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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRANAŠAUJA GE
RUS 1939 METUS
Cleveland, O., Gruodžio 

13. — Žymus ekonomistas 
ir biznio gyvenimo tyrinė
tojas, Pulk. L. P. Ay-res, 
savo 1939 metų pranašavi
me pasakė kad jis tikrai 
nujaučia kitais metais di
delį biznių pagerėjimą.

Darbai eis apie 100 iki 
108 nuoš. normalio; bus pa
siekta nauji aukšti šalies 
ineigų rekordai; automo
bilių gamyba bus tarp 30 
ir 50 nuoš. didesnė negu 
šymet; statyba pasieks di
desnių ribų negu šymet; 
pakils darbininkų algos' 
plieno darbai pašoks 30 iki 
50 nuoš. daugiau.

KARDINOLAS Munde- 
lein, Chicagoje, paskelbė 
kad Kun. Couglilin savo 
radio programuose ir poli
tikavimuose atstovauja tik 
savo asmenį, ne katalikų 
bažnyčią.

SEPTYNI UŽMUŠTA.
Kanadoje, prie Thetford, 
asbestos kasykloje užmuš
ta 7 darbininkai.

WPA per penkis mėne
sius praleido virš bilijoną 
dolarių viešų darbų vary
mui. Viešiems darbams 
buvo paskirta $2,135,000,- 
000. Dar liko 7 mėnesiai 
darbams varyti.

AUTO gamyba pereitą 
savaitę pasiekė aukščiausio 
rekordo iš praeitų 16 mė
nesių. Per savaitę padary
ta virš 100,000 automobilių, 
nors nekuriose auto išdir- 
bystėse ir ėjo dideli strei
kai.

LAIMĖJO APIE 25
IŠ 29 VIETAS

Klaipėda, Gruodžio 11.— 
Gerai prisiruošę ir Lietu
vius terorizuodami per ke
letą savaičių, naziai laimė
jo didelę daugumą Klaipė
dos krašto balsų ir atstovų 
į Seimelį: iš 29 Seimelio at
stovų 25 ar 26 išrinkti Vo
kietininkai.

Su ta pačia diena naziai 
ir pradėjo dar labiau šėlti 
prieš Lietuvius.

Klaipėdoje naziai smar
kiai sumušė Amerikoje gi
musį sveti Žydą, laikrašti
ninką Sellmer.

Iš Klaipėdos pradėjo į 
Kauną bėgti Žydai, bijo
dami užpuolimų.

. Iš Klaipėdos krašto na
ziai tuoj pradėjo vyti Lie
tuvos policininkus. Jie pa
tys užima viską savaip val
dyti.

Lietuvos vyriausybė ir 
Klaipėdos krašto nazių va
das arklių daktaras Neu- 
mann tuoj po balsavimų 
laukė žinių iš Berlino nuo 
Hitlerio kas daryti su Klai
pėdos kraštu.

Naziai sufanatikinti, iš
sižioję laukia kada Hitle
ris juos prisijungs.

Hitleris nesiskubina: jis 
kalbasi su Lietuvos vyriau
sybe apie tam tikras sąly
gas.

¥ ¥ ¥

KĄ BERLINAS SAKO

LIETUVOS KRIKDE
MAI RUOŠĖ: PER

VERSMĄ

* — - -.

Prie ko Musų Krikdemų 
Vadai Eina?

¥ ¥ ¥

BRITAI IR PRANCŪ
ZAI PERSPĖJA 

HITLERĮ

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

St. Louis, Mo., buvo su- 
steikavę miesto vandens 
sistemos darbininkai, bu
vo sulaikyta miestui van
dens tiekimas. Streikuota 
dėl miesto valdybos atsisa
kymo priimti į darbą ketu
ris buvusius darbininkus.

Birmingham, Ala.—Plie
no darbai šioje srityje pa
kilo iki 82 nuoš.

Buffalo, N. Y., Bethle- 
hem plieno dirbtuvėje dar
bai sumažėjo 5 punktais 
iki 44 nuoš. normalio.

PRANCŪZIJOJ pradė
jo ardyti centralines uni
jas. Streikuojanti laivų 
darbininkai pameta centra
lines unijas, sudaro savo 
unijas, ir gryžta dirbti.

Pasažieriniai laivai pra
deda veikti normaliai.

Berlinas, Gruodžio 12. — 
Vokiečių užsienių reikalų 
biuras išleido švelnų per
sergėjimą Lietuvai apsieiti 
gražiau su Memellande- 
riais Vokiečiais. Berlino 
valdovai parodo susirūpi
nimo kaip Lietuva tęs savo 
santikius su Vokiečiais ir 
barasi kad Lietuva “tuojau 
atitaisytų savo praeities 
klaidas, kurios nebus pa
kenčiamos”.

Vokiečių organas sako 
kad Lietuvos vyriausybė 
atimdama “tam tikras tei
ses” ir savo “valdymo sis
tema” pastūmėjo prie da
bartinių įvykių.

(Vokiečiai nabagai viso 
pasaulio skriaudžiami ir 
baudžiami....)

Išbaręs Lietuvą, nazių 
organas tačiau pasiskubino 
pažymėti kad Vokiečiai ne
turi “jokios tradicinės ne- 
apikantos” prieš Lietuvą.

Kaunas, Gruodžio 12. — 
Kartu su Klaipėdos rinki
mais, kurie turėjo užnešti 
krizį, ir krikdemai Kaune 
pasiryžo padaryti valdžios 
perversmą: jie staiga pa
leido smarkią agitaciją vi
somis pusėmis prieš Prez. 
Smetoną, Kun. Mironą ir 
visą tautininkų vyriausy
bę. To pasekmėje Kaune 
vėl apšauktas nepaprastos 
padėties (pusiau karo) sto
vis, tikslu suvaldyti trukš- 
madarius.

Kurstymo darbu užsiima 
krikdemų vadai Dr. Bis
tras, Dielininkaitis ir kiti. 
Keli kurstytojai sulaikyti.

Be to, išjudinta, keno tai 
pasalinau budu, ir vadina
mi Voldemarininkai. Už 
Voldemaro grąžinimą prie 
valdžios vairo rėkavo stu
dentai. Universitetas už
darytas riaušių laiku. Su
laikyta apie 100 studentų.

Sako kad riaušės kilo ir 
tarp studentų Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademijoje,

Krikdemų ir kitų opozi
cijos vadų subruzdimas ir 
kurstymas žmonių prieš 
tautininkų vyriausybę bu
vo matomai išanksto su
tartas, jie pasiryžo išver
sti dabartinę vyriausybę 
neatsižvelgdami kas su vi
sa Lietuva ištiks.

Klaipėdoje taip pat su
organizuota Voldemarinin- 
kų buris, kuris reikalavęs 
Prez. Smetoną atsistaty
dinti, nori kad Voldemaras 
užimtų valdžią ir susiar
tintų su Vokietija.

ROMOJE pradeda mal
šinti demonstracijas kurio
se reikalaujama atsiimti iš 
Prancūzijos buvusias Ita
lų teritorijas.

PRANCŪZIJOJE po di
delių ginčų sutikta premje
rui Daladierui leisti įves
ti jo nepaprasto stovio pa
tvarkymus. Net socialis
tai tą parėmė.

148 ŽUVO. Manila sa
loje, Mayon vulkano slėny
je, prasiautus baisi audra 
nužudė 148 žmones, sunai
kino daug turto.

MILŽINIŠKI NUOSTO
LIAI. Washington. — Dr. 
Isadore Lubin, tyrinėjantis 
ekonominį gyvenimą, įrodi
nėja kad per devynis me
tus depresijos Suv. Valsti
jų darbininkai ir tarnau
tojai nustojo algomis 119 
bilijonų dolarių.

JAPONIJA dėjo pastan
gas įvaryti kylį tarp Suv. 
Valstijų ir Britanijos, bet 
pamatė" kad tos valstybės 
pasiryžųsios laikytis išvien 
Kinijos klausimu, pradėjo 
prisibijoti kad jos sudarys 
bendrą nusistatymą prieš 
Japoniją.

ORO NELAIMĖSE šy
met jau žuvo 53 Suv. Val
stijų kariški lakūnai.

ČEKIJA pakrypo į tau
tinę valdžios formą. Nacio
nalizmas o ne internacio
nalizmas gali nuspręsti ša
lies ateitį, pasakė premje
ras Beran.

ISPANIJOS kairieji ir 
lojalistai sako žada Kalė
dų švenčių proga pasikeis
ti dideliais skaičiais karo 
imtinių.

Gen. Fanrco rengiasi di
deliems puolimams kairių
jų.

Londonas. — Britanija 
ir Prancūzija išleido Vo
kietijai perspėjimą kad ne
siimtų prisijungti Klaipė- Į 
dos kraštą, atplėšiant jį į 
nuo Lietuvos.

Klaipėdos kraštas suside-I 
da iš 1,099 ketvirtainių my-1 
lių (Angliškų) ir turi apie 
150,000 gyventojų.

KOKS BUTU KLAI
PĖDIEČIU LIKIMAS

Klaipėdos kraštas pa
silieka prie Lietuvos, jo 
atskyrimas ir prijungi
mas prie Vokietijos ne
imamas vykinti, ir ar bus 
ir kada bus vykinamas j 
tuo tarpu žinių nėra.

¥ ¥ ¥

Lietuvos šaltas atsineši- 
mas į Klaipėdos nazių kar
ščiavimus juos apramino! 
ir nedavė progos šauktis 
Hitlerio pagalbos.

Kalbos apie prijungimą 
Klaipėdos krašto prie Vo
kietijos, jeigu tas bus ban
doma daryti, sako kad tas 
reikalaus dar balsavimo ar 
Memellanderiai nori prisi
dėti. Gali išeiti taip kaip 
Hitleris sakys, o ne kaip j 
tie įkaiteliai nori.

Jeigu Hitleris matys kad i 
Vokietijai geriau jei Lietu
va juos šertų, jis paliks] 
tą kraštą prie Lietuvos, iš
siderėjęs iš Lietuvos tam 
tikrų sąlygų.

Į
Jeigu norės kad jie pri

sidėtų, Lietuva galės tik' 
džiaugtis jų atsikračius, i 
nors paneštų didelius nuo
stolius Klaipėdos uosto ne
tekus.

Visam Klaipėdos kraštui 
užeitų vargo dienos jeigu 
Lietuva nutrauktų savo 
reikalus su Klaipėdos uos
tu. To Berlino valdžia pri
sibijo, nes reiktų tuos kar
štagalvius Memellanderius 
maitinti.

i
BRITAI PERSERGSTI 

ITALIJĄ
Londonas, Gruodžio 14. 

— Premjeras Chamberlain 
patiekė atstovų butui notą, 
kurioje sako kad bent ko
kis Italų puolimas Prancū
zų valdomos Tunisijos yra 
didelės svarbos klausimas 
Britų vyriausybei ir ji pa
naudos visus budus Italus 
prie jų užsimojimo nepri
leisti.

Anglus įpykino Vokiečių 
žemas pasielgimas su už- 
kvietimu į pietus visų dip
lomatų. kartu ir Vokiečių, 
Gruodžio 13 d., bet Vokie
čiai atsisakė dalyvauti.

Lietuvoje kilus nemalonumams dėl Klaipėdos na
zių bruzdėjimo tais pačiais planais kai]) veikta Siideti- 
joj, musų išeivijos Lietuvos vyriausybei priešingų 
partijų spauda ir vadai pasiėmė tiesiog naziams pa- 
gelhinės taktikos, štai Draugas Gruodžio 10 paleidžia 
tokį klaidinantį pareiškimą pirmame puslapyje: “Lie
tuva Pasiduoda Vokietininkams”. Lyg Draugas galė
tų nuo to išgelbėti savo politiškomis pasakėlėmis.

Antrame puslapyje to paties Draugo telpa kokio 
tai “Lietuvos Tautininko” neva laiškas, kuriame jis 
krečia “Komediją be Pinigų”, musų katalikų spaudo
je, o ta spauda tiekia tai savo skaitytojams.

'račiau gi, tame pačiame numeryje, Draugo re
daktorius drysta prikaišioti Prancūzams, kad ji “yra 
blogoje tarptautinės politikos padėtyje”, o tą “padėtį, 
žinoma, žymiai silpnina nesantaika* viduje ir kairių
jų įsigalėjimas”. ...

Vienoj vietoj Draugas aimanuoja kad kitos val
stybės dėl nesantaikos viduje randasi blogoje padėty
je, bet kur liečiasi Lietuva tai tas laikraštis stengiasi 
tą vidujinę nesantaiką didinti.

Toje Draugo “Komedijoje be Pinigų”, tas neva 
“Lietuvos Tautininkas”, matyt Konrado kavinės pa
stogėje prisiklausęs Kauno pletkų, patiekia juos Ame
rikos Lietuviams katalikams ryti....

Tas laiškas nurašo “komediją”, buk Lietuvos tau
tininkai “pavergę Lietuvą, savo partijos veiklą sten
giasi išplėsti tarp užsienių Lietuvių, rūpindamiesi 
sukurti jaunalietuvių kuopas Amerikoje, Anginoje, 
Brazilijoje ir kitose valstybėse, šiam reikalui leiuzia- 
mi valstybės pinigai. Amerikoje net griebtasi tauti
ninkų laikraščio.... Kodėl taip daroma?. ... norima 
pavergti ir užsienio Lietuvius”....

Toliau nukalbama apie Voldemarą ir kitas nesą
mones.

Draugui išrodo kad Amerikoje Lietuviai tautinin
kai neturi teisės nei savo veikimo plėsti, nei jaunimo 
organizuoti, nei savo laikraščių palaikyti.... Viskas 
turi palikti jiems....

Tokie klaidinimai Amerikos Lietuvių yra sutarti
na akcija su Kauno krikdemų politikieriais, kurie pa
siryžo atsigaivelioti, karo stovį nuėmus, ir deda visas 
pastangas išversti dabartinę tautinę vyriausybę ir 
įvesti savo partijos tvarką. Be abejo, jų šulai išstatė 
priešakin ir Voldemarą, kaip žymią figūrą, daugiau 
trukšmo šalyje sudaryti, Klaipėdos krizio proga.

# $

Krikdemai naudoja komunistų taktiką: juo blo
giau tuo geriau. Juo daugiau suirutės Lietuvoje jie 
sudarys — neatsižvelgiant kad tuo gali pasinaudoti 
svetimi priešai — jie tikisi ką nors savo partijai lai
mėti. Dirva pakartotinai prirodinėjo kad komunis
tams, socialistams ir krikdemams nerupi Lietuvos val
stybė, jeigu ne jų partijos žmones ją valdo — ir tas 
laikas nuo laiko jų darbais pasitvirtina.

Jie savo “patriotizmą”, Lietuvai “meilę” rodo tik 
tiek kiek gali iš Lietuvių biznį padaryti. Lietuva gi 
jiems tik tiek apeina kiek jie gali savo draugus val
diškomis vietomis aprūpinti. Tautininkų gražiai val
doma, sustiprinta ir visapusiai pakelta Lietuva jiems 
yra tik žaislas, kurį jie gatavi į priešų rankas numes
ti, jei patys negali jos savo reikalams naudoti.

Amerikos Lietuviai privalo būti atsargus su to
kiais vadais ir jų kenksmingomis žiniomis!

Krikdemų politikierių įsilindimas į vyriausybę jo
kio gero neįneštų, tik sudarytų daugiau naminių vai
dų, kurie šaliai bendrai pakenktų (kaip kenkia Pran
cūzijai). Tik stipri, vienalitė vyriausybė, kokia yra 
tautininkų, gali palaikyti šalyje ir tvarką ir suvaldy
ti partijų trukšmadarius. Aiškiai žinokim kad Lie
tuvos žmonės nenori nei partijų tąsymų, nei truksimi, 
nei gąsdinimų, kokius krikdemai ir kiti skleidžia. Tai 
yra tik keleto asmenų pastangos, suirutes keliant pa
sinaudoti.

Išskyrus ne nuo Lietuvos paeinančią padėtį Klai
pėdos krašte, kur Vokietininkai šėlsta patys savo pa
sirinkimu, Lietuvos santikiai kaip valstybės su vals
tybe yra geri su Vokietija, su Lenkija, su Rusija, ar
timais kaimynais. Taipgi mums puikiai žinomi Lie
tuvos geri santikiai su kitomis valstybėmis. Kame 
čia priežastis gąsdinimams ir kad tautininkų vyriau
sybė gali “pražudyti” Lietuvą, ii- pasigyrimams kad 
krikdemai ar valstiečiai liaudininkai ar kas kitas ga
li “išgelbėti” Lietuvą — ir iš ko “išgelbėti”?

KRIKDEMAI ATGYJA. Lie
tuvos kataliku veikėjų sluog- 

' sniuose gyvai svarstoma klau
simas atgaivinti krikščionių 
demokratų partiją. Tačiau jų 
pačių tarpe atsirado grupės 
kurios priešinasi pasirengimui 
atgaivinti seną partiją, o pro
paguoja steigti naują, kuri sa
vo ideologijoj galėtų susitarti 
su Tautininkų Sąjunga.

•
EKSPRES AUTOBUSAI iš 

Kauno i Klaipėdą. Plentų val
dyba numato ateinančiais me
tais ekspresinį autobusų susi
siekimą. šios rūšies autobu
sai važiuos iki 80 kilometrų per 
valandą. Pirmoje eilėje eks
presiniai autobusai kursus že
maičių plentu Kaunas-Klaipė- 
da.

•
DERYBOS SU RUSIJA. Į 

‘ Maskvą išvyko “Maisto” atsto
vai Tallat-Kelpša ir Parokas, 
“Lietūkio” atstovai Meilus ir 

i Puhkrys, o taip pat ir priva- 
] čių firmų atstovai. Jie susi
tars su SSSR firmomis dėl už- 

: pirkimų ateinantiems metams. 
Ekonominės derybos su Sovie- 

I tų Rusija baigtos, tačiau su
tartis bus pasirašyta po to kai 
firmos tarpusavyje susitars.

•
KLAIPĖDOS krašto buvu

sieji valdininkai, atleisti iš 
vįetų dėl nemokėjimo Lietuvių 
kalbos, dabar smarkiai rūpi
nasi atgauti savo seras vietas.

•
TYRINĖJA. Darbo ir So- 

i cialės apsaugos departamento 
i direktorius kartu su draudimo 
kasų pirmininku išvyko iŠ Kau
no i Varšavą susipažinti su 
ūkininkų apdraudos sistema 
Lenkikoje. Lietuvoje bus ap
drausta apie 1,200,000 ukinin- 

, ku.
•

EKSKURSIJOS j Kauną iš 
visos Lietuvos ir kaimyninių 
valstybių didėja. 1935 metais 
ekskursijų ‘ Kaune buvo 28 su 
1477 asmenimis. šiais 1938 
metais — 217 ekskursijos su 
9704 asmenimis. Prie Kūno 
Kultūros Rūmų esąs jaunuo- 

' menės keliavimo gloljos komi
tetas rūpinasi atvykusiomis į 
Kauną ekskursijomis.

VEIK 100 MILIJONŲ PLY
TŲ. Kiek ištikro šiais metais 
Lietuvoje įsisteigė naujų ply
tinių tuo tarpu žinių nėra, nes 
leidimai plytinėms steigtis vis 
tebeduodama. Tačiau plytų ga
myba Lietuvoje yra gerokai 

i padidėjus. Viso šymetinė ply
tų gamyba pasieks arti 100 mi- 

' lijono plytų. Pernai siekė 50- 
60 milijonų. Tas padeda ge
riau įvykdyti krašto murinės 
statybos planą.

•
LIETUVOS Motinoms ir Vai

kams Globoti Organizacijų Są- 
1 junga jau turi įsteigus 22 sa- 
j vo skyrius. Pernai tie skyriai 
Į aptarnavo apie 86,000 motinų 
ir vaikų, atsilankius į skyrius, 
arba aplankant juos namuose. 
Sveikatos centrų globa ir pa
tarnavimu daugiausia naudo
jasi neturtingos motinos.

j
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PENNSYLVANIJOJE f Rengiantis New Yorko Parodai

PITTSBURGH PLYMOUTH, PA.

POLICIJA GROBI- 
ŠAUJA?

Pittsburghe, pastarais lai
kais keliose biznio vietose ir 
privatiniuose namuose kur po
licija darė kratas gembleriavi- 
mo lizduose, savininkams buvo 
pagrobta didesnės sumos pini
gų laike kratų. Savininkai nu
siskundė kad laike kratos bu
vo išplėšta net jų spintos ir 
išgrobta pinigai.

Miesto valdžia raginama im
tis turinėti tokį apsireiškimą.

MIRĖ, šiomis dienomis mi
rė p. Katilienė, 50 metų am
žiaus. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis parapijos kapi
nėse.

Katilienė buvo viena kuri 
turėjo savo šeimą SLA. nariais 
viso 13 asmenų. Tai buvo vie
na ir gal būt vienintelė didžiau
sia SLA. šeima. Liko vyras ir 
visas tuzinas vaikų ir anūkų. 
Katilių šeima prigulėjo į RK.- 
SLA.

