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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

I

Pranczljos Streikas Su- LENKAI XuosKOS1 ™E
laužytas

RIAUŠĖS IR AREŠTAI DAUGELYJE STREI
KO APIMTU MIESTU

KiNŲ-JAPONŲ
EIGA

---------- 1
KARO

30. — 
užbaigę

Sekiojimas Paskui Hitlerį Apvylė Juos. Siūlo 
Savo Draugingumą Lietuvai

12,900 Liko be Darbo 
dėl 60 Vyrų Streiko

Detroit. — Plymouth au
to dirbtuvėje 60 darbininkų 
pradėjus streiką, uždaryta 
visa dirbtuvė ir kartu už
daryta Briggs dirbtuvė — 
12,900 jų darbininkų liko 
be darbo.

II AUTO NUPLAUTI. 
Duluth, Minn. — Vežant 
laivu automobilius, laike 
smarkios audros ežere nuo 
laivo bangų nuplauta Į 
vandeni 44 automobiliai.

PLIENO įr auto darbai 
šiuo tarpu vadovauja pra
monės atkiutimą. Per vi
są Lapkričio mėnesį pada
ryta automobilių tiek kaip 
buvo padaryta tą mėnesį 
1923-25 metais, kada gamy
ba buvo didelė.

Paryžius, Lapkričio 30. — Darbininkų streikas, iš
šauktas visoje šalyje protestui prieš premjero Daladier 
suspendavimą 40 valandų darbo savaitės ir kitų apsun
kinimų, tapo valdžios pastangomis perlaužtas. Strei- 
keriai gryžo dirbti. Šalyje daugelyje miestų siaučia 
kairiųjų kurstomos riaušės, muštynės, o policija ir ka
riuomenė riaušininkus tramdo arba areštuoja.

Kaip tik paskelbta streikas, visos viešos Reikmenys 
— geležinkeliai, tramvajai, elektra ir kt. — paimta val
džios kontrolėn, ir darbininkai kurie prie tų Įmonių 
dirbo turėjo stovėti savo vietose kaip kareiviai.

Daladiero vyriausybė dėl to streiko išsilaikė. Da
ladier vykdo savo politiką toliau: jis paskelbė Prancū
zijai trijų metų “ekonominę mobilizaciją”, šalies sustip
rinimui. Radikalai dirba visomis pastangomis išversti 
Daladiero vvriausvbę.

Eina kalbos kad Daladier nori areštuoti socialistų 
ir komunistų vadus ir išleisti Įsakymą likviduoti socia
listų ii- komunistų partijas.

šanghai, Lapkr. 
Japonai praneša 
valyti Kimi veikimą prieš i 
jų kariuomenę aplink Bri-! 
tų koloniją Hongkong ir i 
kad jų kariuomenė traukia 
šiaurėn linkui Kantono, ku
rį Kinai bando atsiimti.

PUSTREČIO MILIJONO 
GAVO DIRBTI. Nuo Ge
gužės mėnesio, kada bedar
bių skaičius buvo pasiekęs 
aukščiausi laipsni 1937-33 
metų laikotarpio, iki Lap
kričio mėnesio, sakoma at- 
gryžo Į savo darbus priva
tinėse industrijose 2,604,- 
000 darbininkų.

PRANCŪZIJA ir Vokie
tija pereitą savaitę padare 
savitarpinę d r a ugingumo 
sutarti. Sutartis reikalau
ja kad nesusipratimams ki
lus nebūtų šokama kariau
ti, bet imtis rišti nesusipra
timą tarybų keliu.

TROKŲ savininkai ku
rie dirba prie PWA darbų, 
suvažiavo Akrone aptarti 
savo reikalus ir nori sukel
ti visoje Ohio valstijoje 
streiką, protestui prieš jų 
samdymą kompeticijos ke
liu.

PREZ. ROOSEVELT iš 
siuntė atgal į Italiją iš ten 
parkvietą Amerikos amba
sadorių, ir sako su Italija 
Amerikos santikiai bus po 
senovei normalus. Bet su 
Vokietija dalykai pasilieka 
neaiškus, ir iš Vokietijos 
parvykęs ambasadorius ne
žino kada gryš atgal.

12 ŽUVO. Pereitą sa
vaitę Anglijos pakraščiais 
siautus audrai, žuvo 12 as
menų, padaryta milžiniški 
nuostoliai.

DU UŽMUŠTA. E. Li- 
verpool, Ohio. — Mažoje 
kasykloje netoli čia spro
gime užmušta du darbinin
kai.

STREIKAS. Chicago.— 
Stokyarduose sustreikavo 
gyvulių sužiurėtojai, kurie 
vieni priklauso prie CIO, 
kiti prie ADF, Abi tos 
grupės streikuoja. Federa
cijos grupė pradėjo tartis 
ką darys kuomet CIO gru
pė ėmė tartis su kompani
ja dėl streiko baigimo.

AUTO išdirbėjai prana
šauja kad 1939 metai bus 
dideli automobilių bizniui, 
busią padaryta automobilių 
už pustrečio bilijono dola
rių.

S. VALSTIJOS per pir
mus 10 mėnesių šymet par
davė kitoms šalims prekių 
už $960,131,000 daugiau ne
gu iš ių pirko. Eksportuo
ta išviso už $2,573,045,000.

AMERIKOS aliejaus in
dustrija pasiryžus praleis
ti 35 milijonus dolarių nau
jiems valymo būdams Įves
ti, kas ‘pastatys šią šalį 
aukščiausioje vietoje gami
nime aviacijai gasolino.

Naujas aliejaus valymas 
duos apie 80 nuoš. gasoli
no iš bačkos aliejaus, kai 
dabar duoda apie 44 nuoš.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO 
GRAŽUS VAIZDAI

Taip ištikrųjų 
atrodo žemaičių 

Į kraštas. Viršuje: 
Ventos upė tarp 
Mažeikių ir 
Viekšnių.
Apačioje: Mažeikų 
linų fabrikas; 
dešinėje: Mažeikių 
naujai pastatyti 
gimnazijos rūmai.

VDV.

SUV. VALSTIJOS pra
dėjo rūpintis susitvarkyti 
karo reikalams. Sušaukta 
180 karininkų i Washing- 
toną pasitarimui apie nu
statymą programo sumobi- 
lizavimui šalies industrijų 
atsitikime karo. Ameriką 
pradėjo rūpinti Vokiečių 
Vridimas ir užėmimas rin
kų Pietų Amerikoje.

Nazių spauda pašiepia S. 
Valstijas, ir užkabina Pie
tų Amerikoje Įvykstančią 
šio kontinento konferenci
ją, kur žymią rolę los Suv. 
Valstijų atstovai.

SMERKIA komunistus. 
Kongresmanas Dies, kuris 
veda tyrinėjimus prieš-val
stybiško veikimo, pataria 
Įkaitinti komunistų parti
ją kartu su Vokiečių nazių 
organizacija.

Londonas. — Kaip tik 
Vokiečiai paėmė Sudetiją, 
Lenkai apsižiūrėjo kad na
zių politika ir toliau eina 
žiūrėti savo reikalų, o ne 
rūpintis apie Lenkus. Vo
kiečiai atsisakė leisti suda
ryti bendrą Lenkijos-Ven- 
grijos sieną per Ruteniją ir 
Slovakiją, kas Lenkų am
bicijas sutramdė. Pasiro
dė kad Vokiečiai nori pa
sinaudoti Ruteniją priėji
mui prie Ukrainos ir agi
tuoti už Ukrainos nepri
klausomybę. Po Lenkais 
esanti milijonai Ukrainų | 
gali būti atplėšti nuo Len
kijos Vokiečių pasidarbavi
mu. Iš Berlino jau varo
ma per radio agitacija Uk
rainiečių kalba už Ukrai
nos atsteigimą. Varsa va 
prieš tai užprotestavo.

Toliau, Vokiečių ištrėmi
mas atgal į Lenkiją Lenki
jos Žydų dar labiau paro
dė Lenkams koks Hitleris 
yra jų “draugas”, aplink 
kurį jie per kelis metus tu
pinėjo.

Kaip tik Hitleris į Len
kus daugiau nežiūri, Len
kai staiga metėsi su drau
giškumo siūlymais Lietu
vai ir Rusijai....

_________ Lenkai pagaliau patyrė 
ŽUVO APIE 100. Viso-' k?d ^nazifL J\ienJ.s 

je šalyje staiga užklupus; 
žiemos orui, įvairiose nuo 
to paeinančiose nelaimėse' 
per savaitę laiko žuvo su
virs 100 žmonių.

POPIEŽIUS pereitą sa
vaitę buvo staiga sugrieb
tas ligos, bet vėl atsipeikė
jo. Nors silpnas, jis vis 
dalyvauja bažnyčios parei
gose. Lapk. 30 d. jis lai
mino 600 naujai vedusių 
porų, susirinkusių Į Vati
kano konsistorijos salę. Jis 
yra 81 metų amžiaus.

Naujas Čekoslovakijos į 
Prezidentas Dr. Hača
Praha, Lapkr. 30. — Če

koslovakijos prezidentu iš-; 
rinktas Dr. Emil Hača. | 
Jis yra 66 metų, ir trečias 
tos respublikos preziden-, 
tas.

6 MILIJONAI NUOSTO
LIŲ. Pereitą savaitę pie
tinėje Kalifornijoje aplink 
Los Angeles ištiko krūmų 
gaisrai, kurie apėmė ir fil
mų koloniją. Nuostolių pa
daryta $6,000,000.

kie draugai ir kad neapsi- 
' moka aklai prikibus laiky 
! tis į Hitlerio skverną.

BRITANIJA importuoja 
iš Rusijos visokių reikmenų 
daugiau negu kuri kita ša* 
lis.

Britanija ir Prancūzija 
Perspėjo Lenkus

Paryžius. — Lenkija už
sispyrus prisijungti Čeko
slovakijos rytinio krašto 
dalį. Dėl to Prancūzija ir 
Britanija pasiuntė Lenki
jai persergėjimą kad nesi
kėsintus! veržtis Į svetimą 
teritoriją.

Muniche, kur buvo pa
vesta Vokiečiams Sudėti ja, 
keturios didžiosios valsty
bės sutiko garantuoti Če
koslovakijos rubežius, bet 
dabar Lenkai tą sutarimą 
nori sulaužyti ir pasigrieb-

i ti sau daugiau Čekoslova- 
, kijos valdomų žemių.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

DEGTINĖS Lietuvoje vie
nam gyventojui tenka po du ir 
pusę litru. Alaus kiekvienam 
Lietuvos gyventojui tenka po 
5 litrus. Lietuva kovoja su 
naminės degtinės darytojais, 
kurie patys save ir kitus nuo
dija.

VOKIEČIAI taip įšėlo 
prieš visus kurie Žydus už
taria kad net pradėjo savo, 
spaudoje atakuoti ir juos. 
“Tie Žydberniai neverti ki-| 
tokio atsinešimo kaip patys 
Žydai”, rėkia nazių ' 
čiai.

aip pat. 
lį laikraš

ROCKEFELLERK) tur
tų, $26,410,837 vertės, pa- 
veldėiams liko tik apie še- 

! ši milijonai, nes kitus pasi
ėmė valdžia pavidale viso
kiu taksu.I *• v

14 NUŽUDYTA 
Bucharestas, Lapk. 30.— I 

Kovojant prieš Rumanijos 
fašistus, kurie užsiėmė te
rorizavimu, nužudyta jų 
vadas ir 13 jo pasekėjų.

10 UŽMUŠTA. Afriko- 
|je, dadant bandvmą su Vo
kiečių linijos lėktuvu, jam 
nukritus užmušta 10 asme
nų.

NEKURIE p o litikieriai 
pranašauja kad Prez. Roo- 
sevelt turi progą kandida
tuoti ir laimėti trečią ter
miną 1940 metais.

ARKLIAI MĖSAI. Kauno 
“Maisto” fabrikas pradėjo su
pirkinėti riebius, mėsingus ar
klius, ne lengvesnius kaip 500 
kilogramų svorio. Arkliena iš
vežama į tas šalis kur ją val
go. •

50 MILIJONŲ STATYBAI. 
Lietuvos Ministrų 'Taryba pri
imtame 1939 metų Valstybės 
biudžete paskyrė 50 milijonų 
litų Įvairioms statyboms. Tos 
sumos bus sunaudotos mokyk
lų, ligoninių, naujų plentų ir 
kitai statybai.

LENKIJOS spauda rašo jog 
Lenkų vyriausybė parengė ki
ta naują 
nominės 
projektą 
bortinis 
Kaune. 
Lenkai i 
mėnesį.

i Lietuvos-Lenkijos eko- 
sutarties projektą. Tą 

. Lietuvon atvešiąs da- 
Lenkijos pasiuntinys 
Tuo

siūlo
reikalu derybas 

pradėti Gruodžio

•
mieste šiais moks- 
yra išviso 11,462 

Iš
2,903 žy- 

343 Rusų,

KAUNO
lo metais
mokyklinio amžiaus vaikai, 
jų 7,923 Lietuviai, 
dai, 170 Vokiečių,
83 Lenkų, ir kitų tautybių 38.

I ’ L ATES NI SUSI T A RIM A1
SU VOKIETIJA. Lietuvos- 
Vokietijos ekonominės derybos 
pasibaigė susitarimu padidinti 
prekybos objektą. Ryšium su 
tuo iš patikimų organų eina 
žinios kad šis susitarimas su
daro pagrindą ilgesniam ir pa
stovesniam 
politiniam 
tarp abiejų 
tų sudaryti. 
Vokietijos 
vai Dr. Zechlin turėjo 
pasitarimą su Ministru 
ninku Kun. Mironu.

ekonominiam ir 
bendradarbiavimui 
kaimyninių kraš- 
Šiomis dienomis 

pasiuntinys Lietu- 
ilgesnį 
Pirmi-

MIRTINAI UŽMUŠTAS. Per 
naujokų išleistuves, Smilgių k., 
Daujėnų vai., prisigėrę nami
nio alaus susirinkusieji ėmė 
peštis. To pasėkoje vienas bu
vo vietoje užmuštas, o keletas 
kitų sunkiai sužeista.

PARTIJOS ATBUNDA. Ka
ro stovi Lietuvoje panaikinus, 
buvę valstiečių liaudininkų 
veikėjai rengiasi prašyti atitin
kamų organų kad leistų veikti 
valstiečių liaudininkų partijai.

•
PASODINO 133.980 MEDE

LIŲ. Medelių sodinimo darbo 
šymet dalyvavo 151 jaunų ūki
ninkų ratelių. Išviso š.vmet 
pasodinta 133,980 medelių, už 
kuriuos buvo skirta premijos.

GAUS VEISLINIUS GAI
DŽIUS. Vietinėms vištoms pa
gerinti. šį rudenį ūkininkams 
nemokamai bus išdalinta 1,650 
veislinių gaidžių. Iš jų 1.250 
nupirko žemės Ūkio Rūmai, 
o 400 gaidžių Pienocentras.

i
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PENNSYLVANIJOJE
pittsburghi PHILADELPHIA

Smagus Parapijos
Programas

Lapkričio 23 d., N. S. Dan
gun žengimo parapijos choras 
vadovaujamas J. L. Senulio, ; 
surengė gražų programą iš dai-Į 
nu, dialogų ir trumpų vaidini
mų. Programas užsitęsė net 
tris valandas laiko. Nora ir 
ilgai teko pasėdėti, bet nebuvo 
nuobodu. Choras išpildė gra
žių dainelių ir viską kitką at
liko maloniai. Choras gerai 
išlavintas.

Publikos atsila.-kė pilna sa
lė kiek tik -ilpo.

Tą dieną Pittsburghe atsibu
vo du Lietuviški vakarai. Mat 
mūsiškiai pradeda daugiau dar
buotis, o jaunimo yra, tik rei- į 
kia vadų juos į darbą pakinki-1 
ti.

Lapkričio 22 d. j vyko kon
certas šv. Kazimiero parapijų-i 
je. Taigi Pittsburghieeiai ne
snaudžia. .1, šaulis.

I.EI.AIMtS SUMAŽĖJO
Trafiko nelaimės Pittsburghe 

šymet sumažėjo per pirmus 10 
menesiu, lyginant su kitais me
tais. Pernai trafike suvažinė
tų ar pačių užsimušusių auto 
mobiliais buvo 93, šymet pei 
tiek pat laiko buvo 70.

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
SIRGIMAI

Per Spalių menesį Pittsbur
ghe plaučių uždegimu susirgi
mų _ buvo daugiau negu kitą 
kurį meto laiką. Susirgo 139 
asmenys, ir 52 mirė.

Tik 1937 metų Sausio mėne
si buvo pasiektas aukštesnis1 
rekordas, kuomet susirgo lJ«‘ 
žmones ir mirė 154.

MIRĖ IGNAS MERKELIS
Lapkričio 20 d., mirė Ignas 

Merkelis, sulaukęs 56 metų 
amžiaus. Sakoma turėjęs šir
dies ligą, kuri jį ir pakirto. 
Iš Lietuvos paėjo Siubačių k., 
Šiaulių parapijos. Paliko nu
liūdime žmoną, du sūnūs ir 
tris dukteris.

Užsiėmimu buvo dunokepis, 
per 25 metus turėjo savo duon- 
kepyklą. Pats pristatydavo 
“Merkelio ruginę duonelę” po 
visas Philadelphijos Lietuvių 
/algomų daiktų krautuves. Jis 
>uvo malonaus ir linksmo bu

do biznierius, taigi nuliūdo vi
sa Lietuvių kolonija išgirdus 
apie jo staigų atsiskyrimą iš 
gyvųjų tarpo.

Buvo pašarvotas savo na
muose. Kambarys buvo pri
pildytas gėlių vainikais nuo pa
vienių ir draugijų. Ir nuo Lie
tuvių Biznierių ir Profesionalų 
Sąryšio buvo didelis gyvų gėlių 
vainikas. Kadangi jis priklau
sė prie šios biznierių organiza
cijos, todėl daug biznierių ly
dėjo jį į kapus.

Palaidotas Lapkričio 23 d., 
šv. Kryžiaus kapinėse. Pamal
dos atsibuvo šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Paskutiniu patar
navimu rūpinosi laidotuvių di
rektorius A. Užumeckis.

Lai būna tau, drauge, leng
va šios šalies žemelė, ilsėtis 
ramybėje amžinai.

Likusiai šeimai nubudime, 
reiškiu užuojautos savo ir or
ganizacijos varde. Fr. Pūkas.

PAJIEŠKOJIMAS

Kariomenes Dovanos Amerikiečiams
Amerikos Lietuviu Organizacijos Gaus Kariuomenės Organą “Karį”

švietimo skyriaus 
jau nuo senai do- 

užjurio Lietuvių 
apie Lietuvos ka-

faktų, eilėraščių, 
čia pulkininkas 
abejonę. Sako: 
daryti. Norime
supažindinti Lietuvos ka- 

gyvenimą su užjūrio bro-

Tik de- 
pa reiškė 
Nežinau 

labai pa-

Lietuvos Konsulatas Chicagoj pa- 
jieško sekančių asmenų:

yra 
JUS 
nuo

skiriamos dovanos. Kaip 
jas priimsite priklausys 
jūsų pačių.

Eleonora Bartkevičiūtė.
Lapkr. 9.

DAYTON, OHIO

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
i

• NEW YORK. — Jonas Bud
rys, Lietuvos Gen. Konsulas,

I dalyvavo Latvijos nepriklauso- 
, mybės paminėjime, kurį suren
gė New* Yorko Latvių draugi
jos Lapkr. 19 d. Dalyvavo nr- 

Į ti 400 žmonių, Latvijos, Lietu
vos ir Estijos generaliniai kon
sulai su žmonomis, 
tyt ir kitų Lietuvių.

: rio kalba, pasakyta 
telpa art 8-to pusi.)

Į

Buvo ma-
CJ. Bud- 

Angliškai,

• BROOKLYN, N. Y. — Lap
kričio 26 d.. Susivienijimo 

salėje buvo suruoštas banke
tas pagerbimui iš Lietuvos 
gryžusiam lakūnui P. Šalteniui. 
Jis šią vasarą nuvežė ir pado
vanojo šaulių Sąjungai lėktuvą 
nuo Amerikos Lietuvių.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 2,800

MIRĖ. Lapkričio 22 d. mirė 
KaraHra Juškevičienė, našlė, 
82 metų amžiaus. Palaidota r.u 
bažnytinėmis apeigomis, Kalva
rijos kapinėse. Velionė iš Lie
tuvos paėjo Kuršėnų par., Pad- 
vaiskio k. čia išgyveno' 30 
metų.

Liko sūnūs Vincas, ir trys 
dukterys, Leonora Stanevičie- 

Bronė Radauskienė, ir vie- 
e-vvena Clevelande. Ksave- 
Dovidaitienė. Lietuvoje ii- 
sesuo. Veliorė buvo links- 
ir gero budo senelė.

n;

Nuo pradėjimo šio mirusių
jų skyriaus vesti Dirvoje, iki 
šiam laikui, per 21 mėnesį mi
rė jau 2830 išeivių Lietuvių.
SEMUNIENĖ Teofilė, 53 me

tų, mirė Lapkričio 16, Pitts
burgh, Pa. Palaidota Lapk. 
19, šv. Marijos kapinėse Mc- 
Kees Rocks. Amerikoje iš
gyveno apie 32 metu. Pali
ko nuliūdusį vyrą, Kazį, dvi 
dukteris ir sūnų, 
vedę. Iš Lietuvos 
rijų vai., Veisėjų 
neves kaimo.

RASTA NUŽUDYTA MO
TERIS

Pereitą savaitę, North Gide 
ant Sąndusky st.. kambaryje 
rasta nužudyta moteris, tuk 
Marie Larkins, 49 motut Ne 
trukus tapo areštuotas tų pa
čių namų gyventojas, vienako
jis vyras. Joseph Kazaktis, 5E 
metų. Kaimynai sako girdėję 
juos naktį barantis.

Ar Kazaktis kartais nebu. 
Kazakaitis?

1 Lapkričio 25 d., prie save 
blisimos žmonos namų, Turtlc 
CTeeke automobilyje rastas nu
žudytas James Smith, 23 me
tų amžiaus. Jis rengėsi su ta 
ipergiha, Mal ei Ginther. apgi
rsti, ruošė vestuvėms planus 
ir iš to visko išėjo laidotuves 
Policija spėja kad koks konku 
rentas jį sumušė.

UŽSNIGO. Lapkričio 24 d. 
Pittsburghą užklupo gilus snie 
gas kokio nebuvo per 25 metus 
tą mėnesį. Visoje valstijoje 
nuo sniego priežasties žuvo 8 
ašmenys.

Scrantone, Pa., buvo antr 
kartu susprogę nekurie me
džiai dėl nepaprastai šilto ru 
dens, ir staiga atšalęs oras ir 
sniegas užpuolę padarė savo
tiškai.

W0RK PROGRESS Admi 
nistracija praplėtė moterų be 
darbių siuvimo darbus Pitts 
burghe nuo 18JO iki 4500. to
kiu budu davė 2700 moterim? 
darbo.

KARTULIS ar BertuliH Jurgis, iš 
’ctuvos išvykęs apie 1885 m., gy- 
enęa New Yorko apielinkėje iki 
ers kėlimo j Chicagų apie 1900 m. 

Ar jis tebėra gyvas, ar jau miręs, 
- .iminės žinių neturi.

GI LIS Jonas, gyv. Chicagoje; mi* 
ė 19.36 m. ir paliko bankuose virš 
iviejų tūkstančių dolarių. Velionį 
pažinusieji arba apie jo gimines 
ką nors žinantieji prašomi painfor
muoti Konsulatų.

