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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO GRŲQPŽIO-DE£ Į), 1938

BEDARBIŲ DAUG
Washington. — Hender

son, buvęs viešų darbų eko
nomistas, apskaičiuoja kad 
Spalių mėnesį visoje šalyje 
buvo 10,569,000 bedarbių.

Šių metų pradžiaje be
darbių buvo 11,793,000, tai
gi per vasarą ir rudenį su
virs milijonas gavo dirbti.

HOMER MARTIN, au
tomobilių darbininkų uni
jos vadas, liudydamas val
džios tyrinėjimuose komu
nistų veikmės šioje šalyje, 
įrodinėja kad komunistai 
aktiviai deda pastangas įsi
gauti kontroliuoti visokį 
darbininkų judėjimą šioje 
šalyje. Tik, sako ’’ 
skaičius nėra toks 
kaip manoma.

jis, jų 
didelis

pereitąPLIENO darbai į \ 
savaitę 1 nuošimčiu suma
žėjo. Apmažėjo reikalavi
mai greito pristatymo, ir 
jaučiama sezoninis apsilp- 
nėjimas. Pereitą savaitę 
plieno darbai ėjo 61 nuoš. 
normalio.

Plieno darbininkams al
gų išmokėta Spalių mėnesį 
pirmą kartą daugiau negu 
kitą kurį mėnesį nuo Lap- 
kričo mėn. 1937 metų.

Rugsėjo mėn. šymet dir
bo 341,000 darbininkų, gi 
Spalių mėn. dirbo 436,000.

Metai laiko atgal dirbo 
587,000 darbininkų, kuomet 
plieno darbai buvo pakilę 
aukščiausia po depresijos 
laikų.

23-ti Metai (23rd Year)
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LIETUVOJE rūpinamasi vis 
labiau plėsti krašto galimybes 
ir gerintis. Svarstoma išleisti 
1939 metais trečią vidaus pa
skolą 20 milijonų litų sumai, 
ši paskola butų skirta didžio
sioms statyboms: elektros sto
čiai, radio stočiai, cemento fa
brikui, ir kt.

SEIMAS svarsto apdraudi
mą nuo nelaimingų atsitikimų 
ne tik žemės ūkio darbininkų, 
bet ir pačių ūkininkų. Lėšų 
tam draudimui (apie 2 milijo
nu litų kasmet) numatoma 
gauti iš žemės mokesčių, šiek- 
tiek juos padidinus. Likusią 
dali primokės valdžia.

GRAŽUS LIETUVOS VAIZDAS — tokių puikių gamtos vaizdų prie mišku ir ežerų 
t u voje daugybė.

Pasikeitė Lietuvos Ministrų Kabinetas
B. K. BALUTIS SKIRIAMAS MINISTRO 

MININKO PAVADUOTOJU

Perrinkus Lietuvos Valstybės Prezidentą, esamu 
papročiu atsistatydino ir vyriausybė. Naują vyriau
sybę sudaryti Valstybės Prezidentas pavedė ligšioli
niam ministrų tarybos pirmininkui, VI. Mironui.

GRUODŽIO 5 d. Valstybės Prezidentas patvirtino naujo
sios vyriausybės sąstatą, kuri sudaro:

\ L. MIRONAS — Ministrų Tarybos Pirmininkas; 
STASYS URBŠYS — Užsienių Reikalų Ministras;
BRIG. GEN. KAZYS MUSTEIKIS — Krašto Apsaugos; 
SILVESTRAS LEONAS — Vidaus Reikalų;
JONAS GUDAUSKAS — Teisingumo Ministras; 
JULIUS INDRIŠIUNAS — Finansų Ministras; 
JUOZAS SKAISGIRIS — žemės Ūkio Ministras; 
PROF. JUOZAS TONKŪNAS — švietimo Ministras; 
INŽ. GERMANAS — Susisiekimo Ministras.

— Lietuvos pa-
Brig. Gen. K. 

buvo Karo Mo
jis yra bai-

šioje vyriausybėje yra penki 
nauji asmenys. Juozas Urbšys iki 
šiol buvo užsieniu reikalu vicemi
nistru, o prieš tai 
siuntiniu Latvijai. 
Musteikis iki šiol 
kyklos viršininku.
gęs užsienyje generalinio štabo 
akademiją. Jonas Gugauskas iki 
šiol buvo Apeliacinių Rūmų (Auk
štojo Teismo) pirmininkas, o prieš 
tai Panevėžio Apygardos Teismo 
pirmininkas, 
vo žemės 
prieš tai — tos pat 
miškų departamento 
Susisiekimo ministras 
nas buvo švietimo

■ l ■ *

ŽUVO 17. Sydney, Nova 
Scotia. — čia ištiko didelė 
kasyklos nelaimė, kurioje 
užmušta 17 darbininkų.

Kenosha, Wis. — Baigė
si streikas' Nash-Kelvina- 
tos dirbtuvėse. Buvo su
streikavę 300 darbininkų, 
dėl kurių turėjo netekti 
darbo 4,000 kitų darbinin
kų Racine ir Milwaukee.

Flint, Mich.— CIO. uni- 
jistai streikeriai nutarė ei
ti atgal dirbti Į Fisher Bo
dy dirbtuvę No. 1, kurių 
sustreikavimas buvo išme
tęs iš darbo 20,000 kitų au
tomobilių dirbtuvių darbi
ninkų.

Chicago. — Atšaukta di
džiųjų skerdyklų gyvulių 
sužiurėtojų streikas.

MEKSIKOJE, Pachuta 
srityje angliakasių streiko 
delei skubinama iš apielin- 
kės išvežti Amerikonų ir 
Anglų moteris kad atsitiki
me riaušių nenukentėtų.

70 
SE. 
vaitę 
žuvo 
daug galvijų.

ŽUVO POTVINIUO- 
Turkijoje pereitą sa- 

ištikus potviniams 
70 žmonių ir prigėrė

RUSIJOJ prasidėjo “va
lymas” ir jaunųjų komuni
stų eilėse — ir tie pradėjo 
jieškoti revoliucinių kelių?

PRANCŪZAI ATSKI
RIAMI NUO RUSU

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

LENKIJOS Prezidentas Mos- 
cickis pasikvietė Lietuvos Mi
nistrą švirpą Varšavoje daly
vauti prezidento surengtoje 
medžioklėje.Juozas Skaisgiris bu- 

ukio viceministras, o 
ministerijos 
direktorium. 
Inž. Germa- 
ministerijos

amatų mokyklų departamento di
rektorium, o prieš tai — Panevėžio apskrities inžinierium;

Be Įvykusių permainų, bus paskirtai ministro pirmininko 
pavaduotojas, kuriuo numatytas gerai Amerikoje žinomas, da
bartinis Pasiuntinys Didžiajai Britanijai, BRONIUS K. BA
LUTIS. Balutis prieš užėmimą Londone vietos buvo Lietu
vos Ministras Washingtone. Prieš karą, gerb. Balutis buvo 
redaktorius garsaus Amerikos Lietuvių laikraščio “Lietuva”, 
kuris ėjo Chicagoje.

AMERIKONAI GRYŽ- 
TA IŠ ISPANIJOS

Bercelona, Gruodžio 7.— 
Kita grupė Amerikos sava
norių kariautojų gelbėju
sių Ispanų vyriausybinin
kams, apleidžia Ispaniją ir 
per Prancūziją grvžta at
gal. Šiomis dienomis aplei
do Ispaniją virš 500 Ame
rikos vyrų. Po šitų aplei
dimo, Ispanijos kairiųjų ei
lėse bus likę tik 50 Ame
rikos savanorių, perdaug 
sužeistų ir negalinčių iške
liauti. Žuvo ten virš 2000 
Amerikonų.

Taigi Amerikos komuni
stų suagituoti užsidegėliai 
tik tiek “pagelbėjo” išgel
bėti Ispanų “demokratiją”.

Sukilėlių" lėktuvų užpuo
lime Cervera miesto užmu
šta 60 žmonių.

TARP AIRIŲ eina savi
tarpinė kova—pietinės Ai
rijos, jų respublikos, ir Ul- 
sterio, kuris laikosi prie 
Anglijos, piliečiai tarp sa
vęs kovoja. Nepriklauso
mi Airiai nori priversti at
simetėlius dėtis į bendrą 
respubliką, šiomis dieno
mis Ulsterio parubežyje į- 
vvko sprogimai, vienoj vie
toj susprogdinta Ulsterio 
parubežio muitinė.

Už p U L DfN Ė J1M A1. 1< laipė-
I pdk Krašte Vokietininkų sukur
styti studentai užpuldinėja ir 

(Sumuša Lietuvius studentus.•
LIETUVOS žinių biuras El

ta susitaręs su Lenkijos žinių 
biuru Pato, paskyrė savo at
stovus j Kauną ir Varšava.•

Į PARDAVĖ UŽMUŠTO ŪKI
NINKO ŽĄSIS. Lapkričio 16 
prie Marijampolės-Kauno plen
to, Sasnavos valsčiaus ribose, 
už sniegtvorių buvo rastas ne
žinomas lavonas. Vėliau nu
statyta kad tai yra Virbalio 
miestelio gyventojo Kliugo la- 

| vonas.
liaus j Kauną 130 žąsų.

i kelyje ji 
' piktadaris 
I įsisėdęs i 
Į žęs žąsis 
' pardavė.
palikes Kliugo 
dingo.

Paryžius, Gruodžio 7. — 
Atsilankęs čia Vokietijos 
užsienių reikalų ministras, 
po didele sargyba, atliko 
Prancuzijos-Vokietijos ne
puolimo ir gerų kaimyniš
kų santikių sutarties pasi- 

: rašymą, šia sutartimi to- 
' kiu budu žymiai sumažina
ma iki šiol veikus Prancu- 
zijos-Rusijos draugingumo 
sutartis.i

Kiek matyti, svarbiausia 
sutarties dalis suteikia Vo
kiečiams teisę netrukdomai 
traukti į rytus, linkui Uk
rainos ir Juodųjų jurų.

Prancūzijai matyt malo
nu kad gali atstumti karo 

^pavojaus audrą nuo savęs 
į rytus.

Roma. — Nauja karo au
dra pakilo Europos dangu
je kuomet pereitą savaitę 
Italijos fašistų vadai iškė
lė reikalavimą kad Pran
cūzija grąžintų Italijai eilę 
dabar Prancūzų valdomų 
vietų, kolonijų ir salų, ku
rios kitados buvo Italų val
džioje. Tos reikalaujamos 
vietos yra: Tunisia^ koloni
ja Afrikoje; Corsika sala, 
Viduržemio juroje; Nice 
teritorija pajūryj tarp Ita
lijos ir Prancūzijos, ir Dji- 
bouti, Raudonųjų jurų uo
stas, ir Savoy. .

Italijoje pradėta didelės 
demonstracijos prieš Pran
cūziją, kuriose keliama tie 
reikalavimai.

Italai piktinasi kam tose 
teritorijose Prancūzija pa
velija žmonėms kelti pro
testus prieš Italija ir už-

Britai numato pavojų sa
vo nesenai padarytai sutar
čiai su Italija, jeigu Italai 
kibs prie Prancūzijos.

PREZIDENTAS ŽIU 
RI I ATEITI

KINV-JAPONŲ KARO 
EIGA

Šanghai, Gruodžio 7. — 
Japonų lėktuvais sako už
valdyta desėtkas Kinijos 
provincijų, nors ten jų ka
riuomenė dar nėra inėjus.

Visoje karo apimtoje Ki
nijoje Japonų lėktuvai nu
gali Kinų lėktuvus. Svar
bieji Kinų apsigynimo pun
ktai yra lengvai Japonų ka- 
nuolių pasiekiami.

-Y- ¥

Londonas. — Britų val
džia svarsto teikimą finan
sinės paramos Kinams ko
vojimui prieš Japonų už
valdymą tolimųjų rytų.

Suv. Valstijų ir Britų 
ambasadoriai veda diskusi
jas su Japonijos ministeri
ja įrodinėdami kad Japo
nija neturi teisės uždaryti 
durų kitoms šalims preky
bai Kinijoje.

testus prieš Italiją ir 
puldinėti ten esančius Ita
lus.

Y- .?.

ŽUVO 25 VAIKAI
Salt Lake City, Utah.— 

Netoli čia traukiniui užlė
kus ant autobuso su moki
niais, nelaimėje užmušta 25 
vaikai ir kiti sunkiai su
žeisti.

TIBETO, Azijos, gyven
tojai remia Kinus jų kare 
prieš Japonus. Tibetiečiai 
pasiuntė Kinų kareiviams 
10,000 avių kailių.

KARO VADAI NESU
TARIA

Washington, Gruod. 4.— 
Suv. Valstijų karo žinovų 
ir technikų suvažiavime 
neprieita susitarimo: vieni 
tikrino kad reikia leisti pi
nigus didinimui lėktuvų, o 
kiti kad rūpintis kitokiais 

'šalies gynimo budais.

*
Londonas, Gruodžio 3. — 

Britanija pareiškė griežtą 
pasipriešinimą Italijos už
simojimams prieš Prancū
ziją ir žada teikti visą pa
galbą Prancūzijai atsispir
ti prieš Italus.

Eina kalbos kad gal Vo
kietija siulysis tarpininkau
ti Italijai ir Prancūzijai, 
kaip Mussolini tarpininka
vo Vokiečių užgrobime Su
dėti jos.

Spėjama kad Mussolini, 
gelbėjęs Hitleriui pasiimti 
ką jis nori, dabar laukia 
Hitlerio pagalbos pasiimti 
iš Prancūzų sau norimas 
žemes.

Kadangi Prancūzija ir 
Britanija turi turėti laisvą 
kelią Viduržemio juromis, 
jos abi dės pastangas neuž
leisti Italijai tas juras už
valdyti.

Britų diplomatai tikrina 
kad apie pavasarį karo pa
vojus visai gali padidėti.

Chapel Hill, N. C., Gr. 5. 
— Prez. Roosevelt, kalbė
damas pirmą kartą po kon
greso rinkimų, pareiškė jog 
“liberalės” jiegos privalo 
žygiuoti pirmyn ir nelauk
ti “ateinančių dešimtmečių 
evoliucijos” aprupin i m u i 
šalies naujais socialiais ir 
ekonominiais r e i k a 1 a vi
ntais.

Jis pasakė kad Republi
konų laimėjimai naujame 
kongrese nenustums jo nuo 
jo vykdymo šalyje refor
mų.

Prezidentas p e r sergėjo 
ir diktatorius kad ši šalis 
ne tik kad yra didžiausia 
pasaulyje demokratija sto
vinti už taiką, bet i ją ki
tos didėsės demokratijos 
žiuri ir laukia vadovybės 
kovai už demokratijos iš
laikymą.

UŽMUŠTA 100 ARABŲ
Jeruzalis, Gr. 3. — Bri

tų kareivių ir lėktuvų už
puolime Arabų sukilėlių iš
mušta apie 100 Arabų.

Užsakė Šeštą Milžinišką 
aro Laivą

Washington, D. C. — Ka
ro laivyno vadovybė Gruo
džio 1 išdavė sutartį sta
tydinimui šešto didelio ka
riško laivo. Tas laivas bus 
35,000 tonų, kašųtuos arti 
53 milijonų dolarių.

Laivų statymo darbams 
reikmenų užsakymas pa
plinta plačiai visoje šalyje.

VOKIEČIAI KANARIŲ 
SALOSE 

Hendaye. — Ispanų lo- 
jalistų žinios skelbia jog 
Vokiečiai stiprina Kanarių' 
Salas Pietiniame Atlanti- 
ke. Ten įsteigia lėktuvams 
ir submarinams stotį.

Tai butų Vokiečių kėsi
nimasis užkariauti Pietų 
Ameriką, kur jie skverbia
si prekybos tikslais.

I

M e k sikoje, pasažierinis 
lėktuvas atsimušė j Penon 
kalno viršūnę, toje nelai
mėje žuvo 8 žmonės.

Kliugas vežė iš Virba- 
Pa- 

užpuolė nežinomas 
ir užmušė, o pats 

Kliugo vežimą atve- 
i “Maistą” Kaune 

Gavęs apie 700 litų, 
vežimą, pats

LIETUVOJE kaime stinga 
lauko darbininkų, todėl prade
da labiau ir labiau rūpintis 
sulaikymu kaimo žmonių iške
liavimo i miestus.

ŠNIPAI NUBAUSTI. Lie
tuvos kariuomenės teismas nu
baudė tris šnipus: Falkauską 
ir brolius škliarus po 6 metus 
kalėti už šnipinėjimą svetimos 
valstybės naudai.

BALTIJOS valstybių politi
niai sluogsniai’ svarsto klausi
mą panaikinti savo atstovybes 
Prahoj, paliekant ten tik kon
sulatus.

JAUNOSIOS LIETUVOS S- 
GOS vadovybę Prez. Smetona, 
tos sąjungos šefas, pervedė 
naujam energingam veikėjui, 
Alfonsui Kaulėnui, diplomuo
tam ekonomistui, iki šiol buvu
siam Mažeikių apskrityje mo
kesčių inspektorium. Kauli
nas yra gimęs 1908 m. Suba
čiaus vai. Jis užėmė vietą iki 
šiol buvusio Adv. B. Grebliu- 
no, kuris Jaunosios Lietuvos 
Sąjungą suorganizavo.

LIETU VIN A I » A V A RI )F,S. 
Šiomis - dienomis iš Lietuvos 
kariuomenės štabo vėl gautas 
didelis 500 kariu pavardžių są
rašas, kurie prašo jų suslavin
tas pavardes atitasyti ir lega
liai atlietuvinti. Pavardžių at- 
lietuvinimo įstaitymas reikalin
gas tam kad patems Lietuvos 
žmonėms keičiant savo pavar
des neišeitų Babilonija: tos pa
čios šeimos nariai liktų sveti
mi jeigu Obuolevičią šeimoje 
vienas pasivadintų Obuolinis, 
kitas Obuolėnas. kitas Obuo- 
laitis ir tt.

VILNIAUS Universiteto ir 
Politinės Mokyklos Lietuviai 
studentai i šsiuntė Lenkijos 
Prezidentui memorialą, kurį pa
sirašė 78 studentai. Memo
riale nusakoma Vilniaus kraš
to Lietuvių sunki padėtis ir 
prašoma leisti Vilniaus krašto 
Lietuviams tvarkyti savo txili
tinį ir kulturinį gyvenimą pa
gal valstybės konstitucijos ga
rantuotą teisę.
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DAYTON. OHIO

LAIKRAŠČIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

W I L K E S-BARRE, Pa. — 
Jau du mėnesiai kaip čia strei
kuoja trijų dienraščių ir vieno 
savaitinio laikraščio redakcijų 
nariai ir darbininkai. Jie rei
kalauja geresnių sąlygų ir di
desnio mokesčio. Laikraščiai 
neša didelius nuostolius, 
krautuvių skelbimai prieš Ka
lėdas

Po 
kimų 
raip: 
kai talpina į 
savuosius, 
džiarhi. 
žmonės

Medžioklė stirnų užsibaigė. 
Savaitę laiko buvo leista šau
dyti stirnas-ožkas. Teko ir 
man ir sunui Vytautui nušau
ti po stirną savo ukėje.

Nieko nerašiau visą rudenį, 
nes visą Spalių mėnesį sirgau.

Mirė Jonas Lizdas, 72 metų 
amžiau . Palaidotas Gruodžio 
l d. Lehman, Pa. Paliko ketu
rias dukteris ir vieną sūnų. 
Trys iš tų dukterų yra mokyto
jos viešose mokyklose. Velio
nis turėjo G0 akrų ūkį, bet ne
mokėjo jo vesti, išukininkavo 
35 metus, o Plvmouthe dirbo 
kasyklose 2 > metų. Ameriko
je išgyveno 55 metus.

Buvo vienas iš pirmųjų Vie
nybės Lietuvninkų rėmėjų. Pa
žiūrų buvo laisvų. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Vištyčio, Suvalkijos.

DARBAI. Darbai čia eina 
gana apribotai, nes po rinki
minės politikos niekas nėra 
persimainę. žmor.eliai skurs
ta. Iš viešų darbų atleidžia
mi šimtai žmonių.

Jonas L Nienius

nes

platinami plakatais, 
valstijos valdininkų rin
čių viskas apsivertė ant- 
Respublikonai laipsniš- 

valdiškus darbus 
. <> Demokratai atlei- 
Buvis r.esigerina, tik 

mainosi politiškai.
stirnų

LANKYSIS AKRONO 
KREPŠININKAI

šeštadienio vakare, Gruodžio 
17, Daytone įvyks krepšinio lo
šimas tarp vietinių Liet. Vy
čių 96 kuopos ir Akrono Lietu
vių komandų.

Pereitą metą Akrono koman
da skaitėsi save tautiniais čam- 
pionais, perviršydami Daytono 
komandą laike turnamento lai
kyto Clevelande. Taigi šymet 
Daytoniečiai pasiryžę atgauti 
shvo prarastą garbę, ir 
kurie atsilankys pamatys 
rą energingą susirėmimą 
šių dviejų komandų.