StaPradeda Vieškelio 
tybos Darbus

HARRISBURG, Pa. — Pa
skirta specialė komisija kuri 
rūpinsis tvarkymu finansų ir 
sužiurėjimu statybos darbų di
džiojo vieškelio, kuris eis tie
sia linija tarp Pittsburgho ir 
Harrisburgo, peri kalnus tune
liais ir slėnius. Tas 
bus keturių linijų. 
58 milijonus dolarių. 
ralės valdžios gauna
slui 26 milijonus, pati valsti
ja turės sukelti 32 milijonus.

Prie to vieškelio bus pasta
tyta dirbti 20,000 darbininkų.

vieškelis 
Kaštuos 
Iš fede- 

tam tik-

BRIDGEV1LLE, PA.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Pereitame Dirvos numeryje 
įsiskverbė nevykus klaida, ži
nutėje iš Wyoming Klonio, 
apie Jono Lizdo mirtį, buvo 
pasakyta, kad jis turėjo didelį 
ūkį, bet nemokėjo jo vesti. Tu
rėjo būti: “Mokėjo pasekmin
gai jį vesti1’.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIAr Verta Komitete Laikyti ir Dirbti Išvien su Komunistų Veikėjais?

*------ - --------------------------———
jie visur ir visada kur pasisu
ka varo savo komunistišką pro
pagandą, jie skelbia Lietuvos 
vyriausybės vertimą ir atvi
rai pasako kokią vietą jie tu
ri paskyrę Lietuvos Preziden
tui ir kitiems, jeigu jie galėtų 
juos į savo namus pačiupti.

Kam tokius toleruoti, kam 
kviesti juos į savo tarpą ir 
duoti jiems lygias progas mu
sų visuomenėje maišytis ir ją 
išnaudoti ?

Parodos programą ir visą 
paruošimo darbą galėtų puikiai 
atlikti ir vieni tautininkai, net 
be krikdemų politikierių, ku
rie irgi griežtai nusistatę prieš 
Lietuvos vyriausybę ir neturi 
gero žodžio tos tautinės vy
riausybės atstovams Ameriko
je.

Tautininkai perdaug tole
rantingi, kuomet krikdemai ir 
kairieji visai su tautininkais 
nesiskaitytų, jeigu tie ar tie 
butų pozicijoje. Rep.

¥ * ¥

DĖL KO UŽ
DARYTA 

WS.?

ČEKAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapk. 23, Chicagoje. — 
Skirsnemunės p., Vensloviš- 
kio k. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

ROMAN AT Martinas, 56 me
tų, mirė Lapkr. 22, Chica
goje. Gimęs Lietuvoj.

BABECKIS Vincas, 78 metų, 
mirė Lapkričio 
field, III. — 
ap., Sasnavos 
k. Amerikoje 
metų.

KAžUKAUSKAS 
pusamžis, mirė 
Chicagoje. — i uumes par.» 
Bitaučių k. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

CESNAS Jonas, 44 metų, mi
rė Gruodžio 3, Worcester, 
Mass. Griškabūdžio par.

KASTANTINAVICIUS Petras, 
55 metų, mirė Lapk. 29 
New Britain, Conn.

DAMBRAUSKAS Mykolas, 
metų, mirė Gruodžio 3 
Blissville, N. Y.

ŠALINSKAS Bronius, 28 me
tų, mirė Gruodžio 2, Brook
lyn, N. Y.

ŠVEIKAUSKAITĖ Ona, 18 m. 
mirė Gruodžio 3, Chicagoje. 
Gimus Orient, III.

STEPONAVIČIUS Jonas, mi
rė Gruodžio 3, Bridgeport, 
Conn. Buvo vietinės Lietu
vių parapijos vargoninku.

V ĮTARTAS Steponas, 45 mc- 
! tų, mirė Gruodžio 3, Chica

goje, kur buvo ir gimęs.
' ŠERPETIS Dominikas, mirė 5 

Gruodžio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Šilalės par., Jucai- 
čių k.

BRAZINSKIENĖ Cecilija (če- 
snaitė), pusamžė, mirė Gr. 
4, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Žygaičių p., Butkų k.

BAUŽIENĖ Barbora, 59 metų, 
mirė Lapkr. 27, nuo sužei
dimo autonlobiliu, Chicagoje.

PAUKŠTIENĖ Marė, 58 metų, 
mirė Lapk. 20, Forest City, 
Pa. Paėjo nuo Garliavos, 
Suvalkijoje.

DRABELIS Juozas, 27 metų, i 
mirė Lapkr. 26, Superior, 
Wis. Buvo nevedęs. Paliko 
nuliudusius tėvą ir motiną, 
seserį, Oną, ir brolį, Praną. 
Palaidotas Lapkr. 30, su ba
žnytinėmis apeigomis Kal
varijos kapinėse, Superior, 
kur buvo ir gimęs. A.D.

LIZDAS Jonas, 72 m., mirė 
Lapkr. pabaigoje, palaidotas 
Gruodžio 1, Lehman, Pa. Iš 
Lietuvos nuo Vištyčio. Iš
gyveno Amerikoje 55 metus.

SIRBIKIENĖ Magdė, pusam
žė, mirė Lapkr. 25, Chicago
je. — Biržų ap., Vabalninko 
par., Ilgalaukių k. Ameri
koje išgyveno 20 metų,

MAČIUKEVIČIUS Juozas, pus- 
amžįs, mirė Lapkr. 30 d., 

į Chicagoje. — šakių ap., Luk
šių par., Vidušilių k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

JOKUBAUSKIENĖ Jfeva, pus
amžė, mirė Lapkr. 29, Chi
cagoje. — Telšių ap., Varnių 
par., Paluckaičių k. Ameri
koje išgyveno 27 metus.

ŠIMKIENĖ Elena, 49 metų, 
mirė Lapk. 28 d.. Chicagoje. 
— Kauno ap., Betygalos p 
Amerikoj išgyveno 33 m.

VOVERIS Stasys, 39 m., mi
rė Lapkr. 26, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Viekšnių

Į kečių k. Amerikoje 
no 27 metus.

’ IšURMIENĖ Valerija 
nauskaitė), pusamžė. 
Lapkr., Chicagoje.
žų miesto. Amerikoje išgy- 

’ veno 27 metus.
■ GURSKIS Vladas, 50 m., mi

rė Lapkr. 26, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Kražių parap. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

KRASAUSKAS Vaclovas, 50 
metų, mirė Lapkr. 24, Chi
cagoje. Gimęs Lekiške, Ru
sijoje.

SKUDIENĖ Marė (Žukauskai
tė), 45 metų, mirė Gruod. 4, 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Šaukėnų m. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

BROOKLYN, N. Y. i
Lietuvos Generalinio Konsu- , 

lo iniciativa suorganizuota ko- ] 
mitetas rengtis Lietuvių Die- . 
nos programui New Yorko Pa
saulinėje Parodoje 1939 me
tais.

Lietuvių Komiteto ir progra
mo klausime eina tam tikras 
trynimasis. Katalikų veikėjai 
priešinasi į darbą prisiimti ko
munistus, kaipo Rusijos bernus 
kurie nenori nieko bendro tu
rėti su Lietuviais kiek liečia- 

j si tautos gerovės, o tik nori 
j pasinaudoti Lietuvių miniomis 
'kur tik gauna prie jų prieiti.

Ištikro butų labai gerai pa
daryta jeigu komunistai ir so- 

j cialistai nebūtų į komitetą įsi- 
! leisti.

Rengimo komitetui nereikia 
visai baimintis kokių nors ne
gerovių dėl to. Lietuvių mi- 

1 nios vistiek į programą susi
rinks, ir programo išpildytoj ų 

j bus pakankamai be komunis
tų vadų dalyvavimo komitete 
ar programe.

Tokiais savo pataikavimais 
ir skaitymais: su komunistais 

i mes patys sau duobę kasam. 
: Pasiimdami komunistus kaip 
sau lygius į talką savo tauti- 

! niams darbams, prisikviečiame 
juos prie savo minių, prie sa
vo sekėjų, ir duodame jiems 
progą musų gerus Lietuvius 
klaidinti ir suvedžioti. Jeigu 

1 musų vadai nedaro skirtumo 
tarp savęs ir komunistų, tai ką 
gali padaryti paprastas Lietu
vis darbininkas: jis taip pat 
palinksta manyti kad komuni- 

■ štai “tokie pat geri” kaip kiti, 
i ir komunistų vadai tarp tokių 
i sau puikų gyvenimą daro.

Komunistai nesustoja ant to:

I
PRASTAS ORAS. Oras čia 

buvo lietus, sniegas beveik kas 
dieną praeitą savaitę. Visos 
upės patvino. Witkes-Barre ir 
Wyoming klonio gyventojai ti
kisi potvinio.

SUGAVO. Lietuvis žmog- 
žudis, J. Radvilas, kuris buvo 
iš kalėjimo pabėgęs jau 20 me
tų, tapo sugautas New Yorke. 
Jis ten buvo vedęs ir turėjo 
šeimą. Net valdžios buvo pa
mirštas, bet detektivai nepa
miršo ir susekė.

Jonas J. Nienius.

APSIVEDĖ. P-lė Anelė Mic- • 
kunaitė ištekėjo už Lietuvio, 
Juozo Malinausko, šliubą da
vė vietos klebonas Kun. Jur- ■ 
gutis. Jaunosios motina, su 
savo vyru, Antanu Kurpavi- 
čium, jaunavedžiams surengė 
vestuvių puotą, visi gražiai 
linksminosi, dainavo Lietuviš
kas dainas. Jaunieji nuo sve
čių gavo ir dovanų.

Apart vietos svečių, į vestu
ves atsilankė ir iš kitų mies
tų, O. Bartkienė iš Akrono, ir 
O. Blaškevičienė su savo bro
liais Matulioniais iš Clevelan
do. Taipgi dalyvavo Alekna 
su žmona, Babarskis ir Neve- 
rauskas. Jie patiekė muziką 
vestuvėms. Laimingos kloties 
jaunavedžiams.

Angliakasyklos čia dirba 
silpnai, po dieną ar dvi savai
tėje. Svečias.

AKRON, OHIO

50 rankų darbo Cigarų 
už $1.00

PYPKEI TABAKAS, 
švelnus, 50c sv.

TURKIŠKAS MIŠINIS 
Tabakas Cigaretams 

pusė svaro 50c.
Turime daug visokio 

išdirbimo pypkių.
Užsakymus j kitus miestus 
siunčiam paštu. <

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario Street 

Cleveland, Ohio.

i is- 
(50)

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 

.Y/? kožnam šio laikraščio | 
skaitytojui kuris tik ; 
pareikalaus. Jei ken- I 
čiate skausmą sąna- j 
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau- ] 
siųs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per- j 
mainoj, štai jums pro- ! 
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit paryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresų tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-8 
2708 W. Fanvell Avė. Čhicago. 111.

Smulkios Žinios
Jonas Kitchas lankėsi 

velande, laidotuvėse savo 
lienės U. Kitchienės. 
laidotuvėse buvo daug žmonių. 
Pamaldos buvo iškilmingos šv. 
Jurgio bažnyčioje. Tik, sako, 
palydovai bažnyčion atėję ne
galėjo atsisėsti, nes sėdynės 
apleistos, apdulkėjusios, ir ma
tė kitokį bažnyčios apleidimą.

Šermenyse dalyvavo ir gi
minės iš Chicagos: Marė Ce- 
kavičienė su sunais.

T. Makarevičienė šiose die
nose teisme gavo atsiskyrimą 
nuo savo vyro, kuris per daug 
metų ją ir vaikus buvo aplei
dęs ir jų auginimu nesirūpino. 
Kada ji vaikus išaugino tai ir 
vyras iš kur tai kartais nuo 
karto sugryždavo, ir pribuvęs 
dydavo trukšmą, kas privertė 
žmoną reikalauti atsiskyrimo.

Darbai gumų dirbtuvėse šio
mis dienomis pradėjo geriau 
eiti. Nekuriuos atleistus dar
bininkus pašaukė atgal dirbti.

Gruodžio 3 d. apsivedė Ona 
Gribiutė su kitataučiu. Jauno
sios motina p. T. Bukolienė, 
su savo vyru Juozu jaunave
džiams surengė vestuvių puo
tą, svečių buvo daug, visi 
turėjo linksmą laiką. Svečiai 
jaunuosius apdovanojo.

Apart vietinių, į vestuves at
silankė ir Lietuviai farmeriai, 
K. Puišys su žmona ir dukte
rimis, N. Tručinsikas su žmo
na, P. Sideris ir J. Talalas su 
žmona.

Iš Clevelando dalyvavo sve
čių S. Jonila su žmona.

Vestuvių pokilis įvyko Ray-, 
mond salėje, 
tėvai Visiems 
gai dėkoja. 
Ėddy Rudis.

Labai susirgo Dirvos skai
tytoja, p. O. Overienė, gydosi 
St. Thomas ligoninėje.

Serga K. Valatka, jisai gy
dosi miesto ligoninėje.

Taip pat serga senas Dirvos 
skaitytojas L. Lapinskas. Vi
siems linkėtina greito pasvei
kimo.

G. Gaškienė su dukteria lan
kėsi Chicagoje. Dalyvavo savo 
vyro giminiečio Safranausko 
laidotuvėse. Kalnas.

Cle- 
bro- 

Sako,

Jaunieji ir jų 
svečiams širdin- 
Muziką patiekė

+
< •

y t t y z t

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
te į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. .

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

CHICAGO, ILl
; Margučio Puikus Pro

gramas Lapkričio 24
Margučio Mperijoje įsigyve

no kaip ir tradicija kasmet per 
Padėkavonės dieną (paskutinį 
ketvirtadienį Lapkr. mėn.) su
rengti visų metų “Skandalus” 

1 su įvairiu programų, pamargi
nant ir patriotiniu priedu.

PATRIOTINĖ DALIS. Pirm 
visokių komedijų, atlikta gra
žus paminėjimas Lietuvos ka
riuomenės dvidešimties metų 
sukaktuvių, šioje dalyje bro
liai Motuzai rodė savo puikias 
Lietuvos filmas, dabartinės 

l Lietuvos kariuomenės darbus, 
I jos iškilmingus paradus.

Narstą patriotišką kalbą pa- 
| sal ė buvęs savanoris, Juozas 
Tj liava, primindamas pirmu- 
tiu *8 Lietuvos kariuomenės or- 
ga. izavimosi dienas ir kariavi
mą už tautos laisvę. Antras 

■ ka' -ėjo Lietuvos Konsulas P. 
Da įžvardis. Jo kalba tankiai 
bu-o pertraukiama karštais 
plc imais.

Tarp kalbų, Margučio mer
gaičių choras, vadovaujamas 

’ A. Kvedero, padainavo įspudin- 
I dingai patriotinių dainų.

ši patriotine programo da- 
1 lis daugelį sujaudino, sugrau
dino. Tai džiaugsmas kad mu- 

i sų šalis taip atgavo laisvę ir 
gražiai, pasekmingai bujoja.

Pabaigoje buvo perskaityta 
j ir pasiųsta sveikinimas-tele- 
Į gramas Lietuvos kariuomenės 

vadui ir kariuomenei.

I

pro- 
Tuu

“SKANDALAI“. šioje 
gramo dalyje buvo juokai, 
atžvilgiu komp. A. Vanagaičio 
dar niekas nenukonkuruoja.

Visi tie juokai-šposai buvo 
paimti iš musų gyvenimo įvy
kių. Kaip kam teko ir “pipi
rų”, o jau tų juokų-juokelių tai 
ik! ašarų....

Margučio parengimai visuo- 
į{met susilaukia galybės svečių. 
? šymet buvo apie 3000 žmonių, 
f Tai bent margutiečių!

Br. Gediminas.į

V. 
už-

lai-

23, Spring- 
Marijampolės 
par., Tupikų 
išgyveno 50

Aleksandras,
Lapk. 22 d., 

Tūbinės par.

ti.,

NAUJOS LIETUVIŠKOS ME
LODIJOS PER RADIO

Naujausias Lietuvos muzikos 
plokšteles jau tūlas laikas gir
dime iš Jono Valaičio vadovau
jamo Lietuvių Radio Balso iš 
WCNW (150 klc), antradienių, 
ketvirtadienių ir šeštadienių 
vakarais nuo 5:30 vai. Neku- 
rias naujausias Lietuvos muzi
kos melodijas griežia ir Adomo 
Jezavito orkestras, vienas ge
riausių radio orkestrų Brook- 
lyne.

Kūčių šeštadienį, Gruodžio 
24, nuo 5:30 vak., girdėsime 
14 muzikantų Lietuvių profe
sionali simfoninį orkestrą gro
jant Lietuviškas Kalėdines me
lodijas. Rcp.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• CHICAGO, III. — Pasibaigus 
šių metų futbolo sezonui, 

Amerikos laikraščiai, žinių biu
rai, filmų bendrovės ir futbo
lo komandų treineriai renka 
gabiausius metų lošikus ir su
daro geriausią visos Amerikos 
taip vadinamą “All America” 
futbolo komandą. šymet į 
geriausią “All America Foot- 
ball’ komandą išrinktas ir vie
nas Lietuvis, Ed Beinorius. 
Jis net paskirtas tos komandos 
kapitonu.

—Gruodžio 3 d., Sandaros 
Klube buvo surengtas žymiam 
Lietuviui chirurgui Dr. Geor
ge A. Wiltrakui pagerbti ban
ketas.

—Chicagietė Barbora 
lys. kuri jau pora metų 
dainuoja Valstybės 
Kaune, tapo pakviesta Berli- 
nan duoti

—ALT.
sukakčiai 
sandariečiai rengiasi 
delio banketo, kuris įvyks Sau
sio 15 d.

KAUNAS. — Kaip VDV pa
pildomai patyrė, Vidaus Reika
lų Ministras, uždarydamas Vil
niui Vaduoti Sąjungą, savo žy
gį rėmė tuo, kad sunormavus 
diplomatinius santikius su Len
kija, visi Lenkiją ir Lietuvą 
liečianti reikalai tvarkomi tarp 
tų valstybių diplomatiniu bu- 
du. Naujai padėčiai susida
rius, Vilniaus Vadavimo Są
jungos tolimesnis veikimas ga
li sudaryti nesklandumų abie
jų valstybių gerų santikių plė
timosi eigoje. Todėl, vadovau
damasis valstybės ir tautos 
reikalų sumetimais, nutarė 
V. S. su visais padaliniais 
daryti.

Tenka pridurti kad savo
ku likvidavimo reikalą buvo 
pripažinus ir pati Vilniaus Va
davimo Sąjungos vadovybė. 
Paskutiniu lafku Sąjungos vei
kimas praktiškai buvo susto
jęs.

¥ * *
Kadangi ir Lietuvos vyriau

sybė ir Lietuvių tauta savo is- 
torirės sostinės neišsižada ir 
niekados nesustos jos atvada
vimo tikėjusis ir dėl to dirbus, 
tai mums Amerikos Lietuviams 
reikalinga varyti Vilniaus va
davimo darbas, gelbėjimas sa
vo brolių Vilniečių, remti 
moraliniai, kad jų dvasia 
stipri ir pakantri.

Amerikoje platinama 
niaus Geležinio Fondo ženkle- 

, liai, kuriuos mes privalome pir
kti ir naudoti, žinodami kad 
tuorni remia gerą tikslą.

Kadangi, kaip VDV sakė, 
Lietuvos valstybė ne kartą yra 
pareiškus kad ji Vilniaus atva- 

j davimo sieks tiktai taikirgo- 
i mis priemonėmis, tai Lietuvių 
visuomenėje kėlimas Lenkams 

• nedraugingos ir karingos dva
sios, ypač po santikių užmez- 

. gimo, nesutiko ir su pagrindi- 

. ne Lietuvos tarptautine politi- 
, ka.

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
ligšiolinis veikimas negalėjo 

Į būti suderinamas
' tarptautine politine padėtimi, 
juo labiau kad Lenkai nedrau- 

. gingą propagandą prieš Lietu
vą jau seniau nutraukė.

Dar- 
kaip 

Operoje

juos 
butų

Vii-

su nauja

DAYTON.OHIO

p., Re- 
išgyve-

(Galva- 
mirė 28 
— Bir-

23
d.,

SVEIKINIMO 
LAIŠKAI

S

koncertų.
Sandaros 
paminėti

25 metų 
Chicagos 
prie di-

• RACINE, Wfe. — T. M. D.
Centro sekretorius M. Kas- 

j paraitis skelbia 1939 metams 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
narių vajų.
• BROOKLYN. N. Y. — šio

mis dienomis Vytauto Di-
| džiojo Universitete pradėjo 
studijuoti Lituanistiką su švie- 

į timo Ministerijos stipendija 
du šios apielinkės Lietuviai 
jaunuoliai, Vytautas K. Liū
tas ir Kęstutis Janulis.
• SAO PAULO. Brazilija, 

šiomis dienomis išeina
spaudos Vilniaus krašto Lietu
vio, Kosto čiučilio, eilėraščių 
knyga, “Velniai Rojuje”.

—Brazilijos Lietuviai iškėlė 
mintį suorganizuoti Lietuvių 
organizacinius ir spaudos kur
sus

MIRĖ. Po ilgos ir sunkios 
ligos, Gruodžio 7 d. ligoninėje 
mirė Jonas Varkala, 53 meti] 
amžiaus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis, Kalvarijos 
kapinėse, čia liko žmona, Ui 
šulė, duktė, trys sunai ir 
lis Vincas; Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo; vienas brolis Bra
zilijoje.