LINKUS Jurgis, gyveno Detroit, 
Mich., tarnavo Amerikos kariuome
nėje.

NUTAUTAS Rapolas, gyv. Chi
cagoje apie 30 metų. Apie 60 m. 
amž. Išvyko Amerikon iš Drabu- 
ynės k.. Kauno ap., prieš didyjį 

karų.
RUDZ1NSKAS Martinas, apie 60 

lėtu, gyveno Chicagoje, 18-tos gat. 
apielinkėje.

RYMOMIS Karolis, apie 50 metų 
imžiaus, iš Terminų k., Utenos ap. 
\merikon atvyko prieš karų, gyve

no Chicagoje.
SAVICKAS Vladas. 1913 m. at

vyko Amerikon. Gyveno New Bri- 
.ain, vėliau Clinton, Ind. Apie 50 
m. amžiaus, kilęs iš Piliakalnio k., 
Trakų ap.

STOšIUS Kazys, gyveno 2247 W. 
Austin avė., Chicagojč.

VAIČIULIS Petras, atvykęs 1908 
m. Dirbo cigarų fabrike Chicagoje 
pas dėdę Jonų Jankauskų.

J ieškom įėji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi galimai grei
čiausiu laiku atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

• YRA KELETAS valstijų
SEPTYNI PRIGĖRĖ. Wil 

kes-Barrc, Pu. — Sopty. i -’aiš 
vaikai, tarp 7 ir 11 metų am
žiaus, vežan i automobiliu 
kliniką, vežėjo neapsižiurėiimi 
įlėkė į pakelėje įgriuvusią ka 
sykius duobę, 3) pėdų gilumo 
pilną vandens, kurioje visi pri 
gėrė, kertu su vežėju.

eur reikalaujama kad automo- 
liliai butų inspektuojami porą 
tartų per metus, o New Mexi- 
20 valstijoje jie turi būti per
žiūrimi tris kartus per metą.

J. A. Urbonas 
‘Dirvos” Agentas Daytone 

*4 Michigan Av. Dayton, O

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp Ncw Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais 
Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

modernišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia švedų vizos keleiviams į Lietuvę per švedijų.

I ’LAi )9.>9: Šanso 21. Va.1. 18. Kovo 18
Plato: n ų žinių ir laivakorč ų kreinkitės i vietin 

laivakorčių ag?a’ų. a ba

Kalėdinė Ekskursija i Lietuvą
Išp'auks š New YoiKO:

GRIPSHGI M ........................... GRUODŽIO 7

New York, N. Y.636 l-’ifth A ve. Rockefeller Center

KAUNAS. — Pulkininkas J. 
šarauskas, kariuomerės štabo 
spaudos ir 
viršininkas, 
mėjosi kas 
yra žinoma
riuomenę, jos pirmuosius žing
snius ir dabartinius momentus. 
Apgailestavo kad permažai 
Amerikos Lietuvių spaudoje 
tuo klausimu teikiama žinių. 
Prašė mus Amerikiečius ben
dradarbiauti, bet dėl laiko sto
kos tas liko neįmanoma.

Užėjus man į kariuomenės 
štabą, iš Pulk, šarausko paty
riau džiuginančių naujienų. 
Būtent: Kariuomenės spaudos 
ir švietimo skyrius yra nutaręs 
paremti Amerikos Lietuvių lai
kraščius siuntinėjant jiems 
straipsnius iš kariuomenės gy
venimo, karo laikų atsiminimų 
bei 
ja. 
lyg 
kas 
dėti 
rių
liais, bet teko išgirsti ne kokių 
atsiliepimų iŠ už okeano: buk 
Amerikos Lietuviai ir patys 
gali tokius straipsnius pasira
šyti, be to jie mano buk tame 
mato kokią agitaciją, ir tt.

Kaip gaila kad tokie kai ku
rių išsišokimai gali užkirsti 
kelią bendradarbiavimui. Ne
noriu tikėti kad jau musų re
dakcijos. butų taip perpildytos 
tų reikalų žinovų bendradar
biais. Kas kitas gali geriau 
painformuoti apie kario gyve
nimą jei ne pats karys; kas ki
tas gali geriau aprašyti kare 
įvykius jei ne pats karys kuris 
grūmėsi su priešais. Kur kitur 
galima rasti daugiau medegos 
panašiems rašiniams jei ne ka
riuomenės štabo archivuose.

K. š. Spaudos ir švietime 
Skyrius nori bendradarbiaut 
su VISAIS Amerikos Lietuvių 
laikraščiais, be jokios išimties 
Siuntinės straipsnius nedary
dami kopijų — atskiriems lai
kraščiams originaliai. Tam ren
kama grupė gabesnių rašyto- 
jų-poetų. Amerikos Lietuvių 
laikraščius nori apdovanoti ne 
vien straipsniais bet taip pat 
ir įdomiomis nuotraukomis, ga
tavomis klėšėmis. Dėl pra
džios, jau išsiunčiama keletas 
straipsnelių vienam-kitam laik
raščiui. Kad palaikius tą taip 
didelį darbą-bendradarbiavimą. 
redakcijos turėtų pareikšti sa
vo nuomonę dėl įvertinimo, pri
tarimo. Tai tokia dovana A- 
merikos Lietuvių laikraščiams.

DOVANOS DRAUGIJOMS, 
KLUBAMS

Tas pats K. š. Spaudos ir 
Švietimo Skyrius yra pasiruo
šęs apdovanoti VISAS Ameri
koj Lietuvių organizacijas, 
klubus, draugijas puikiais pa
veiksluotais sieniniais karių 
kai indoriais, sekantiems me- 
tan s. Be to, visoms organi
zacijoms, draugijoms ir tt. bus 
siuntinėjama dovanai kariuo
menės savaitraštis “KARYS”.

“Karys” yra iliustruotas ne
paprastai puikiais paveikslais 
Lietuvos vaizdų bei karių šven
čių. iškilmių . ir tt. Paėmus 
“Karį” į rankas yra kas pasi
žiūrėti ir kas skaityti. Apart 
žinių iš karių gyvenimo, jame 
yra puikių apsakymėlių, mono
logų, feljetonų. Nemažas ir 
juokų skyrius, yra ir galvosū
kių.

Man liko pavesta pristatyti 
visų organizacijų vardus bei 
antrašus. Kiek žinau ir kiek 
galėsiu surasti įteiksiu, bet kadi 
nebūtų skriaudos ir nesusi-1 J
pratimo, prašau visų organiza-' vapas ponios ^M^ Hill, 
cijų, klubų, draugijų ir p., pri-j 
siųsti savo vardus ir antrašus. 
Siusti mano vardu: Vytauto D. 
Universitetas, Kaunas, arba:. 
Pulk. J. šarauskas, Kariuome
nės Spaudos ir švietimo sky
rius, Miškų g. 18, Kaunas.

Užjūrio broliai-sesės! Jums!

RIMIENĖ Katrė, mirė Lapkr.
II, Rockford, III.

DEGUTIENĖ M., mirė Lapkri
čio 13, Worcester, Mass.

LEšKAUSKAS Antanas, 71 m. 
mirė Lepkr. 17, Frankfort,
III. — Vilkaviškio ap. Ame- 
merikoje išgyveno 45 metus.

VAITKIENĖ Antanina, 54 m- 
mirė Lapkričio 18, Chicago
je. — Raseinių ap., Šilavos 
par., žaiginio • miestelio. Po 
tėvais Ardriušaitvtė.

ŠALKAUSKAS Mykolas, pus
amžis, mirė Lapkričio 19 <1., 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Žvingių par., Vizbarių kai
mo. Amerikoje išgyveno 29 
uetus.

šIRVIDAS Pranas, mirė Lapk. 
19, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Pagramančio par., Pul- 
vių k.

BARTKIENĖ Kazė, mirė Lap
kričio mėn., Chicago, III.

STOCKER (Stučkus) Viktoras 
27 metų, mirė nuo nuodingų 
dujų betaisydamas automo
bilį Lapkričio 21 d., Chica
goje, kur buvo ir gimęs.

ADOM AVIČIUS Aleksandras, 
mirė Lapk. 20, Chicagoje.- 
Tauragės ap., Kražių par.

MIL Aš A US KIE N Ė Marcelė, 
mirė Lapkričio mėn., Pitts
burgh, Pa.

PATINSKAS Adomas, mile 
Lapkričio mėn., Pittsburgh.

LENGVINIENė Marė, mirė 
Lapk. mėn., Pittsburgh, Pa.

PAVILON1S Antanas, 53 me
tų, mirė Lapkr. 12, Philadel- 
phia, Pa. — Vabalninko p., 
Salmiescio k.

LIAUMARIS Antanas, 32 me
tų, mirė Lapk. 18, Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

BUTKUS Jonas, 66 metų, mi
rs Lapkričio 3, Naugatuck, 
Conn. — Raseinių apsk.

DARVILIENĖ Ona. mirė Lap
kričio 21, Tamaųua, Pa.

ŽILINSKIENĖ Ona. mirė Lap
kričio 21, Tuscarora, Pa.

BARZD1ENĖ Pranė. 24 metų, 
mirė Lapkričio 14, Maspeth,

Vaikai visi 
paėjo Sei-, 
par., šak- Į 

J. S.l 
metų, mi-1 

rė Lapk. 10, Hartshorne, Ok-, 
la. Liko vyras, 1 sūnūs ir 
1 duktė. Lietuvoje motina, 
seserys ir broliai. Paėjo iš i 
Plutiškių par., Suvalkijos.

M. Z. į
KALUGA Juzė, 71 metų, mi

rė Lapkričio 18, Brooklyn. 
N. Y.

DUNDZILA Vincas, sulaukęs 
senatvės, mirė Lapk. 14 d., 
Shenandoah, Pa. Gimęs Su
valkijoje. Amerikoj išgyve
no 53 metų.

GLAUDEI.1S Stasys, mirė 18 
Lapkričio, Philadelphia, Pa.

BRAŽOKAS Tamošius, 21 me
tų. užmuštas automobilio' 
I.apkr. mėn. Girardville, Pa.

PASERRSKIS Pilypas, mirė 
Lapk. mėn., Lošt Creek, Pa. 

NAVICKAS Juozas, mirė Lap
kričio 4. New Haver, Conn.

(JENELEVICIUS Juozas, pus
amžis, mirė Lapkričio 17, 
Chicagoje. — Kėdainių ap., 
Šlikų k. Amerikoje išgyve
no 28 metus.

RŪBO Aleksandra, pusamžė, 
mirė Lapkričio 17, Chicago
je. — Suvalkų ap., Kalvari
jos par. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

PAUKŠTIS Justinas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 18. Chicagoje. 
— Zarasų ap., Rimšės par., 
Cesiunų k. Amerikoje 
gyveno 29 metus.

I ra 
ko
mo

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ. .M. JUSIENĖ Marė, 44 
Aug itienė gavo laišką iš Lie
tuve kuriame rašoma kad jos 
brangus tėvelis, Antanas Pui
doką 88 metus sugyvenęs, 
pasii įire Spaliu 8 d., Slavikų 
para ii joje. Jis buvo geros 

j sveikatos ir pamokytas žmo-
.Tus.

D >1 AUGIASI KALENDO
RIAIS. Katrie jau atnaujino 
prer įmeratą už Dirvą, ir užsi- 
rašii šieji naujai, per J. A. Ur
boną. gavo po gražų sieninį ka- 
lendi rių 1939 metams. Džiau
giasi kad būdami Dirvos skai
tytojais dar gavo ir po puikią 
dovaną. D. Rep.

• CHICAGO. Iii. — Lapkričio
26 iki Gruodžio 3,. galvijų 

parodoje, dalyvauja jauna Lie
tuvaitė. Marcelė Greičius, iš 
Kevvanee, UI., kuri trijose ap
skrityse laimėjo “Kornų Ka
ralaitės” titulą.

VVASH1NGTON, D. C.

—Lapkričio 27 d. Sokol salė- 
e L. K. M. choras statė ope- 
etę “Studentas Karalaitis”, iš 
Angliškos kalbos verstą į Lie
ti viską.
> SAO PAULO, Brazilija. — 

šiomis dienomis į Sao Pau- 
o atvyko choĮVędis ir muzikas 
). Gudavičius ir poetas Kle- 
nensas Jura.

AMERIKOS LIETUVIŲ DE
JOS VEIKIMAS

Per vasarą Amerikos Lietu
vių Draugija, Washington, D. 
C., nelaikė susirinkimų, bet ke
letą kartų nariai buvo susiėję 
kai surergė išvažiavimus) pa
vandenius.

T; o tarpu atvyko į šį miestą 
ir manom neužilgo taps nariais 
šio.; draugijos keli jauni Lietu
viai. kurie dabar čia gyvena ir 
dirba Dėdei Šamui. ’ Kviečia
me naujai atvažiavusius į šį 
Suvienytų Valstijų Kapitolių, 
ateiti-Į musų tarpą.

Firmas rudenio nusirinkimas 
buvo laikytas sekmadienį, Spa
lių 16 d., 3 vai. po pietų, In
te r ational House. Susirinki
mą atidarė vice pirminirkė M. 
žerm ntauskaitė (pirmininkas 
Juoz is žemaitis pribuvo 
liai ). Kun. J. E. Giedra 
kai' ėjo maldą susirinkimą 
lara it.

Komisijų raportų buvo 
žai; rengimų komisija prane
šė trumpai apie vasaros veiki
mus.

Puvo nutarta rengti progra
mą Vasario mėnesį paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės. Vieta tam programui nu- 
mntj ta Knights of Columbus 
/•alė.

Įslinkta komisija šio progra
mų i surergti. Nutarta kreip
tis j Baltimorės Lietuvių jau
nimą paruošti mums progra
mą, nes šiame* mieste yra na-' 
žai tą atlikti galinčių Lietuvių, t'

Jaunimas šiame mieste daž-Į 
nai mainosi. Rodos kad čia 
yra daugelis Lietuvių, bet tar
pais jie po kelis išvažinėja į 
tolimesnes vietas ir čia susi
mažina. Bet kaip vieni išva
žiuoja, atsiranda naujų užimti 
anų vietas. Vieni atvažiuoja 
čia lankyti aukštesnius moks
lus. kiti dirbti, o kiti pasisve
čiuoti, taip ir mainosi.

Nariai stebėjosi susirinkime i 
farp sąvęs kalbėdami, kad jie į 
Ifir neužmiršo Lietuviškos kal

bos. Jie beveik visi moka pu-i! 
sėtinai gerai kalbėti, ir visi pil
nai viską Lietuviškai supran
ta, 
tas

—Lietuvių mokytojai Brazi- 
ijoje, Ona Pažerienė, Juozas 
Turgilas ir St. Ivanauskas ruo
šiasi laiky ti Portugalų kalbos 
•gzaminus, 
įvetimšalio

yo ko gaus visas 
mokytojo teises.
dienomis įvykusio- 

plaukykloje Sao
—šiomis 

įe Esperio 
‘aulo apygardos plaukimo pir- 
lenybems, jose naują plau
kimo rekordą pasiekė Lietuvis 
L Strazdas.
> NEW YORK. N. Y. — Spa

lių 28 d. atsibuvo mėnesinis j 
usirinkimas Amerikos Lietu
kų Spaudos klubo. Tarp kit- 
co buvo paskaita apie Povilą 
Žišinskį ir jo gadynę. Taipgi 
T. Valaitis, tik ką gryžęs iš 
Lietuvos, buvo pakviestas kal
bėti, kuris plačiai nušvietė da 
bartinę padėtį Lietuvoje.

DETROIT, MICH.

MOTERIŠKA PRAMOGA
Lapkričio 22 d. Barlum vieš

butyje ponios Margaret Stark 
pastangomis buvo surengtas 
Įspūdingas Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkei poniai M. 
Siurbia, žinomo vietinio .gydy
tojo žmonai, ‘garnio lauktuvių’ 
vakarėlis. Kadangi ponia M. 
Siurbi* yra visų gerbiama tai 
į tą pramogą susirinko virš 59 
artimesnių draugių, kurios ap
dovanojo garbės viešnią gra
žiomis reikmenimis.

Prie dailiai gėlėmis papuoš
tų stalų, viešnios pavalgė va
karienę, ir gavo progą išgirs
ti dainuojant |K»nią M. Hill. 
kuri savo maloniu balsu palink
smino dalyves sudainuodama 
pora deirelių. Pasikortavę pe
rą valandų, dalyvės išsiskirsto 
Į namus.

Kortose laimėjo gražias do 
’ "■ ..... , A. Ka

džius. A. McClusky ir A. Bra
zis, 
co”, viena 
nes 
neteko patirti 
vanas parūpino ponia M. Stark.

Padėka priklauso poniai M 
i Stark už surengimą tokio įdo- 
i maus ir smagaus vakarėlio.

E. M.

Buvo ir keleto stalu “bun 
a dovaną laimėjo Ag- 

Brachulis, kitų laimėtojų 
Visas tas do-

SVEIKINIMO
LAIŠKAI

Iš naujai atvykusių kele- 
rodoe geriausia vartoja ( 

Lietuvišką kalbą.
Susirinkimas užsidarė 4 vai. 

ir dalyviai buvo pakviesti už-Į 
kandžiui.

J. J. M'aicikauskas,
Rast.

J. Žemantauskas
NOTA R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

AVaterbury, Conn.

I< A L E I) O M S
ir

\ A U J I E M S 31 E T A M

Laiškučiai visai nauji, dar neturėti iki, šiol. Tinkami 
siųsti giminėms į Lietuvą ir giminėms bei draugams čia.

Penkių rusių — po 5c vienas
Persiuntimo kaštų pridėkite 5c už 10. 10c. už 2(1, ir yt.

Užmokestį galit prisiųsti pašto ženklais.

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

| APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

j tž.tas Informacijas ir 
2 sekios Apdraudos 
g nfiau šaukite mus

P. p.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Reni Estale 

ir Apdraudos Agentūra
x <>v06 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
~ illllillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIlilIUIIilIlIklIlIHI ItlIMIIIIIIIiniOIHIllIlHIlllllllr

praktiškus patarimus reikale vi- 
(Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
negu ugniagesius (fire-monus).

MULIOLIS

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMl OTOJAS
6522 Superior Avė. IIEnderson 9292

• •

t
I■

The Wiikelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė.
N. A. AVI ŪKELIS

Sa rininkas

ENdicott 2313
JURGIS ARBUCKAb

Vedėjas

J
i



D I R V A
LIETUVOS DAINŲ 

ŠVENTĖ 1943 
METAIS

Tais 
pirmutinė tokia 

Joje dalyvavo 
apie 3000 daini-

chorai, augo ir
Antra 

suruošta1

Kelione po Musų Lietuvą PRANCŪZIJA IR BRI
TANIJA ARTIMAI 

SUSITARĖ
(Tęsinys)

SENAME BABC1NOS
RE. — APSILANKYMAS 
BABTUOSE IR PANEVĖ- 

Ž1UKYJE

DVA-

KAUNAS. — Didingas, vi
suotinas dainų šventes, kurioje 
dalyvauja viso krašto visi ga
besnieji chorai, Lietuva pradė
jo ruošti 1924 metais, 
metais įvyko 
dainų šventė. 
150 chorų su 
ninku.

Toliau augo
publikos reikalavimai, 
dainų šventę buvo 
1928 metais, o trečia — 1930 
Vytauto Didžiojo metais.

šiose šventėse jau dalyvavo 
po 7000 ir 8000 dainininkų.

Ketvirtą šventę buvo nusi
statyta ruošti 1938 metais, at-: 
rodė kad bus pakankamai laiko 
puikiai pasipuošti. Bet štai, 
daugelio laukta dainų šventė 
šymet visai neįvyko. Muzikai 
kaltinami kad jie nerūpestin
gai ruošėsi ir chorams davė 
persunkų dainų programą, mu
zikai kaltina chorus už nepa
kankamą pasiruošimą, visuo
menė kaltina šventės ruošėjus 
už nepakankamą organizuotu
mą ir veiklumą.

Kas bebūtų kaltas, visuotina 
dainų šventė šymet Lietuvoje 
neįvyko, o jai buvo ruoštasi, 
norą šventėje dalyvauti buvo 
pareiškę 400 chorų su apie 18 
tūkstančių dainininkų.

Dabar skelbiama kad visuo
tina dainų šventė įvyks tiktai 
po penkerių metų, kai Lietuva 
minės 25 metų sukaktuves.

Tačiau Lietuvoje atsibuna 
sritinės dainų šventės: pernai 
buvo Panevėžyje ir Marijampo
lėje; šymet — Klaipėdoje ir 
Ukmergėje. Kitais metais bus 
Rokiškyje, Šiauliuose ir Alytu
je.

I sritines dainų šventes pa
prastai suvažiuoja po 70—100 
chorų ir po 2000—3000 daini
ninkų. Taigi sritinės dainų 
šventės yra visai gera priemo- i 
nė palaikyti chorų judrumui l 
hei dainos menui kelti.’ VDV. |

mus palošti su juo bili- 
Niekad nesu lošus bili- 

pirmiau, taigi dabar tu- 
progą pasirodyti ką ga-

yra sudaręs vei

taigi musų šeimininkė pasiūlė 
eiti maudytis be siutų. Išsyk 
aš lyg nedrysau, bet kuomet ji 
inėjo, ir Bronė po jos, ir aš 
tą patį padariau. Ir buvo pui
ku! Vanduo buvo šiltas ir 
švelnus, ir mes turėjom sma
gumą šiuo patyrimu maudan
tis be kostiumo. Pasipliauški- 
nom vandenyje, išėjom pasė
dėti saulėje, ir pagaliau bu
vom pakviestos atgal į namus 
pietums.

Po pietų, kaimynas kuris at
silankė dvare, p. Antanavičius, 
užkvietė mus į Babtus, kur 
įvyks šaulių susirinkimas, su
sipažinimui su jais. Bronė iš
ėjo su juo, bet aš jaučiausi 
turėsiu daugiau smagumo pasi
likti dvare, prie to buvo apie 
pusseptinto kilometro kelio Į 
abu galu, gi nemėgstu pėkščia 
eiti, o Bronei tas kaip tik pa
tinka. Jie išėjo, apžiurėjo mo
kyklą, šaulių įstaigą, ir pačią 
bažnyčią. Iš ten jie nuvyko į 
pamiškį kur miestelio gyven
tojai susirenka sekmadieniais 
laisvai praleisti laiką ir pasi
kalbėti. Ji ten suėjo daug 
žmonių, kurie klausinėjo visko 
apie Ameriką, o ji stebino juos 
savo gražia Lietuviška kalba, 
už ką jai nepagailėjo pagyrimų. 
Ji pasakojo kad jos nuomone 
jos įspūdžiai čia buvo tik pasi
tvirtinimas įvairių pasakojimų 
ką iš savo tėvų girdėjo apie 
Lietuvą ir jos žmones, nes jai 
neišrodė nieko keisto ir nepa
prasto. Jai rodės kad ji su 
tais žmonėmis jau pirmiau bu
vo susiėjus, žmonės prielan
kus, draugiški ir įdomus. Kai 
ji sugryžo, ji papasako man 
apie tą viską, ir pridėjo kad bū
nant pamiškėje girdėjo ir ge
gutę kukuojant ir lakštingalą. 
Tą išgirdus aš jaučiausi apsi
vylus kad nebuvau tenai, vien 
tik girdėti tuos paukščius, ta
čiau aš pasiryžau atidžiai klau
syti ir vis tik išgirsti juos 
ti.