Lošimas atsibus Boys 
Gyjn, 15 Marshall st.
rungtynės įvyks 7:39 valandą, 
čampionato lošimas atsibus a- 
j5ie valanda vėliau. Vietinis.

Pagerbimas Lakūno ir Aero Klubo Darbuotojų
Lietuvos Generalinio Konsulo lono Budrio Kalba Sutiktuvių Bankete

1 LAKŪNAS ŠALTENIS LAN
KYSIS KOLONIJOSE

Lakūnui Šalteniui sutikimo 
banketas buvo surengta? Lap
kričio 26 d., Susivienijimo sa
lėje, kur dalyvavo daug Lietu
vių pasveikinti jį po jo sugry-'

' žimo iš Lietuvos.
Lakūnas Šaltenis žada aplan

kyti nekurtas Lietuvių kolom-: 
, jas, kur pasakys .įdomias l al- 
i has savo patyrimus šią
vasarą skraidant Lietu v ss pa-1 
dangėso jo nuvežtu Lietuvos i 
šaulių Sąjungai Amerikos Lie
tuviu dovana lėktuvu.i

visi 
tik- 

tarp

Club 
Pirmos

LIETUVOS PAVEIKSLAI
Lietuvos filmoe Daytone bus 

rodoma trečiadienį, Gruodžio 
14, Barney Community salėje. 
Rodys filmininkas J. Januške
vičius, naujus puikius šių me
tų Lietuvos paveikslus. Tat 
visi vietiniai ir apielinkės Lie
tuviai matykite savo senąją tė
vynę Lietuvą paveiksluose, ir 
visokias iškilmes Lietuvoje mi- 

I nint 20-ties metų nepriklauso
mybę. D. Rep.

MONTREAL, Kanada

ROCHFSTER.N.Y.
MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

BEDARBĖS APDRAUDA 
VEIKIA

HARR1SBURG, Pa. — įve
dus Pennsylvanijoje bedarbės ' 
apdraudą; nuo Sausio 1 d. iki 
Lapkričio 10 svmet visoje val- 
Lapkričio 19 švmet valstijoje 
išmokėta virš $66,000,000 be
darbės apdraudos. Kas .savaitę 
atsiranda po apie penkis tūks
tančius darbininkų kurie krei
piasi bedarbes apdraudos atly
ginimo, kaip tik būna paleisti 
iš darbo. k

žis įstatymas palengvino še'.-; 
pimo reikalą, nes gaudami be
darbės atlyginimą tie darbi- ■ 
ninkai jau r.ejieško pašalpų. 
Iš pašalpas imančiųjų eilių to- 
ku budu pasitraukė 66.830 -lar- j 
bininkų.

VYTAUTO KLUBO šėRININ- 
KAMS

50 ranku c’arbo Cigar? 
už $1.90

PYPKEI TABAKAS, 
švelnus, 50c nv.

TURKIŠKAS MlšTNIS 
Tabakas Cigaretams 

pusė svaro 50c.
Turime daug visokio 

išdirbimo pypkių. 
Užsakymus i kitus miestus Jš- 
siunčiam paštu. Y 50)

Cleveland Fobacco Co.
2133 Ontario Street 

Cleveland. Ohio.

D. L. K. Vytauto Neprigul- 
mingas Klubas nutarė:

1. Už mirusių asmenų 
rus paliktus vaikams arba 
minėms reikalaujama visas 
vilktas mokestis, be išimčių 
sienas lygiai.

2. šėrininkai gali parduoti 
savo šėrus kitiems asmenims 
ir pasilikti nariai, bet tie šėri
ninkai neturi teisės pirkti Še
rų iš kitų asmenų, jie turi pir
kti iš draugijos ir mokėti nu
statytą kainą.

3. Už užvilgtą mokestį Šė- 
rininkas negali apmokėti šėru.

4. Draugijos nutarta neda
ryti jokių išimčių arba svars
tymų asmenims priešingiems 
mokėjimui užvilktą mokestį, 
bet laikytis paskelbtų nutari
mų.

5. Visų mirusių ir toliau 
gyvenančių asmenų šėrai, dėl 
kurių niekas neatsišauks per
eina draugijos kason ir jų sa-

j vininkų vardai išbraukiami.
Nutarimai galioj ir vykdo- 

■ mi nuo Balandžio mėn. 1937 
metų. Valdyba.

šė- 
gi- 
už-
vi-

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvos Generalinio Konsulo J. 
Budrio žodis, tartas Dariaus- 
Girėno Aero Klubo pokilyje, 
Lapkričio 26 d., lakūno Povilo 
Šaltenio pagerbimo bankete :

Paskutiniu metu pastebimas 
džiuginantis reiškinys — aktin- 
gesnis veikimas Amerikos Lie
tuvių jaunimo tarpe.

Visoj eilėj kolonijų atsidarė 
Lietuvių kalbos kursai, į ku
riuos įsirašė ir gausingai lan
ko didelis skaičius klausytojų. 
Jaunuomenė uoliai mokosi kal
bos ir šiaip pageidauja kuo- • 
daugiausia žinių apie Lietuvos 
praeitį ir apie dabartinę atgi
musią Lietuvą. Atrodo kad tai 
normalus reiškinys. Pirmiau 
jaunuomenė neturėjo iš kur 
gauti tų žinių ir apie savo tė- • 
vų žemę mažai ką žinojo. At
gimimas Lietuvos kaip valsty
bės turėjo teigiamai atsiliepti 
ir išeivijoje.

Pirmus kelis metus Lietuva 
turėjo pati gydyti karo žaiz-1 
das, svetimo valdymo skriau
das atitaisyti, valstybės apara-' 
tą tvarkyti. Dabartinė Lietu- į 
va po dvidešimts metų atkak 
lauš darbo taip toli pažengi 
kad atlikti darbai bent kam 
gali užimponuoti.

Pagyvėjo ryšiai tarp Lietu
vos ir išeivijos. Amerikoj lan
kęsi Lietuvos sportininkai su- i 
kėlė susidomėjimą Lietuva ir* 
užmezgė draugingus santikius. 
su Amerikos Lietuvių jaunuo
mene. Gerokas Amerikos Lie-! 
tuvių jaunuomenės buris stu
dijuoja Kaune. šią vasarą, 
20 metų Lietuvos nepriklauso- 
rtiybės sukaktį švenčiant, Lie
tuvą aplankė skaitlingas Ame
rikos Lietuvių choras ir rink
tinė geriausių Amerikos Lie- į 
tuvių sportininkų. Tas viskas, 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikos i 
išeivijoje, negalės likti be pa J 
sėkmių ir turime rimtą puma- i 
tą manyti kad užmegsti ryšiu, 
nebus nutraukti, bet toliau vy
stysis ir stiprės.

Didingas Dariaus 
žygis sukrėtė visą 
Lietuvių išeiviją ir

ir Girėne 
Amerikos 
paskatini. 

Amerikos Lietuvių jaunubnūo 
se didelį susidomejibią oro 
sportu,

Brooklyno jaunuomenė su 
organizavo Dariaus ir Girėiu 
Aero Klubą. Šiais metais, pen
kių savo veikimo metų ir Lie
tuvos jubilejui atžymėti, ši; 
klubas drauge su kitais Lietu
viais jaunuoliais iškėlė graži, 
sumanymą: padovanoti Lietu
vos šauliu Sąjungai lėktuvą. 
Tai buvo didelis, girtinas užsi
mojimas,ir jį tinkamai supra
to ir įvertino senas amžiumi, 
bet jaunas dvasia, Juozas Am
braziejus, visų jaunesniųjų :.i 
meile vadinamas Dėdė Ambra 
ziejtis. Jis užsidegė ta jaunų 
jų idėja ir atėjo jiems į talką

Tai buvo akcija pačių Ame
rikos Lietuvių, bet aš, kaipc 
konsulas, stebėjau pastanga: 
ii’ klubo pirmininko p. Valen
tino Kaminsko, ir sekretoriaus 

Antano Aleknos, ir lakinu 
Šaltenio, ir ne tik pat: 
sumanymas, bet ir vi- 
žmonių su atsidavim 
darbas sukėlė inanyjt 
simpatijas. Nors nūn

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 

Mes turim puikų Me 
to<!a nuo Reumatizmo 

i/ kuri noriai pasiųsime
9-' J į f kožnam .šio laikraščio 

Sįv skaitytojui kuris tik

į

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI. ir jeigu norėsite nuudoti 
daugiau, ta galėsit daryti už ma
žus kastus. Mes kviečiame jus 
naudoti ta vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau i
ROSRE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
27OR \V. Fnnvell Avė. Chicago. J11. 
A.
t

pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožiioje oro per 
mainui, štai jums pro- 
—i išbandyt: »>•>prastą 
kuris pagelbėjo šim-

JIEŠKAU pusbroli Antaną Lcvec- 
, kį, Domininko ir Agotos sūnų, Sia
mu kaimo, Griškabūdžio par., Ša- 

1 kių apsk. Buvau Lietuvoje, aplan
kiau tavo tėviškę, turiu daug nau
jienų. Prašau atsišaukti, arba kas 

i apie jį žino ar gyvas ar miręs pra- 
I nešti šiuo adresu:

Mrs. Magdalena Unguraitis 
1328 E. 55 St. Cleveland, O.

J t H ii 1 t n I t-l t ! r-t-tttt;;

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

v

:

*♦

• •
M
♦•

«i

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

• •

i

DALTUVA Juozas. 54 metų, 
mirė Lapkričio 25, Detroit, 
Mich. — Plutiškių par., Ma
rijampolės aps., Kubaciškių 
k. , Amerikoje išgyveno 31 
metus. Liko nubudus žmo
na, sūnūs ir dvi dukterys. 
VVestville, UI., gyvena jo bro
lis Jonas. A.G.

TOfiAILA Antanas. 57 metų, 
mirė Lapkr. 3, Amsterdam, 
N. Y. — Kėdainių ap., Sur
viliškio par., Lažų k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

G. U. 
metų, 
Cleve- 
paso-

DANILEVIČIENĖ Uršulė, 54 
metų, mirė Lapkričio 24 d., 
Brooklyn, N. Y.

KLIMAVIČIENĖ Petronėlė 
(Sinkevičiūtė), 64 metų, mi
rė Lapk. 20, Norwood, Mass. 
— Alytaus par., Domi tonų 
k. Amerikoje išgyveno 44 
metus.

LATVINSKAS Antanas, 54 m. 
mirė Lapkr. 27, So. Boston, 
Mass. — Vilkaviškio parap. 
Amerikoje išgyveno 34 m.

JUŠKAUSKAS Kazys, 54 me
tų, mirė Lapkr. 19, So. Bos
ton, Mass. — Kuršėnų par. 
Amerikoj išgyveno 31 m.

KULIKAUSKIENĖ Ona (Mi- 
lervtė), 62 metų, mirė Lai> 
kričio 22, Roslindale, Mass. 
— Skirsnemunės par. Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

GHAUSKIENĖ Katrė. 39 m„ 
mirė Lapkričio 8, N. Pom
pėja rajone, Buenos Aires, 
Argentinoj.

KATONIS Stasys, 
rė Spalių 23 d.. 
Conn.

KUPSTAS Vincas,
mirė Lapkričio mėn., Tama- 
qua, Pa.

NOGA Jonas, mirė Spalių 19, 
McAdoo, Pa.

MAŽENIENĖ Kazė, pusamžė, 
mirė Lapkričio 28, Chicago
je. — Panevėžio ap., Ramy
galos par., Gabalių k. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

ORBAKAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 30, Chicagoje.— 
Šiaulių miesto . Amerikoj iš
gyveno 24 metus.

PETERSON Marė (Juškevičiū
tė), 58 metų, mirė Lapk. 30, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Girdiškės par., Zakaimio k. 
Amerikoje išgyveno 40 Die
tų.

URBIENĖ Ona (Drukteniene) 
pusamžė, mirė Lapkr. 30, 
Chicagoje. — 
Batakių par.

JANULIS Jonas, 
rė Lapk. 28, 
Svėdasu par.,

TEISINGAS PABARIMAS
Gruodžio 4 d. klausydamas 

l Lietuvių bažnyčioje klebono 
pamokslo susižavėjau jo nuo- 

i širdžių aiškinimu parapi jonims 
kad negana 
metrikų ir 
k vi tos jog 
užmokėtos, 
ti per Kalėdas, Velykas, na iri 
atlikti velykinę išpažintį kad, 
iš katalikiškos draugijos neiš-' 
brauktų. Girdi, pas tokį kata- 

i liką nuėjus Į namus matai ko- 
. mnnistų. socialistų, laisvama
nių laikraščių, biblistų knygų, 

1 bet nesimato katalikiškų laik
raščių nei knygų. Sako, to
kiam katalikui kai primeni apie 

. jo krypimą prie Marksizmo jis 
įsižf tižia ir tuoj parodo kvitą 
ar parapijinę knygelę, kad jis 

i tikr s parapijomis.
Toliau klebonas sako: Toks 

žxno‘,us kaip kada ateina į baž
nyčią, ir meldžiasi, o iš bažny
čios išėjęs jei susitiko komu
nistą, Marksistą ar koki kitą 
padaužą, jis kiekvienam prita-į 
ria. Toliau sako, daug ypač 
musu biznierių bei profesiona-J 
lų biznio sumetimais bėga prie 
bendrafrontininkų draugijų no-' 
rėdą ni pelnyti 
ri. Tai pigios 
sako klebonas, 
parduoda savo

N1,pelke ir jaunimą kad iš- 
puži Ges bėga į svetimas baž
nyčias, o klebonas su vikaru, 
šeštadieniais visą popietį turi 

(Veltui klausykloje sėdėti.
kad klebonas taip aiš- 

| kim- musų žmonėms. Bet r.r 
įtik ne pavėluota? Reikė-1 
jo a aiškinti keliolika metų Į 
pirmiau, ir ne tik musų bažny
čioje bet ir visose kitose Lie-' 
tuviu bažnyčiose Amerikoje.

Ra slink jaunimo tai bene 
bus ’talti patys klebonai su vi-. 
karu: juk klebonas keli metai I 
atgal iš sakyklos paskelbė kad 
jam imas gali eiti išpažinties 
\npliška arba- Lietuviška kal

ba, kas jaunimui davė supras
ti jog Lietuviška kalba nėra 
brangesnė, na o tikėjimas vi-' 
sese katalikiškose bažnyčiose 
tas oats.
esi rys parapijinėje mokykloj 
u mokiniais neturėtų 
\ngliškai 

kai. tada 
brangintų

Vii
až. yčioje vietoje vien Anglis-i 

kai Evangeliją ir Dievo j/alai- 
irinima kalbėjęs, kalbėtų 
tuvjškai. ar ne daugiau 
t'nvystė jaunimui i širdį 
dyglų negu papeikimas už 
mą į svetimas bažnyčias?

Brastas paprotis. 
proga aš noriu pastebėti 
chesterio Lietuviams kad 
’aikas liautis

I

būti kataliku tik iš 
turėjimo kišeniuje 

parapijinės duoklės 
o j bažnyčią ateiti

TRUMPOS
ŽINIOS

(IS jiusv laikrascivi

• BUENOS AIRES. Argenti
na. — Teko patirti kad dar 

prieš Kalėdas iš šiaurės Ame
rikos atvyksta ir/-: Lietuviai 
kunigai Marijona Andriu*-*;. 
Jakaitis ir Arictriušky.

ir;

i
• MONTEV1DEO. t ragvajus 

(Pietij Amerika/. — Lietu-1 
vor Užsienių Reikalų Ministe- 

’ rija yra prisiuntus Urugvajaus 
Nacionaliniu Bibliotekon kelis 

i šimtus Lietuviškų knygų. Bu- 
lį vo paskelbta spaudoje kad to-! 
mis knygomis bus įsteigtas 
prie minėtos bibliotekos Lietu
vių skyrius, bet jau keli metui ‘ 
praėjo kai niekas nepasirupi- i 

, no skyrių įsteigti ir Uragva- į 
i jaus Lietuviai negali tomis] 
t knygomis šviestis.

• BROOKLYN, N. Y. — Ka
talikų leidžiamas savaitraštis 

Amerika nikėjo savo 5 metų 
gyvavimo sukakti. Amerika 
steigta p<> to kai Garsas iš

keltas iš Brooklyno į \Vilkes- 
3afre, pi>.

—Gruodžio 10 u. Baltijos 
tpefiKos Draugija miręs tri- 

t tuštybių-: Lietuvos, I.atvi- 
įo. ir Estijos dvidešimts metų 
nepriklausomybės sukaktuves.

—Gruodžio 2 d. Brooklyno, 
nakties metu automobilio ne
laimėje užmuštas Lietuvis vra- 
jorius Bronius P. Šulinskas.

sau kokį dola-' 
rūšies žmonės, 
kad už dolarį 
nusistatymą:

metų,
13.

PALOCKIENĖ Elzė, 43 
mirė Lapkričio 12 d., 
landė. — Tamuliškės 
• los.

JESEVIČIENĖ Ona, 51
mirė Clevelande Lapkr.

KIČIENĖ Uršulė, 55 metų, mi
rė Clevelande Lapkr. 26.

ANDRIUŠAITIS Donaldas, 9 
metų, mirė Clevelande Lap
kričio 24 d.

JUŠKEVIČIENĖ Karolina, 82 
m., mirė Lapkr. 23, Dayton, 
O. — Kuršėnų par., Padvai- 
sko k. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

MERKELIS Ignas 5G metų, 
mirė Lapkr. 20, Philadelphia, 
Pa. — šiubaiėių k., Šiaulių 
par.

LAUKAITIS Jurgis, 60 metų, 
mirė Lapkričio 25 d., Mas- 
peth, N. Y.

SVETAVIčIUS 
rė Lapkričio 
dinio anglies 
nandoah, Pa.

JEKELIS Juozas, 18 metų, mi
rė Spalių 16 d., Pueblo Nue- 
vo. \rgentinoj.

VILEIKIS Vladas. 36 
mirė Spalių 29 d., 
A ii ;es, .Argentinoj.

VABALAS Kazys, 49 
mirė Lapkričio 22, 
lyn, N. Y.

SKIRPSTIENĖ Elzbieta, mi
rė Lapkričio 15 d.. Baltimo- 

re, Md.
URBONAS Juozas, mirė Lapk. 

mėn., Maharoy City

Liudvikas, mi 
m. r.uo sužei- 
kasykloje She-

metų, 
Buenos

metų 
Brook-

45 m., mi- 
Waterbury,

70 metų,

Tauragės ap.,

pusamžis, mi- 
Chicagoje. — 
Gaminu k.

A L Ė i) () M SK

SVEIKINIMO
LAIŠKAI

• THOMPSONVII I E, Conn —
Spalių 39' d. Mariahapolio 

Kolegijoje įvyko septintas .os 
kolegijos rėmėjų seimas. Ko
legija yra palaikoma Lietuvių 
katalikų.
• PITTSBURGH. P K. — Gruo

džio 15 Pittsburghe įvyksta
Am. Liet. Katalikų Eederrci- 
Jos valdybos posėdis.
• CHICAGO, II,L. - ner

tis Draugas pažymi kad šį
rudenį, Spalių mėiusj suėjo L 
metai nuo mirties Kun. \ntat o 
Kaupo, pirmutinio Dr,Ji'ęi <*e- 
laktoriaus. Kun. Kaupas pra
lijo leisti ir redaguoti Dnli
rą 1909 m. Wiikes-Barr<£, Pa. 
Draugas 1912 m. perkeltas ’ 
Chicagą. Kun. Kaupas mirė 
Chicagoje 1913 m. Spalių mėn.

bažnyčiose
Prie to; mokytojos 

’. ’ 1pje ' 
vien .ik

Lietu viš- 
daugiau 

kalbą. 
Valiukas

kalbėtis. o 
ir vaikai 

Lietuvišką 
o jei kun. P.

ir

\AU JIEMS \|ETAM<U
Lai kuriai visai nauji. dar neturėti iki šio’. Tinkami 
siųsti giminėms i Lietuvą ir giminėms bei draugams čia.

Perk u -ūmų — po 5c v?*eras
Persiuntimo kaštu pridėkit: 5c už 10. l'.lc. už 20, ir it. 

Užmokesti galit prisiųsti pašto ženklais.

• P- 
. Povilo

gražus 
sų tų

• darnus 
dideles 
kiai ėjo, bet tas viskas užmu
šta, viskas gerai — kas gerai 
baigiasi. Sumanymas įvykdy
tas — pirmas padovanotas A 
menkos Lietuvių lėktinas jav 
skraido Lietuvos padangėse ii 
jis sudarė pradžią Lietuve 
Saulių Sąjungos Aviacijos bu 
riui ir tas faktas turės tilpt 
tos sąjungos istorijoje.

