pra
monės ir amatų rūmai susirinks 
pirmam posėdžiui Gruodžio 5 
d. Rūmų susirinkimą atida
rys ministeris pirmininkas ir 
finansų ministeris Tūbelis.

v

Lap- 
iškil-
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kričio 28 d., su didelėmis 
mėmis, atiduodant priderančią 
ilgamečiu! karvedžiui karišką 
pagarbą.

Gen. S. Žukauskas buvo 66 
m. amžiaus, gimęs Spalių 21, 
186 m. Kovose už Lietuvos 
laisvė daug pasižymėjęs, daly
vavęs kovose su Lenkais.

AMERIKOJ BUS GIR
DIMA LIETUVOS 
RADIO PROGRA- 

\ MAI

ban- 
per- 
buti 
stotį

KAUNAS. — Lietuva ikšiol 
turėjo dvi siunčiamasias radio 
stotis, Kaune ir Klaipėdoje. 
Tai vadinamos ilgųjų bangų 
stotys. Dabar Kauno radiofo
nas įsitaisė ir trumpųjų 
gų radio stotį, per kurią 
duodami programai galės 
girdimi toliau. Norima 
taip ištobulinti kad ją galėtų 
girdėti ir išeivija net Ameri
koje.

ši trumpų bangų stotis įren
giama vyriausiai tam kad Lie
tuva galėtų susisiekti su savo 
išeiviais Amerikoje ir kituose 
kraštuose.

Galimas daiktas kad jau at
einančiais metais Lietuvos ra
dio programą tiesioginai, trum
pomis bangomis, girdės ir A- 
merikos Lietuviai. Tsb.

PAKILO.
raginami

SVIESTO KAINA 
Lietuvos ūkininkai 
išnaudoti aukštą sviesto kainų 
pakilimą. Pakeltos sviesto kai
nos bus mokamos visą ateinan
čią žiemą. Ūkininkai ragina
mi vartoti kondensuotus paša
rus karvėms, ir didinti sviesto 
gamybą, šią vasarą dėl saus
rų Lietuvoje sviesto-pieno ga
mybai sąlygos nebuvo palan
kios. Priežasčių kurios iššau
kė sviesto kainų pakilimą už
sienyje yra keletas. Iš jų pa
žymėtinos šios: ekonominės 
būklės pagerėjimas ir suvar
tojimo padidėjimas sviestą im
portuojančiuose kraštuose, y- 
pač Anglijoje; padidintas šių 
metų Vokietijos sviesto impor
tas, ir tt.

J U RI NINKU MOKYKLA. 
Nuo ateinančių mokslo metų 
nusistatyta Klaipėdųje steigti 
jurininkų mokyklą. Jos direk
torium numatomas T. Daukan
tas.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ—
STATYBA KAIMUOSE. Lie

tuvoje kaimuose kasmet yra 
pastatoma po 18,000 naujų tro
besių: po 6,000 gyvenamų na
mų, po 6,000 tvartų ir po 6,000 
kitokių trobesių. Dabar sta
tybai tvarkyti yra numatytas 
specialus įstatymas ir nuo at
einančių metų jau bus pagal jį 
tvarkoma. '

NAUJOS DERYBOS. Gruo
džio mėnesį Lietuva pradeda 
ekonomines derybas su SSSR 
naujai prekybos sutarčiai su
daryti. Derybos bus pradėtos 
Kaune, o po to perkeltos į Mas
kvą. Numatoma padidinti su
tarties objektą. Sovietai žada 
daryti didesnių užpirkimų Lie
tuvoje.

LENKŲ vidaus reikalų mi
nisterija išsiuntinėjo aplinkraš
tį kad nebūtų duodami jokie 
leidimai norintiems vykti j Lie
tuvą. Leidimus galės gauti tik 
oficialus asmenys.

RYŠIUM siu Sovietų Sąjun
gos 20 metų sukaktuvėmis, so
vietų pasiuntmybė Kaune su
rengė priėmimą, i kurį atsilan
kė Lietuvos vyriausybės nariai 
su ministeriu pirmininku Tū
belių ir kitų šalių atstovai.

NUTEISTAS UŽ MEILUŽĖS 
NUŽUDYMĄ. Praeitą vasarą 
Susninkų k. (Kalvarijos vals., 
Marijampolės ap.) gyventojas 
A. šikarskas mirtinai nušovė 
savo meilužę, šliaurytę, kad ji 
atsisakė už jo tekėti. Mari
jampolės apygardos teismas A. 
šikarską nubaudė 6 metus sun
kių darbų kalėjimo.

CUKRINIŲ RUNKELIŲ į 
Marijampolės cukraus fabriką 
šį rudenį tų runkelių auginto
jai turėjo pristatyti 80,000 to
nų. Tačiau runkelių užauginta 
žymiai daugiau, ir ž fabriką 
suvežta apie 90,000 tonų. Vie
tomis runkeliai šymet labai ge
rai užaugo.

DARBAI KAUNE. Šymet 
darbu Kaune aprūpinti net 98 
nuoš. visų užregistruojamų be
darbių. Užsiregistravusių be
turčių Kauno mieste turi ,5,373 
asmenis. Praeitais metais jų 
buvo 5,869. Visi dabartiniai 
registruoti beturčiai susideda 
iš 2,390 suaugusių žmonių: su
situokusių ir persiskyrusių, 
našlių, viengungių vyrų ir mer
ginų, merginų su vaikais ir 
pan., 2,242 įvairios klasifika
cijos vaikų ir 741 kitokių glo
bojamų asmenų. Juos įvairiai 
šelpiama: maistu, pinigais ir k.

GAMINA ŽAISLUS. Kaune 
grupė Lietuvių įsteigė pirmą 
žaislų dirbtuvę Lietuvoje, ku
riai įtaisyta moderniškos ma
šinos, išrašytos iš Amerikos. 
Iškarto dirbtuvėje dirbo tik 
keli darbininkai, dabar jų skai
čius padaugintas. Dirbtuvė 
turi nepaprastą pasisekimą, ne
spėja žaislus gaminti.

LIETUVOJE, Kaune ir ki
tuose miestuose ir miesteliuo
se Japoniškų prekių atsarga 
išsibaigė ir turbut greitai ne
atsinaujins, kol Japonai pradės 
gerbti tarptautines sutartis.
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PITTSBURGH PHILADELPHIA
STUDENTAI FUTBOLISTAI 

STATO IŠLYGAS 
Pittsburgo Universiteto ne

nugalėti futbolo lošikai nusita
rė reikalauti tam tikrų išlygų 
už lošimą posezoniniuose fut
bolo kontestuose.
lo lošis baigiasi 
nes Diena. Bet 
čampionus siųsti 
Bowl, tolimoje
Naujų Metų dieną.

Studentai lošikai pareikala
vo kad kiekvienam jų butų už 
tą dalyvavimą apmokėta $190 
ar $200, ir kad visiems butų 
duota dviejų savaičių atosto
gos tuoj po lošimo.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS BAŽ
NYČIOS IŠKILMĖS

Mat, futbo- 
su Padėkavo- 
sutarta šiuos 
lošti j Rose 
Kalifornijoje.

d., trečiadienį, 
Lietuvių tautiš- 
bus didelis ap- 
Klebonas Kun.

Didelis Margučio Va
karas

Dėkavonės Diena, Lapkričio 
25, neva šventa. Tos dienos 
vakare, pačiame vidurmiesty- 
je, Oriental teatro patalpose, 
14-me aukšte, “Margučio Audi
torijoj ”, įvyko kompozitoriaus 
A. Vanagaičio pastangomis su
ruoštas Margučio vakaras, į 
kurį publikos prisirinko taip 
daug kad didžiosios auditorijos 
asla ir galerijos grūste užsi- 
grudo. Iš taip skaitlingo pub
likos susirinkimo stebėtis be- 

nes Margučio
Lietuviai visada

LIETUVOS SPORTO TAUTINĖ OLYMPIADA 
KAUNE PRASIDĖS LIEPOS 10 DIENĄ

Tikisi atsilankant Amerikos Lietuvių Sportinin
kų ir Jaunimo iš kitų išeivijos kraštų

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

DAYTON, OHIO
GERB. SPRAGILUI KOM

PLIMENTAI. Musų tautietis 
Klemensas Morkūnas, perskai
tęs gerb. Spragilo raštą tilpu- 
sį Dirvos nr. 48, kaip politi
kieriai demokratijos vardu 
žmonėms kailį lupa, pasakė kad 
gerb. Spragilas skelbia savo 
rašte šventą teisybę. Už to
kius teisingus raštus gerb. 
Spragilas vertas pagyrimo.

DAYTONIEČIAI, GAUKIT 
KALENDORIUS. Daytono ir 
apielinkės Lietuviai, kurie at
naujinsite prenumeratas už 
Dirvą, arba kurie naujai už- 
sirašysit Dirvą metams, užsi
mokėdami per J. A. Urboną 
32.00, gausit dovanų po gražų 
sieninį 1938 metams kalendo
rių. Taigi visi pasinaudokite 
proga. D. Rep.

——•—--------------

KAUNAS. — 1938 metais I 
Liepos mėnesį Lietuvoje ruo
šiama pirmutinė Tautine Spor
to Olympiada, kurioje gaus pa
sireikšti visų šakų sportas ir 
visų šalių Lietuviai sportinin
kai.

Kūno Kultūros Rūmų d i rėk-j 
toriui Vyt. Augustauskui pir
mininkaujant, įvyko antras 
pasitarimas Tautinės Olympia- 
dos klausimu. Direktorius Au- 
gustauskas susirinkusius at
skirų sporto šakų vadovus pa
informavo apie pasiruošimų ei
gą, pabrėždamas reikalą tuojau 
nustatyti olympiados laiką ir 
planą, nes užsienio Lietuvių 
tarpe jau dabar reiškiamas la
bai didelis susidomėjimas ta 
olympiada. Gaunama daug lai
škų, kuriuose prašoma infor
macijų apie olympiados ruoši
mą. Numatoma kad iš užsie- 

EKSTRA PRIEDAS — RA-i------------------------------------------
KAUSKAITĖ IR KITI surengia tiems senukams Lie- 

Vakaro programą sudarė vai- i tuviškų vaišių ir įteikia jiems

Gruodžio 8 
Philadelphijos 
ko j parapijoj 
vaikščiojimas. 
J. J. Zittas su visais parapijo
mis deda pastangas iškilmin
gai paminėti bažnyčios vardo 
šventę, su iškilmingais mišpa
rais ir pamokslais. Tose iškil- veik netenka, 
mių pamaldose pasižadėjo da- parengimus
lyvauti 12 kunigų ir trys vys- skaitlingai lanko. Margutis tu- 
kupai, nes ta šventė bus vie-' ri savo publiką, ir moka ją pa
na iš didžiausių švenčių tautiš-, tenkinti, o šį kartą daugel ką 
kos parapijos istorijoje.

Mišparas prasidės lygiai 7v. 
39 min. vakare. Po apvaikš- 
čiojimo bus vakarienė.

Philadelphijos tautiška para
pija yra pavyzdinga tuomi kad 
ji yra Lietuvių, ir tik Lietu
viams darbuojasi, šios para
pijos klebonas su komitetu ir 
parapijonais jau ruošia planus . _ .
kad šita parapija butų viena. dinimas juokažaislo, ir dainos, dovanų, 
kaipo centras Lietuvių, nežiū
rint kur gyventų, jei tik nori 
priklausyti prie šios parapijos 
kožnas bus priimtas, arba kad 
ir kitų pažiūrų žmogus, bi tik 
Lietuvis, kožnas prašomas at
eiti ir kartu dalyvauti.

Tačiau ši parapija atsižadė
jo ir niekad nedalyvaus su 
Lenkų atsimetėlių vyskupu Ho- 
duru ir jo rėmėjais, kurie re
mia ne Lietuvius bet musų 
priešus Lenkus.

L.T.K.B. Parapijonas.

patraukė dar “ekstra” svečiai 
ir puikus aristokratiškas or
kestras šokiams, diriguojamas 
Adv. A. Olio. Po programo, į 
šokius prisirinko labai daug 
jaunimo. I

BRIGHTON, MASS.

YOUNGSTOWN. O
LIETUVA FILMOSE. Gruo

džio 4 d., Lietuvių parapijos sa
lėje, bus rodoma Lietuvos fil- 
mos. Filmininkas J. Januške
vičius Jr. parodys naują Lie
tuvos filmą, ‘Jaunoji Lietuva’, 
nauji spalvuoti garsiniai juda
mi paveikslai. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Rengia SLA. 157 kp.

Tai yra tie patys paveikslai 
kuriuos Januškevičius rodys 
Clevelande ir kituose miestuo
se. Nepraleiskit progos pa
matyti. M. Subonis.

J. A. Urbonas
534 Michigan Av. Dayton, O. 

“Dirvos” Agentas Daytone

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-

NUŠOVĖ LIETUVĮ. Arti 
Brightono tarp Lietuvių buvo 
toks atsitikimas. Lapkričio 14 
d. Vincas Orlauskis nuvažiavo 
į ūkę pas savo gerą draugą 
Vincą Stalmoką. Draugai pa
ėmė šiek-tiek valstybinės “ant 
drąsos” ir nuėjo į girią me
džioti. Būdami geri “striel- 
čiai” sumanė ne zuikius šaudyt 
bet vienas kitam padėtas ant 
galvos tuščias blekines.

Stelmokas užsidėjo blekinę 
ant galvos, Orlauskis kelis sy
kius blekinę nušovė. Paskui 
Orlauskas užsidėjo blekinę ir 
Stemokas ėmė šaudyt. Šovė 
vieną syki, nušovė, antrą sy
kį gi kaip šovė tai pataikė ne 
į blekinę bet į galvą ir Orlau
skis ant vietos krito negyvas.

Orlauskis buvo pasiturintis 
žmogus, turėjo 4 nuosavus na
mus. Liko žmona ir viena 12; 
metų duktė. Velionis palaido
tas gražiai, su bažnytinėmis 
apeigomis.

Vincas Stelmokas tardomas.
KITA NELAIMĖ. Lietuvis 

Jonas Veselis lietingą dieną 
eidamas per skerskelį užlėkus 
automobiliui sužeistas ir pa
imtas ligoninėn. Linkėtina 
jam greitai pasveikti.

Brightonietis.

MIRUSIU SKAIČIUS 
PASIEKĖ 1,200

at- 
iš 
ir

nio dalyvaus didelis užsienioI 
Lietuvių sportininkų skaičius 
—daugiausia iš Suvienytų Val
stijų. Taip pat numatoma 
vyks sportininkų Lietuvių 
Pietų Amerikos, Anglijos 
Kanados.

Po ilgų diskusijų susitarta 
kad olympiada bus iškilmingai 
atidaryta Kaune Liepos 10 d. 
i? užtruks apie dvi savaites. 
Visų sporto šakų programai 

\ bus suderinti ir nustatyta ati- 
i tinkamas kalendorius.

Taip pat nutarta Olympiadas 
turėti kas penkeri metai, taigi 
sutaps su Lietuvos nepriklau
somybės stambesnių laikotar
pių sukaktumis.

Olympiada pareikalaus nema
žų lėšų, todėl statutas tarp ki
ta ko numato ir olympiados 
r.arius rėmėjus. Nariams rė
mėjams bus įteikiami atitinka- 

! mi olympiados ženklai. Tsb.

BROOKLYN, N. Y
Pirmiausia suvaidinta Vana
gaičio pagaminta, juokažaislė, 
viena epizodą iš Dėdytės ir
Tetytės šeimyninio gjrvenimo. ];urj3 ruošiasi trečiam skridi-

NAUJAS

Lietuvis

LAK. A. KIELOS 
PLANAS
lakūnas Ant. Kiela,

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNA 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IšBAN 
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwel1 Avė. Chicago. UI.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

"Dirvos” Agentas” 
13'1 Congress Avenue 

VVaterbury, Conn.

Kas platiną “Dirvą” — tau 
platina apšvietą.

Ekstra! Importuoti Skanus, Sveiki

LIETUVOS 
SALDAINIAI

1 svaro dėžė — 50c. 2 svarų dėžė — $1.00
Sudėtos Gražiose Kalėdinėse Dėžutėse.

I
Siuntimo kaštai į kitus miestus: 10c už svarą, 15c už 2 sv. 
Pinigus reik siųsti su užsakymu. Priimam pašto ženklais 
Persiunčiam tiesiog sulyg jūsų nurodyto adreso kur norit.

Išsirašykit šių saldainių sau arba kitiems išrašykit.

... — -DIRVOS KRAUTUVE
6820 Superior Avė. Cleveland, O

Dėdytę ir Tetytę vaidino pats 
komp. Vanagaitis su savo žmo
na, o magiką — Antanas Kve- 
deras. Vaidinime dalyvavo ir 
(bene cirke salndyti) trys ne
ūžaugos.

Dainų programą išpildė Lie
tuvos Operos 
Rakauskaitė, 
goj dainavo 
nes išvyksta 
jas, o iš ten 
Dainavo ir merginų 
taipgi pats Vanagaitis, 
deras, ir pribuvęs iš 
damo kanklininkas Juozas Ol
šauskas (jis dalyvavo ir vaidi
nime; labai naturališkai nuda
vė magiko pargabentą iš Lie
tuvos Dėdytės brolį Ciprijoną).

artistė Marijona 
Ji dabar Chica- 

paskutinį kartą, 
į rytines valsti- 
vyks į Lietuvą, 

choras, 
A. Kve- 
Amster-

mui į Lietuvą, pakeitė savo 
anksčiau nusistatytą skridimo 
kelią. Dabar, vietoje skristi 
per šiaurės Atlantiką, jis pir
miausia skris j Pietų Ameri
ką aplankyti tenai gyvenančius 
Lietuvius, o paskiau skris į 
Afriką, Prancūziją ir į Lietu
vą. Tokiu lak. A. Kielos skri
dimo planu susidomėjo net vie
na orlaivių kompanija. Lakū
nas mano iš jos gauti net pa
ramos.

DOVANOS, IR KALBOS
Programo gale buvo dalina

mos kontestantams dovanos. 
Mat, per tūlą laiką ėjo Margu
čio kontestas — kas atvirutėn 
surašys daugiausia žodžių — 
“Margutis”. Tų atviručių su- 
siųsta devynios galybės. Jose 
gi matosi daug jaunos energi
jos, pavyzdingo patriotizmo ir 
ideališko articizmo. Nekalbant 
apie smulkutį, gražų raštą, kai 
kas atvirutes surašė atskiro
mis spalvomis pavidale Lietu
vos vėliavos. Kiti to paties žo
džio įžambiomis eilutėmis iš
rašė Gedimino Stulpus ir kito
kias figūras, ir tt. ir tt. Tos 
atvirutės tikrai vertos vietelės I 
Lietuviškų retenybių muzeju- 
je. Bet dovanos duota ne už 
meniškumą, tik už tai kas pa
rašys daugiausia žodžių. Pir
mą dovaną laimėjo ($25) I.. 
Striuoginiute iš Cicero, 111. Ji 
atvirutėj surašė virš 3,000 žo-l 
džių. Antrą dovaną laimėjo 
Paulionis iš Bridgeporto. Ki
ti gavo mažesnes dovanas.

Pačioje programo pabaigoje, 
komp. Vanagaičiui ir to vaka
ro publikai sveikinimo žodį iš 
estrados pasakė iš Brooklyno 
atvykęs Vienybės redaktorius 
Juozas Tysliava, ir tautininkų 

| kandidatas į SLA. prezidentus, 
i Teisėjas Vincas Laukaitis iš 
Baltiniore, Md. Teisėją Lau
kaitį girdėjo kalbant ir per ra
dio tą dieną po pietų iš WMFC 
stoties.