Velionis paėjo iš 
k., Darsūniškio par., 
Buvo 
viškos 
Skaitė 
ŠČlUSv 
Dirvą, 
višką laikraštį. Prigulėjo prie j 
LRKSA. 191 kuopos.

Lai būna amžinas atilsis jo' 
sielai. D. Rep.

ir
N A U J 1 E M S y ET A M

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

Penkių rūšių — po 5c vienas
Persiuntimo kaštų pridėkit: 5c už 10, 10c. už 20, ir tt.

Užmokestį galit prisiųsti pašto ženklais.

DIRVOS KRAUTUVE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

I

bro-

Vaiguvos 
Trakų ap. 
ir Lietu- 

dvasios.
ramaus budo, 

patriotiškos 
tris Lietuviškus laikra- 
bet labiausia įvertino 
kaip geriausią Lietu-

J. A. Urbonas
i “Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Av. Dayton, O
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JUSU SKAUSMAI 
TUOJAU IŠNYKS 

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

RHEUMATOX CO. Ltd.
253 OLD ARCADE CLEVELAND 

Tel. MAin 1433
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
tniau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. M I LIULI S
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

IIIIIIIIIIIHItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMOlIIIIiIIIIIIIIIIIiillI'lt

iI
Nikodemas A. Wilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. HILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sa niunkas Vedėjas
S

i



DIRVA

Taip Blogai ir Kelione po Musų Lietuvą
taip Negerai KŪNO KULTŪROS RŪMAI 

IR SPORTO AIKŠTĖ
JAUNIMO SPORTO DIENA.

Lietuvos Santikių Gerinimas su Lenkija — Lenkų 
Baimė dėl Ukrainos — Lenkų Mėtymasis — 
Musų “Naravas” dėl Vilniaus — Rusijos Susi- 
gretinimas su Lenkija — Vokietininkų Trukš- 
mavimai — Kaltinimas Lietuvos Vyriausybės.

VALSTYBĖS DRAMOS 
TEATRE

pRANEŠIMAI iš Kauno skelbia jog Lietuva sutarė 
1 su Lenkija panaikinti savitarpinį puolimą spaudo
je, tolimesniam gerų santikių plėtimui. Lietuva turi 
išreikalauti Lenkų teisingo atsinešimo į užgrobto kraš
to Lietuvius ir išraginti Lenkus ruoštis grąžinti Lietu
vai jos istorinę sostinę Vilnių, tada tikrai galėtų santi
kiai su Lenkija plėstis Į gerąją pusę.

Dėl Lietuvos sutikimo sulaikyti spaudos puolimą 
Lenkų, musų Amerikos katalikų (ir kitų srovių) spau
da pradeda kabintis prie Lietuvos vyriausybės.

Tas kabinėjimasis yra jų įsisenėjus liga: jie rėkė 
pirmiausia, buk “parduoda” Vilnių; po ultimatumo, rėkė 
kam Lietuva nesusitaikius su Lenkija pirmiau, kuo bu
tų išvengus Kovo 19-tos ultimatumo. 1

Dabar, kai Lietuvos vyriausybė eidama į geresnius 
santikius su Lenkija, likvidavo Vilniui Vaduoti Sąjun
gos veikimą, ta pati musų spauda rėkia kad vyriausybė 
jau net “išsižadanti Vilniaus”....

Lietuvai reikia mokytis gyventi nuo savo kaimynų. 
Tik pažiūrėkim kiek kartų mėtėsi Lenkija: nuo Prancū
zų ir Rusų į Vokiečius; nuo Vokiečių į Rusus, ir dar ga
li gryžti prie Prancūzų ....

Mums pakanka laikytis “naravo” dėl Vilniaus ir 
dėl to rizikuoti visos šalies nepriklausonjybę. Užtenka 
žinoti musų nusistatymą — kad mes Vilniaus niekados 
nelšsižadėjom ir neišsižadėsim, o savo politiką su kai
mynais — kad ir Lenkais — lošti jų pačių kortomis ir 
jų pačių budu. Lenkų susivaidijimas su Vokiečiais už
baigia jų svajonę pasiimti Lietuvą ar Klaipėdą mainais 
už Danzigą, jeigu BeękaS ir turėjo tokį pasiūlymą Hit
leriui padaryti.

Lenkijos bėdos, kokios gali paeiti nuo-Vokiečių-ver
žimosi į Ukrainą, vistiek gali atidąryti Lietuvai progą 
Vilnių atsiimti, ir nuo atsiėmimo savo; istorinės sostinės 
Lietuva niekados neatsisakys.

Mums buvo gerai laikytis savo “naravo” .prieš Len
kus per 18 metų dėl Vįlniaus, iki iš visų pusių buvom 
ramus ir užtikrinti musų šalies neliečiamybe.

Tačiau padėtys amžinai nepasilieka tokios pačios, 
tat geriau prie jų taikytis negu rizikuoti visa savo gyvy
be ir laisve.

-V’

Skubus Lenkijos persimetimas nuo Vokietijos link 
Rusijos ką nors reiškia. Per eilę metų įtempti Lenkų- 
Rusų santikiai, kurie paėjo nuo nuolatinių parubežinių 
susišaudymų ir kitokių priežasčių, staiga Lenkų “už
miršti”, ir Lenkija ištiesė Sovietų Rusijai ranką.

Sovietų carai tą ranką matyt noriai priėmė. Vie
ną dieną atkaklus priešas, kitą dieną nuoširdus drau
gas. Sovietams, nors didelei valstybei, šiuo momentu 
labai svarbu gauti nemažos kaimynės Lenkijos draugin
gumas. Lenkijai taip pat, didelė Rusija pasirodė gali 
būti užveja, jeigu Vokiečiai kėsintųsi plėšti nuo Lenki
jos ir Rusijos Ukrainus ir įsteigti jų respubliką, kuri, 
aišku, turėtų būti Vokiečių ekonominėje kontrolėje.

Hitlerio žygis į rytus yra aiškiai pavojingas abiem 
— Lenkijai ir Rusijai.

Lenkai keičia savo politiką nedvejodami nei vienos 
dienos: kur mato saugumą, ten ir metasi.

Lenkijos susidraugavimas su Rusija sustiprina Lie
tuvos saugumą ir iš Lenkų ir iš Vokiečių pusės.

Kurie tikėjo buk Lenkija norinti gauti Klaipėdą 
mainais už Danzigą dabar gali aiškiai permatyti kaip 

norėtų prisiimti Len- 
jie dorų, juos gražiai 
Į Berliną lyg i dangų

mainais už Danzigą dabar gali 
Klaipėdos krašto Vokietininkai 
kus savo šeimininkais, kuomet 
globojančių Lietuvių kratosi ir 
žiuri.

¥ ¥ ¥

Nežinia kodėl musų kairėji spauda dasileidžia ma
nyti kad Lietuva turėtų Vokietijai rie mažiau kaip ka
rą skelbti dėl Klaipėdos. Lietuva, norėdama išvengti 
su Vokietija nesusipratimų kokius pergyveno Čekoslo
vakija, užstojama net didelių valstybių, — ir, anot mu
sų komunistu, Sovietų Rusijos “ginama”, — davė Klai
pėdos Vokietininkams platesnes teises.

Jeigu jie, autonomines teises gavę, ėmė šėlti ir su 
Kaunu nesiskaityti, yra ne Lietuvos vyriausybės kaltė. 
Vyriausybė norėjo kad tie fanatizmu deganti naziai bu
tų pasitenkinę ir gyventų kaip žmonės. Tačiau jie to 
nemoka. Jei Lietuva tokius gaivalus imtų drausti ir 
varžyti, butų kvietimas ant savęs visų Vokietijos nazių 
barbarų gaujų.

Tą taikymąsi su Vokiečiais musų kairieji vadina 
Lietuvos vyriausybės “keliaklupsčiavimo politika”. Ko
kią jie politiką turi papiršti: ar, paskelbus Vokietijai 
karą, vėl laukti jų žadamos Sovietų “pagalbos”?....

K. S. Karpius,
Tautinės Tarybos Iždininkas.

• RAUDONOJO K r y ž iaus 
dabar vartojama emblema bu
vo tarptautiniai priimta šuva 
žiavime Genevoje, Šveicarijoje, 
1864 metais.

atras nėra labai didelis, nors j 
puošniai išdabintas, ir tipiškas 
Operos Namas su ložomis ir 
tiaromis, ir visas užpildytas.

Veikalas buvo labai geras,! 
ir mes buvom patenkintos. Tu
rinys ir kostiumai buvo iš ko- 
lonialio periodo, tų laikų kaip 
dėvėjo Jurgio Washingtono 
dienose. Išrodė labai gražiai, 
pudruotomis baltomis kasomis, 
mezginiais ir satino rūbais. 
Aktoriai ištikro profesionalai, 
vaidinimas išėjo lygiai taip 
kaip bent kurio veikalo ką te
ko matyti Amerikos scenoje, 
išskyrus ką viskas buvo Lietu
viškai, ir aš viską aiškiai su
pratau. Ypatingai man buvo 
smagu kadangi pažinau savo 
serą draugą tame veikale, va
dovaujamoje rolėje, p. Dinei
ką. Tarp aktų išėjom į foyerą 
pasimatyti ir pasitikti savo 
draugus, kurie taip pat atvy

ko veikalo pamatyti. Vaidini
mas buvo tikrai puikus, ir aš 
labai džiaugiausi kad buvau 
dar Kaune ir galėjau pamaty
ti nors vieną vaidinimą, prieš 
užsidarymą. Rytoj mes atvyk- 
stam čia pamatyti operą, “Ai
da”, kurioje vaidins Barbora 
Darlys vadovaujamoje rolėje, 
ir tas veteranas ii’ Lietuvos 
operos dievaitis Kipras Petrau
skas, Lietuvos Operos tėvas; 
toje operoje kartu vaidina An
tanas Sodeika, kurį daugelis 
Amerikos Lietuvių atsimena, 
jo brolis, Stasys Sodeika, ir 
poni Zaunienė-Jonuškaitė, ku
rią daugelis musų girdėjom per 
radio keli metai atgal, kuomet 
Lietuvių dienos programas bu
vo duodamas iš Kauno.

ši diena buvo didelė ir pilna 
diena, ir tik kai atsigulėm pa- 
sijutom kaip esam nuvargu
sios. (Bus daugiau)

minė p. Karpių. Aš jam taip-. 
gi priminiau apie jo man pa
darytą komplimentą dešimts 
metų pirmiau.

žaislai prasidėjo, buvo nuo
stabiai gražus, bet kuomet pra
dėjo tautiškus šokius aš norė
jau bėgti ir prisidėti prie jų. 
Muzika ir šokiai tokie gražus 
ir nepaprasti, ir visai kitoki 
negu kur kitur pasaulyje. Tai 
yra originalus ir savotiški, gry
nai Lietuviški. Jie šoko Blez
dingėlę, Bukilą, Kepurinę, šis- 
tas, ir keletą kitų, kurių var
dų neįsitėmijau. Blezdingėlė 
šokama poromis ir skepetaite 
laikoma rankose tarp porų. Iš
dirbama visokios figūros, ir 
laikas nuo laiko skepetaitės 
pamosuojamos virš galvos ar
ba šone. Kubilas šokamas šo
kikams sustojus ratu, pirmiau 
Į vieną pusę, paskui į kitą, ap
link ir aplink, sukantis, šokant 
ir svyruojant. Labai norėčiau 
kad tuoj ir mes šoktume ne- 
kuriuos tuos šokius musų Lie
tuviškuose parengimuose 
mie. Jie yra smagus ir 
žus.

Na ir po trijų valandų 
malonaus ir smagaus progra- 
mo, viskas baigėsi ir mes ap
leidom šį puikų stadioną.

Kaune niekad negali būti 
vienas, visada- aplinkui randa
si draugų, ir čia buvo musų 
keletas draugėje ir visi ėjom 
pėksti į miestą, nes į pakalnę 
eiti buvo lengva. Mes nuėjom 
į Pienocentrą vakarienės, ir po 
to gryžom namon apsirengti 
vakarui.

Šį rytą Generolas Nagevi
čius paskambino mums pasiū
lydamas savo sezoninį bilietą 
j Lietuvos Dramos teatrą, pas
kutiniam sezono perstatymui. 
Įsivaizduokit kaip mes pradžiu- 
gom; matyti Lietuvos Dramą 
yra jau daug kas, bet sėdėti 
vietose rezervuotose Generolui 
ir jo žmonai, dar prideda dau
giau malonumo.

Aš girdėjau daug apie Lie
tuvos dramą, net susipažinau 
su keletu narių tos Dramos, na 
ir daugelis žmonių Amerikoje 
atsimena Vaičkų (kuris žino
mas kaip Lietuvių Dramos tė
vas). Jis važinėjo po Lietu
vių kolonijas Amerikoje prieš 
kelioliką metų su vaidinimais, 

užduotis, (jįs mjrė prieš pora metų.) 
Jo bendradarbė buvo p-lė Ten- 
džiulytė. Kas neatmena arba 
dar nepažysta Dzimdzi-Drim- 
dzi, kurie atvyko į Ameriką, 
1923 metais, kurių vadas buvo 
Antanas Vanagaitis? Kiti jų 
nariai buvo Juozas Alšauskas, 
Dikinis, Dineika ir p. Dikinie- 
nė. Po jų tuoj atvyko ir Sta
sys Pilka.

Ponas Vanagaitis ir Juozas 
Olšauskas dar vis tebėra musų 
mylimi linksmintojai Ameriko
je, žmonės sueina juos pama
tyti ir girdėti. Stasys Pilka ir 
Viktoras Dineika dar ir po šiai 
dienai veikia su Lietuvos Dra
mos Teatru Kaune.

Kuomet rengėmės į teatrą, 
aš galvojau ar galėsiu pama
tyti nors vieną iš savo pažys
tamų artistų vaidinant. Vei
kalo vardas buvo “šykštuolis”, 
komedija. Lietuvos Drama ir 
Opera statoma tame pačiame

Valstybiniame Teatre.
Teatras randasi prie Laisvės 

Alėjos, Miesto Sode, apie kurį 
jau rašiau pirmiau.

Norėčiau kaip nors tą teatrą 
jums apibudinti, jis yra artis
tiškai ir ypatingai pastatytas, 
nors ne modernistiškas. Nau- 
jauni pastatai Kaune yra pa
prastai modemistiški, bet šis 
teatras buvo statytas dar pirm 
modernistiškos eros.

Inėjcm į teatro angą kairėje, 
čia mums nurodė kur galimu 
pasilikti viršutinius apsiaus
tus. čia patyrėm kad nelei
džiama ineiti į teatrą nešantis 
apsiaustus ir skrybėles. Ta
da mus nuvedė į musų sėdynes 
pačioje pirmutinėje eilėje. Te-

KAUNAS, Birželio 14 d. — 
Kūno Kultūros Rūmų namas

I yra ultra moderniškos arkitek- 1 
i turos, baltas ir impozuojantis, 

dviejų aukštų, su priediniais , 
sparnais ne vienodo aukštumo. ( 
Didieji vartai yra bromo pa
vidalo, su dviem aukštais bok- ( 
štais taip pat moderninės ar- 
kitekturos, kuri yra artistiška 
ir patraukianti. Aplinkui yra 
keli ineigos vartais, kur stovi 
vyrai suėmimui ineinančių bi
lietų. Viename vartų šone yra 
bilietų pardavifno budelė, su 
keletu langų, kur biletai par
duodami.

Mes, žinoma, neturėjom bi
lietų, tačiau musų .draugė Bar
bora Darlys pasakė vienam 
vyrui prie'vartų kad mes esam 
viešnios iš Amerikos, ir jis 
mandagiai prasišypsojo ir pa
sitraukęs i :į šalį pasakė, “pra
šom”; pašaukė išvedžiotoją, I 
kuris nuvedė mus į priešakines 
eiles ir parodė sėdynes. Su-> 
prantąma, aš žinau kad jie vi
si pažysta Barborą Darlys, ji 
visų mylima, jų garsi operos 
žvaigždė i,r radio dainininkė, 
taigi aš nesistebėjau perdaug 
kuomet patyriau kad mus pa
sodino specialėje dalyje rezer
vuotoje ministrams ir miesto 
viršininkams.

Sporto aikštė kuri pasirodė 
prieš mano akis buvo tiesiog 
stebinanti ir daugiau negu aš 
tikėjausi pamatyti. Ji yra ne
apsakomai didelė ir apsti. .Bal
ta medinė ąpvada (tvora) su- 

1 pa, visą aikštę ir žolė jos vidu
ryje buvo žalesnė negu žalia, o 
yisa aikštė taip tvarkiai ir pui
kiai sutvarkyta, jog lyginasi su 
geriausiomis ką aš mačiau 
Amerikoje. Takai bėgikams 
atletų lenktynėms buvo nužy
mėti baltomis juostomis. Ben- 
.drai sakant,' tai viena iš ge
riausių sporto aikščių visais 
atžvilgiais.

Ten buvo susirinkę tūkstan
čiai vaikų, suskirstytų grupė
mis visoje aikštėje, kurie buvo 
gatavi pradėti savo i ”' 
atletikoje, ir tautiškus šokius.1 
Visokios uniformos, veliamos 
ir vėliavėlės plevesavo ore, o 
puikus tautiški kostiumai žė- 

j rėjo skaidrios dienos šviesoje, 
| kas viskas sudarė tiesiog ža- 
i vejantį vaizdą. Garsiakalbiai 
; taip buvo sutvarkyti kad pra
nešėjo balsas buvo girdimas 
visose aikštės dalyse ir šioje 

j garbės svečiams paskirtoje vie-
. Į toje.

Studentai ir dalyviai suva- 
, į žiavo iš visos Lietuvos, tai bu- 
i vo jų diena lenktyniuoti už jų 
. mokyklos garbę. Aš buvau 

taip nustebinta ir patenkinta 
Į jog troškau kad kiekvienas ga

lėtų būti čia su manim ir ma
tyti šitą garbingą įvykį. Ma
čiau brolius Motuzus toli aik
štėje taisančius savo trikojus 
ir kameras rengiantis daryti 
filmas tų įdomių veiksmų ir 
šokių.

žymių svečių vietos buvo vi
sos pilnos žmonių, ir aplinkui 
mus buvo daug žmonių kuriuos 
mes pažinojom. Tarp jų buvo 
ponas Merkys, Kauno burmis
tras. Aš jį susipažinau savo 
pirmoje kelionėje Lietuvon, jis 
tada buvo Klaipėdos guberna
torius, tuomet laike pietų aš 
sėdėjau šalia jo, o jis kompli- 
mentavo mane už mano gerą 
Lietuvišką kalbą, ko aš nega
lėjau užmiršti. Jis yra labai 
patogus vyras, malonia šypsą 
ir gražiais baltais plaukais. 
Jis atėjo prie musų trumpam 
laikui, pasveikinti Barborą ir 
pasisveikino su mumis taipgi. 
Užsiminiau jam kad aš jį jau 
esu pirmiau susipažinus, tik, 
žinoma, negalima tikėtis kad 
jis mane atsimintų, bet atsi-

• VĖŽIO liga Amerikoje tu
ri gerą dirvą. Per pastarus 25 
metus vėžio liga pažingėjo iš 
septintos vietos i antrą mirčių 
daugumo atžvilgiu.

Kurie gavot šitokį pranešimą • • •

na- 
gra-

labai

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ" JAU .

PASIBAIGEI]
reiškia, jau laikas atnaujinti. Prisiųskit vėl $2.00, ir pridėkit 10c., jūsų Dirva bus atnau
jinta ir gausit 1939 metams kalendorių. Atlikit savo pareigą linkui savo laikraščio.

SKAITYTOJAMS
APIE KALENDO

RIUS
Dirvos prenumeratoriai ku

rie užsimokėję už 1938 metus 
ir moka už 1939 metus, gaus 
vieną puikų sieninį kalendorių 
dovanų. Kurių 
vilkus, prašomi 
už šį metą ir 
1939 metus.

Kada jūsų prenumerata 
sibaigia matot iš skaitlinės 
le jūsų vardo ant adreso: 
veizdan: 48-9, reiškia baigiasi
su nr. 48, 1939 m. Kurių nu
meriai mažesni, tų jau pasi
baigę su tuo numeriu kaip pa
žymėta.

mokestis užsi
baigti mokėti 
atnaujinti už

pa- 
ša- 
pa-

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienus savaitėje-

Atsiteiskit su laikraščio lei
dėjais, nes jie savo užduotį iš
pildo, siunčia jums Dirvą, jus 
privalot užsimokėti laiku.

Pridėkit 10c kalendoriaus 
persiuntimui. Kalendorius bus 
duodamas tik mokant $2 už vi
są metą. Už pusmetį mokant 
kalendorius nesiunčiamas kad 
ir pridėsit 10c.

Dirvos Administracija. 
*i ■ > .