Kuomet ji buvo išėjus, 
vaikštinėjau po kiemą ir
sodą, taipgi gulinėjau ant žolės 
pasikepinimui saule. Kai ji 
sugryžo mes visi sėdėjom ve
randoje su generolu ir ponia 
Nagevičiene. Tuo laiku ponas 
generolas patėmijo man jog 
mano kojos gražiai saule įde
gusios. Aš pažvelgiau į jį nu
sistebėjus. “O, tamsta juo
kauji”, pasakiau aš jam, “tai 
yra mano kojinės, per jas ne
galima matyti įdegimo”. Jis 
pažiurėjo į mane plačiom akim, 
ir jis buvo nustebęs, tačiau pa
mačiau kad jis rimtai kalba, 
nes Amerikoniškos kojinės to
kios plonos lyginant prie Lie
tuviškų, kad jas vargiai galima 
įžiūrėti. Mes visi iš to turė
jom juoko. Mat, dauguma 
moterų ir mergaičią Lietuvoje, 
kaip aš patėmijau, nedėvi ko
jinių, išskyrus tik kuomet no
ri būti pasirėdžiusios ypatin
gais atvejais.

Po vakarienės mes ėjom pa
žiūrėti karvių melžimo ir ki
tų darbų, vėliau dar palošėm 
bilijardą, ir ėjom gulti. Tuo 

i laiku Bronė pastebėjo per lan
gą skaistų mėnulį, ir atsidu
sus pasakė, “viskas tas eina 
niekais!”

bar nutraukė darbą būti su 
manim prie pusryčių. Pasi
kvietė mane pažiūrėti kaip ei
na darbas. Davė man senas 
kojines ir porą Lietuviškų se-1 
nų klumpių kad kojas neišsi-l 
purvinčiau, taigi man buvo 
smagu ir aš pasisiūliau pagel
bėt runkelius sodint. Išėjom 
toli į lauką, kur kelios moterys 
sodino, o vyrai arė vagas. Aš 
vos galėjau paeiti. Lyti laiki
nai sustojo, bet purvas lipo 
prie klumpių taip storai ir sun
kiai kad kelis kartus vos klum
pes nepalikau. Tėmijau kaip 
jie dirba ir buvo įdomu matyti 
kaip greitai jiems einasi. Plū
gas su dviem arkliais ėjo sau 
tolyn, o paskui kumelę sekė 
jos jaunas kumeliukas, Trys 
ar keturios merginos nešė ka- 
šėse diegus iš daržo kur jie bu
vo išdaiginti. čia juos sodino 
eilėmis, kur jie ir pasiliks visą 
vasarą iki pilnai suaugs. Prie 
darbo buvo apie penkiolika ar 
dvidešjmts darbininkų, visi su
kibę prie darbo. Diena buvo 
tokia nesmagi, tarpais vis li
jo. Buvo gaila žiūrėti į tuos 
žmones dirbančius lietuje, be 
jokios apsaugos, bet darbas tu
rėjo būti padarytas, taigi jie 
ir trusėsi, sustodami tik kai 
smarkiai lyja, o poni Negevičie- 
nė visą laiką dirbo su jais, už 
ką mes gėrėjomės ja. Po pie
tų laikinai apsiblaivė, ir vėliau 
pasirodė saulė keletui minutų, 
taigi aš padariąu keletą foto
grafijų tų žmonių 
ir tų puikių arklių 
kais.

Vėliau žiūrėjome
rė 75 svarus sviesto moderniš
ku elektrišku muštuvu, ir už- 
sigėrėm šviežių skanių pasu- 

Nekurios moterys buvu- 
tenai negalėjo suprasti 

mums pasukos (maslion- 
taip patinka, čia jas ati-

Paryžius, Lapkr. 25. — 
Suvažiavę Paryžiuje Bri
tanijos premjeras Cham
berlain, įritu užsienių rei
kalų sekretorius Halifax, 
turėjo svarbų pasitarimą 
su Prancūzijos premjeru 
Daladier. Sutarė sustip
rinti ir sutaikyti abiejų ša
lių bendrą apsigynimą. Jei 
Prancūzija bus puolama, 
tas skaitysis puolimu ir 
Britanijos, ir Britai stos Į 
karą be jokio atidėliojimo.

Abi rūpinsis didinimu sa
vo karo reikmenų bendru 
sutaikymu. Prancūzija už
sisakys 6,000 bombimu lėk
tuvų, kurie bus gaminami 
Kanadoje, už ką užmokės 
Britanija teikiama paskola 
Prancūzijai.

Abiejų šalių karo žinovai 
ir štabai nuolat turės savo 
pasitarimus. Bendrai lai
kysis pirkimo ir kreditų 
davimo tvarkos santikiuose 
su Centralinė Europa, pa
gelbėjimui toms šalims iš
likti nuo patekimo i Vo
kietijos Įtaką.

Britanija dar kartą pa
reiškė jog nepasiryžus ati

DIRVOS VAJAUS EIGA

prie darbo, 
su kumelu-

kaip pada-

šie nauji skaitytojai stojo į 
Dirviečių eiles. Sveikiname 
juos ir prašome pasidarbuoti 
paplatinti Dirvą tarp savo gi
minių ir draugų, Amerikoje 
Lietuvoje:
Damukaitis S, vietinis, 
Šidlauskienė S., vietinė, 
A. Balutis, vietinis 
Jankauskas M., vietinis, 
Ažusenis, Ant., vietinis 
Broneika Leo, Euclid, Ohio 
Antanavičius M., Akron, O. 
Kairis Walter, Pittsburgh, Pa. 
Lith. Citizens Club, Pittsburgh 
Simavich Marv, Homestead, 

Pa.
DeRamer Mrs.

Mich.
Butkus Frank, 

W. Va.
Sinus Mrs. A., 

N. Y.
Mollis John, Trenton, N. J. 
Martin F.

. bor, N. 
Levetskv

Pa.
Masilunas

Pa.

ir

Laukis Anna, Baltimorė, Md. 
Mikalauskas A., Brooklyn,

N. Y.
Misiūnas G., Waterbury, Conn. 
Šaltis Ignas, Kewanee,‘ III. 
Rajauskienė P., Kaunas.
Marė Humphreys, iš Pitts

burgh, Pa., išrašė Dirvą Jo
nui Kazlauskui, Smilgių p.

pa-

aš 
po

J., Detroit,

Glen Rogers,

Ridgewood, LI.

M., Mariners Har- 
Y.
Anthonv, Scranton,

Mrs., E. Pittsburgh,
X.

vyras buvo krikštytas, 
buvo labai puiki, saulė 
visame skaistume, bet 
nelaimei, nuvažiavus i

duoti Vokiečiams kolonijų 
Afrikoje.

Chamberlain žada apsi
lankyti ir Romoje pas Mus- 
solini, artimesniam susi
draugavimui su Italija.

• 1 9 3 9 •
KALENDORIAI

Vienas duodamas Dovanų 
Dirvos skaitytojams

(Pridėkit 10c taksams ir pašto 
parsiuntimo kaštams)

• •

SKUBĖKIT DABAR!
Kurie išrašysit Dirvą naujai 

savo giminiečiui dabar, laik
raštis eis jiems iki 1940 metų 
pradžios už tą pačią kainą!

Padarykit saviškiams dova
ną Kalėdoms — brangią visų 
metų dovaną, tik už $2 (arba 
$3 Į Lietuvą).

GAUSIT dovanų puikų sie
ninį Kalendorių 1939 
o vietiniai dar gaus 1 
Dirvos Kalėdinį balių.

Adresuokit, kartu 
ir pinigus, sekančiai:

metams, 
tikietą j

siųsdami

DIRVA
6820 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

--------Vytauto Priesaika 
--------Lietuvaitė su Vėliava 
------ -Kristus Vaikelis 
---—Marija Motina 
-......... Nuėmimas nuo Kryžiaus 
--------Kristus 
--------Angelas 
-------- Šventa 
-------- Ežeras 
--------Upelis 1 
--------Prie Alučio 
--------Gražuolė ir Povas 
--------Gražuolė prie Fontano 
-------- Upelis ir Pagirys Žiemų 
--------Jura Naktį ir Žibintas 
------ -Vaikučiai prie Fontano 
--------Elniai prie Upelio

•

Parsiduoda po 25c.
Iškirpkit šį surašą, pažymėkit kurio 
ir kiek kalendorių norit ir prisiųskit 

kartu su pinigais (mažiau negu 
$1 priimam pašto ženklais)

Perverta širdimi 
i Sargas 

šeimynėlė 
ir Kalnai 
tarp Kalnų

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, d.
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ŽIEMOS PAGALBA 
JAU RUOŠIAMA

KAIP LIETUVA RŪPINASI 
SAVO VARGŠAIS

KAUNAS. — šiuo metu įvai
riuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose veikia jau 290 žie
mos pagalbos komitetų. Jų 
veiklą prižiūri žiemos Pagalbos 
Vyriausias komitetas, kuris 
kartu rūpinasi ir Kauno var
guomenės šelpimu. Vyriausias 
komitetas jau 
kimo planą.

Lapkričio 6 ir 7 d. bus rink
liava pinigais 
nė rinkliava, 
laikais visuomenė aukojo gana' 
gausiai. Be to, šymet žada į 
tą darbą paremti ir kariuome-1 
nė. Kaip žinoma, kariuomenės 
dalys sunešiotus drabužius ir 
avalinę parduoda iš varžytinių, 
žiemos Pagalbos komitetas pa
prašė kariuomenė vadovybę dė
vėtus drabužius bei avalinę 
perleisti komitetui nustatyta 
kaina, be varžytinių. Kariuo
menės vadovybė šį prašymą pa
tenkino. Komitetas tiki kad 
šiais drabužiais bus galima ap
rengti veik visus šiltesnio dra-j 
bužio neįstengiančius Įsigyti• 
vargšus.

žiemos Pagalbos Vyriausias J 
Komitetas šymet žada ypatin
ga dėmesį atkreipti ir į bena
mius bei pakrikusių tėvų vai
kus. Manoma kad visoje Lie
tuvoje yra apie 2000 tokių vai- 
kų. Jie auga be jokios prie
žiūros, valkatauja, vagiliauja. 
Iš jų gali išeiti visai padorus 
piliečiai jeigu tik butų sudary
ta jiems tinkamos sąlygos.

ir vėliau daikti-
Ankstyvesniais

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio’’, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

BIRŽELIO 11, šeštadienis. 
Atvykus į Žemaitkiemį, tuoj 
užkvietė mus vakarienei, kuri 
buvo paruošta ir laukė musų. 
Viskas ką valgėm buvo namie 
auginta ir namie daryta. Vis
kas buvo*,šios ūkės produktai. 
Valgėm “palengvicos”, ir vir
tinių, šviežio ūkės sviesto, ir 
net tikros Lietuviškos “bab- 
kos”, to žinomo skanaus pyra
go. Viskas buvo labai skanu, 
ir mudvi ypatingai buvom pa
tenkintos, nes gavom tikrų ori
ginalių Lietuviškų valgių apie 
kokius girdėjom net būdamos 
mažos.

Po vakarienės, ėjom apžiū
rėti daržus ir gyvulius. Jie 
čia turi visko: arklių, karvių, 
kiaulių, vištų, žąsų ir visokių 
kitokių gyvulių kokie tik ukė- 
se auginami. Poni Nagevičie
nė parodė mums savo specialį 
įrengimą auginimui daržovių 
kurios reikalauja ypatingo pri
žiūrėjimo, viskas buvo pilna
me augime, dideliais žaliais la
pais. Apsipažinom su drau
gingais mažaisiais šunimis ir 
batukais. Paskiau sugryžom i 
vidų ir ponas generolas užsi
prašė 
jardą, 
jardo 
rėjau
liu; tačiau bandžiau kiek galė
jau ir vis nesisekė. Neturėjau 
nei kiek progos pasilyginti su 
tame patyrusiu generolu. Po 
smagiai praleisto vakaro ėjom 
gulti.

BIRŽELIO 12, sekmadienis.
Bronė sumanė kad butų įdo

mu nuvažiuoti į bažnyčią ir 
pažiūrėti kaip viskas išrodo 
mažame miestelyje sekmadie- 
mio rytą. Poni Nagevičienė 
ėmus savo automobilį važiavo 
su mumis, kartu važiavo ir šo
feris palydovas, ir mes iškelia
vom į Babtus, į tą bažnyčią kur 
mano 
Diena 
švietė 
musų
miestelį, patyrėm kad šiądien 
nebus mišių, kunigas išvažia
vęs į kitą parapiją. Bet poni 
Nagevičienė mus pralinksmino 
pasiūlydama pavėžėti į kitą 
artimą miestelį, Panevėžiuką, 
kur žmonių tikrai bus susirin
kę. ši kelionė buvo maloni. 
Bronė sakė ji jaučiasi lyg Lie
tuvos panelė, kaip apie tai jos; 
tėvai pasakojo, važiuojanti iš 
dvaro su malonia ponia Nage
vičiene. Ten buvo prisirinkę 
daug žmonių ir jie visi susto
dami žiurėjo į mus, turbut pa- 

i žino kad mes esam viešnios iš 
Amerikos. Bažnyčia ten ma
ža, ir mišios jau buvo prasidė
jusios, taigi mes inėjom į vi
dų. Viduje buvo gražu. Al
torius buvo apkaišytas šviežio
mis gėlėmis, ir visa bažnyčia 
pilna žmonių. Paprastai kai
mo žmoneliai ir maži vaikai, 
buvo šventadieniškai pasiren
gę, moterys daugiausia skare- 

i lėmis ant galvos, nekurios jau- 
) nesnės mergaitės dėvėjo bere- 
I tas, ir mačiau net skrybėlai
čių. Po mišių ėjom pasivaik
ščioti po šventorių, kur viena
me krašte yra keletas kapų. 
Matėme žmones mažuose bure- 

j liuose tėmijančius į mus, net 
kalbančius apie mus. Po to 
sugryžome į automobilį, palik
tą už tvoros, šoferis pagelbėjo 
mums įlipti į mašiną, ir mes 
nuvažiavom palikdamos tą ma
žą bažnytėlę ir žmones tėmi- 

, jančius į mus.
Diena buvo tokia graži ir 

šilta, taigi sugryžus į dvarą, 
p. Nagevičienė pasikvietė mu
dvi į Nevėžį pasimaudyti. Mes 
užsivilkom savo maudymosi 
siutus ir nuėjom prie ėpės, bet 
kai priėjom, ten buvo taip ra
mu ir nieko aplink nesimatė,

kų. 
sios 
kad 
kos)
duoda kiaulėms, o mes geria
me su malonumu. Mes aiški- 
nom joms kad pasukos yra la
bai svarbi dalis maisto Ame
rikoje, ypač riebioms mote
rims, kurios geria jas norėda
mos suliesėti.

Viena iš jaunesnių mergai
čių čia turi dviratį, kuriuo at
lieka reikalus važinėdama į 
miestelį, taigi Bronė turėjo ge
rą laiką tuo dviračiu važinėda
ma po kiemą. Viena bėda bu
vo kad šio dviračio sėdynė žy
miai aukščiau negu ji pripra
tus buvo, taigi aš turėjau pa
gelbėt jai užlipti, o kai pradė
davo važiuoti negalėdavo 
stoti pasilsėti, nes buvo 
daug vargo ją vėl užkelti.

Taip tai praėjo diena,
tik žiūrėjom kaip atliekama 
kasdieninis ūkės darbas, ir iš
rodė labai įdomu. Viena kiau
lė čia mums beesant apsipar- 
šavo, kas sukėlė daug sujudi
mo; reikėjo šaukti net gydy
tojas, nes ji turėjo bėdos.

Po įdomios nors ir ne visai 
malonios dienos, mes nuėjom 
gulti, su mintimis atkreipto
mis į Kauną, nes rytoj jau iš
važiuojam; prie to čia jie turi 
tiek daug darbo kad nenorėjom 
daugiau painiotis, nes jie ban
do būti mums geri ir užsiimti 
su mumis. (Bus daugiau)

su-
per-

mes

BIRŽELIO 13, Pirmadienis. 
Šį rytą išbudus, lijo, ir diena 
buvo šalta ir nemaloni. Aš pa
pusryčiavau su ponia Nagevi- 
čiene, Bronė gi miegojo ilgai, 
po savo vakarykščio šešių ir 
pusės kilometrų pasivaikščioji
mo, buvo nuvargus, o genero
las anksti išvažiavo į Kauną, 
į savo pareigas, nes dvare pra
leidžia tik sekmadienius. Po
ni Nagevičienė labai užimta 
dari.u šį rytą, nes prižiūri so
dinimą runkelių. Ji yra tikrai 
puiki moteris, bet čia ukėje ji 
apsieina kaip ir kiti ūkininkai. 
Apsivilkus darbiniais rūbais, 
senais batais, vaikščioja po 
purvyną, duoda įsakymus :r 
gelbsti dirbti kur tik ji gali. 
Ji atsikėlė labai anksti, o da-

ŠIŲ METŲ DERLIUS
KAUNAS. — Viso šymeti- 

nis Lietuvos žieminių rugių 
derlius yra 622,670 tonų, va
sarinių rugių 3,350 tonų; žie
minių kviečių 187,850 tonų; 
vasarinių kviečių 59,060 tonų; 
miežių 268,588 tonų; bulvių 
2,068,282 tonų, linų pluošto 
26,211 tonų, linų sėmenų 30,- 
026 tonų; dobilų 1,257,320 to
nų ; šieno 1,150,950 tonų.

Bendrai šių metų derlius 
geresnis negu pernai ir geriau
sias derlius per visą pastarą 
penkmetį. Bulvių šymet gau
ta 441,643 tonų mažiau negu 
pernai.

Daug tūkstantių tonų visų į 
grudų, pašaro ir tt. lieka eks
portui. LA.

5 F
Nusibodo Jums kiti laikraščiai?

1939 metams išsirašykit sau didelį, 8 puslapių, paveiksluotą laikraštį

Dirvos 1939 metų Skaitytojų Vajus prasidėjo! J šią naudingą 
talką kviečiamas kiekvienas Dirvos skaitytojas, draugas, agen
tas ir jų šeimų nariai. Dirvos platinimo darbas bus tuo leng
vesnis, kadangi duodama ypatingas pasiūlymas. Štai jis:

DIRVA IKI 1940 METŲ TIKTAI $2.00 •
(Pastaba: Kanadon — $2.50; Lietuvon — $3.00)

Kurie naujai užsirašys Dirvą dabar, kuogreičiausia, tie gaus šį laikraštį DYKAI iki galo šių 
metų, o prenumerata skaitysis nuo Naujų Metu iki Sausio 1 dienos 1940 metų! Taigi, kur 
gausit geresnį pasiūlymą?! Delei to, kiekvienas Dirvos skaitytojas kviečiamas ir raginamas 
pakalbinti, pasiūlyti savo kaimyną, draugą ir giminietį užsirašyti Dirvą tuojau!

NAUJI SKAITYTOJAI, PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.

• PRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ •

1939 Kalendorius
Dovanai

Kas dabar užsimokės už pabaigą 1938 metų ir su pradžia 1939 m. mo
kės už 1939 metus, gaus DOVANŲ puikų didelį Sieninį Kalendorių.

Siųsdami prenumeratą už Dirvą, Įdėkit Į laišką $2 (arba $1 už pusę metu) ir adresuokit

D 1 R V A 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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4 DIRVA

LIETUVA IR KAIMYNAI
i IETUVOS AIDAS, Lapkričio 5 d., straipsnyje “Mu- 

sų Santkyiai su Vakarų ir Pietų Kaimynais”, se
kančiai tuos santikius apibudina:

Vakar ir užvakar mes paskelbėme savo Berlyno ir Varšu
vos korespondentų pranešimus, kuriuose buvo iškeltos Vokie
čių ir Lenkų atsakingų sluogsnių bei tų kraštų visuomenių pas
kutiniuoju laiku pasireiškiančios nuotaikos ir tendencijos Lie
tuvos atžvilgiu. Ir mes su pasitenkinimu galime konstatuoti 
kad tos nuotaikos nėra nepalankios Lietuvai.

Lietuva visą laiką stengėsi palaikyti geros kaimynystės 
santikius su visais savo kaimynais, o ypač su Vokietija ir Len
kija. Tokia taktika jai atrodo tiksli ypač šiądien, kada po pas
kutinių Europos sukrėtimų visoms tautoms tenka labiau ne kaip 
bent kada susirūpinti savo saugumu. Sugriuvus kolektyvinei 
saugumo sistemai, reikia jieškoti kitokių tarptautinio bendra
darbiavimo formų, kurios atitiktų naujas sąlygas.

žvilgterėję į musų santikių raidą su Vokietija, pamatysime 
kad tuose santikiuose jei ne lemiamą tai labai svarbų vaidmenį 
vaido Klaipėdos krašto reikalai. Dėl abiejų pusių skirtingų pa
žiūrų į Klaipėdos statuto interpretavimą musų santikiai su va
karų kaimynu kartais įgaudavo ir aštresnių formų, nors Lietu
vos vyriausybė visada buvo Klaipėdos krašto autonomijos šali
ninkė ir stengėsi išlaikyti to krašto savumus. Kad tokia Lietu
vos vyriausybės pažiūra buvo pagrysta, parodė ir kai kurios 
tarptautinės instancijos, kur buvo sprendžiami kurie-ne-kurie 
ginčijami klausimai. Be abejo, Lietuva ir toliau laikysis Klaipė
dos statuto ir gerbs to krašto savumus, jei tik tie savumai ne- 
gręs jos neliečiamybei.

Vienas iš svarbiausių Lietuvos ir Vokietijos savitarpio san
tikių nesklandumo priežasčių buvo karo stovio įvedimas Klai
pėdos krašte. Vokiečiai dėl to ne kartą yra reiškę nepasitenki
nimo ir reikalavo karo stovį panaikinti. Karo stovio panaikini
mas iš Vokiečių pusės buvo glaudžiai siejamas su bendrais Lie
tuvos ir Vokietijos santikiais. Lietuvos vyriausybė, norėdama 
pašalinti kliūtis ir sudaryti palankią bendradarbiavimui atmos
ferą tarp abiejų kraštų, kaip žinoma, karo stovį panaikino. 
Reikia tikėtis kad šis Lietuvos vyriausybės žygis teigiamai at
silieps į bendrus musų santikius su Vokietija. Lietuva nori 
kad jos santikiai ir bendradarbiavimas su didžiuoju musų va
karų kaimynu plėtotųsi geros kaimynystės dvasioje.

Čia reikia pastebėti kad Reicho vyriausybė yra re kartą pa
reiškus kad Klaipėdos kraštu ji esanti tiek suinteresuota kiek 
tai liečia Klaipėdos statuto vykdymą. Lietuvos vyriausybė Klai
pėdos statuto laikėsi lig šiol ir yra nusistačius laikytis ir to
liau. Jei kartais kiltų kokių nesklandumų statutą interpretuo
jant, tai Lietuvos vyriausybė rūpinsis juos išlyginti su Klai
pėdiečiais, o jei tai nepavyktų, ji tarsis su Reicho vyriausybe 
visuomet respektuodama, tačiau-, Klaipėdos konvencijos signa
tarų teises.

Vokietija po paskutinių Europos įvykių yra pasiekus dide
lių laimėjimų, jos prestižas tiek Europos, tiek pasaulinėje poli
tikoje yra labai padidėjęs ir todėl mums ypač svarbu su ja tu
rėti tokius santikius kurie reTjutų drumsčiami jokių nesusipra
timų ir kurie butų pagrysti abipusio susipratimo dvasios.