Svečių. į šį parengimą buvo 
atvykę iš keleto valstijų.

Salėje žmonių buvo daugiau 
kaip 3,000, ir daugiau į salę ne
tilpo. D. D.

i PRIEGLAUDOS SENELIAMS, 
PIETUS

Sekmadienį, Lapkričio 28 d., 
| Chicagos Lietuvių Moterų Klu- 
i bas surengė Lietuviams senu- 
I kams pietus. Lietuvių senu
kų nemažas skaičius yra atsi
dūręs valdiškoje prieglaudoje 

j Oak Forest. Kai kurios musų 
■ organizacijos laikas nuo laiko

BAZARAS VILNIEČIŲ 
NAUDAI

Paskutinei Lenkų žiaurumai 
nukreipti prieš okupuotus Vil
niaus krašto Lietuvius pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Kaip pa
gelbėti tiems Lietuviams jų 
sunkioje būklėje tapo visų A- 
merikos Lietuvių vienas svar
biausių klausimų. Tuo reika
lu rūpinasi ir Chicagiečiai, — 
rengia masinius mitingus, siun
čia protestus, rezoliucijas, ir 
pinigų Vilniečių šelpimui.

Masinio mitingo proga Lap
kričio 14 d. buvo surinkta ir 
pasiųsta didelė suma. Tą at
likę, Chicagiečiai nenuleidžia 
rankų, bet ir toliau rūpinasi 
kelti pinigus Vilniečiams.

Grupė veiklių moterų ir 
mergaičių pasiryžo surengti 
didžiulį bazarą Gruodžio 11 ir 
12 d., kurio pelnas skiriamas 
Vilniaus krašto Lietuvių šel
pimui. Bazaras įvyks Sanda
ros salėje. Br. Gediminas.

SUDEGĖ VYŠNIAUS NA
MAI. Prieš pora savaičių, sek
madienį, 11 vai. vakare, Vyš- 
niaus namuose ištiko gaisras. 
Vyšniai dalyvavo Vilniaus pro
testo mitinge. Tėvams nesant 
namie, dėl nežinomos priežas
ties vaikų kambaryje, vaikams 
jau sugulus, prasidėjo gaisras. 
Vyresnėji mergaitė, pamačius 
kad lova liepsnoja, suriko; ta
da jų močiutė išgirdus įbėgo 
ir iš liepsnojančių lovų vaikus 
spėjo išnešti.

Sudegė Vyšnių daug baldų, 
kurie buvo apdrausti.

SLA. salėje, Brooklyne, at
laikyta protesto mitingas prieš 
Lenkus už Stašio persekiojimą 
ir kankinimą Vilniuje. Kalbė
jo kapt, ir adv. Jurgėloš, Juo
zas Sagys, S. E. Vitaitis ir kiti.

Kitas protesto mitingas bu
vo surengtas Karalienės Ange
lų Lietuvių parapijos salėje, 
žmonių prisirinko pilna. Pro
gramą vede Laučka; kalbėjo 
Adv. Jurgėla, radio vedėjas Jo
nas Valaitis, Kun. Balkunas.

Vilniaus Lietuvių šelpimui 
surinkta dikčiai aukų.

LIETUVAITĖ ADVOKATĖ. 
Bayonne, N. J., Lietuvių Pilie
čių Klubas surengė pagerbimo 
pokilį jaunai Lietuvaitei, Julei 
Šedvydaitei, kuri yra pirmutinė 
Lietuvaitė šioje valstijoje Dai
gus advokatūros mokslą. Kal
bas pasakė virš 20 dalyvių. Iš
viso svečių buvo apie 490. Jų 
tarpe Lietuvos Gen. Konsulas 
Budrys ir eilė kitų iš New Yor
ko, New Jersey ir net Pennsyl- 
vanijos. Jonas Valaitis.

Imant šiame numeryje sužy
mėtus mirusius išeivius Lietu
vius, mirusių skaičius pasiekė 
jau 1,200 asmenų.

Mirimų skaičius perviršijo 
Dirvos padarytą spėjimą.

Praeitą pavasarį buvo pasa
kyta kad Dirvos redakcijos 
spėjimu, šymet mirs tūkstan
tis Lietuvių.

Kaip žinote, mirusių žymėji
mas prasidėjo tik šių metų Va-I 
sario mėnesį, bet mirusių tar
pe buvo surinkta daug ir tų 
kurie mirė nuo Lapkričio mė
nesio 1936 metais.

Taigi, imant laiką nuo 1936 
metų Lapkričio mėnesio iki šių 
metų to pat mėnesio pabaigai, 
per 12 mėnesių mirusių išpuo
la po 100 mėnesiui.

Įsitėmykit, šios • žinios nėra 
dar pilnos, nes, kaip keletą j 
kartų sakėme, visų mirusiųl 
Lietuvių sužymėti nėra galima, į 
nes daugelis miršta tarp sve
timų, vedę

I ar svetimta 
vių atsiskyrę, 
kiose 
tuvių 
kaip 
neša.

Pagaliau, su apgali?. reikia 
pcr"kyti kad daugelis laikraš
čių korespondentų nepasisten
gia paduoti apie mirusį jokių 
tikrų žinių, pežymi tik kad 

' mirė “J. Ausie jus ’ arba “Ma- 
čiokienė” ir viskas.

Laikračių redakcijos turėtų 
pamokinti savo korespondentus 
kaip paduoti žinias apie miru
sius Lietuvius.

su svetimtautėmis 
aueinis, nuo Lietu- 

arba gyvena to- 
vietose kur daugiau Lie- 
nčra ii* niekas apie juos 
Lietuvius niekam nepra-

PORA ŽINELIŲ
; Waterburio Lietuviai legijo- 
nieriai gražiai paminėjo Lap
kričio 11 dieną — pasaulinio 
karo paliaubas. Lietuviai le- 
gijonieriai parade dalyvavo la
bai skaitlingai. Visi stebėjosi 
kad Lietuvių yra liek daug le- 
gijonierių.

Waterburyjc įsisteigė Lietu
viška mokykla. Adv. Luko
šius Lietuviškai mokyklai pa
rūpino iš miesto patalpą, mo
kytojauja jaunas mokytojas 
Blažys, iš Bristol, Conn. I’a- 

į mokos būna keturis kartus į 
savaitę, vakarais nuo 7 iki 9. 

I Gera proga pasinaudoti tiems 
kurie silpnai vartoja Lietuvių 
kalbą.

Apgailėtina tik kad mokyk
los steigimą labai trukdė vie
tos Lietuvių parapijos nekurie 
veikėjai. Jie mokyklos orga- 
rizavimą buvo apšaukę “rau
donu frontu”, nors mokyklos 
komiteto,/ pirmiuinkas yrą ge
ras, praktikuojantis katalikas.

Lydietis.

RAKAUSKAITĖ DAINUOS 
GRUODŽIO 12

Gruodžio 12 d., Labor Ly- 
ceum salėje, 949 Willoughby 
avė., Brooklyne, nuo 7 vakare, 
įvyks Lietuvos operos artistės 
M. Rakauskaitės koncertas.

Jai atsilankius šią vasarą į 
Ameriką po eilės metų pergy
venimo 
būrelis 
komp. 
sudarė
Rakauskaitei 
mui progos plačios Brooklyno 
apielihkės Lietuviams išgirsti 
ją dainuojant. Lietuviai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

K. J. Paulauskas.

Lietuvoje, šia proga, 
Brooklyno Lietuvių, su 
Žilevičium priešakyje, 
komitetą ir rengia M. 

koncertą, davi-

UTICA, N. Y.
MATYKI! LIETUVĄ

Gruodžio 17 d. lankysis čia 
filmininkas Januškevičius, ku
ris rodys naujus gražius Lie-i 
tuvos paveikslus. Rengia -Lie
tuvių Piliečių Klubas. Klubas j 
užprašo visus Lietuvius ir Lie-) 
tuvaites vietinius ir iš aplin-. 
kinių kolonijų atsilankyti i) . 
pamatyti savo gimtinio krašto! 
įdomybes, Lietuvos kariuome
nę ir daug visko kitko.

žvirblis.

VIRBALAS Mykolas, pusam
žis, mirė Lapk. 29, Chicago
je. — Ukmergės ap., Sažc- 
nių par., Skuolių k. Ameri
koj išgyveno 24 metus.

SPRINDIS Liudvikas, pusam
žis, mirė Lapk. 21, Chicago
je. — Telšių ap., Luokės p., 
Kinčiulių k.

UŽUPIUTĖ Birutė, duktė J. ir 
O. Užupių, mirė Spalių 30, 
Manchester, Conn., po nepa- 
sekmingos operacijos.

RIBIKAUSKAITĖ Sofija, 24 
metų., mirė Lapk. 23, Chica
goje., kur buvo ir gimus.

JANKAUSKIENĖ Ona (Ka
minskaitė), pusamžė, mirė 
Lapkr. 22, Chicagoje. — 
Šumsku par., Paršelių kai
mo. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

SUBAITIS Bronius, 29 metų, 
mirė Lapkričio 23, Chicago
je. Sūnūs Adomo ir Mari
jonos Subaičių. Gimęs Chica
goje.

į SEMIANIS Feliksas, mįrč 19 
Lapkr., Shenandoah, Pa. — 
Amerikoj išgyveno 45 m.

j VAITUNAS Ignas, užmuštas 
anglies kasykloje, Hazleton, 
Pa., Lapkričio

DZIDOLIKIENĖ
44 metų, mirė 
Collinsville, III.
polės ap., Rudaminos parap., 
Pagrudų k. Amerikoj išgy
veno 27 metus.

BALEVIČIUS Kaz., mirė Lap
kričio m., Waterbury, Conn.

MILINAVIČIENĖ Margarieta, 
mirė Lapkr. mėn., Waterbu- 
ry, Conn.

ULEVIČIUS Andrius, mirė 7 
d. Lapkričio, Newark, N. J.

MATUZA Petras, 43 m., mirė 
Lapk. 6, So. Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

KULBOKAS Ant., mirė Lap
kričio m., Waterbury, Conn.

mėn.
Magdalena,
Lapkričio 4,
— Marijam-

ABROMIKAS Antanas, 64 m. 
amžiaus, mirė* Lapkričio 21, 
Pittsburg, Pa. — Varninių 
k., Šiaulėnų par., Šiaulių ap. 
Amerikoje išgyveno 33 m.

MEŠKAUSKAS Kastantas, 25 
m., mirė Lapkričio 18, Chi
cagoj, kur buvo ir gimęs.

IŽDONIS Antanas, 59 m., mi
rė Lapk. 18, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Kalnujų par. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

CHINGO Kazys, pusamžis, mi
rė Lapk. 19, Chicagoje. — 
Naumiesčio par., Puskonių 
k. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

ALEKSIENĖ Gendruta, virš 
90 metų, mirė Lapk. 17, Bal- 
timore, Md.

KIZAS Juozas, pusamžis, mirė 
Lapk. 20, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Klovainių par., 
Meilūnų kaimo.

RĄŽANČIAI
RELIGIŠKOS REIKMENYS 

Angliškos Maldaknygės, Rąžančiai 
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Paveikslai ir Rėmai Paveikslams 
Rinkinys Kalėdą Dovaną

HENNINGER’S ART STORE 
8899 Superior Avė.

GArf. 3711 (49) Cleveland, O.

JIEŠKAU apsivedimui lais
vų pažiūrų merginos arba naš
lės, be vaikų, blaivos. Norė
čiau kad turėtų kiek pinigų; 
amžiaus gali būti apie 50. Ga
li atsiliepti ir iš kitų valstijų. 
Esu Amerikos pilietis. Apie 
save plačiau pranešiu laišku. 
Rašydamos pridėkit savo foto
grafiją. (47)

V. F. J.
149 W. Bartges St. Akron. O.

SKAITYKIT VIENYBĘ
VIENYBĖ —seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvienas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava.
Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metų $3.75.

Užsisakydami Vienybę rašykit:

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

EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEVV YORKO:

EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

27
2
9

16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Brc- 
nierliavene užtikrina patogią kelionę į Kauną. 
Patogus geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
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fe DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS
NAMAI DAR
BININKAMS
KAUNAS. — Kauno miesto 

savivaldybė gavo vyriausybės 
pritarimą užtraukti 15 milijo
nų litų paskolą, 
sunaudota miesto 
įvairių tvarkymų 
mų reikalams.

Stambią sumą 
numato paskirti 
.lamelių statybai, 
apie 5 kilometrai 
tro, savivaldybė
sklypą žemės, kurį jau 
skirsčius į

Paskola bus 
statybos bei 
ir pagerini-

savivaldybė 
darbininkams 
Ties 
nuo
turi

i / \
r

Ar Lenkai Nori Nu
žudyt Stasį?

Kaunu, 
jo cen- 

didelj 
yra su- 

mažus sklypelius,
kuriuose bus statoma nedideli, 
gražus, patogus nameliai. Tie 
nameliai bus duodami darbi-| 
ninkams nuosavybėn, per ilges-Į 
nį laiką išsimokėti.

Bus taip sutvarkyta kad dar- j 
bininkas, mokėdamas beveik 
tiek pat kiek dabar turi mokė
ti už butą, per tam tikrą lai-, 
ką nameli įsigys pilnon nuosa
vybėn. Numatyta kad prie 
namelių bus dai’ vietos daržui 
ir sodeliui.

Jeigu skaitysime kad name- 
| liai kaštuos po 10,000 litų, tai 
j už 4 milijonus litų bus galima 
Į pastatyti keturi šimtai name
lių. Tai jau bus tikras darbi
ninkų miestelis.

Iš darbininkų miestelio į i 
Kauną eis pigus, dažnas ir grei- Į 
tas autobusų susisiekimas.

žodžiu, Kauno miesto savi-Į 
valdybė padarys pradžią Ame
rikoniško pavyzdžio statybai. .

GERB. SPRAGILO ŠON
KAULIS NORI VAŽIOT 

Į LIETUVĄ
Aną šventą dieną, kai bu

vo daug prisnigę, nukasiau 
sniegą nuo visų ineigų į j 
namus, ir nuo šaligatvio 
kur žmonės vaikšto, ir su
šilęs, sušlapęs nuo prakaito 
atsisėdau vėsiame kamba
rio kampe.

Mano gerb. šonkaulis iš 
kito kampo atsiliepė:

— Žiūrėk kas čia Dirvoj 
parašyta, — sako ji.

— Sugaudysi kas ten pri
rašyta: ji visada visko pil
na, — sakau aš.

— Visko tai visko, ale< 
čia vienas pasakymas man1 
labai patiko. Va parašyta , 
kad artistė Rakauskaitė 
savo kalboj kvietė visus ki
tą vasarą važiuot į Lietu
vą, — sako ji.

— Tą ji sakė, ji moterų i 
bankete apie tai kalbėjo. 
Lietuvos duoną valgo, jos 
biznis agituot už Lietuvą, 
— sakau aš.

— Tu iš Lietuvos duonos 
nevalgai, o visada Lietuvą 
užstoji ir giri. Tai ir tu 
toks kaip ji, — sako ji.

— Lietuva yra musų vi
sų gimtinė šalis, turim ją 
mylėti ir užstoti ■prieš išga
mas, kurie patys Lietuviais 
būdanti, ją niekina, .o kitas 
svetimas šalis giria, — sa
kau aš.

— Na taigi, aš noriu pa
rodyt Lietuvai dar daugiau 
savo meilės: kitą vasarą aš 
noriu važiuot į Lietuvą, — 
sako ji.

— Tu į Lietuvą? Juk 
jau buvai, matei, ko vėl va
žiuosi? — sakau aš.

— Ko? Ugi ten bus di
delės iškilmės^ dvidešimts 
metų sukaktuvės. Aš noriu 
padėt švęsti, — sako ji.

— Apsieis Lietuva be ta
vęs, o ir mano kišeniui bus 
lengviau jeigu namie sėdė
si, — sakau aš.
'-— Aš tavęs neklausysiu, 

namie nesėdėsiu, važiuosiu 
į Lietuvą. Mudu abu bu
vom dešimts metų atgal, 
kai Lietuva šventė pirmą i 
dešimtmečio sukaktį, da
bar noriu matyt kaip išro-į 
do antrą dešimtmetį per
gyvenus, — sako ji.

— Tu nori matyt ? O iš 
keno kišeniaus? — sakai [ 
aš.

— Aš iš tavęs pinigų ne- j 
prašau: aš turiu savo. 
žiuoja kitos mano draugės 
iš Klyvlando; ir aš negaliu 
atsilikt, — sako ji.

— Važiuoja kitos, tai jos 
turi pinigų, jų vyrai 
uždirba, bepiga joms

‘ nėti, — sakau aš.
—‘Tai kad vistiek: 

aš namie sėdėsiu visą 
rą, tu turėsi mane maitint 
ir duot pinigų, arba jeigu 
išvažiuosiu prisiusi kiek 
maistui pinigų. Lietuvoje 
pragyvenimas pigesnis aš 
tau mažiau kaštuosiu, o 
laivakortei pinigų aš savo 
turiu, — sako ji.

— Ką tu ten viena veik
si: kas ten tavęs laukia? 
Tu Amerikoj gimus, Lietu
va tau svetima, — sakau 
aš.

— Važiuok ir tu. Ar ma
no kaltė kad tu negali vėl

VILNIUS, Lapkričio 20 d.— 
Vilniaus Tautinio Lietuvių Ko
miteto pirmininko Konstantino 
Stasio byla okupuotame Vil
niuje yra Lietuvių Vilniečių 
kančios istorijos lapas, vienas 
iš nuotikių Lietuvos Vyčio ir 
Lenkijos Aro paveldėtų tarpu
saviu kovų, bet drauge ir di
delės reikšmės faktas kad Len
kų okupuotame Vilniuje ne 
viskas ramu, ne viskas tvar
koje.

Aplenkinto Vilniaus krašto 
Lietuvių tautinis atgimimas, 
nepaisant Lenkų okupacinės 
valdžios replių, nepaisant len- 
komaniškos bajorijos ir dva
siški.) os pastangų — kelia gal
vą ir reikalauja sau prideramų 
teisių krašto bažnyčiose, mo
kyklose, viešose įstaigose.

Siauras Lenkų okupantų pro
tas ir negryna sąžinė negali 
pakęsti kad 
kė piniginės 
Lietuvos ir 
K. Stašys 
Lietuvių
pirmininkas.

Tą komitetą Lenkai jau pa
sirūpino “likviduoti”, tai yra 
sunaikinti, pasmaugti, kaip kad 
Sovietuose sakoma. Dabar tie 
Baltojo Aro “herojai” kimba 
prie K. Stasio asmens, turbut 
norėdami jį “likviduoti”.

per K. Stasį plau- 
aukos iš laisvosios 
užjūrio Lietuvių— 
mat yra Vilnijos

Tautinio Komiteto

me už prašižengimą prieš ne
senai išleistą valiutų įstatymą, 
kitaip sakant, už tai kad K. 
Stašys gautomis aukomis nesi- 
dalino su Lenkais.

Jei gerbiamam Vilniečių va
dui nebus burna užrišta, pasau
lis išgirs kad Stašys neturėjo 
mažiausio noro Lenkijai kenk
ti, neturėjo mažiausio tikslo 
būti jai, kaipo jos pilietis, ne
ištikimas; pasaulis išgirs kad 
Stasio veikimo tikslas buvo 
teikti paramą ir pašalpą Vilni
jos Lietuviams jų pastangose 
dėl savo kultūrinės buities.