Atsidėkodamas už tą reikš 
minją dovaną ir brangindama 
tas simpatijas kurios per tii 
Amerikos Lietuvių pareikšto 
Lietuvos šaulių Sąjungai ii 
Lietuvai, Krašto Apsaugos Mi
nistras, Valstybės Prezidentt 
vardu, sumanytojus ir vykdy 
tojus to kilnaus darbo, Lakinu; 
Povilą šaltenį, klubo ir komite 
to pirm-ką Valentiną Ramins 
ką ir sekretorių Antaną Alex- 
ną apdovanojo šaulių žvaigž
de. Lakūnui Šalteniui tas gar 
bės ženklas jau įteiktas Lietu
voje, o ponams Kaminskui i) 

! Aleknai įteikiami šiądieną pei 
I mane. Ponui Juozui Ambra 
I ziejui, kaipo jau turinčiam au- 
j kštą dovaną, šaulių Sąjungo 
I vadas, Pulk. Saladžius, praši ■ 
' perduoti nuoširdžią padėką 
' taip pat ir visiems brangiem: 
i Amerikos Lietuviams prisidS 
jusiėms darbu ir auka.

Sveikinti visus apdovanotu;, 
ir linkiu Jums toliau dar uo
liau darbuotis tautiškoje riir 
voje ir savo energija užkrėst:- 
ir visą Amerikos Lietuvių jau
nuomenę.

AKRON. OHIO

Lfe- 
Lie-' 
pri- 
ėji-

X- I šia1
Ro
jau j 

su tais menkos 
rūšies baliukais (partėmis), po 
smukles landžiojus, o imti vei- 
kaliukų statymo, koncertų ren

iu o. skaitymo gerų kataiikiš- 
' i ir tautiškų laikraščiu, lvi- 
'.••ip mums gręsfa liūdna atei 
lis. Veversjs.

DIRVOS KRAUTUVĖ
682 i Supirior Avc. C'cve and. Ohio

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pas’i’engę suteikti visiems pilvas musų |>a- 

1. ’as Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (JnsUrance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius <fire-monus).

P. P. M l LIOLIS
\ iviiatine \ lėtinė Pastovi Lietuviška ReaJ Estate 

ii’ Apdraudos kgentura
Ulevelam' IIEiidersvii 6729 _

3

3
3

SUSIRINKIMAS. Liet avių 
Piliečiu Klubo susirinkime at
silankė bolševikėlis Jurgis Bra
zas. ir rėkdamas skundė klu
bai kad klubo narys \. Gutau
skas kada tai ėmęs iš br 'voro 
ilų ir minėjęs klubo vardą.

Kada susirk kiinas išklausl 
Brazio tokio keisto skundo, da- 
’ykui išsiaiškinus pasirodė kad 
taip nebuvo daryta ir kad tas 
klubui nieko nepakeiikč. Irtu 
piltis gavo už tai gerai išbal
ti ir pasakyta jam kad dat- 
giau tokiais moteriškais plep - 
lais neužsiimtų. Tas raudonu 
kas turėjo įutilti.

Tai tas pats žmogelis kuris 
tuėięs į svetimas vestuves '>g 
laukinis trukšmavo. Kur Jk 
jis pasisuka vis trukšmą suke
lia. Jis turi sau kelis pritarė- 
’Us tokio pat proto kaip jisai 
oatš. Jų niekas nieknr nepa
geidauja, bet iie vis atlenda ir 
m savo trukšmais pasižymi.

Teisybę Mylintis.;

J. A. Urbonas
••Dirvos’* Agentas Day tone

:<4 Michigan A v. Dayton. O
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuv.ų Direktor iu

IR B A ESAM UOTO JAS

6522 Supciior Avė. HEnderson 9292

Adužiausią gausybę koš
tam New Yorko ir Chica-- 

vGukių. periodu: Romėnų, 
Saracėną Rococo. etc. Vi- 
šnlb’ karišku un formų, ?r 

pasiuvome tokia c kurių pus iihb 
lieji,mula. <31

K R A II i E 
THE VIRIU \ L COSTUMES

1025 < h“st«T Avenue. viršuje 
CLEVELAND. OHIO

R i
:sp..

809 Sodely for Savings Bldg. •:
telefoną-: Ofiso MAin J773 Namų KEnmore 4740-W

No'‘e<i«mi pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- X 
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą y 
jyąirios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo A 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- £ 
kitės i mane telefonu arba asmeniškai. *

..r

i

• •

J. Žemantauskas
N O T A R A S

“Dirvos” Agentas’*
130 Congress Avenue 

tVaterbury, Conn.

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313

N. X. tv JI.KELIS Jl'KGIS ARIU ( K AS
Su /intakas Vedėjas
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DIRVA

Antanas Smetona Išrinktas Kelionė po Musų Lietuvą kibirkštys
Ketvirtą Kartą (Tęsinys)

KAUNAS. — Lietuvos Aide Į 
Lapkričio 14 d., šitaip apra
šoma Lietuvos Prezidento iš
rinkimas:

Valstybės Prezidento rinki
mai vyksta Seimo Rūmuose. 
Nors rinkimai prasidėjo 11 vai. 
bet į Seimo rumus tautos at
stovai pradėjo rinktis jau 9 
vai. Jų išrinkimo dokumentus 
patikrino ir kitus su rinkimais 
surištus formalumus atliko Mi
nistrų Tarybos kanceliarijos 
direktorius Žilinskas su kitais 
tarnautojais.

Į rinkimų salę — Seimo ple
numo posėdžių salę — buvo 
įleidžiami tik tautos atstovai 
ir tik tie tautos atstovai ku
rie jau įregistruoti, kurių do
kumentai patikrinti. Rinkimų 
salėje nei prieš rinkimus, o 
ypač rinkimų metu, pagal Val
stybės Prezidento rinkimų įs
tatymą, negali būti joks paša
linis žmogus, net ir vyriausy
bės nariai, išskiriant ministrą 
pirmininką, kuris yra tautos 
atstovų susirinkimo pirminin
kas.

Norintieji galėjo sekti rin
kimus. Jie buvo transliuojami 
per radiją.

Visos Seimo narių kėdės bu
vo išneštos. Vietoje jų salėje 
pastatyta 120 naujų kėdžių. 
Salės pakraščiuose pastatyta 6 
staliukai su rašalinėmis. Prie 
tų staliukų tautos atstovai rin
kimų metu užpildė balsavimo 
korteles.

RINKIMŲ PRADŽIA
Pradėjęs susirinkimą Minis

tras Pirmininkas Vladas Miro
nas pasveikino tautos atstovus 
pareikšdamas kad jiems tautos 
uždėta svarbi ir labai atsakin
ga pareiga. Pagal naująją Lie
tuvos Konstituciją, kuri įsiga
liojo šymet, Gegužės 12 d., 
Valstybės Prezidento teisės su
stiprintos.

“Užtat jūsų, Tautos atstovai, 
pareiga išrinkti tokį Valstybės 
Prezidentą kuris butų tvirtos 
valios, didelio išmintingumo 
vadovauti musų valstybei. Aš 
tikiu kad jus, Tautos atstovai, 
jausdami tą atsakingumą prieš 
tautą, savo pareigą tinkamai 
atliksite.”

Po to į rinkimų prezidiumą 
Ministras Pirmininkas pakvie
tė du tautos atstovus — An
taną Merkį, išrinktą Kauno 
miesto, ir Antaną Gurevičių, 
išrinktą Marijampolės 
ties.

Paaiškinęs rinkimų 
Ministras Pirmininkas
bė 15 minutų pertrauką pasiū
lyti kandidatas į Valstybės 
Prezidentus.

Po pertraukos Ministras Pir
mininkas paskelbė kad gautas 
tik vienas pasiūlymas. Ji pa
sirašė 49 tautos atstovai, o pa
gal įstatymą bereikia tik 20 at
stovų. šie atstovai įteikė pa
siūlymą rinkti Valstybės Pre
zidentu d a bart inį Valstybes 
Prezidentą Antaną Smetoną. 
Tai paskelbus tautos atstovai 
žinią sutiko ilgais plojimais.

Ministras Pirmininkas kvie
tė iš sąrašo, pagal alfabetą 
tautos atstovus, jiems įteikė 
rinkimų korteles. Pirmas bu
vo iššauktas Izidorius Aleksa, 
paskutinis — Povilas Žukaus
kas. Ta pat tvarka buvo kvie
čiami tautos atstovai prie pre
zidiumo stalo atiduoti balsavi- 

• mo korteles, čia atstovai ga
vo vokus, į juos įdėjo balsavi
mo korteles, užklijuotus vokus 
atidavė prezidiumui, 
diumo nariai, tautos 
akivaizdoje, jų vokus 
rinkimų urną.

Balsavimo kortelių
mns baigtas 12:10 vai. 
jau balsai vokuose perduoti 
balsavimo rezultatams tikrinti 
komisijai, kuri savo darbą bai
gė 12:34 vai. ir protokolą įtei
kė Ministrui Pirmininkui.

Ministras Pirmininkas per
skaitė rinkimų protokolą, ku-

apskri-

riame pasakyta kad Valstybės 
Prezidentu išrinktas Antanas 
Smetona 118 balsų. Dvi korte
lės paduotos tuščios. Tautos 
atstovai sukėlė ketvirtą kartą 
išrinktam Valstybės Preziden
tui Antanui Smetonai ilgas 
ovacijas.

Tuoj po išrinkimo Valstybės 
Prezidento, mieste iškelta vė
liavos. Rinkimų prezidiumas 
tuoj nuvyko į Prezidentūrą pa
sveikinti Antaną Smetoną jo 
kartotinio išrinkimo Valstybės 
Prezidentu proga.

Antanas Smetona, kuris da
bar yra 64 metų amžiaus, iš
rinktas Prezidentu septyniems 
metams.

Antanas Smetona gimė 1874 
metų Rugpjūčio 10 d. Užulė
nio kaime, Taujėnų vals., Uk
mergės apsk., mažai pasiturin
čių ūkininkų šeimoje.

20 METU LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATMINČIAI 
ŽENKLAI

tvarką 
paskel-

o prezi- 
atstovų 
Įdėjo į

GRYŽTAME Į KAUNĄ. 
DERYBOS SU VEŽIKU

BIRŽELIO 14,

davinys, komunistų biuras (A. 
Bimba) išleido specialius lape
lius, kuriuose šlykščiai plūdo 
Lietuvos valdžią ir VVS., 
desperatiškai šaukė neduoti 
cento 'tam tikslui.

ir 
neiNORS KOMUNISTŲ vadai 

visi trokšta žmonių kraujo ir, 
jie ( su pasididžiavimu džiau
giasi kaip komunistai Rusijoje 
žudo žmones, tačiau šolomškas 
ir A. Bimba labiausia trokšta 
Lietuvių kraujo.

Prieš kelis metus tam atgal 
kada socialistai dar nebuvo pa
sibučiavę su komunistais, ša- 
lomskas vienoje Lietuvių ko
lonijoje savo kalboje pasakė 
kad Grigaitis su Michelsonu 
pirmutiniai turėtų būti pasta
tyti prie , sienos ir su jais at
siskaityta kaip su darbininkų 

o šių eilučių rašė j ui 
išperti kailį ir at- 
visuomenės.

į kia jis, “jus man turit užmo
kėti šešis litus”.

Aš daviau jam du litu ir pa
sakiau, jeigu neims negaus nie
ko, ir palikęs jį pradėjau eiti j 
į kiemą. Jis pradėjo rėkti ir 
išlipęs iš savo ratų sekė mane 
į kiemą, mosuodamas rankom. 
Tada aš jam pasakiau palauk
ti iki aš patelefonuosiu poniai 
Nagevičienei kiek tikrai verta 
jam mokėti, bet jis rėkdamas 
sako, “Aš negaliu laikyt arklį 
gatvėje ir laukti”. Aš pasa
kiau jam kad aš nepaisau jo 
nei jo arklio, bet jis negali rei
kalaut iš musų kiek neverta, o 
jei nori imti du litus lai ima, 
arba kitaip paliksiu jį rėkian
tį, jis neišgąsdins manęs, prie 
to aš galiu pašaukti policinin
ką, o tas jam padarytų daugiau 
bėdbs, nes mes esam persergė
tos iš pirmiau apsisaugoti to
kių kurie nori mumis pasinau
doti. Tas jį nuramino, mato
mai suprato kad aš nejuokau
ju, ir paėmęs du litu buvo pa
tenkintas. Tuo laiku kaimy
nai iškišo galvas per langus, ir 
žiūrėdami gal būt manė kad 
mano buvo kaltė, kad aš neno-

to-
su

DABAR kada susidėjo 
kios sąlygos kad Lietuva 

savo ąanti- 
kius ir Vilniui Vaduoti Sąjun
ga likviduojama tų santikių 
švelninimo tikslu, tai ir žiauru
sis Bimba pradėjo lieti kraka
diliaus ašaros

Komunistai 
naudotis kitų 
rinko aukas 
nukentėjusiems (1928 metais) 
ir patys tas aukas prarijo. Ren
ka aukas Lietuvoje “demokra
tijai atstatyti” ir politiniams 
kaliniams, bet patys jas su
naudoja čia Amerikoje. Dabar 
pamatęs vėl progą aukas rink
ti, Bimba pravirko ir griaudin
damas visuomenę Vilniui Va
duoti Sąjungos likimu, nori 
sekmingesnio pasipelnijimo.

BRANGUS Lietuviai. Nesi
duokit įtraukti į komunistų 
žabangas, kad jie neiškrėstų 
jūsų kišenių savo naudai. Dė
kitės į Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius kurie yra dauge- 
’yje kolonijų ir per tuos sky
rius rūpinkitės remti savo au
komis prispaustuosius 
brolius Vilnijoje, čia 
koje gyvuojanti VVS. 
veiks kaip veikė ir jų 
neuždarys.

NORS Lietuvoje ir uždaryta 
Vilniui Vaduoti Sąjunga, ta
čiau Vilniaus vadavimo darbas 
nei ta idėja nebus nutraukta.

Pradėtas darbas bus tęsia
mas toliau, ir mes Amerikos 
Lietuviai turim dar labiau sa
vo jiegas įtempti ir energin
giau imtis veikti toje dirvoje, 
neduodant progos komunis
tams išnaudoti visuomenę savo 
bizniui. Titnagas.

I <

BIRŽELIO 14, Antradienis. ] 
Musų šeimininkė prikėlė mus ; 
šį rytą 4:30 valandą, nes mes j 
turim paspėti į laivą kuris ei
na 5:15 valandą ryto, atgal į 1 
Kauną. Ji pati turėjo reikalų 
Kaune, taigi ir ji važiavo kar
tu. Pasiskubinom su pusry
čiais ir beveik tekinos bėgom 
į paupį, nes pamatėm Babtų- 
Kauno garlaivį atplaukiant ties 
užsisukimu. Rytas buvo skai
drus nors gana vėsus, o musų 
kelionė atgal buvo taip pat įdo
mi kaip ir atvykstant čia. Gar
laivyje vėl buvo dikčiai kelei
vių, pasirodo kad ankstyvo ry
to valandos nieko nereiškia, 
ypatingai jeigu žmogus turi 
kur vykti. Buvo įdomu ma
tyti kaimietę moterį su jos sū
num sėdinčius ant laivo atram- 
sčio, valgant pusryčius, juodą 
duoną su baltais riebiais laši
niais. čia nėra nepaprasta 
matyti keleivius visur valgant, 
matomai taip jau priprasta, 

j kuomet tik kas kur vyksta, vi- 
į sada nešasi rišulį su maistu, 
I ir keliaudamas niekad nebūna 
1 alkanas.

Pasiekėm Kauną apie 8:30 
, valandą ryto, toje pačioje vie
toje iš kur išvažiavom, čia vėl 
judėjimas, brazdėjimas, žmo
nės rinkosi, lipo į laivu važiuo
ti saVais reikalais kitur.

Ten laukė keletas “vežikų”, 
gatavų vežti žmones į miestą, 
ir kai mes išlipom iš laivo, po
ni Nagevičienė paprašė mus 
palaukti, o ji nuėjo prie vežiko 
pasiderėti kiek jis norės už 
parvežimą mus į namus. Mes 
turėjom savo mažas valizukes, 
o ji turėjo rišulį kuris buvo 
gana sunkus, kitaip mes būtu
me važiavusios busu. Vietiniai 
visi žino kad reikia išanksto 
susiderėti su vežikais, nes jie 
gali perdaug pareikalauti, tai
gi kai ji sutarė mes visos įsi- 
sėdom ir nuvažiavom. Rytas 
buvo gražus ir ankstybas, tai
gi buvo smagu matyti Kauno 
ankstyvo meto judėjimą. Ne
užilgo mes privažiavom prieša
kyje naujo moderniško keturių 
aukštų namo, kuriame Nagevi- 
Čiai gyvena būdami Kaune; šis 
namas stovi tiesiog priešais 
puikų Vytauto Muzejų ir dar
želį, prie Duonelaičio gatvės, 

i Poni Nagevičienė išlipo ir už
mokėjo vežikui sutiktą kainą, 
o mes padėkojusios jai už to
kį malonų vaišingumą jų dva
re, paprašėm vežiko vežti mus 
toliau į musų butą, kuris tik 
pora blokų toliau.

Kuomet mes privažiavom 
prie No. 10 Laisvės Alėjos, aš 
paklausiau vežiko kiek jis nori 

1 damokėti už šią dalį kelio, jis 
atsakė, “šešis litus”. Aš ko 
nenuvirtau, bet susivaldžiau, 
ir pradėjau galvoti, šeši li
tai musų pinigais yra dolaris, 
taigi šis gudrus vežikas bando 
pasinaudoti mumis, nepatyru- 
siomis Amerikietėmis. Jis ga
lėjo pažinti kad mes atvykėlės 
nuo laivo ženklų ant musų va
lizų ir tt., ką mes norėjom pa
laikyti atminčiai, o be to jie 
ir taip svetimus pažysta, kaip 
tai negalima nuo jų pasislėp
ti, na ir musų kalba kitokes- 
nė, nors mes ir kalbam gerai 
Lietuviškai. ‘ Į

Sakau jam: “Kaip tai 
: kalauji šešis litus už porą 
kų vežimo?” Jis sako: 

į kelionė verta dvylika litų, 
I aš reikalauju tik šešių”.
pasakiau jam kad ana ponia 
užmokėjo jam už jos kelio da- 

I lį, ir gal būt kad ji užmokėjo 
' už visą musų kelią, bet aš no- 
Į riu būti jam gera ir primokė
ti kiek, tai jis nori apiplėšti 
mus reikalaudamas šešių litų. 
Sakau jam, “duosiu 'tau du li
tu, nes tik tiek mums rodos 

j tėra verta, o be to kelios die^- 
nors atgal mes važinėjom visa 
Lattvės Alėja, už ką mokėjom 
tik tris litus.” “O ne”, rė-

Lietuvos Nepriklausomybės 
dvidešimtmečiui atžymėti yra 
išleisti labai gražus atminties 
ženklai. Tuos ženklus išleido 
Vyriausias Lietuvos Nepriklau
somybės Sukakties Minėjimo 
Komitetas, ženklai yra pla
čiai pasklidę po visą Lietuvą 
ir maža jų dadelė yra pasie
kus Ameriką.

ženklelių skleidimas ir pel
nas yra pavestas Lietuvos 
Aero Klubui, kurio pirmininkas 
yra Prof. žemaitis, o sekreto
rius lakūnas Pyragius, kuris 
pereitais metais su lakunu Oš- 
kiniu lankėsi Amerikoje ir ža
vėjo žiūrovus savo sklandy
mais.

Lietuvos Nepriklausomybės 
dvidešimtmečio sukakties žen
klelį (nedidelę, paauksuotą sa
gutę, su valstybiniu 
dvidešimtmečio žyme 
dekoracija) gali gauti 
nas Lietuvos kuris 
Lietuvos Aero Klubui 
ba daugiau.

ženklelius galima gauti as
meniškai arba laiškais Lietu
vos Konsulate, 100 E. Bellevue 
Place, Chicago, III.

Čia minimi ženkleliai yra rei
kšmingi ir tuo budu įsigytini, 
ženklelis bus graži Lietuvos 
Neprklausomybės 20 metų ju- 
bilejaus atmintis, o už jį duo
ta auka žymi Lietuvos civili
nei aviacijai parama.

Aviacija yra labai svarbi 
moderniškam susisiekimui ir 
krašto gynimui. Kiekviena val
stybė ją vysto ir stiprina. Tą 
patį daro ir Lietuva ir Lietu
vių tauta: aviaciją ruošia, ją 
tinkamai įvertina ir visomis iš
galėmis remia.

Paremkime ir mes, Ameri- 
Lietuviai.

L. Aeronautas.

KRIAUČIUKAS SU 
SUŽADĖTINIU

sau ko- 
nes šį
Jis be 
įširdęs.

Lenkija švelnina

ženklu, 
ir rūtos 
kiekvie- 
paaukos 
25c ar-

kos

ŠIE

savo
Aero Klubui.

vieną 
auką 
Kad

atidavi-
Tuo-

ŽENKLELIAI GAUNAMI 
IR DIRVOJE

Nuo Redakcijos. Dirvos Re
dakcija gavo paskirtą nedidelį 
kiekį šių ženklelių. Dirvos skai
tytojai gali išsirašyti 
ženklelį skirdami 
Lietuvos
jūsų auka butų pilnai perduo
ta, pridėkit 3c pašto ženklą 
persiuntimo kaštams.