Iskirpkit šį surašą, pažymėkit kurio 
ir kiek kalendorių norit ir prisiųskit 

kaBtu su, pinigais (mažiau negu 
$1' priimam našio ženklais)

___ _ „Vytauto Priesaika
_____ Lietuvaitė su Vėliava
_____ Lietuvos Žemėlapis
_____ Ežeras ir Kalnai

__ Upelis tarp Kalnų

-__ Prie Alučio
___ Gražuolė ir Povas 
_ --Gražuolė prie Fontano 
___ Upelis ir Pagirys Žiemą 
___ Jura Naktj ir Žibintas 
___ Vaikučiai prie Fontano 
___ Elniai prie Upelio 
____ Kristus Vaikelis 
____Marija Motina 
____Nuėmimas nuo Kryžiaus

Perverta Širdimi 
Sargas 

šeimynėlė r i

___ „Kristus
____ Angelas

__ šventa
Juozapas

___ Marija Sopulinga 
____ šv. Antanas ir Jėzus

(Pridėkit 10c taksams ir pafito 
parsiuntimo kaštams)

;uiiiiiii!iiitnHinuntfiiiuiiiiiiiiiiiiiųiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliir

Daugybe Dovaną Rūkytojams
5c Cigarai—La Azora> R- G. Dunn, Stu- 
dent Prince, La Želia, Habanello, San Fe- 
lice, La Palina ir Garcia Grande, etc. 
Dėžė 1 | Dėžė
iš 25.. iš 50..
10c Cigarai—EI Producto, Dutch Mas- 
ters, EI Verso, R. G. Dun, Rovalist, La Pa
lina, Garcia Grande ir daug kitų.
Dėžė 9 1D Dėžė /I 
iš 25.. 1 -O iš 50..

Importuotos Windsor Pypkės 

Peterson Irish Pypkės 2.95

Dr. Grabow De Luxe Pypkės

Ben Wade

Kaywoodie 

Sasieni of

2.19

ir $5

1.39

of Leeds $8, $10

........ 3.50, $4, $5 iki $10

London 8.50

Cigar Department .... Apačio je ineiga iš Ontario ir Euclid

Kalėdoms Saldaines
Musų Saldainių Departmentas tiesiog užtvinęs saldainčmis kurios 
ypatingai tinka dovanoms . . . saldaines vaikams — saldaines tin
kamos kiekvienam skoniui. Dauguma daryta musų pačių.

ASORTUOTOS PIENINIO ŠOKOLADO
5 Svarų 1
Dėžė ................................................ --* • "
KIETOS IR PILDYTOS SALDAINĖS
3 Svarų (UV
Keturkampis Stiklas .......................
3 Svarų | PC
Dėžė po ........................................ * • ™ ’

SMULKUS ŠOKOLADAI
2 Svarų Dėžė, $1.35
Svaras .............................
SKANUS CUKRUOTI VAISIAI 1 1 Q
21/2 Svaru Kašutė ........................... " -♦ * • ’

ASORTUOTOS PIENO ŠOKOLADO
VAISINIAI SALDAINIAI ........... QQC
5 Svarų Metalinė Dėžė ...............

69c

(Su cash užsakymais per paštą
Mes užmokam persiuntimo kaštus iki 2ro Zone

pridėkit 3% Ohio Sales Tax)

Paštu ir Telefonu užsakymai ilšpildomi — Klauskit Cherry 3000

The May Company
ftiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKniiimmiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiii?
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GRUODŽIO 17
MUO Gruodžio 17-tos, 1926 metų, praėjo jau 12 metų. 
' Per tuos dvylika metų Lietuva pauarė naują savo 
istoriją. Ramiai ir tvarkiai viduje gyvendama atsiekė 
didelių laimėjimų. Sustiprėjo tautiniai, ekonominiai; 
kraštas smarkiai pakilo kultūriniai.

Atsiekė žymius laimėjimus tarptautinėje politiko
je ir prekyboje.

liesa, dabartiniu laiku musų valstybė susiduria su 
naujomis painiavomis, kurias gyvenimo eiga užnešė. 
Tačiau, būdama stipri, drąsiau gali ir su tomis painia
vomis grumtis. Visai kas kita butų su išlaukiniais prie
šais tarptautinėje arenoje grumtis jeigu viduje butų sa
vo pačių žmonių tąsoma, plėšoma. Geriausį pavyzdį 
šiądien mums duoda Prancūzija, kur partijos besitąsy- 
damos nuvarė šalį nuo kojų iki tiek kad ir išlaukiniai 
priešai pradėjo kėsintis ją draskyti.

Gal mūsiškiai dabartinės Lietuvos vyriausybės prie
šininkai šoks įrodinėti kad ta vyriausybė užgyveno la
bai ko nemalonaus dėl šių dienų įvykių Klaipėdos kraš
te. Bet tai ne Lietuvos vyriausybės, kaip ir ne visos 
Lietuvos tautos, kaltė, o tik iš svetur įsiskverbusio sve
timo kurstymo pasekmė. Tas kurstymas palietė ne tik 
Lietuvą, bet ir kitas greta Vokietijos valstybes, kurios 
turi nors kiek buvusios Kaizerio imperijos teritorijos. 
Padrąsinti Hitlerio žygiais kitose šalyse, Klaipėdos kraš
to Vokietininkai jei ne vienokia tai kitokia priedanga 
savo barbarišką darbą Klaipėdos krašte varytų.

¥ ¥ ¥
Šiaip gi, krašto tvarkyme prie dabartinės vyriau

sybės padaryta tokia pažanga kokios nei pusė nebūtų 
buvus pasiekta partinių tąsynių sistemoje.. Prez. Sme
tonos rimtas vadovavimas, retos ministerių permainos 
visai nekliudė kraštui visapusiai kilti ir tobulėti.

Atmetus į šalį musų socialistus ir komunistus, rei
kia tik stebėtis iš musų katalikų atsinešimo į dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir jos darbus. Tiesiog reikia pri
lyginti senovės kryžiuočių atsinešimui į Lietuvą: kry
žiuočiams nerūpėjo Lietuva krikštyti, tik grobti, ir ap
krikštiję Lietuvius jie engdavo ir žudydavo.

Mūsiškiai gi štai kuo atsižymi: jie rėkia buk Lietu
vos tautinė vyriausybė nesanti “katalikiška”, nors ku- 
nigas yra net vyriausybės galva!

Kad tautinė vyriausybė yra katalikiška ant kiek 
tikėjimas liečiasi, aiškiai parodo nedarymas skirtumo 
ar tu kunigas ar ne, jei tinki kokią vietą užimti, tauti-. 
ninkai stato tave ton vieton. '

Bet musu katalikai politikieriai aiškiai parodo kad 
jiems ne katalikiška Lietuva rupi, bet kam ne jų parti
jos žmonės valdžioje sėdi!

Turėjo valdžią ir jų partijos žmonės — bet jie sė
dėjo, dirbti nemokėjo. Gerai kad musų šaliai nebuvo 
lemta visada palikti po tokiais siaurai matančiais valdo
vais. i

Ilgiausiu metų Tautinei Vyriausybei! Tokios tik 
valdžios ir tvarkos reikia tokiems žmonėms suvaldyti 
kuriems ne šalies gerovė rupi, bet savo siauri reikalai. ( 
Mes visi gerai žinome kad Liaudis, kuri sudaro Lietuvą, į 

kuri iš savo šalies šaltinių gyvena ir valstybę palaiko,, 
tokia valdžia yra patenkinta.______ __ ______________ i

272.“ 17 mari ninku linkimus į Vo-
KLAiVėDOS RINKIMAI kietiią, ir rodo didelio su- 

.. .t_ ,v. . sirupinimo Lietuvos čiely-Šios savaites pradžioje, 
po Klaipėdos krašto rinki-1 
mų trukšmo, pasirodė ko
kie atgarsiai eina iš musų 
spaudos. Tautinis dienraš
tis Vienybė susirūpinęs pa
dėtimi lygiai kaip ir Dirva.

Katalikų Draugas ir so
cialistų Naujienos reiškia 
apmaudą Klaipėdos krašto 
nazių keliamiems įvykiams 
kurie grasina Klaipėdos at- 
plėšimu nuo Lietuvos, ta
čiau už visa tai kaltina 
Lietuvos tautinę vyriausy
bę.... Tuose kaltinimuo
se atsiduoda jų siaura par- 
tiviška pagieža ir neapsi- 
kentimas kam tautininkai 
vieni valdo ir neįsileidžia 
jų draugų į koalicinę val
džią. ...

Iš jų tų nupasakojimų 
išeina lyg Klaipėdos krašto 
naziai ‘išsižadėtų garbinti 
savo “dievą” Hitlerį, ir vi
sa Lietuva butų stipri (?!) 
ir Hitleris jos bijotų ir ne- 
drvstų Klaipėdos 
užimti — jeigu.... 
Lietuvą valdytų tie 
moka tik už partijų 
lūs tąsytis....

Visai patriotiškai 
tarnai tautininkams 
ba bolševikų Vilnis, kuri 
rodo didelio susirūpinimo 
Klaipėdos likimu, smerkia 
Voldemarą ir tuos kurie jį 
šiame krizyje siūlo atkvie
sti į valdžią, neigia Volde-

MUSŲ SPAUDA IR

sirupinimo Lietuvos čiely-

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

sudarys vieną frontą prieš na- 
zius. Tada Hitlerio planas plė
šti Lenkiją, ar Pabaltijo šalis, 
butų neįmanomas”.

Socialistų Naujienos sako 
kad, dabartinėse sąlygose, Len
kijos ir Sovietijos susitarimas 
Lietuvai naudingas, nes kur du 
pešasi trečias kąsnį nuneša. 
Sako: “Lenkija susitarė su So 
vietijač ir reikia manyti, ji 
Hitlerio užgadoms dabar prie
šinsis. Tada Lenkams bus 
svarbu kad Lietuva butų jiems 
palanki. Hitleris norės kad 
Lietuva ir jam nebūtų prie
šas. Tokiu budu, ir vieni ir ki
ti Lietuvą paliks ramybėje.”

MJR. S. NARUŠIS.

“šis planas 
nes ji labai 
įsigalėjimo. 

Ukrainiečiai

LENKIJA IR SOVIETIJA
Musų laikraščiai prielankiai 

pasveikino Lenkijos ir Sovieti
jos susitarimą viena kitos ne
pulti nei kariškai, nei per savo 
laikraščius. Sovietija prižadė
jo net savo komunistinę parti
ją Lenkuose neberemti.

Katalikų Draugas nurodo 
kad labai maža butą metų is
torijoje kuriais Lenkija ir Ru
sija draugingai butų sugyve
nusios. Dabartinį staigų abie
jų kraštų politikos pakeitimą 
Draugas aiškina baime Hitle
rio, kuris turįs planą panaudo
ti Čekoslovakijos autonominę 
Rusiniją ir eiti sukurti Ukrai
nos valstybę, kurion įjungti) 
Lenkijos ir Rusijos valdomas 
Ukrainų žemes, 
nepatiko Lenkijai, 
bijo Ukrainiečių 
Lenkija bijo kad
nesukurtų savo nepriklausomos 
valstybės. Aišku, to paties bi
jo ir Sovietija”, sako Draugas.

Bolševikų Vilnis net į dau
sas nuskrido iš džiaugsmo ir 
stato didelius, didelius politi
nius bokštus. Ji sako: “ši su
tartis turi didelės svarbos. Len
kija turi panašias sutartis su 
Lietuva, Rumunija, Latvija ir 
Estija. Jos sutartis su Sovie
tija labau jungs šitas valsty
bes stoti prieš Vokietijos im
perialistinį išsiplėtimą jų są
skaita. ši sutartis pastato So- 
vietiją vadovu mažoms šalims 
apsiginti nuo užpuolikų.”

Kitą dieną Vilnis rašė: “Len
kijos valdonai įsitikino kad Hit- 
’eris Sovietios bijo. O jei vie
nos Sovietijos bijo tai Lenkijai 
su ja susitarus, dar labiau bi
jos; Labai galima kad Pabal
tijo šalys, Sovietija ir Lenkija

VILNIAUS IR 
KLAIPĖDOS REIKALAI

Vilniui Vaduoti Sąjungos už
darymas Lietuvoje iššaukė 
Amerikiečių laikraščiuose gilų 
supratimą dėl ko šis rustus 
žingsnis Lietuvoje žengtas.

Bet, greta supratimo, musų 
laikraščiai pareiškė ir visiems 
Lietuviams bendrą nusistaty
mą : Amerikos Lietuvių visuo
menės balso pažaboti ar kon
troliuoti Lenkai negali. Vil
niaus reikalas nemirs nei Ame
rikos Lietuviuose, nei Lietuvo
je. Lenkų sąlygos tik laikino 
pobūdžio.

Klaipėdos reikalais Amerikos 
Lietuviai mažiau veikę negu 
Vilniaus. Gaila! Tiesa, Chi
cagoje Adv. Bradčiulio ir jo 
žmonos rūpesčiu sukurta Klai
pėdos Komitetas, kuris šiomis 
dienomis persiorganizavo į 
Klaipėdos Krašto Draugiją.

šiai draugijai reiktė sukurti 
skyrius Nevv Yorke, Bostone. 
Philadelphijoj ir Washingtone. 
Be to, reiktų (nors ir labai pa
vėluotai) plačiu mostu aiškin
ti Amerikos spaudai ir visuo
menei kad Klaipėda yra Lietu
vių kraujo žmonių kraštas, kad 
Vokietija po karo 
sakė ir 1928 metų 
Lietuva patvirtino 
tinius rubežius su

nuo jo atsi- 
sutartimi su 
savo dabar- 
Lietuva.

LIETUVOS VALSTYBES 20-TOS SUKAKTUVES
KAIP LIETUVA STEIGĖSI, KILO IR SUSTIPRĖJO PER PORĄ 

DESETKŲ METŲ

(Tęsinys iš pereito numerio)

Galutinai žemėtvarkos 
viensėdžiais, numato* 
1942 metų.
dar prieš karą patys

• ITALIJOJE išrasta daryti 
gumas (rubber) iš tomatų žie
vių. Sako gali pasigaminti po! 
2,000 tonų tokio gurno per me
tus be perdaug nualinimo to
matų derliaus.

NELIŪDĖK!

Musų komunistai dabar . 
tik šaukia visus Į Ameri
koj Lietuvius dirbti su jais 
“už Lietuvos laisvę”....

Kiek daugiau iš to bus 
aukų Ispanijos kairiųjų rė
mimui ir kitiems jų reika
lams?. ...

Tas visas jų prielanku
mas reiškiasi — ar žinot 
kodėl? Nagi todėl kad 
Lenkija susiartino su Ru
sija ir kad Lietuva taikosi 
su Lenkija.... Išrodo kad 
komunistai džiaugiasi jog 
Lietuva ir Lenkija užstos' 
jų pamylėtą Sovietiją....

Kaip dar nesenai musų 
! komunistai rėkavo, melavo 
I buk Lietuvos tautininkai 
nori “parduoti” ar “atiduo- 

| ti” Lietuva Varšavai....
..... • ..

i

krašto 
jeigu 
kurie 

reika-

ir ar- 
nukal-

NAZIAI Vokietijoje ža
dat* dar labiau kištis į ka- 

į talikų dvasiškijos reikalus. 
| Sako cenzuruos laiškus ei
nančius tarp popiežiaus ir 
Vokietijos vyskupų.

Išleista įsakymas mažin
ti pensijas Žydams buvu
siems Vokiečių valdžios 
tarnautojams.

Viennoje naziai sutiko 
atstatyti 20 sinagogų ku
rias sunaikino savo riaušė-, 

, se prieš Žydus pereitą mė- 
. neri. v k I

Rudeninės mintys
Veržiasi sielon,
Adventai atklydo
Kaimo gludumon.

Musų mergužėlės
Suka ratelius,
Svajingai dūmoja
Apie bernelius....

Šelmis, pažadėjo
Rudenėli vesti,
Bet neištęsėjo —
Gali ir pamesti!....

Neliūdėk, mergele,
Atvažiuot žadu!
Tuojau po Kalėdų —
Sniegu ir ledu!

Vikt. Tatarėlis.

01 KADA?....
Žinau kad Viešpatis
Mum be kardo aštraus
Stale duoną padalintų — 
Ir surištų mus vienybe....

Aš klebinu duris,
Ne svetimo žmogaus,
Ir ne kaimyno už varsnų,
Bet brolio tam pačiam lauke....

Jei aš verkiu mintis....
Ne sau aukso prašau,
Ar garbingo balso varpų....
Tik jum poilsio jus kare....

Kada žvaigždė nušvis
Čia ant kelio plataus?
Duonutės užteks dėl vaikų,
Ir nebus skirtumo turte?....

Žinau kad Viešpatis
Mum be kardo aštraus
Stale duoną padalintu —
Ir surištų mus vienybe....

Ona Pucetaitė.

KAIMŲ IŠSKIRSTYMAS
Nepriklausomybės pradžioje išskirstytų į 

viensėdžius kaimų buvo apie 900,000 ha ploto, 
o neišskirstytų 2,000,000 ha ploto. Kai tik bu
vo baigta dvarų parceliacija, buvo griebtasi kai
mus skirstyti į viensėdžius, tačiau skirstymas 
viensėdžiais tik lėtesniu tempu ir anksčiau ėjo. 
Iki 1938 metų Sausio 1 dienos nuo 1919 metų 
jau išskirstyta 6,069 kaimai, sudaryta 190,067 
ūkiai 1,491,475 ha plote, 
darbus, kaimus skirstant 
ma užbaigti maždaug iki

Suvalkijos ūkininkai
pirmieji savo noru ir savo lėšomis skirstėsi vien
sėdžiais ir iki musų laikų didesnė jų dalis vien
sėdžiais jau išsiskirstė ir sudarė labai gražius 
ukius.

Ūkininkų veržimasis į viensėdžius nuo pat 
1919 metų iki pastarų laikų tebėra nepapras
tai didelis. Nepaisant skubotai ruošiamų tiems 
darbams matininkų, iki šiol norį skirstytis 
viensėdžiais laukia eilės po 5—9 metus.

Vyriausybės energingos priemonės išlei
džiant įvairius įstatymus, paskolos lakštus kri
zę sušvelnino ir išgelbėjo daugelį Lietuvos ūkių 
nuo varžytinių ir kitų sunaikinimo būdų. Vy
riausybės pastangos ir čia nenuėjo niekais. Eko
nominės krizės plėtimasis ne tik buvo sustabdy
tas, bet šiądien jis Lietuvoje galima pasakyti 
kaip ir neegzistuoja, šiądien žemės ūkio gami
nių perteklius lengvai parduodamas ir už juos 
jau gaunamos visai pakenčiamos kainos. Ūki
ninkų padėtis žymiai pagerėjo, tuo labiau kad 
per paskutinius krizės metus žmonės įprato tau
piau gyventi ir sunkiau leisti pinigus, o labiau 
daryti didesnes sutaupąs. ’____ __ .. „
teigiamai atsiliepia ir į krašto finansus bei jų [ 
pastovumą. L __ ______
krašte statyba vėl pradeda smarkiai atgyti, že
mės Bankas ir kitos kredito įstaigos kaip žemės 
ūkį taip ir namų statybą vėl kredituoja. Taip 
pat pagyvėjo ir valdiškos statybos. Darbinin
kai turi pakankamai darbo, bedarbių nėra. Stei
giama naujos ekonominės įstaigos, fabrikai ir 
kitos įmonės. Per trumpą kelių metų laiką pa
statyti du cukraus fabrikai, kas duoda galimy
bės krašte panaudoti žemės ūkio gaminius ir 
palikti krašte keletą milijonų litų.

Įsteigtas prekybos laivynas, kuris taip pat 
prisideda prie krašto ekonominės lygsvaros pa
laikymo. Pertvarkytos spirito varyklos, kurių 
gaminiai naudojami kaip priemaiša benzinui 
krašto susisiekimo pagerinimui. Ta priemonė 
ir pakėlė krašte spirito gamybą, dėl ko žymiai 
daugiau suvartojama krašto žemės ūkio gami
nių, o taip pat žymiai didesnės sumos pasilieka 
krašte, kurios turėtų būti išmokėtos įvežant iš 
užsienio didesnį kiekį benzino, žodžiu ekono
minis krašto stovis tiek yra pagerėjęs, palygi
nant prieškarinius laikus, kad tik galima di
džiuotis Lietuvos nepriklausomybės 20-ties me
tų sukaktuvių proga.

Bet galima džiaugtis ne tik gera Lietuvos 
ekonomine padėtimi, galime didžiuotis ir kultū
riniais laimėjimais, kaip pienininkyste, švieti
mo, susisiekimo ir kitų reikalų pagerėjimu.

PIENININKYSTĖ
Pirmieji pokariniai metai pieno ukiui kur

tis nebuvo palankus. Politinis ir ekonominis' 
valstybės nepastovumas ir rūpesčiai išlaikyti 
vos tik paskelbtą nepriklausomybę suburė visas 
krašto jiegas. Be to, ir patys ūkininkai Lietu
von naujai pieno ūkio šakai nebuvo pasiruošę. 
Todėl tik praėjus keletui metų nuo nepriklauso
mybes paskelbimo, kada Lietuvos politinis ir 
ekonominis gyvenimas kiek nusistovėjo, ėmė 
kurtis svarbiausios Lietuvos tautos ūkio šakos, 
jų tarpe ir pieno ūkis.

Prie Lietuvos ūkio struktūros ir sąlygų at
rodė geriausia pieno ūkį organizuoti kooperati
niais pagrindais. Tatai rodė trumpas musų 
prieškarinis patyrimas ir sėkminga užsienyje 
paplitusių kooperatinių pieno perdirbimo ben
drovių veikla. Todėl 1923 metais pirmasis šio 
darbo ėmėsi Lietūkis, o nuo 1924 metų ir Ūki
ninkų Sąjunga.