Jei dabar pažiūrėsime į musų santikius su Lenkija, tai ir 
čia pamatysime tiek vienoje tiek kitoje pusėje nedviprasmiškų 
tendencijų jieškoti artimesnio bendradarbiavimo kelių, čia Len
ką visu pirma pastebėti tai kad Lietuvos viešoji nuomonė su 
pasitenkinimu sutiko Lenkijos užsienių reikalų ministro Becko 
pareiškimą, kuriame jis griežtai paneigė gandus apie Lietuvos 
padalinimą ir pabrėžė kad Lenkija neturirti jokių blogų jausmų 
Lietuvai. Be to, jis pridūrė kad Lenkija trokštanti palaikyti 
su Lietuva “draugiškus santikius, pagrystus abipusės geros va
lios ir visur tarptautiniame gyvenime pripažystamų teisių ir 
papročių gerbimo”, šie Lenkijos užsienių politikos vado žodžiai, 
be abejo, prisidės prie palankesnės atmosferos sudarymo tarp 
abieju kraštų santikiams išlyginti. Pakeliui į tą išlyginimą 
kliūčių pasitaikys nemaža, tačiau abiem pusėm turint geros va
lios, neatrodo kad jos butų nenugalimos.

Reikia pasakyti kad musų spauda ir visuomenė ta linkme 
ir eina. Lietuvos spaudos tonas ir taktika, nagrinėjant tiek 
Lietuvos-Lenkijos santikius, tiek nušviečiant Lenkiją liečian
čius klausimus, yra pasikeitus. Musų spaudos santūresnė lai
kysena sudaro palankesnę dirvą abipusiam susipratimui. Pa
stebėtina kad paskutiniu laiku ir kai kurioje Lenkų spaudoje 
ėmė reikštis tendencijos keliančios reikalą jieškoti priemonių 
tvarkyti abiejų kraštų santikius savitarpinio teisių gerbimo 
principu. Tos tendencijos yra naujos ta prasme kad pirma Len
kų spaudoje mes girdėdavome Lietuvos adresu re nuoširdų no
rą jieškoti santikių pagerinimo, prisilaikymo abipusio teisių 
gerbimo, bet dažnai' girdėdavome “diktatinio” pobūdžio reikala
vimų, kurie musų viešajai nuomonei pasitikėjimo, be abejo, su
kelti negalėdavo, šiądien, atrodo, Lenkų spauda ima blaiviau 
žiūrėti tiek į pačią Lietuvą, tiek į Lietuvių-Lenkų santikius. 
Reikia manyti kad šie visi pasikeitimai prisidės prie psichologi
nio atoslūgio ir sudarys palankią aplinką tolesnei Lietuvos ir 
Lenkijos santikių raidai. .

Bet šioms pastangoms didelę kliūtį sudaro v įlmaus^ krašto 
Lietuvių padėtis. Iš Vilniaus gaunamos žinios toli gražu nėra 
džiuginančios. Ten Lietuvių kultūrinis bei organizacinis gyve
nimas buvo sugrautas ir kol kas nematyt jokių prošvaisčių ku
rios pranašautų bent kokį pagerėjimą. Lietuvos viešoji nuomo
ne tokia padėtimi, be abejo, negali būti patenkinta ir negaliu a 
iš jos reikalauti nuodugnesnio psichologinio “persilaužimo” tol 
kol Vilniaus Lietuviai nesusilauks palankesnių sąlygų savo kul
tūriniam darbui, be kurio šiądien jokia kulturirga tauta negali 
išsiversti. . .....

žodžiu, Lietuva, atsiremdama į savo neutralumo politiką, 
rodo geros valios ir jieško realių kelių geriems santikiams pa
laikyti su savo didžiaisiais kaimynais. Jo tikslo siekdama, ji, 
kaili matėme, imasi ir konkrečių priemonių. Tačiau santikių 
palaiky re ir gerinime yra dvi pusės: geriems santikiams vysty
tis reikalinga kad jie butų grindžiami abipusės geros valios, su
sipratimo ir savitarpio teisių gerbimo._____________________

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

Pildo-

PENNSYLVANIA, 
HERE WE COME!

Tėvynė skelbia SLA. 
mosios Tarybos paskutinio po
sėdžio protokolą, kuriame Įdė
ta nutarimas atsiklausti SLA. 
narių Į kurį Pennsylvanijos 
miestą SLA. centro raštinę nu
kelti : Pittsburgh, Scranton, 
Philadelphia, Wilkes-Barre ar 
Shenandoah. Tiesa, paliekama 
tuščia vieta blankoje įrašyti ir 
“tą pačią vietą” kur dabar cen
tras randasi (Nevv Yorką), ar 
“kurią kitą vietą”. Butų įdo
mi padėtis jei nariai nubalsuo
tų palikti centrą Nevv Yorke, 
kuomet P. T. jau nutarė jį kel
ti i Pennsylvaniją! Dar įdo
miau pasidarytų jei nariai nu
balsuotų centrą kelti, pavyz-, 
džiui, į Chicagą ar Detroitą. 
Ką tada P. T. darytų?

Bet abejojimo nėra kad na
riai dauguma balsų pritars P. 
Tarybos nuosprendžiui, nes 
vienintelis argumentas prieš 
kėlimą yra kaštai. Ne tiek 
perkraustymo karštai kiek ka
štai pirkti namas, ar statyti 
naujas, tokiame mieste kur bus 
parinkta.

Tėvynės redaktorius, tačiau, 
pareiškia: “Centro vietos rei
kale kuopoms nebus reikalo 
svarstyti ar ginčytis apie per
sikėlimo kaštus. Apie tai jų 
nuomonės P. T. neklausia. Tai 
grynas P. T. reikalas ir tik ji 
viena apie tai geriausia gali 
žinoti ir spręsti.”

Tonas čia šiek-tiek Hitleris^ 
kas, ir kažin ar nariai šį re
daktoriaus pagrasinimą tylėti 
ramiai praleis? Juk kaštus pa
dengia ne P. Taryba bet na-

PLAKA USNIS
Kiekvienoje visuomenės da

lyje tarp gerų pusių yra ir blo
gų. Blogas usnis, paprastai, 
nuplaka dramų, apysakų ir ei
lių rašytojai. Jie savo litera- 
tiniais raštais iškelia visuome
nės votis ir kviečia pasigydyti.

Klaipėdos dienraštis Vaka
rai, kurį redaguoja Amerikie- 
čirfms pažystamas Juozas Pron- 
skus, aną dieną pažymėjo Ka
zio Binkio 5 aktų veikalą “At
žalynas”, kuris iškelia musų 
Lietuviško jaunimo atkaklų pa
siryžimą “išeiti į žmones” ir 
Lietuvių tautą padaryti tiek 
kulturnga kiek kultūringi yra 
Švedai ai’ Holandai. Jaunimas 
savo kelyj sutinka nemaža šal
tų vėjų ir pusnių. To jaunimo 
dalis net pati usnėmis virsta. 
Pavyzdžiui, laikas nuo laiko 
musų laikraščiuose nusiskun
džiama kai kuriais Lietuvos 
valdininkų negeistinais įpro
čiais. Binkis, pavyzdžiui, nu
piešia miesto kilmės “poniutę, 
su pletkais, liežuviais, blogos 
rūšies įpročiais, luominėmis pa
žiūromis”. Jis nuplaka ir ne 
visai lemtą “pseudointeligen- 
tų” (netikrų inteligentų) ap
linką, kuri pasisavino iš mies
to visa kas tėra bloga kavinė
se, salionuose, madų žurnaluo
se, kosmetikos parduotuvėse, 
‘riebių’ pasakaičių žurnaluose.”

Prieš miesčionišką smulku
mą Binkis pakiša Lietuvos kai
mišką tyrumą, sveiką taurumą 
(garbingumą) ir, pabaigoje, 
Atžalyno kaimietis (svarbiau
sias veikalo asmuo) kilnojamas 
ant rankų, apiberiamas gėlėm, 
o miesčioniškumo išperos api
baramos ir apjuokiamos.

Amerikos Lietuviuose mies
čioniškumo maža, nes Ameri
kos gyvenimas išvijo visus ‘po
niškumo’ raugus. Tačiau, daž
nai visokių “parių” darymas, 
atšalimas nuo literatūros ir 
laikraščių skaitymo, nenoras 
eiti į draugijų susirinkimus ir 
imti dalyvumą visuomenės rei
kalus svarstyti yra “miesčio
niškumo” ženklas ir žehklas 
dvasinio rambumo, kurio pas 
Lietuvos kaimietį nekasi. Kai
mietis savo reikalų nepamirš-

APIE PRAĖJUSIĄ JAUNYSTĘ'
O taip norėtųsi dar sugryžti 
Paklaidžioti jaunystės dienose. 
Norėtųsi dar rožėmis pražysti, 
Ir pasvajoti vakaro sutemose.

Bet, kur visa tai dingo?
Kur dienos džiaugsmu žydėje? 
Nūnai širdis jauna sustingo 
Ir žiedai išblaškyti vėjo....

Daug manėme nudirbti,
Daug dirvonų išarti žadėjome. 
Buvo .širdyje ugnies jaunystės,
Bet,, kaip ji praeis — girdėt nenorėjom. 

Šiandiena.... nebėra jau jos....! 
Ir tikėti net nesinori.
Tačiau nepavysi jau dienos, 
Jinai prašvilps kaip meteoras.

Tik vieną akimirką jinai žydėjo, 
Tik sekundą ia džiaugtis leido.
Su liūdesiu ją palydėjom,
Su raukšlėmis ant veido....

Viekšniai. Vyt. Gurklys.

SKAITYMAI

LIETUVOS KARIUOMENĖS 20 
METU SUKAKTĮ MININT

SENKA REKYVOS EŽERAS

(Tęsinys iš pereito nr.)
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III.
LIETUVOS KARIUOMENĖS PIRMIEJI 

PULKAI
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės me

tais, 1918 m. gimusios Kariuomenės pirmutiniais 
pulkais tenka paminėti:

L Marijampolės Pėstir.inkų Pinkas, vado
vaujant Mjr. Motiejūnui, įsikūrė 1919 m. Gruo
džio 24 d.

2. Vilniaus Pėstininkų Pulkas, vadovau
jant Mjr. škoruliui, įsikūrė 1920 m. Kovo 1 d.

3. Kauno Pėstininkų Pulkas, vadovaujant 
Mjr. Saudžiui, įsikūrė 1920 m. Spalių 14 d.

4. Savanorių Pėstininkų Pulkas, vadovau
jant Kapitonui Škirpai, įsikūrė 1920 m. Spalių 
12 d.

5. Baltgudžių Pirmas Pulkas, vadovaujant 
Pulk. Lavrentiejevui, įsikūrė 1918 m. Gruodžio 
1 dierą.

6. Parubežio Pulkas, vadovaujant Plk.-Leit. 
Kubiliunui, įsikūrė 1920 m. Kovo 1 d.

7. Parubežio II Pulkas, vadovaujant Mjr. 
Birontui, įsikūrė 1922 m. Rugsėjo 1 d.

8. Pirmas žemaičių Batalionas, vadovau
jant karininkui Aukštuolaičiui, įsikūrė 1919 m. 
Vasario 4 d.

9. Šiaulių Batalionas (3 Pėstininkų Pulkas) 
vadovaujant karininkui Gudcšiui, įsikūrė 1919 
m. Balandžio 12 d.

10. II Atskiras Batalionas, vadovaujant 
karir.inkui Šalkauskui, įsikūrė 1919 m. Birže
lio 20 d.

11. Atsargos Batalionas, vadovaujant Mjr. 
Škoruliui ir Mjr. štenceliui, įsikūrė 1920 m. Rug
sėjo 1 d.

12. Baltgudžių Batalionas, vadovaujant 
karininkui Getzen, karininkui Martusevičiui, 
Mjr. Ružancov ir Pulk. Uspenskij, įsikūrė 1919 
m. Kovo 11 d.

13. Mokinamasis" Batalionas, vadovaujant 
Mjr. Kaunui, įsikūrė 1920 m. Spalių 1 d.

14. Dragūnų “Geležinio Vilko” Pulkas, va
dovaujant Kpt. Natkevičiui ir. Pulk.-Leit. Ged
gaudui. įsikūrė 1920 m. Sausio 1 d.

15. Mokinamasis Eskadronas, vadovaujant 
Kpt. Austui ir Mjr. Springauskui, įsikūrė 1920 
metais.

17. Amerikos Lietuvių Brigada: 1920 m. 
Balandžio 7 dieną buvo įsakyta Gen.-Lent. Nas
topkai įkurti Amerikos Lietuvių Brigadą, ku
rion butų buvę leista tik iš Amerikos gryžu- 
siems Lietuviams, tarnavusiems USA. kariuo
menėje, bet kad išvengti nesusipratimų su ki-1 
tomis valstybėmis, tos brigados steigimas buvo 
atšauktas.

Paskutiniu laiku pastebėta kad netoli Šiau
lių esantis Rekyvos ežeras pradėjo sekti. Sąry
šyje su ežero nusekimu atsiranda vis didesnis 
pavojus elektros stočiai, kuri kaip tik yra pa
statyta prie ežero ir naudojasi jo vandeniu.

Šiaulių miesto burmistras paskyrė komisi
ją, kuriai pavedė ši dalyką ištirti ir, jei galima, 
vandens sekimą sustabdyti. Pasirodo kad Re
kyvos ežeras kasmet išnuomojamas privatiems 
asmenims, kurie ima vandeni tvenkiniams. Tie 
tvenkiniai kasmet sunaudoja per du milijonu 
kubiškų metru vandens ir dėl to ežeras kasmet 
nusenka maždaug po 29 centimetrų. Numaty
ta netrukus kreiptis j žemės Ūkio Ministeriją 
ir prašyti kad Rekyvos ežeras ateinantiems me
tams nebūtų išnuomojamas.

KUR RUNA DAUGIAU LIETAUS - 
NEW YORKE AR LONDONE?

Ne retai sakoma kad Londonas esąs drėg
niausia Europos vieta, kad dėl to klimatas esąs 
nesveikas ir kt. Amerikiečiai dažnai nusiskun
džia, girdi, Londone daugiau būna lietaus jie 
kaip New Yorke.

Oro žinovai ką kita pasako: Londone, vi
dutiniškai imant, lietaus būna per metus 65 cen
timetrai, o Nevv Yorke 
done 
tus

lyja 
būna

KAIP

109 centimetrai; Lon- 
švelniau ir lygiau, o New Yorke ne
smarkus. ...

BUVO IŠRASTAS RADIUMAS? 

susekta kad fotografijos plokšteles 
tikros mineralu dalys, randamos ura-

Buvo 
veikė tam 
niume; jos veikė plokšteles net tada kai jos bu
vo suvyniotos į juodą popierį. Tyrinėjimai pa
rodė kad tos uraniumo dadelės leidžia spindulius, 
primenančius X spindulius. Prancūzas moksli
ninkas Becųuerel 1896 metais susekė, kartu su 
Prancūzų mokslininko Curie žmona, versmes iš 
kurių gaunami tie paslaptingi spinduliai. Ma
riame Curie ir jos vyras įtarė kad turi būti ki
tas elementas, kuris, kaip ir uraniumas. turi bū
ti radioaktivus. Tą naują elementą jiedu pra
minė poloniam, Mamade Curie tėvynės Lenkijos 
garbei. Vėliau buvo susekta kitas elementas, 
veikęs tokiu pat budu, ir jį pavadino radiumu. 
Mokslininkai nesutinka nuomonėse ar poloniu- 
mas ir radiumas yra du elementai ar tik vienas. 
Tyras radiumas pirmą kartą buvo išskirtas 1919 
metais.

• K INO JOJ E, 
laidotuves žmonės 
rys dėvi kelnes, o

nekuriose vietose eidami Į 
dėvi baltai, o kai kur mote- 
vyrai vilki andarokus.

FANATIZMAS

Chicagoje, socialistų par
tija iškėlė reikalavimą grą
žinti Prancuziiai Amerikos 
Laisvės Stovylą, esančią 
New Yorko uoste, dėl to 
kad jiems nepatinka prem
jero Daladiero valdžia....

Lyg socialistai kur kada 
geriau pasirodė moką val
dyti ir lyg kur ką gero at
siekė.

Galima tikėti ir tokių pa
mišėlių iš kairiųjų tarpo1

kurie nuvažiavę ant salos 
apdrabstys purvais Laisves 
Stovylą. Ją Prancūzija pa
dovanojo Amerikai Įrody
mui draugingumo tos se
nos respubikos naujajai.

ANGLIJOS valdžia pa
galiau nusileido ir sutiko 
grąžint teisę atsisakiusiam 
nuo sosto karaliui, Windso- 
ro kunigaikščiui, gryžti Į 
Angliją su savo Amerikie
te žmona.

/

SVEIKAS IR SUDIEV!
Sveikas rudenio ryteli, 
Atvykai i musų šalį!
Ir sutrumpinai dienelę,
Ir atšaldei mus saulelę.

Štai žiūrėk artojas vienas
Švilpia ardamas rugienas,
Nes jau laukas tuščias likęs, 
Vėjas švilpauja išdykęs....

Sveikas šaltas rudenėli!
Tu pravirkdei debesėli;
Lietus lyja nuo rytelio.
Krinta lapai nuo medelio....

Bet sudievu tau, narsuoli! 
Žiemužėlė nebetoli.
Jau šalna rūsčiai nuskynė
Gražią gėlę paskutinę... .

Vikt. Tatarėlis.

IV.
PULKAI IR JŲ OBALSIAI

Iš aukščiau suminėtų pulkų, batalionų ir 
! įskadronų, mažai jų šiądien yra likę, nes dau

gelis jų buvo perorganizuota ir pavadinta kito
kiais vardais, o kiti buvo likviduoti ir išskirsty
ti į kitus pulkus, kiti buvo performuoti, ir tt. 
Bet bus ne pro šalį pažvelgt į kai kurių likusių 
ir vėliau susiformavusių pulkų obalsius, kuriuos 
jie turi įsirašę savo vėliavose, štai jie:

I Pėstininkų D. L. Kunigaikščio Gedimino i 
Pulkas; obalsis: Tegul Meilė Lietuvos Dega 
Musų širdyse!

II Pėstininkų D. L. K. Gedimino Pulkas; 
obalsis: Tėvynės Meilė Tegul Bus Musų Vadovu!

III Pėstiniifkų Vytauto Didžiojo Pulkas: — 
Tėvynės Laisvę ir Garbę Mes Ginsime!

IV Pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindau
go Pulkas: — Viešpatie, Padėk Mums!

V Pėstininkų D. L. K. Kęstučio Pulkas: — 
Krauju ir Myriu Tėvynę Nelaimėj Vaduosimi

VII Pėstininkų žemaičių Kunigaikščio Bu- 
tigeidžio Pulkas: — Meilė Lietuvos Lai žings
nius Musų Lydi!

VIII Pėstininkų Kauno Kunigaikščio Vaido
to Pulkas: — Drąsa, Ištvermė ir Tėvynės Mei
lė Lai Mums Vadovauja!

IX Pėstinirkų Lietuvos Kunigaikščio Vite- 
nio Pulkas: — Amžiais Lietuvis Už Vilnių Dės 
Galvą Savo!

I Gusarų Lietuvos Etmono Kunigaiščio Jo- j 
aušo Radvilos Pulkas: — Nugalėsim, ar Mir
sim !

II Ulonų Kunigaikštienės Birutės Pulkas:— 
Garbingi Bočių žygiai Lai Bus Mums Gyveni
mo Rodykle!

Kitos dalys ar žemesnio laipsnio pulkai sa
vo obalsius taipgi turi, bet savo vėliavose jų 
nevartoja. V. S. Jokubynas. j

Amerikos Vaikams Lietuviškos

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

Knygynas gavo naujausiu, aiškiu 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele- 
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

“Dirvos” 
mažiems 
men torių 
kurio su
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jj vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Šis

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVKLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams ir

mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

POLKŲ ALBUMAS
A KO R OTONUI

Daugelis vaikų mokinasi groti akordionu, 
bet neturi tam muzikos. Dirvos Knygyne 
galit gauti puikių polkų, kurių dalis yra tos 
pačios ką ir Lietuviai vartoja. Išviso 17 
smagių polkų.

Vietiniams kaina ..................$1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland. OhL



DIRVA 5

(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

XXII.

LIETUVOS GIRIOMIS Į TRAKUS

pa- 
bil- 
įsi-

jis

Klė.bininkių pu- 
Dabar jie aiš- 

taku, kurio ša-

i tolį.
mieguistas paukšte-

Pro medžius pašmė-

PONAS SAGYS ĮSIKIŠO Į NE SAVO REIKA
LĄ IR NE VIETOJE ARGUMENTUOJA Importuotos iš Lietuvos — Tikros

— Vaidilos ims reikalauti manęs, 
bugs jų.

Aliutė nusišypsojo.
— Verčiau sakyk kad vaidilos

TREJOS-DEVYNERIOS
GARSUS IR LIETUVIAMS ŽINOMAS VAISTAS 

Įsigykit sau pakelį tuojau.

dar daugiau, iš jūsų pasiskel- 
bimo kad be jūsų “leidimo” 
niekas negalėjo organizuoti 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos, (šis p. Šagio išsišo
kimas taipgi iškėlė tos sąjun
gos netaktiškus užsimojimus, 
vietoje atsakyti į mano iškel
tas mintis prieš tuos tris vei
kėjus. Ponas Sagys, ir Klin- 
ga, tuoj iššoko su savo pareiš
kimais kad kas nors turėjo ir 
turėtų klausyti jų sąjungos.)

Ne tamsta, p. Sagy, vaikščio
jai į kokias nors įstaigas rei
kalauti pripažinimo atstovauti 
tautininkus, todėl ir neprivalai 
save užtarti ir už kitus atsa
kinėti.

Tamstos antrame straipsne
lyje, pabaigoje, iškilmingas pa
reiškimas kad “ne už pinigus 
dirbame, bet patriotizmo ve
dini, ir dirbame tautinės kultū
ros darbą”, visgi neatsakozdar- 
bams ir žodžiams tų su kuriais 
aš kalbėjausi būdamas Brook- 
lyne. Gal tamsta ir turi ge
rus norus ir tokias mintis, ta
čiau ėmeisi advokatauti tiems 
kurie man pačiam nedvejotinai 
pasakė kad jie įtaria dabarti
nius Vienybės leidėjus viso
kiais kriminališkais nusikalti- 
maiš; kurie atsitako su Vieny- 
biečiais rasti bendrus tautinius 
darbus; kurie save stato aukš
čiau kitų; kurie pašiepia Tau
tinę Tarybą, kam ji Įsikūrė be 
jų “leidimo” ir kam ji skaito
si su Sandariečiais ir su Vieny
bės leidėjais; toliau, nors patys 
vadinasi tautininkais, kaip ir 
tamsta, maišosi Brooklyno ko
munistų (sklokininkų, antros 
komunistų klikos) parengtuose 

^vakaruose; kurie į savo “tau
tinius” parengimus kviečia ko
munistų . atstovus kalbas saky
ti, ir tt. ir tt.

Iš tų tamstos užtariamų as
menų pagiežos prieš dabarti
nius Vienybės leidėjus aiškiai 
matosi kad jie apsivylė jog ne 
jiems Vienybė pateko, ir kam 
dabartiniai jos leidėjai neįsi
leidžia jų tą laikrašti kontro
liuoti.