ženklelis nešiojamas švarko 
atlape vyrams, arba prie kruti
nės moterims.

ženklelis toks gražus ir tin
kamas kad Clevelando Lietu
viai tik viena diena nupirko jų 
70 ir suaukavo Lietuvos Aero 
Klubui virš $30.

Kada šie ženkleliai išsibaigs, 
daugiau jų Amerikoje nebus 

1 galima gauti.
Mažesnę sumą negu dolarį 

galit siųsti pašto ženklais.
DIRVA

6820 Superior av. Cleveland, O.

ir pasidėjusios 
išėjom vėl, pa- 
dedasi Laisvės 
kai mes buvom

Jose- 
ir vi- 
pietų.

Kriauciukas Bolius vertėsi 
savo amatu Kaune, tačiau juo 
ne labai buvo patenkintas. Jis 
žinojo kad yra kitų, pelninges
nių profesijų. Taisydamas se
nas kelnes, jis ilgai apie pasi
pelnymą galvodavo, bet atsitik
tinumas jį atvedė ant tikro 
kelio.

Kartą jam į akį krito neblo
go veidelio jo šeimininkų tar
naitė ir jis pradėjo prie jos 
suktis. Kriauciukas ne špėt- 
nas. Ir pakalbėt moka. Be to, 
dar jaunas, vos prašokęs 25 
metus. Tarnaitei širdis ne iš 
molio. Ji susigundė. Kart
kartėmis kriauciukas užsimin
davo jai ir apie bendrą lizdelį.

Tarnaitė buvo susitaupius 
arti poros šimtelių, o kr jaučiu
kas nieko neturėjo, todėl kar
tą išdryso paprašyti paskolos. 
Busima žmonelė mielai atsklei
dė savo sutaupąs, o kriaučiu- 
kas mielai jas išleido.

Ir tada, kai vėl reikėjo pi
nigų ir kai tarnaitė Antanina 
jų neturėjo, jam dingtelėjo iš
ganinga mintis: veikimą nu
kreipti į kitą tarnaitę.

Kaip tarė taip ir padarė, bet 
kad iš to išėjo.... Nuo Anta
ninos kriauciukas savo meilę 
perkėlė ant Emos. Jai irgi 
apie meilę čiulbėjo, vienintele 
vadino, šeimą sukurti žadėjo— 
ir pinigų pasiskolino. Vėliau 
Emą pakeitė Juzė, Juzę Onytė, 
Onytę Katrytė ir taip sužadė
tinių skaičius didėjo.

Pagaliau paskutinėji, iš ku
rios kriauciukas “pasiskolino” 
350 litų savai siuvyklai įsteig
ti, pastebėjo kad Bolius tą siu
vyklą “steigia” karčiamose.

Ji pradėjo domėtis savo siu- 
vėjuko praeitimi ir greitai at
rado siūlo galą, kuris atvedė 
prie kitų, panašiai apgautų 
tarnaičių. Dešimts jo sužadė
tinių kreipėsi j policiją pagai
las. Sekm.

rėjau mokėti tam vargšui ve
žikui, bet aš nepaisiau, nes ži
nojau kad mano teisybė. Ve
žikas be abejo pamanė 
kis jis kvailas buvo, 
kartą jam nepavyko, 
abejo ant manęs buvo

Savo butą radom visą išva
lytą, ką atliko Dr. Abaravičie- 
nės tarnaitė, 
savo daiktus 
sidairyti kas 
Alėjoje po to 
išvažiavusios.

Gatvėje susitikom su 
fina ir ponia Danieliene, 
sos nuėjom užvalgyti 
Vėliau susitikom Barborą Dar-
lys, kuri pasivadino mus vykti 
į Valstybės Aikštę, kur atsi
bus Gimnazijų Mokinių Olim- 
piaja šiądien po pietų. Ta vie
ta yra ant kalno, žaliojo Kal
no, ir geriau žinoma kaip Kū
no Kultūros Rūmai, su sporto 
aikšte. Ten tai atsibus pirmu
tinė Lietuvių Tautinė Olimpia
da Liepos 17 iki 30-tos. Į kal
ną važiavom busu, mokestis tik 
20 centų (apie 3 musų centai). 
Galėjom ir nueiti, bet aš nela
bai noriu vaikščioti, ypatingai 
lipti į kalnus. Busas užvažiuo
ja į kalną ir gryžta, o tas kal
nas ne juokas, tikrai jaustum 
kad lipai kai pasiektum viršų. 
Busas sustojo prie Kūno Kul
tūros Rūmų ir sporto aikštės. 
Vaizdas kokį pamačiau 
buvo stebinantis.

(Bus daugiau)

tiesiog

• NEW YORKO ir Kalifor
nijos Parodose, kurios atsibus 
1939 metais, policija pasiruo
šus pasitikti ir nepageidauja
mus svečius. Keli šimtai jų 
bus surankioti ir nufotografuo
ti policijos rekordams. Tai yra 
visokie kišenvagiai ir kitokie 
kriminalistai.

priešais, ■ 
pagrąsino 
skirti nuo

A. Bimba Laisvėje, 
“komunistinės liau-

DABAR 
atskaitęs 
dies” vardu dekretą Lietuvos 
Prezidentui, pasakė kur jam 
bus vieta kada ta liaudis gaus 
orogą. Tik visa bėda Bimbai 
kad nei jis nei ta jo “liaudis” 
tokios progos negavo ir ne
jaus.

A. BIMBA, graudžiai apver
kęs Vilnijos Lietuvių likimą ir 
'špludęs Lietuvos valdžią kam 
uždarė Vilniui Vaduoti Sąjun
gą, sušunka: “Kur glausis, 
prie ko šauksis Vilnijos Lietu
viai? Juos terorizuos Lenki
jos valdžia, jų išsižadės Lietu
vos valdžia, bet mes nepamirš- 
šime savo prispaustų brolių.”

Tai krakadiliaus ašaros. A- 
merikos Lietuviai tautininkai 
ir katalikai jau nuo daugelio 
metų renka aukas Vilniui Va
duoti Sąjungai ir pardavinėja 
Vilniaus pasus, kad pagelbėti 
Vilnijos Lietuviams jų sunkio
je kovoje su prispaudėjais, bet 
visą tą laiką komunistai su A. 
Bimba priešakyje šaukė: “Nei 
cento Vilniaus Vadavimo Są
jungai!”

Kada Amerikoje lankėsi V. 
V. S. atstovai ir vėliau V. Už-

už tą Sąjungą, 
yra specialistai 
nelaimėmis. Jie 

šiaurės Lietuvos

savo 
Ameri- 
skyriai 
niekas

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

1939 Kalendorius
dovanai

šie metai jau baigiasi — ateina 1939 metai. Visi norėsit turėti puikų didelį Dirvos SIENINĮ 
1939 METŲ KALENDORIŲ. Senieji skaitytojai kurie nebus skolingi už 1939 metus gaus ka
lendorių dovanų, mokėdami pilnai $2.00 už 1939 metus ir pridėdami 10c persiuntimo kaštų.

i
Nusibodo Jums kiti laikraščiai?

1939 metams išsirašykit sau didelį, 8 puslapių, paveiksluotą laikraštį

rei- 
blo- 
“Ta 
bet 
Aš

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 ligi).
C. Pakeltis Vaistinė 

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

Vaistinė atdara 1 dienas savaitėje.

naudingąDirvos 1939 metų Skaitytojų Vajus prasidėjo! J šią 
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 •
Siųsdami prenumeratą už Dirvą, Įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metų) ir adresuokit

DIRVA 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimi



4 DIRVA

ESH-f.'Sl

Ig Redaktorių.—K. S. KARPIUS—Editor
> K m i IK!» n munn

6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio

LIETUVA IR KAIMYNAI KASKĄRASO
DEREITAME numeryje perspausdinome straipsnį iš 
’ Lietuvos Aido, kuriame išdėstyta Lietuvos santikiai 
su savo kaimynais Vokiečiais ir Lenkais. Tai Lietuvos 
geri norai link tų kaimynų, ir jeigu tie kaimynai rody
tų savo gerus norus, Lietuva galėtų ramiai sau žengti 
i ateiti ir su visais savo kaimynais, artimais ir tolimais, 
draugingai sugyventi. Lietuva, kaip ir kitos mažos ša
lys, moka gyventi, savo reikalų žiūrėti ir kitų neužka- 
binėja. Tik ar didieji kaimynai apsieis be užkabinėjimo 
Lietuvos?

Kolei kas, ir Vokiečių vyriausybė ir Lenkii valdžios 
nariai kalba apie gražius kaimyniškus santikius.

Iš Lenkų pusės dalykas daugiau užtikrintas, bent 
tuo atžvilgiu kad jie neturi priežasties prie Lietuvos 
kabintis ir kiekvienas jų pasikėsinimas gali būti griež
tai atremtas.

Kalbos buk Lenkai turėję sutartį su Hitleriu pa
siimti Klaipėdą ir atiduoti Vokiečiams Danzigą neturė
jo pagrindo kiek tas liečia Vokiečius. Tų Dirva ginčijo 
anksčiau, tą ir Lenkų vyriausybės nariai užginčija.

Pereitą pavasari, kada gal buvo užsimanę užgrob
ti Lietuvą ta pigia priekabe, Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris lindo ir prie Hitlerio ir prie^ Mussolinio, pra
šydamas jų sutikimo. Matomai sutikimo negavo. Prie 
to, jų žygį sudraudė Britanija ir Prancuziia.

Atsiekę su Lietuva nors tiek kad atnaujinta diplo
matiniai ir atsteigta kiti tarptautiniai santikiai, Lenkai 
dar vis tupinėjo aplink Hitlerį: vasaros paLaigoje po
nas Beckas buvo dar pasiryžęs vykti Į Berliną, bet stai
ga, po Sudetijos užėmimo, tarp Hitlerio ir Becko drau- 
gindumas truko, Becko kelionė Į Berliną neįvyko....

Lenkai ėmė skelbti draugingumą Lietuvai, ir tuo 
tarpu šoko tartis su Sovietų Rusija.

Kad Vokiečiai su Lenkais jokių bendrų reikalų ne
žadėjo turėti parodo šių dienų nuotildai: Vokiečiai per 
radio iš Berlino ėmė agituoti už Ukrainos nepriklauso
mybę, tuo gi tarpu po Lenkija yra keli milijonai Ukrai
niečių ir dideli Ukrainos plotai.

Vokiečiai, ar Hitleris, neturėjo jokio rūpesčio apie 
Lenkus ir jiems gelbėti visai nesiima. Tas reikia visai 
paneigti. Lenkija tik pasinaudojo Vokiečių sukelta su
irute, ir tokių progų gali jieškoti daugiau. Bet ne vi
sada jos bus, o dar be to, gali ateiti rūpesčio dienos pa
čiai Lenkijai jeigu Hitleris užsispirs atsteigti Ukrainą.

Tam atsitikus, Lietuvai gali atsiverti proga atsiim
ti ir Vilnių.

Lenkai, nieko nepešę su Hitleriu, staiga vėl persi
metė link Sovietų Rusijos ir atnaujinę su ja nepuolimo 
sutartį, siūlo visokį prekybinį santikiavimą. Kartu rei
škia draugingumą ir Lietuvai.

« ¥ ¥
Lietuvos reikalai su Vokiečiais biskį kitokį. . Pa

naikinus Lietuvoje karo stovį, Klaipėdoje Vokietininkai 
pakėlė savo galvas ir visu inirtimu ėmėsi tvarkyti savo 
vieša gyvenimą taip lyg jie butų po Berlino globa.

Savo šituo elgesiu jie gali sudaryti tokias sąlvgas 
kurios Įsiverš Hitlerį kištis i Klaipėdos kraštą, kaip 
jis kišosi i Sudėti ją. Iš dabartinių Klaipėdos krašto na- 
ziu elgesio matyt kad jie visai nesiskaito su Kauno vy
riausybe. Jie tą daro, be abejo, po Berlino nazių vado
vybe.' Jeigu Klaipėdos krašto Vokietininkai butų pro
tingi ir tenkintųsi Lietuvos teikiama jiems autonomija 
ir gerais santikiais, po Lietuvos globa iie butų laimin
gi, "gražiai gyventų. Tarna i, taip klaidinami ir agituo
jami, jie įsivaizduoja turėsią žemišką rojų po Bei lino 
globa, ir lyg musė į medų, skverbiasi prie nazių. 1 et ei 
patektu i žiaurius Va'erlando nagus, jie turėtų vargti 
taip kaip vargsta kiti po naziais gyvenanti Vokyčiai 
Dėl keliu įkaitusiu naziu, turėtų kentė'i ir daimebs pe
ru. nekaltų Lietuvių, kurie butų varu prie Vokiet’/os 
prirakinti.

Palaikydama gerą tvarką namie, atsargiai ir gud
riai vesdama užsienio Įiolitiką, atidžiai žiurėda-pa gink
luotų paiiegų stiprinimo, Lietuva gali būti užtikrinta 
savo ateitimi. ___

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. Sirvydas.

REIKIA SAVO ŽMOGAUS

Katalikų Draugo bendradar
bis Morkus rašo: “Amerike 
Lietuviško jaunimo devynios 
galybės. Bet kaip apsidairai 
bažnyčiose, mokyklose, draugi
jose, spaudoje tai visai kas ki
ta.”

Sako, to jaunimo dalis, jei 
ne visas, turėtų “ir mums tek
ti”. Bet kada? Ir Morkus tei
singai pastebi: “Tada kai į tą 
jaunimą prabils vietinis bal
sas. Jis viena diena atsišauks 
sau daugiau jaunimo negu iš 
svetur 
tų.”

Prie 
skaito 
spaudą,
“svetimų” ir dalį musų Ameri
kiečių senesnės kartos veikė
jų, kurie musų jaunimo dva
sios nesupranta, šie veikėjai 
labai gerai darytų jei ne tiek 
jaunimą bartų, ar mokintų, 
kiek remtų šio jaunimo daro
mas pastangas: pavyzdžiui, or
ganizuoti skautų tinklą, ar lei
sti laikraštį Jaunimas, ar veik
ti Amerikos vietinėje politiko
je. čia yra vietiniai jaunimo 
balsai, apie kuriuos Morkus 
kalba. Tik juos jaunimas klau
so ir seka.

atėję per dešimtj me-

Morkus pri
veikė jus ir

“svetimų” 
Lietuvos

Mes pridėtume prie

da”, tai kam su jomis “kon
grese” bendradarbiauja? Jei 
Naujienos nuo širdies mano 
kad “komunistai nei per plau
ką nuo fašistu nesiskiria” tai • 
kam su jais “kongrese” vienon 
dudon pučia? O jei tam neti
ki tai kam vienas kitą melu: 
kloja?

Kaip gali doras ir sąmonin- į 
gas Lietuvis eiti Į tokių žmo-; 
nių “bendrą frontą” ir ko?

MUSŲ ORGANIZACIJOSE

Paskutinis S.L.A. valdybos 
suvažiavimas davęs šių vaisių: 
nutarta SLA. centro iškėlimo 
(į Pittsburghą) klausimą pa-1 
duoti narių balsavimui; nutar
ta, atimtus už skolas namus I 
taisyti tik tiek kad visai ne
griūtų ir per tris melus par
duoti.

švietimo komisijos pirminin
kas Grigaitis gavo pajuokos už 
nevykusiai tartą sakini. Jis, 
mat, pareiškė kad SLA. valdy
ba “tik svetimo turto globėjai, 
ir negali jo vartoti, gerinti ar 
aikvoti, kaip savo”. Bet dau
gelio musų organizacijų bėda 
ta kad į iždus žiūrima ne kaip 
j savo pinigus, bet kaip į sve
timus! žmogus, paprastai, su 
savo pinigais labai atsargiai ir 
taupiai elgiasi.

Conn. SLA. 4-tas Apskritis, 
o Mass. valstijoje 2-ras turėjo 
savo suvažiavimus, 
rodė gražių darbų,
skritims vadovauja sandarie- 
čiai. Į 2-ro apskričio valdybą 
bendrafrontininkai buvo be- 
bandą sulysti, bet nepavyko.

Conn. apskritis energingai 
kuria Amerikos valdiškose ir 
musų parapijinėse mokyklose 
Lietuvių kalbos kursus. Per
nai turėta dvi mokyklos, šv- 
met veiks septynios. Mokyto
jų paruošta devyni. Juos 
šė Marianapolio kolegijos 
fesorius Rimavičius.

1 Mass. apskritis paskyrė 
aukų skulptoriui Rimšai, 
rio kurinis “Artojas”
tas Meno Muzejuje, Bostone, 
ir $50 nupirkti Lietuviškų kny
gų Amerikos viešiems knygy
nams.

Conn. Sandariečių apskritis 
savo metiniame suvažiavime 
pareiškė didelio nepasitenkini
mo organo Sandaros redakcija, 
kuri, sako, permaža veikia or
ganizaciją stiprinti ir 
Pareikšta nepritarimas 
tir.ės Tarybos kūrimui 
veiklai. Turbut, jos
tikslai nebuvo pilnai suprasti. 
Conn. sandariečiai sako, visam 
veikimui vidurnėje srovėje pri
valo vadovauti tik -Sandara.

LDS apskrities konferencija 
Chicagoje ragina SLA. ir LR- 
KSA centro valdybas sudaryti 
bendrą veiklą Lietuvą ginti ir 
K1 ri pėdą nulaikyti.

DVI KATĖS MAIŠE

Komunistų* Vilnis anądien 
apie socialistų Naujienų redak
torių pasakė: “Naujienų redak-i 
toriaus norai gražiausia supuo
la su Hitlerio norais” — abu j 
nori komunistų partijas sunai
kinti.

Naujienos, reiškia, Vilnis j 
prikiša, “padeda fašizmui”. Bet 
Naujienos, atsikirsdamos, pa
reiškia kad Vilnies redakto
rius yra “žmogus be gėdos ir 
sąžinės”, ir prieina išvados, 
“kaip demagogai komunistai 
nuo fašistų nesiskiria r.ei per 
plauką.”

Šitaip vienas kitą šuniškai 
pplai e. abeji laikraščiai vėliau 
“tiesia brolišką ranką” katali
kams ir tautininkams eiti į jų 
bendrą “Amerikos Lietuvių' 
kongresą” kovoti prieš fašizmą Į 
ir ginti demokratiją!

Jei Vilnis nuo širdies mano. 
kad Naujienos “fašizmui pade-.

SKAITYMAI
MJR. S. NARUŠIS.

LIETUVOS VALSTYBĖS 20-TOS SUKAKTUVĖS
KAIP LIETUVA STEIGĖSI, KILO IR SUSTIPRĖJO PER PORĄ 

DESETKŲ METŲ

DVARŲ IŠDALINIMAS IR NAUJŲ ŪKIŲ
ĮSTEIGIMAS

' nepaprastai didelė — daugiau kaip 70,000 žmo
nių buvo aprūpinti žeme, žemė gryžo tikrie
siems jos šeimininkams, kurie su ginklu ranko
je gynė savo gimtąją žemę kovu laukuose, ku
rie iš pat mažumos ją arė, ją mylėjo ir apie ją 
svajojo.

Lietuvos valstybę su sostine Vil-

tauta, virš šimtą metų buvus ki- 
per šiuos dvidešimts nepriklauso-

kurie pa
sienis ap-

$100 
ku- 

išstaty-

auklėti, 
ir Tau- 
bei jos 
įkūrimo

KAIP Lietuviams ir kitiems žinoma, Vasario 
16-ta Lietuvių tautai nepaprasta diena. Tą 

dieną sukako 20 metų kai 1918 metų Vasario 
16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė ne
priklausomą 
:ūum.

Lietuvių 
i tų valdžioje,
mo gyvenimo metų, po sunkių nepriklausomy
bės kovų ir Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo darbo, padarė tokią pažangą kad šiądienir.ės 
Lietuvos negali pažinti ne tik tie kurie Lietu
voje buvojo prieš dvidešimtį metų, bet ir tie ku
rie yra buvę keletą metų atgal. Lietuva vado
vaujama pirmutinio ir dabartinio Tautos Vado 
Respublikos Prezidento A. Smetonos apsirengė 
visai nauju, gražesniu rubu. Jei panagrinėsi
me bent kurią ekonominę ar kultūrinę sritį, pa
matysime kiek ta ar kita sritis per nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo laikotarpį yra pasi
keitus, pagerėjus, nežiūrint net į tai kad nuo 
pat 1914 metų Didžiojo karo pradžios Lietuvos 
žemės buvo paverstos karo lauko apkasais, išde
ginti ištisi sodžiai, sunaikinti ūkiai, okupacinei 
Vokiečių valdžiai užėjus buvo išgabenti ne tik 
gyvuliai bet ir ūkių įrankiai. Okupacinė valdžia 
per keturis metus iki 1918 metų vežė iš Lietu- 

| vos ką tik galėjo.
Okupacinei Vokiečių valdžiai apleidus Lie- 

, tuvos teritoriją ir pripažinus nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, atsirado nauji priešai ir nauji 
dar sunkesni, vargai, nes atsidarė naujos kovos, 
kurios neleido ūkininkams ne tik pradėti atsi- 

; statyti sugriautus ir išdegintus ukius, bet net 
ir laukus užsisėti. Sunkios nepriklausomybės 
kovos su bolševikais, Bermontininkais ir Len
kais dar labiau nualino krašto ūkį ir padarė tau
tai dar didesnių nuostolių.