Dėka Lietuvos pieno ūkio kūrėjų energin
go ir sumanaus darbo ir plačiai per spaudą ir 
žemės ūkio specialistus varomos pieno ūkio pro
pagandos, pieno ūkis rado gyvo susidomėjimo 
ir pritarimo ūkininkų tarpe. Gyvai ėmė organi
zuotis pieno perdirbimų bendrovės ir kurtis pie-

ninės. šį gyvumą dar paskatino abiejų centri
nių organizacijų atsiradus tarpusavio konkuren
cija. Tokių budu dviejų metų bėgyje įsisteigė 
ir pradėjo veikti per 200 kooperatinių pieninių.

Vėliau įsteigus “Pienocentrą”, sujungus vi
sas kooperatines pienines į vieną sąjungą, pasi
darė lengvesnis jų veikimas ir pieno ūkio propa
gavimas.

Tvarkydamas pačią kooperatinių pieninių ir 
grietinės nugriebimo punktų organizaciją, Pie
nocentras visą laiką daug dėmesio kreipė į pie
ninėse gaminamo sviesto kokybę, kuri, Pieno- 
centrui perėmus pieno ūkio vadovavimą, buvo 
dar žema.’ Pienocentrni teko laikyti pieninin
kystės specialistus-instruktorius, kurie visą lai
ką prižiūrėjo pieninių darbą ir davė joms nu
rodymų bei patarimų, šiądien turime gerai su
tvarkytą, centralizuotą pieno ūkio organizaciją, 
Pienocentrą, kurio žinioje veikia apie 200 ko
operatinių pieninių su apie 2000 grietinės nu
griebimo punktų. Daugelis pieninių yra virtu
sios stambiais pieno pramonės fabrikais su 5—8 
milijonų kilogramų pieno metinės produkcijos. 
Nežiūrint dar nepasibaigusios ekonomines de
presijos sudarytų sunkumų, daugumos pieno 
perdirbimo bendrovių ekonominė ir finansine 
būklė yra visai gera.

Jei prieš 20 metų retas musų ūkininkas tu
rėjo supratimo apie organizuotą, intensiviai ve
damą pieno ūkį, tai šiądien su pieno ūkio orga
nizacija daugiau ar mažiau ryšių turi jau apie 
40 nuoš. visų Lietuvos ūkininkų su 50 nuoš. 
visų Lietuvoje esančių melžiamų karvių. Apie 
15 nuoš. šių ūkininkų yra kooperatiškai organi
zuoti — įstoję į pieno perdirbimo bendrovės na
rius.

1937 metais visi šie ūkininkai į kooperati
nes pienines ir grietinės nugriebimo punktus

Tndpi vpiksnv<A Pristatė apie 416 milijonų kilogramų pieno, iš 
■ • J kurio pieninės pagamino per 15 milijonų kilo- 

Ekonominės "krizės" metu” sustojus gramų sviesto. Apie 90 nuoš. pagaminto svies
to Valstybės Sviesto Kontrolės įvertinta pirma 
rūšimi.

Per 90 nuoš. musų pieninėse pagaminto 
sviesto eksportuojama į užsienį. Tenka pasi
džiaugti kad užsienyje Lietuviškas sviestas pir
klių ir vartotojų jau plačiai žinomas ir pagei
daujamas. Pats sviesto eksportas šiądien pa
skirstytas į apie 20 įvairių pasaulio kraštų, to
dėl yra mažiau pavojinga nustoti vienos kurios, 
kad ir didesnės, rinkos.

Greta svarbiausio savo uždavinio'— padė
ti ūkininkams organizuoti pieno produktų ga
minimą ir jų išplatinimą — Pienocentras iš 
Lietuvos ekskortuoja kiaušinius. 1937 metais 
kiaušinių eksportuota pei’ 74 milijonus štukų.

Kalbant apie Lietuvos pieno ūkio pasiek
tus laimėjimus, tenka turėti galvoje ir vyriau
sybės bei žemes Ūkio Rūmų finansinę ir mora
linę paramą. Duotos pašalpos kooperatinių pie
ninių trobesių statybai, mašinų pirkimui, šuli
nių gręžimui ir pienininkystės specialistų išlai
kymui buvo didelė parama Lietuvos besikurian
čiam ukiui. Be to, ekonominės depresijos lai
ku pasaulinėje rinkoje kritus sviesto kainoms, 
vyriausybė, palaikydama ūkininkams už pieną 
mokamas kainas, nemažas pinigų sumas sumo
kėjo pieną į pienines statantiems ūkininkams.

Ypatingo dėmesio ir visokiariopos paramos 
musų pieno likis susilaukė ir buvusio ministro 
pirmininko ir finansų ministro Agr. Dr. J. Tu- 

Į helio, kuris ir pats dalyvavo Lietuvos ūkio ku- 
, rime.

Labai svarbų vaidmenį Lietuvos kooperati
nių pieninių kūrime suvaidino žemės Bankas, 
kuris davė palengvintomis sąlygomis pieninių 
įrengimams kreditų. (Bus daugiau)
. .................. .............. 1 .......... . ...........—=ar- 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA 5

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

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

XXIII.
VIJIKAI VISAI ARTI

Jau aušo kai Aliutė pažadino Albrechtą. 
Peleku dangum greit slinko debesiai.

Putė smarkus vėjas, kurio įšokiai siūbavo 
ir lankstė medžių viršūnes, draskydami nuo jų 
lapus ir smulkias šakeles; miškas 
gaudė.

Albrechtas nusiprausė upelyje, 
vo ir, įsilindęs į krumus, pasikvietė 
prisiartino ir pamatė ant akmenų 
didelį taškuotą lūšį, kurį pereitą naktį nukovė 
Albrechtas. Iki pusės sulindus strėla lindojo 
žvėries kakle.

Lupti brangaus kailio nebuvo kada. Al
brechtas tik ištraukė strėla, pabalnojo arklius, 
ir abu pabėgėliu pasuko upeliu į kelią.

— Vokiečių pasiuntinys atvyko, — pasakė 
Aliutė, žvelgdama į dangų. — Jeigu mus vysis, 
iš tolo girdėsim.

Albrechtas nieko neatsakė, tiktai klausėsi 
garsų maišalo, skardenusio orą. čia vienur, čia 
kitur lyg kas niūkė ir šukavo. Albrechtui bu
vo bugštu ir nejauku; nerimavo ir Aliutė.

Netoli kelio Albrechtas sustojo, nušoko 
žemėn ir dėl atsargos perrišo arkliams palūpius, 
kad jie kartais nesužvengtų, paskui nužingsnia
vo į priešakį, skleisdamas rankom krumus. ap
linkui dairydamasis.

Dvi rudos voverėlės, jo išsigandusios, šoko 
iš krūmų į žolę; jų gauruotos uodegos tik pa
šmėžavo ir dingo. Daugiau jokio gyvo padaro 
nebuvo matyti.

Albrechtas jau norėjo gryžti prie Aliutės, 
tik staiga išgirdęs tolimus žmonių balsus ir silp
ną dundėjimą, mostelėjo Aliutei ranka, o ji, su
pratus ženklą, pasuko arklius ii’ nujojus pasislė
pė už pakriaušio. Albrechtas pasislėpė už krū
mo, žolėse. Klausa neapvylė jo: po kokios va
landėlės išgirdo jau garsesnius žmonių balsus.

“Vejasi”.... dingtelėjo Albrechtui mintis. 
“Susekė!”

Jis išsitraukė peilį, o tuo pat metu iš tank
mės jau išlindo septynetas ginkluotų žemaičių; 
nuo jų arklių net putos dribo, garavo ir atsar
giniai arkliai. Seklių, 
ir dieną ir naktį jota.

Pirmutinis, pilkai 
rodė lyg butų suaugęs 
jį, Albrechtas net apmirė iš baimės: pažino tą 
patį rauplėtą kunigo pasiuntinį, kuris jį nuvede 
į kalėjimą.

Kaip tik ties tuo krumu kuriame buvo pa
sislėpęs Albrechtas, sustojo priešakinis žemai
tis ir išsitiesęs lyg medžioklinis šuo, atsidėjęs 
žvalgėsi aplinkui. Rauplėtas jo veidas dabar 
dar juodesnis atrodė. Ir kiti žemaičiai susispie
tė apie jį. Albrechtas aiškiai suuodė arklių 
prakaito kvapą, taip arti jie buvo.

— čia jie gali būti.... — pasakė pirmu- 
Vėjas draikė ilgas arklių uodegas ir gi-

bangavo ir

papusryčia- 
Aliutę. Ji 
pergriuvusį

matyti, be jokio poilsio

apsidaręs žemaitis, at- 
su balnu, žvilgterėjęs Į

smarkiai putė ir nedavė sargybiniui išgirsti to 
menko trekštelėjimo.

Sargybinis pasilenkė ir ėmė taisinėti antro 
arklio kamanas. Ta proga Albrechtas nušliau
žė į tolimesnį krūmą, paskui greit šliaužė toliau.

Aliutė, nesulaukdama Albrechto, ėmė nera- 
( mauti, ir, neiškentėjus, pradėjo eiti arkliais ve- 
[ dina į priešakį. Vos tik bėra arklio galva kyš- 
. telėjo pro skardžio pasisukimą, kaip bematant 

kaž keno ranka nutvėrė už pavadžio, stipriai 
patempdama atgal. Aliutė vos nesuriko.

Iš žolių išlindo Albrechtas; jo veidas buvo 
išblyškęs, akys žaižaravo.

— Atgal.... — pasakė jis jai tyliai, šokda
mas ant arklio. — Vijikai čia pat, dabar upelį 
žiūrinėja.

Jų arkliai kaip paukščiai įlėkė Į staigumą 
ir dingo tankmėje, kurioje savo krūtinėmis lau
žėsi per krumus. Joti žingine tebuvo galima, 
nes šakos braižė jojikų veidus ir plėšė rubus. 
Keli pėstieji lengvai butų galėję šioje vietoje 
juos pagauti.

— Kunigo žmonės? —- paklausė Aliutė.
— Taip....
Mergelė giliai kvėpavo ir ragino arklį.
— Jų arkliai visai nuvarginti, — ramino ją 

Albrechtas. — Lengvai paspruksim....
Albrechto balsas skambėjo drąsumu, did

vyrių ir karžygių kraujas, kuris sravėjo jo gys
lose, matyti teikė jam drąsos ir narsumo.

— Nujautė kur aš spruksiu! — tarė Aliu
tė. — Bet aš už jo vistiek netekėčiau.... Tegul 
verčiau mane gyvą palaidoja!

— Sakyk geriau, tegul pagauna pirma! — 
pridūrė Albrechtas. — žiūrėk, jau ir krūmai 
baigiasi.

Priešakyje pasirodė retmė, ir, kai arkliai 
išlindo į tuštumą, tada jie juos pavarė tiek 
smarkiai jog net vėjas ėmė švilpti pro ausis. 
Jie nei juste nepajuto kaip atsidūrė ąžuolyne, 
kuriame susipynusios šakos darė lyg kokią pa
lapinę. Būrys šernų pašoko į šalį ir dingo tank
mėje. Tiktai kelios senės šerius pašiaušė ir pa
siruošė savo mažučius^ ginti. Pabėgėliai pra
švilpė pro jų šalį ir besustojo tik ties apipuvu
siomis medžių išvartomis. Tako niekur nebuvo 
matyti. Atrodė kad čia žmogus dar niekada 
nebuvo savo kojos įkėlęs.

Dabar jiems dielis pavojus nebegręsė, nes 
tokiame klaikiame miške nelengvi butų buvę du 
slapuku sugauti.

Temstant, alkani keleiviai sustojo ties šal
tinėliu vieno ąžuolo pašaknėje ir, pagirdę ark- , 
liūs, patys užsikando, 
jas, ėmė ir ąžuolynas 
buvo labai pavojinga.

Aliutė, gerai

Greit temo. Nugulė vė- 
snausti. Susikurti ugnį

NAUJASIS KLAIPĖDOS GUBERNATORIUS

VIKTORAS GAILIUS
Associated Press korespon

dentas iš Kauno pranešė kad 
nauju Klaipėdos Krašto guber
natorium paskirtas Klaipėdiš
kis Lietuvis, Viktoras Gailius. 
Nors oficialių žinių tuo tarpu 
iš Kauno negauta, bet turint 
galvoje Pulk. Kubiliaus atsi
statydinimą ir norą paskirti 

i nauju gubernatorium iš Klai
pėdiškių Lietuvių tarpo, tai 

( visai patikima kandidatūra.
čia paduodame apie Viktorą 

Gailių žiupsnelį žinių.
Viktoras Gailius gimė ūkyje. 

Barštininkuose, Pagėgių aps., 
Klaipėdos Krašte, 
jau virš 200 metų 
šeimos nuosavybė. 
Martynas Gailius, 
Gretė, iš Paltinaičių, abu buvo 
susipratę Lietuviai ir jau se
nais laikais dalyvavo tautinia
me Lietuvių judėjime. Mar
tynas Gailius buvo Birutės Dr- 
jos narys, Santaros steigėjas; 
šiaip buvo šviesus žmogus ir 
suprato mokslo reikšmę.. Tat 
ir nestebėtina kad ir visi jo 
trys sūnus — Valentinas, Vik
toras ir Albinas — išaugo su
sipratę Lietuviai.

Vyriausias sūnūs, Valenti
nas, baigė teologijos mokslus 
ir buvo Lietuvių evangelikų 
kunigas Tilžėje ir vėliau Klai
pėdos Krašte. Deja, jis 1935 
metais mirė, sulaukęs vos 48 
metų amžiaus.

Antrasis sūnūs, dabartinis 
gubernatorius, Viktoras, baigė 
Tilžės gimnaziją ir vėliau stu
dijavo teises. Pasaulinis karas 
užtiko jį universitete ir nu
traukė mokslą. Jis buvo pa
šauktas į Vokietijos kariuome
nę. Likimo ironija čia sulošė 
keistą rolę: Vokiečių pulkas, 
kuriame jis tarnavo, buvo pa
siųstas“ paimti Kauną. J pul
ko štabą atėjo įsakymas karei
vį Viktorą Gailių tuojau išsių
sti į vyresnį Štabą.' Tuo tarpu 
ėjo mušis, telefono ryšiai su 
kuopomis buvo nutraukti, pa
siuntinys su Įsakymu iš pulko 
štabo vykdamas nutarė palau
kti mūšio pabaigos. Tuo pa
čiu laiku aklas Rusų sviedinys 
sprogo griovyje, kui’ gulėjo 
Lietuvis ėmęs Kauną.... Ir 
Viktoras Gailius buvo išneštas

šitas ūkis 
yra Gailių 
Jo tėvas, 

ii’ motina

iš mūšio lauko su išplėštu šo- 
1 nu, netekęs kelių šonkaulių.

1918 metais Viktoras Gailius 
■ kartu su kitais keliais Lietu- 
- viais sudarė Prūsų Lietuvių 
1 Tarybos vykdomąjį komitetą. 
; čia besidarbuodamas, susipaži- 
’ no su Didžiosios Lietuvos vei

kėjais, ir Lietuvos Valstybei 
kuriantis, Dr. Purickio buvo 
pakviestas į Lietuvos diploma
tinę tarnybą. Nuo 1920 iki 
1922 metų tarnavo Lietuvos 
Pasiuntinybėje Berline, o 1922 
metais buvo paskirtas charge 
d’affaires Estijoje. Išgirdęs 
apie įvykius savo gimtajame 
krašte, jis tuoj po Klaipėdos 
paėmimo atsisakė nuo vietos, 
ir atvyko į Klaipėdą, čia jis 
dalyvavo Klaipėdos delegacijo
je derybose su Aliantų atsto
vais dėl Klaipėdos Krašto liki
mo ii* kai sukilėlių (Simonai
čio) direktorija atsistatydino, 
Gailius tapo pirmu reguliarės 
direktorijos pirmininku.

Kare įgytos žaizdos atsinau
jino, ir jis buvo priverstas 1925 
metais iš tos vietos pasitrau
kti.
racijų 
taisęs 
stybės 
pėdos 
ju, o 1934-37 m. Klaipėdos Uo
sto Direkcijos nariu. Vėliau 
tapo “Ryto” Akc. Bendrovės 
direktorium. Dabartiniu laiku, 
Gubernatorius Gailius gali bū
ti apie 46-47 metų amžiaus.

Jauniausias brolis, Albinas, 
tarnavo savanoriu Lietuvos 
kariuomenėje ir, būdamas ka
pitonu, kurį laiką vadovavo ar
tilerijos puikui. Vėliau, Gu
bernatoriaus Jono Budrio bu
vo pakviestas gubernaturon 
svetimšalių skyriaus referentu. 
Tas pareigas jis iki šiol tebe
eina.

Po ilgo gydymosi ir ope- 
užsienyje, jis, kiek pa- 
sveikatą, vėl gryžo val- 
tarnybon. Buvo Klai- 

Gubematoriaus patarė-

Saldainių Negavom

Lietuvos saldainių šioms 
Kalėdoms dar negavom, tai
gi kitų miestų skaitytojai 
sulaikykit siuntimą pinigų 
saldainių užsakymui.

Dirvos Admin.

Importuotos iš Lietuvos — Tikros

TREJOS-DEVYNERIOS
GARSUS IR LIETUVIAMS ŽINOMAS VAISTAS 

Isigykit sau pakelį tuojau. .

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

Kaina 25c. j kitus miestus 30c

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

NELYGIOS AKYS
Diduma žmonijos turi nely

gias akis: viena mato toliau 
negu kita. Paveikslas vienoje 
akyje būna aiškesnis negu ki
toje, bet jeigu abiejų akių pa
veikslai susijungia į vieną ne
pasidaro daug bėdos, žmogus 
nei nepatėmija nelygumo.

Pasitaiko kad viena akis ma
to pertoli, kita perarti, tiek vie
na, kiek kita akis atlieka savo 
darbą, žmogus mato ir arti ir 
toli ir tokiu budu nejaučia ne
parankumo.

Pasitaiko taipgi kad stip- 
resnėji akis atlieka visą darbą, 
silpnesnėj i 
daro tingi 
ro žvaira.

Akinių 
ginti kiek 
biejose akyse, kad jos leng
viau galėtų dirbti išvien. Vi
suomet yra noras neveiklią akį 
pataisyti ant tiek kad ji galė
tų dirbti išvien su gerąją aki
mi.

Geriausia nusiseka su jau
nuoliais. i Uždėjus akinius su- 
lyg reikalo, parsieina kartas 
nuo karto uždengti gerąją akį 
kad butų naudojama silpnoji 
akis.

Tokia akis paprastai atgau
na regėjimą greitu laiku.

Su suaugusiais būna dau
giau bėdos. Suteikti tinginiui 
ambiciją nėra lengvas darbas. 
Pagerinus regėjimą su stiklu, 
akis visvien nenori dirbti, ky
la daug visokių nervuotumo 
apsireiškimų, daug neužsiga- 
nėdinimo.

Kada žmogus supranta .sa
vo tikrą stovį ir apsiima pa
nešti daug sunkenybių, pasek-

gi atsilieka, pasi- 
ir pavirsta, pasida-

užduotis yra suly- 
galint matymas a-

mes būna geros, 
gali atgauti gana 
mą.

, Ant nelaimės, 
kurie nenori ar negali tas sun
kenybes 
ima jas 
stebuklų

Esant
sėkmės tankiai būna stebėti- 
nai geros. Dr. Matulaitis.

Silpnoji akis 
gerą regėji-

yra žmonių

suprasti, neigi apsi- 
apgalėti.
ir niekur jų neranda.
geriems

Jie j ieško

norams pa-

VOKIETIJOJE REIŠ
KIASI NEGEROVĖS
Londonas. — Ekonomi

nės bėdos Vokietijoje su
kėlė didelį įtempimą Hitle
rio valdžioje. Vidaus eko
nominė padėtis darosi sun
kesnė, dėl ko kyla nepasi- 
ganėdinimai pačių aukštų
jų valdžios galvų tarpe.

Valdžios vadų tarpe eina 
slaptas bet įtemptas “valy
mas”, kuris apima aukštus 
kariuomenės vadus, visuo
menės veikėjus ir valdiškų 
įstaigų tarnautojus.

Vokietijoje Gruodžio 3 d. 
buvo ubagavimo diena: po 
visas miestų gatves stovė
jo aukų rinkėjai su dėžu
tėmis prašydami praeivių 
išmaldų. Bet ir čia Vokie
čiai didžiavosi: tą dieną 
uždraudė išeiti Žydams iš 
namų, kad koks Žydas ne
įmestų markės į dėžutę.

Tomis aukomis palaiko
ma biednuomenė, kurios 
turi labai daug.

Dvi Kaimyniškos

MAISTO
PARDUOTUVĖS

jti-

tinis. 
nė jo žodžius. — čia geros vietos nakvynei.... 
— Ir vadovas įrėmė paraudusias savo akis į tą 
krūmą kuriame drebėjo Albrechtas.

Albrechtas ir kvapą sulaikė. Jam atrodė 
kad visas būrys tuoj puls, jį; tačiau vėjo lanks
toma žolė gerai jį dengė, ir vadovo žvilgsnis nu
šliaužė toliau.

— Apžiurėkim skardį, o paskui čia pasil
sėsim; juk reikia ii’ arkliams duoti atsikvėpti.