Jei Lenkams, okupavus Vil
niaus kraštą, rupi vietos gy
ventojų gerovė, jie turėtų bū
ti K. Stasiui tik dėkingi. Len
kai turėtų būti jam dėkingi ir 
už tai kad jo ramus kultūrinis 
darbas rodo tikrąjį kelią kaip 
Lenkai turėtų elgtis norėdami 
pataisyti jų pačių sugadintus 
santikius su kaimynais.

Vilniečių Draugas.
« * ¥

Naujas Vengrijos nepaprastas rok de Mūra et Korostarcsa, Kareivio Kapo, Karo Muzejaus 
pasiuntinys Lietuvai Belą To- deda vainiką prie Nežinomojo sodelyje, Kaune. Tsb.

IŠ SPAUDOS 
KLUBO

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
NAUJI “DIRVOS” SKAITYTOJAI

Dabar laikas išrašyti Dirvą Kalėdų Dovanų į 
Lietuvą, ir draugams ir giminėms Amerikoje

Už $2.00 PRALINKSMINSIT
SAVO GIMINES VISAM

METUI!
štai vėl eilė naujų skaity

tojų Dirvai, kurių vieni patys 
sau išsirašė, kiti išrašė savo 
giminėms Amerikoje ir Lietu
voje:

Felicija Bakučioniutė, West- 
field, N. J., išsirašė sau.

Andrius Alokonis, Windsor, 
Conn., išsirašė sau.

Jieva Raizgis, iš Detroit, Mich., 
išsirašė Dirvą sau ir pusei 
metų savo tėvams Lietuvo
je.

V. Ramoška, Pittsburgh, Pa./ 
išsirašė sau.

A. B. Merstah, Pittsburgh, Pa., 
sau.

M. Urbonas, Rochester, N. Y., 
sau.

Juozas Balašauskas, iš Marion, 
Ind., išrašė Onai Prankienei, 
Pasvalio par., Lietuvoje.

y &
KAS DAUGIAU?

Dabar yra pats laikas išsi
rašyti Dirvą: kurie išsirašys 
sau, gaus per 13 mėnesių 
tą pat kainą, $2.00. Dirva 
iki pradžiai 1939 metų.

Dabar geriausias laikas
rašyti Dirvą savo giminėms į 
Lietuvą Kalėdų dovanų, ir sa
vo. draugams ir giminėms šio
je šalyje ir Kanadoje.

Su kiekviena metine prenu
merata duodama dovanų pui
kus 1938 m. sieninis kalendo
rius.

Pinigus siųskit laiške, aiškiai 
įrašydami savo antrašą ir ant
rašą to kuriam Dirva turi bū
ti siunčiama.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

STAŠIO BYLOS 
ISTORIJA

K. Stasys buvo kaltinamas 
gavęs iš įvairių vietų lėšų, ku
rias skirstęs Vilniaus Lietuviš
koms organizacijoms. Iš Ame
rikos, iš Latvijos ir iš kitur 
plaukę Stasio vardu pinigai 
Lietuviškoms organizacijoms 
kad jos “dirbtų prieš valstybinį 
darbą”. Tačiau šituo kaltini
mu savo sprendimui teismas 
nesirėmė, nes šiuo reikalu tei
smas sudarysiąs Stasiui kitą 
bylą. <

Kiti kaltinimai buvo tokie, 
buk Stasys mokėjęs atitinka
mas sumas ir privatiems as
menims, kaž kokiaissvėtimais' 
nurodymais. Be to. būdamas 
Lenkijos pilietis, jis paskoli
nęs Lietuvoj gyvenančiam Bir
žiškai 100 litų, neturėdamas 
tam valiutos kontrolės įstai
gos leidimo.

Teismo sprendimas buvo to
kis: nuteisiamas K. Stašys 1 
metus kalėjimo ir sumokėti 
Lenkų valstybės iždui 10.000 
zlotų pabaudos. Kalėj imb bau
smė gali būti pakeista 60,000 
zlotų pabauda.

K. Stašys jau 5 mėnesiai 
kaip Lenkų kalėjime buvo lai
komas, taigi dar turėjo sėdėti 
7 mėnesius. O tuo metu jam 
Lenkai sudarys antrą bylą....

Paskiausi pranešimai 
kad Stašys iš kalėjimo 
tas.

Dabar Stašys ir kiti 
naujos bylos.

važiuot? Su .savo skridi
mu aną metą praleidai vi
sus pinigus. Dabar turi 
namie sėdėt. Aš rasiu mu
sų senus draugus Lietuvo
je nuo ano meto, ir susipa
žinsiu su 
ir turėsiu 
ko ji.

— Kas 
Lietuvoje 
tų? — sakau aš.

— Nesirūpink, Lietuvos 
žmonės turi gerą atmintį. 
O kurie nenorės pažint ma-z 
nęs, ir aš1 jų nepažinosiu. 
Ale aš noriu pamatyt Lie
tuvą, ir kitą vasarą tikrai! 
važiuosiu, — sako ji.

— Dar kur kita vasara,i 
o tu jau rengiesi,.— sakau ! 
aš.

— Ne tada laikas reng
tis kai reikia važiuoti. At-1 
mink, moteries kelionė tai 
ne vyro: reikia visokių da- ' 
lykų ir dalykėlių, ir aš po 
biskį jų siudausi, kraunu, 
kad turėčiau kai reikės, — 
sako ji.

— Ar tu nebijai per ju
ras važinėti? Juk gali nu
skęsti, — sakau aš.

— A, tu mane tik erzini. 
Aną metą pirmą kartą va
žiuodama nebijojau, dabar 
važiuot per juras tai tik 
mažniekis. Ant laivų taip 
gerai įrengta kad žmogus 
tik pikniką kasdien turi iki 
perplauki juras, — sako ji.

— Ar tai tu rimtai ren
giesi, ar tik juokauji? — 
sakau aš.

— Kam juokus krėst su 
tokiu rimtu dalyku. Juk 
Lietuva dvidešimts metų 
nepriklausomybės sukaktį 
kitą metą švęs, ar ne? — 
sako ji.

— Žinoma kad švęs, — 
sakau aš.

— Na tai aš važiuosiu į 
iškilmes, ir tiek. Kam aš 
turiu būt prastesnė už ki
tas, — sako ji.

— Na tai važiuok, va
žiuok sau. Bet kai suban- 
krutysi Lietuvoj, tada tau 
bus, — sakau aš.

— Kam aš bankrutysiu: 
tave Amerikoj palieku, tu 
atsiųsi pinigų kai man rei
kės. Juk nenorėsi kad aš 
Lietuvoj pasilikčiau.... a ? 
— sako ji.

Tai matai, ir sušišnekėk 
tu su moteria.

Taigi, matot, mano gerb. 
šonkaulis į Lietuvą kitą 
vasarą nuvažiuos ir tiek, 

I ar man patiks ar ne.

a-

daug 
važi-

jeigu
vasa-

KELIA NAUJAS BYLAS

daugiau žmonių, 
gud-taim, — sa-

ten tave pažins i 
po dešinits me-

Lenkų kariuomenės teisme 
Vilniuje K. Stasiui, buvusiams 
Tautinio Lietuvių Komiteto 
pirmininkui, taipgi to komite
to nariams Kun. Čibirui ir Bu- 
drevičiui iškelta bylos už tai 
buk tas komitetas sumanęs 
atplėšti. Lenkijos dalį (suprask 
Lietuvišką Vilniaus - Suvalkų - 

Į Gardino kraštą) svetimos val
stybės (tai yra Lietuvos) nau
dai. Kitais žodžiais, K. Stašys 

' ir jo draugai kaltinami kaipo 
> valstybės (suprask Lenkijos) 
i išdavikai, kuriems numatyta 
visiškas “likvidavimas”, tai yra 

| mirties bausmė. Teismas kuris 
teis Lietuvių Tautinio Komite
to narius, be abejo yra sudary
tas generolo Želigovskio adju- 

1 tantų.
į Prie tokių aplinkybių, “lik- 
I vidacija” neišvengiama, nebent 
Lenkai išsigąstų savo šešėlio.

Kaip ten nebūtų, Lenkams 
ta byla negali būti maloni, nes 
ji parodytų tikrąjį Lietuvos 
kaimyno veidą, kuris dengia
mas “bičiulystės” bei “kultū
ringumo” kaukėmis.

Ta Stasio, Čibiro ir Budrevi- 
čiaus byla primins dar ir tai 
kad netolimoje praeityje Lietu
va siūlė visą Vilniaus bylą pa
vesti Tarptautinio Teisingumo 
Teismui Hagoje, bet Lenkija 
tada atsisakė, -r atsisakė nes 
nebuvo tikra. Stasio gi byloje 
Lenkams pralaimėjimas negrę- 
sia, nes Lenkiškas karo teis- 

' mas tai juk ne Hagos teismas!
Bet ir tame karo teisme, jei 

K. Stasiui bus leista gintis, ga
li susidaryti siurprizų. Todėl 
Lenkai pasirūpino kad Stašys, 
stodamas prieš karo teismą ne
galėtų pasisakyti: “Katalikas, 
teismo nebaustas” — jie pasi
rūpino jį nubausti vienų metų 
kalėjimu ir 10,000 zlotų baus-

buvo 
paleis-

laukia

Svečias užklausė po-

SVARSTYTA “KAS YRA 
KAS” LEIDINYS IR KT. 
NEVV YORK, N. Y. — Lap

kričio 19 d., 8:30 vai. vakare, 
Tėvynės redakcijoje įvyko Lie
tuvių Spaudos Klubo mėnesinis 
posėdis, kurį atidarė klubo vi
ce pirmininkas Tėvynės redak
torius S. E. Vitaitis.

Posėdin atsilankė Juozas J. 
Bačiunas, visuomenininkas-lai- 
kraštininkas, iš Sodus, Mich., 
kuris šiuo laiku viešėjo New 
Yorke.
sėdžio dalyvių apie Lietuvoje 
rengiamą atitinkamą veikėjų 
sąrašą, “KAS YRA KAS”, ku
riame bus ir Amerikos Lietu
vių veikėjų skyrius. Posėdžio 
pirmininkas paaiškino kad klu
bas tiesioginai nebuvo kviestas 
prie šio darbo ir todėl negali
ma pasakyti kiek yra nuveikta 
darbo ir kas Amerikoje šiam 
leidiniui renka medegą.

Klubo narys A. B. Strimai
tis paaiškino kad tuo reikalu 
turėjęs susirašinėjimą su p. 
Račkausku Kaune, kuriam pa-, 
vesta šią knygą suredaguoti. 
Šis reikalas gerai apdiskusuo- 
tas ir nutarta visą pavesti li- 
teratinei komisijai.

Klubas šiuo leidiniu yra užin- 
teresuotas ir jei bus reikalin
ga talka sutiks kooperuoti, kad 
leidinys butų paruoštas kuopil- 
niausias ir bešališkas.

PAŽENKLINS MŪŠIŲ VIE
TAS. Lietuvos Šaulių Sąjun
gos vadovybė ragina visas są
jungos dalis kad pasirūpintų 
įamžinti ir atžymėti visas tas 
vietas kur vyko kautynės už 
Lietuvos laisvę, pastatant ko
kius nors paminklus ar apdai
lintus akmenis su žuvusiųjų 
pavardėmis ir trumpais kau
tynių aprašymais.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams j Lietuvą.

SLA. NOMINACIJOS
TAUTININKŲ SLA. SARGYBOS KOMITETO 

KANDIDATŲ SĄRAŠAS:
Visi tautininkai ir sandariečiai privalo remti tik 

šį tautininkų SLA. Sargybos Komiteto paruoštą sąrašą:
Prezidentų — Teisėjas Vincas F. Laukaitis iš Bal- 

timore, Md.
Vice Prezidentu — Vitalis Bukšnaitis, iš Brooklyn. 
Sekretorium — Dr. M. J. Vinikas, dabartinis, 
Iždininku — A. S. Trečiokas, iš Newark, N. J. 
Iždo Globėjais — S. Mockus (dabartinis) ir 

V. A. Kerševičius, iš Scranton, Pa.
Daktaru-Kvotėju — Dr. Stasys Biežis, Chicago, III.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS LEIDINYS

K % Y*

Praškevičius, vietinis, 
Dirvą Jonui Tameliui

Mežienis, vietinis, išsi-
Dirvą sau.
Pečaitis, vietinis,
Zinkevičius, vietinis, 

išrašė

A. M.
išrašė 
į Edwardsville, Pa.

Magdė Tamošauskienė, vietinė, 
išsirašė Dirvą per Oną Ra
manauskienę.

Mikas 
rašė

Pranas
Juozas
Elzė Senkienė, vietinė,

Dirvą savo giminiečiui mo
kytojui Mot. Balčiūnui į Kal
variją, Marijampolės aps.

M. Misevičius, vietinis, išsira-
■ šė Dirvą sau ir savo gimi

niečiui Mykolui Mileikai, į 
Pušalotą, Lietuvoje.

Jonas Bartovich, iš Brown- 
field, Pa., išsirašė sau.

Ignas Gregoržauskas, Spring- 
field, III., išsirašė sau.

Antanas Jočionis, Pittsburgh, 
Pa., išsirašo Dirvą sau ir sa
vo seserei, Kaune.

Alekas A. žalpis, iš Chicagos, 
sveikina Dirvos redaktorių 
jo sukaktuvėse ir užsirašo 
sau Dirvą.

Apsvarstyta ir antras svarbus 
reikalas, būtent atspausdinti 
Amerikoje atitinkamą leidinį 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukakties proga. Šis lei
dinys butų išsiuntinėtas visų 
Amerikos Lietuvių laikraščių 
skaitytojams kaip priedas.

šis 
anksčiau 
nis ir 
Spaudos 
ką prie 
vimo.

šis leidinys numatomas leis
ti vien tik kultūriniais sumeti
mais, padarant trumpą Lietu
vos nepriklausomybės apžval- 
ką, Lietuvos padarytą pažangą 
per tą laikotarpį. Taipgi ap
rašyti gražiąsias Lietuvos vie
tas lankytinas turistams ir tt.

Išrinkta komisija apie tai 
pasiteirauti plačiau, kas su
teiks išleidimo lėšas ir kiek 
maždaug kainuotų šis leidinys 
paruošti. Jei klubas numatys 
priimtinu, pradės šio leidinio 
darbą tuojau.

Klubo užrašų raštininkas V. 
F. Jankauskas pasiūlė rinkti 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų laikų įvairius susirašinėji
mus, tada susiorganizavusių 
įvairių komitetų ir pavienių 
asmenų reikalaujant Amerikos 
vyriausybės ir kitų' pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą. Surin
kus dokumentalinę medegą iš
leisti atitinkamą knygelę arba

sumanymas yra kilęs 
pas pavienius asme- 
atsiklausta Lietuvių 

Klubo, kviečiant j tal- 
šio leidinio suredaga-

sudėti į archivą. šis reikalas 
platokas ir reikalingas ilgesnio 
apkalbėjimo, atidėtas sekan
čiam posėdžiui.
. Į klubą įstojo p. Juozas J. 
Račiūnas, kuris taipgi buvo 
prašytas suorganizuoti Vaka
ruose panašų klubą. Pažymė
tina kad šis klubas yra visai 
nepartinis ir prie jo priklauso 
įvairių srovių plunksnos darbi
ninkai. Kviečiami stoti į tal
ką kurie nori dirbti vieningai 
spaudoje. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į klubo sekreto
rių: V. F. Jankauskas, 307 W. 
30th St., New York, N. Y.

VI. P. Mučinskas,
LSK. Speciąlis Koresp.

ųž 
eis

iš-

AKINIAI 
galima gauti pis 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

J.

Sugadinti Rakandai
TAISOMI, APMUŠAM1

Ir atliekama visokis kitomis 
rakandų taisymo darbas. 

KAINOS ŽEMOS 
Darbas visada garantuojama.

Furniture Clinic
8125 Wade Park Avė.

McDonald (49) GArf. 7370

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS SU veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemes apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS SU trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

i J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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NAUJIENOS ATSI
LIEPĖ...

SLA. PASIŪLYMAS

C LA. organas Tėvynė tal
pina plačius atsišauki

mus ir paaiškinimus kaip 
paskiros įvairiose kolonijo
se gyvuojančios Lietuvių 
draugijos galėtų įstoti į 
Susivienijimą.

Tėvynės nr. 48-me, strai
psnyje “Vajus Draugijas į 
SLA. Priimti” vienoje vie
toje tarp kitko sakoma:

“....Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje sudarė 
tam tikrus planus, sulig ku
rių, labai lengvomis sąly
gomis, galima tokias drau
gijas ir klubus inkorpore 
prie SLA. prijungti, užtik
rinant tų draugijų nariams 
ligoje pašalpas, pomirtines, 
ir apsaugojant nuo pražū
ties jų sukrautą turtą.”

Kurie tuo suinteresuoti 
gali kreiptis į SLA. centrą 
ir gauti platesnių informa
cijų iš centro sekretoriaus.

* ¥ *

AR yra reikalo paskiroms 
draugijoms prie Susi

vienijimo dėtis?
\ Atsakymas gali būti tik 

vienas: jeigu tos draugijos 
nori užtikrinti savo 
riams pomirtinę ir 1 
pašalpą, privalo dėtis 
didelės organizacijos 
gali tą padaryti.

Kiekvienoj didesnėj 
lonijoj jau yra likvidavęsi 
ar susijungę su kita po ke
letą musų draugijų ir klu
bų, dėl to kad naujų narių 
negaunant turtai nusmu
ko, sunyko, nes senieji mir
dami sunaikino draugijos 
finansinius rezervus.

Kolonijų draugijų narių 
eilės visada yra apribotos, 
nes, viena, nėra perdaug 
Lietuvių, o antra ir tie ,pa- 
tys skaldėsi į mažas drau
gijėles, taip kad niekad ne
galėjo padaugėti nei na
riais, nei turtu. Jos gyva
vo todėl kad visi nariai bu
vo jauni ir sveiki.

Draugijų iždas gali aug- 
tik tik kada į ją ateina nau
jų narių. Kuomet narių 
rašymasi sustoja, o mažė
jimas prasideda sirgimais 
ir mirimais, draugija neiš- 
vengtinai turi krikti.

K rinkant draugijai žūs
ta ir nario per eilę metų 
mokėti pinigai, kurie tikė
ta bus pašalpa reikalui at
ėjus.

Draugijos ir klubai, gau
dami tokią progą kokią Su
sivienijimas siūlo, privalo 
imti pasinaudoti ja — ir 
pasinuadoti dabar.

> na- 
ligoje 

prie 
kuri

ko-

PREZ. ROOSEVELTAS 
sušaukė Kongresą net j 
nepaprastą posėdį, o pats 
palikęs Washingtoną, išva
žiavo sau j šiltus vandenis 
žuvauti....

NIEKO NEATSIEKfi
Komunistų “bendro fron

to” ar “liaudies fronto” 
vaisiai Europoje, Prancūzi
joje ir Ispanijoje, taip ap
vylė pačius komunistus 
kad tas jų “triksas” išeina 
iš mados nieko nepasiekęs.

“Liaudies fronto” obalsis 
ir pastangos Prancūzijoje 
nepavedė komunistų prieš- 
akin nei kiek, o Ispanijoje 
jiems visai tuoj bus atimta 
valdžia, nors tose šalyse 
buvo susidariusios sąlygos 
kurios rodėsi duoda komu
nistams įsigalėti.

Jay 
lai-

♦-----------------------------------------------------------

KAIP JAPONIJAI 
IŠEIS SU KINIJA?

Politiškas rašytojas 
Franklin apie Japonų
mėjimus Kinijoje šitaip iš- 
sireiškia:

Japonai laimėjo savo žai
slą, bet jie dabar tapo “pa
žeidžiami”. Jų vadai da
bar pradeda rimtai numa
tyti pilną pavojų savo da
bartinio garbingo įsipainio
jimo į Azijos vidžemį.