Man, susirupinusian? Ameri
kos Lietuvių tautinio gyveni
mo eiga, labiau rupi kad Vie
nybė 
o ne 
prieš 
rėjau 
ti,

BrooklynieČių veikėjas p. J. 
Sagys, pabaręs mane už neva 
“advokatavimą” dabartiniams 
Vienybės leidėjams, dėl mano 

j pareiškimo apie tulus Brookly
no asmenis, kurie griežtai už- 

1 sikirto prieš Vienybę ir jos ve- 
1 dejų darbavimąsi, pats pasiėmė 
Į advokatauti Valaičiui, Dr. Ven
ciui ir Klingai, nors nežino kas 
buvo musų asmeniškai kalbėta 
ir diskusuota man atsilankius 
Brooklyne Spalių 16-18 d.

Ponas Sagys 
kos Lietuvyje 
“Atsakymą prie 
nui Karpiui”, iš 
dar aiškiau kad 
no tikros padėties, arba atsisa
ko su ja skaitytis, ir aišku kad 
tie rašinėliai, taikyti man, 
yra ne jo paties bet tų kitų as
menų parašyti, tik jis pasira
šo savo vardą.

Ponas Sagys drąsiai kalba 
už save ir kitus, vartodamas 
“mes to nedarėm, to ncsakėm, 
mes tokie ir tokie geri esam”, 
nors jam niekas nieko nepriki
ša.

Antrame savo straipsnelyje, 
tilpusiame “Amerikos Lietuvy
je”, p. Sagys prikiša man net 
“falsifikaciją” jo “minties ir 
žodžio”.

Tai yra daugiau negu nesą
žininga, jeigu p. Sagys supran
ta ką žodis “falsifikacija” rei
škia.

Pirmame savo rašinėlyje, ku-. 
ris tilpo ir Dirvoje, ir kuriam 
aš daviau paaiškinimus, p. Sa
gys bandė išeiti į girias savo 
privedžiojimais apie Vienybės 
ir Dirvos “bėdas”, kas buvo vi
sai ne vietoje, nes ką gi ben
dro turi Brooklyniškių nesusi
pratimas su Dirvos 
ar 
jo sakinį išbraukiau, 
p. Sagys matomai užsigavo ir 
tą redakcijos privilegiją (tai
syti, trumpinti straipsnius) pa
vadina “falsifikacija”!

Kalbant apie Dirvos padėtį, 
kuria tamsta taip “susirūpi
nęs”, galiu pasakyti jog Dirva 
dar pergyvens tamstą.

Kalbant apie tą jūsų išdidžią 
“Amerikos Lietuvių Sąjungą”, 
prisipažystu, nežinojau kad ji 
egzistuoja ir kad ji tokia dide
le tapo jog net pasikėsina dik
tuoti ką kuris tautininkas vei
kėjas, redaktorius ąr laikraš
tis privalo daryti ir nedaryti. 
Kadangi apie jos egzistavimą 
nežinojau, bereikalo tamsta pa
sigiri mane iš jos “išbraukęs”.

Jeigu jus ten Brooklyne ir 
sutvėrėt tą “Amerikos Lietuvių 
Sąjungą”, aš negyvendamas to
je kolonijoje niekad prie jos 
nebuvau prisirašęs, ir jokios 
tos Brooklyno sąjungos kuopos 
Clevelande niekad nebuvo.

Pagaliau, nenorėčiau prie to
kios sąjungos nei prigulėti, ku
ri pasisavinus iš kur tai visų 
Amerikos Lietuvių vardą, vie
toje jieškoti tikrų, bendrų dar; 
bų kurie išeitų Lietuviams į 
naudą, pasiskelbia save “cenzo
riais”, ir niekeno neįgalioti ir 
neprašyti, drysta sakyti kad 
kas nors turėtų jų pasiklausti 
jei dirba kokius nors savo, nie
ko bendro su jų tikslais, netu
rinčius darbus. /

Jieškant tautinio darbo mu
sų išeivijoje, jo yra daug, ir 
jūsų sąjunga, jeigu norėtų dir
bti, galėtų ineiti į Tautinę Ta
rybą, nes visiems išvien dir
bant daugiau nudirbsime, — 
gu savindamiesi sau teisę bū
ti darbo vadais, o tik kitiems 
trukdyti dirbti.

Kad jus ne j ieškot bendro 
darbo, kad trukdot kitiems jį' 
dirbti, aišku iš jūsų atkaklios 
kovos prieš Vienybės leidėjus,:

ir jis pa-

reikalaus 
musų! — Ji pabrėždama pasakė paskutinį žodį.

— Kodėl “musų”?
— Todėl kad aš jau vaidilutė.... Pagavę 

mane gyvą žemėje palaidotų.
Nors Albrechtas buvo pripratęs prie nuož

mių savo krašto papročių, nors žinojo kad Pran
ciškonai užsisiūdavo maišuose ir liepdavo save 
durnuose laikyti, o budelio kirvis ir laužas bu
vo nusikaltėliams malonė, palyginus su kitomis 
daug baisesnėmis bausmėmis, tačiau su baime 
klausėsi Aliutės pasakojimo.

— Kol gyvas busiu tol tavęs neapleisiu ir 
ginsiu nesigailėdamas savo gyvybės! Ir tu pa
siryžai tokiam žygiui vien tik dėl manęs?!....

Aliutė nieko neatsakė, tik arkliams ramiai 
žingsniuojant priglausė savo galvą prie jauno 
riterio peties.

— Ir kaip tu ramiai pasakei.... lyg mir
ties nebijodama.... Argi tu ištiesų nebijai 
mirties?

— Mirties? — Aliutė pažvelgė Į jį giliu 
žvilgsniu. — Ne.... — pasakė ji išlengvo, lin
guodama galvą, — ne....... Juk mirtis toks
pat gyvenimas.... tiktai lemtesnis. Mes nebi
jome mirties.

— Girdėjau jūsiškiai patys gera valia einą 
Į laužą. Ar tiesa?

— Tiesa. Iškaršusiam, ligotam ir luošam 
žmogui nesmagu gyventi pasaulyje: gresia ba
das, vargas. Daug geriau nueiti į šviesybių 
dievo viešpatiją, i kurią mūsiškiai dažnai savo 
noru eina. Ugnis apvalo visa pikta. Tiktai im
tinius riterius varu tevaro Į laužą.

Albrechtas susimąstęs klausėsi jos. Jis 
karštai tikėjo krikščionių Dievą ir tuo pat, kaip 
ir daugelis jo laukų žmonių, nei kiek neabejojo 
kad esama ir stabmeldžių dievų.

Staiga arkliai straptelėjo ir ėmė ausim kar
pyti. Aliutė nutilo ir apsižvalgė. Pasigirdo 
šnypštimas ir šakų tratėjimas.

Albrechtas pasišiupo kilpinį, ruošdamasis 
atremti nežinomo žvėries puolimą. Įsižiūrėję 
jie pamatė gauruotą stumbro galvą, kurią jis 
laikė panarinęs; žvėris blizgančiom akim žvel
gė į juos.

Įpykęs stumbras būdavo labai pavojingas, 
todėl Albrechtas nuleido kilpini, nenorėdamas 
žvėries erzinti; šiaip-taip jie prajojo pro šalį, 
ir jų pavojingasis kaimynas pasiliko užpakalyje.

— Sakyk, ar jus turit kokius nors įstaty
mus kurie tvarkytų tarpusavio santikius? — pa
klausė po valandėlės Albrechtas.

— O jus ar turite?
— Mes turime.
— Neturite nei jus įstatymų, — tarė Aliu- 

— Jeigu butų įstatymai tai tavo tautiečiai

parašė Ameri- 
(Lapkr. 26), 

Atsakymo Po- 
kurio pasidaro 
p. Sagys neži

“stipria” 
“silpna” padėtimi, todėl tą 

Dėl to

Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
liai priimami mažiems užsakymams.

Kaina 25c. Į kitus miestus 30c.

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

LENKU MINISTRAS 
APIE SUSIARTINIMĄ 

SU LIETUVA

KIBIRKŠTYS
Ilgai lėkė jie tiesiai pirmyn; vėjas tik švil

pė pro ausis. Albrechtas neapsakomai jautėsi 
esąs laimingas.

Kelią dengė tiršta migla. Aliutė dairėsi į 
dešinę. Netrukus pasirodė iškėlė, kurią prajo
ję, pabėgėliai pajojėjo dar valandėlę laiko. Pas
kui Aliutė sulaikė savo arklį ir vikriai nuo jo 
nušoko.

— Dabar atgal! — pasakė ji. — Mes savo 
kelią jau prajojom. Aprišk arklių nagas.... 

Kodėl?
— Kad neatsektų pėdomis, kur mes pasu

kom. Aš tyčia praleidau kelelį.
Albrechtas nušoko nuo arklio ir, suplėšęs 

savo sagočių, dryskalais ir žole aprišo arklių 
nagas. Pakėlęs Aliutę į balną, vikriai šoko ant 
arklio ir pasuko į paliktą keliuką. Arkliai bė- 
go nebetauškėdami.

— Anuo keliu mus vysis, — tarė Aliutė.
Staiga ji pasvirdėjo, sutempdama pava

džius; jos arklys tik tik nepavirto, užkliuvęs už 
kelmo.

— Atsargiau reikia. .. . čia pavojinga....
Po to arkliai vėl ristele bėgo. Juodos miš

ko sienos, rodos, dar labiau susiglaudė ir 
aukštėjo. Albrechtui atrodė kad kas juos 
dėdamas ir rėkaudamas atsiveja. Geriau 
klausęs, nieko įtartina negirdėjo.

— Ar ginklų tu pačiupai? — paklausė 
pusbalsiu mergaitės.

— Kaip gi.... du peiliu ir kilpinį su strė- 
lomis. .. . Pažiūrėk už savo balno.

Albrechtas tuoj vieną peilį užsikišo už juo
stos, o antrą padavė Aliutei.

— Negreit teprireiks, — lyg atsakydama i 
jo mintis, tarė Aliutė: — anksčiau kaip prašvi
tus tavęs nepasiges. Niekam ,mei į galvą ne
ateis kad tu į Lietuvos gilumą'pasprukai.

— Bet juk ir tavęs pasiges! Tikrai visais 
keliais išsiųs vytis.... O ar žinai kelią į Tra
kus?

— Ne. .. . žinau tik kad ketvirtadalio ra
to reik laikytis nuo saulėtekio.

Dangus išlėto ėmė rausti, 
šų liemens buvo aiškiai matomi, 
kiai įžiūrėjo kad joja apžėlusiu 
limis buvo kelmų ir krūmų.

, Albrechtas pažvelgė į savo kelionės drau
gę. Ji buvo truputį pablyškus: susijaudinimas 
ir nemiegota naktis, matyt, paveikė į ją, tačiau 
nuvargus neatrodė. Ji tiesiai sėdėjo balne ir 
melsvom savo akim žvelgė

Ankstybas, matyt, dar 
lis čirškėjo krūme.

Kelias pasuko į slėnį,
žavo melsva vingiuota juosta.

— Upė, — tarė Aliutė.
Jokio tilto nebuvo, todėl Albrechtas jojo 

pakraščiu, j ieškodamas brastos, tačiau rusvas 
vanduo visur atrodė vienodo gilumo. Visa upė 
garavo; jos paviršiuje pliaukšėjo žuvys, dary
damos vandenyje ratilus. Anapus upės traukė
si balos, taip pat migla, apklotos.

Kol Albrechtas gryžo, Aliutė, jo laukdama. | 
girdė savo arklį. Albrechtas, pagirdęs savąjį,! 
pirmutinis įpuškėjo j vandenį. Jo arklys su
knarkė, paskui panėrė, ir Albrechtą iki juostos 
pamerkė į vandenį.

— Buk atsargi. .. . čia sietuva. ... — rik
telėjo atsigryžęs Albrechtas.

Aliutė rietė kiek galėdama kojas, o jos ar
klys, kaklą ištempęs ir šnerves išpūtęs, plaukė.

Stovint krante, vanduo atrodė šaltas, ta
čiau ištikro buvo drungnas. Kai išplaukė lai
mingai Aliutės arklys, Albrechtas ėmė praustis. 
Nuo abiejų raitelių vanduo čiurkšliu tekėjo. 
Purtėsi ir jų arkliai. Albrechtas nuėmė arklių 
apavus ir įmurdė į pelkę, kad nei žymės neliktų 
kur jų jota.

Patekėjus saulė sausino slapukus, kurie vei
kiai Įjojo į Žalgirį, labai klaikų ir tankų. Žemę 
dengė storas sausų skujų sluogsnis. Joti teko 
vienam paskui antrą. Iš po arklių kojų pakil
davo didelės, pilkos jerubės ir, Įvasnojusios ) 
pušį, atsitūpdavo ant stavario. Albrechtas la-, 
bai norėjo jų pašaudyti, tačiau, nenorėdamas 
gaišuoti, neėmė nei į rankas kilpinio.

Jų aptarimu, Palanga liko toli užpakalyje, 
tačiau Aliutė vis skubėjo, neduodama arkliams 
poilsio. Albrechtas buvo visai gerai nusiteikęs 
ir nebejautė jokio pavojaus. Tiktai viena min
tis nedavė jam ramybės.

— Jei nepriimtų mus Kęstutis, kur tada 
dingtume? — paklausė jis Aliutę.

Mergelė papurtė galvą.
— Priims!

tė. 
nedarytų mums tokių nedorybių kaip dabar.

— Nieko nepadarysi — karas, .— mėgino 
teisintis Albrechtas. — Juk ir Lietuviai ne ge
resni. .. .

— Tai kam dar riteriai giriasi einą mus 
mokyti? Ir ko jie mus moko?

— Tikybos.... krikščionybės. .. .
— Mes turim savo tikybą, — atkirto Aliu

tė, ir jos akys sublizgėjo: — mes mylime savo 
dievus, su kuriais musų sentėviai santarvėje ir 
laimėje gyveno. Mes neverčiame nieko musų 
dievus tikėti, kodėl gi mus verčia svetimus die
vus garbinti? Dievai patys pajiegs save apgin
ti ir be kalavijo pagalbos: juk jie valdo žaibus, 
perkūnus ir kitokias jiegas. Taviškiai .savo ka
lavijais neša kryžių ir liepia jį mylėti, tačiau 
kur kryžiai pasirodo ten pasipila ašarų ir krau
jo upeliai. Mes nežudome vieni kitų, o krivis 
mums pasakojo kad jūsų krašte ir saviškių 
kraujas liejamas. Blogi jūsų įstatymai kad jie 
nerodo kaip žmonėms gyventi reikia, bet rodo 
tik kaip reikia jie bausti!

Būdamas menkas tikybos žinovas, Albrech- 
nesugebėjo nuginčyti tvirtai tikinčios Aliu- 

Neveltui senasis krivis palankiai žiurėjo i
tas
tės.
jauną gražuolę ir daug tikėjosi iš jos sulaukti. 
Tačiau jis apsigylė... .

Jurą, vaidilutes ir Praurimės šventovę su 
senu kriviu atsiminė ji, ir traški kalba sustin
go jos lupose.

(Bus daugiau)

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.

KAINA su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

‘6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

ne-

kaip laikraštis gyvuotų, 
jūsų kelių klika dirbanti 
Vienybę, todėl aš ir tu- 
prieš tą kliką pasireikš- 

kad visuomenė žinotų jog 
ne jus esat Brooklyno tautinio 
gyvenimo vadai, bet tie kurie 
sisnietę apie Vienybę.

Ponui Sagiui, kaipo eiliniam 
veikėjus, taip pat labiau turėtų 
rūpėti kad visuomeninė įstai
ga, laikraštis gyvuotų, o ne 
tarptų klikos, kurios viešame 
gyvenime yra kenksmingos.

Su tais mano įvardintais as
menimis aš kalbėjau kelias va
landas laiko, manydamas kad 
jie kame nors klysta ir po išsi
kalbėjimo pakeis nuomonę. Bet 
jų nusistatyme pasirodė toks 
užsikirtimas ir pagieža prieš 
Vienybės leidėjus, jog apsivy
lęs tais savo draugais, turėjau 
viešai pasakyti kad tokia jų 
kryptis yra kenksminga visam 
musų tautiniam gyvenimui.

Kadangi šie musų pasiaiški
nimai buvo daugiau asmeninio 
pobūdžio, ne principiniai, šiuo
mi iš savo pusės diskusijas bai
giu. K. S. Karpius.
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KAUNAS (LA). — Buvęs 
Lenkijos premjeras, o dabarti
niu metu darbo ir socialinės 
apsaugos ministras M. Z. Kos- 
cialkowski, savo priešrinkimi
nėje kalboje Trakuose iškėlė 
jo nuomone, ateities rolę, kaip 
to miesto istorinę reikšmę ir, 
tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Tarp kita ko Kosicalkovvskis 
sako: “Prašau neužmiršti kad 
šituose štai rūmuose vyko di
džios istorinės permainos, ne 
tik Didžios Lietuvos Kunigaik
štijos, bet ir Rzeczpospolitos, 
kad šituose, būtent Trakų rū
muose, mirė Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Vytautas, kuris 
tikrai buvo didis kaip žmogus, 
kaip vadas, kaip didvyris, buvo 
visų gerbiamas anuo metu ir 
yra tinkamai vertinamas isto
rijos šiądien.”

Toliau ministras Koscialkovv- 
skis taip apibudina geografinę 
Trakų reikšmę šiuo metu:

“Trakai yra beveik ant Kau
no-Vilniaus linijos ašies. Da-! 
bar statome didelį plentą, jun
giantį Lenkijos Respubliką su 
Lietuvos Valstybe, šiais me
tais buvo užmiršti ginčai, už
miršti seni nesusipratimai. Abi 
valstybės užmezgė viena su ki
ta reikiamus kaimyninius san
tikius. Kelias Kaunas-Vilnius 
jungia Lenkiją ir Lietuvą. Tas 
kelias eina čia pat pro Trakus. 
Be tų dešimčių ir šimtų tuks- 
stančių Lenkijos piliečių kurie 
vyks j Trakus, kaip į vieną gra
žiausių turistinių vietų, Į tą 
Vytauto Didžiojo miestą, taip 
pat plauks į Vilnių, užsuks čia 
pas jus Lietuviai iš Lietuvos. 
Norėčiau kad jų čia kuodau- 
giausia atvyktų, kad Trakai 
taptų tiltas tarp Kauno ir Vil
niaus, tarp Lietuvos ir Lenki
jos, — tiltu per kuvį pasiektu
me amžino ir nuoširdaus drau
giškumo, kurs padėtų abiem 
valstybėm stiprėti ir klestėti."

Toliau ministras Koscial- 
kovvskis palinkėjo Trakiečiams 
kad jie turėtų malonumą atlik
ti tą vaidmenį ryšio tarp dvie
jų tautų, gyvendami “gražiau
sioje iš gražių vietų.”

• PACIFIKAS arba Didysis 
Okeanas yra toks didelis kad 
jo plotas sudaro tiek kiek išvi
so yra žemyno ant musu že
mės skritulio.

VIENYBĖ pasipiktino taip 
vadinamais “šimtaprocentiniais 
tautininkais”, kurie nenori pri
pažinti teisės kitiems kalbėti 
tautininkų vardu, kurie nėra 
Lietuvių Sąjungoje, bet man
dagiai nutylėjo apie sandarie- 
čius, kurie irgi nepripažysta 
teisės kitiems kurie nėra San
daroje, kalbėti tautiniais rei
kalais kaip tik Sandarai.

KADANGI kaip Sąjungiečiai 
taip ir Sandariečiai tautinėje 
srovėje yra paskiros menkos 
mažumos tai jie savindamiesi 
tą autoritetą kad tik jie vieni 
yra teisėti kalbėti vienokiu ar 
kitokiu tautiniu reikalu, skal
do tautinę srovę ir silpnina jos 
veikimą tautinėje dirvoje.

JEIGU mes turime vieną 
mažą dalelę tautinės srovės A. 
L. T. Sandaroje ir kitą mažą 
dalelę Lietuvių Sąjungoje tai 
mes turime turėti” vieną auto
ritetą, į kurį sutilptų visi tau
tinės srovės Lietuviai, kartu 
Sandariečiai ir Sąjungiečiai, ir 
tam autoritetui privalome pri
pažinti teisę kalbėti visų tauti
nės srovės Lietuvių vardu.

Tuo autoritetu kaip tik ir 
yra Amerikos Lietuviu Tautinė 
Taryba, arba kitaip sakant 
tautininku federacija.

TAIGI, vieton ginčytis ir tą
sytis kam priklauso teisė kal
bėti tautininkų vardu, spieski- 
mes visi į Tautinę Tarybą, pa
silikdami sau lokales teises, 
pripažindami tą autoritetą Ta
rybai ir stiprinkime tautinę 
srovę jos kovoje prieš raudo
nųjų bendrą frontą, kuris kaip 
kokis kirminas graužia tauti
nės srovės šaknis norėdamas 
sunaikinti tautinę srovę 
ką kas tik yra tautiška 
vių tarpe.

li' vis- 
Lietu-

iš vie-MES SPIESDAMIESI
nos pusės radikališkesni tauti
ninkai Į Sandarą, konservati- 
viškesni Į Sąjungą ir ineida- 
mi į Tautinę Tarybą, kuri su
ima į save ir kitas tautines or
ganizacijas, kuopas ir klubus, 
sucementuosim tautinę srovę, 
kurią jokios raudonųjų bendra- 
frontininkų kanuolės negalės 
suskaldyti. Prie to, mes ir 
bendrafrontininkus sunaikinsi
me ir tautininkai tada trium
fuos visur ir visuomet.

i šalį visus tauti- 
esančius nesusi- 

padavę vieni ki-

MESKIME
nėję srovėje 
pratimus ir 
tiems tautiniai brolišką ranką 
eikime į vienybę prieš bendrą 
priešą, o kur vienybė ten ga
lybė.

Lai gyvuoja tautinė vienybė 
visu tautiniu baru.

Nauja graži gyvenamų namų statyba Klaipėdoje. Murinę 
statyba taip pat plečiama ir visoje Lietuvoje. Tsb.

PONUI KARPIUI palietus 
tam tikrą dalį tautininkų, pir
mutinis atsiliepė p. J. Sagys, 
kurio straipsnį sukapojo Kar
pius savo atsakymais. Nors 
išdalies ir šiurkštokas buvo pa
sikalbėjimas, tačiau tegul tas 
naši kalbėjimas neatveria nau
jų žaizdų tautiniame kūne.

Titnagas.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis, Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistine

1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 1 dienas savaitėje.



PINIGAI

AUKOS DARŽELIUI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija, iš Chicagos, prisiun
tė per Dirva Lietuvių Darže
liui $5.00.

SCENOS KOSTIUMAI
Užlaikom didžiausią gausybę kos
tiumų tarp New Yorko ir Chica
gos, visokių periodų: Romėnų,. 
Žydų, Saracėnų, Rococo, etc. Vi
sokių šalių kariškų uniformų, ir 
pasiuvame tokias kurių pas mus 
nesiranda. (3)

K R A U S E 
THEATRICAL COSTUMES

1025 Chester Avenue. viršuje 
CLEVELAND. OHIO

J LIETUVĄ

Kalėdų Dovanoms 
Jūsų giminėms greičiausia 
nueina per Dirvos Agentūrą

Skautų Dalis
Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. Jurgelis

AKRON, ŪHIO ĮVAIRUS UŽSIĖMIMAI VALGOMAJAME 
REIKALAUJA DAUGIAU ŠVIESOS

AUTO TAISYMAS
Pataisysim jūsų auto žema kaina 
ir darbas bus atsakantis. Atye- 
žam sugadintus automobilius, pa- 
keičiam aliejų ir naudojam anti- 

Atliekam visokį sulieji- 
Turim daug Lietuvių 
Kreipkitės ir jus.