Bet 1921 metais pasibaigus Lietuvių-Lenkų 
karui, Lietuvių tauta ėmėsi tikrai rimto ir nuo
širdaus darbo. O darbo buvo daug, kiek Vy
riausybei, tiek ir visai tautai. Vyriausybei ypač 
buvo sunkus uždavinys, nes neturėjo tinkamų 

i žmonių valstybės aparatui sudaryti ir reikalin
gai krašte kultūrai pakelti.
viskas paskubomis rengti ir 
tvarkyti. Bet žingsnis po 
■.merkiu pažangos keliu.
•ikio šrlis. didelio dėmesio
■si jo kultūros pakėlimą.

2"ii ir griežtai pravesta žemės reforma 
visai naują žemės ūkio atspalvį, kuris

i

I

PELKYNŲ SAUSINIMO DARBAI
Be žemės reformos ir naujųjų ūkininkų 

statybos vyriausybė tuoj pradėjo kovą su pel
kynais ir atkreipė visą savo dėmesį į nusausi
nimo darbus. Pirmieji nusausinimo darbai bu
vo pradėti jau 1920 metais. Kasmet šiam svar
biam reikalui skiriamos iš valstybės iždo lėšos 
ir darbai buvo vykdomi vis didėjančiu tempu. 
Nuo 1921—1926 metų buvo skirta šiems dar
bams 2,500,000 litų ir nusausinta apie 23,500 
ha., o 1927—1935 metų laikotarpiu, per pasku
tinius tautinės vyriausybės metus, atleista iš 
iždo jau 33,500,000 litų ir nusausinta 324,330 
ha.

1936 metais melioracijai išeista 2,119,800 
litų ir nusausinta atvirais grioviais 34,150 ha, 
drenažu — 1,590 ha, 1937 metais išleista 2,199,- 
890 litų ir nusausinta atvirais grioviais 31,235 
ha, drenažu — 1,446 ha, taigi išviso nusausin
ta 32,771 ha!

Nusausinimo darbai yra apėmę visą Lietu
vą ir musų ukininkijos reikalams vyriausybė 
yra išleidus iki šiol jau daugiau kaip 40 milijo
nų litų.

Nusausinimo nauda tinkamai įvertinama ir 
pačių ūkininkų. Tą geriausia įrodė daugybė 
prašymų tų ūkininkų J<ur gretimai nusausini
mas vykdomas ar jau padarytas.

Kiekvienam gali būti aišku kad ši didelė 
musų krašto ūkio pažanga (pienininkystėje, gy
vulininkystėje ir laukų ūkyje) nebūtų pasiekta 
jei supelkėję Lietuvos laukai nebūtų išvagoti 
nusausinimo tūkstančiais kilometrų -griovių ir 
kanalų.

(Bus daugiau)

APIE UŽMIRŠTĄ MEILĘDĖL PITTSBURGHIEČIŲ, 
DŽIAUGSMO

Socialistų “kupčių” pa
glostyti, Pittsburghiečiai S. 
L. A. nariai rodo didžiau
sio džiaugsmo kad SLA. 
centras bus per keltas į tą 
miestą. Jie visai neatsi- 
žiuri i tą faktą kad šimtas 
tūkstančių dolarių kąstų 
bus užkrauta ant ių pačių 
ir visų SLA. narių pečių.

Vienybė štai kaip sako:
“Betgi SLA. centro kėli

mo įei'kalu vietos klausi
mas yra anti-ąeilės sviu’bos 
dalykas, kuris mums visiš
kai nesvarbus. Šioie va
landoje svarbiausiu klausi
mu yra; ar dabartinio eko
nominio sunkmečio laiku 
Susivicniiiniui inianoma pa
kelti persikraustymo, palie
kamų ir naujų namų re
monto ir kitos su persi- 

’kraust'mn susijusios išlaa-

dos? Mums rodos kad da
bar Susivienijimui rizikin
ga palikti tuščius turimus 
namus ir pirkti kitą namą 
centro raštinės ir Tėvynės 
spaustuvės patalpoms.”

Taigi, SLA. nariai pata
rimu Dirvos, ir Vienybės 
Ir kitų rimtai žiūrinčių i 
dalyką žmonių, turi protes
tuoti prieš SLA. centro po
rų sugalvotą pinigų mėty
mą kitiems namams pirk
ti kuomet turi daugybę ki
tų namų, kurie neša nuos
tolius, Privalo balsuoti u< 
naliktmą centro New Yor- 
ke, to‘c pačioje vietoje.

SUDETI.JO.JE. rinkdami 
atstovus į Vokietijos sei
mą. Hitlerio partiiai davė 
99 nuos. visų balsų. Matyt; 
žmonėms nėra lokio pasi-( 
rinkimo kitaip balsuoti. į

Pažinau Tave jauną kaip gėlę, 
Pražydusią pavasario rytą.
Tu užburei širdį mano vėlei, 
Paskyriau Tau savąją jaunystą....

Gyvenome mes sapnų šalyje, 
Gėrėme laimės vyną:
Gyveno džiaugsmas mano širdyje, 
Kol nesumynai io Į purvyną.

Atėjo pavasaris žalias,
Tu negryžai kaip paukš'lai grvžta. 
Užmiršai pražydusią obeli pr’e kelio, 
Paaukavai kitam savo munystą.

Liūdna man vienišam bedaliui, 
Kad laimė apleido taip greit. 
Neturiu aš nei rūmų, nei dvaro 
Ir man ių neneik!

Aš dar išklajosiu plačiąją Saharą, 
Dar upes prakaito išliesiu.
Aš dar išeisiu i laukus vasarą,
Su gėlėm laukuose žydėsiu. 

Tik liūdna širdyje darosi 
Kad laimė apleido taip greit, 
Kad meilę pardavei už dvarą, 
O man jo nereik!

Viekšniai.

Reikalinga buvo 
krašto ’-eikalus 

žingsnio, Lietuva ėjo 
Lietuva, kaip ''ėmės 
kreipė j žemės ūkio 

Vyriausybės energin- 
niteikė 
škarto 

D’rcilailavo didesnių kreditų, nes reikėjo atsta
tyti naujus trobesius. Bet šiądien <ų naujųjų 
sąvo gražia išvaizda ne tik naujakurių ūkių, 
daugumos neprikausomybės kovų savanorių, ’e- 
'.iskiria nuo. senesniųjų ūkių ir r.et dar geriau 
atrodo, nes daugumoje buvo statyti nrisilaikant 

nr. ikrą kultūriniu reikalavimu.
Nors paskutiniais metais visą pasaulį su

krėtė ekonominė krizė ir nemaža palietė seniau 
isikurusi’i Lietuvos ūkininkų ūkių, bet Šluos 
muijus Lietuvos ūkininkus ta krizė irgi mažiau 
tepalietę, nes jie pasirodė esą daugiau ištver
mingi.

Pradėjus vykdyti žemės reformą, parcelia- 
cijos reikalams buvo paimta 563,009 ha žemės. 
Iš to ploto dar neišparceliuotų žemių liko pie 
7,000 ha.

Nuo 1919 iki 1937 metu išparceliuotų 'Įva
rą žemė taip paskirstyta: 38,598 uiujakuriams 
'ėmės duota nuosavybėn 36 V 68 ha, be to, že
mės duota nuosavybėn 25,924 mažažemiams 
19 628 ha, 7,883 miestų sklypininkams, 2 1 pa
rapijų bažnyčioms, 498 kapams, 57 privačių or
ganizacijų mokykloms, prieglaudoms, pieni
nėms ir šaulių Sąjungos skyriams. Taigi išvi
so per ta laiką nuosava žeme aprūpinti 73,052 
asmenys ir organizacijos, kuriems duota 455,- 
613 ha žemės.

žemės duota naudotis 4 499 valstybinėms, 
įtaigoms, savivaldybių Įstaigoms, privatiniams 
įsnienims ir organizacijoms viso 11.8 M ha.

Išviso parceliacija per tą laiką paliete 711,- 
963 ha žemės.

Išviso žemes ir miško nusavinta 1.055.506, 
ha. Majoratinių. privilegijuotai Įgytų ir kon
fiskuotų žemiu, už kurias neatlyginama — 13.1,- 
244 
šiol 
viso

® RAUDONOJO KRYŽIAUS emblema pri
imta Genevoj, Šveicarijoj, Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus suvažiavime 1864 metais.

Vyt. Gurklys,

ha. Reikės atlyginti už 924.262 ha. ’ki 
atlyginta už 249,669 ha, kas sudaro 45 
atlygintino ploto.

žemės reformos reikšmė musų kraštui yra J

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!MOKYKIT

Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele-
— SPINPULLLtS Dalis I — iš 

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

šis

Mažasis Lietuviu Kalbos

VADOVĖLIS
vadovėlis tinka augesniems vaikams ir

mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
viu 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.

Reikalaukit “Dirvoje”

POLKŲ ALBUMAS
AKORDIONUI

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
Siimčmnt Į kitą miestą .... $1.10

Reikalaukit “Dirvoje’*
6820 Superior Avė. Cleveland Ohh
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(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

TOLIMESNĖ KELIONĖ GIRIOMIS

sargyboje.
Albrechtas ir labai stengėsi neužmig- 
ir jo galva ėmė svirti, o blakstienai 

Betgi mintis kad vejasi juos nelei- 
Jis dažnai pašokdavo ir

Vaiski dienos šviesa privertė ją prisimer
kti : takelis išsirangė į žydinčią, sodrios žolės 
prižėlusią pievutę; kairėje pro aukštas lendres 
mėlynavo ežeras, čirškavo ir čiulbavo paukš
čiai, dūzgė bitės ir kiti vabzdžiai. Perėję rūstį 
Žalgirį, Aliutė ir Albrechtas, tie du pabėgėliai, 
jautėsi kaip į žadėtąją žemę patekę ir nutarė 
čia sustoti pasilsėti. Tuojau abu nušoko nuo 
garuojančių arklių. Albrechtas juos nubalnojo 
ir, pavedęs toliau nuo kelio, supančiojęs paleido 
ganytis.

Aliutė tuo tarpu susijieškojo skardyje pa
togią, nepastebimą vietelę ir atsinešė tarbas su 
maistu.

— Dabar galime pasilsėti, — tarė ji papie
tavus ir remdamasi į skardį. Jos veidas reiš
kė laimę ir pasitenkinimą išvargusio žmogaus, 
gavusio pasilsėti. — Juk mes esame toli nuo jų. 
Migk ir tu....

Albrechtas švelniai paėmęs, lyg bijodamas 
nuo jos akių nuvaryti miegą, pabučiavo Aliutės 
ranką. Aliutė nusišypsojo.

Aliutė ėmė snausti, o Albrechtas išsitiesė 
saulėkaitoje netoli jos, ryždamasis nemiegoti 
ir stovėti

Nors 
ti, tačiau 
lipfe lipo,
do jam ramiai miegoti, 
apsidairęs vėl atsiguldavo.

Po kokių dviejų valandų, Aliutė sukrutė
jo, nusibaldė nuo veido musę ir atsimerkė; va
landėlę ji nesižinojo kur esanti, bet paskum at- 
sigodėjo.

Albrechtas miegojo paslėpęs veidą žolėse, 
o jo garbiniuotą pakaušį negailestingai degino 
saulė.

Nenorėdama jo budinti, Aliutė palengva 
atsikėlė, aptvarkė tarbas ir nuėjo arklių žiū
rėti.

Saulė jau buvo iškrypus iš pietų, žydria
me danguje klydinėjo sidabriniai debesėliai. 
Arkliai ramiai ėdė žolę; bėrasis ilgakartis pakė
lė galvą ir skardžiu žvengimu pasveikino Aliutę.

Albrechtas pašoko kaip bitės įgeltas, pra
trynė greitai akis ir bėgo mergelei padėti. Ko
jos pynėsi jam bėgant; tik dabar jis pajuto dvie
jų nemiegotų naktų įvargį, tačiau vikriai pa
balnojo arklius, pasodino Aliutę ant arklio, ir 
abu leidosi toliau.

Pasilsėję arkliai'spėriai bėgo. Vos žymus 
takelis vingiavosi pagal ežerą. Aplenkus kelei
viams aukšta 'lendrvną. pasirodė visoje platy
bėje melsvai žvilgąs ežeras, kurio paviršium lak
stė žuvėdros. Antroje pusėje ežero juodavo kal
vos, apjuostos žalių girių vainiko. Artimiau
sioje seklumoje klykavo tilvikai; lendrėse tur
škė antys ir plasnojo sparnais. Sutartinai ga
geno žąsys, nusir.elkdamos ančių klegesį. Į kai
re r.uo ežero traukėsi pieva, apaugus žmogaus 
augumo žole; toli-toli mėslyai juodavo pušynas.

— čia tikros marės! — riktelėjo Albrech
tas, stipdamasis balno kilpose ir žiūrėdamas į 
ežerą. — žiūrėk, stirnos maudosi! — Sužaiža
ravo Albrechto akys, ir sukilo jam jausmai me
džioklio,' pamačiusio savo laimiki.

Aliutė tik truputi teatsižve’.ąė i jas ir greit 
savo žvilgsni nukreipė j ežero vandenį. Stirnų, 
briedžių, elnių, taurų ir kitų žvėrių bandos bu
vo ne naujiena tais laikais, žvėrių buvo liek 
daug jog užtekdavo iki valios ir žmonėms ir vil
kams prasimaitinti.

— Musu ežerai dar didesni! — pasakė Aliu
tė. — O upės kokios? čia tik per potvirius to
kios teesti....

_  Kaip tai “musų”? — nustebės paklausė 
Albrechtas. — Argi tu ne Lietuvaitė?

— Aš tikra Lietuvaitė, Aukštaitė, — išdi
džiai atsakė mergaitė. — Bet čia dar tebėra 
maitiją. Tu buvai žemaičiu nelaisvėje.

— Kaip gi tu patekai i Palanga?
— Mano tėvai senai mirė, — tarė ii po 

landėlės. — Juos nugalavo Totoriai. Mano 
ta, kuri buvo atitekėjus i Palanga už vietos 
j oro, pasiėmė mane auginti, bet ir ji greit 
sidurė šviesiuose Praamžiaus clkuose.

negu žodžiai ••odė 
visuomet rožėmis

že-

va- 
te- 
ba- 
at-

PRANCŪZIJA PO 
STREIKU

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

mus pastebėti ir nurodyti sekliams kur musų 
reikia jieškoti. Visų mums reikia saugotis!

Ilg^i jojo jie, slepiami aukštos pakrantės 
žolės, neišleisdami iš akių ežero, kurio pakraš
čiu ėjo kelias.

— Tausokime arklius; kai įvarginsim tai, 
nei nuo seklių neišbėgsim! — tarė Albrechtas, 
stiepdamasis kilpose ir žvalgydamasis aplinkui. Į

— žiūrėk, žiūrėk!.... — sušuko Aliutė, 
ranka pamodama.

Beveik siekdama žolės viršūnių, tiesiog ant 
jų skrido didelė, pilka gervė. Per dvidešimts 
žingsnių ji pastebėjo žmones, stipinau suvasno- 
jo sparnais ir nuskrido 
vo ilgas kojas.

— Mums seksis’ 
Aliutė, akim lydėdama 
ženklas!*

Netrukus raiteliai

Paryžius, Gr. 2. — Perei
tą savaitę valdžiai sulau
žius darbininkų streiką, 
už dienos-kitos darbo or
ganizacijų vadai pradėjo 
šaukti kitus streikus, ku
riuose kelta riaušės ir pro
testai prieš valdžios griež
tą elgesį generalinio strei
ko bėgiu.

Gruodžio 6 d. Daladiero 
vyriausybė laimėjo aiškią 
pergalę prieš socialistų ir 
komunistų opoziciją val
džiai dėl jos griežto elge
sio su streikeriais.

Valdžia užima dirbtuves 
ir laivus kur kyla streikai 
ir pati juos operuoja juri
ninkų pagalba.

KUR TIE “TAUTININKAI” 
MANO NUEITI

1 ' ................ -----L 1 '.."'.L---------- ----------.1

Importuotos iš Lietuvos — Tikros

TREJOS-DEVYNERIOS
GARSUS IR LIETUVIAMS ŽINOMAS VAISTAS

Įsigykit sau pakelį tuojau.

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

Kaina 25c. Į kitus miestus 30c.

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio į

prie ežero, ištiesus sa-

tarė džiaugsmingai 
paukštį. — Geras tai

PASMERKĖ VOKIETĘ 
ARTISTĘ 

Hollywood. — Iš Vokie
tijos čia atvyko garsi Vo
kietė artistė, Lėni Riefen- 
stahl. Visos filmų studi
jos, kuriose daug įtekmės 
turi Žydai, atsisakė 
savo įstaigas įsileisti, 
ko ji buvus Hitlerio 
ma draugė.

• SUV. VALSTIJŲ

k i
Sa- 

arti-
prisiartino prie miško. 

Būtinai reikėjo surasti takas. Užjojęs ant kal
vutės, Albrechtas eldijų nebematė: atstumas ir 
pakrantės linkiai paslėpė juos; takas vingiavo
si paežere, paskum jis pasidarė dvišakas. Ga
lima buvo spėti kad viena šaka paežere ėjo į 
sodžių, o antroji — į mišką.

Arkliai įžengė į lapuočių medžių mišką, 
kuris neatrodė tiek klaikus kaip Žalgiris, švie
siai žali medžių lapeliai smagiai mirgėjo ir kuž- gūžtelę ir po vakarienės liepė jai miegoti, o pats 
dėjosi tarp savęs. Oras buvo pripildytas topo
lių kvapo. Tarp paparčių šian-ten šmėkšojo pa
juodę kelmai. Arkliai ėjo siauru takeliu, krū
tinėm skleisdami krumus.

Dangaus apykraštis balo; beveik stovį vie
toje debesėliai ėmė rausti. Juo toliau juo pa
parčių buvo tankiau; drėgmė ir vėsumas didėjo.

— Laikas butų mums ir nakvyne pasirū
pinti, — tarė Albrechtas dairydamasis. — Kad 
nors skardį ar griovą kokią surastume, kol su
tems ....

Lyg pildydamas Albrechto norą, kelias ėmė 
leistis žemyn į daubą, kuria per akmenis gurgė
jo upeliukas. Nenorėdami palikti pėdsakų, pa
bėgėliai pasuko upeliu prieš srovę. Už gerų 
varsnų nuo tos vietos jie pamatė atsikišusį skar
dį, kuriame buvo negili griova. Geresnės prie
glaudos nei nereikėjo. Albrechtas tuoj nubal
nojo arklius, žole nutrynė suprakaitavusia jų 
nugaras ir čia pat pririšo ilgais odiniais diržais, 
kuriais neužmiršo apsirūpinti sumani Aliutė. 
Maisto ir vandens arkliams buvo kiek reikiant.

Kai Albrechtas, krumus skleisdamas, gryžo 
su lapų glėbiu, Aliutė jau buvo pakūrus lauže
lį, kuris buvo reikalingas apsisaugoti nuo žvė
rių ir įkyrių odų. Tankus krūmai gerai slėpė 
ir juos ir ugnį.

konti- 
nentalėje žemėje apie trečda
lis viso ploto* — 615 milijonų 
akrų — užimta miškais.

Gerb. Vincas J. Vyšnius 
nybėje, kalbėdamas apie 
smarkių Bruklyno Sąjunginin
kų, štai kaip sako (čia telpa 
tik pabaiga jo straipsnio, dėl 
vietos stokos):

“žinoma, jų pačiu triusu ta 
šauni ‘tautinė’ su raudonu pa- 
marginimu vakarienė įvyko be 
tautininkų klubo dalyvavimo.

“Tos vakarienės atgarsis di
deliai nustebina. Už svečių gar
bės stalo buvo pasodinta ir ko
munistų atstovai. Tai stebėti
na. '

“Matyti kokią gerą pradžią
Albrechtas padare Aliutei šiltą, patogią

atsisėdo angoje prieš ugnį ir klausėsi kas dėjo
si aplinkui. Kai sutemo, jam pasidarė nejau
ku ir neramu, dėlto nei miegas nėjo, vis rodėsi 
kad žemaičiai jau atsiveja juos dar neatšalusio
mis pėdomis. Vaikinas tvirčiau suspaudė ilgą 
peilį ir ėmė atsidėjęs klausyti. Tačiau niekas 
nedundėjo, tik buvo girdėti kaip laužas spragsė
jo, arkliai prunkštė ir grukšnojo žolę. Toli-toli, 
rodos, lyg bemiegė gegutė kukavo. Kas kart 
vis labiau temo.

Laužo šviesa apšvietė 
ėdančius arklius. Anapus 
džiai atrodė visai juodi.