Sovietų Rusija perkelia 
savo energijas iš Ispanijos 
civilinio karo į Tolimus Ry
tus, priėję išvados kad Eu
ropos didėsės valstybės nė
ra pasiryžusios kariauti, o 
Kinų strategija pasikeitė 
iš tiesioginio kariavimo į 
išdraikytą pasalingą puldi
nėjimą ir naikinimą Japo
nų komunikacijų, kas pri
vers traukti iš Japoniškų 
salų vyrus ir pinigus.

Jeigu Rusija sumanytų 
pulti Japonus dabar /arba 
bėgyje sekančių kelių me
tų, Japonai pasijustų dali
nai suardyti, su ilgomis li
nijomis keblių komunikaci
jų, tarp priešingų gyven
tojų, ir su politišku ir biz- 
nišku įsivėlimu kuris nega
lima butų lengvai apleisti.

Dėl to Japonų generali
nis štabas labai susirupi-

nęs. Jie tiesiog išsigandę 
ir jieško saugių kelių išlys
ti iš to.

Sako, Washingtone jau 
visomis pusėmis iš Japonų 
šaltinių daroma bandymai 
įprašyti Suv. Valstijas im
tis taikyti Japoniją su Ki
nija. Bet Amerika nenori 
į tai kištis.

pusėmis iš Japonų

MATO KOMUNISTŲ 
PASTANGAS

Washingtone buvo suva
žiavę keli katalikų vysku
pai aptarimui reikalų. Jie 
išsireiškė kad komunistų 
vadai Amerikoje laukia tik 
patogaus laiko pradėti su
kilimus šioje šalyje, jeigu 
šalies ekonominė sistema 
suirtų.

Tarp katalikų tačiau yra 
tokių gaivalų kurie komu
nistus remia.

Kriminalistų skaičius S. 
Valstijose kasmet padau
gėja 75 tūkstančiais naujų 
rekrutų, sako valdžios ty
rinėtojai. Kasmet į prasi
žengėlių eiles stoja virš 
septyniasdešimts tūkstan
čių naujų jaunų vyrų ir 
merginų!

ITALIJA sutvarkė radio 
sistemą taip kad -atsitiki
me karo Europoje, Italija 
galėtų sumobilizuoti savo 
kariuomenę su radio pagal
ba bėgyje keleto valandų.

Apie žirklių atsiliepimą su
davus kumštimi j stalą patar
lė teisinga: štai minėdamas sa
vo 20 metų Dirvos redagavimo 
sukaktį redaktorius p. Karpius 
savo kalboje paminėjo musų 
tautos išgamų vardą, ir atsi
liepė pirmiausia socialistų dien
raštis Naujienos....

Naujienų apžvalgininkas, nr. 
275-me, kabinasi į Karpių kaip 
rašytoją, užkliūva jam ir Kar
piaus sukaktuvių rengimas ir 
jo pasakyta kalba, kam ji bu
vo skaityta iš rašto....

Apžvalgininkas matyt nežino 
kad net žymiausi pasauliniai 
žmonės skaito savo kalbas 
rašto.

SKAITYMAI

iš

tas rašytojas ir kri- 
Stp. Vykintas, o ne

turbut iš savo dide-

PABAIGTUVIŲ PUOTA

JAU KELI METAI
Jau keli metai kaip du drąsuoliai 
Už tautos garbę galvas paklojo. 
Geras Lietuvis jų tuomet verkė, 
Ir šiandien verkti dar nenustojo. 
Daug mes prarandam savo brangiųjų 
Brolių, sesučių, senų tėvelių, 
Mes visi verkiam, mes jųjų gailim, 
Bet verkiam mes visi—taiitos sūnelių. 
Ne senas amžius, ne karo šmėkla 
Žiauriai sutiko — mirties likimas. 
Prakilnus tikslas visai žmonijai — 
Jų pačių noras — pasišventimas. 
Nėra pasaulyj tokios galybės 
Kas mums tą skriaudą grąžint galėtų, 
Ar kiek mes gailim, ar kiek juos gerbiam 
Kad jie išgirstų ir praregėtų....

4? *

Jaunas drąsuoli! dar imk tą žygį, 
Per plačią jurą pasek jų kelią!
Tiktai prabėgki, tik apsilenki 
Tą jų tragingos mirties vietelę.
Ten į tą šalį kur jų troškimai 
Buvo pasiekti — tu ten nulėki. 
Nuo mus išeivių garbės vainiką 
Ten ant jų kapo tu jiems uždeki.

Ka Bi Kas.

BRANGIAM ATMINIMUI
(Kaimo mergaitei)

Menu laukus, pievas,
Kur mane lydėjai,
Kur tarei, sudievu,

‘ Gal ant visados....
Kaip tuokart taip šiandien 
Tik tau širdis plaka, 
Tave neužmiršiu 
Ašai niekados....

Jus minutės meilės 
Tyros ir širdingos, 
Dingote kaip saulės 
Skaistus spindulys.

Amžiams jus pranykot, 
Širdį man sužeidę. 
Nūn kankina sielą 
Skaudus ilgesys.

Gal vienam reiks baigti 
Man žemės kelionę, 
Ir liūdėt be meilės 
Dienas ir naktis....

Sukuriau dainelę 
Brangiam atminimui,- 
Nes darbe kūrybos 
Nurimsta širdis.

Šiauliai. Jonas Gimtas.
X

V ’i’
Lyg kėsindąmasis Karpių pa

žeminti, Naiijienų apžvalginin
kas štai kaip nupasakoja:

“Rugsėjo 14 d. 1936 m. ‘Lie
tuvos Aidas’ išspausdino strai
psnį antrašte ‘Literatūra ir sa
vikritika’. To straipsnio auto
rius, p. Step. Vukintas, matyti, 
turėjo galvoje tokius literatus 
kaip p. Karpius... . ”

Tas Naujienų apžvalgininkas 
net neįžiūrėjo tame Lietuvos 
Aide kad 
tikas yra 
Vukintas.

Toliau,
lės “išminties” nesuprato kad 
Stp. Vykintas ten kalba tiktai 
apie tokius “rašytojus” kaip 
tas N. apžvalgininkas.

Nes apie p. Karpių tas pats 
Stp. Vykintas visai kitokios 
nuomonės. Pereitame Dirvos 
numeryje buvo perspausdintas 
Stp. Vykinto straipsnis iš to 
paties Lietuvos Aido, kame p. 
Vykintas kalba apie Lietuvos 
literatūrinį bendradarbiamą su 
išeiviais. Jis minėdamas Ame
rikos Lietuvių rašytojus pade
da Karpių pirmoje vietoje.

Toliau, p. Vykintas Lietuvos 
Aido nr. 518, Lapkr. 13, vėl 
gražiai atsiliepia apie Karpių, 
rašydamas apie jo 20 metų su
kaktį Dirvos redagavime.

¥ ¥
kas daugiau,
N. apžvalgininkui 
Jaugiau pavydo:

Švietimo Ministęri-

kas,
¥

Dar štai 
be abejo, 
sukels dar

Lietuvos
ja nusprendė nupirkti nuo p. 
Karpiaus jo paskiausia parašy
tos istorinės apysakos Meruno 
400 egz. Lietuvos pradžios mo
kykloms. Prife to, visi Karpiaus 
raštai yra supirkti į daugelio 
Amerikos miestų skaityklas.

Reiškia, Karpiaus raštams 
pripažinta mokslinė, auklėtinė 
ir literatūrinė vertybės.

Taigi, iš viso to N. apžval
gininko rašinio galima išsiaiš
kinti jo pavydas žmogui kuris 
dirba neatsižvelgdamas. tokių 
“kritikų” kaip tas 
apžvalgininkas.

Tuomi dar labiau 
tikėti kad tie kurie
pavadinimą išgamomis yra iš
tikro tokiais. Jie griebėsi pa
neigti žmogų kuris jiems šiuo 
atveju visai neužkliuvo, todėl 
kad jis yra he jų pažiūrų žmo
gus, o savo socialistiškų ir ko
munistiškų pažiūrų net didžiau
sius musų 
zatorius ir 
globoja ir

Naujienų

reikia pa- 
atsiliepė į

gyvenimo demorali- 
parazitus užtaria ir 
aukština, leisdami 

jiems būti savo priešakyje ir 
darbo žmonelius išnaudoti.

Varę tokį darbą kokį socialis
tai tarp Amerikos Lietuvių va
rė per apie tris desėtkus me
tų, jie neužsipelno kitokio pa
vadinimo kaip tik to dėl kurio 
jie patys kaip žirklės atsilie
pė kuomet Dirvos redaktorius 
savo kalboje apie tai užsiminė.

N eapž valgininkas.

LIETUVA TURI 900,000 Ha 
MIŠKŲ. Lietuva bendrai turi 
miškų ploto apie 900,000 hek
tarų. Spygliuočių yra: pušų 
30 nuoš., eglių 36 nuoš., ir la
puočių — 27 nuoš. Metinis 
medynų prieauglis yra apie 
2,880,000 kietmetrių, arba 3.8 
ktiu. vienam hektrui.

U\AUG anksčiau ne kaip prieš pasaulinį karą, 
U-' Vilniaus krašte pas sulenkėjusį pasiturin
tį ūkininką, arba kaip jis save vadino “šlėktą”, 
tapo suruošta Pabaigtuvių Puota. Buvo tai 
gražus šeštadienio popietis, kuomet jo visi dar
bininkai, pabaigę kirsti rugius, su visais rugių 
pjūties pabūklais gryžo į namus sulyg papro
čio pranešti ūkininkui kad rugių kirtimo darbas 
užbaigtas. Pabaigtuvės.

Viena iš merginų turėjo nešti vainiką, ku
rį buvo nupynę iš rugių varpų. Tokią garbę 
apturėti troško kiekviena mergina, bet gaila 
kad iš tarpo visų ji patekdavo tik vienai.

Pagal nustatytą paprotį, tą vainiką turėjo 
uždėti ant galvos merginai vienas iš vyrų •— 
tas kuris tarpe darbininkų buvo seniausio am
žiaus. Užtai kiekviena mergina, žinodama ku
ris turės paskirti vainiką, stengėsi tą dieną 
jam įtikti kiek tik ji mokėjo.

šiuomi kartu vainiko uždėjimo ceremonijas 
atliko senis Jokūbas. Pagal savo geriausį nuo

sprendį jis uždėjo vainiką ant galvos Brigytai, 
užtat Brigyta žemai nusilenkė prieš Jokūbą ir 
pabučiavo jam į ranką.

Pirmoje eilėje ėjo Jokūbas ir Brigyta, o 
paskui juos visi kiti darbininkai. Visų ūpas 
buvo pakilęs ir kiekvienas stengėsi surasti įvai
rių juokų, prie to kiekvienas numanė kad jie 
visi šiandieną bus gerai pavaišinti Pabaigtuvių 
puotoje.

Senis Jokūbas buvo labai užimtas savo dar
bu, nes jo buvo užduotis išmokyti Brigytą kaip 
ji susitiks su šeimininku, kaip ji nuėmus nuo 
savo galvos vainiką turės paduoti šeimininkui 
ir sudėti jam geriausius linkėjimus, taip pat ir 
šeimininkei ir jų visai šeimynai, podraug ištar
ti palaimos žodžius jų laukams ir net gyvu
liams ir- tt.

šeimininkas taip pat pamatęs kad jo visi' 
darbininkai, užbaigę darbą, gryžta namon, ruo-1 
šėsi juos sutikti kaip tinkamiausia su visomis 
papročių ceremonijomis.

Atlikus visas apeigas iš abiejų pusių, šei
mininkas susodino visus už ilgo stalo, kuris iš 
anksto jau buvo priruoštas. Tarpe šeimynos 
narių ir samdininkų sykiu sėdėjo ir šeiminin
ko sūnūs Steponas, moksleivis, ką tik įsigijęs 
vaistininko diplomą.

Visi gėrė ir valgė, surasdami visokių juo
kų ir įvairių pašnekėsiu. Viena tik senutė šei
mininko motina neturėjo jokio dalyvumo toje 
Pabaigtuvių Puotoje. Ypatingai gal dėl to kad 
tarpe ten esančių kiekvienas pašnekėsis^ kiek
vienas juokas bei išsitarimas buvo atliktas Len
kų kalboje, nors ištikro visi suprato ir mokėjo 
Lietuvių kalbą.

Pabaigus valgyti, atsistojo šeimininkų sū
nūs Steponas ir paprašė visų paklausyti jo ei
lių, kurias jis buvo sudėjęs Rusų kalboje apie 
Rusijos galybę ir jos narsumą. Pabaigus skai
tyti visi sušuko: bravo, bravo!

Dabar Steponas pradėjo skaityti antras sa
vo eiles, kurios buvo parašytos Lenkų kalba, ku
riose jis reiškė savo meilę motinai, seserims ir 
senutei. Visos sugraudintos jausmingais žo
džiais verkė. Motina, seserys, o galiaus ir sve
timi iš džiaugsmo bučiavo Steponą.

Tiktai jo senoji močiutė, kurią už visus la
biau išgyrė savo eilėse, tyliai sėdėjo. Kada anū
kas prie jos prisiartino kad ir ana jį pabučiuo
tų, ji padavė jam tik savo ranką ir tarė:

— Ačiū tau, vaikeli! Tai turbut labai gra
žu.... bet aš nieko nežinau .... Nesuprantu 
aš tavęs. Kodėl man to nepasakei Lietuviškai?

— Lietuviškai!? — sušuko nusistebėjęs 
anūkas.... ir visi ten dalyvavę pradėjo balsiai 
juoktis. Nusiminus senutė dar norėjo atkar
toti savo žodžius, bet štai durys staiga atsida
rė ir inėjo naujas svečias.

— Gerą vakarą ponui! — sušuko šeiminin
kas Lenkiškai.

Pribuvusis, linkterėdamas galva, gražiai pa
sveikino visus. Buvo tai vyras gražaus veido. 
Kožnas jo žingsnis rodė jį pažystantį žmoniją. 
Jo veide ir akyse buvo matyti didelė išmintis. 
Puikus jo plaukai dabino galvą, panašią į Apo
lono pavidalą.

Buvo tai Vincas, profesorius, kuris tuom 
kartu mokytojavo tolimame Kaukaze, ir daba)' 
sugryžo atostogoms į savo gimtinį kraštą. Po 
kelių žodžių, šeimininkas pasisodino jį šalia sa
vęs, o visi kiti apipylė jį iš visų pusių įvairiais 
klausimais apie jo gyvenmą tolimame krašte ir 
apie jo ilgą kelionę.

Visi ypatingu smalsumu žiurėjo į jauną 
v\ ra, užsipelniusį profesoriaus laipsnį. Tiktai 
visiems buvo labai nuostabu kad jis į kiekvieną 
jų užklausimą atsakydavo Lietuviškai. .

Antgalo atsistojo prieš jį senis Jokūbas ir 
pradėjo jam apsakinėti ką tik praėjusį atsiti
kimą :

— Turbut tamsta suprasi norus senutės?— 
pridėjo senis su ironija.

Iš Vinco akių tarsi žaibai skilo, ir gražus 
jo veidas užsidegė. O užgirdęs paskutinius se
nio žodžius, jis pašoko ir akim pažvelgęs į visus 
ten esančius tarė:

— O aš tamstoms sakau, kurie išjuokėte 
tą senutės norą, ištikro to nebūtumėt darę jei
gu butumete prisiminę tuos žodžius tos kalUos 
kuri skambėjo prie jūsų lopšio! Argi tų žodžių 
balsai nėra taip malonus, gražus kaip kad gra
ži, saldi lakštingalės giesmė, kaip kad gražus, 
malonus lyros balsas? — Ir Vincas pakėlė aukš
tyn ranką, tarsi iš dangaus laukdamas patvir
tinimo savo žodžiams.

Tuoj supurtė galvą, lyg kad jis butų ką at
siminęs.

— Prašau tamstos eiles! — atsisukdamas 
į Steponą tarė. — štai eilės mano rankoje, aš 
bandysiu išpildyti tamstos norą, — su pagarba 
nulenkdamas galvą senutei sakė. Laikydamas 
priešais save Lenkišką raštą skaitė Lietuviškai. 
Jo gražus, smagus balsas tarsi drebėjo.

Ir ko jisai tv.om kart butų nepadaręs savo 
užsidegime. Dar nei pusės eilių nebuvo perskai
tęs kaip senutė prisiartinus apkabino jį abiem 
rankom ir pabučiavo. O Steponas susigraudinęs 
visiems matant suplėšė savo Lenkiškai rašytas 
eiles ir su gėda prisipažino prie kaltės užmirši
mo savęs. Padavė Vincui ranką ir atsiprašė vi
sų ten esančių.

Vincas toliau kalbėjo:
— Argi gali būti gyva kokia nors tauta be 

savo kalbos? Nei valstybė, nei jos vardas, nei 
įstatymai -— nėra toks tvirtas sargas tėvy
nės kaip musų Lietuviška kalba, nes kiekviena 
tauta myli savo kalbą, dėl jos gyvena, dėl jos 
miršta. Ko gi trūksta musų Lietuviškai kal
bai? Ir ko gi mes negalėtume išreikšti musų 
Lietuviškoje kalboje?.... O, o viską.... vis
ką....!

Dabar pakilo tarp visų neapsakomas džiau- - 
gsmas. Tuos pačius žmones kurie prieš valan
dą išjuokė senos Lietuvės norą kad jos anūkas 
rašytų eiles Lietuviškai, tas didis širdžių bu
dintojas, geriau sakant tėvynės meilės apašta
las, pavertė į.... tikrus mylėtojus savo moti
nos kalbos!

Prabudo juose teisybė. Pats šeimininkas 
uždėjo tą patį rugių varpų vainiką ant gal- 
Brigytai ir visi sustoję į būrį uždainavo: 
“Lai gyvuoja musų brangi tėvynė!” 
Tas skardus balsas nuaidėjo toli, toli. 
Pasikalbėjimas, juokai ir dainos tęsėsi dar 

ilgai, bet visai kitoniškai,
žargonų kiekvienas kalėjo Lietuviškai.

Saulė jau senai buvo nusileidus už hori
zonto. O Vincas dar vis apsakinėjo garbingą 
tėvynės praeitį ir drąsiai statė ateities paveik
slus. Ant dangaus spindėjo žvaigždės, o viršu
je mėnulio jau švietė aušrinė. Vincas atsisvei
kinimo visų ten esančių tikslu, pratarė:

— Lai dangus laimina musų siekius. Ar 
matote ant mėlyno dangaus Gryžulio Ratą, ku
ris primena mums senos musų tėvynės ženklą? 
Tegul jisai ant visados pasilieka musų širdyse!

Ad. Padegimas;

vėl
vos

Vietoje Lenkiškų

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį. x

KAINA su prisiuntiuiu $1.00.
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Po Pittsburgho South Side — apie 
Biznierius ir kitus

Yra čia ir Lietuviška taip vadinama Tautiš
ka Parapija, nepriklausanti vyskupijai, joje kle
bonauja Kun. J. Aučius. Tai yra šv. Jurgio 
parapija, turi nuosavą bažnyčią ir kleboniją, 
šios parapijos kunigai tankiai keičiasi, šis yra 
jau kelintas nuo to kai prieš trejetą metų ten 
pasitaikė būti. Bažnyčia randasi ant 19-tos gat
vės.