STREET GARAGE 
E. 79th Street 

(49)

DABAR PATS LAIKAS 
SIŲSTI.

Kreipkitės tuojau Į

“Juo blogesnė padėtis, juo drąsiau pirmyn.” 
(Fridrichas Didysis).

¥
tuomet tegul kreipiamasi į 
skautų vadiją, bet tik ne pa
skiram skautui ar keliems su
sitarus duoti pasižadėjimą ir 
veikti pagal savo norą ar gar
bę. Daugelį kartų pastebėta 
kad skautai neina skautiškon 
sueigon, bet neboję eina kitur. 

Tat, broliai skautai ir sesės 
skautės, atsiminkite savo tie
siogines pareigas, kad pirmas 
jūsų uždavinys tai skautiški 
reikalai. Nevykindami juos, 
nebusite tikri skautai ir musų 
veikimas be tvirtos drausmės 
neis pirmyn.

•f *

TREČIAS SKAUTU 
ĮSTATAS

i

freeze. 
mo darbą, 
kustomerių.

E. 79TH
1238

O. Tullar, Mgr.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.

Cleveland. Ohio

Groseriai — Tabakas
PIRKIT GROSERIUS, CIGARUS, 
TABAKA, SALDAINIUS ir savo 
kaimyniškos krautuvės.

LINKIME JUMS LINKSMU 
KALĖDŲ IR LAIMINGU 

NAUJU METU

DIDELĖ VAISTINĖ
Atneškit pas mus savo gydytojų 
receptus, gausit gera kaina. Be 
to, parduodam cigarus, toiletinius 
dalykus ir visokias dovanas tin
kamus šventėms.

ANDREW A. YEAGER
Vaistininkas Lietuvių Kolonijoje

6602 ĮVADE PARK AVĖ.
HEnderson 2579

JJIPPODROMJ]

ge-

pa-

Ja-

MAJAR CONFĖCTIONERY
1370 East 65th Street

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS i

MARY’S GAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Rengia linksmas savo įkur
tuves su skania vakariene 

šeši. Lapkr.-Nov. 26 
Kviečiami atsilankyti susi
pažinti su mumis, ir pasi
matyti čia su savo draugais.

7001 ĮVADE PARK AVĖ.
Sav. Macyauskas.

ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA.
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTES

ženkiukai Įvyniojimai
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSIT 

NUOLAIDĄ KALĖDI
NIAMS DAIKTAMS.

Deike’s
8311 Superior Avė.

Atdara kas vakaras iki Kalėdų.

D. D. HASKELL
J e w e 1 e r

Perka seną auksą ir sidabrą 
moka gerą kainą.
džių ir ' " Z 
žiedų perdėjimas.

ŠVENTĖMS DOVANAS 
LAIKOM TŲ KURIE 

RENKA.
zlddison Avenue 

Kampas Wade Park Avė. 
Endicott 2696

ir
Taipgi laikro- 

laikrodėlių taisymas ir

PA
RA SI-

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs Western Reserve 
Universitetą ir esu geros rūšies 
gydytojas, ne
Gydau beveik visas ligas, 
tikuoju jau
Room 206

10111
Valandos:

Penktad. 2-4 ir 7-8. 
Telef. CEdar 8411.

koks šundaktaris. 
Prak- 

40 metų. (47)
Heather Building 

EUCLID AVĖ. 
Pirmad., Trečiad. ir

Dvi Kaimyniškos

MAISTO
PARDUOTUVES

SKAUTAS IR SKAUTĖ NAU
DINGI ARTIMIESIEMS

Gerai išauklėtas žmogus gy
venime yra naudingas. Gyve
nime atsitinka kad vienas ar
ba kitas patarnavimas naudin
gas kito patarnavimui.

Skautybė tai auklėjimo mo
kykla. Jau pirmuoju ir an
truoju įstatu skautams nuro
dyta būti teisiu ir ištikimu 
Dievui ir Tėvynei. Dabar gi 

i šiuo trečiu įstatu skautai turi 
i būti naudingi ir padėti arti
miesiems.

Kaip skautai gali būti nau
dingi, kam ir kuriuo atžvilgiu 
jie gali padėti artimiesiems?

Pirmiausia, tai skautai uni
formoj, savo slipso gale, kiek
vieną dieną turi užsimezgę 
mazgelį ir jį atmezga tik vaka
re einant gulti, šis mazgelis 
tai prisiminimas padarymui 
ro darbelio.

Antra, skautai turi šūkį 
“Budėk!” kuriuo pasirengę 
dėti.

Taigi, trečiuoju skautų įsta- 
j tymu, skautas yra naudingas 
I žmonėms ir visam gamtos gro- 
1 žiui.

Juk tau malonu kai paukš
telis prie tavo lango čiulba, 

j Tat ar tau jo negaila kai žiemą 
šalčiui ir pusnims užėjus jis 
lesti ir gerti neturi? Skautai 
paukštelį myli ir žiemą jam 
padeda.

Gera vasarą medžių pavėsy
je sėdėti, dar sveikiau ir malo
niau žydinčių žiedų kvapsniu 
kvėpuoti. Tat ar ne tavo par
eiga, kaip gamtos draugui, ne- 
klaužadus nuo medelių laužy
mo ir žiedų skynimo sudraus- 

' ti ? Tau taip pat nepridera ša
kas laužyti be reikalo ir žie
dus skinti, jie nuvys, o nuvy
tusius vėliau numesi.

Ar ne tavo pareiga seneliui 
l sunkiai nešančiam padėti, gat- 
vekaryje senesniam vietą už
leisti ir nežinančiam kelią pa- 

1 rodyti ?
Daug ir įvairiuose atsitiki

muose skautas ir skautė yra 
pasiruošę kitų patarnavimui už 
tai neimant užmokesnio ir ne
laukiant padėkos. Skautai at
likę darbą pasišalina, pasilik
dami savo širdyse viltį kad 
trečiasis įstatas yra vykina
mas, ir mazgelis vakare atri- 
šamas.

šiuos visus mažesnius darbe
lius skautai sulyg savo gero 
išauklėjimo vykina.

Bet ątsitinka kad darbui, ku
ris neineina į paprastą vieninį 
darbą, reikalinga jau ne vieno 
bet kelių patarnavimo apribo
tam laikui. Tuomet skautai be 
savo vadų leidimo ar atsiklau- 
simo negali vykinti.

Jeigu kokiam vaidinimui ar
ba kitam kokiam aptarnavimui 
reikalinga yra skautų grupė,

“Angels With Dirty 
Faces”

šiuo vardu drama buvo' ro
doma Hippodrome Theatre vi
są savaitę laiko, ir palikta dar 
kitai savaitei.

Vadovaujamas roles turi
mes Cagney ir Pat O’Brien, ir 
vaizduoja gyvenimą dviejų vai
kų, kurie užauga skurdžių da
lyje kartu. Vienas iš jų pa
virsta gangsteriu, o antras iš
eina Į kunigus. Jiedu susitin
ka po eilės metų nesimatymo, 
ir tarp jų atsinaujina draugiš
kumo ryšiai dar labiau negu 
buvo. Filmos liūdna pabaiga 
priveda prie susijaudinimo ir 
pamokinimo, ši filmą sukėlė 
viso Clevelando susidomėjimą.

50 rankų darbo Cigarų 
už $1.00

PYPKEI TABAKAS, 
švelnus, 50c sv.

TURKIŠKAS MIšINIS 
Tabakas Cigaretams 

pusė 'Svaro 50c.
Turime daug visokio 

išdirbinio pypkių.
Užsakymus į kitus miestus 
siunčiam paštu. <

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario Street 

Cleveland, Ohio.

; iš-
(50)

MOTERIŠKU RŪBU 
PARDUOTUVĖ

Pirkit krautuvėje kuri turi Eu- ' 
ropinę atmosferą ir kur Euro
piečiai jums patarnaus. Musų 
skrybėlės ir suknios yra ne tik 
Amerikoniškos bet ir Europi
nės. Pažiūrėkit kokios žemos 
kainos. Taipgi turime visokių 
namams papuošalų įvairų pasi
rinkimą. (50)

MIGDAL’S MILLINERY 
and DRESS SHOPPE
1191 E. 79th Street

Smulkios Žinutes
Pas savo tėvus A. Bernotavi- 

čius lankėsi jų sūnūs Antanas, 
vaistininkas, kuris tarnauja 
didelėje vaistų kompanijoje 
Cincinnati, O. Su juo kartu 
atsilankė ir jauniausias sūnūs, 
Alfonsas, kuris jau paskutinį 
metą baigia mokytis Ada Uni
versitete. Jis taipgi studijuo
ja vaistininkystę. Abu sunai 
trumpai paviešėję apleido Ak- 
roną.

šymet Lietuviai jaunuoliai 
lanko Akrono Universitetą šie: 
A. Krivickas, antras metas, o 
šj rudenį pradėjo lankyti A. 
Kazlauskas, 
nės sūnūs, 
Razokas. 
lanko šie 
kas ir Z.

Biznio kolegiją lanko p-lės 
A. Rokaitė, Gaškaitė ir Glins- 
kajtė. Jos netrukus baigs sa
vo kursus.

P-lė V. Puišytė dirba banko 
raštinėje, šiomis dienomis ji 
gavo paaukštinimą su pakėli
mu mokesčio. V. Slivinskaitė 
dirba susisiekimo kompanijos 
raštinėje, B. Baublytė dirba 
Goodrich gumų dirbtuvės raš
tinėje, Marė Krikščiukaitytė 
Goodyear gumų dirbtuvės raš
tinėje. Jos visos yra baigusios 
biznio kolegijas.

Inž. F. Rokus pasekmingai 
darbuojasi savo šakoje kom
panijoj raštinėje; Inž. Sketris, 
kuris dirbo Firestone gumų 
dirbtuvėje, tapo paaukštintas 
ir už gerą savo darbuotę tapo 
pasiųstas į tos pačios kompani
jos dirbtuvę į Mass. valstiją 
užvaizdos pareigoms.

K. Prospaliauskas dirba prie 
geležies išdirbystės raštinės, 
Barbertone. V. Darulis pasek
mingai mokytojauja miesto 
mokykloje. Visi šie jaunuoliai 
yra pavyzdingai išauklėti, do- 
riai užsilaiko, tik deja, Lietu
viškoje dirvoje jiems nėra jo
kio darbo ir jie nedirba.

Stasys Alekna, jaunuolis, 
dirba federalės valdžios darbą, 
pašte prie laiškų išnešiojimo. 
Jo žmona yra Clevelandietė, 
žinoma Adelė Rakauskaitė. Ji 
Akrone darbuojasi SLA. 354 
kuopoje už raštininkę.

P-lė A. Kupriutė yra rašti
ninkė SLA. 198 kuopoje.

Malonu kari čia augusios 
Lietuvaitės darbuojasi organi
zacijose, užima jų valdybose 
vietas.

Tarp blogų žmonių, turime 
Akrone ir gan gerų, kaip iš se
nų taip ir iš jaunuolių Lietu
vių.

Pas V. Kubilių ir brolį Kazį 
Bartkų lankėsi senas Dirvos 
skaitytojas A. Bartkus su žmo
na. Trumpai paviešėję gry- 
žo į Clevelandą. Kalnas.

Onos Kazlauskie- 
p. Trumpaitis ir 

Toledo Universitetą 
Akroniečiai: V. Stu- 
Vasiliauskas.

užbaigia, “kadangi tokis didelis vi
sokių reikalų atlikimas valgomaja
me kambaryje einasi, jo apšvietimas 
reikalauja rimto susirūpinimo, nes 
reikia atsižvelgti į šeimos narių 
akių įtempimo pavojų.”

W. 
na- 

kal-

Kada valgomasis kambarys nėra 
valgomasis ?

“Daugiausia laiko”, sako E. 
Commery, šalyje pasižymėjęs 
mų apšvietimo žinovas, kuris
bėjo Clevelando Namų Apšvietimo 
Forumo nariams, “virš 'pusė šeimų 
Clevelando namuose naudoja valgo
mojo kambario stalą skaitymui, stu
dijavimui ir rašymui, kaip ir val- 
gymui.”

Rytiniai laikraščiai skaitomi ant 
to stalo geriant kavą, studentai 
naudoja jį atlikimui savo naminių 
užduočių, vaikai atlieka įvairius 
savo žaislus, ir suaugusieji naudo
ja tą stalą kortavimui ir daugybei 
kitu reikalų.

Taip tai valgomasis kambarys 
yra daugiau negu valgomasis, ir 
tie asmenys kurie tuo kambariu 
naudojasi privalo rūpintis prižiūrė
jimu savo akių kaip jie daro kituo
se kambariuose kuomet atlieka dar
bą kur reikia artimo matymo.

“Atsakanti šviesa kuri yra lais
va nuo žėrėjimo ir yra tinkamai iš
plėsta yra svarbi jeigu skaitymas 
ar studijavimas reikia atlikti akių 
įtempimu”, sako p. Commery.

Kalbėdamas vėl apie daugybę 
kasdieninių dalykų' kurie atliekami 
valgomame, kambaryj?, p. Commery

■ITLU.
■
I
I

■
■
■

■

C.

Valgomajam kambariui yra ati
tinkami apšvietimo įrengimai, tokie 
kurių vienas parodoma šiame at
vaizde, kurie apsaugoja akis nuo 
žėrėjančios šviesos, ir šviesą teikia 
reikalingu kiekiu tinkamai išsklai
dytą.

f
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E V A’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

•♦

::

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

EVA PETRAITIS

šias Kalėdas
Duokit

ELEKTRIŠKAS
DOVANAS

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui i figonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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_ IŠPARDAVIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

PYTIIIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

rūšies 
maisto 

priei- 
grose-

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai. .

Visokių geriausios 
mėsiški ir kitokį 
dalykai parsiduoda 
narna kaina. Visoki
riai. Duodam išsimokėji- 
mu jeigu norit pas mus 
prekiauti. Lietuvių apgy
ventoje srityje abi musų 
krautuvės.

Food & Meat Market
7400 Wade Park Avė.
6612 Wade Park Avė.

CEdar 0765 Reg. Optician

A. T. HUETER
D I A M O N D S

Žymiausia Rytiniame Krašte 
Brangmenų Parduotuvė 

Musų brangmenų krautuvėje ra
sit įvairių Kalėdų reikmenų to
kių kaip stalinių sidabrinių daly
kų, laikrodėlių, laikrodžių, dei
mantų ir kitų reikmenų nebran
gia kaina. Taipgi optiškas dar
bas ir laikrodžių taisymas.

8513 Superior Avenue

MOTERIŲ DALYKŲ 
KRAUTUVĖ

Daugelis žmonių gerėjasi mu
sų puikiomis prekėmis išdėto
mis languose, ir randa čia ge- 
riausį pasirinkimą moteriškų 
apatinių, puošmenų ir kojinių. 
Užlaikome puikias sunkias, ge
ras kojines, prijuostes ir kitas 
moteriškas reikmenis. (50)

x FRANCENE’S LINGERIE 
and HOSIERY

1513 East 55th Street
Frances Grdanc Mollie Budie 

savininkės.

K O N O
Radio & Electric Service 

Nauji ir Naudoti Radios 
Naudoti Radios $4.95 ir auk.

Rūšis ir Patarnavimas Pilnai 
Garantuojama.

7313 Wade Park Avė. 
Phone HEnderson 2579

i Saitam Orui Rūbą

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

Šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

KOSTIUMAI
Išnuomojame puikius tuxedo rū
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmenis už mažą kainą. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų prireikus kreipkitės į įpus.
Kreipkitės į mus. (48)

DRESS SUIT RENTAL CO.
235 The Old Arcade

Geo. H. Schwane, Mgr. 
Main 6856. Cleveland.

Muzikos Krautuvė
Pilnas pasirinkimas radio ir mu
zikos instrumentų. Akordionai 
nupiginta kaina. Mokinam vi
sais instrumetais groti. (51)
HOEDL’S MUSIC STORE 

7412 St. Clair Avenue

LAIKRODININKAS
Taisau ir parduodu Ku-ku laikro
džius; per 50 metų užsiimu tai-’ 
symu visokių laikrodžių ir laik
rodėlių už žemą kainą. (3)
Wade Park Clock Repairing 
8131 Wade Park Av. CE 1827.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St. 1
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Reikia Jums
| ANGLIES? I
= UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos = 
E visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku, =

Anna Pongonis
= 1076 East 78th Street |
E Telefonas ENdicott 2562 =
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

THE STONEMAN CO
Plumbing Supplies 

Hardware and Paints
Didžiausia geležinių daiktų ir na
mams reikmenų parduotuvė, ma
liavos, lempos, indai, elektriški 
dalykai ir reikmenys. Kainos 
mos. Musų išdirbtas vardas 
tikrina jums geriausias prekes 
tiniame miesto krašte.

7110 Superior Avė. 
I’hone HEnderson 1759

VYRAMS Sveteriai, susegami 
ir užsimaunami su ziperiu, 

$ | .95 *r aukščiau

VYRAMS žieminiai šilti apti- 
niai, Union Suits, stori 97c ir aukščiau

VYRAMS šilkiniai ir Vilnoniai 
kakliniai, Mufflers n .00 ir aukščiau

VAIKAMS Sveteriai «1

VYRAMS Rudi Suade stiprus 
Zipper žaketai

$3-45 '
VYRAMS Flanelinės pažamos 

susegamos ar užsimaunamos 
$|.00

VYRAMS Suėdė Marškiniai, 
įvairiose skirtingose spalvose 

97c
VAIKAMS Vilnonės Kepurės

48c
že- 
už- 
ry-

FA\/ IZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu T\V 17 A T
17 1 lY/Y 1 už 10 centy ir aukščiau U 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles i prekes.

JŪSŲ SKAUSMAI 
TUOJAU IŠNYKS

Musų vaistai gydo Arthritis, Ne- 
uritis, Sciatica, Lumbago, Reu
matizmą ir Gout. Paimkit vais
tus už $4, susidedančius iš 3 bon- 
kų, ir už 5 savaičių pamatysit 
pasekmes.

RHEUMATOX CO. Ltd.
253 OLD ARCADE CLEVELAND 

Tel. MAin 1433

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
Jllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini’:

| Ateina Kalėdosi

ECOMONY Lunį p 6.75

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas <eriausia anglis ką galima gauti 9.25

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono_______
Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros 8.25
Blue Diamond perą anglis furnasui arba pečiui ........... 8.25
ĮVEST VIRGINIA Lump 7 9K 

KOME R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

I
f

Dovanos Tėvui, Motinai, Broliui, Seserei, 
Mylimajai, ir šiaip visoki graždaikčiai:

Laikrodžiai, Laikrodėliai, Asmeniški Papuo
šalai, Rašomos Plunksnos, Staliniai Setai, 
ir visa gausybė kitokių prekių prieinama 

kaina, kokia galit gauti tik pas mus.

KALĖDOMS UŽPIRKTUS DAIKTUS PA
LAIKOME IKI ŠVENČIŲ

I. S AMAS JEWELBY
6704 Superior Avenue

.llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllilllllllIIlllllllllllllllli*



DIRVA

LIETUVOS MIESTELIAI i
: MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOSž_ f i

LIETUVOS CUK
RAUS FABRIKAI 

PRADĖJO 
DARBĄ

GI I? ŽI) U TOS K ALNA S
Garsi musų Lietuva yra savo 

istorinėmis vietomis. Kad ir 
nedidelė šalis, bet daug turi 
kalnų ir kalnelių. Nors nedi
deli tie kalneliai, bet garsus 

► savo paslaptimis ir legendomis, 
kurias laiko savyje užsidarę 
ir niekam neišduoda.

Negali Lietuva pasigirti sa
vo kalnais kaip kitos šalys kad 
turi, kurių aukštis matuoja
mas tūkstančiais metrų, kaip 
Alpų kalnai Šveicarijoje arba 
Uralu kalnai ir kiti.

Bet Lietuvos kalneliai gaii 
pasigirti savo garsumu ir pa
slaptimis. Daug yra visokių 
kalnelių apie kuriuos eina įvai
rių legendų, bet daugiausia tai 
gal apie Girždutos Kalną.

Nors ir ne aukštas, turi1 365 
metrus aukščio, bet savo legen
domis garsus visoje Lietuvoje. 
Girždutos kalnas susideda iš 
dviejų kalnų, kurie suglaudę 
savo šonus stovi nuo senų-§e- 
nų laikų. Vienas kainas yra 
visai apaugęs lapotu mišku ir 
ant kalno viršaus yra nedide
lis ežerėlis, kuris jau baigia 
visai užželti, kur pirma bliz
gėjo vanduo, dabar jau žaliuo
ja žolė ir dumblas builiuoja lyg 
jura.

Apie ežerėlį eina daug le- Į 
gendų. Seniau kuomet ežere- j 
lis dar nebuvo užžėlęs, buvo 
gilus, pasakoja seni žmonės, 
tuomet šventadieniais laike mi
šių bažnyčioje, iš gilumos eže
rėlio iškildavus skrynia pilna 
aukso ir ant tos skrynios sė
dėdavus graži pana ir verkda
vus. Jei kas norėdavęs prieiti 
ji tuojau prapuldavus. Tada 
gyvenantieji prie kalno žmov 
nės susigalvojo tą ežerėli išlei-*1 
sti ir tuos pinigus pasiimti. 
Taigi pradėję kasti griovį i pa
kalnę, kasę per visa dieną ir , 
nebaigę kasti. Atėję išryte 
baigti kasti radę visą griov 
vėl užkastą ir pasikalbėję vė l 
kasę, bet kitą rytą ir vėl radi • 
užkastą. Po tokių kasimų par 
ėję namon kaip sumigę, jienr j 
prisisapnavę kad jei dar kas j 
tą ežerėlį tai vandeniui patvi- į 
nūs paskandins ne tik visą kai
mą bet visa Varnių valsčių

ATC/ i^st cAVO 
SVEIKATĄ 
Jeigu Jus Turite 

SOCIALE LIGA
• Tauo išrasta tikras gydymas 

kuris duoda puikias pasekme? 
toje linkmėje. Pats svarbiau

sias būdas medicinos praktikoj 
yra therapeutic pasieekinr’s.
Va n Buren Urologv Clinic 

314 SUPERIOR VVE. N.E. 
Superior

(Priešais Pub’;c Library) 
ĮSTEIGTA JUS V APSAUGAI 
Pasitarimai Iki S vakare kas

dien. išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias š’on Klinik"" t k- 

slas yra apsaugoti pacientus 
nuo nekompetent’skų gydytoju 
šioje rnckslo šakojo. (50v

Sus tar niui Telefonuokit 
CH?ry 1666

do griovyje didžiausį akmenį 
įverstą, kokio visame kaime 
nebuvo. Taigi ir paliko ežerė
lį ramybėje, negalėjo išimti tų 
turtų, o tą akmenį ir šiądien 
gali matyti kas tik apsilanko 

, ant kalno.
Antras kalnas yra mažiau 

apaugęs, turi labai staigius 
krantus ir krantai apaugę ma
žais krūmeliais, o kalno viršū
nė yra plika, tik stovi senas 
kryžius samanomis apaugęs ir 
lyg sargas saugoja kalno pa- 

i slaptis niekam jų neišduoda- 
j nas.