Tik staiga suknarkė 
kaklais, ėnlė trypti, 
arklys ėmė spirti.

Albrechtas pačiupo kilpinį ir atsistojęs žvel
gė į krūmus, kurie nei nekrutėjo; tada jis kelis 
žingsnius pažengė nuo laužo ir apsistojo. Krū
muose, beveik sulyg žmogaus augumu aukštu
mo, sužybseijo dvi žalsvos ugnikės. Tuo akimir
ksniu Albrechtas ištempė templę ir paleido strė- 
lą, kuri zvimbdama nulėkė. Kaž kas sunernėjo 
ir nutaratėjo šakomis žemyn. Po valandėlės vėl 
buvo ramu.

Neidamas žiūrėti į krumus, Albrechtas pri
ėjo prie ibugusių arklių, paglaudė juos ir, pri-

krūmus ir ramiai be- 
skardžio auganti me

arkliai, ir susikabinę 
Arčiau stovis prie krūmų

LAIKINOJI 
: ’OŠTI N Ė

eldi.jos, — paklau-

Vie- 
burį

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
skyrius padarė. Verta laukti 
komunistinių vakarienių ir pa
tekus už jų garbės stalo pasa
kyti išvažiuojantiems į Rusiją, 
kad Stalinas daugiau susimy
lėtų vargšų darbininkų ir dau
giau pristatęs prie sienų jų ne- 
bešaudytų.”

Lietuvos

į armiją 
politinių

ATSAKYMAS
Vieny-Gerb. Vyt. Sirvydas 

bėję draugui L. Pruseikai štai 
kaip:

“L. Pruseika Vilnyje klausia: 
‘Tie kurie sakosi nenorį dėtis 
į bendrą veikimą su komunis
tais, tegul atsako į šį klausi
mą: jei Lietuvai butų tekę ka
riauti su Lenkija, ar komunis-

vedęs arčiau prie ugnies, paleido ganytis, o pats 
atsisėdo griovos angoje prieš laužą. Mažutis 
prietikis prablaivė jį. Dabar jo dėmesį patrau
kė žvaigždėtas dangus; pagaliau jo žvilgsnis su
stojo ties viena čia melsvai, čia rausvai žybsin
čiu žvaigždele.

Apie pusiaunaktį iš griovos pasirodė ranka 
ir palietė jo petį; Albrechtas atsigręžė ir pama
tė laužo ugnies nušviestą mergelės veidą.

— Miegok, miegok.... — pusbalsiu tarė 
Albrechtas, glostydamas jos ranką. — Dar an
ksti ; kai reikės, aš tave pažadinsiu.

Bet Aliutė nepaklausė ir atsisėdo šalia jo.
— Aš jau išsimiegojau.... Dabar tu pra- 

migk. ... atsakė ji: — esi labai nuvargęs.
Albrechtas nenorėjo sutikti, bet Aliutė at

ėmė nuo jo kilpinį ir beveik varu privertė lysti 
į griovą.

Iš po žemės pakriaušo jam gerai buvo ma
tomas laužas ir darnios mergelės atvaizdas, sė
dinčios su kilpiniu rankoje. Toliau buvo tam
su. Ant lapų buvo šilta, minkšta ir patogu gu
lėti, todėl Albrechtas tuoj užmigo kietu miegu.

Jeigu senovės Lietuviai kelionėje pastebė
davo erelį, baitą karvelį, gervę ir kranklį 
laukdavo laimės. Susitikę elnią, vilką, lūšį 
ba ligotą žmogų tikėdavos nelaimės.

tus butų prašalinę iš 
armijos ?’

“Aišku kad ne, nes 
imama vyrai, o ne
partijų nariai. Komunistai, pa
prastai, arba pasislepia (kaip 
Pruseika didžiojo karo metu), 
arba pataiko patekti į kalėji
mus už priešvalstybinę agitaci
ją. Bet vyrai, kada eina savo 
tėvynę ginti, tai pamiršta esą 
komunistai, socialistai, katali
kai, tautininkai. Jie tada tik 
atsimena esą tėvynės sūnus.”

TĖVYNĖ, gavus naują re
daktorių, tuoj atsisakė talpin
ti iš Lietuvos prisiunčiamus 
Tsb. ir paskiau VDV vaizdus.

Ale dabar žiuriu ir matau: 
jau ir ji įtalpino Klaipėdos 
miesto vaizdą, nors jis yra 
“kazionas”. Kas atsitiko: ai
tai pagąsdinimui Lietuvių kad 
Hitleris tuoj atsiims Klaipėdos 
kraštą, ar 'pradeda pritrukti 
medegos, raštams apie “flap- 
hauzę” baigiantis?

SKAIČIAU kad Kauno Pro
fesorius K. Pakštas pakviestas 
į Kalifornijos Universitetą va
saros semestru profesoriauti.

Gerai kad profesoriaus, tik 
tegul jis neužsigeidžia 
zuoti visus Lietuvos 
Kalifornijoje.

Prof. Pakštas nori
Įąętuvius visur gyvenant, tik 
ne Lietuvoj,

SENIS GRIGAITIS, kuris 
mėgsta prie kitų kabinėtis dėl 
Lietuviškos rašybos, pats pre
sus ir linotypus ant lubų sta
to. .. .

koloni- 
žmones

matyti

tai 
ar-

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašvkit ia iiems: $3 metams

Mcderpėjančio 
Kauno vaizdai: 
viršuje: oendras 
Kauno vaizdas 
nuo Aleksoto
<amo.
Apačioje iš 
kairės: 1— 
Teisingumo 
Mi'isterijos 
Rūmai, kur
Lapkr. 14 buvo 
renkamas
Valstybės 
Prezidentas.
2. Nepriklauso
mybės paminklas 
Karo Muzejaus 
Sodeiyįe. 
Viršuje: žemės 
Banko rūmai, 
apačioje, žemės 
Ūkio rūmai.

vDV foto.Mergelės balsas aiškiau 
kad jos gyvenimo kelias ne 
buvo klotas.

— žiūrėk kas ten: bene 
sč Abrlechtas. rodydamas i ežerą.

Aliutė pažvelgus pastebėjo tris baltas kaip 
gulbės sparnus bureš ir pasuko arklį į aukštą 
pakrantės žole. Nieko, nesuprasdamas, nusekė 
ją ir Albrechtas.

— Anapus ežero yra sodžius, — tarė Aliu
tė, kai Albrechtas prisiartino. — Iš eldijų galėjo,

(Bus daugiau)
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Chicagos ' jaūnimo Choras 

rp < ■ Pirmyn, vadovaujamas K. Ste-
0 £ 1 A, O ponavičiaus, puikiai pasirodė

savo dainomis Clevelande sek
madienį, Gruodžio 4 d. Nors 
adventų laikas ir kiti susilaikė 
nuo ėjimo į koncertą, tačiau 
salė buvo užpildyta ir kurie da
lyvavo koncertu buvo sužavėti. 
Gerai išlavintas jaunimo cho
ras ir choro solistai išpildė la
bai įvairų programą, nuo pa
prastų liaudies dainų iki ope- 
ratiškų.

Dviem atvejais po porą ar 
daugiau dainų sudainavo ir po
ni A. Steponavičienė, žinoma 
Cleveland iečiams iš seniau, bu
vus Salaveičikiutė. Ji yra tik
ra scenos artistė ir turi stiprų, 

į gerai išlavintą balsą.
Tas tai choras pereitą vasa-

IMTYNĖS ARENOJ
Pirmadienį, Gruodžio 12 d., 

vakare Arenoj įvyksta smar
kios imtynės, kuriose svarbiau
sia pora bus Wee VVillie Davis 
su Steve. Crusher SaCey, prie 
jų bus Ernie Dusek su Dutch 
Heffner, ir kelios kitos poros.

Moterims įžanga dykai atė
jusioms su vyrais kurie perka 
rezervuotą vietą.

J JIPPODROM

‘Thanks for Everything’
Geram poros valandų pasijuoki-j 

mui apsifankykit į Hippodroinc' 
Theatre, pradedant šeštad. Gruo
džio 10.

Pradedant ta diena, ten rodoma 
smagi, juokinga, pilna gyvumo fil-1 
nia, “THANKS FOR EVERY-. 
THING”. nauja 20th Century-Foxi 
produkcija, kurioje vaidina Adolphe’ 
Menjou. Jack Haley, Jack Oatie,' 
Arleen VVhelan ir Tony. Martin.

Veikalus apima du sukčius kurie ’ 
nori pasinaudoti radio kontestų lai- | 
mėjusiii Vyru savo tolesniam pasi
pinigavimui, ir net įvelia jį į mei
lę su tam tikra panele, kurių taip Į 
pat- atgabena i New Yorką.

Tarpuose šiame veikale ineina 
keletas naujų dainų ir kitokių jdo- J 
mybių. '

Šis paveikslas jums tikrai patiks.

PO PIRMYNJ<ONCERTO
rą važinėjo Lietuvoje. Ame-: 
rikoje gimę ir choro Vedėjas p.' 
Steponavičius ir jo žmona, ir' 
visas jaunuolių būrys, pirma, 
kartą apsilankė ’ Lietuvoje, sa
vo tėvų žemėje, ir Lietuvą pa
milo. Visi beveik iki, vienam 
šie jaunuoliai gerėjasf Lietu
va ir parsivežė apie ją malo
niausius prisiminimus.

Programo protarpyje choro 
direktorius K. Steponavičius 
papasakojo savo įspūdžius Lie
tuvoje. Pasakė kad lankėsi ir 
viešėjo ir tarp liaudies, ne tik 
aukštuomenėje, todėl pažino vi
są Lietuvių gyvenimą, ir tas 
juos dar labiau prie Lietuvos 
pririšo. Jiems yra prikaišioja
ma buk todėl jie Lietuvą girią 
kad ten buvo paimti tik į ge
riausias sąlygas ir negalėjo 
matyti jokio prastumo.

Poni Steponavičienė repor
teriui pastebėjo kad tą ką jie 
apie Lietuvą sako, sako nuo 
širdies, be jokio veidmainiavi
mo.

Poni Steponavičienė pirmo
je progrąmo dalyje dėvėjo sa
vo iš Lietuvos parsivežtą au
tentišką Aukštaičių 1Maloniai kviečiame 

Jus Taupyt Savo 
Pinigus

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

• VIEŠŲ DARBŲ projektus 
vykdant Clevelande ir apskri
tyje per tris metus išstatyta 
79 įvairaus didumo vieši pa
statai, tarp jų 49 viešos žaisla- 
vietės. Viso tiems reikalams i 
išleista $112,000,000.

Mes mokame ant
Jūsų depozitij

3%
Groseriai — Tabakas

PIRKIT GROSERIUS, CIGARUS, 
TABAKĄ, SALDAINIUS ir savo 
kaimyniškos krautuvės.

LINKIME JUMS LLNKSMŲ 
KALĖDŲ IR LAIMINGU 

NAUJU METŲ
M \J AR CONFECTIONERY 

1370 East 65th Street

• Visos Depozitų Sąskai
tos apdraustos iki $5000 
per Federal Deposit In
surance Corporation.

• Jeigu manote pirkti, sta
tyti. taisyti namą, arba 
skolą atsimokėti, prašo
me ateiti pas mus pasi
tarimui. Reikale paskolų 
patarimus duodame ne
mokamai.
Paskolos duodamos leng
vomis, prieinamomis są
lygomis. Jūsų patogu
mui, naudai ir garbei, 
leiskite mums Tamstoms 
patarnauti.

THE

Lithuanian Savings & 
Loan Ass’n.

6712 Superior Avė.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

ir

SKAUTAI, JŲ VADAI IR 
JŲ PAREIGOS

Skautai nežiūrint į pareigas 
i vienas kitam yra broliai-sese
rys. Visa jų grupė yra šeima, 
kurioje yra tėvai, broliai ir se
serys. Kaip šeimoje visus rei
kalus tvarko tėvą’, taip skau- 

I tų grupėse visus skautiškus 
reikalus tvarko vadai.

* Vadai tai nėra kokie dikta
toriai arba savo garbės j ieško
tojai, jie yra tie patys jūsų iš
rinkti skautai jums skautiš
kas tiesas aiškinti ir ruošti jus 
į tolimesnius skautų patyrimo 
laipsnius. Todėl juos, kaipo 
aukštesnius brolius ar seseris 
gerbiate ir jų skautiškus įsa
kymus atliekate sąžiningai.

Atminkite kad skautai tai 
nėra bent kokia gauja žmonių 
arba kokia. kita organizacija. 
Skautai tai kariškai nusistatę 

Į ir jų veikimas drausmingas.
Mes Clevelandiečiai turime 

tentišką Aukštaičiu vedusiu « F. motpry sudarytą
moterų 'kostiumą, ji pastebė- skautų skyrių, tat musų parei- 
jo publikai jog tai yra senovės ?a Pazipotl vadus ir einamas 
Lietuvių kostiumas, apie trijų JŲ pareigas* , . .
šimtu metu atgal dėvėtu rubu į ' *.sa Clevelando Lietuvių 
stiliaus. Tą kostiumą jai pa-‘ sk{ni* tvarko atskirus vie- 
dovanojo Jaunalietuvių organi-’oetus prižiūri skyriaus vadas 
zacija; jos kostiumas yra tik- su savo padėjėju it skyriaus 
ra kopija ponios Smetonienės I 
dėvėjamo kostiumo.

Clevelandiečiai choro atsilan- j 
kymu labai patenkinti, visi sa
kė kad pirmą kartą girdi tik
rai išlavintą Lietuvišką chorą. 
Atsilankė pasiklausyti ir musų 
vietinių Lietuvių chorų vadai.

Choras pradėjo programą su 
“Lietuviais Esame Mes Gimę” 
ir išpildė apie 20 dainų, prie to 
atlikta kelios solo ir grupinės 
dainos, šio choro gerumą ir 
išsilavinimą geriausia galima 
buvo įvertinti Į pat pabaigą, 
kuomet dainavo sunkias klasiš- 
kas-operatiškas dainas.

Programą užbaigė su arija 
iš op. “Cavalleria Rusticana”, 
kurią dainavo solo Anelė Ste
ponavičienė, su choru. Daina 
tikrai apvainikavo koncertą.

Publika iššaukė chorą dar 
dainuoti, ir sudainuota liau
dies dainelė.

Programą atidarė Antanas
Zdanis.

Su choru Į Clevelandą buvo 
atsilankę ir keletas kitų Chica- 
giečių. Po pietų apie 3:30 v. 
choras, svečiai ir buris vieti
nių apsilankė Lietuvių Darže
lyje.

Choro vedėjas dėkoja 
Clevelandiečiams kurie 
darbavo tame vakare.

* ♦ *
Clevelandiečiai seniau darba-. 

vęsi vietiniuose choruose, gir-1 
dėję Pirmyn chorą, pradėjo at
siminti senesnius laikus kada 
čia turėta milžiniški Lietuviški 
chorai, kurie taip pat buvo vi
suomenės mėgiami, nors ne 
taip gerai išlavinti buvę. Vie
nas apie tai kalbėdamas kalti
no senesnių laikų vyčių vadus, 
kurie varė didžiausį Lietuvių 
skaldymo darbą, ardė kitų cho
rus, ir pagaliau patys žlugo. 
Ir dabar tarp mažų grupelių 
švaistosi tūli likučiai tų ardy
tojų ir varo savo darbą, neleis
dami jaunimui veikti išvien.

Rep.

štabu.
Skyriaus vadas turi teisę 

leisti duoti įžodį, pakelti į 
skautų vyresniškumo laipsnį 
iki vyresnio skiltininko, pa
ruošti skautų veikimo progra
mą, tvirtinti ir atstatyti vadus 
iš pareigų.’ Visus kitus ne- 
skautiškus parengimus vykdo 
su Skyriaus štabo nutarimu ir 
atsiklausimu.

Skyriaus adjutantas veda 
skyriaus knygas ir pavaduoja 
kartais skyriaus vadą, bet pra
neša jam vėliau apie tai.

Skyriaus štabo posėdžiuose 
pirmininkauja skyriaus vadas, 
sekretoriauja adjutantas arba 
kuris nors vieneto vadas.

Draugininkas yra Skyriaus 
vado žinioje, tvarko visus drau
govės reikalus, bet skyriaus 
posėdžiuose apie tai praneša.

Draugininkas turi teisę pri
imti naujų narių, nuskirti eg- 
gaminų laiką ir paruošti veiki
mo programą trims mėnesiams 
arba pusei metų.

Draugininko p a v a duotojas 
arba draugovės adjutantas pa
vaduoja draugininką ir tvarko 
visas draugovės knygas.

Būrelio vadas ir pavaduoto-

teisę

jas turi tokias pat teises kaip 
ir draugininkas su pavaduoto
ju. . < ------------

Iždininkai pagal savo parei
gas ir užimamas vietas tvarko 
piniginius ir ūkio reikalus su 
savo vado ir štabo posėdžių nu
tarimu.

Visus gautus iš skyriaus įsa
kymus sueigose skaitoma.

Tat, broliai ir sesės skautai, 
išsirinkę vadus jų klausykime, 
bukime drausmingi, o musų su
siklausymas sutvirtins ir duos 
tvirtus pamatus musų veiki
mui.

Garo ir Elektros Kabineto Vonios 
Masažai, Elektros Šviesos Gydymas

F. J. SKOK
M A S S E U R

Atliekama sulyg Daktarų Nurodymų
Gydau visokias ligas šiuo nauju 
išradimu, išskyrus įsisenėjusias ir 
išplitusias lytiškas ligas. Naudo
ju Europiškus metodus.

6420 St. Clair Avė. viršuje
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare, 

šeštadieniais nuo 9 iki 3.
Sekmadieniais uždaryta.
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Ateina Kalėdos

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

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

kaina, kokia galit gauti tik pas mus. iJOK
KALĖDOMS UŽPIRKTUS DAIKTUS PA

LAIKOME IKI ŠVENČIŲ 

į I. SAMAS JEWELRY | 
6704 Superior Avenue
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tiems 
pasi-

K. STONIS
R E S T A U R ANT

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.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Antradienį, Gruodžio 13 d., 

įvyks Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas. Nariai prašomi 
dalyvauti. Pradžia 7:30 vai.

• SUSIŽEIDĖ LIETUVIS 
LAKŪNAS. Sekmadienį skrai
dydamas savo nauju lėktuvu, 
nukrito ir susižeidė Albertas 
Yurk, jaunuolis, Dirvos skai
tytojų sūnūs. Jis skraidė su 
kitu jaunu savo draugu, kuris 
susižeidė mažiau. Albertas at- 
sidrė ligoninėje.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St
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t Praleiskit pas mus 4
KALĖDAS IR NAUJUS METUS

Mano restaurante, saliune ir bowling alley rasit linksmą 
minią, smagiose aplinkybėse, prie gerų valgių ir gėri
mų. Malonų priėmimą jums suteiks musu patarnau
ti jai ir patarnautojos. (51)

HANS CAFE
5325-27 Superior Avenue

SKANDALAS POLI
CIJOS PROSEKU- . 

RIAUS OFISE 
šiomis dienomis iškelta aik

štėn kad vienas iš policijos 
prosekutoriaus padėjėjų, Jero- 
me B. Goldman, išreikalavo iš 
automobilisto kuris suvažinėjo 
žmogų, §500 kyšį kad prieš jį 
bylą panaikintų. Tas automo
bilistas tačiau buvo išlaisvin
tas už tai kaip nekaltas kiek 
anksčiau.

Goldman iš tos vietos paliuo- 
suotas ir vedama tyrinėjimai.

Kaip žinoma, į policijos pro- 
. sekutoriaus padėjėjus, mažą 
I politišką vietelę, skverbiasi la
biausia advokatėliai kurie iš 
savo praktikos nepragyvena.

Patekę į tokias vietas, ir ten 
jie savo ‘grobišavimą praktikuo
ja.

»>

Dirvos skaitytojų šeimų nariai gali gauti tikietų po 10c. tiek kiek 
reikia, tik tada kada užmokama jų prenumerata už 1939 metus.

Kaledin is Bai ius Dykai Dirvos Skaitytojams

I

Statoma scenoje naujas, puikus veikalas su dainomis

Kūčios
K. S. Karpius parašė šį trumpą, gražų veikalą, kurį suvaidins Skautai 
Vyčiai. Veikalo pirmas vaizdas bus: Lietuvoje, prastoje bakūžėlėje, du 
senukai, tėvas ir motina, likę vieni, be savo vaikų, rengiasi Kūčias val
gyt. Netikėtai, parvažiuoja iš Amerikos jų dukterys su Kalėdine eks
kursija, ir iš Kauno parvyksta vienas sūnūs kareivis, antras savanoris 
invalidas. Ir taip ta šeima netikėtai švenčia Kalėdas bendrai ir linksmai.

Ahtra scena: Kalėdinis vaizdas: kalėdinė eglaitė, žiburiai, jaunimas, Ka
lėdų giesmės, varpų skambėjimas, ir naujos Lietuviškos liaudies dainos, 
kurios jus pravirkdihs. Po programo, bus dovanų dalinimas.