DAUGIAU APIE BIZNIERIUS

GRABORIUS ADOMAS MARČIULAITIS. 
Sena ir gerai įsigyvenus laidotuvių įstaiga yra 
‘‘A. Wenslovas” firma, kurią dabar veda Adomas 
Marčiulaitis, A. Venslovo žentas.

šios įstaigos istorija prasideda nuo 1903 
metų, kuomet ją įsteigė pirmutinis Lietuvis lai
dotuvių direktorius Petraitis, kuris išvažiavo į 
Lietuvą 1906 metais ir paliko savo dukteriai ir 
žentui, Onai ir Pranui Venslovams.

Venslovai mirė, biznis paliko jų dukteriai 
Adelei. Pranas Venslovas mirė 1924 metais, 
Ona Venslovienė — 1925 metais.

Laidotuvių biznį tada paėmė vadovauti jau
nas Lietuvis, Adomas Marčiulaitis, kuris vėliau 
paėmė ir Venslovų dukterį — jiedu apsivedė 
Birželio 30 d., 1926 metais, ir tą įstaigą veda 
pasekmingai po šiai dienai.

Adomas Marčiulaitis gimęs Pittsburghe 1902 
metais, ir jo žmona, Adelė, tais pat metais gi
mus. Jis yra visai Lietuviškas, abi kalbas var
toja grynai, ir energingas žmogus. Dirba vi
sose draugijose kiek tik jam laikas leidžia. Yra 
iždininku Lietuvių Kambario Fondo, vice pir
mininku Lietuvių Ūkės; priklauso abiejuose Su
sivienijimuose, ir gausiai prisideda prie Lietu
viškų reikalų parėmimo pinigiškai.

Marčiulaičiai turi tris vaikučius: Lawren- 
cą, Geraldiną ir Adelę.

STASYS SIMANAVIČIUS. Iš Marčiulaičio 
išėjęs užsukau pas kitą plačiai žinomą biznierių, 
Stasį Simanavičių, kuris turi mėsinę 2100 Car- 
son street. Nors šeštadienį po pietų mėsinin
kai yra užimti, tačiau Simanavičius galėjo pasi- 
liuosuoti ir su manim pasikalbėti. Patyręs kad 
aš iš Clevelando, tuoj užsiminė kad ‘turi gimi
nių musų mieste, tai Mačioniai: Jurgis, Pet
ras, Mikas, Jonas, ir Alena Keršienė (advokato 
Keršio žmona).

Stasys Simanavičius jau 27 metai- kaip 
Amerikoje, paeina iš Nemunaičių parapijos, Aly
taus apskričio, Kastriškės kaimo. Vedė Pitts
burghe 1913 metais, Vladę Mikelioniutę, kuri 
iš Lietuvos buvo atvežta 4 metų amžiaus.

Jis mėsininku yra jau 25 metai, ir savo 
mėsinę turi jau

Darbuojasi 
Klube, LRKSA. 
navo ir giedojo
Visada prisidėjo prie rėmimo Lietuvos reikalų.

Simanavičiai turi dukterį, Vladę, 21 metų, 
ir sūnų Stasį, 18 metų, kuris lanko Pittsburgho 
Universitetą, žada būti advokatu.

Profesionalai yra tai lyg koks išviršinis pa
puošalas. Tik svetimiems yra kuo pasigirti 
kad ve mes turim tiek ir tiek daktarų, tiek ir 
tiek advokatų, tiek ir tiek kitokių profesijų 
žmonių. Bet Lietuvių tarpe musų profesiona
lai yra, su maža išimtimi, menki visuomeninio 
veikimo pagelbininkai ar darbininkai ar net va
dai. Vieni nusiskundžia laiko neturėjimu, kiti 
turi kitokius, savo asmeninius, užsiėmimus, kiti 
netikę į veikėjus ir vadovus. Iš profesionalų 
galima sakyti tėra tokia pati proporcija visuo
menės darbuotojų kiek ir iš paprastos liaudies, 
taigi galit suprasti kad labai mažai jų darbuo
jasi visuomenei net tose kolonijose kur jų tu
rima tuzinais. Bet jie neužmiršta priminti vi
suomenei kad Lietuviai privalo juos

Bet profesionalų skaičius auga 
burghe: štai yra veiklus advokatas 
A. Schultz, per eilę metų veikia Dr.
šaitienė. Yra jau Dr. Jonas Webber, Dentistas 
J. A. Daugert, na o prie to jau baigia arba ei
na mokslus ir kiti Lietuviai, kurie greičiausia 
apsigyvens Pittsburghe.

remti.... 
ir Pitts- 

Edwardas 
J. Baltru-

HOMESTEAD — PITTSBURGHO 
PAŠONĖJE

Vaišnoras įteikė man porą antrašų artima- 
mieste, Homestead, ir papasakojo kad tas

15 metų. Biznį daro gerą. 
Piliečių Klube, Lietuvių Ūkės 
158 kuopoje, per 17 metų dai- 
šv. Kazimiero parapijos chore.

me 
miestas visai netoli, tik 15 minutų važiavimo 
autobusu, taigi apie 1 valandą sėdęs į autobu
są, už keliolikos minutų atsiradau Homesteade.

Kelias į Homestead eina paupiu — kitaip 
ir negalėtum nuvažiuoti, nes visur tik kalnų 
kalnai, o per kalnus kelius sunku nuvesti. Pa
upiu tarp Pittsburgho ir Homesteado stovi ei
lės dirbtuvių, ir eina geležinkelių linijos.

Autobusas sustojo prie pat Antano Kati
liaus biznio įstaigos — ir užėjau pas jį, nes jo 
antrašą turėjau. Radau jį patį krautuvėje — 
jo krautuvė yra tikrai didelė. Parduoda brang- 
menas, laikrodžius, papuošalus, radio, elektriš
kus šaldytuvus, muzikalius instrumentus, ir net 
turi mokytojus muzikos. Tokią didelę Lietuviš
ką krautuvę senai mačiau.

Pats Katilius iš Lietuvos buvo smuikinin
kas, muzikantas, mokino kitus smuikavimo per 
10 metų, ir turėjo pirmaeilį baliams orkestrą 
per keletą metų, bet dabar jau tuo neužsiima, 
žiuri biznio. Seniau jis prenumeravo ir Dirvą, 
bet dabar, dėl didelio biznio neturi kada laik
raščių skaityti, ir rodos neturi jokių Lietuviš
kų laikraščių.

Iš Lietuvos jis paeina iš Vaitų kaimo, Pil- 
viškio par., Vilkaviškio apsk. Gimęs 1879 me
tų Gruodžio 15 d. Amerikon atvažiavo 1901 
metais, Sausio mėnesį. Pirmiausia apsigyveno 
Gilverton, Pa., o po trijų mėnesių persikėlė į 
Homestead, kur ir gyvena 37 metai.

Čia vedė, turi tris dukteris, du sunus. šia- 
biznyje yra jau 28 metai.
Clevelande gyvenanti Mačiai yra jo gimi-
— Kazys Mačys jo pusbrolis.
Lietuvių šiame mieste, sako, yra apie 65

šeimos, turi ir savo parapiją, klebonu yra Kun. 
Vasiliauskas. Miestas stovi prie pat Monon- 
gahela upės, per upę eina tiltas ir už upės yra 
Pittsburgho miestas. Čia pat kitoje gatvės pu
sėje yra Munhall savivaldybė, taigi vėl paski
ras miestelis.

Homesteade yra keli kiti Lietuviai 
riai: 6 mėsininkai ir maisto pardavėjai 
na gėrykla. Profesionalų neturi.

Darbai yra Carnegie-Illinois plieno 
vės, labai, didelės, nugulusios paupį.

Netoli nuo čia, už mylios į rytus, yra kitas 
žinomas miestas, Braddock. Ten taip pat yra 
Lietuvių kolonija su apie 40 šeimų. Darbai ir
gi plieninės.

Keturios mylios į 
miestas — Duąuesne, 
vių.

Antanas Katilius
riotas, gausiai prisidėjo prie rėmimo Lietuvos 
reikalų ir dabar paremia Lietuviškus reikalus 
Pittsburghe.

Jo brolis Jonas Katilius 1905 metais buvo 
Pilviškių vaitas, mirė Lietuvoje karo metu.

Jo tėvas, Jonas Katilius, kilęs iš Tarpučių, 
prie Marijampolės. Ten buvo privisę tiek daug 
Katilių kad jie nesižinojo kuris keno. Tėvas, | 
neapsikęsdamas tuo, pardavė savo ūkį ir pirko 
kitą prie Pilviškių, pabėgdamas nuo Katilių 
spiečiaus.

Katiliai Tarpučiuose prasidėjo nuo bado ir 
maro metų, ir vėliau išplito į gausybę.

Senai išvažiavusiam iš Lietuvos, p. Kati
liui daug papasakojau apie dabartinę Lietuvą, 
apie jos visapusį kilimą, ką pats pora metų at-, 
gal mačiau, ir p. Katilius tomis žiniomis labai 
tenkinosi.

me

nes

i

♦ *

savo artimais apięlinkės 
miestas. Tuose aplinki- 
Lietuvių dikčiai, ir dir-

Pittsburghas su 
miestais yra didelis 
niuose miestuose yra 
bant ką nors ga'lima su jų pagalba daug nudir
bti. Aš daug kartų apgailavau kad Clevelan- 
das nėra toks kaip Pittsburghas. Clevelandas 
tėra sau vienas paskiras miestas, kiti miestai, 
kaip Lorain, Akron, Youngstown yra toli, ir 
jie tik trys tėra arčiausia Clevelando. Youngs- 
towno net galima neskaityti kaimynišku įmes
iu, nes jis yra apie 70 mylių tolumo nuo Cleve
lando. Lieka tik Akronas ir Lorain. Tuo tar
pu kai Pittsburgho srityje tokių miestų kaip 
Lorain yra desėtkai ir jie visi tik už keleto my
lių atstumo, kiti net susilieja su Pittsburghu.

Ką nors rengiant, į Pittsburghą tie kaimy
ninių miestų Lietuviai suvažiuoja į pusvalandį 
laiko.

Bet Pittsburghiečiai nusiskundžia kad pas 
juos nėra profesionalų, nėra vadų, nėra kam dir
bti....

.Mano manymu, yra gana veikėjų ir darbi
ninkų, ir daug ką Pittsburghiečiai turi nudirbę 
ir dirba ko kitų didelių Amerikos Lietuvių 
Joni jų veikėjai neturi. Skųstis nėra ko.

Pittsburghe ilgai nebuvo profesionalų, 
skyrus jau minėtus Baltrušaičius. Bet turi 
veiklių šiaip sau geros valios Lietuvių, turi 
rų, nuoširdžių biznierių, kurie ne tik patys 
deda darbuotis, bet net ir pinigiškai viską 
mia. Tuo reikia ir džiaugtis.

ko-

iš- 
čia 
ge- 
pa- 
re-

KUN. DR. NAVICKO rupes
niu, Lietuvių Marianapolio ko
legija inkorporuota prie Kata
likų Universiteto Washingtone 
ir pripažinta teisėta, be kvoti
mų leisti stoti studentams į 
aukštesnes mokyklas. Taip pat 
pripažinta teisė Lietuvių kalbą 
mokytis ir už tai gauti kredi
tus kaip už bi kurią kitą mo
derninę kalbą.

VĖŽYS, 
gyvūnas ir 
ir priskaitytas prie žuvų, jis 
moksliškai ištirtas ir atrasta 
kad yra tos pačios giminės 
kaip voras. Per metus laiko 
vėžys keičia savo kiaukutą net 
17 kartų.

nors yra vandens 
su žuvimis gyvena

BRAZILIJOJ įvykus fašisti
niam perversmui, Vokietija ir 
Italija, norėdamos su 
Amerikos didžiausia 
sustiprinti santikius, 
stovybes ten pakelia 
sadas.

ta Pietų 
valstybe 

savo at- 
j Amba-

WASHINGTONE įsteigtas 
viešbutis vaikams. Eidami į 
darbą, teatrą ar balių, ar išva
duodami kur, norintieji palieka 
savo vaikus ar kūdikius vieš
butyje. Ten yra vaikučiams 
prižiūrėtojos, yra knygų, žais
lų ir kitokia priežiūra, nakvy
nė ir tt. Atsiimdami vaikus 
apmoka už jų palaikymą.

KANADA pradėjo statydin
ti didelį karo oro 
ką-stotį Yarmonk, 
tijoj. Ta stotis 
sekančiais metais.

SUDUODANT į nugarą vėžiui 
artyn prie galvos, vėžys užhip
notizuojamas ir jis atsistoja 
ant galvos.

300 METŲ ATGAL, gydy
tojai gydydavo pilvo skaudėji
mą taip. Gydytojas ant skau
damo pilvo atsisėsdavo ir vis 
iššokdavo aukštyn ir vėl nu- 
sėsdavo. O šimtmečiai atgal 
Romoje sulaikyti pilvo skaudė
jimą būdavo reikėdavo garsiai 
skaityti....

laivyno lau- 
Nova Sko

bus baigta

JAPONŲ prekės pigios todėl 
kad paveizdan Japonijoje stik
lo dirbtuvėje 25 darbininkai 
gauna mokėti tiek kiek Pitts
burghe moka vienam darbinin
kui.

PIRMU KARTU pasaulio is
torijoje iš W0R radio stoties 
Newarke, N. J., perduota vie
nos New Yorko ligoninės ope
racijų kambario programas. 
Programas buvo tikrai perduo
damas ligoniui darant operaci
ją, kaip viskas laike operacijos 
darosi. Gydytojai kalbėjo 
mikrofonus ir viskas buvo 
dima.

per 
gir-

la-GENERAL ELECTRIC 
boratorijų mokslininkai Ameri
koje pagamino chemikalą kuris 
imituoja žybsinčių vabalų švie
są. Chemikalai vabalo šviesai 
imituoti kaštavo $25 valandai 
laiko.

KUBOJE musės vadinamos 
cucujo prieš lietų orą pripildo 
pilną švieselių it žvaigždučių. 
Pirmiau moterys tas muses 
prisikabinusios prie sagų ne
šiodavo kaip papuošalą. Klėt- 
kelėse vos įmatomo didumo ir 
dabar Kuboje galima pirkti tų 
vabalėlių.

biznie- 
ir vie-l

dirbtu-

t

rytus — kitas žinomas 
kur taip pat yra Lietu-

yra geras Lietuvis pat-

Seka: 1‘RANClšKlEčIŲ VIENUOLYNAS.

BUVĘS ISPANIJOS karalius 
pats labai seka karo eigą Ispa
nijoje. Jis turi susinešimus su 
sukilėlių vadovybe, kurie sako 
žada atsteigti Ispanijoje kara
lišką valdžią pasodinant ant 
sosto karaliaus sūnų. Sunus 
gaus sostą ir tėvui bus geriau.

MOKSLININKŲ tyrimai pa
rodė kad dvynukės mergaitės 
gyvena ilgiau už vaikus 13 me
tų.

KAUNAS. — Jau senai tokio 
rudens oro kaip šių metų, nie
kas neatmena. Visur sausa, vi
sur dulka. Daugelyje vietų pri
truko vandens. Lietuvos kai
mas pilnas visokių gerybių, tik 
vandens trūksta.

Toks šiltas ir sausas vėlybo 
rudens oras pranašauja ir žie
mą busiant be šalčių ir pūgų.

Rudenio metu visa Europa 
yra apgaubta šilto oro srovės, 
kuri plaukia iš pietų ir vakarų. 
Iš įvairių Eiiropos ir Lietuvos 
vietų pranešama apie antrą kar
tą žydinčius medžius, gėles. Vie
tomis vaismedžiai antrą kartą 
šį rudenį pasipuošė vaisiais; 
miškuose ir pievose galima bu
vo rasti žydinčių žemuogių, 
aviečių, o vietomis ir prinoku
sių uogų.

Kaimo žmonės, daugiau su
sigyvenę su gamta, pasakoja 
kad laukuose ir miškuose dar 
galima matyti vasaros paukš
čių, kurie kitais metais jau 
senai būdavo išlėkę . į šiltus 
kraštus. Iš to taip pat daro
ma išvada kad žiema bus vėly
va ir šilta. LA.

MIŠKO VAGYS' PRIMUŠĖ 
EIGULĮ. Ties Dumsių geležin
kelio stotimi ant tilto piktada
riai užpuolė eigulį Maciejaus- 
ką, smarkiai •jį sumušė ir nu
metė nuo tilto, žmonės eigu
lį rado be sąmonės. Išaiškin
ta kad eigulį užpuolė miško 
vagys.

Seni Dirvos skaitytojai vie
ną Kalendorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir tak
sų apmokėjimui.

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

11. šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose 

Vytauto priesaika
14. Kražių Skerdynė 

Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

13.

15.

(Užsisakydami kalendorių pa- 
žymėkit numerį ir vardą.)

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Avė.

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

it
Cleveland, O.

SKAITYKIT MARGUTJ
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 

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

Lai mokinasi ir daipuoja Lietuviškai!

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avenue Chicago, m.

LtDirva’ per 13 mėnesiu tik už $2
Štai naujiena visiems tiems kurie "Dirvos” neskaito 
ir tiems kurie žada išrašyti "Dirvą” savo giminėms 

draugams: Kurie dabar, nelaukę galo metų, išsirašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam — užsimokėdami pilną 
metinę prenumeratą $2.00, laikraštis bus siunčiamas iki 

pat Sausio 1 dienai 1939 metų! (Šis pasiūlymas duoda
ma ir Kanados Lietuviams: kurie išsirašys "Dirvą me
tams prieš pabaigą 1937 metų, gaus ją už $2.00 visam 
metui. Šiaip į Kanadą kainuoja $2.50.)

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

■

Nauji, mokanti $2.00 gaus dovanų 1938 m. sieninį Kalendorių!

NAUJI SKAITYTOJAI
1ŠK1RPKIT šį skelbi
mą, įrašykit aiškiai 
antrašą, ivyniokit į 
skelbimą $2.00 popie
rinius ir užadresavę 
pasiuskit “Dirvai”.

Jūsų pinigai nežus.

Vardas-pav.

Adresas

“DIRVA”

y

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
nmilinmi»i

PASAULIS SUKASI

Gerb. P. Pakštiranka Kauno 
Sekmadienyje štai kaip: 

žmogus padaras jau tokis: 
kai neverkia—tada juokias. 
O jeigu kišenė gali, 
žmogus eina ir į balių.

Dabar svietas baisiai šoka: 
ir iš džiaugsmo ir iš stroko. 
Kai kur šokių sūkuryje 
visi pragarai atgyja.

Čia Ispanai, o čia Kinai 
šoka ir kitus šokdina. 
Betgi jų šokimą tokį 
mes vadinam mirties šokiu.

Kaip kiekvienas dabar mato, 
sukasi ir diplomatai.
šoka jie begalo dailiai, 
bet tarp peilių ir tarp peilių.

Užtat baliai mus šalyje 
kitą pobūdį įgyja.
Kitaip šoka mus piliečiai, 
nes jų karas dar neliečia.

Vis dėlto pas mumis baliai 
irgi sklandžiai eit negali: 
Ginčas kyla dėl poniučių 
ir dėl jų švelnių rankučių. 

Vieni sako: ponioms ranką 
jau bučiuoti gal užtenka. 
O ant tų labai rugoja 
kurie joms bučiuoja kojas. 

Kiti sako: lai poniutė 
duoda pabučiuot luputę.
Bet bučiuoti tiktai ranką — 
ir . mažai ir neparanku.

Dabar baliuj kožnas ima 
jaust kažin kokį nerimą. 
Kaip laikytis, kokiu būti 
kad patiktumei poniutei ?

Vyrai, bukite atsargus! 
Su poniomis tikras vargas. 
Nes dėl bučinių poniutei 
abejingai sunku būti....