— Rasit, tik be reikalo mes laiką gaišina
me? — tarė vienas seklys. — Gal jie visai ne į 
Trakus bėgo....

— Prie Vokiečių Aliutė nebėgs! 
kinančiai atrėmė pirmasis.

— Vistiek jie nepaspruks: nesugausim mes, 
sugaus kiti vijikai. Su manim!

Jis pasuko abu savo sarčiu į dešinę ir nu- 
taukšėjo pei- upelio akmenėlius pavandeniui. Ki
ti nusekė jį, palikdami tik vieną sargybinį sau
goti kelio ir skardžio viršaus.

Sargybinis stovėjo per dešimtį žingsnių nuo 
Albrechto.

žut-but, reikėjo pasiekti Aliutė ir paspruk
ti su ja, nes vijikai galėjo tuoj gryžti ir pradė
ti jieškoti jodami prieš srovę; tada — sveiki 
dingę.

Albrechtui dingtelėjo mintis pulti žemaitį 
ir vienu peilio smūgiu jį nudėti, kad šis nespė
tų nei riktelti. Pakėlęs galvą iš žolės, jis pa
žvelgė į raitelį. Sargybinis buvo visai dar jau
nas, gražiai nuaugęs, geltonplaukis žemaitis. 
Veidu jis buvo atsikreipęs kaip tik į tą pati 
krūmą už kurio kiūtojo Albrechtas, todėl jį iš 
pasalų pulti nebuvo galima. O laikas slinko, 
reikėjo skubėti.

Albrechtas ėmė šliaužte šliaužti. Kaž kas 
brakštelėjo po jo kelių, jis persigando ir prikri
to prie žemės, paskui vėl pakėlė galvą ir pažvel
gė į žemaitį, kuris nei nekrutėjo; vėjas vėl

žinodama gimtinės me
džių ypatybes, atsidėjus juos barškino ir žiūri
nėjo. Prie vieno labai drūto ąžuolo ji apsisto
jo ir pasišaukė Albrechtą, stovėjusį su arkliais 
prie šaltinio.

Medyje duobos butą. Su peiliais jie atlupo 
didelį atsiknojusios žievės gabalą ir pastebėjo 
didelę angą. Albrechtas skiltuvu skėlė ugnį, no
rėdamas įžvelgti į duobos vidų, tačiau žiežirbos 
maža tedavė šviesos, todėl teko apčiupomis lys
ti į vidų.

— Apžiūrėk ar nėra duobės, kad kartais 
neįsmuktume! — tarė Aliutė, žvelgdama į duo
bą.

Duobos negilios ir gana didelės butą, todėl 
jie lengvai su arkliais joje tilpo.

Prirovę arkliams didelę šėko krūvą ir pa
sidarę sau guolius, jie uždengė landą nulupta 
žieve, prismeigdami iš vidaus peiliais.

— Kaip puiku! — tarė pusbalsiu Albrech-

tas. — Mes čia kaip bokšte!
Čia jiems buvo šilta, jauku ir nepavojin

ga; pro šalį šimtą kartų galėjo praeiti vijikai ir 
nebūtų jų pastebėję.

Arkliai ramiai krimto žolę, iš lauko nebu
vo girdėti nei mažiausio garselio. Bėgėliai il
gai pašnabždomis kalbėjosi. Tolimas griausti
nio dundėjimas pertraukė jų kalbą. Abu pAė- 
lė galvas ir ėmė klausytis.

— Audra artinasi, — tarė Albrectas; — 
gerai butų kad lietus visus musų pėdsakus nu
plautų.

Aliutė pasiklausius, pašnibždomis tarė:
— Medeinė dabar apeina girią, — ir prisi

slinko arčiau prie jo.
— Kas? Kas ji tokia? — paklausė jis.
— Medžioklės deivė.... Ji visuomet aud-Į 

ringomis naktimis vaikščioja po girią....
Albrechtas pirma persižegnojo pats, paskui 

kelis kartus peržegnojo ąžuolo landą ir sienas.
Vėjas, audros pasiuntinys, nubudino ąžuo

lyną, ir šimtamečiai ąžuolai vėl tarp savęs su
šneko.

Staiga užėjo toks umaras jog atrodė lyg 
tūkstančiai beisenybių butų apstoję mišką, net 
jų priedangos sienos ėmė braškėti.

Smarkus trenksmas nustelbė audros siau
timą. Melsva šviesa nušvietė ąžuolo vidų ir 
visa kas jame buvo: mat, viršyje jų landos ply
šio butą. Rodos kad dangus skeldėjo, klaikiai 
trinksint perkūnui.

Albrechtas palengva atitraukė storą žievę, 
atstojančią duris, ir pamatė melsvai nušviestus 
liemenis, žaibuojant čia nušvisdavo, čia vėl 
viskas tamsoje pasinerdavo. Tarp ąžuolų blaš
kėsi įbugę žvėrys. Atrodė kad mišką buvo api- 
puolusios šmėklos, kurios žaibuojant šoko savo 
padukinį.

— Uždaryk! — tarė drebančiu balsu Aliutė.
Albrechtas greitai uždengė angą ir, atsisė-

I dęs į pirmykštę vietą, ėmė melstis. Netrukus, 
pasipylė lietus, smarkiai tvodamas medžių la
pus. Griaustinis dundėdamas toliau nuėjo; vė
jas vėl aprimo, ir miško šniokštimą pakeitė vie
nodas lietaus čeženimas.

(Bus daugiau)

SENOVĖS 
DIENA 
SEIRIJUOSE

Kairėje viršuje 
iškilmėse 
išsirikiavusios 
įvairių 
organizacijų 
vėliavos.
Apačioje — 
iškilmingai 
sutinkamas 
ministras 
pirmininkas 
Kun. Vladas 
Mironas.
Dešinėje — 
Kun. Mironą 
sveikina 
valsčiaus 
viršaitis.

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

Food & Meat Market 
7400 Wade Park Avė. 
6612 Wade Park Avė.
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DIRVA
inniNorit Geros, Skanios 

Lietuviškos Duonos?

ŠVIESOS DIRBTUŠViESOS DIRBTU 
_VĖS DIDINIMAS

* REMTINAS
VĖS DIDINIMAS

REMTINAS
Eilė Clevelando organizuotų dar- 

miesto 
tikslui
Gruo- 
pirmi-

didini-

bininkų užgiriu didinimų 
elektros dirbtuvės, kuriam 
balsavimas bus trečiadienį, 
<ižio 21, kaip praneša vajaus 
ninkas.

Miesto elektros dirbtuvės
mui siūloma užtraukti $3,000,000 
pirmo mortgičio paskolos bondsai, 
kurie bus atmokami ne taksais, bet 
pačios dirbtuvės uždarbiu per eilę 
metų. Jeigu tie bondsai bus už- 
girti, Federalė Viešų Darbų Admi- 

. nistrac ja duos miestui tai dirbtu
vei di inti savo $2,500,000 pinigų, 
kas viso sudarys $5,500,000 pro
gramų.

Iš tos sumos $1,700,000 paskiria 
tiesiog algoms darbininkams Cleve
lande, sako p. Walter. Sumos ku- 
J -- teks įvairiems amatninkams 

paprastiems darbininkams — 
medžio apdirbėjams ■— 

mūrininkams — $40,100;
darbininkams — $44,100;

Nusibodo jums ta duona ku
rią ilgai valgėt ir nėra tinka
mai skani? Pabandykit Nevv 
Deal keptuvės duoną, kepėjas 
Pranas Kuncaitis. Duona pri
statoma į namus, žiūrėkit jų 
skelbimą kitame puslapyje.

žieminių rūbų — siutų ir 
overkotų — puikiausį pasirin
kimą sau ir vaikams rasit Bra
zis Bros. Clothes rūbų parduo
tuvėse. Trys parduotuvės Cle
velande. (žiūrėkit 
mą Dirvoje).

The Kramer and 
turi didelę vyriškų 
parduotuvę.

SVEIKINU
su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

Skautų Dalis
Lietuvą, Lietuvos Vyriausybę, Dirvos Redaktorių, 
visus savo gimines ir draugus Clevelande ir Lietu
voje — linkiu visiems geriausios laimės!

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

Cleveland, Ohio.

ALEKAS BANYS,
V. V. Skyriaus Pirmininkas.

jų skelbi-

Reich Co. j 
reikmenų Į 

_ Visokios reikme-! 
nys kalėdoms: tėvui, broliui ir 
mažiems vaikams. Jų skelbi
mas nuolat randasi Dirvoje.

NURODO $1,000,000 PERVIRŠĮ KAŠTU 
ŠVIESOS DIRBTUVES PROJEKTE

Priešingieji Tikrina kad $3,000,000 Bondsų 
Paskola yra “Toli iš Kelio“

*

SA-

rios 
vra: 
$246,000 
$30,800; 
cemento -------- - ------ .
stat ’b lės geležies darbininkams— 
$167,000; katilų dirbėjams — $200,- 
444; elektriniams — $291,000; ga
ro suv edėjams — $134,000; malia
voj ja lis — $4.500; kilnojimo inži
nieriams — $40,000; trokininkams 
— $2 2,000; o iš Clevelando dirb
tuvė j bus perkama reikmenų už 
$240,0 0.

Manoma kad balsavimai bus 
mėti, nes šios rušiės bondsams 
tvirtinti reikalinga . tik pervirš 
nuoš. balsų, kadangi tie bondsai ne
bus atmokami taksų pakėlimu.

Miesto elektros dirbtuvė nebuvo 
pagerinta nuo 1925 metų, 'nors nuo 
to Ir iko elektros pareikalavimas 
Clevel nde dikčiai padaugėjo.

“Viena naudinga ypatybė buvo 
buvo šios miesto -dirbtuvės tai kad] 
ji tarnavo kaip reguliuotojas pri
vatiniu kainų Clevelande”, sako p. 
Walter. “Clevęlandas gavo šešis 
jelektros kainų 'numažinimus iš pri
vatinės įstaigos nuo to kai miesto 
ele' tr s stotis tapo išstatyta 1911 
metais. Viešų reikmenų žinovai sa
ko ka i, turėjimui įtakos, ši miesto 
gamykla turėtų apimti mažiausia 
15 nuoš. biznio Clevelande ' 
nori turėti įtaką i privatinę 
tros išdirbystę. Dabartiniu 
miesto dirbtuvė daro mažiau 
10 nuoš. biznio, taigi dabar 
mas padidinimas pakeltų iki 
nuoš.” . _

šis miesto elektros dirbtuvės di- 
dinimo sumanymas yra nepartinis, 
jį remia Republikonų ir Demokratų 
organizacijos. Mayoras Burton yra 
garbe i uinnininkas šio vajaus, o 
visi miesto tarybos nariai, su vie
na išimtimi, tarnauja kaip padėjff- 

savo vardų komitetuose.

Dasinaudokit!

jai

lai- 
už-
50

jeigu į 
elek- 1 
laiku i 
negu j 

siulo-
15

I

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

Maloniai kviečiame 
Jus T a u p y t Savo 
Pinigus

Lietuvių Banke
Mes mokame ant 

Jūsų depozitų 

3%
• 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

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skidandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

“Kam Miesto valdyba privalo iš
mesti $1,031,250 DAUGIAU pasta
tymui priedo prie miesto šviestos 
įstaigos negu privatinei industrijai 
tas atsieitų?”

Stanley J. Olstyn, sekretorius 
Light Plant Initiative and Referen- 
dum Committee, patiekė tokį pa
klausimų spaudai.

Mr. Olstyn ir jo piliečių komite
tas dirba už atmetimų siūlomos $3,- 
000,000 miesto šviesos dirbtuvės pa
skolos, kuri bus balsuojama trečia
dienį, Gruodžio 21. Jis tikrina kad

Rusas portretų piešėjas, Ba- 
sil E. Kalashnikoff kalbės per 
radio WCLE Gruodžio 19, nuo 
9:30 vai. ryto, apie meną.

The Higbee Co. krautuvėje 
išstatyta jo piešiniai porai sa
vaičių laiko, nuo Gruodžio 19 
iki 31.

SPORTAS

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT 
CAFE 
• 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.

JUZE ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ.
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

t Praleiskit pas mus
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 musų patarnau- =
• L jai ir patarnautojos. (51) E

HANS CAFE
5325-27 Suerior Avė. E
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tos paskolos užtraukimas padidins 
nuomas, elektros ir vandens kainų.

“Yra planuojama”, sako Olstyn, 
“praleisti $5,500,000 — užtraukiant 
$3,000,000 paskolų ant dabartinės 
miesto elektros dirbtuvės, gaunant 
$2,450,000 iš PWA, ir apie $50,000 
priedinių — numanytam 37,500-ki- 
lowattų priedui prie miesto elektros 
dirbtuvės.

“Patyrinėjus miesto valdybos pla
nus pasirodo kad jie numato išlei
sti apie $137.50 nuo kilovvatto, ku
rių 37,500 bus padėta daugiau.

“Tai yra apie $27.50 DAUGIAU 
negu kaštuoja privatinei įstaigai 
išstatyti tų reikalingų priedų.

“Padaugink 37,500 kilowattus po 
$27.50 ir gausi $1,031,250.

“Tų visi miesto piliečiai turėtų 
Atsiminti eidami balsuoti trečiadie
nį, Gruodžio 21.”

GALI PABRANGINTI VANDENS 
KAINAS

Pastiprinimui komiteto pareiški
mų kad padidinimas miesto švie
sos dirbtuvės pabrangins vandens 
kainas, p. Olstyn nurodo jog The 
Cleveland Electric Illuminating Co. 
dabar aprūpina elektra išmatų nai
kinimo įstaigų tokia žema kaina ko
kia miesto dirbtuvė negalėtų aprū
pinti bo nuostolių.

“Miesto ' šviesos dirbtuvė”, tikri
na p. Olstyn, “visada buvo nuosto
linga ir visada bus, nes ji taksų ne
moka, o tų trukumų taksų kas nors 
turi sumokėti. Ta miesto dirbtuvė 
neduoda nei cento policijos, ugnia
gesių, mokytojų užlaikymui, bet tik 
prisideda prie padarymo taksų ki
tiems užmokėti.

“Jeigu bus padarytas tas priedas 
prie miesto, dirbtuvės, jis nuskriaus 
visuomenę $150,000 taksų suma me
tuose, kuriuos Illuminating Compa
ny mokėtų jeigu jai butų palikta 
statydinti didesnę elektros dirbtu
vę KADA TAS BUTU CLEVE
LANDUI REIKALINGA.

“Juo daugiau laisva nuo taksų 
miesto šviesos dirbtuvė atima biz
nio nuo Illuminating Kompanijos— 
kuri pernai sumokėjo $4,200,000 
taksų — tuo daugiau taksų mokė
tojai turi mokėti. Su taksais gi 
brangsta nuomos, nuo ko nukenčia 
nuomotojai taipgi.”

Imtynės Arenoj Pirma
dieni, Gruodžio 19

Promoteris Walter A. Tay- 
lor praneša gerą sustatą imti- 
kų pirmadieniui, Gruodžio 19, 
Arenoj. Svarbiausia pora bus 
Ernie Dusek, kuris smarkiai 
pragarsėjo tarp Clevelandie- 
čių, su Bob “Stranglef’ Wag- 
ner. Prie jų bus kitos poros, 
Kaukėtas Imtikas su populia
riu Niek Lutze iš Kalifornijos. 
Trečia pora — Abe Coleman su 
Don Evans. Prie to bus dar 
dvi poros.

Moterys atėjusios su vyrais 
įleidžiamos dykai, perkant re
zervuotas vietas, reikia užsi
mokėti tik taksus.

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

7412 St. Clair Avenue

KAIP SUMAŽINTI ELEKTROS 
KAINAS

Kalbant apie elektros kainas, p. 
Olstyn sako kad geriausia suma
žinti kainas tai sulaikant Clevelan
de bereikalingą dvigubavimą invest- 
mentų į dvi elektros šviesos ir spė
kos tiekimo sistemas.

Juo daugiau elektros šviesos ir 
spėkos teikiama iš vienos sistemos 
tuo pigiau kaštuoja. Miestai kaip 
Washington ir St. Lonis, kurie ne
turi miesto šviesos dirbtuvių, turi 
žemesnę elektros kainą negu Čle^ 
velandas.

Miesto šviesos dirbtuvė NIEKO, 
neprisidėjo prie- elektros kainų ma
žinimo Clevelande, sako Olstyn.

Nuo 1920 metų, The Illuminating 
Company pradėjo mažinti kainas, 
o miesto dirbtuvė turėjo pasekti.

Tarp 1920 ir 1937, Illuminating 
Company padare šešis nupiginimus 
gyvenamose dalyse, ir niekad ne-1 
pakėlė. Tuo laikotarpiu, miesto j 
dirbtuvė (1929 m.) pakėlė savo kai
ną už patarnavimą gyvenamose da- Į 
lyse 20 nuoš.

Tą visa sudėjus į krūvą, sako p. 
Olstyn, būtinai reikalinga atmesti 
$3,000,000 miesto šviesos dirbtuvės 
paskolos bondsus.

Kasdien padaryk gerą darbelį, — nors menkiausį draugiš
kumą parodyk.

*

Ketvirtas Skautų 
Įstatas

SKAUTAI DRAUGINGI
VO ARTIMIEMS IR BRO

LIAI KITIEMS 
SKAUTAMS

Kasdien iniame gyvenime 
kiekvienas žmogus turi sau 
artimų žmonių. Vieni jo aki
mis yra geri, kiti blogi. Su 
vienais savo gyvenimo sunku
mais dalinasi, antrais visokius 
nesusitarimus veda, gi su tre- 
čiais laiką linksmai praleidžia.

Ištikro žmogui draugas yra 
reikalinga, nes gyvenime atsi
tinka kad vieno arba kito pa
rama kartais yra reikalinga. 
Todėl žmogus negali pasakyti 
kad jam draugai nėra reikalin
gi, kad jam paramos nereikės. 
Mes iš gyvenimo žinome kad 
žmogus tai ne koks tvirtas ar
ba amžinas dalykėlis, kuris 
gali ir griaunamas išsilaikyti. 
Atsitinka kad ir šiam tobu
liausiam gamtos sutvėrimui 
trūksta tvirtos valios, trūksta 
medegos iš kurios jis galėtų 
savo gyvenimo veiksmus pa
tenkinti.

Todėl žmogus turi artimųjų 
ir draugų, kurie jam reikale 
padeda; jo nuvargusią sielą 
suramina, laiką linksmu pada
ro, ir medeginiai sušelpia.

Jeigu suaugusiam žmogui 
artimieji ir draugai yra reikh- 
lingi, tuo jie labiau reikalingi 
jaunuomenei — skautams. To
dėl skautai yra draugai kiek
vienam ir kiekvienas yra jam 
draugas.

Skautai neskirsto ar tas 
žmogus yra geras ar blogas, 
jis juos neapkalba, jam visi 
yra lygus ir draugiški. Atsi
tinka kad visuomeniniame gy
venime vienas arba kitas yra 
blogas savo darbais, bet tokius 
mes nepriskiriame prie kitų, jie 
yra antraeiliai, bet su tokiais 
skautai moka apsieiti ir kar
tais nuo blogo atitraukti.

Ūkininkas, darbininkas, val
dininkas, moksleivis ir visi ki-

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.

6120 St. Clair Avė. viršuje
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare, 

šeštadieniais nuo 9 iki 3.
Sekmadieniais uždaryta.

*
ti, nors savo išviršine forma 
skirtingi, bet skautams lygus 
ir visi

Visi 
vienas 
serys. 
timi ir draugiški, 
kūmas yra kito sunkumas, 
ba džiaugsmas. Skautas 
liūdniausioj valandoj yra lin-

ksmas ir pasirengęs kito pa
tarnavimui ir užuojautai.

Tat, broliai ir sesės skautai, 
turėkite savo omenyje kad 
kiekvienas žmogus yra jūsų 
draugas, o kiekvienas skautas 
— brolis ir sesuo. Jo skaus
me lai būna jūsų užuojauta, o 
darbe — jūsų parama. Tegul 
žmogus žino kad tu arba ji esa
te jam draugai ir didžiausi rė
mėjai jo gyvenimo sunkumuo
se.

I

KALĖDINĖS 
ATVIRUTES

ženklukai Įvyniojimai
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSIT 

10% NUOLAIDĄ KALĖDI
NIAMS DAIKTAMS.

Deike’s
8311 Superior Avė.

Atdara kas vakaras iki Kalėdų.

I

malonus.
gi organizuoti skautai 

kitam yra broliai ir se- 
Vienas su kitu yra ar- 

Vieno sun-
ar- 
ir

LAIKRODININKAS
Taisau ir parduodu Ku-ku laikro
džius; per 50 metų užsiimu tai
symu visokių laikrodžių ir laik
rodėlių už žemų kainų. (3)
Wade Park Clock Repairing
8131 Wade Park Av. CE 1827.
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Ateina Kalėdos
! Dovanos Tėvui, Motinai, Broliui, Seserei, 

Mylimajai, ir šiaip visoki graždaikčiai:
Laikrodžiai, Laikrodėliai, Asmeniški Papuo

šalai, Rašomos Plunksnos, Staliniai Setai, 
ir visa gausybę kitokių prekių prieinama 

kaina, kokia galit gauti tik pas mus.