Apie tą kalną eina visokios 
legendos. Pirmiau, kuomet 
Lietuviai dar garbino dievai
čius, ant to kalno buvus ramo
vė, kur šventą ugnį kurinę. 
Sakoma buk tas kalnas supil
tas. Kuomet švedai užpuolė 
Lietuvą tai Lietuvių kariuo
menė sustojus ir tiek daug bu
vo kareivių kad visi pylė po 
vieną kepurę žemių ir supylė 
kalną. Tuomet prisinešė ant 
kalno akmenų ir rąstų ir lau
kė priešo. Prisiartinant prie
šui mušė juos, nugalėję prie
šus ten įtaisė ramovą ir ten de
gė šventoji ugnis, vaidilučių) 
kurstoma kad niekuomet ne-1 
gestų. Pavojaus laiku degda-1 
vo laužus ir šaukdavo vyrus 
į karą. Daug yra ir kitokių 
legendų apie Girždutos kalną, 
kurių ir surašyti negali.

Dabar kas metai yra rengia
ma tradicinės gegužinės antrą 
sekminių dieną, į kurias suva
žiuoja iš visos Lietuvos senų, 
jaunų ir mažų, visi skuba, va
žiuoja, kas arkliais, kas dvira
čiais ir mašinomis* o kiti pės- 
ti. Vieni čia šoka, linksmina
si, kiti grožėjasi apielinkes vai
zdais, kurių nuo kalno viršū
nės netrūksta. Ant kalno dar 
rra pastatytas karoblis, į kurį 
silipus dar toliau galima nul
yti lyg veidrodyje Lietuvos 

olotai. Matyti upės, ežerai ir. 
net miestai ir miesteliai, kū
ne guli tarpe kalnų ir žaliuo- 
’ančių miškų. Vienur kyšo tik 
bažnyčios bokštas, kitur visas 
miestelis; išsimėtę kaimai ir 
matosi baltuojanti aplinkinių 
Įvarų rūmai.

Daug, daug lieka įspūdžių 
largryžus namon, ir sapne 
apntioji gražius Lietuvos vai
dus matytus nuo to kalno, u 

’.urie ten nebuvo, godžiai klau- 
o pasakojimų ten buvusiųjų 
rolių, seserų ar kaimynų.

P. Petkumis.
| —---------------------------------

'aro 'r F'ektros Kabineto Vonios 
’asažni, Elektros Šviesos Gydymas

F. L CKOK
M k S 8 E U R

♦liekama suJvg Daktaru Nurodymų 
Gvi'au visokias lig-”’ ši”» įauju 
'šradimu, i;<rk"rns jshenėjn<-ias t 
'šp!i*>ifias lytiškas l:,,as. Naudo
ju Eu Toniškus metodus.

KAUNAS. — Cukraus pra
monė Lietuvoje daugeliui žmo
nių davė naujo ir naudingo 
darbo cukrinių runkelių augi
nime ukčse ir paskui abiejuo
se cukraus fabrikuose.

Daugiausia gyvumo cukraus 
pramonė sukelia rudens metu, 
kai fabrikai pradeda runkelių 
perdirbimą j cukr.ų. Dabar 
kaip tik yra prasidėjus ši įdo
mi darbymetė. Visur runkelių 
laukuose pilna žmonių, kasan
čių, valančių ir į vežimus krau
nančių cukrinius runkelius.

Visais keliais į cukraus fab
rikus traukia tūkstančiai ve
žimų; geležinkelių stotyse eina 
runkelių krovimas į vagonus, 
nes dalis runkelių vežama ir 
prekiniais traukiniais.

Didęli “kermošiai” vyksta 
prie cukraus fabrikų Marijam
polėje ir Užventyje, čia run
keliai iškraunami iš tūkstančių 
vežimų ir šimtų vagonų, veža
mi į fabrikų patalpas, kur run
kelis, perėjęs maudykles, try- 
nyklas, džiovyklas ir kitus įren
gimus išbyra į maišus baltu
čio, smulkučio cukraus grūde
liais.

Dabar Lietuva savo dviejuo
se cukraus fabrikuose pasiga
mina kasmet po 26—28 milijo
nus kilogramų cukraus, kurio 
savo krašto reikalams tuo tar
pu pakanka.

Abu cukraus fabrikai dirbu 
tiktai po suvirs tris mėnesius. 
Ilgiau dirbti negali, nes suges
tų runkeliai.

Cukraus pramonė suteikę 
tūkstančiams žmonių darbo ir 
uždarbio, o Lietuvą atpalaida
vo r.uo milijonų litų išvežimo 
i užsienius. * VDV.

(5120 St. Clair Avė. viršuje
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare. 

Šestedienia;s nuo 9 iki 3.
Sekmadieniais uždaryki.

ORINIS SUSISIEKI
MAS LIETUVOJE

KAUNAS (VDV). — Dabai 
per Lietuvą eina dvi tarptauti 
nės orinio susisiekimo iinijoš. 
Vokiečių Lufthansos lėktuvai 
kasdien skrenda per Lietuvą iš 
Berlino, pro Karaliaučių, Kau
rą, Rygą, Taliną, į Helsinkį ir 
atgal. Lenkų Lot lėktuvai taip 
pat kasdien perskrenda per 
Lietuvą j Helsinkį ir atgal.

Šymet gerokai padaugėjo 
oro keleivių skaičiai. z

Anksčiau Vokiečių bendrovė 
žiemos metu nutraukdavo ori
nį susisiekimą su Baltijos val
stybėmis. Dabar gi, kai turi 
daug keleivių, yra pasiryžus 

1 vežioti ir žiemą. Tam tikslui 
paruošė lėktuvus ir lakūnus 
vadinamam aklam skraidymui.

šį rudenį Lietuva atidarė sa
vo pirmą oro susisiekimo lini
ją krašto viduje, tarp Kauno 

I ir Palangos bei Klaipėdos. Bet 
, šis susisiekimas per žiemą nu
traukiamas iki pavasario.

Nuo ateinančio pavasario vi
daus lėktuvinis susisiekimas 
tarp Kauno ir Klaipėdos veiks 

• ištisus metus.

LIETUVOS PAVEIKSLAI 
BUVO PUIKUS

Lapkričio 17 d., 8 vai. vaka
re, vietos Lietuvių parapijos 
salėje broliai Motuzai rodė sa
vo naujus Lietuvos paveikslus. 
Filmos buvo spalvuotos, ir pa
rodyta daug- įdomių dalykų: 
iškilmės Klaipėdoj, Kaune, Ka- 

1 ro Mokykloje, pradžios mokyk
lų šventė, Pavasarininkų kon
gresas ir daugybę įvairių pui- 

į kių gamtos vaizdų, laukų dar
bų ir tt. Matydamas tas pui- 

! kas filmas, girdėdamas Lietu
viškų melodijų garsus, tikrai 

į pasijunti rodos esi Lietuvoje.
Neapsakomai buvo malonu 

I pamatyti Lietuvos padangėje 
pilkai baltus debesėlius, kurių 
jau nebuvau matęs per 28 me
tus. žiūrint į tuos paveikslus 
ne tik kad širdis prie Lietuvos 
žmonių plastendama veržiasi, 
bet lygiai nepaprastai pagvvė- 

I ja karštos meilės jausmas mu
sų tėvynės gamtos gražumė
liui.

Po tų visų reginių žmogus 
susikaupi mintyje, argi musų 
gražią tėvynę Lenkijos sma
kai ir prarys biskis po biskio. 
Jau musų senoji sostinė Vil
nius su trečdaliu 
pagrobta....

Taigi, Lietuviai _ . 
inti ir gyvenanti laisvoje A- 
įerikoje, subruskime artėjant 

Vasario 16-tai taip kad musų 
pasiryžimas kovoti už tai kas 
yra musų butų parodyta ir 
kad musų kaimynai matytų 
ir suprastų jog jie turi su mu
sų tauta ir valstybe skaitytis.

Jei šiądien mus stebina žy
dų šauksmas, ir tokių galingų 
valstybių kaip Anglija, Ame- 
ika, Prancūzija jiems skubus 
eibėj imas ir jų teisių gyni
ma, tai vis regimi ženklai pa
lų žydų ryžtingumo savo vei- 
?s ginti ir j ieškoti užtarimo, 

■"as mums turi daug ką pasa
kyti. Jei žydai tik ateiviais 
’ udami kiekvienoje valstybėje 
najiegia įgauti sau lygias tei
ses su vietiniais žmonėmis, tai 
kaip mes Lietuviai, turėdami 
-avo gražią šalį ir tėvynę su 
didinga praeitimi, turėtume tik 
‘mausti ir laukti ką kiti mums 
duos — ar atims?!

Nesenai žydai čia 
j rinkliavą savo tautiniams 
kalams. K— 11,222 
nių surinko $20,000. 
mes Lietuviai i----
reikalus paremiam? 
da!

Lietuvos jų

tėvynę my-

turėjo 
i rei- 

Nuo 10,000 savo žmo- 
O kiek 

savo tautinius 
? Net gė- 

Ant. žiemys.

NAMO KALĖDOMS’

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

• KAUNAS. — Lapkričio 18 
d. Baltijos užsienių reikalų 

ministrai Rygoje pasirašė pa
rengiamąjį protokolą jų vals
tybių neutralumo įstatymui iš
leisti. Ministrai taip pat susi
tarė jo nekeisti 
tarpusavyje.

nepasitarus

d., dalyvau- 
Vyriausybei, 
kariuomenės.

Kryžiaus ka-

—.Lapkričio 23 
jant Prezidentui, 
Seimo atstovams, 
vadovybei, Vyčio
valieriams, svetimų valstybių 
karo atašėms, organizacijoms 
ir gausiai visuomenei, iškilmin
gai minėta Kariuomenės šven
tė. Karo Muzejuje pašventin
ta žuvusiems kripta ir prie 
Laisvės Paminklo atidengta 
biustai pirmutinio Lietuvos ka
riuomenės vado Gen. Žukausko 
ir šaulių Sąjungos įkūrėjo VI. 
Putvinskio.

PRALEISKIT KALĖ
DAS LIETUVOJE

^iiiiiiiiiiiiiini!iiininiiHii::iiiHiiuuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii^

| LIETUVIŠKA DUON KEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY I
PRANAS KUNUAITIS. Savininkas

Į 4023 E. 141 STREET Telef°"as WAsh- 3227 |
DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok.u* 
== Pyragaičius-Kėksus. Tortus ir Pyragus Vestuvėms. Baliams ir privatiškiems nan i- S
== niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. ==

Pristatėm tiesiog i namus, j juiy maisto parduotuves ir visur

i visada klauskit NEW DEAL DUONOS I

^Lapkričio 30 d. populiariu 
laivu Drottringholm išplaukė 
Kalėdinė ekskursija į Lietuvą 
ir antra išplauks Gruodžio 7 d. 
Jus geriausią dovaną padary
sit saviškiams Lietuvoje par- 

i vykdami patys Kalėdoms pas 
juos. Kas neatmena Kalėdų 
Lietuvoje, tų gražių žiemos 
vaizdų — tik tas kas ten ne- 
uvo. Asmeniškai atsilanky

mas į Lietuvą pas saviškius 
suteiksi didelio malonumo ae- 

I nai laukiančiai močiutei, tėve
liui, broliui bei sesutei, taipgi 
draugams ir pažystamiems.

SVEČIAI Iš LIETUVOS 
1939 M. NEW YORKO 

PARODOJE
Sekančią vasarą numatoma 

tvyks daug iš Lietuvos daly
vauti Lietuvių Dienoje New 
/orko Pasaulinėje Parodoje, 
kuri įvyks Rugsėjo 10 d.

Tamsta, .jei 
atsikviesti saviškius 
vos,

• KLAIPĖDA, Lapkr. 22. — 
Pastaru laiku Klaipėdos kra

što direktorija paskelbė nega
liojančiais dar 352 Klaipėdie
čių Lietuvių pasus.

Nesenai susiorganizavęs Vo
kietininkų Kulturverbandas i- 
vedė uniformuotus tvarkos tar
nybos burius, kurie suorgani
zuoti Vokietijos smogikų (SA 

’ vyrų) pavyzdžiu.
Taip pat atstatyti Kaipėdo- 

je visi nugriauti Vokiški pa
minklai. Iš visko matyti kad 
Klaipėdos autonominė valdžia 
Direktorija klauso nazių vado 
vet. gydytojo Dr. Neumanno 
nurodymų.

—Lapkričio 22. — Seimelio 
rinkimų komisija braukia są
rašuose įrašytus Lietuvius rin
kikus. Stiprinama autonomi
nė policija, o smogikų sauvalia
vimai nesudraudžiami.

—Lapkričio 23 d. Kariuome
nės šventės proga Prezidentas 
parašė sveikinimą kariuomenei 
ir palinkėjo stiprėti ir sėkmin
gai budėti tėvynės sargyboje. 
Ta proga Pulk. Barzda ir Ka
riuomenės Teismo 
Mieželis pakelti į

PRAMONĖS AUGA

narys Pulk, 
generolus.

d. Italijos į 
Alfieri reik-

—Lapkričio 25 
ministras Lietuvai 
šdamas Italų simpatijas Lietu
vai padovanojo Valstybės 
atrui Ponchielli operos 
Lietuvą rankraščius.

—Lapkričio 22 Seimas

te- 
apie

pri
ėmė nukentėjusiems nuo nelai
mingų atsitikimų žemės ūkiuo
se dirbantiems aprūpinti įsta
tymą.

KAUNAS. — Lietuvoje kyla 
sava pramonė, sulyg krašto 
reikalavimo.

Liepos mėnesį šymet Lietu
voje veikė 1,441 pramonės įmo
nės kuriose dirbo ne mažiau 
kaip penki asmenys, viso tose 

I įmonėse dirbo 40,818 žmonių, 
tarp kurių 35,063 samdyti dar
bininkai. čia neįskaitoma to
kios įmonės kuriose dirba po 
mažiau negu 4 asmenis.

Per dvejus pastarus metus 
įsisteigė daugiau kaip 300 nau
jų pramonės įmonių samdan
čių nemažiau kaip 5 -darbinin- 

I kus. Tose įmonėse per pasku- 
I tinius du metus padidėjo dar- i 
binirkų skaičius daugiau kaip 
10,000.

interesuojates 
iš Lietu- 

neatsižvelgiant ar esate, 
Amerikos pilietis ar ne, bi tik 
legaliai įvažiavęs į Ameriką, 
galite savo norą patenkinti, 
žinoma su ta sąlyga jeigu ga- 
ėsit dokumentaliai patenkinti 
Amerikos . konsulą Kaune, jog 
įtvykusį svečią ar viešnią per 
;am tikrą laiką galėsit užlai
kyti be apsisunkinimo savęs, 
aipgi suteikiant garantiją kad 
>o išbuvimo paskirto laiko at- 
•ykęs asmuo gryš atgal.

Suinteresuotiems patartina 
labar pradėti rūpintis sudary- 
i atitinkamus dokumentus pa- 

’.iuntimui Amerikos konsulatui 
šgauti “Tempo rary Visitor’s 

Visa” Laikino Lankymosi Vi
za. šiuo reikalu ir laivakor
čių kreipkitės j bile kurį Šve
du Amerikos Linijos autori
zuotą agentą, arba tiesiog Į 
bent kurią š. A. Linijos rašti
ne. V. Mtič'nskas.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITJ 
(Lait) 

1155 East 791h St.

Lie-
s

šio-
Len-

OVERKOTAI - SIUTAI - TOPKOTAJ
IR TUKEDOS . . . VISI PO $22.50

Visi pasiūti nų3 i nuosavose Siuvyklose ir prrdftod.imi 
iš dirbtuvės tiesiog jums

Aš bandžiau pigius rubus, 
bet išgijau... nuo iiabar 

aš laikausi prie 
RICHMAN’S, $22.50

—Lapkričio 19 d. pradėtos 
ekonominės derybos su SSSR 
dėl ateinančių metų prekybos 
mainų.

—Lapkričio 22 d. — šiomis 
dienomis su Šveicarija pasira
šyta 1939 metų prekybos su
tartis, kuria padidinamas 
tuvos grudų eksportas.

— Lapkričio 22 d. — 
mis dienomis Lietuvos ir
kijos vyriausybės /sudarė spau
dos nepuolimo paktą.

—Lapkričio 22. — Vieton
atsistatydinusio Prof. Iz. Ta
mošaičio nauju Visuomeninio 
Darbo Vadybos generaliniu se
kretorium paskirtas Vincas Vi
leišis. Jis yra autorius moksli
nio veikalo “Tautiniai Santikiai 
Mažojoj Lietuvoje iki Didžio
jo Karo Istorijos ir Statistikos 

Į šviesoje”.

Daugelis jau ilgas laikas mą
sto apie Kalėdas. Daugelio min
tyse Kalėdos yra iškilmingiau
sia visų metų šventė, kurios 
mog1 susidaro puikiausias mo
mentas aplankyti savo senąją 
tėvynę ir šventes praleisti su 
savo draugais ir giminėmis.

Gruodžio mėnesio ekskursi
jos H AP AG ir LLOYD jaivais 
visuomet buvo populiarės, tai 
ir šymet rengiama dvi prieš
kalėdinės ekskursijos.

Pirmutinė ekskursija paskir
ta išplaukti laivu Hamburg 7 
d. Gruodžio, kuriai vadovaus 
Arthur Dobozy, tų linijų NeM 
Yorko raštinės atstovas. Eks
kursantai pasieks Hamburgą 
Gruodžio 15 d. ir tokiu .budu 
savo kelionės gala pasieks sa
vaite pirm Kalėdų.

Antra ekskursija išplauks 
laivu Bremen, Gruodžio 14 d„ 

j kuriai vadovaus Faigene Tep- 
lanszky. taipgi New Yorko raš
tinės atstovas. Pasažieriai pa
sieks Hamburgą Gruodžio 29 
d., taip pat užtikrinant pasie
kimą kelionės galo pačiu laiku 
prieš Kalėdas. Abudu ekskur
sijų vadai irali susikalbėti kuo 
ie visomis Vidurio ir Rytų Eu

ropos kalbomis.
Kaip ir visų musų ekskursi- 

i jų, taip ir šių svarbiausiu cik
siu yra paliuosuoti ekskursijų 
dalyvius nuo rūpinimosi viso
kiais kelionės detaliais, kad ke
leiviai galėtų pamiršti rūpes
čius ir malonioje draugijoje 
galėtų keliauti linksmai, pasiti-1 
kėdami kad jų reikalus atliks i 
patyrę palydovai.
Už $3 meluose pralinksminsil 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams j Lietuva.

p. j . k i ni sis
809 Society for Savings Bldg.

Telefonai: Ofiso MAin 1773 Namą KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairius apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu: bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rrortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

DYKAI BANDYMAS 
'H m REUMATIZMO

Mes turini puikų Me 
toda nuo Reumatizmo 
kurį noriai pasiusimi 
kožnnm šio laikraščic 
skaitytojui kuris tik

' Vm pareikalaus. Jei ken j
1Į|J čiate skausmą sąna j

riuose, jeigu jie su- 
Ft;ngę, arba labai jau- ! 

? bKvrtin slųs' ieigu ,urit ken'
i BlUlllU' *ėti kožnoje oro per-
į mainoj, štai jums pro-
v f»n išbandyti paprastą,
i Metodą, kuris pagelbėjo šim

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILN.Ą 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
•nusų kaštais. Pasiuskit savo var- 
■n t adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X 3 
?7l>8 W F»rwell Avė. Chicago. Iii

DARBAI NAMUOSE
Mes TAISOME vonias. pečius; 

fttinnsi’S ir v'ska už. žemą kainą 
•r ided-im NAUJAS vonias. Ap- 
kainavima patiektam išanksto.

The Lorentz Plumbing 
& Heating Co.

6203 SUPERIOR AVĖ.
GEO. LORENTZ 

Telefonas HEnd. 5224

y.
X
i
‘j

■K*

ICHMAN ROS.
730 EUCLID AVENUE 

l’ROSPECT IR DNTARIO 
5716 BROADAAY



8 DIRVA
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| CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
t—
i
i

v J Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486 6320 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND. OHIO

Gaukit Dirvos Kalen
dorius

Dirvos 1939 metų kalendo
riai jau gatavi ir duodami vi
siems kurie užsimoka srfvo 
prenumeratą arba naujai užsi
rašo. Taipgi visi kurie užsi
moka savo prenumeratą už vi
są metą gauna dykai 1 tikie- 
tą į Dirvos busintį puikų Ka
lėdini balių, kuris rengiamas 
antrą Kalėdų dieną, Gruodžio 
26, pirmadienį.

MIRIMAI
DONALDAS ANDRUŠAITIS

9 metų, Andrušaičių sūnūs, nuo 
1726 E. 84 St., mirė 
Palaidotas Lapk. 28, 
domis iš St. Agnės 
Kalvarijos kapinėse.
vai, 1 brolis ir keturios sese
rys.

Lapk. 24. 
su pamal- 
bažnyčios,

Liko tė-

• MIESTO valdyba sako, jei 
miestas įtaisytų savo busus 
žmonių vežiojimui, važinėjimas 
atsieitų po 5c. Derybos ir var- 
žytinė tarp miesto valdybos ir 
gatvekal’ių ir busų kompanijos 
tebesitęsia.

• SIIAKER HEIGHTS daly
je pradėjo siausti užpuolikas 
ar užpuolikai, kurie patamse 
pasiviję moteris sumuša ir at
ima iš jų rankinius krepšelius. 
Policija deda pastangas niek
darius sulaikyti.

URŠULĖ KIčIENĖ
55 metų, nuo 1553 Brainard av. 
mirė Lapk. 26, palaidota 30-tą, 
su pamaldomis iŠ šv. Jurgio 
bažnyčios, Kalvarijos kapinė- 

Liko vyras, Antanas, du 
trys 
Mrs.

PERVERSMAS MIES- 
. TO DARBUOSE

Kaip žinoma, Lapkričio 8 d. 
balsavimuose pravesta civilinės 
tarnybos priedas prie miesto 
čarterio.
valdybos tarnautojų ir darbi
ninkų, kurie iki šiol buvo pasi- 
skiriami tos partijos kuri lai
mėdavo rinkimus, nuo dabar 
turės būti laisvi nuo politiškos 
priklausomybės. Jų darbai tu
rės būti užtikrinti ilgesniam 
laikui.

Apie 6,000 miesto

T ra vėl ing in our Lithuania
BY ANNA KARČIUS

(Continued from lašt vveek)

se.
sūnus, Jonas ir Kazys, 
dukterys, Mrs. Špokas, 
Rąusch, Mrs. Imburgia.

• ŠYMET iki Lapkričio pa
baigai buvo pavogta apie 1,420 
automobilių miesto srityje, bet 
iš jų apie 98 nuoš. atrasta. Tie 
pavogimai nėra tikri pavogi
mai, bet padykėlių vaikėzų pa
sinaudojimas pasivažinėjimui. 
Paražinėje iki gąsdino užten
ka, palikę automoblį pabėga. 
Mažą dalį svetimų automobilių 
apvagia numaudami gurnus ir 
kitką paimdami, o dar mažes
nę dalį panaudoja plėšikai va
žinėjimui plėšti. Tik keli au
tomobiliai pavagiami pardavi
mo ar pasisavinimo tikslu, nes 
tas labai sunku padaryti.

KLAIDA. Pereitame nume
ryje buvo paskelbta miręs Vin
cas Vaitekūnas. Jis miręs jau 
1935 metų Lapkričio 13 d., bet 
jo mirties rekordo kortelė pa
sipynė tarp kitų vietinių žinių 
raštų ir buvo perspausdinta 
antru kartu.