SKAIČIAU Dirvoje kad Či
kagos stokjardų generolas Gri
gaitis nori “taikos” dabartinia
me SLA. valdybos rinkimų va
juje.

Ką tas reiškia: ar jo 
nicija” 
didatus 
uodžia 
daugiau
kandidatus ?....

MANO BROLIS Pruseika 
Vilnyje nušneka:

“Sklokutė numeris antras 
(Stilsono-Strazdo kompanija) 
dar pernai blofino kad ji su
sivienys su Komintęmu visu 
‘tarptautiniu maštabu’. Jie 
bloferiškai titulavo save ‘tik
riausiais leninistais’. Dabar ta 
sklokutė nutarė nutputi į liet, 
socialistų sąjungą ir užteršti 
ją savo trockizmu.

“Pasibaigė bjaurus veidmai
niavimas”.

Taigi, taigi, drauguti, pasi- 
baigė. Tik trumpi keli metai 
atgal pats toj sklokutėj kaip 
erkė susitraukęs kiutėjai ir 
skelbei kad ta sklokutė yra vi- 

i sas darbininkų išganymas, o 
tie kurių buzą šiandien sriau
bi, esą “bjaurus veidmainiai”.

“amu- 
prieš tautininkų kan- 
išsibaigė, ar jis su- 

kad tautininkai turi 
amunicijos prieš jo
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6 DIRVA

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
Y- *

FELIKSAS BARANAUSKAS

Vienas iš plačiausia žinomų 
Clevelande veiklių žmonių Lie
tuvių tarpe yra Feliksas Bara
nauskas. Tai didelės energi
jos žmogus, nors siuvėjas iš 
amato, kam daug energijos ne
reikia. Bet jis savo energiją 
sunaudojo ir dabar dar tebe- 
sunaudoja dirbimui Lietuviškų 
kultūriškų darbų.

Energijos ir laiko dirbti tu
rėjo todėl kad yra nevedęs ir 
niekas jo prie namų neriša.

Feliksas Baranauskas Cleve
lande gyvena nuo 1908 metų. 
Tais pat metais išvažiavo iš 
Lietuvos, jaunas vaikinas, ir 
atvažiavo tiesiog į Clevelandą. 
Kitą metą sueis 30 metų jo 
Clevelande buvimo. Taigi per 
tiek metų labai daug čia per
gyveno, matė ir nuveikė.

Kai pradėjo 
jos, jis prie jų 
rašėsi, ir dirbo 
rapijoje.

Darbavosi ir 
jų Sąryšyje ir vėliau Katali
kiškų Draugijų Sąryšyje.

Bet daugiausia laiko ir pini
go ir energijos padėjo dirbda
mas Teatrališko Choro palai
kyme. Teatrališkas Choras su
sitvėrė 1909 metais. Choras 
buvo tokis kurį rėmė visa vie
tos visuomenė, nors ta organi
zacija buvo palaikoma daugiau 
tikybine ir nariai turėjo atlikti 
velykinę išpažintį.

Tas choras yra pastatęs sce
noje žymiausių veikalų, davęs 
gražių koncertų ir dalyvavęs 
įvairiose Lietuvių patriotinėse 
iškilmėse.

Tarpais choro narių skaičius 
siekė iki 100 vyrų ir merginų, 
ir tada buvo gana veikėjų ir ro
lėms veikalams pastatyti ir ki
tokiems darbams.

Feliksas tame chore dirbo ir

tvertis draugi- 
viena po kitai 
šv. Jurgio pa-

Lietuviškų Dr-

valdyboje, ir dainavo, ir vei
kalus rengė.

Kada tokie vyrai kaip Felik
sas Clevelande buvo jauni ir 
deganti noru dirbti, tada gyva
vo ir chorai ir jaunimo buvo 
juose pilna. Jeigu kuri pane
lė ar berniukas nepasirodydavo 
chore, Feliksas vežte atvežda
vo, ir priragindavo dirbti, da
lyvauti.

Atėjus karui, ir jaunimo ei
lėms sumažėjus, sunyko ir Te
atrališkas Choras.

Feliksas pateko į Amerikos 
kariuomenę 1918 metais, buvo 
išvežtas ir 11 mėnesių išbuvo 
fronte Prancūzijoje, apie ką 
turi Įdomių prisiminimų, ir ga
na juokingų.

Gryžo iš karo sveikas, nes 
jo amatas ten jam išėjo į nau
dą.

Sugryžęs vėl stojo dirbti sa
vo organizacijose.

Daug darbo padėjo prie Lie
tuvių salės palaikymo, Lietu
vių Piliečių klube, naujoje pa
rapijoje ir kitur.

Dabar darbuojasi SLA. 14 
kuopoje, kurios yra pirminin
ku penki metai.

Yra buvęs delegatu S.L.A. 
seimuose.

Gausiai aukavo Lietuvos rei
kalams, pirko Lietuvos Laisvės 
paskolos bonų už $200, ir pa
rėmė visokius musų fondus.

Skaito Dirvą visą laiką, ir 
gauna kelis kitus tautinius ir 
katalikiškus laikraščius.

Gimęs Seiliunų kaime, Seiri
jų par., Alytaus apsk., 1891 ar 
1892 metais. Amerikon važia
vo per Vištytį Į Vokietiją, pas
kui iš Bremeno į New Yorką.

Lietuvoje, žagariu k., Seiri
jų p., gyvena jo brolis Juozas. 
Taipgi ten gyvena dvi seserys 
ir brolis iš kitos motinos.

Clevelande turi brolį Sima- 
ną ir seserį Adelę Kančienę.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

MIRIMAI
KAZYS PAŠAVECKAS
m. amžiaus, nuo 2168 Lake- 

side Avenue, mirė sekmadienį, 
Lapkričio 28 d. Pašarvotas 
buvo graborės Dėlios Jakubau
skienės įstaigoje. Palaidotas 
Gruodžio 1 d., su pamaldomis 
9 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčio
je, Liko žmona Pranė ir trys 
dukterys: Stankienė, Sumaka- 
rienė ir Kilbeckienė.

Laidojime pasitarnavo grabo- 
rė Della Jakubauskienė.
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HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

KAIMYNIŠKOS

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

PIGINAI I JŪSŲ GIM
TINĘ ŠALĮ

Kurie nori pasiųsti Kalėdų 
dovanų į centralinės Europos 
šalis gali pasinaudoti Foreign 
Banking departmentu prie The 
Cleveland Trust Company.

Pinigai siunčiami į Austriją, 
Vokietiją, Vengriją, Lietuvą, 
Jugoslaviją, Lenkiją, Rumani- 
ją ir kitur. Norintieji siųsti 
pinigus kabeliu gali persiųsti 
net iki Gruodžio 18 dienos.

Cleveland Trust, kuris tar
nauja pinigų persiuntime į ki
tas šalis per 42 metu, turi 53 
savo skyrius didžiajame Cle
velande ir apielinkėse.

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 6 bonkos 
už 50c. (3)

Azet Wine Co.
1172 East 79th Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

IFOUR STAR CAFEt 
s ★ ★ ★ ★ |
£ DEGTINĖ, VYNAS, ALUS!

Duodama Geras t
valgis. 1

MUZIKA PENKTADIENIO Ž 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. T 
JOHN MEYER f 
Telef. ENdicott 9162 t 

6512 Hough Avenue Ž

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

i
'Dirvos’ Metinis Kalėdinis Balius Dovanai Skaitytojams

Atsibus sekmadieni 
antrą Kalėdų Dieną GruodžioDec. 26,

LIETUVIU SALĖJE
VISI “Dirvos” skaitytojai, jų šeimos ir kai

mynai, rengkitės dalyvaut šiame nepapras
tame Baliuje. Visiems užtikrinama geras lai
kas — daug Lietuviškų šokių ir pasilinksmini
mo. Na o kai artinsis 10-ta valanda vakaro —

Įžanga j šį Balių visiems pašaliniams bus 35c.

4 KALĖDINIŲ DOVANŲ KUPONAS I
INĖJIMUI Į SALĘ ŠIS KUPONAS NEGERAS

Dovanos bus paskiriamos sulyg jūsų vardo in antrašo

VARDAS

ANTRAŠAS

(Dovanas eis visiems, ne tik Dirvos prenumeratoriams) 
Atsineškit šį kuponą su savim į Balių Lietuvių salėn

DIREKTORIUS NESS 
SIŪLO 10 SAUGOS 

TAISYKLIŲ
Važiuok atsargiai. Tavo1.

paties saugumas ir nesusižei- 
dimas priklauso nuo tavo atsi
žvelgimo į kitus.

2. Važiuok lėtai žmonių pil
nomis gatvėmis. Reguliuok sa
vo greitį sulyg trafiko stovio.

3. Naudokis persergėjimo 
signalais. Geriausi važinėtoj ai 
yra tie kurie prisilaiko tvarkos.

4. Buk dvigubai atsargus 
važiuojant naktį. Du trečda
liai visų automobilių nelaimių 
atsitinka po sutemos.

5. Nebandyk “peršokt” tra
fiko šviesas. Gudrus važinė
toj as labiausia saugoj asi ant 
skerskelių.

6. Laikyk savo automobilį 
geroj mekaniškoj tvarkoj.

7. " ■
mi. 
fike

8. 
veik 
mušta Clevelando trafike . 
nai einant per gatvę ne vietoj.

9. Jeigu geri, nelysk į tra- 
fiką. Gėrimas yra tiek kenk
smingas pėkščiam kaip ir va
žiuojančiam.

10. Visada saugokis. Ar 
važiuoji ar eini, nuolat apsi
dairyk nuo visokių galimų 
sitikti trafiko nelaimių.

VĖL MULKINA
Cicilikai ir komunistai ren

gia savo kokį tai kermošėlį.
Jie žino kad į jų prakalbas 

nesueina publikos, taigi sugal
vojo šitokį šposą: visur pradė
jo garsinti kad jų tose neva 
prakalbose kalbėsią ir vietos 
kunigai, ir tautininkai ir visi 
kiti. Mano kad tuomi sumul- 
kins žmones ir visi subėgs į 
salę, o tada varys savo biznį.

Bolševikai būtinai nori prisi- 
lysti prie katalikų: štai šiose 
dienose Vilnyje Pruseika pasa
kė kad komunistų užduotis yra 
“griauti tą sieną kuri skiria 
katalikus nuo bolševikų”.

pjIPPODROM£

* * *

NUSINUODINO. Gryžus su 
vaikais iš svečių, Agnės Arm- 
strong, nuo 13327 Emily ave., 
rado savo vyrą nusinuodinusį. 
Jis buvo prastos sveikatos.

PRASIDĖJO ŽIEMA
Šymet Clevelando srityje ir 

šioje Amerikos dalyje žiema 
gana ankstyva: jau nuo Lap
kričio vidurio pradėjo snigti ir 
šalti. Padėkavonės šventei at
šilo, sniegą nuvarė, bet vėl tuoj 
oras atšalo ir laikosi tarpe 20 
ir 30 laipsnių F.

1937

ffTikietai Dykai

pamatysit tai ką dar Lietuvių salėje niekas ne
surengė — Pasigirs Kalėdinių giesmių giedoji
mas — susirinkimas Piemenėlių aplink Kalėdų 
Eglaitę — ateis Kalėdų Diedukas, kuris pradės 
rinkti ir dalinti JUMS dovanas.

Visi “Dirvos” skaitytojai kurie užsimokės savo prenumera
tą dabar, gaus vieną tikietą dovanai į šį Balių. Daugiau ti- 
kietų norėdami gausit primokėdami po 10c. už kiekvieną.

iKAS TURĖS 
LAIMINGUS 
NUMERIUS—

GAUS 
KALĖDINES 
DOVANAS

HARMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
Musų kainos žemiausios mieste.

7727 Superior Avenue
ENdicott 5297

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

kėjimu.
Sena atsakominga įstaiga.

The Stoneman Co.
Hardware and Paints 

Plumbing Supplies 
7110 SUPERIOR AVE. 

Phone HEnd. 1759

Negembleriuok su mirti- 
Tas kuris rizikuoja 
ilgai negyvena.

Vaikščiok atsargai, 
trečdalis pėkščiųjų

tra-

Be- 
už- 

per-

at-

AUTOBUSŲ STREIKAS
Autobusų šoferių streikas 

tęsiasi. Trukdoma tarpmiesti
nis pasažierių vėžinėj imas.

Streikuoja 1,300 autobusų 
šoferių ir apima beveik pusę 
šalies, nes Greyhound linija 
operuoja labai plačiai.

Greyhound autobusų kompa
nija patraukė teismo atsako
mybėn geležinkelių tarnautojų 
uniją reikalaudama $6,300,000 
atlyginimo dėl to streiko.

šoferiai priklauso unijai, o 
kompanija tikrina kad geležin
kelių tarnautojų unijos virši
ninkai išvedė autobusų šofe
rius streikuoti tikslu pagelbė
ti geležinkelių biznį, kad žmo
nės važiuotų traukiniais.

Gruodžio 1 d. streikas bai
gėsi. 

‘THE PERFECT SPECIMAN’
Tai yra komedija drama su 

populiarišku Errol Flynn ir ne
mažiau žinoma Joan Blondell, 
kas pradedama rodyti Hippo- 
drome Theatre šeštadienį, Gr. 
4 dieną.

Dalykas einasi apie tai kaip 
jo turtinga bobutė, turėdama 
savo pažiūras į gyvenimą, pa
siryžta išauginti savo anūką 
tokiu atsakančiu žmogum kad 
tiktų užimti valdyti jos turtus. 
Flynn užaugęs į vaikiną susi- 
pažysta su Joan, ir apleidžia 
namus, po ko pergyvena viso
kiausių nuotikių. Jis turi net 
porą muštynių ir visko kitko.

Tas veikalas tinka kiekvie
nam šeimos nariui, ir yra vie
nas iš įdomesnių lengvos ko
medijos ir romanso veikalų.

Laikrodžių Taisymas
Patyręs laikrodžių ir kitų dalykų 

Taisytojas
DEIMANTAI, ŽIEDAI, LAIK

RODĖLIAI, RADIO SETAI 
IR TŪBAI

Jos. Konecnig 
6407 Superior Avenue 

Netoli E. 65th St. (52)

Specialiai Kalėdoms

Tiktai MAGIC CHEF PEČIUS gali duoti jums visas šias 
moderniškas ypatybes — DIDELIS VIDUJE, KETURI 
VIRŠUTINIAI DEGIMAI, LORAIN RED WHEEL PE
ČIAUS KARŠČIO REGULIATORIUS, PASKIRAS PE
ČIUS IR BROILERIS. •

Galima pirkti lengvu išsimokėjimu

SUTAUPYK $20 Reguliariai $109.50 Dabar $89.50
Pristatomas tuojau ir sujungiamas — DYKAI NIKELINIS KAMINAS

Magic Chef Gaso Pečius

Pamatykit ir išgirskit 1938 Sparton Radio
ELEKTRIŠKAS 
T O A S T E R 

98c

Mes Duodame
EAGLE STAMPS

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

Taiso ir Naujina Baldus
SPECIALIAI 2 šmotų setą 
apdengiam naujai už $35 ir 
brangiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (44)

Mordus Upholstering 
Shop 

6905 St. Clair Av. HEn. 6519

Bakelite i rchronium viršus. 
Apačia tvirta Dirba su A. C.

, arba D. C. jiega.

6 Svarų Elektriškas 
Prosas — 98c

Jūsų Ekstra Sutaupymas!
Prosijama Lenta Drip-O-Lator 98c

plaksčias virsus
Patiesalai ir užtieslai po — 39c

6 puodukų didumo. Pasirinkimas 
iš trijų skirtingų rūšių. Gražus 

indas. Aluminum viršus.
Novelty
Lempos 

97c

ir aukščiau

Greitai įšyla ir švelniai dirba. 
Pritaikytas dėl A. C. arba D. C. 

jiegos.

D. D. Haskell
JEWELER

Perka seną auksą ir sidabrą 
ir moka gerą kainą. Taipgi 
laikrodžių ir laikrodėlių tai

symas. žiedų perdėjimas, 
šventėms dovanas palaiko
me kas pasirenka.

ADDISON ROAD 
Kampas Wade Park Ave.

ENdicott 2696

DELLA C. JAKUBS* 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

WESCO STIKLINIS
COFFEE MAKER

97c
5 puodumų didumo
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Karpetams Šluotuvas

su Bali Bearingaiš

EASY WASH MACHINES
GAUSIT 20% NUPIGINIMĄ 

ant naujų grindinių modelių

$2.19
Bali bearing ratai—ramus, ty
kiai dirba. Pilno didumo, visas 
gerais ir tvirtais sustatytas. 

Busit juo patenkinti.

ADDISON HARDVVARE CO. 
7318 Wade Park Ave. HEnderson 6035 

EASY SKALBTUVAI PROSAI SPARTON RADIOS



NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

BERLINO ĮSAKYMAI 
PILDOMI

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
KAUNAS. -— Lapkričio 23 

d. Lietuvoje iškilmingai atšvę
sta kariuomenės šventė. Stu
dentai, profesoriai ir mokslei
viai padovanojo Karo Mokyk
lai šautuvų. šventės proga 
Kariuomenės Vadas, Generali- 
ir Karo Aviacijos Viršininkas 
Generalinio štabo Pulkininkai 
Raštikis, Černius ir Gustaitis 
pakelti į brigados generolus.

Kariuomenė ir visuomenė su 
pasitenkinimu priėmė tą pakė
limą, nes tie visi trys kariai 
yra aukštų kvalifikacijų, bai
gę su atsižymėjimu karo aka
demijas užsienyje ir visi daug 
pasidarbavę musų kariuomenę 
perorganizuojant ir moderni
zuojant.

LIETUVOS EKSPOR
TAS IR IMPORTAS 
PER 10 MENESIU

1938 METŲ BIUDŽETAS
Vyriausybė priėmė sekančių 

metų Valstybės Biudžeto pro
jektą 340,748,744 litų sumoje. 
Lapkričio 27 d. šį projektą 
svarstė Seimas. Tai rekordi
nis biudžetas nuo pat Valsty
bės įsikūrimo.

i

MODERNINĖ SANATORIJA
Ligonių Kasa stato Birštono 

kurorte didelę, moderninę Ka
sos nariams sanatoriją.

Ligonių Kasoje priklausanti 
darbininkai ir tarnautojai ir 
jų šeimos gauna nemokamai 
gydymą ir pasilsio vietą sana
torijoje.

ŽVEJAI ORGANIZUOJASI.
Visoje panemunėje gyvena a- 
pie 2300 žvejų šeimų. Dabar 
keli žvejai prašo vidaus reika
lų ministerio įregistruoti žve-> 
jų sąjungą. Nemuno žvejų 
sąjungos tikslas — rūpintis 
savo narių reikalais.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas. krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina;: į

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

50c 
tris 

Priduokit 
vos’’

įgaliojimai

■

■

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi 
lankykit vpatiškai.

“DIRVA”

6820 Superior Avė. {;
Cleveland. Ohio. č
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Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

4
1

i

EVA PETRAITIS

❖►F

6702 Superior Avė. 
Telef. HEnderson 5699
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KAUNAS. — Šymet Spalių 
mėnesį viso Lietuva į užsienį 
eksportavo už 22,200,000 litų, 
prieš praeitais metais buvusius 
17,500,000 litų, o importavo už 
20,300,000 litų, prieš pernai 
buvusius 16,400,000 litų.

Viso per 10 mėnesių šymet 
jau yra eksportuota už 170,- 
460,000 litų prieš praeitų me
tų buvusius 155,140,000 litų, 
šymet importuota už 175,839,- 
000 litų prieš praeitais metais 
buvusius 126,300,000 litų.