šie programai visada jus sužavėdavo, sužavės ir dabar, ir šį kartą scena 
ir pats veikalas bus įdomesni, gražesni. Viskas visai nauja.

Rengkites, ateikit visi, linksminkitės visą vakarą!

Tėmykit: šis balius atsibus antrą Kalėdų dieną, taigi rengkites tai dienai, nepaklyskit.

Pirmadienį, Gruodžio-Dec. 26, 1938
LIETUVIŲ SALĖJ E

6835 SUPERIOR AVENUE • PRADŽIA NUO 6:00 VAL. • PAŠALINIAMS ĮŽANGA 35c.

Kurių prenumerata už Dirvą pasibaigus pasiskubinkit ateiti, atnaujinti, ir gauti sau 1 
tikietą dovanai Į šį balių, ir 1 kalendorių. Daugiau tikietų gausit primokėdami po 1 0c.

Po tikietą Į balių, ir po kalendorių gaus ir tie kurie dabar išsirašys Dirvą metams.



PI R VA
Dvi Kaimyniškos 

MAISTO 
PARDUOTUVĖS

Visokių geriausios rūšies 
mėsiški ir kitoki maisto 
dalykai parsiduoda priei
nama kaina. Visoki grose- 
riai. Duodam išsimokėji- 
mu jeigu norit pas mus 
prekiauti. Lietuvių apgy
ventoje srityje abi musii 
krautuvės.

PIGIAI PARDUODAMA 
ALINĖ SU 5-D LEIDIMU 

| ir namas 3 šeimų, gera vieta 
j gabiam biznieriui. Pardavimo 
i priežastis nesveikata. Kreip- 
, kitos į: P. P. MULIOLIS, 

6606 Superior Avė.
_____________________________

PARSIDUODA ALINĖ 
su D-l ir D-3 leidimais krūvoj 

į geri dar 11 mėnesių; įstaiga 
! puikiai įrengta, kaina $3,50u. 
i Klauskite tarp 11 ryto ir 1 po 
pietų, telef. ENdicott 8963.

DAIRANTIS PO
KRAUTUVES

Su Frances Phillips 
KALĖDOS TEIKIA 

SKALBIMO DIENAI 
PAGALBĄ

LAIKRODININKAS
Kuomet krautuvės užpildytos Ka

lėdine dvasia nusiteikusių žmonių, 
beveik jaučiuosi nusikaltus kalbėti

Food & Meat Market •
7100 Wade Park Avė.
6612 VVade Park Avė. Wade Park Clock Repairing 

8131 Wade Park Av. CE 1827.

Taisau ir parduodu Ku-ku laikro
džius; per 50 metų užsiimu tai
symu visokių laikrodžių ir laik
rodėlių už žemą kainą. (3)

DUOKIT

įpie Skalbimo Dieną.
Bet aną dieną aš mačiau išstaty

tus elektriškus 
skalbtuvus ir pro- 
.ytojus, apvynio- 
us ir papuoštus 

Kalėdiniais vaini- 
<ais, ir man už- 
ijo mintis.

Kaip tik juos 
pamačiau, t a riau 
au, “štai yra ti
tras Kalėdinjs išsprendimas Skal- 
>imo Dienos klausimo. Elektriškas

Kalėdines Dovanas
KAS REIKALINGA

sutaikytas setas

ŠILKINIAI 2 už 1
Kaklaraiščiai

Į .25

ŠILKINIAI šilti 1
Kokliniai 'Į-00

GRAŽIOS Kojinės . . . 25c.
NOSINUKĖS ... už už

su raidėmis
50c

PETNEŠOS Vyrams .. 18c į
DIRŽAI ir SAGTYS $1I .00

GERI MARŠKINIAI $1.00 
balti ir spalvose 
$1 ir aukščiau

SVETERIAI susegami 1 .95 
užsimaunami, ir aukš. *

PAŽAMOS, flanelio $ 1 .00 
ir audeklinės, ir aukš.
Vilnonės Hockey kep. 18c
UNION Apatiniai .... 97c 

ir aukščiau

>rosytojas ir skalbtuvas yra dova- 
ios kurios palaikys Kalėdų džiaug
tu ii ištisą metą.”
Tik pamąstykit ką dauguma mu- 

•ų norime Kalėdų dovanų.
Naudinga dovaną? Suprantama. 

Tuma visiems patinka graždaik- 
ai, tiesa, bet kuomet yra kas nors 

eikalingo, tas pirmiausia turi už
riti vietą.

Dovanos kurios gražios, tik to
nomis galima pasidžiaugti? Taip. 
Cik dėl to kad dovana yra praktiš- 
ta nereiškia kad ji negali būti ir 
rraži.

Kas dar tebesinaudoja senovišku 
skalbimo budu ži
no kad elektriškas J 
3kalbtuvas ir pro- T 
sytojas reiškia/' 
kaipo dovana. .Jie 
abu kartu sudaro 
bent kokį skalbi-

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau DYKAI

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

ną pavyzdiniu skalbimu.
Ar skalbtuvas ar prosytojas yru 

raži dovana, taipgi. Jie puikiai jš- 
■odo kaip aš juos mačiau išstaty- 
us parduotuvėje, gražiai aprištus 
talėdiniais padabinimais.

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

į

CLEVELAND TRUST 
JAU TEIKIA ASME
NINES PASKOLAS

Tikima kad žymiai atsilieps į Ka
lėdini ir žiemos biznį pravedimas 
dviejų naujų naudotojams kreditu 
Cleveland Trust Company planų. 
Tas bankas sulyg savo naujo Pa
skolų ir Pirkimo Planų teikia pini
gus pasitikimiems Clevelandiečiams 
kuriems reikia paskolos arba kurie 
nori pirkti automobilį arba namams 
reikmenis mėnesiniu išsimokėjimu.

Sulyg Kenton R. Cravens, vice 
prezidento vedančio tą naują Loan 
and Finance departmentą, sulyg to 
plano galima gauti penkių rūšių 
paskolas. Paskolos duodamos žmo
nėms gaunantiems atsakančias al
gas arba ineigas, pinigai gaunami 
Kalėdiniams arba žieminiams pir
kimams, užvilktoms skoloms, ligo
ninėms ir daktarams apmokėti, už 
mokslą atlyginti, biznio reikalams 
ir kitiems. Tos paskolos bus išduo
damos asmenišku kreditu skolinto
jo arba to kuris už jį pasirašys, ir 
už tokius užstatus kaip automobi
lis, akcijos, bondsai, taupymų kny
gelės, gyvasties apdraudos polisai ir 
kt. Atmokėjimai pratęsiami mėne
siais per 18 mėnesių.

CHRISTMAS SEALS

Help to Protect Your 
Home from Tuberculosis

ėt kaip išrodo

io kontroliavimui

“Din ai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

Jus ištisą metą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Santikiai su Vatikanu — Lenkai Leis Veikti Mok 
skol Draugijai — Klaipėdos Vokietininkų 

Bruzdėjimas Plinta
• KAUNAS, Gruodžio 1. —

Ministras pirmininkas Kun. 
VI. Mironas, atsakydamas Sei
mo Prezidiumo paklausiman, 
pabrėžė kad krašto ekonominė 
padėtis žymiai pagerėjus, kad 
artimiausiu laiku laukiama san- 
tikių išlyginimo su Vatikanu ir 

Į tolimesnių santikių tvarkymo- 
, si su Lenkija.

—Gruodžio 2 d. — šiomis 
dienomis Seimas priėmė Auk
štosios Karo Mokyklos Įstaty
mą.

—Gruodžio 2. — Iš patiki
mų šaltinių patirta kad Lenkai 
leisią veikti Lietuvių Mokslo 
Draugijai Vilniuje, kurią jie 
buvo uždarę. Veiks kita for
ma. Numatoma kad greit bu
siąs atidarytas Draugijos et
nografinis muzejus.

—Gruodžio 2 d. — Lapkri
čio 29 d. prasidėjusios Lietu
vių-Lenkų ekonominės derybos 
tęsiamos toliau.

— Gruodžio 2 d. — Lietu
vos žydai šiomis dienomis su
aukojo 60,000 litų kafiubmenei 
modernų sanitarinį autobusą, 
pirkti.

—Lapkričio 25 d. — Vaduo
damasis valstybės ir tautos 
reikalų sumetimais Vidaus Rei
kalų Ministras uždarė Vilniui 
Vaduoti Sąjungą.

• KLAIPĖDA. Gruodžio 2. — 
Iki šiol Klaipėdos Krašto Vo

kietininkai prikišdavo kad Lie
tuva nevykdanti signatarų ga

rantuotą autonominį statutą ir 
buk centro (Kauno) vald*’’a 
nuolat jį laužius. Pastaru *• 
ku Vokiškų organizacijų vado
vai jau nesitenkina ir statutu, 
bet skelbia kad jie kovosią už 
statuto autonominių teisių pra
plėtimą. Į

—Gruodžio 2.- — Mažosios 
Lietuvos patriarkas Martynas 
Jaukus paskelbė Klaipėdie
čiams atsišaukimą, kviesdama.; 
Lietuvius susiprasti esant se
nos garbingos Lietuvių tautos 
nariais.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
N6VINIMUI TŲ MUSKULU SKAUDĖJIMO. 
I-EXP£LLERIS!o€RAI IŠ51TRINKIT6 
) UNIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
» ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAU0A, 

LIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

PIRKIT PAS MUS M
Kalėdines 

Reikmenis
Kalėdų Eglaitėms Lemputės ___ nuo 23c

Žaislai visokių rusių — I 0c — 25c — 49c 
; Mazda Xmas Lemputės — 6 už 25c 6

Plieniniai vaikams vežimukai $1.19
PYREX STIKLO INDAI 51 šmotu tiktai SO.89 

PYRALIN TOP VVICKER HAMPERS §1.59*> 
Prikabinamos Lemputės — 89c.

Grand Pečiai Apex Skaibtuvai
ŠIMTAI KITŲ DALYKU

Naudingų už prieinamiausias kaimus.

EISENBERG HARDWARE
1169 E. 79th St. EN. 8805

DELLA C. JAKUBS
(.1A K l'RA USKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Ii go n bučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
BS2t KUNA AVENUE ENdicott 176?
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Ir, kalbant apie gražumą, ar ma- 
iji rankiniai pru
sai? Jie pada
ryti naujų pavi
dalų, lengvi ir 
parankus varto
ti. Nekurie mo
deliai turi ma
žus dialus karš- 
pritaikant prie

kirtingų prosijimų. Thermostatas 
alaiko karšt) tam tikro vienodumo.
Taigi, nors išsyk išrodė keista 

ries Kalėdas kalbėti apie Skalbi- 
no Dieną tuo pačiu kartu, tačiau 
asirodo kad tas labai gerai sutin

ka.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS 

ženklukai įvyniojimai 
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSIT 

10% NUOLAIDĄ KALĖDI
NIAMS DAIKTAMS.

Deike’s
8311 Superior Avė.

Atdara kas vakaras iki Kalėdų.

THE STONEMAN CO.
Plumbing Supplies 

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

7110 Superior Avė.
Phone HEnderson 1759

Elektriškos Dovanos yra moderniškos, puikios ir naudingos,

geros ilgam laikui . . . Jos tikrai patenkins jų gavėją!

Elektrišku Dovanų Sumanymai

I

CEdar 0765 Reg. Optician

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

žymiausia Rytiniame Krašte 
lirangmeiiŲ 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

JŪSŲ SKAUSMAI 
TUOJAU IŠNYKS

I

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

RHEUMATON CO. Ltd.
253 OLD ARCADE CLEVELAND 

Tel. MAin 1433
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| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

I NEW DEAL BAKERY | 
| PRANASKUNCAI Savininkas =

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WA’h- 3227 |
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

S Kepam skanių Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
I’yragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms. Baliams ir privatiškiems nan k 

= rianis pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog j namus, i jūsų maisto parduotuves ir visur.

g visada klauskit NEW DEAL DUONOS g
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AUTO TAISYMAS
Pataisysim jūsų auto žema kaina I i 
ir darbas bus atsakantis Atve- , 
žam sugadintus automobilius, pa- 
keičiam aliejų ir naudojam anti- 
freeze. Atliekam visokį sulieji
mo darbą, Turim daug Lietuvių 
kustomerių. Kreipkitės ir jus.
E. 79TH STREET GARAGE 

1238 E. 79th Street
O. Tullar, Mgr. (49)

K O N O
Radio & Electric Service ;

Nauji ir Naudoti Radios
Naudoti Radios $1.95 ir auk.

. ii 
Rūšis ir Patarnavimas Pilnai I

Garantuojama.

7313 VVade I’ark Avė.
Phone HEnderson 2579

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

Perka seną aūkuą ir sidabrą ir • 
moka gera kaina. Taipgi laikro
džių ir laikrodėlių taisymas ir

. žiedu uerdėjima
ŠVENTĖMS DOVANAS PA
LAIKOM TO KURIE PA SI- l

RENKA. Į i,
Addison Avenue

Iv a m pas Made Purk Avė. ►
, Endicott 2696

MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
PARDUOTUVĖ

i :
Pirkit krautuvėje kuri turi Eu- j 
rohine atmosferą ir kur Euro
piečiai jums nata maus. Musų 
skrybėlės ir suknios yra ije tik I i 
Amerikoniškos bet ir Europi- 1 , 
nė -. Pažiūrėkit kokios žemos 
kainos. Taipgi turime visokių 
namams papuošalų įvairų pasi- L 
rinkini!). (50)

MIGDAIZS MILLINERY 
•ind DRESS SHOPPE 
1191 E. 79th Street

SIGHT-SAVING LEMPA
. ..Tarp populiarių

V šiom Kalėdoms do- 
]į 5^. vanų, kadangi visi 
L ' nori “geros šviesos 

geram matymui”, 
šymet stiliai yra

puikesni negu kitados. Duokit 
Akis Saugančią I.<enipą ir lai ji 
skleidžia Kalėdų džiaugsmą iš
tisą metą!

ELEKTRIŠKAS
PROSYTOJAS

Taupo šeiminin
kės energiją ir 
laiką—ji dirbs 
lik sėdėdama ir 
leisdama į jį 
skalbinius. Jis
atliks darbą pats, ir atliksi ge
riau! Matyki t naujus modelius.

ĖLERTRIšKAS
T O A S T E R r S

Jis padaro tra
pius, Skanius, ir 
gerus t o a s tus, 
toistus ant pat 
pusryčių stalo. 
Nesudega ir rie-

sus.vyla. Nekurie modeliai yra 
automatiški.

ELEKTRIŠKAS
... štai dovana 
iš dovanų moti
na arba žmonai.
Valgių gamini- v„. 
mas bus- sulyg^7 
paskiausių lai
kų—švarus, vėsus, saugus, ge
resnis ir EKONOMIŠKAS; BJž- 
tikrins geresnius rezultatus ir 
mažiau darba.

PEČIUS

ELEKTRIŠKAS I
ŠALDYTUVAS

ELEKTRIŠKAS
ROASTERIS

Padaro vis j val
gį aštuoniom vie
na laiką taupan
čia operacija. Ke

pa, šutina, tušina, smožija ir 
apkepina. Gaminimas es1i len
gvas, liuosas ir ekonomiškas.

ELEKTRIŠKAS
VALYTOJAS

Namų valymas esti 
lengvas. Laikas kad 
jus molina ar žmo
na turėtų naują mo
deli — lengvesni ir 
ir greitesnį, tobules
ni. Pasikiauhk jos apie tai.

ELEKTRIŠKAS
ŠILDYTOJAS

Duodi staigią ši- 
/ ,umt* *r lwt0”’,m:!

VJ kambaryj ir visur
' -71 kur yra šalta vie-

ta. Kas nors jūsų 
žinomų įvertins Elektrišką šil
dytoje.

ELEKTRIŠKAS
SKALBTUVAS

Kalėdų dovana ką 9 ~
bus priežasčia mo- T
toriai kuri ją gaus 
būti jums dėkinga 
mažiausia
In per mel i- 
rą skalbimo dieną. Nauji mo- 
dėfiai skalbia greičiau ir ge
riau—ir lengva jūos Įsigyti.

■I
52 kar- 3- įt 

-kož-

ELEKTRIŠKAS
LAIKRODIS

MOTERIŲ DALYKU 
KRAUTUVĖ

Duugelis žmonių gerėjusi mu
sų puikiomis prekėmis išdėto
mis languose, ir randa čia. go
riausi pasirinkimą moteriškų 
apatinių, puošmenų ir kojinių. 
Užlaikome puikias sunkias, ge- i 
ras kojines, prijuostes ir kitas 
moteriškas reikmenis. (50)
FRVNCENB’S LINGERIE 

and HOSIERY 
1513 East 55th Street

Frunces Grdanc Moliie Budie 
savininkės.

'raupo laiką, dar
bą, maistą ir pi
nigui — pats tfž 
save išmoka. Tai 
namų reikmenis, 
ir dovana kurios 
motina ar žmonų.

Dovana geram 
draugui, nesą 
kožnam reika
lingas “geras 
laikas visą lai
ką”. Daugybė

neturi kibiausia trokšta!

modeliu pasirinkimui — virtu
vei, stalui, budintojai, lentyni
niai. varpiniai ir tylus laikro
džiai. Kainos prasideda nuo 
labai žemai!

THE ELECTRICAL LEAGUE



8 DIRVA

Kalėdinis Balius Dirvos Skaitytojams Youth’s Forum

VIENAS T1K1ETAS IR KALENDO
RIUS DUODAMA DYKAI

PHONE; ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY ANN’A KARPIUS

(Continued from lašt week)

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND. OHIO

SPORTS
By Gco. C. Venslovas

Penkios Dirvos ir dar
kitokios Dovanos

Kiekvienų metų pabaigoje, 
per eilę pastarų metų, Dirva 
“atidaro savo širdį” savo skai
tytojams, kurie ją per metų 
metus palaiko: visiems kurie 
užsimoka už sekančius metus, 
duoda po puikų sieninį kalen
dorių, o vietiniams duoda dar 
ir po tikietą dykai į parengtą 
puikų vakarą su gražiu pro
gramų.

ŠYMET Dirvos Kalėdinis ba
lius bus Lietuvių Salėje antrą 
Kalėdų dieną, pirmad., Gruo
džio 26 d.. Pradžia 6 vai.

TIKIETUS prenumeratoriai 
gaus vieną DYKAI, o kitus sa
vo šeimos nariams po 10 centų. 
(Pašaliniams kaina 35c.)

Tai jūsų balius, gerbiamieji: 
Dirva pasamdo salę, muzikan
tus, surengia visą programą, o 
jumis įleidžia Į balių dykai!

Todėl rengkitės, kvieskit sa
vo draugus, užpildykit salę!

GRAŽUS VEIKALAS
šioms Kalėdoms, K. S. Kar

pius parašė naują puikų veika
lą, kuris bus suvaidintas Cle
velando Skautų Vyčių draugo
vės. Veikalo vardas: “KŪČIOS 
LIETUVOJE“. Pirmas vaiz
das dedasi prastoje bakūžėje 
Lietuvoje, kur du senukai, ku
rių vaikai Amerikoje ir Lietu
vos kariuomenėje, vienudu ren
giasi Kūčias valgyti. Bet, lyg 
stebuklu, parvažiuoja iš Ame
rikos su Kalėdine ekskursija jų 
dukterys, ir parvyksta iš tar
nybos jų jaunasis sūnūs, ir su- 
gryžta vyriausia sūnūs invali
das savanoris. Tėvams džiau
gsmas !

Antrą veikalo vaizdą — la
bai gražų Kalėdinį vaidinimą, 
su Kalėdine eglaite, giesmėmis, 
varpų skambėjimu ir įvairiais 
puošmenimis — mato tiedu se

nukai, lyg sapne, ko savo gy
venime nebuvo matę. I

Kaip kitais metais taip ir 
dabar, ta Kalėdinė scena bus 
nuostabiai puiki, kuri liks jū
sų atmintyje.

DOVANOS. Be šio gražaus 
veikalo, Dirva dar duos tą va
karą atsilankiusiems Kalėdinių 
dovanų:

Penkias metines Dirvas, 
ir keletą kitų brangiu dov- 

vanu.

SKAUTAMS PARAMA
Dirva .dar apdovanoja ir šios 

kolonijos Lietuvius skautus — 
jų kilnų darbą paremia pado-., 
vanodama 200 tikietų į tą Ka
lėdinį balių. Tuos 200 tikietų 
pardavę skautai pasidarys sa
vo draugovės reikalams $20. 
Tai gera pradžia.

Pašaliniai, kurie nėra Dirvos 
prenumeratoriai, nusipirkdami 
iš skautų šių tikietų po 10c. 
pirma to baliaus, sutaupys sau Į 
po 25c, nes tą patį vakarą j 
balių ateinant pašaliniams rei
kės mokėti 35c.

LIETUVOS 20 METU 
NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŽENKLAI

BUS BALSAVIMAI UŽ MIESTO ELEKTROS 
STOTIES BONDSUS

Šie Bondsai Remtini, Balsuokit už Juos
Dirvos redakcijai prisiųsta 

šimtas Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakties pa
minėjimo ženklelių, ženkleliai 
labai gražus, daryti dėvėjimui 
prie švarko atlapų arba prie 
krutinės moterims.