KALĖDOMS UŽPIRKTUS DAIKTUS PA
LAIKOME IKI ŠVENČIŲ

11. SAMAS JEWELRY |
6704 Superior Avenue
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Balsuokit “FOR” už šia PASKOLA
Padidinimui Jūsų Miesto šviesos 

Dirbtuvės
SPECIALIAI BALSAVIMAI, 6 30 RYTO IKI 6:30 PO PIETŲ

Trečiadienį, Gruod. 21 <1

K O N O
Radio & Electric Service 

Nauji ir Naudoti Radios 
Naudoti Radios $4.95 ir auk.

Rūšis ir Patarnavimas Pilnai 
Garantuojama.

7313 Wade Park Avė.
Phone HEnderson 2579

J-ĮIPPODROMĮJ
“Heart of the North”
“Heart of the North”, IVarner 

Bros. paveikslas spalvose, kuris pra
dedamas rodyti Hippodrome Teatre 
šeštadienį, Gruodžio 17, yra nepa
prastai įdomus ir pilnai autentiš
kas iš pragarsėjusių šiaurvakarinės 
Kanados Raitųjų Policininkų gyve
nimo ir jų ypatingo įstatymų vyk
dymo.

Pagamintas visu puošnumu kokiu 
pasižymi visi Warner Bros. spal
vuoti paveikslai, šis naujas paveik
slas vaizduoja įdomų šiaurės kra.š-1 
to gyvenimą, gamtos vaizdus.

Vaidinime dalyvauja žymus ar
tistai, Diek Foran, Gloria Dickson, 
Gale Page, Janet Champan, Allen 
Jenkins, Patrick Knowles, ir James 
Stephenson. Prie jų vaidina eilė 
kitų žinomų filmose asmenų.

Dalykas einasi apie gaują plėši
kų veikiančių tarp brangių kailių 
gamintojų ir aukso kasėjų. Jiems 
kelyje pasimaišo garsus Kanados 
raiteliai, kurių nusikaltėlių sekioji
mo ir gaudymo budai yra labai įdo
mus. 

Gėles Kalėdų šventėms
Kirptos Gėlės šventėms, Gėlės puoduose, Vainikai, gra

žiai įvynioti. Kainos visai prieinamos.
Užsakymus pristatom į namus.

SU APNIK SP.
F L O R I S T

6102 St. Clair Avė. Telefonas HE. 1126

1. Jūsų Miesto šviesos Dirbtuvė sutaupė jums ir kitiems Cleve
lando piliečiams piliečiams virš $50,000,000 šviesos ir spėkos 
kaštais. Balsuokit tęsti tuos sutaupvmus ir ateityje balsuo
jant “FOR” už šj ordinance.

2. šviesos Dirbtuvės Bondsai NEBUS APMOKAMI Iš TAKSŲ 
bet iš pačios dirbtuvės pelnų. Taksai bus mažesni, nes Fede
ralė Valdžia pridės $2,500,000 jeigu jus užgirsit bondsus, ki
taip gi tuos pinikus miestas negaus, prie to jus sutaupysit 
kitus $2,500,000 nuosavybių taksais turint pigesnę miesto 
gatvių apšvietimo kainą.

3. Jūsų balsas “FOR” šią ordinance suteiks Clevelando darbi
ninkams $1,700,000 ekstra algomis 
taksų mokėtojams $5,000,000.

4. Miesto šviesos dirbtuvė sumokėjo 
jums pinigų turint pigesnes gatvių

ir sutaupys Clevelando

taksus savo sutaupymu 
švietimo kainas.

X FOR THE ORDINANCE
1

Citizens Committee for Municipal Light Plant Expansion 
PAUL W. 1VALTER, Chairman
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DIRVA

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Suimti Vokiečiai Žudikai — Pakeistas Guberna
torius — Atidarytas Naujas Geležinkelis — 

Mirė Glinskis — Lenkų Taikymaisi — 
Prekyba su Lenkija ir Rusija

• KLAIPĖDA, Gruodžio 9. —
Autonominė policija suėmė 

šoferio Jonužio žudikus Vokie
čius Burchardtą ir Buschnin-

—Lietuvis darbininkas Jo
nužis buvo Vokietininkų sumu
štas Priekulėje Gruodžio 4 d., 
ir Gruodžio 5 d. mirė.

Juknaičiuose Vokiečiai sun
kiai sužalojo galvas dviem paš
to darbininkams. Be to, Gruo
džio 5 d. išdaužyti Vytauto 
Didžiojo Gimnazijos Klaipėdo
je langai.

—Gruodžio 9 d. Klaipėdos 
Krašto Gubernatorius Pulk. 
Kubilius ir gubernaturos se
niausias patarėjas Dr. Phil. J. 
Sakalauskas atsistatydino.

Nauju gubernatorium 
paskirtas Klaipėdiškis, 
kų sauvaliavimų pasėkoje, 
šlijus ekonominei būklei,
rektorija uždraudė Klaipėdos 
krašte bent kokius išpardavi
mus.

bus

pa- 
Di-

• KAUNAS, Gruodžio 6. 
Seimas priėmė pavardžių 

lietuvinimo įstatymą.
—Gruodžio 3 d., dalyvaujant 

vyriausybei ir bažnyčios atsto
vams, atidarytas naujas 38.5 
kilometrų Panevėžio- Joniškėlio 
geležinkelis ir 21 kilometro Pa- 
nevėžio-Pumpėnų plentas.

—Gruodžio 4 d. Valstybės 
Prezidentas Antanas Smetona 
Kaune atidarė jubilejinę meno 
kurinių parodą, kurioje sutal
pinta 237 rinktinių kurinių.

—Gruodžio 3 d. mirė žino
mas dramos režisierius Kos- 
tantas Glinskis. Jis jau prieš 
didįjį karą vaidino Lietuvių 
teatro rateliuose, o nepriklau
somoje Lietuvoje buvo vienas 
iš Valstybės Teatro dramos 
kūrėjų.

—Gruodžio 6. — šiomis die
nomis Eltos direktorius p. Pr. 
Dailydė išvyko į Varšavą tar
tis spaudos reikalais, o ekspor
to bendrovės Maisto pirminin-

—Priešrinkiminiuose Kultur-; kas Tallat-Kelpša išvyko į 
verbando mitinguose dalyvau- Maskvą ekonominių derybų, 
ja Vokietijos Gen. Konsulato 
Klaipėdoje oficialus asmenys. 
Toks viešas Vokiečių grupių 
rėmimas kitos valstybės oficia
lių asmenų yra neįprastas rei
škinys ir prieštarauja tarptau
tiniams papročiams.

—Gruodžio 6. — šiomis die
nomis dar atimti 128 pasai iš 
Lietuvių, kas reiškia kad tie 
asmenys negalės balsuoti rin
kimuose Gruodžio 11 d. Vo
kietininkai pasiryžę atimti vie-, 
tos gyventojo požymį iš visų 
apie kuriuos maro kad balsuos 
už Lietuviškus sąrašus.

at-

—Gruodžio 6. — šiomis die
nomis Lenkijos ministras Lie
tuvai p. Charwatas spaudai 
pareiškė kad Lenkijos vyriau- 

I sybė nori su Lietuva pasira- 
1 šyti abi šalis patenkinantį pre
kybinį susitarimą.

Leidimas Vilniuje organizuo-
! tis Lietuvių Mokslo Draugijai
esąs
draugingos atmosferos simbo- Pirmenybes globos 
lis. Prezidentas.

LIETUVOS EKSPOR
TAS DIDĖJA

EKSPORTAS DIDĖJA. Lie
tuvos produktų išvežimas ki-. 
toms šalims didėja. šymet ( 
tik Pienocentras, pieno produk- į 
tų ir kiaušinių eksporto vedė
jas, kraštui jau davė 55 mili- trus, galinčius savistoviai ves- 
jonus litų užsienio valiutos. J ti dirbtuvių skyrius, prižiurė-

LIETUVOJE REIKIA 
AUTOMOBILIAMS 

MEKANIKU

OPEROS TIKIETAI
KALĖDŲ DOVANA

KAUNAS. — Amerikos Lie
tuvių Akc. B-vė Kaune samdo 
Lietuvius kompetentingus in
žinierius, mekanikus ir meis-

Kalėdines Dovanos
Duokit dovanų kanarką, šu
nį, gražų paukštį, ar tortoise. 
Pas mus gausit visokių.
ffbDDlE’S B1RD and PET 

SHOPPE 
8112 St. Clair Avė.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITI 

(Lait)
1155 Kast 79th St.

Kilo sumanymas iš Northern 
Ohio Opera AssoCiation, kuri par- 
kviečia į Clevelandą 
Opera Association iš 
ateinantį Kovo mėnesį 
tei operų perstatymui, 
gams Kalėdų dovanų tos operos ti-! 
kietus!

Dovanų certifikatai bent kokioje I 
vieno dolaiio galimu Į 

. . .. „ Tuos certi-1
fikatus gavėjas galės pavasarį išs’- Į 
mainyti į sau patinkamų operų ti- i 
kietus.

Tuos certifikatus ir kitas infor- Į 
macijas galima užsakyti paštu iš 
operos tvarkytojų ofiso, 721 Dulk-1 
ley Building, Clevelande, o iki Ka- j 
ledų dar galima gauti pirkti vidur- 
miestyje United Bank of Commer- ! 
ce įstaigoje, prie 11-to lange’io. !

Operų kainos pasilieka žemiau • 
8’os pasaulyje, paskiros vie'os ruo 
$1.00 iki $6.001 sezoniniai fketai 
iuo 00 iki $42 visai serijai iš nš- 
tuoniu operų. Operų tikietams tak- i 
sų nėra. I

Metropolitan 
New 
visai 
duoti

Yorko 1 
savai • 
drau-j

užsienį jau išvežta per 300,000 ti dirbančius ir duoti’jiems nu- K “nadoranotL
statinaičių sviesto. Per 10 mė- rodymų gaminant automobilių 
nėšių šymet tik už sviestą į dalis ir juos remontuojant. 
Lietuvą įvežta apie 47 milijo- Siūlymas su trumpu gyveni-

' dovų atsiliepimais, nurodant 
atlyginimą ir 

Pernai per apsigyvenimo laiką, siųsti šiuo

nai litų kitų šalių pinigų. Kiau- mo aprašymu ir dirbtuvių va
žinių eksportuota virš 86 imi-1 dovų atsiliepimais, 
lijonai, už kuriuos gauta apie pageidaujamą 
8 milijonai litų, f 
pirmus 10 mėnesių eksportuo-J adresu: Amerikos Lietuvių Ak
ta buvo 73 milijonai kiaušinių, cine B-vė, Kaunas, Lithuania. 
taigi šymet žymiai daugiau.

Pienocentras šymet išvežė 
per 700 tonų obuolių už virš 
400.000 litų, 
uogų, vyšnių

Tas viskas 
bo Lietuvos 
tik pieno perdirbimo bendrovė
se dirba per 1,000 nuolatinių 
tarnautojų.

Pienocentro kontorose dir
ba per 200 tarnautojų. Pieno
centro įmonėse prie išvežioji- 
mo nuolat randasi apie 300 ma
žesnių kvalifikacijų darbinin
kų.

Prie kiaušininkvstės susiran
da daugiau ar mažiau nuolati
nio darbo apie 1,200 žmonių.

Be šitų darbininkų, užsiėmi
mą turi ir pervežimo darbinin
kai geležinkeliuose, ir Lietuvos 
prekinio laivyno darbininkai.

Savo prekių j kitas šalis iš
vežimui Lietuva jau turi virš 
desėtką prekinių laivų.

Pageidautini norintieji dirbti 
ilgesnį arba visą laiką.

Kalėdoms Pasiūlymas
JEI norit kad Dovanos kurias perkat butų puikios ir 

k a ,'t u ekonomiškos, apsilankykit musu d’delėje 
krautuvėje, kur rasit pasirinkimą dovanų visai šeimai.

PARDUODAM SUKNIAS IR PLOSČIUS MOTERIMS 
Visokius rubus Vaikams ir Reikmenis Vyrams.

LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS

ANZEOVAR’S
6202 St. Clair Avė. Cor. 62nd ir St. Clair.

Prie to išvežta 
ir kt.
duoda daug dar- 
žmonėms. Vien

HMM
—Gruodžio 6 d. — šiomis j 

dienomis pradėta statyti busi
moms Europos krepšinio pir
menybėms Kaune sporto halė, t

Lenkijoje susidarančios kurioje tilps 13,000 žiūrovų.
Valstybės ■

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

Perka seną auksą ir sidabrą 
moka gera kainą.* Taipgi laikro
džiu ir laikrodėlių taisymas ir 
žiedu perdėjimas.

ŠVENTĖMS DOVANAS PA
LAIKOM TV KURIE PASI

RENKA.
Addison Avenue 

Kampas Wade Park Avė.
Endicott 2596

ir

E V A ’ S
Dry Cleaning

PO KRAUTUVES DAIRANTIS
su FRA.NCES Pili LUPS

Naujos Lempos Suteiks Kalėdinį Džiaugsmą !
Ar Kalėdų šviesos jums daug ką dėtos keturi metai atgal. Jos bu

vo taikytos duoti reikalingą šviesą 
akių palengvinimui.

Šymet, pravesta kontestas tarp 
lempų pavyzdžių gamintojų išrasti 
lempas kurios butų ir gražios ir 
atsakymų griežtam nustatymui iš 
putės Apšvietimo Inžinierių Drau
gijos, kad nekenktų akims.

Tokias lempas krautuvės dabar 
turi. Jos yra gražios ir labai ati
tinka dovanoms.

Lempu yra didelė gausybė viso
kių modelių — ant grindų statomų

reiškią? los man reiškia daug. 
Kas metas, rodos, jos daugiau ir 
daugiau turi svarbos. Eiles metą 
atgal, Kalėdų eglaitės buvo apšvie- 
čiavos žvakutėmis. Dabar jau vi
sokių spalvų Iemoutė6 žiba ant me
džių net kiemuose, na ir namai ap- 
vedžiojami tomis lemputėmis.

Kalėdų dvasia nebūtų jaučiam? 
jei nebūtų tų šviesų. Todėl tai gal 
ir tiek daug lempų išstatyta krau
tuvėse ir todėl daugybė žmonių jas 
perka dovanomis.

-e

• • 
••

• •
• •iį

Senas Drapanas padarom < 
kaip naujas, išvalom ir 3 
sutaisom. j

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. ,
CLEVELAND, OHIO

I •'I £
*

Lempa visada yra populiariŠka 
dovana, bet šias Kalėdas bus dar 
populiaresnė, nes yra tokia daugy
bė įvairių modelių.

Tarp kitko, yra visai nauja eilė 
akis saugojančių lempų. Originalės 
akis saugojančio^ lempos buvo pra-

DEELA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
SS21 ERNA AVENUE . ENdimtt 170?

r w > v w v r* t rv v w rot tvi ii r rif i i rrurn rr i f'rrir rin i įVrrril je.

ir stalinių. Kas kokią mėgsta gali 
pasirinkti, bet jos aprūpintos akių 
apsaugojimo ypatybėmis.

Kuri lempa jums patiks žiūrėkit 
kan butų tam tikrai įtaisyta su glo
bų aplink lemputes išplatinimui Į 
šviesos ir apsaugojimui nuo žėrėji
mo. Grindų modeliai turi tris lem
putes iš 
nės turi 
nofę.

Lempų 
ir padaryti iš įvairybės, nedegti 
Kožna akis saugojanti lempa turi . 
baltą vidų, taip kad akys gautą at- Į 
pakančią šviesą.

Tokios lempos tikrai yra nau-1 
dingą dovana, ir bus įvertinama. 

[Tokia lempa laikys ilgą laiką, per 
eilę metų ateityje, ir primins ją j 
gavusiems apie jus ilgai.

10O-200-300 wattų. o stali- Į
100 arba 150 wattų lem-

gaubtai yra labai puikus 
iš įvairybės, nedegu

iii

skanią Lietuvišką Duoną
NEW DEAL 
B AKER Y

♦

PR. KUNCA1T1S
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, 
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

ATMESKIT ŠITUOS BONDSUS!
Ddselkas Priežasčių KODĖL Turit Balsuoti PRIEŠ 

Tą $3,000,000 Miesto Šviesos Dirbtuvės Paskolą!
1 šis Bond Ordinance užtrauks $3,000,000.00 Mort- 

gečį ant šviesos Dirbtuvės, kas turės būti atmo
kėta su nuošimčiu, kuomet sueis laikas. Jeigu švie
sos Dirbtuvė nepajiegs išsimokėti, bondsų savinin
kai galės paimti dirbtuvę ir gauti 2) metų naudoji
mosi teisę — išskyrus jei miestas išgelbės 
PAKELDAMAS JUMS TAKSUS!

Nesimato gana naujo biznio miesto šviesos Dir- 
r'*' btuvei kad ji galėtų pati atsimokėti siūlomų 
$3,000,000.00 Mortgečj — jeigu ji nepakels dikčiai 
mokestį už apšvietimą gatvių įr miesto įstaigų, ir 
už tiekimų spėkos įvairioms Miesto įstaigoms, SU . 
PAKELIAMAIS BRIEDINIAIS KAŠTAIS TAKSŲ 
MOKĖTOJAMS!

3 Nėra jokio reikalo leisti $5,500,000.00 iš viešų 
pinigų fondų — įskaitant tuos Mortgičio pini

gus, $2,459,000.06 PWA skyrimą ir kitus Miesto pi
nigus — pristatymui siūlomo 37,59C-kilowatt prie

do prie šviesos Dirbtuvės. Patys Miesto Inžinieriai 
ir Pittsburgho inžinieriai pakarėjai pasamdyti Mie
sto valdybos sutiko kad Šiuo laiku užtefka 15,000- 
kilovvatt priedo, kas kaštuotų $1,660,000.00! Kam 
leisti netoli $4,000,000.00 DAUGIAU NEGU REI
KALINGA?

4 Patyrinėjimas Miesto Valdybos apskaičiavimų 
pastatymo 37,500-kilowatt priedo prie Šviesos

Dirbtuvės parodo kad tos skaitlinės už tokį darbą 
yra $1,000,000.00 AUKŠTESNĖS negu vidutiniai at
sieina elektros tiekimo industrijai. Kodėl tos skait
linės yra taip “labai iš kelio” net suvirš $1,000,000.00 
suma?

Clevelandui reikia darbų, tačiau tas $5,500,000.00 
•-> Šviesos Dirbtuvės priedas parūpins visai ma
žai darbo Clevelando darbininkams. Miesto Valdy
ba jau yra pavedus Pittsburgho inžinieriams geriau
sią darbo dali, kas atsieina apie $300,000.00. Maši
nerijų padirbdinimas yra didžiausia darbo dalis, ta
čiau diduma to darbo bus atlikta darbininkų kituo
se miestuose ir valstijose. ;

f \ Sulaikymas $2,450,000.00 PWA pinigų šviesos 
®' Dirbtuvei sutrukdė PWA nuo skyrimo tokių 
pinigų reikalingiems viešiems darbams musų mies
te. Kaip tiktai šviesos Dirbtuvės Bondsai bus AT
MESTI, tie pinigai gal bus galima gauti statymui 
tiltams privažiavimų, vieškeliu ir kitų projektų, ku
rie patiektų daug geni darbų keliolikai tūkstančių 
Clevelandiečių. Balsas PRIEŠ šviesos Dirbtuvės 
bondsus bus balsas Už darbus!

~ Jūsų VANDENS KAINA tik ką buvo pakelta 
• po 40 centų ant $1.00, delei išstatymo naujos 

Išmatų Naikir.imo Dirbtuvės. šiądien ta Išmatų 
Naikinimo įstaiga gauna elektrą už DAUG MA
ŽIAU negu miesto šviesos Dirbtuvė gali jai patiek
ti be nuostolių. Tačiau, jeigu šviesos Dirbtuvė bu
to padidinta, ii patieks brangesne elektrą Išmatų 
Naikinimo įstaigai, kas bus priežastim pakėlimo ope- 
ravimo kaštų — kas reiškia kad JŪSŲ VANDENS 
KAŠTAI yra pavojuje būti vėl pakelti!

8 šviesos 'Dirbtuvė nemoka taksų! Jos operavf- 
mas kaip laisvos nuo taksų Įstaigos pražudo 

miesto iždui $6,000,060.00 taksais, kuriuos kiti Luk
šų mokėtojai turėjo sudėti! Tokiu budu šviesu* 

Dirbtuvė buvo priežastimi AUKŠTESNIŲ TAKSŲ 
visiems!

9 Miesto Šviesos Dirbtuvė nėra “mastas” ir nėra 
“kainų reguliatorius“. Ji nebuvo jokia vado

vė elektros kainu mažinimui nuo 1914 metų! Ta
čiau kaip tik Illuminating Company biznis didėjo, 

pati Kompanija padarė daugeli nupiginimų, ką mie
sto šviesos Dirbtuvė buvo priversta pasekti! B°- 
reikalingu duplikavimu investmentų ir skirstymu 
biznio apimties, šviesos Dirbtuvė buvo priežastimi 
BRANGESNĖS ELEKTROS KAINOS didumai tos 
elektros naudotojų.

Butų tikrai klaidinga leisti $3,000,000.00 di
dinimui šviesos Dirbtuvės kas nereikalinga,

kuomet Miestas už kelių savaičių rengiasi daryti 
kitus specialius balsavimus gavimui JU*Ų sutikimo 
uždėti suvirš $8,000.000.00 specialių taksų operavi- 
iro kaštams ir finansavimui Biednųjų šelpimo at
einančiais metais!