ŠIŲ METU DERLIUS 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Nesenai Sta
tistikos Biuras paskelbė nega
lutinus duomenis apie šių me
tų varpinių augalų derlių. Pa
gal tuos duomenis šių metų 
derlius atrodė bus:

vairių varpinių grudų.
Tuo tarpu pernai gauta tik 

1,569,499 tonų. Tsb.

Rugių tonų 600,940
žieminių kviečių 161,170
miežių n 140,240
avižų n 389,860
vasarinių kviečių 56,300
mišinio 14,050
žirnių, peliušių >> 41,980
vikių 22,740
Viso apie 1,658,750 tonų į-

VĖL ATSIGAUNA 
LIETUVOS LINU 

ŪKIS
KAUNAS. — Linų ūkis, kaip 

žinoma, Lietuvoje savo laiku 
buvo labai stambi ir svarbi že
mės ūkio šaka. Iš linų buvo 
sudaromos pačios didžiausios 
pajamų sumos. Buvo metų kad 
už juos iš užsienio buvo gauna
ma ir daugiau kaip po 83 mili
jonų litų.

Tačiau prieš keletą metų li
nų prekyba buvo labai susilp
nėjus. Paveizdan, 1927 me
tais Lietuvos linų plotas siekė 
apie 84,000 ha, linų ūkio pro
duktų buvo eksportuota už apie 
8) milijonų litų, o 1932 metais 
linų plotas siekė tik apie 42,700 
ha ir linų ūkio produktų į už
sienį buvo eksportuota tik už 
6,100,000 litų.

Dabar gi linų ūkis jau yra 
žymiai atsigavęs, už linus jau 
vėl gaunama didelės pastovios 
sumos, turinčios didelės reikš
mės visam krašto ukiui.

šiais metais linų plotas siekė 
net 88,000 ha, ir tikima žymių 
sumų už parduotus šių metų 
linų ūkio produktus. L.A.

KLAIPĖDA. — Krašto Sei
melis savo posėdyje Lapkričio 
26 d. rengėsi išnešti protestą 
prieš Lietuvos vyriausybės iš
pirkimą žemės uosto, aerodro
mo ir geležinkelio reikalams. 
Vokiečiai ragino net svetimus 
žurnalistus esančius Klaipėdoje 
tos demonstracijos per Seime
lio posėdį pasiklausyti.

Jau ne kartą buvo pranešta 
kad kai kuriems kaimynams ir 
esantiems jos įtakoje neištiki
miems gaivalams Krašte, Klai
pėdos Uosto ir Miesto augimas 
ir viso Krašto progresas ne
patinka. Jie mielai norėtų 
matyti ūkišką smukimą ir pa
tys stengiasi, kiek tas nuo jų 
priklauso, tą progresą stabdy
ti, trukdyti Centro " Valdžios 
daromus žygius Krašto gero
vei pakelti.

Veltui! Krašto vyriausybė 
įrodė kad ji, nežiūrint įvairių 
sunkumų, per 15. metų žymiai 
pakėlė Kraštą, Uostą ir Mies
tą. Be tų milijonų, kuriuos ji 
duoda Klaipėdos autonominiam 
iždui hr kurie neproduktyviai 
išnaudojami aukštoms algoms 
visokiems ‘Krašto patarėjams’ 
išlaikyti, investuoja savo noru 
dešimtis milijonų litų kitiems 
naudingiems darbams, kurie 
už save kalba!

Uosto gilinimas ir kelis kar
tus praplėtimas, Klaipėdos ge
ležinkelių mazgo, naujos gele
žinkelių linijos per Žemaitiją 
Šiauliai - Kretinga pastatymas, 
Kaunas-Klaipėda plento staty
ba — visa tai tarnauja Klai
pėdos Uostui ir Kraštui.

Klaipėdos radio stotis, teat
ras, muzikos, amatų mokyklos, 
Pedagoginis, Prekybos Institu
tai, Vytauto Didžiojo Gimnazi
ja Klaipėdoje, Gimnazijos Ši
lutėje ir buvusiam kaime, o 
nuo susijungimo su Lietuva 
virtusiam miestu, Pagėgiuose, 
didžiuliai sandėliai Uoste ir į- 
vairųs fabrikai duoda darbo 
dešimčiai tūkstančių darbinin
kų ir jų šeimoms'; pagaliau, 
augantis Lietuvos prekybinis 
laivynas. Tai vis Lietuvos 
Vyriausybės darbų liudininkai.

Praėjo jau tie laikai kuomet 
prieš protestus tų neištikimų 
ir trumparegių parapijos mas
to politikų Lietuva stovėjo su 
tuščiom rankom ; šiandien Lie
tuvos Vyriausybė tokiam pro
testui gali tik nusišypsoti ir; 
ne tik užsienio žurnalistams 
bet ir plačiam pasauliui paro
dyti į savo liudininkus — nu
veiktus darbus!

Darbai, ne tušti protestai, 
nusvers!

KAIP GALĖTU MIES
TELIAI PAGRA

ŽĖTI

Maždaug prieš vienerius 
metus važiavau pro Čekiškės 
miestelį, Kauno apskrityje. Pro 
jį eina didelis susisiekimas, nes 
iki nebaigtas tiesti Kauno Klai
pėdos plentas, pro Čekiškę va
žiuojama Į Raseinius, dažnai 
važiuojama pro čia į Tauragę, 
į Šiaulius ir net j Rygą. Kokį 
bjaurų įspūdį pravažiuojančiam 
darydavo Čekiškės miestelis 
sunku papasakoti: šaligatviai 
iškreivinti, tvoros netvarkingos 
atšepusios, nelyginant elgetos 
tarbos, namukai pakrypę, sto
gai suirę, skylėti.

šiandien visai kitas vaizdas. 
Malonu ne tik pro Čekiškę pra- i 
važiuoti, bet ir miestelyje kiek 
ilgiau pabūti. Kas atsitiko? 
— klausite. Ar miestelyje vi
sos lūšnos nugriautos ir jų vie
toje nauji namai pastatyti? Ne. 
čia nieko neatsitiko ir daug 
kas atsitiko. Kauno apskrities 
savivaldybė pasirūpino kad Čė- 
kiškės miestelis, kaip moteriš
ko vardo vietovė, truputį pa
sidažytų. Čekiškė paklausė. 
Tik ji ne truputį, bet daug pa
sidažė. Raudonai nudažė visų 
namų stogus, baltai nudažė 
daugelio senesnių namų sie
nas, šiek tiek padažė ir aptvar
kė pagriuvusias tvoras ir mie
stelis įgavo gražiausio iš viso 
Kauno apskrities miestelių vaiz
dą. Čekiškėje dabar jauku, 
šviesu, atrodo ir švariau.

RICHMAN BROS. CO. DARBININKU PASILINKSMINIMAS

DIRVA 7

Smulkios Žinios

Brangmenų Krautuvė
Pirkit deimantus, radio, laik
rodėlius kreditan pas mane. 
Aš palaukiu. 30 metų biz
nyje. Atdara vakarais. Kas 
pas mane perka, gauna do- 
vną dykai. (3)

FRANK CERNE
6101 St. Clair Avė.
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimų.

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

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
: sokios A|xlraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
■ miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. M UM O I J S
1 ienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 _

REPUBLIC
Furniture Movers
1453 East 6Gth Street

Sandėlis: 3503 St. Clair Av. 
žemos kainos už perkraus- 
tymą, taipgi pas mus ga
lima padėti savo baldus 
palaikymui. Reikale tele
fonuokit: (3)

ĘNdicott 1702 ____
AM

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Vincas Lczickąš
■Jieva Pakutkier.č" . .. .
Katrė Barkauskienė . .
Emilė Daukaitė ..........
Simas Kurpavičius .... 
Pranas Butkus ..........
Antanina Petkienė .... 
Juozas Vaidotas ..........
-Tonas Strolius ......

Kreipkitės vėl: 

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

Goodyear gumų. dirbtuvės 
darbininkai buvo sustreikavę 
pereitą savaitę delei atleidimo 
iš darbo seniau dirbančių, o 
palikimą dirbti naujesnių dar
bininkų. Streikas tęsėsi trum
pai, kompanija nusileido, atlei
stus senus darbininkus grąži
no dirbti. Vietos gumų dirb
tuvių darbininkai 
CIO. uniją.

Ona Ružinskierė 
Lietuvos, Virbalio 1

priguli į

Padėkavonės dienos pietus ir 
pasilinksminimas yra senas 
paprotis didelėje Richman Bro
thers rūbų siuvimo įstaigoje 
ant East 55th Street, ir tas 
paprotis išlaikytas šį metą.

Dvidešimts trys šimtai dar
bininkų buvo šios kompanijos 
svečiai, kurie buvo pavaišinti 
pilnais pietumis.

Po pietų, darbininkai su sa
vo užvaizdomis nuėjo į didelę 
dirbtuvės auditoriją, kur atsi
buvo programas ir šokiai, prie 
to ten buvo įteikta ilgai dirbu
siems darbininkams pažymėji
mo ženkleliai.

Taip, keturiolika darbininkų 
gavo 25 metų tarnybos ženkle
lius. Nekurie jų yra išbuvę

su šia kompanija virš 30 me
tų.

Tiisdešimts šeši darbininkai 
gavo 2 ■ meti; tarnybos ženkle- 
’ius. 163 kitų gavo 15 metų 
ženklelius.

Prie tu visų, yra dar virš 
1200 Richman darbininkų ku
rie dėvi 10 metų tarnybos" žen
klus.

PIENO išve.'iotojai Cleve
lande laimėjo unijos pripažini
mą ir kompanijos negalės lai
kyti neunijistų išvežiotojų.

Clevelando srityje operuoja 
130 pieno ir aiskrymo apdir
bimo įstaigos.

aplaikė iš 
valsčiaus, 

iudną žinią, kad jos tėvas, An
tanas Jucaitis, mirė.

Velionis prieš didyjį karą 
gyveno Kanadoje, paskui su 
šeima persikėlė gyventi į Suv. 
Valstijas. Dirbo Shamokin, 
Pa., kietos anglies kasyklose, 

$10.00 susitaupęs kiek pinigų išvažia- 
$23.001 vo Lietuvon; Ten įsigijo ne- 

I ^'delę ūkę ir gyveno iki mir-

siųs-
šios

$5.00
$30.00
$10.00
$20.00
$15.00
$10.00

“KARPENDERIS” 
JIEšKAU DARBO 

moku taisyt namus ir naujus 
statau, pigiai. Kam reikia at- 
sikreipkit šiuo adresu: (48)

Carl Bogdon 
3954 E. 41 St. Newburgh Hts.

Kaledus Jau čia!
'< •*-

čiai.

Lapkričio 
'iauskas su 
num Kaziu 
nas žmonos, 
kienę.

28 d. K. Prospa- 
savo žmona ir su
laukėsi Clevelande 
seserį Marę Bart- 

Kalnas.

E T H E R E D’ J

QUALITY BAKE GOODS 
7022 Superior Avė.

Vestuvių ir Gimtadienių 
Pokiliams Pyragai 

Specialiai sulyg užsakymo.

Genj Naudotų Baldų
galima gauti iš

KAM RŪPINTIS KĄ

D L O K IT
JAM DUOTI!

J A M
Pirštines, KojinesMarškinius, Kaklaraištį,

Sveterį, Pažamas, Diržą, Skrybėlę 
Šiltą Kaklinį

taipgi daug kitokių Dalykų, kurių pas mus pilna ir gali
me Jums patarti kada atsilankysi!.

VISKAS SUDĖTA GRAŽIOSE DĖŽUTĖSE

Krautuve atdara kas vakaras
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiani pilnas štampų knygeles.

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

d B
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J. Wurm Moving Co.
8310 Superior Avė.

Moving ’ Storage
HEnderson 4919

Patogi Vaistine
Jūsų daktaro receptus išpildysim 
tikriausia, ilgų metų vaistininko 
patyrimu. Turim puikių Kalė
doms dovanų gražiose dėžėse, ir 
visokių tualetinių reikmenų.

And.rew A. Yaeger
6602 Wade Park A.ve.

(52) Cleveland

SIŲSKIT SAVO

KALĖDINĖS DOVANAS
PINIGAIS I EUROPĄ DABAR

v X*I

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš šąvo Lietuvio auglininko j— greitas pristatymas
Original Pocahontas tik bušelis j>ęlenų būna-iš tono 
No. 3 PoeatlOntas duoda labai daug Karščio, ..........
Standard Pocahontas mažai durną, ilgai dega. ...
Great Heart Lump . . 8.40 Ohio Lump .............
Champion Lump ... 7.25 Ohio *Egg ...............
Mountain Lump ... 7.00 Blue Diamond ....
PRAKŪRIMUI malkos, vežimas ........ A... •.L),

$9.25 
. $9.05 
. . 7.95
. . 6.50
. . 5.95
. . 7.95 

. . 4.85

Teatrui ir Maskaradui
i Turini didelį pasirinkimų teatra

liškų ir nuirkaradams kostiumų 
pardavimui ir išnuomavimui. Yra 
visokių charakterių kostiumų, uni
formų visų tautų pasaulyje, 
vaikų bei gyvulių kostiumų, 
neturim, tuoj padarom. 
Viršuje. Cleveland,

Krause Costumes, Ine.
1035 Chester Avenue

tKOMER WOOD & COAL CO.„_.
1409 .-EAST 92ND ST. ' (Lietuvis) Telef. G Ar. 2!)21 m

-----------------------------------------------------------------------------------------S I

Per 12 metus saugiai ir greitai pinigų persiun
time patarnavo Cleveland Trust Company.
Paštu persiuntimus reikia paduoti tuojau; ka- 
be-iu ir radio' persiuntimus, ne vėliau kai t 18 
Gruodžio.
Nupigintas persiuntimas pinigų į Austriją, Bul
gariją, Vokietiją, Vengriją, Lietuvą, Rumunija 
ir Lenkiją.

.%

Iš ŠIO SURAŠO:

*
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Duokit Elek<’iškas Dovanas—iųs 
liktai patenkinsit—‘jos yra tokios 
modemiškos, gražios, naudingos, 

p? tvarios, populiarės. 
PARINKIT

Cleveland
Crust Company

FOREIGN EANKING DEPARTMENT
Ohio’s Didžiausias Komercinis Pinkas ir Trust Kompanija 

Suvirš 625,000 depozito sąskaitų visuose !
53 Bankiniuose Skyriuose
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Sight-Saving Lamp
THE ELECTRICAL LEAGUE «

Refrigerator Range Roaster
Toaster Mixer Heater
ironer Clock VVasher
Percolator Radio Cleaner

CEdar 0735
Reg. . Optician

A.T. HUETER
BE I M AN T A I

Taisome Laikrodžius ir visokias 
branginenas.

8513 Superior Avenue
Didžiausių -Krautuve Eust -Side

3 WILKEUS FUNERAL HOME =

IL1CENSED FUNERAL DIRECTOR
Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. ■ 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo seimus išgalės ir pasirinkimo. >

Vienok musų patarnavimas, užjauti* i. prielankumas yra visiems ; 
lygus, be atsižvelgimo kaštus. . !

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies. ir visais atžvilgiais ! 
j moderniškas.

J 6522 Superior Avė.__ _ _ _ J HEnd. 9292 ■
o imu » rrt-rrr < « į riši į i»Ti »•« »t niimtmrmfmimi tigrei ■ nrT



8 DIRVA

| CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS f
:Į ----------------------

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais $

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4186 6820 Superior Av. Cleveland, O.

SPORTS
TAUPYKIT DIRVOS BALIAUS KUPONUS

Dovanų Bus apie 50
Dirvoje iki Kalėdų tilps ku

ponai, kurie skirti Kalėdiniam 
Dirvos Skaitytojų Baliui Lie
tuvių salėje.

Balius bus, kaip žinote, an
trą Kalėdų dieną, sekmadienį, 
Gruodžio-Dec. 26.

Tie kuponai inėjįmui į salę 
negeri. Bet jie bus geri jums 
gauti dovanas. Kas daugiau 
tų kuponų surinks ir atsineš 
tą dieną į balių, ir įmes į dėžę 
paskirtoje vietoje, tas turės 
daugiau progų prie gavimo vi
sokių dovanų, kurios tame ba
liuje bus dalinamos.

Kuponus gali taupyti ir tie 
kurie nėra reguliariais Dirvos 
prenumeratoriais.

GAUKIT TIKIETUS
Tikietai inėjimui į tą balių 

duodami dykai visiems kurie 
Dirvą prenumeruoja arba kas

savaitę perka pavieniais nume
riais.

Skaitytojai gaus po vieną 
tikietą dykai, o daugiau tų ti
kietų gaus primokėdami po 10c 
kiek tik jų norės.

Tikietus gaus tie kurie nžsi- 
mokės savo prenumeratą už 
1938 metus ir tie kurie jau 
užsimokėjo.

Tie kurie norės į balių atei
ti ir nėra Dirvos skaitytojai, 
įžangos turės mokėti 35c.

Visą vakarą Lietuvių salėje 
bus vaišės, ir Lietuviški šokiai.

Šokiams gros Jono Apanai- 
čic orkestras.

10 valandą vakaro bus gra
žus programas ir dovanų dali
nimas.

Po 10 valandos vakaro šokiai 
bus maišyti.

Įžangos tikietai taip pat bus 
numeriuoti ir prie jų bus duo
dama dovanos.

Vaikams įžanga bus 10c.

JANUŠKEVIČIUS
JAU ARTĖJA

J. Januškevičius, Jr., Lietu
vos filmų rodytojas, jau arti
nasi prie Clevelando. Pakeliui 
rodo savo puikias naujas fil
mas kituose miestuose.

Clevelande jis rodys du va
karu — Gruodžio 12 ir 13 d., 
Lietuvių salėje. Abu vakaru 
pradžia lygiai nuo 8 vai.

(Skaitykit skelbimą apie jo 
naujas filmas Dirvoje.)

Kvietimas Jaunimui
Vasario 13 dieną, Lietuvių 

Kultūrinio Darželio naudai su
rengiama didelis jaunimo ta
lento vakaras, kuriame galės 
dalyvauti muzikalus jaunimas 
vietinis ir iš aplinkinių mies
tų. Jokių suvaržymų niekam 
nebus.

Bet jaunuoliai arba jų tėvai 
prašomi pranešti apie prisidė
jimą į programą ir gauti ko
misijos patarimą apie progra
me tvarką.

Programo surengimo komisi- 
sija yra ši: K. S. Karpius, J. 
Stagniunas, J. Salasevičienė, 
P. Vaičiūnienė, St. Ivinskaitė.

UNIJOS VADŲ
KARAS

Jau buvo rašyta apie Cleve
lando statybos amatų darbi
ninkų unijų viršininkų viso
kias niekšystes ir grobišavi- 
mus, kas dabar jau net pate
ko policijos tyrinėjimams.

Šiose dienose statybos unijos 
viršininkai patys tarp savęs 
pakėlė karą, muštynes akme- 
nais ir kumštimis, norėdami 
vieni kitus išstumti iš darbi
ninkų vadovybės ir vietas už
imti kiti.

KUN. ŠTEIGMANUI 
BANKETAS

šį sekmadienį, Gruodžio 5, 
naujos parapijos salėje, 18022 
Neff Road, ruošiama pagerbi
mo banketas Kun. E. šteigma- 
nui, tos parapijos klebono Kun. 
M. A. Karužiškio asistentui.

Vietos ir apielinkės Lietuviai 
ir musų profesionalai prašomi 
pasistengti dalyvauti.