Tie ženkleliai yra daryti Lie
tuvos karių invalidų dirbtuvėje 
Kaure, ženklelių pelnas ski
riamas Lietuvos civilinei avia
cijai remti.

Clevelandiečiams tie ženkle
liai taip patiko kad per vieną 
vakarą išplatinta jų arti 80.

Kurie už ženklelius davė po 
50c arba daugiau, jų vardai Čia 
paskelbiami (tai yra jų auka 
aviacijos rėmimui; kurie mo
kėjo mažiau, tie ženklelius tik 
pirko, taigi jų vardai neskel
biami) :

P. J. žuris (4 ženki.) $5.00 
Jack Ganson $1.35
Po $1 davė: N. A. Wilkelis, 

K. S. Karpius, Margareta Sei
lius, S. Telksnis, Fėl. Jucius, 
Elena Klimienė, Rožė Kubi
lienė, Mikas Miežinis, Marė Ye- 
sienė (2 ženk.), Izidorius Ša
mas (2 žerk.), J. Urbšaitis.

Po 50c.: Stasys Jarus, Ka
zys Stonis, Jonas Brazauskas, 
Kl. Urbšaitis, Kazys štaupas, 
Juozas Luobikis, Juozas Zelio- 
nis, A. Kaminskas, Pranas Sa
kalas, Antanas Šimkūnas, Vin
cas Greičius, Ignas Visockas, 
Antanina Visockienė, Ona Mi- 
helichienė.

Su pirkusiais už mažiau ne
gu 50c., viso iki šiol už ženkle
lius Clevelandiečiai sudėjo ar
ti $35. Pinigai pasiųsti Lietu
vos Konsulatui Chicagoje.

Dar tėra likusių apie 20 žen
klelių. kas nori paskubėkit įsi- 
gvti Dirvoje, nes tuoj jų ne
liks.

• GRYŽTA DIRBTI. Spa
lių ir Lapkričio mėnesį iš vie
šų darbų Cuyahoga apskrityje 
išstojo ir grvžo į savo senus 
arba gavo kitus darbus priva
tinėse industrijose 4,544 dar
bininkai. Kita tiek, kurie bu
vo iš PWA darbų paleisti per 
tuos du mėnesiu, taipgi mena
ma bus gavę dirbti privatinė
se Įmonėse.

Miesto valdyba pasiskyrė lei
sti miesto piliečiams nubalsuo
ti užtraukimą paskolos didini
mui ir gerinimui miesto ope- 

' ruojamos elektros stoties.
Balsavimai bus trečiadienį, 

Gruodžio 21 d., $3,000,000 su
mai.

Miesto Mayoras Burton, kaip 
ir kiti miesto valdžios nariai, 

. praneša balsuotojams kad nebi- 
; jotų tos paskolos remti, nes tai 
■ yra tokia paskola kuri nepadi- 
j dina taksų, bet pati išsimokės 
iš miesto elektros stoties inei- 
gų.

ši paskola išeis net į naudą 
! visiems miesto gyventojams. 
Kaip jau žinoma, Clevelande 
veikia dvi elektros šviesos ir 
jiegos stotys: vieną operuoja 
privatinė korporacija, kitą pa
ti miesto valdyba, šitokiai 
konkurencijai esant, privatinė 
korporacija negali branginti 
kainos savo elektros naudoto
jams, ką ji darytų jeigu veik
tų pati viena. Tada elektros 
kaina butų taip brangi kaip ki
tuose miestuose.

Bet miesto elektros stotis 
privalo gerintis ir didintis kad 
galėtų pasilaikyti prieš priva
tinę. Miesto elektros stotis 
savo elektra apšviečia ir dau
gumą miesto gatvių, taip kad 
pigiau atsieina taksų mokėto
jams, negu kad reikėtų mokėti 
privatinei kompanijai už elek
trą gatvėms apšviesti.

Svarbiausia priežastis suma
nymo taip greitai daryti už
traukimą paskolos miesto elek
tros stočiai didinti ir gerinti 
yra tai ta kad federalė valdžia 
iš savo viešų darbų pinigų ski
ria šio darbo parėmimui arti 
$2,500,000. Tas paskyrimas 
geras iki šių metų pabaigai, 
paskui tie pinigai gali tekti ki
tiems miestams, kurie visi tą
sosi už gavimą federalių pini
gų.

Kada darbai eis prie miesto 
elektros stoties, per virš me
tus laiko daug darbininkų tu
rės darbo ir tt.

šie bondsai arba paskola nė
ra partiviška, ji eina viso mie
sto gerovei, ją remia lygiai Re-

atšaukė.
publikonai ir Demokratai ir 
miesto organizacijos.

Gruodžio 17 d., tuo klausimu 
Mayoras Burton kalbės per ra
dio iš City Club. Bus girdi
mas iš WGAR nuo 1 vai. po 
pietų.

111 LIKO GYVI

i

Iki šios savaitės pradžios 
nuo Sausio 1 d. šymet Cleve
lando srityje automobilių ne
laimėse žuvo 111 žmonių ma
žiau negu iki tai pat savaitei 
pernai.

1937 m. žuvusių buvo 22G 
šymet tėra 115
Taigi nuostabiu ir netikėtu 

apsireiškimu, šymet automobi
lių nelaimėms sumažėjus gyvi 
išliko 111 žmonių.

Clevelandas šiuomi lenkty- 
niuoja su kitais miestais už 
“saugiausio miesto” garbę. Iki 
šiol tą vietą vis tebeužima, ir 
tikisi savo rekordą išlaikyti iki 
galo metų. Detroitas užima 
antrą vietą sutaupymu gyvas
čių tose nelaimėse šių metų 
bėgiu.

TUESDAY — JUNE II
Our hostess atvakened us this 

morning at 4:30, for, vve mušt catch 
the 5:15 boat, back to Kaunas. She 
has business there so is coming 
along tvith us. Hurrying tvith our 
breakfast, we nearly ran to the 
river’s edge, for we saw the Kau
nas steamer coming around the 
bend. It vvas a very bright morn- 
ing though it tvas štili cold, and ■ 
our trip back tvas just as interest- ! 
ing as the one coming over. On ; 
the boat again there were plenty . 
of passengers, it seemed to me the I 
early morning hours meant noth- j 
ing, espccially when one has to go 
places. It tvas interesting to see 
a peasant lady tvith her son sitting 
at the railing of the boat, eating 
their breakfast of hlack bread and 
vvhite fat bacon. It is not unusual 
‘o see travelęrs everytvhere eating, 
it seems to be a custom, tvhenever 
a trip is made a bundle of food is 
altvays taken, and one is never j 
hungry tvhile traveling.

We arrived in Kaunans about 
8:30 a.m., at the šame place tvhere 
tve started from. There was much 
hustling about, and people on the 
shore were ready to board the boat 
for points farther up the river.

There tvėrė Severai “Vežikas” all 
vvaiting to carry passengers into 
totvn, and as tve disembarked Mrs. 
Nagevičius asked us to wait a 
moment tvhile she tvent to bargain 
(pasiderėt) tvith a vežikas to take 
us to our komes. We had our lit- 
tle suiteases tvith us and she had a 
bundle that tvas quite heavy, oth- 
ertvise tve might have taken n bus. 
All of the natives know that a 
nrice mušt, be agreed upon. other- 
vise vou may be overcharged, and 
tvhen this agreement tvas mane w<- 
all got in and were off. As it tvas 
a very clear bright morning I en- 
joyed to see Kaunas and its early 
morning activities. Soon tve vere 
:n front of the new modern :"our 
story apartment, the totvn home 
of the Nagevičius; it faces direetly 
the beautiful Vytauto Museum and 
gardens, on Duonelaičio gatvė. Mrs. 
Nagevičius got out and paid the 
driver the agreed price tvhile >ve 
thanked her for our delightful visit 
at the Dvaras, and tve asked the 
driver to continue tvith ųs to our 
home tvhich tvas just about ttvo 
blocks «wav.

Wtien wė gut to No. 10 Laisves 
Alėja, I asked the driver hotv much 
to pay him for this part of the 
trisp. “Six litas”, he said. I al- 
most fell over, būt I controlled my- 
self., and my brain began to vvork! 
Six litas in my language is a dol- 
lar, and here is this tvise guy, try- 
:ng to pilt one over on the little 
inexperieneed girls. He could tell 
we tvėrė visitors because our suit
eases tvėrė labeled tvith steamer 
'abels, etc., tvhich tve tvanted to 
keep for souvenirs, and besides they 
can altvays tell strangers, there is 
something there that can’t be hid- i 
den, also our accent gives us away, 
even though tve speak good Lith
uanian.

I said to him, “tvhat do jsou 
mean, six litas for two blocks?” 
lle said. “that trip tvas tvorlh 12 
litas, būt I am asking only six.’’ 
1 told hinij the other lady paid for

her part of the trip, būt I tvanted 
to be nice to him and give him some 
extra money, so he wants to rob 
me by asking six litas. I said: 
“II” give you ttvo litas, that is all 
I think it is tvorth, and besides a 
few days ago tve rodė up and 
dotvn Laisves Alėja, tvhich tvas 
the extent of the tvhole length of 
this trip for tree litas”. “Oh, no,” 
he yelled, “six litas is tvhat you 
otve me.” I tvas giving him ttvo 
litas, and told him if he tvon’t take 
that he tvon’t get any, and I left 
him and started for the yard. He 
started to holler and got out of 
the carriage, and follotved me to 
the yard, tvaving his arms. Al 
this, I told him to tvait while I 
phoned Mrs. Nagevičius to find out 
tvhat to pay him, as a fair price, 
būt he raved on and said, “I can’t 
keep my horse tvaiting on the 
street.” 1 told him I don’t care 
about him or his horse, and he 
tvasn’t going to overcharge me, and 
if he tvants the two litas to take 
them, or else I tvould leave him to 
holler all he tvants to, he tvasn’t 
scaring me, besides I tvould call a 
policeman and that tvould mean 
bigger troubles for him, as tve tvėrė 
told before to be careful of those 
that tvould take advantage of us. 
Thi« cjuieted him dotvn, I guess he 
realized I meant it, so he took- the 
ttvo litas and tvas satisfied. Iii thfi 
meantime the neighbors had stuck 
their heads out of windows, and 
tvėrė probably thinking I tvas the 
iruilty one and didn’t tvant to pay 
‘he poor man, būt I didn’t care, I 
knetv I tvas right. I suppose the 
driver thought tvhat a fool he tvas 
because this tvas one time it didn’t 
work. I bet he tvas mad at me 
too.

We found our apartment all 
cleaned up by the servant of Dr. 
Abaraviciene, and after tve put our 
things atvav tve went out to find į 
out tvhat tvas going on, on Laisves I 
Alėja tvhile tve tvėrė atvay.

We met Josephine and Mrs. Dan- 
iels and tvent to lunch tvith them. 
Later on tve met Barbara Darlys, 
and she took us to “Valstybės Aik
šte”, tvhere a tournament of the 
High Schools Olympics tvas being 
held, this afternoon. This place is 
on the hill, žaliąsias Kalnas (Green Į 
Hill) and is better knotvn as “Ku-I 
no Kultūros Rūmai” or Phvsical 
Culture Building, and sports field. 
This is tvhere the first Lithuanian 
National Olympics tvill take place 
in J ui y, from the 17th to 30th. 
We took a bus un the hill, the charge 
■s ,20 cents, (about 3 cents). We 
could have tvalked būt I don’t likę 
to tvalk, especially uphill. The bus 
just goes up and dotvn this hill, 
and the hill is no joke eithcr, you 
certainlv tvould feel it after cllrnb- 
ing. The bus stopped on the cor- 
ner of a street that leads to the 
Physical Culture Building and ath- 
letic field. The sight that met my 
eyes tvas a joy to behold.

(Continued)

• AVORKING ON THE PRESENT 
PLANNING EOR THE FUTUKE

This is the program, all Ameri- 
can Lithuanian Athletic Association 
Clubs are ttorking on notv —

Their basketball and botvling 
teams are playing in their home 
totvns to cop the titles in their 
respective sports, so they can en- 
ter the National Tournament not 
as just an ordinary team būt as 
champions of their distriets.

Cleveland again will play hosts, 
for the Lithuanian National Basket 
Bali tournament to be held April 
15th and 16th. Detroit vvill take 
over the shovv on April 2!)th and 
30th with bovvlers from all over the 
country coming in for the first 
Lithuanian National Botvling tour
nament. Indications point that the 
both tournaments are going to go 
over big. Inquiries already are 
coming in for information on these 
tournaments.

Looks likę Lithuanians every- 
vvhere are stirred up in sports. 
Not only the young active men, būt 
the older men also, are shotving 
more interest. A very healthy in- 
dication and a great future can 
be seen, whėn all work as one.
DETROIT LEADER PAYS VISIT

Mrs. & Mrs. Stanley Stanulis and 
family visited relatives and friends 
here over the Thanksgiving Da.v 
Holiday, and tvhile here “Stan” (as 
he is better knotvn in the motor 
city) called, and tve had a pleasant 
chat. Subject — Sports to be sure. 
“Stan” a produet of the hard coal 
regions (Pennsylvania), has been a 
leader in the life of the Detroit 
Lithuanian National Botvling Tour
nament committee, and Lithuanian i 
Clubs desiring information on the! 
botvling tournament are asked to j 
tvrite direct to this address:

Mr. Stanley Stanulis, 
7163 Linsdale Ave„ Detroit, Mich.

Despite hard times; Detroit has 
14 men botvling teams and 6 tvomen 
teams and they tvill all be entered j 
in the National tournament. This ■ 
tournament is for both sexes, so 
come on you botvlers prepare your- 
selves for the First Lithuanian 
National Botvling Tournament.

234, 163, 217, a 614 series, tvhich 
took high individual honors for the 
afternoon. _______

Bill Norbert’s team took 2 of 3 
games from Pete Vitonis’ outfit to 
tie for second place. Chuck Nor- 
bert led the way for his brother’s 
team by hitting 208, 217, 184, a 
609 series. The big surprise o( the 
day tvas “Doc” Kamesis, vvell-knotvn 
Lithuanian physician, who sparked 
Samolis' team to vietory l>y hitting 
the maples tvell over his average. 
“Doc” is the most rapidly improving 
bovvler in the league. Look out, 
you other boys.

Your tvriter may be tvrong in 
making this announcement, būt here 
goes. The Lithuanian A.C. tvill 
soon open its clubroom for its 
members and friends. Here you 
vvill be able to spend and enjoy 
your evenings in quiet and recrea- 
tion. That's all I’ll say at present.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

ENGAGED
Ilotv true the saying — “Time 

vvaits for no man.” On and on 
it movės ever fortvard, bringing 
changes in people and their lives. 
Lašt Saturday, Nov. 26th tvas one 
of the glorious hours in the life 
of Miss Amelia (Em) Zilen of 
Cleveland tvhen she became engag- 
ed to Mrs. Charles (Chick) Prapol 
of Akrcn.

A grand feeling experienced by 
ttvo equally grand people. “Em”, 
as she is knotvn in Cleveland circles 
is one cf the more active young 
Lithuanian girls, interested in So
čiai affairs and also a former steady 
correspor.dent for this section. In 
Chick vve have one of the active 
and socially interested Akronite, 
a young man tvho is knotvn as a 
“stvell guy” by ‘most everyone. 
All tve of the press can do is wish 
this notv happy couple a lifetime 
of continued happiness and succcss.

LITHUANIAN A. C.

BIRNIERIAI IR PROFESIONALAI
Pasveikinkit savo draugus ir kostumerius su 

KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS 
TER DIRVĄ. KAINOS ŽEMOS.
Priduokit skėlimą tuojau arba telefonuokit 

ENdicott 4486 

• IKI ŠIŲ METŲ galo fe- 
deralės valdžios šelpimo kor
poracija, kuri superka ir dali
na biednuomenei maisto per
viršį, bus išdalinus Clevelando 
srityje net 30 milijonų svarų 
visokių valgomų dalykų.

• ROBERT J. BULKLEY, 
iki šiol buvęs U. S. senatorium, 
pralaimėjęs rinkimus Lapkri
čio 8 d., proponuojamas kandi
datu į miesto mayoro vietą ki
tų metų rinkimuose, iš Demo
kratų partijos.

• CLEVELANDE šymet įsi
steigė 57 naujos industrinės 
Įstaigos. Pirmadienį jų vedė
jai iškilmingai įvesdinti su 
atitinkama ceremonija, ir sa
lėje buvo išstatyti tų išdirbvs- 
čių produktų pavyzdžiai.

• ATSAKĖ LEIDIMĄ. Ko
munistų suorganizuotos Abrao
mo Lincolno vardo brigados, 
kurios nariai vyko Į Ispaniją 
gelbėti kairiesiems, vardu su
manyta Clevelando mieste rin
kti aukas Ispanijai šelpti. Be 
daug diskusijų miesto taryba 
buvo tą leidimą davus, bet pa
sipylus protestams iš katali
kiškų grupių, taryba leidimą

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

7412 St. Clair Avenue

AT LOW COST
now available to everyone wiih 
a reasonably-assured income

*

Ask about this new lending service at your 
Cleveland Trust Bank

Che 
Cleveland 

Crust Compamj 
Member Federal Deposii Insurance Corporaiion

The Lithuanian A. C. basketball | 
team tvon their third straight game j 
of the young season at St. Clair ■ 
Bathhouse by beating the St. Jo- 
sepbs 30 to 23. By their vietory, 
the team retained its hold on first 
place in the Inter-Lodge League. 
Johnny Malokas, guard and i'orm- 
er Ohio U flash, tvas finally stop
ped būt Bill Obraitis and Dr. Vito 
Kubilus stepped in tvhere Johnny 
left off by sinking 21 points be- 
ttveen them. Bill sank 11 points 
tvhile “Doc” finished tvith 10 hig 
pointers. This game was a rough 
and tumble affaiir and more than 
once the crotvd tvas brought to its 
feet by thrills and spills.

The I.itts led at the half, 18 to 
7, and led throughout the game. 
The boys brought a tvhistle and 
gasp from the crotvd tvhen they 
appeared on the floor for the game 
bedecked in bright, netv uniforms, 
a donation of M r. John Brazis. The 
outfits are of red, green and yel- 
)ow tvhich are the colors of the 
Lithuanian Flag. Each separate į 
unit of the complete outfit bears 
this šame characteristic. The cor- 
duroy floor jacket is really hot 
Btuff. The girls just stared gogglc- 
eyed at these jackets and expres- 
sed their emotion by tvhispering — 
“Oh, aren’t they divine.” They 
are of bright scarlet color tvith 
green and yellotv collar and sleeves. 
The emblem is the Lithuanian Flag.

What outfits! and for these the 
club and all its sports follotvers and 
fellovv Lithuanians, heartily thank 
again this barker and good scout, 
John Brazis. Our team can be 
proud of these outfits tvhen they 
go out of town to play and tvhen 
they face the cream of Lithuanian 
basketball teams of this country 
in the tournament here next spring.

THANK YOU!
The Variety Club once again 

tvishes to express its gratitude and 
to extend its thanks to their many 
kind friends tvho contributed to- 
ward the success of their Fourth 
Annual Dance by their cooperation 
and attendunce.

Here’s hoping that everyone had 
a very enjoyable evening dancing 
to the music of the ever popular 
Gene Sullivan and meeting their 
friends in a congenial an atmosphere 
as could be arranged.

Once again tve say THANKS!

TO FLORIDA
Alfred Korner leaves this tveek 

for the warm breezes of Florida. 
In Cleveland he tvas in employ of 
one of the large hotels, tvhich 
management recommended him to 
a better position in Florida. He 
vvill remain there during our vvin- 
ter season and their tourist season.

OvERKOTAI
Gatavi dėvėjimui

Form Fitting 0 4 E
Raglan U I ^«UU
Polo ir aukščiau

MĖLYNI, RUDI. PILKI, Etc.

Siuvami sulyg 22-50 
mieros

Brazis Bros.
C I o t h e s

Pirkit tiesiog iš siuvėjo
3 KRAUTUVĖS

6905-07 Superior Avė.
• BOVVLING

A third of the season of the 
Lithuanian A.C. Botvling League is 
notv over. Lašt Sunday afternoon, 
at Coventry Recreation, Al Samolis 
team upset Stan Halaburda’s strong 
bunch in 3 games to take first 
place tvith a lead of ttvo full 
games. Stan tried his hardest to 
keep his team on top by vvalloping

6122 St. Clair Avė.
404 E. 156th Street

Arti Waterloo Road.

• Atdara vakarais •

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGIŲ IŠSIMOKĖ.1IMU.

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas geriausia anglis ka galima gauti 9.25 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono_______
Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros 8.25 I
Blue Diamond perą anglis furnasui arba pečiui -------- 3.25
WEST VIRGINIA Lump 7.25

K O M E R
Wood & Coa! Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

ECOMONY Lump g;

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

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

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