• STAIGI ŽIEMA. Po 
ir gražaus rudens, staiga 
klupo žiema su šalčiu ir snie
gu. Sniegas pasiliko per sa
vaitę laiko ir dar nesimato aiš
kios oro permainos.

ilgo 
už-

Paėmė 8,000 Daugiau 
Patarnautojų

Clevelando didžiosios ir 
tos krautuvės paėmė apie 
tuonis tūkstančius daugiau 
tarnautojų Kalėdų šventei 
einant, krautuvės pasiruošę 
bizniui.

ki- 
aš- 
pa- 
at-

• JUGOSLAVIJOS vyriau
sybė apdovanoja ordinais pen
kis savo tautiečius Clevelande. 
Tarp apdovanojamų yra ir Lie
tuviams žinomas Anton Ordi
ną.

• PER SAVAITĘ Lapkričio 
16 iki 23, iš viešų darbų pa
sitraukė 860 darbininkų, ku
rie sugryžo į savo senus dar
bus privatinėse industrijose.

• KALĖDINIAI ŽENKLE
LIAI. Jau pradėta platinti šių 
metų Kalėdiniai ženkleliai — 
Christmas Seals. Tie ženkle
liai lipinami ant laiškų ir kitu 
siuntinių greta pašto ženklų. 
Pelnas iš jų eina kovai su džio
va. ženkleliai parsiduoda po 
1 centą.

• ŠYMET Clevelande įsistei
gė 57 naujos mažesnės ir dide
lės industrijos, kurios suteikė 
darbo dėl 600 darbininkų.

Prie to, 123 pramonės įmo
nės atliko visokius pasididini- 
mo ir pagerinimo darbus savo 
įstaigose.

Moterų Klubo Banke
tas Buvo Puikus

Lapkričio 26 d., puošniame 
Mid-Day Klube atsibuvo meti
nis Lietuvių Moterų Klubo 
banketas. Dalyvavo apie 10*' 

Kal^a pasakė klubo 
pirmininkė Ona Mihelichienė, 
perstatydama klubo valdybos 
nares, ir daugiau kalbų nebu
vo. Visą vakarą iki beveik 3 
vai. ryto svečiai linksminosi.

Mid-Day Klubo patalpos yra 
21-me aukšte Union Trust bu- 
dinke. Moterų Klubo metiniai 
banketai darosi populiariškes- 

i kas metai, kuomet pradėta 
•engti tokiose puošniose vieto- 
-,e. Rep.

• COMMUNITY
met nesukėlė savo 
sumos kitų metų 
ištaigų operavimui.
buvo $3.450,000 suma, o gau
ta $3,127,760.

Kituose astuoniuose Ohio 
miestuose taip pat nesukelta 
nuskirtos sumos.

FUND šy- 
pasiskirtos 
labdaringų 
Numatyta

SATURDAY — JUNE 12
Then vve vvere invited for supper 

that vvas prepared and vvaiting for 
us. Everything vve aite vvas home 
grovvn and home made. Every
thing vvas produced jon this farm. 
We had “Palengvicas”, (smoked loin 
of pork), and “virtiniai” (dump- 
lings with ground meat in them), 
fresh country butter, and some real 
Lithuanian “Babka” vvhich is some
thing likę a cake. Everything vvas 
delicious and vve vvere especially 
thrilled because here vve vvere i’east- 
ing on real original Lithuanian food 
and dishes that vve heard so much 
about since vve vvere children.

After supper vve vvent out to see 
the gardens and live stock. They 
have everything here! Horses, pigs, 
covvs, chiekens, geese and all the 
other aninials that farmers raiše. 
Mrs. Nagevičius shovved us her 
special greenhouse, where she is 
raising vegetables that require very 
'’pecial a.ttention, everything vvas in 
full growth, vvith large full green 
'eaves. We became acquainted with 
the friendly little dogs and kittens. 
Then we vvent into the house vvhere 
the General invited us to have a 
game of billiards vvith him. 1 
have never played billiards before. 
so novv I had my chance to see ;

' we were guests from America.
It was a small church and Mass 

j had begun so vve vvent right in.
It vvas very lovely
modest vvay.

Į corated vvith
I vvas crovvded 
Į country folk,
vvearing their ______ ___ ,

I the women vvith kereliiefs on their 
’ heads, some of the younger girls 
j vvore berets, and I even saw some 
, hats. After mass vve vvalked around 
the churchyard, vvhere ia one sec
tion there vvere several graves. We 
could see the people in small groups 
vvatehing us and obviousiy talking 
about us. Then vve returned to 
the car that vvas parked outside 
the fence, the chauffer helped us 
in and vve left the little church.

It vvas so nice and
Nagevičius, upon our 
ed us for a svvim in 
river. T” . .... ..... ....... „
and vvent to the river būt vvhen 
vve got there it vvas so quįte and 
no one around, our hostess suggest- 
ed going in vvithout our suits. At 
first I hesitated būt vvhen she vvent 
in, Bernice followed, I did the 
šame. It vvas grand! The vvater 
vvas vvarm and smooth, and vve 
vvere delighted vvith this nevv ex- 
perience. We sat out in the sun

■ for a vvhile and then vvere invited

inside in a
The altar vvas de- 

fresh flovvers, and it 
with people. Modest 
and little children all 
Sunday best, most of

vvarm, Mrs. 
return invit- 
the Nevėži? 

We put on our bathing suits

r ..u u . . r a vvnne ana tnen vvere n
"“i’ Sl\i%b"tT‘hreV’^’’^Įb“k..‘" ... .
chance to even
General’s 
after an 
retired.

compare to 
keen experience. And 
entertaining evening

— JUNE 12 
thought it vvould be

the 
so, 
vve

SUNDAY
Bemice „ _ 

teresting to go to chureh and 
vvhat goes on in a small tovvn 
Sunday moming. Mrs. Nagevičius 
took her automobile and drove, the 
chauffer came along as an escort 
and vve vvere on our vvay to Bab
tai, to the church vvhere my hus- 
band vvas christened- L 
fectly beautiful day, the sun 
shining gloriously, būt 
vvere disappointed vvhen vve got to 
tovvn, for there vvas no Mass here 
this dav, the priest vvas away, būt 
Mrs. Nagevičius cheered us im- 
mediately, by suggesting the other 
tovvn close by, Panevėžiukas, a 
nlace vvhere the people sūrely vvould 
be. It vrfts lovely this trip, Ber
nice said she felt just likę a Lith
uanian Panelė that her parents 
špoke about, comiiig from the 
“Dvaras” vvith charming Ponia Na- 
gevičicnn, There vvere many people 
around and they all stopped to look 
at us, I guess thev could tell that

in- 
see 
on

lt vvas a per-
. —i was 
alas, vve

Chicagos PIRMYN Choro Koncertas
Chicagos Pirmyn Choras, po 

sugr.vžimo iš pasekmingo dai
navimo Lietuvoje ir kitose Eu
ropos sostinėse, lanko nekurias 
Lietuviu kolonijas, ir atlankys 
Clevelandą. Koncertą rengia 
choro vedėjo K. Steponavičiaus 
draugai Clevelande.

Apačioje telpantis choro ir 
jo solistų programas parodo 
kokių įvairių ir puikių dainų 
bus sudainuota.

Choras davė 26 koncertus 
Lietuvoje, Londone, Paryžiuje 
ir Vilniuje. Dalyvaus Pirmyn 
solistai: V. Benderis, A. Ste
ponavičienė, K. Pažarskis, Ona 
Skeveriutė, Al. Brazis, J. Ruk- 
štala, Andrius Norbutas.

Kadangi choras atvyksta iš 
Chicagos, pasidaro dideli kaš
tai, taigi ir įžanga i koncertą 
nustatyta po 50c. y patai.

Po programo bus šokiai, mu
zika Jono Apanaičio.

Klaipėdos Koncerte

After . dinner, a neighbor that 
happened to be there, Mr. Antana
vičius, invited us to go to Babtai 
where the šauliai vvere liaving a 
meeting, it vvould be an opportun- 
ity to meet them and get acqainted 
vvith some. Bernice vvent, būt I 
felt I vvould much more enjoy just 
to be here, besides it vvas about a 
six mile vvalk there’and back. and 
I am a very poor vvalker, vvhile 
she just loves to vvalk. They looked 
over the school, and šaulių quarters 
and the church. Then they vvent to 
a vvoods close by vvhere the tovvns- 
people vvere galkeV'sd to gosrip and 
spend a restful Sunday afternoon. 
She met many of the people there, 
vvho asked her numerous thir.gs 
”bout America, and she surp'ised 
them vvith her lovely Lithuanian 
language because they vvere gen- 
erous vvith compliments. She said 
she thought her iir.pressions ’ vvere 
merely verifications of the tales 
Hint hoj parents had told. about 
Lithuania and the people, because 
nothing here seemed strange ic 
her. She felt as if she had been 
here before. The neople vvere very 
piodest and friendly. When they 
got back she told me all about it 
and added that there in the vvoods 
she had heard the cuckoo and the 
nightingale. That vvas too much 
for me, I vvas more th.an sorry I 
vvasn’t there to just hear those 
birds, būt I vvould listen careful-v 
perhaps I vvould štili hear thėm.

While she had been avyay I had 
vvaiked around the yard and orchard 
and had lain on the grass in the 
sun for a bit of sun bathing. After 
she returned we vvere sitting on the 
veranda vvith the 
vvife. Just then 
me he thought I 
tan on my legs. 
him in surprise! 
ing,” r 
hose, ; 
them.” 
eyed,

General and his 
the General told 
had a beautiful 
I looked u p at 

“Oh, you’re jok- 
I told him, “those are my 
you can’t see the tan thru 

’ He looked at me vvide- 
he too vvas surprised, and 

then I realiz<d ne vvas serious. be- 
the American hose are so 

thin compared to the 
that they are hardly 

It vvas a joke on all of 
Besides most of the vvomen

i

1.

2.

5.

G.

8.

()

Pirmyn Choras

Sekmadieni, Gruodžio-Dec. 4, Lietuviu Saleje
Publika prašoma sueiti į salę anksti, nes programas bus pradėtas lygiai 5:30 v., kadangi cho
ristai gryžta į Chicagą tą pačią naktį po koncerto ir nebus galima su programų vėluoti.

P R O G R A M A S 12. Liebesfreud
a. Lietuviais Mes
b. šviesi Naktis

a. Kada Veselija,
b. Eri Tu—iš op.

Tykiai Nemunėlis Teka

Esame Gimę .......................
Mėnesiena _________ _____

CHORAS
Kada Krikštynos ________
“Kaukiu Balius” -------------

ALGIRDAS BRAZIS
Transkripcija ... 

CHORAS
Pace, Pace, iš op. “La Forza Dėl Destino” 

ONA SKEVERIUTĖ
Už Jūrių Marių

CHORAS
Valsas iš op. “Kornevilio Varpai”___

K. PAŽARSKAS

. Šimkus 
Žilevičius 13.

ANDY NORBUTAS
Kreisler

_ _ Kačanauskas 
_________  Verdi

Steponavičiaus

Verdi

Banaitis

Planouette

14.

15.

16.

17.

a.
b.

a.
b.

Pasėjau Rutytėle ---------------------------------------------------- Liaudies
Turi Katinas Kačiukę _____ ______ ____ .■_________ Steponavičiaus

. CHORAS — TONAS RUKšTALA Solistas
Aš Auyau Pas Tėvelį ______ ____________ _____ _______  Šimkus
Tamsiojoj Naktelėj --------------------------- - ----------------------- Šimkus

ANELĖ STEPONAVIČIENĖ (Aukštaičių Kostiume)
a. Kaimo Mergelė ___ _____________ L___ į_____________  Liaudies
b. Repeticija ___________ _______________ L’________ Steponavičiaus

f

Vanagaitis 
Mascagni

18.

CHORAS
10. a. Mamytė ______________________________

b. Ari" iš on. “Cavalleria Rusticana” ______
VIKTORAS BENDERIS

Lietuviška Rapsodija _____ Kamavičius-Steponavičius11.
CHORAS

19.

2G.

21.

a. Spaudos Valsas ______________________________________  Bankas
b. Tciptinis _________________________________________ Paulauskas

Trio—Panelės KRIŠČIŪNAITĖ. BARKAITĖ, LILEIKIUTĖ
Dunojaus Valsas ,___________________________

[ CHORAS
- PERTRAUKA 10 MINUTŲ —
Katy _______________________ Aschenbrenner-Smith

H's Oxen ___________________ Aschenbrenner-Smith
CHORAS

op. “Carmen” ____________________
------- STASĖ RIMKAITĖ, Solistė

a. I Won’t Kiss
b. Peasant and

Strauss

BizetHabanera, iš
CHORAS

a. Andante Cantabile _________ _______________________ čaikovsky
b. Ištrauka iš op. “Meilės Eliksyras” ___________________ Donizelt:

MERGINŲ CHORAS - ONA SKEVERIUTĖ, Solistė
a. Oi Vargeli ___________________________________ _ Paulauskas

Oi Berneli ______________________________________  Paulauskasb.

Mr.no Karžygis, iš 
CHORAS

Strauss

Bizet

ci'Vse 
fine and 
Lithuanian. 
noticed.
us. ____ .... _____
and girls in Lithuania I noticed. 
do not vvear stockings, except vvhen 
they vvant to feel dressed up or 
for special occasions.

After supper vve vvatched the 
milking of the covvs and other 
chores and late after another game 
of billiards. vve vvent to bed at 

I whięh time Bernice noticed the most 
beautiful moon in the skv and 
vvith a sigh, murmured,

i vvaste.”
MONDAY — JUNE 13

This morning vvhen I
; vvas raining and the day is cold and 
dreary. I had breakfast vvith Mrs. 
Nagavicius alone, Bernice slėpt late 
after her long hike yesterday, she 
vvas tired, and the General left 
for Kaunas fcarly, as his duties 
need him there, he only spends the 
week-ends here. Mrs. Nagavicius 
tS a busy vvoman this morning as 
she is sūpervising the planting of 
“runkeliai” (beets). Sh< is a very 
grand lady būt here on the farm 
she is just likę the ręst of the 
farmers. She is dressed in vvorking 
clothes, vvith old shoes that are 
muddy and she is dashing around 
giving orders and helping in every 
vvay she can. She has been up 
very early and novv she stopped to 
keen me company at breakfast. She 
invited me out to vvatch the pro- 
gress of the work. She gavę me 
some old socks and a pair of old f 
Lithuanian klumpes so I didn’t get 
my feet all vvet and muddy. lt 
was fun for me and I offered to 
belo plant. We had to vvalk vvay out 
’nto the fields, vvhere there vvere 
a number of vvomen planting, and 

i the men vvere ploughing the rows 
"vu’l hardly vvalk.

"■d f r a vvhile, 
l si iel to my 

I almost 
I vvatch-

skv and 
“going to

avvoke, it

i

KAIMIEČIŲ KVARTETAS
Galdikaitė, Rimkaitė, Janulis, Namavičius

“Cukrinis Kareivis” ___________
— ONA SKEVERIUTĖ, Solistė

Torreadoro Daina, iš op. “Carmen” _____________
CHORAS — K. PAŽARSKIS, Solistas

Aria ir Velykinė Sceia — “Cavalleria Rr^Ucana”___ Mr&cagni i
CHORAS — ANELĖ STEPONAVIČIENĖ, Solistė

AKOMPANISTĖ — STASĖ ZIMERIUTĖ

of earth. I 
The' rain had L.or 
būt the mud vve 
shoes so thiek ant’ he v 
lošt them several ..‘mes. 
ed them vvork for a vvhile and it 
was interesting to see hovv fast 
thev vvent. The plough vvith tvvo 
horses went on aliead, vvith a baby 
colt follovving by the side of the 
mare. Three or four trirls, brought 
aprouts in large round baskets, "rom 
a garden vvhere the seeds vvere 
nlanted. Here they vvere planted 
in rovvs, vvhere they vvill stay the

ręst of the eumnier until they are 
full grovvn.

There vvere about 15 or 20 vvork- 
ers, and everybody vvas busy vvith 
their own vvork. It vvas such a 
dreary day, and rained at inter- 
vals. 1 vvas sorry for these people 
out in the rain vvith no proteetion, 
būt it seemed the vvork had to be 
done, and they kept right on ex- 
eept vvhen it rained very hard. and 
Mrs.'Nagevičius vvas vvith them all 
the time. We admired her for this. 
In the afternoon it cleared up and 
then later the sun came out ,for 
a fevv minutes at vvhich time 1 
took several pietures of the people 
at vvork, and the lovely horaes 
vvith the colts.

Later on vve vvatched them make 
75 pounds of butter in a modern 
electrical churn, and vve drank de
licious fresh buttermilk. Some of 
the vvomer. there couldn’t under- 
stand hovv vve enjoyed the butter
milk, you knovv they feed it to 
the pigs here, and vve vvere drink- 
ing it vvith pleasure. We explained 
to them that buttermilk is a very 
important item of food in America 
especially to fat vvomen, they ūse 
it as a redueing diet.

One of the. young girls here has ! 
a bicycle vvith vvhich she goes on 
errands to tovvn, and Bernice had 
a grand time vvith it for a vvhile 
riding around in the yard. The only 
trouble vvas that the seat vvas 
higher than vvhat she vvas used to, 
and I had to help her get on, once 
she vvas on she had to keep going, 
because vve had too much trouble 
to get her back on the seat.

And so the day vvent by, vve just 
vvatched the usual run of daily farm 
vvork, and found it interesting. One 
of the sovvs gavę birth to a litter 
of pigs, creating a lot of cxcite- 
ment, they even had to call a doc- 
tor, for she vvas liaving trouble.

After an interesting if not a too 
pleasant day, vvee vvent to bed vvith 
our thoughts turned to Kaunas, for 
tomorrovv vve are departing; besides 
there is so much vvork out here vve 
don’t vvant to be in the vvay, 
they are always trying to be 
to us to entertain us. 

(Continued)

A D D R E S S

for I 
nice

NOTE. The follovving nddress was 
'’elivered by Hon. Jonas Budrys, 
Consul General of Lithuania on the 
occasion of the celehration of Lat- 
vien Independence, November 19, 
in Nevv York.
Mister Chairman, Dear Colleagues 
Ladies and Gęntlemen:

For centuries past our elosely 
lated Naikins have lived aide 
side. The šame seas vvash 
shores of our Countries, the 
forests flourish ther __ 
Latvian-Lithuanian languagos dif 
fered very little in the past, vvhict 
is evidenced by our ancient, though 
štili alive, folk songs.

Though the histories of our pasts 
may have been divergent, the pre
sent is novv the šame: at almost 
the šame time and under similar 
circumstanc.es, our Nations have 
vvon their liberty and to the World 
have announced their desires to live 
independently.

After tvventy years of determin- 
ed labor our industrious Nations 
have proved that they not only 
vvant to būt can, and knovv hovv to 
live independently; they have prov
ed that they do not need support 
from others, that they do not in- 
terfere vvith others, and only ask 
that their independence be respect- 
ed.

There, at home, aeross the ocean, 
a fine traditien has been establish- 
ed — the three friendly Baltic 
Countries participate in the anni- 
versary celebrations of independence 
of one another. It is no longer 
*he celebration of one, būt of the 
three Countries. And abroad, as 
'•.hroughout the World, our three 
nationalities — Latvians, Estonians 
and Lithuanians, live in friendly 
accord. •

Dear Colleagues, Shillers, Bro- 
‘her Latvians, your holiday is our 
holiday!

Side by side vve have lived, side 
by side vve have fought; together 
vve have vvon freedom. together vve 
enjoy it!

Today, on the occasion of thei 
Tvventieth Anniversar.v of Latvian i 
Independence I vvish to express my I 
sincerest vvishes for the continued: 
prosnerity and vvelfare of our bro-1 
therly Country — Long live In- 
dependent Latviai

Long live our brotherly Latvian I 
Nation! *

Long live our friendship!

LITHUANIAN A. C
The Lithuanian A.C. Basketball 

team took over first place i n the 
Inter-Lodge League by vvhipping the 

, 7_.’ their second 
The team enjoys 

i much as no 
tvvo games

Spartans, 28 to 25, for 
straight vietory. T’ - 
the jeague lead in as 

! other team has vvon __
though three other teams have vvon 
their only game played so far.

The Spartans, vvho played the 
, Litts lašt Wedr.esday, Nov. 23rd, 
put up ą surprisingly strong battle 
and threvv a scare into our rooters 

j būt a lašt diteh rally vvon the game. 
J Johnny Malojcas vvho starred in the 
į opening game scored tvvo baskets 

in the late minutes of the game ta 
I vvin the battle. Johnny chalked up 

14 points in the vietory to make 
all the other teams šit up and 
take notice of a nevv star. The 
game, itself, proved to be a real 
thriller from the 
with neither team 
advantage till the 
The club team led 
to 12. The team
Joseph’s team VVednesday night, būt 
as no score vvas available at presą 

, time, all highlights of the game 
vvill be printed In
3UO,

The Club’s other 
enter either Class 
,in the Community ___„_
practices at East High Gym every 
Monday and Tuesdąy evening at 
7 o’clock. Tvvo or three more play- 

; ers are needed to round out this 
roster. Any basketball playęr of 
Lithuanian birth vvho is interested 
should attend these practices or see 
Pctcr Vitonis or any officer of the 

i Club.
• BOWLING

The Lithuanian A. C. Bovvling 
League vvent into jts ninth vveek 

j of action lašt Sunday at Coventry 
Recreation. Stan Halaburda’s team 

Į took first place by a full game 
when they vvhipped Pete Vitonis’ 

i team all three games.
3elt‘ led the vvay vvith 

: 203, a big 628 ' ‘ 
i team dropped 
j taking only 2 
! Bill Norbert’s 
: took runner-up 
: ternoon vvith a 562 series. Nor

bert’s squad dropped from a three- 
I vay tie for first place to third 
| position, one game behind Samolis’ 
! eam and vvithin striking distance 
’ vf the league leaders. Pete Vitonis 
| has strengthened his team by the 
| acquisition of Augie Norbert, a 
j bovvler vvho is vvell knovvn in this 
i lart of tovvn.

opening 
able to 
closing 
at the 
played

vvhistle 
gain an 
minutes, 
half, 13 
the, St.

ne.xt

■vvhich vvillteam .....-...........
A or Senior B
Center League

Stan, him- 
235; 290: 

• series. Al Samolis’ 
to second place by 

■ of 3 games froni 
bunch. Al Samolis 

t honors fop the af- 
a 562 series. Nor-

re 
by 

th<
rami 

Even th

PIGIAI PARDUODAMA 
ALINĖ SU 5-D LEIDIMU

:r namas 3 šeimų, gera vieta 
gabiam biznieriui. Pardavimo 
nriežastis nesveikata. Kreip
kitės i: P. P. MULIOLIS, 

6606 Superior Avė.
PARSIDUODA ALINĖ 

su D-l ir D-3 leidimais krūvoj 
geri dar 11 mėnesių; įstaiga 
puikiai įrengta, kaina $3,500. 
Klauskite tarp 11 ryto ir 1 po 
pietų, telef. ENdicott 8963.

OvERKOTAI
Gatavi dėvėjimui 

Form Fitting 
Raglan 
Polo
MĖLYNI,

S15.50
ir aukščiau 

RUDI, PILKI. Etc.

Siuvami 
mieros

sulyg 22-50

Brazis Bros 
Clothes

Pirkit tiesiog iš siuvėjo

O

3 KRAUTUVĖS

6905-07 Superior Avė. 
6122 St. Clair Avė.

404 E. 156th Street
Arti Waterloo Road.

Atdara vakarais •

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKfiJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos 
Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain 

Dr. Silver 
D E X T T S T A S 

7042 Superior Avė. 1137 Hayden Avė.
HEnderson 3157 GLenville 1950

circumstanc.es
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