Šį banketą ruošia Moterų 
Sąjungos 36 kp. narės ir nau
jos parapijos moterys, kurios 
visos stropiai darbuojasi.

Visi prašomi pribūti laiku, 
nevėluoti: pribukit apie 5:30 
vai., o vakarienė prasidės 6 v.

Tikietus stengkitės įsigyti 
išanksto, kaina tik $1. Galite 
gauti “Dirvos” krautuvėje, pas 
Leskius, Samus ir pas visas 
komisijos nares. Kurie nega
lės gauti tikietų išanksto, įsi- 
gykit pat salėje.

Komisijos narė P. štaupienė.

LITHUANIANS BEAT BUCKEYES
FROM LORAIN BY 6 POINTS!

Our boys made it four straight 
by beating the Buckeyes of Lorain, 
on Wed., Dec. lst.. This lašt vie- 
tory came on the heels of a elosely 
fought battle with the Sočas play- 
ed on Wed., Nov. 24th. The score 
of this pressing fight was 31 to 
27, in our favor.

We mušt admit that our boys 
certainly came thru with flying 
colors in order to whip that strong 
Buckeye Team. They have only 
suffered two defeats this year, būt 
in these losses they were nosed 
out by only two or three points.

On Dec. 8th we play the Croa- 
tions, this game will start at 7 
o’clock, so we ask our rooters to 
get down early. Our junior team, 
will begin its league games within 
a week or two. In their exhibi-

COLLINVVOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG

YOUNGSTOWN

NUŠOVĖ KRAUTUVNINKĄ
Pirmadienį vakare, užėję du 

plėšikai į mažą saldainių krau
tuvę, 6502 Quincy avė., nušo
vė jos savininką, Fred Ray- 
mont, 68 m. amžiaus, kuris 
norėjo pasipriešinti.

Vienas užpuolikas sekančią 
dieną suimtas. , .

SUIMTI TRYS PLĖŠIKAI
Lapkr. 30, laike apiplėšimo 

karčiamos, 11938 Lorain avė., 
policija sugavo tris plėšikus.

Plėšikai užpuolę tą įstaigą 
nakties laiku, kada buvo kelio
lika žmonių, visus juos apiplė
šinėjo. Tuo tarpu betgi pasi
taikė ištrukti porai žmonių, 
kurių plėšikai nematė, ir tie 
žmonės davė žinią policijai.

Policija pribuvus rado juos 
besidarbuojančius, ir lauke 
vieną jų draugą sėdintį auto
mobilyje. Jį pirmiausia sučiu
po ir paskui suėmė viduje bu
vusius du.

SVEČIAI
Iš Akrono lankėsi Clevelan

de Adelė Balkienė, Kazys Ju
revičius ir Emma Sketrienė.

Atsilankė ir Dirvos redak
cijoje, iš krautuvės nusipirko 
kalendorių ir knygų.

P. P. Muliolis praeitos savai
tės pabaigoje lankėsi Chicago
je, Lietuvos Konsulate, su rei
kalais.

Margarieta Gudinienė išva
žiavo Į Mahanoy City, Pa., da
lyvauti jos brolio laidotuvėse. 
Juozas Stučkonis, 45 metų am
žiaus, vedęs, paliko vieną duk
terį.

Prieš pora mėnesių p. Gudi
nienė buvo išvažiavus ten pat 
į laidotuves savo motinos.

SERGA
Labai susirgo Marė Gayso- 

nienė, buvus Akronietė Jure
vičienė. Paimta į Mt. Sinai 
ligoninę. Sako reikės jai da
ryti operaciją. / Rep.

Tautininkai Kandida
tai Laimėjo SLA. 14 

Kuopoje
SLA. 14 kuopos nominacijų 

pasekmės SLA. Centro Valdy
bos kandidatams yra tokios:
F. J. Baogčius 20
W. F. Laukaitis 48
J. Mažukna 18
V. Bukšnaitis 23
A. šalna 24
M. J. Vinikas 47
J. Miliauskas 6
K. P. Gugis 11
A. S. Trečiokas 46
S. Mockus 56
Mikužiutė 10
V. A. Kerševičius 42
Da. Staneslow 17
Dr. S. Biežis 45

SUSIRGO
JONAS DILYS

Jaunas vaikinas, Jonas Di
lys, Juozo ir Onos sūnūs, Lap
kričio 26 d. apsirgęs apendici
tu pasidavė į St. Luke’s ligo
ninę. Ant rytojaus jam pada
ryta operacija. Linkėtina jam 
greito pasitaisymo.

PRADĖS DIRBTI
Bloch Co., kurios rūbų siu

vimo įstaiga randasi 2320 Su
perior avė., praneša kad ren
giasi pradėti siūti pavasari
nius rubus ir tuoj šauks kelis 
šimtus savo darbininkų atgal 
į darbą. Normaliai tai kom
panijai dirba apie 800 darbi
ninkų.

LIETUVIŲ MAŽŲ NAMŲ 
savininkų susirinkimas atsibus 
Gruodžio 8 d., Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. Kviečiame visus 
atsilankyti. Bus daug prane
šimų kaslink naujų taksų, ku
riuos miesto valdyba nori leis
ti naujiems balsavimams.

Pirmininkas J. Zinkevičius.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Dirvos krautuvėje galit gau

ti laiškų ir kortelių su Kalėdi
niais pasveikinimais giminėms 
ir draugams Amerikoje ir Lie
tuvoje. Visos po 5c. Skubė
kit įsigyti ir pasiųsti dabar.

11 UŽMUŠTA
Praeitą sekmadienį Ohio val

stijoje automobilių nelaimėse 
ir ant gelžkelių užmušta 11 as
menų.

Clevelando srityje automobi
lių nelaimėse šymet iki Lapk. 
30 dienos užmušta net 223 as
menys. Pernai per tiek pat 
laiko užmušta 184.

BĖDA SU BIEDNŲJŲ 
ŠELPIMU

Clevelando šelpiami biednieji 
negauna savo priklausančių 
pašalpų. Mayoras Burton kal
tina' gubernatorių Davey už 
trukdymą pašalpų pinigų iš 
valstijos.

Gubernatorius žadėjo parū
pinti pašalpas apie Lapkričio 
mėnesį, kada pradžioje susirin
ko valstijos atstovų posėdis.

KALĖDINES DOVANOS
Musų krautuvėje rasit visokiausių dalykų kurie la
biausia tinka duoti Kalėdoms dovanų: mylimiesiems, 
tėvams, motinoms, broliams, sesutėms. Ateikit pa
sirinkti dabar. Palaikysim iki Kalėdų.

I. SAKAS JEWELRY i
6704 Superior Avenue

tion games the boys have been do-
ing very well, and we expect big
things from them when they get
playing league bąli.

BOXSCORE
LITHUANIANS G F TP
Mažeika F 3 2 8
O’Braitis F 1 3 5
Brazis F 0 2 2
Miliauskas C 3 0 6
Dubickas G 3 0 6
Kubilius G 2 0 4
Visnauskas G 0 0 0

TOTAI, 12. 7 31
*

SOČAS G F TP
Magyar F 1 2 4
Matis F 2 0 4
Michalski F 0 0 0
Schmutzer F 0 0 0
Koss C 5 3 13
Derchner G 1 0 2
U rbanic G 21 0 4
Tudren G 0 0 0

TOTĄ L 11 5 27

GAME NOTĖS AND NEWS
Dr. Kubilius was our first player

to be put out of a game on personai 
fouls. Kind of a rough guy. It’s 
a good thing he is more gentie 
with his patients than he is vvith 
the teams opponents, or oh! oh!

“Weasel” Mažeika seemed to be 
in his old form being high scorer 
for our team.

Tony Osters is štili on the side 
lines with a sore hand. Let’s hope 
he is ready to get in there soon. 
Many of our players will bę seen 
in action in the Greater Cleveland 
and Muny Leagues this season, 
and vvill be playing against each 
other. Dr. Kubilius will be with 
Chase Brass, O’Braitis vvith Blepp 
Coombs, and Miller vvith White 
Motors. Won’t it be fun watching 
them playing on opposing teams.

Chicago has heard of our team, 
maybe vve may get together in a 
series of games — Here’s hoping.

Over 1000 persons attended the 
Inter Lodge League Dance lašt 
vveek. Wonder how many vvill be 
at the New Year’s Eve Party at 
the Lithuanian Hali on Dec. 31 ? 
It’s for a vvorthy cause and should 
be supported by all.

ALL STAR SELECTION

Joe Prokop, son of a rather ob- 
seure grocery keeper, has been se
leeted for the All-Star Football 
Team. Joe has been seleeted for 
being the most valuable and clean 
footballer, of Cathedral Latin. It 
is the first time in several years 
that a Lithuanian has been so glori- 
fied for his work on the football 
field.

John Slauta, brilliant captain and 
player for East High received suf- 
ficient rating to land a berth in 
the second team in this All-Star 
Team.

Our hats are off to these tvvo 
heroes of the rough and tumble 
game of football!

Overheard someone say: “She 
ought to be Lady Moth, ‘cause she 
gets under my skin.” Wonder what 
“it" meant ?

I just know all the boys want 
to know vvho that blonde visitor, 
vvas in church lašt Sunday. She 
vvas none other than, Miss Adele 
Bagaila of Fostoria, Ohio. Yup 
that’s Alice Balusis’ cousin. Inci- 
dentally Adele is the vvinner of a 
scholarship to Notre Dame. She’s 
just different, I guess, beautiful, 
blonde and intelligent! Does she 
blush prettily too!

A D V E N T • • •
The beautiful season of Advent 

is novv vvith us. Everybody is pre- 
paring for that great day, vvhich 
vvill be upon us in no length of 
time.

Look how many centuries ago on 
this dark vvorld came a light vvhich 
štili shines as brightlj^ as then. 
We are avvaiting the glory of Xmas. 
Some of the folks feel sort of 
lovv because they can’t dance and 
eut up. Why don’t you go and 
visit a certain place called the — 
“Library”. Or perhaps there’s a 
friend of yours vvaiting for the let- 
ter that you promised būt never 
got to it.

Pssst. Girls, I hate to say this, 
būt hovv about that piece of em- 
broidery that has been hanging 
around for months and months. 
Here’s a thought for the day — 
“When sevving keep the point on 
the eloth”, or “vvhen threading the 
needle vvatch vvhere you throw the 
knots and ends.”

Novv there’s plenty of time for 
your shopping, you knovv — “The 
“Christmas time is the time for 
gifts and the time for gifts is 
Christmas time, yea man.” Till 
vve meet again — “1’11 be snooping 
about. Adieu 1

FOOTBALL NEWS 
By Joe Derin

THE All-American Lithuanian 
Football team and some of the out- 
standing players in the country 
vvho received All-American mention 
are, Andy Puplis and Joe Beinor 
of Notre Dame. Puplis finished 
his football career in a blaze of 
glory against Southern California 
lašt. He scored a touchdovvn and 
kicked an extra point in that game.

Beinor has been one of the out- 
standing tackles in the country, 
playing a hard slashing game vveek 
after vveek and has been seleeted 
an All-American football rating. He 
has štili one more year at Notre 
Dame and may become one of the 
greatest tackles in the country next 
year.

Here’s my lineup of the Lithuan
ian All-American Football Team:

- 2nd Team -

L.E Platukis Duąuesne
L.T. Beinor Notre Dame
L.G Petraškas Fordham
C. Sturges Temple
R.G. J. Drulis Temple
R.T. Janusas Boston Col.
R.E. Radvilas Columbia
Q. Puplis Notre Dame
L.H. Wychunas Georgetovvn
R.H. Mažeika Illinois
F. Stapulis Pittsburgh
Here vve have enough stars re-

maining to be used as substitutes—

ENDS — Rekstis, Syracuee and 
Stulgaitas, Columbia.

TACKLES — Aleskus, Ohio Statė, 
and Stralka, Georgetovvn.

CENTER' — Adamonis, Notre Dame.
GUARDS — Katalanas, Catholic U. 

and Pistolas, Columbia.
BACKS — Andrus, Vanderbilt, Yu- 

dikaitis, Fordham, Urban, Pitts
burgh, Vadnovic, Catholic U.

Dear Boss:-
Seems if all the stooges for the 

Youth’s Forum: got homesick all of 
a sudden or else vvere in dire need 
of funds and reverted to their old 
system of blackmail. The English 
section vvas a full of gossip as a 
lot of people I knovv vvho over- 
vvorked themselves at the Thanks- 
giving table. I guess you made 
an avvful lot of money during those 
first few frantic years of your 
career; there vvere lots of svvell 
scoops you vvouldn’t let me include. 
Remember ?

I just thought I’d let you knovv 
about the doings at St. Francis 
Church, held tvvo Sundays ago. 
That place vvas actually packed; 
there vvere old acąuaintances an 
tvvice as many nevv ones. When 
they all danced a polka, the floor 
of the building acted likę the 
springs of a model T. Ford.

Not only did the Akron bunch 
turn out to be old fashioned home 
lovers, būt even their taste for 
liquor has deteriorated. Imagine! 
people likę Pete Hollish, Connie 
Kubilius drinking cider. “Humph”. 
Next time I see them they’ll be 
ordering sasperillas! And if you 
hear Pete raving about blue eyes 
don’t jump to conclusions, he’s only 
being a proud uncle.

Boy, oh boy, next Leap Year I’m 
going to spend my vacation vvith 
the Kubilius Family on account of 
because it consists of lots and lots 
of boys. Seems if they’re all nice 
likę George, and if George doesn’t 
vvant to play, there’s Pete and if 
Pete refuses, there’s Connie and 
after Connie someone else. I’m 
bound to find me a man, yet.

The Clevelanders put on a pro
gram on and off the stage, and 
everybody here is grateful to them. 
Mary Sharkus should have been 
tvvins in order to get all the sočiai 
life she’s trying to put up vvith. 
As a matter of fact if she vvere 
ąuintuplets she’d find enough to 
keep all of herselves entertained. 
Unhappy thought!! — With five 
Mary’s around, I vvouldn’t ever get 
me a man.

Gosh, I vvas so busy vvatehing 
one Mary that I can’t remember 
much about the other Clevelanders. 
One could play an accordion likę 
a professional after only six vveeks 
of lessons and someone else from 
around the section called Collin- 
vvood -------- Gee! I guess I’m
nothing būt a failure, I guess. A 
good Shadovv vvould have remem- 
bered things būt I guess I’m no 
"ood. Gee!

Sharon, Cantton, Lorain!! No, 
I’m not playing eonduetor. I’m 
just mentioning some of the other 
tovvns that vvere represented. Ed 
Lucas vvas there as galiant and full 
of good deeds as ever. His sisters, 
Mary and Frances, mušt tip him 
off on hovv to please the' ladies.

Someone nevv to vvrite about is 
Helen Buchunas of Sharon. All 
she has to do is stand štili and 
look pretty and she’s got all the 
attention she can handle. Any- 
hovv Gusty Lucas is all any giri 
can handle.

Well, I’ve vvritten about all of 
the out-of-tovvners and before I 
run out of paper I better let you 
knovv about some of our Young- 
stovvners. Take Ann Subonis and 
Jimmy Yurchinson for example. — 
Both of them look so nifty in their 
vvinter-vvear that you’d think they 
belonged on Park Avė.

Have you ever heard of Sir Gala
had or Lancelot? Well, maybe I’m 
vvrong būt Joe Derin mušt have 
been reading about them. He’s 
actually been seen helping girls on 
vvith their goloshes. I vvas just 
vvondering if he vvould be as atten- 
tive to someone less attractive.

Well, Thanksgiving is over and 
Christmas mušt be streamlined to 
come so fast this year. I alvvays 
believe in letting people knovv vvhat 
I likę for Xmas. You knovv I’ve 
been faithful to you and all. If

ON CONCERT TOUR
Mr. John S. Urban, the singing 

joy of all Lithuanians and all oth
er music enthusiasts is, at present, 
completing a most interesting and 
enjoyable concert tour throughout 
the southern statės of America. The 
possessor of this rich and beautiful 
tenor voice has been on this grpup 
concert tour for ten vveeks. He 
vvill entertain for tvventy-tvvo more.

Mr. Urban’s love for music can 
only be expressed by himself. He 
gets a great thrill singing to the 
music lovers, just as he has been 
doing down south at various col- 
leges.

One thing that interests the ar
tist is the piece of music that is 
most appreciated by his audience. 
To Mr. Urban’s delight, the Italian 
hit, “La Donat Mobile” is greatly 
enjoyed. Appealing to the ladies 
ears is “Ah, Svveet Mystery of 
Life.” Mr. Urban’s romantic inter- 
pretation of these tvvo songs causes 
them to be so favored.

The concert tour does not only 
consist of singing, a Svviss bell ring- 
ing act is given. Mr. Urban says 
that the music vvas most pleasing 
to the many audiences that have 
heard it.

After the southern concert-tour, 
Mr. Urban vvill make more definite 
plans as to his personai concert 
tour to be given in May at High- 
point, N. Carolina. A choice be- 
tvveen Italy and Lithuania vvill have 
to be made by this popular tenor 
as he vvill sail for Europe late 
next fall.

you decide to play Santa Claus 
you can send me Charlie McC'arthy. 
Maybe if I used him as a model 
I could get my man sooner. I’ve 
already put in my order for a car- 
load of mistletoe. “Never pass up 
an opportunity” is my motto.

Hintingly yours,
THE SHADOW.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. • 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko Iiuoslaikio draugas; 
platinkit ją tarp savo draugų.

S M U I K O S
Pirkit smuiką, cello, taipgi smi

čius ir dėžes instrumentams išsimo- 
kėjimu. Duodame į kreditą. Mes 
importuojam visokių išdirbimų ge
riausias smuikas. Taipgi taisome.

SCHMIDT BROS. CO.
2063 East 4th St. Cleveland 
Room 302 Frederick Bldg. (49) 

(Tarp Euclid ir Prospect)

RODYS ŽINOMAS FILMININKAS JUOZAS JANUŠKEVIČIUS, JR.

PIRMADIENIO IR ANTRADIENIO VAKARAIS ‘

Du Vakarus Clevelande ■ Gruodžio-Dec. 13-14
J. Januškevičius Jr.

Lietuvių Salėj e Abu vakaru pradžia lygiai nuo 8:00 vai.
Įžanga suaugusiems 35c. Vaikams 15c.

ŠTAI KOKIUS VAIZDUS MATYSIT
ŽIEMA LIETUVOJE — Ledų kirtimas Nemune — Sniego 

karnivalas Zarasuose; Rogių Lenktynės; Kaunas žiemą; žie
mos sportas; Pavasarį Nemuno ledų laužymas.

VYTAUTO Muzejaus vėliavos nuleidimo apeigos — Lietu
vos Karo Invalidams dalyvaujant. Naujausia ir didžiausia Lie
tuvos Kariuomenės filmą. Lietuvos Jurininkai — Kariuomenės 
didelė šventė ir Manevrai.

Pavyzdingas Lietuvos ŪkininkasNauji laukų darbai. 
Graži rugiapjūtė su Senoviškom Pabaigtuvėm ir šokiais.

Pavasaris Lietuvoje — Jaunimas — Sodų žydėjimas — 
Devintinių šventės gražus apvaikščiojimas Kaune.

Senoviškų šokių šventė — Jaunalietuvių 10 metų sukaktu
vės — Skautų šventė — Anglijos Lietuvių Jaunimas Lietuvo
je — Lietuvos Prezidentas — Lietuviai Europos basketball čam- 
pionai ir jų pasitikimas Kaune. Prie to daug kitų gražių Lie
tuvos vaizdų.

Taipgi bus parodyta graži komedija vaikams. Atsiveskit 
savo vaikus, lai pažysta Lietuvą!
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