Taksu Mokėtojai, N’imi Savininkai, 
Nuomotojai!

EIKIT BALSUOTI TREČIADIENI

Gruodžio 21 d.
Sulaikykit Aukštus Taksus! Sulaikykit Brangią Elektros Kainą! 
Sulaikykit Branginimą Vandens! Sulaikykit Brangimą Nuomų! 

BALSUOKIT PRIEŠ
$3,000,000 MIESTO ŠVIESOS DIRBTUVES 

MORTGIČIO BONDSUS
FAŽYMEK1T SAVO "X” ČIONAI

OFFICIAL
> OR 1SSUES BALLOT

NEW DEAL DUONOS |
Lristatom tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse =

^illllllllllllllllllilĮIIIIIIIIII||||lllllllllllllllll!lUIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllUllilliUIUIIUIIIl!l!llllll!!ll!!Į|UIĮI!!!!l!ll!!liilllIII!lli^^

VISADA PRAŠYKIT 73
1J.IGHT l’I.ANT REfERENDUM ANT) INITIATIVE ČOMMITTEE

CIT/ OF CLEVELAND
RF.FERENDUM on Ordlnnnc* No. 1388-38 authorizing 
the i»eue of Munlefpal Light Plant Mortgage Bonde 
not payable Irom taxes.

VOTE BALLOT WITH AN X

An Ordinance to authorize, in accordance with Sect'on 12 
of Aniek XVIII of the Conatitution of Ohio and without 
impoaing any liability upon the City of Cleveland. theissue) 
of ■ Electric Light and Power Plant and Sy»tem E»ten»>vn 
Kirst Mortgage Bonds" in the aggregate lum of Three Million 
($3,000,000.00) Dollara. for the payment of wh>ch no tax 
funds ffliy lavdully be used, in order to provide funda "to 
acquire. construct and eatend the municipal eiectric light and 
power plant and tranamiasion and dielribution systema of the 
City of Cleveland. the product and aervice of which are now 
and vili be aupplied to eaid City of Cleveland and ita inhabi- 
tauta. by conatructing Hew fireproof buildinga and aoditiona 
to the prescnt fireproof buildinga for housing various parts and 
unito of aaid utihty, pavchaaiu® «*nd itialaUing generatora and 
other machinery. appliancea. appurtenance* and equip*ncnt ; 
which bondt tfiall be secured nply by mortgage on the property 
and revenuea of aaid utility aa now owrted or hereafler acquired 
by aaid City. including the franchiac, the terma oi which are 
provided in said ordinance, under which. in caac of forecloaure. 
the purchaaer inay operate said utility.

FOR THE ORDINANCE

AGAINST THE ORDINANCE
įSumĮtle Baliui}

oss.

Stanfey J. Olstvn, Secretary
- 1415 Williamson Bldg.
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Lakūnas Šaltenis Dalyvaus Dirvos Youth’s Forum
Kalėdiniame Vakare PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OlilO

BALIUS BUS ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ, GRUODŽIO 26

Skubėkit Gauti savo Tikietus! Nepraleiskit šio
Smagaus Kalėdinio Vakaro! — Dirvos Skai

tytojai Gauna Vieną Tikietą Dykai!

Jaunuolis lakūnas Povilas 
Šaltenis, kuris be jokio trukš- 
ir.o atliko šią vasarą naudingą 
musų tėvynei darbą — kuris 
nuvežė į Lietuvą ir padovano
jo Lietuvos ' šaulių Sąjungai 
nuo Amerikos Lietuvių naują 
gražų lėktuvą, kuris paskui 
pats juo skraidė ir mokino Lie
tuvos šaulius skraidyti — ta
po pakviestas apsilankyti ir 
Clevelar.de ir jis sutiko atsilan
kyti.

Lakūnas Šaltenis, kaip ir Da
rius ir Girėnas, yra jaunas ir 
energingas vaikinas. Jis pasi
darbavo, su Brooklyne esančiu 
komitetu, sukėlė aukų ir pada
rė Lietuvos šauliams tokią rei
kalingą dovaną, už kurią pats 
buvo tinkamai pagerbtas, ap
dovanotas šaulio žvaigžde, ir 
kiti komiteto nariai prieš kelio
lika dienų jo sutiktuvių banke
te taip pat tapo pagerbti.

LAK P. ŠALTENIS

KOKS BUS PROGRAMAS 
šis Dirvos Kalėdinis progra- 

' mas bus pravestas taip kaip
- -• -- —Jų sa

lėje: prasidės lygiai nuo 6 vai. 
vakaro ir baigsis apie 8 vai.

Publika bus susodinta kėdė
se ir turės progos išklausyti 
Šaltenio kalbos, pamatyti vei
kalą “Kūčios Lietuvoje” ir ki
tas visas įdomybes.

Dovanu dalinimas bus vė- 
iau.

Po programo bus šokiai visą 
vakarą.

GAUKIT SAVO TIKIETUS
Visi vietiniai Dirvos skaity- ■ 

tojai kurie nori į balių ateiti, 
gaus dykai vieną tikietą užsi-1 
mokant savo prenumeratą už1 
1939 metus. Gaus ir vieną 
kalendorių dovanų.

Kurie Dirvos skaitytojai no
ri gauti daugiau tikietu j tą 
balių, turi juos nusipirkti iš
anksto, jiems bus po 10c. Tą 
pat vakarą prie durų tikietai 
bus po 35c.

I kiti visi programai Lietuvių 
Įėję: prasidės lygiai nuo 6

ir jis mielai sutiko'

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

Už tokias dovanas Lietuva 
yra Amerikos Lietuviams la
bai dėkinga.

Mes Clevelandiečiai neturė
jom progos lakūną šalteni pa
žinti, jis neturėjo laiko nei at
važiuoti Į Cleveindą tam lėktu
vui nei aukų parinkti. Mes 
prie to lėktuvo nei prisidėti ne
galėjome. Tačiau kai P. Šal
tenis gryžo iš Lietuvos atlikęs 
savo garbingą darbą. Dirva 
pakvietė jį atsilankyti musų

Povilas Šaltenis yra 
gimę3 jaunuolis.

kolonijoje, 
atvažiuoti.

Lakūnas
Amerikoje

Kad nereikėtų daryti berei
kalingų kaštų ir salę samdyti 
kitu laiku, Dirva pakvietė tą 
jauną lakūną atvykti į Dirvos 
Kalėdinį Balių, pirmadienį, 26 
d. Gruod io, Lietuviu salėje.

Tą vakarą baliuje bus suėję 
ir suvažiavę daugybė žmonių 
taip kad visiems bus proga jį 
pažinti ir išgirsti jo įdomią 
kalbą apie musų tėvynę Lietu
vą.

Chicagiečiai Aukavo 
Darželiui $25.00

Dr. K. Draugelis iš Chicagos 
rašo Dirvos redaktoriui Karpiui:

“Su šiuo laišku siunčiu Tam
stai Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois ir jos di
rektorių auką sumoje $25, ku
riuos jie parūpino Dr. V. Kd- 
dirkos mirties sukaktuvių die
nos susirinkime (Lapkričio 16) 
,-r nutarė pavesti Clevelando 
Lietuvių Kultūriniam Darže
liui”.

Balsuokit PRIEŠ Miesto Šviesos Dirbtuvės 
Bondsus!

Trečiadienį, Cruodžio 21, Cleve
lando balsuotojai eis balsuoti nu
sprendimui ar įkirti $3,000,000 Mie
sto šviesos Dirbtuvės mortgečio 
paskolų tos dirbtuvės didinimui.

Miesto šviesos Dirbtuvės rėmė
jai ragina žmones balsuoti už tuos 
bondsus. Jie sako kad tuomi !pilie
čiai sutaupo pinigų.

Kita pusė tikrina kad ta dirbtu
vė neturėtu būti didinama. Ji kaš
tuoja žmonėms pinigus!

Ji padidino taksus. Ji pabrangi
no elektros kairią. Didinant ją, tak
sai bus dar didesni, nuomos bran
gesnės, elektros kaina didesnė, ir 
vanduo pabrangintas.

Lengva matyti kaip miesto švie
sos dirbtuvė pabrangina taksus. Ji 
nemoka taksų nei cento, tačiau ji 
gauna policijos ir ugniagesių ap
saugą, ir kitus miesto patarnavi
mus. Kas nors už tai užmoka.

Jus ir kiti taksų mokėtojai pri
valot mokėti už ,ią.

Didinant tą įstaigą reiškia jus 
turėsit mokėti dar daugiau taksų. 
Didinama, ta įstaiga gaus biznį ku
ris tektų Cleveland E'ectric Ulu- 
minating Kompanijai jeigu jos Įs
taiga butų išdidinta.

Bet jeigu Illuminating Kompani
jos dirbtuvės butų padidintos tiek 
kiek norima didinti miesto di bru- 
vę, Illuminating Kompanija turėtų 
mokėti $150,000 daugiau taksų kas 
metas.

Miesto dirbtuvė nemokės šios 
$150,000 sumos. Bet miesto val
džiai operuoti turi būti gaunami pi
nigai. Taigi jus ir kiti taksų mo
kėtojai turės sudaryti tą trukumą 
kurį miesto dirbtuvė nemoka. Mu
sų taksai bus didesni, o jeigu tak
sai dide.'ni, ir nuomos bus aukš
tesnės.

Nesąmonė sakyti kad miesto 
šviesos dirbtuvė padarė elektros 
kainas žemesnes Clevelande. Pati 
Illuminating Company pradėjo ma
žinti elektros kainą šiame miesto, 
o miesto dirbtuvė buvo priversta 1 
pasekti.

Kodėl Illuminating Company ga- J 
Įėjo mažinti kainas? Dėl biznio 
padidėjimo. Kadangi biznio padidė
jimas leidžia kainas mažinti, kokią 
Įtaką gali padaryti padidinimas 
miesto dirbtuvės į ateities elektros ; 
kainas ?

Apie vandens kainas — ar jus;

j atsimenat kai mięsto valdyba išlei- 
i do Išmatų Sunaikinimo įstaigos 
’ bondsus? Jūsų vandens kaina pa

kelta 40 centų ant dolario!
Jus galit tikėtis kito vandens 

kainos pakėlimo jeigu miesto švie
sos dirbtuvės mortgiėio bondsai bus 
priimti. Miesto valdyba sako, jeigu 
miesto elektros dirbtuvė, bus padi
dinta ji aprūpins' elektra operavi- 
mui naujos Išmatų Naikinimo Įstai
gos. Dabar tą įstaigą aprūpina 
elektra Illuminating Kompanija.

Nėra jokio reikalo didinti miesto 
elektros dirbtuvę. Ta dirbtuvė kar
tu su Illuminating Comapny dirb
tuve dabar sudaro rezervą virš 230,- 
000 kilovvattų virš to ką reikalinga 
iš tų dviejų sistemų. Ką Clevedan- 
dar laimės padidindamas miesto 
elektros dirbtuvę? Nieko! Mes pa
kartojame, tas tik padidins taksus, 
"ako tie kurie nesutinka su didini- 

i mo projektu. Jie ragina atmesti 
! balsuoti “PRIEŠ” tą miesto elek- 
j tros stoties $3,000,000 paskolą.

DIRVOS REDAKCIJA savo 
ruomonę reikale miesto švie
sos dirbtuvės paskolos užtrau
kimo pareiškė pereitame 
meryje.
pa straipsniai ir skelbimai abie
jų pusių: miesto valdybos ir 
privatinės elektros kompani- 
ios. Kadangi ši paskola ne
padidins taksų, patartina bal
suoti už miesto šviesos dirb
tuvės paskolą.

nu-
Šiame numeryje tel-

RUOŠIA JAUNIMUI 
MOKYKLĄ

SLA. 14-ta kuopa savo susi
rinkime tarp kita ko nutarė 
organizuoti Lietuvių vaikams 
musų kalbos, rašybos ir isto
rijos mokyklą. Tėvai kurie tu
ri vaikus ir nori juos pramo- 
kirti Lietuviškai, prašomi ruo
šti juos leisti į tą mokyklą, 

ir 
ir

i

• POLICIJA atiminėja leidi- 
dimus automobiliais važinėti 
tokiems kurie sugaunami va
žiuojant girti.

LIETUVIŠKOS UŽEIGOS
kurios rengiat Naujų Metų 

balius, pasigarsinkįt Dirvoje: 
duokit žmonėms žinoti kad pas 
jus atsilankę smagiai sutiks 
naujus metus.

VII,NIAUS VADAVIMO 
REIKALE

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Clevelando skyriaus valdybos 
susirinkimas bus laikomas šį 
šeštadienį po pietų, nuo 2 vai.. 
Dirvos redakcijoje. Draugijų 
atstovai prašomi pribūti.

Bus apkalbama rengimas 16 
Vasario’minėjimo ir nauji dar
bai kokie mums lieka dirbimui 
už musų sostines reikalus.

Alekas Banys,
VVS. skyriaus pirm.

BIRNIERIAI IR PROFESIONALAI
Pasveikinkit savo draugus ir kostumerius su 

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

ENdicott 4486 

ANGLIS IR MALKOS
9.25Bishon Pocahonlas geriausia anglis ką galima gauti 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono______
Standard Fv<ahontas virai mažai durnų, daug kaitros
Blue DiantOiid tfcra anglis furnasui arba pečiui -------

ECOMONY LumpWEST VIRG1NIA Lump 7,25
K O M E R 

Wood & Coal Company
(Lietuvis)

1409 East 92nd Street
Tolei. GArf. 2921

8.25
8.25
6.75

Kada mokykla pradės veikti 
kur bus pranešta Dirvoje 
kituose laikraščiuose.

Kuopos valdyba palikta 
pati ir sekančiam metui.

ta

NETIKĖTAI SAUGUS 
METAS

šymet visai netikėtai Cleve- 
landas sutaupė 100 žmonių gy
vasčių, kurios kitdis metais žū
davo automobilių nelaimėse.

Pernai tokiose nelaimėse žu
vusių skaičius pasiekė 22 J, o 
šymet iki Lapkričio pabaigai 
tik 112. Jeigu Gruodžio mėne
sį dar keli ir žus tai visgi to
li nesieks pereitų ir pirmesnių 
metų skaičiaus.

Miesto valdyba ir policija 
ragina miesto gyventojus ir 
toliau laikytis 
tieji raginami 
t i pirm negu 
Slidžiam orui 
atsargiais.

šiomis dienomis rengiama iš
kilmingas gedulas miesto cen
tre paminėjimui tų 112 žuvu
sių trafiko nelaimėse.

gyventojus ir 
atsargiai: pėkš- 
gerai apsidairy- 
žengia į gatvę, 
prasidėjus, būti

and Santa ClausMealso came to the play. It vvas a 
grand performance, I vvas so glad 
1 vvas here i n Kaunas to see at 
least one performance of the iheat- 
er, before it closed for the sea
son Tomorrovv vve are coming to 
see the Grand Opera, “Aida” vvith 
Barbara Darlys in the title ręle, 
and that veteran idol of Lithuania, 
Kipras Petrauskas, the father of 
Lithuanian Opera; also in the east 
are Antanas Sodeika, vvhich many 
Lithuanians in America remember, 
and his brother Stasys Sodeika, 
and Mrs. Zaunis-Jonuškaitė, vvhom 
many of us heard over the radio l 
a fevv years ago, vvhen the Lith-1 
uanian day program vvas transmit- Į 
ted direetly from Kaunas.

This vvas a grand and full day 
and not until vve retired did vve 
realize

(Confributed by Mrs. John Alekna)
; I’ve been so mixed up recently—
j Almost in desperation.
These lengthy nights—and too brief 

days —
Have caused this situation.
I have so many things to do, 
And try to rush right thru ‘em;
Būt vvhen the days begiu to shrink, 
I simply cannot do ‘em.
Today, I just sat dovvn and thought 
There mušt be some good reason 
For days to get so short—and nites 
So long—at this one season.
And here it vvhat I figured out: 
That God turns off daylight
To make kids slcep—and let grovvn- 

ups
Help Santa Claus at night!

a handkerchief held in the hand 
bet.veen the pair. Various figures 
are executed, by the whole group, 
anc. at times the handkerchief is 
vyaved above the head and to the 
side. Kubilas is danced with the 
darcers in a circle, first is one 
direction then the other, around 
anc around they go, skipping and 
jumping, and svvaying. I do hope 
vve vvill soon be dancing these var
iom dances at our Lithuanian af- 
fai.s at home. They are fun and 
ent 2rtaining.

7.nd so after three hours of a 
very delightful and entertaining I 
program, the shovv vvas over and Į 
’ve departed 
diu m.

11 Kaunas ., . _ __  _________
tire ly alone, therę are alvvays any 
nui iber of friends around, and as 
there vvere Severai of us in the 
cro.vd vve vvalked back to tovviiį be- 
sides it vvas easy going novv, dovvn- 
hill. We vvent to Pienocentras for 
supper, and then vvent home to 
dress for the evening.

T his morning General Nagevičius 
had phoned and offered us his sea
son ticket to attend the perfor
mance of the Lithuanian Drama, for 
the lašt performance of the season. 
Imagine our joy; to see the Lith
uanian Drama is something, būt to 

the 
ex-

PHYSICAL CULTURE BUJLDING 
ANI) STADIUM

TUESDAY — JUNE 14
The Physical Culture Building is 

ultra modernistic in architecture, I 
vvhite and imposing, tvvo storles in I 
heighth, vvith additional vvings of Į 
uneven height. An archvvay for 
the main gate, has tvvo tall tow- 
ers also of modernistic architecture, 
'.hat are quite artistic and attrac
tive. There are Severai gates into 
the stadium vvhere men are station- 
ed to take tickets. At one side of 
the main gate there’ is the box of- 
fice vvith several vvindovvs vvhere 
ickets ar.e sold.

We of course had no tickets, būt 
our friend Barbara Darlys, told one 
of the men at the gate that vve vvere 
.American vieitors, and the man 
smiled graciously and stepped aside 
that vve might pass, he called an 
usher vvho eseorted us to the grand 
otand, shovving us our seats. Of ' 
-ourse I realized that they all knovv 
Barbara Darlys, she is their idol, 1 
‘heir famous Opera Star and radio 
singer, so I vvas not too surprised 
when I discovered that vve vvere 
seated in the special box reserved 
for ministers and

The sports field
’.vas breath-taking 

I yond vvhat I ever 
I It vvas mammoth __  ______  „
see. A vvhite vvooden railing en- 
eircled the entire field and the grass 
!n the center of the field vvas green- 
er than green. The entire field 
vvas so neat and beautifully laid 
out, it could compare vvith the best 
I have ever seen in America. The 
‘racks for runners in athletic com- 
oet'tion vvas marked off in vvhite 
bands. In short it is a perfbct 
sports field in every respect.

There vvere thousands of child- 
~en massed in grouns, on the field 
oll ready to give their exhibitions, 
of athletics, folk songs and novel- 
i;es. Uniforms, of every descrip- 
tion, banners and flags waving in 
the breeze and beautiful national 
'ostumes — color everyvvhere, plūs 
a beautiful sunnv day and the col- 
ors of the costumes made it a sight 
?o behold. Loud speakers arranged 
*o that vhe voice of the announcer 
rs heard in every sęction of the 
field and grandstand.

The studentą and participants 
came here from all over Lithuania, 
itr vvas their dav to vie for the 
gloyy of their school. I vvas oyer- 
•ivved, I honed that evervone could 
be here vvith me to see this glprious 
event. I savv the Motuzas boys out 
there on the field adjusting their 
tri-pod and camera, getting ready 
to rųake films of the more interest
ing exhibitions and dancers.

The grandstands vvere full of in- 
numerable spectators, and around 
us vvere many people vvhom vve 
knevv. Among them vvas Mr. Mer
kys, the Ma.vor of Kaunas. I had 
met him on my first trip to Lith
uania, he vvas then the Governor 
of Klaipėda, and at a dinner I 3at 
next to him, at vvhich time he com- 
"limented me for my good Lith
uanian language, that was .some
thing I could never forget. He is 
a very handsome man. vvith a very 
charming smile, and attractive vvhite 
hair. He came over shortly, to 
greet Barbara and of course shook 
bands vvith us too. I told him we 
had met before, būt of course 1 
vvouldn’t expectc him to remember 
me, he did hovvever remember M r. 
K»rnhis.

The shovv vvas on, it was wou- 
derful, būt vvhen the folk dances 
started I felt just likę running up 
to join them. The music and the 
dancing is so beautiful and unusual, 
and quite different from anything 
in the vvorld. It is all original and 
unique, just Lithuanian alone. They 
danced, Blezdingėlė, Kubilas, Ke
purinė, šis-tas, and several others. 
vvhose narnės I did not get. Blez
dingėle is danced in couples vvith

DUOKIT * i ♦ * ♦

VVS Skyriaus Atskaita
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Clevelando skyriaus surengta
me Spalių 9-tos minėjime, ga
lutinė atskaita:

Pajamų
Išlaidų

$119.30 
$lll.r3 

pelno liko 8.27
Taip pat buvo surinkta au

kų Ginklų Fondui $50, toje su
moje ineira ir Aleko Banio pa
aukota $25.

Vajus Ginklų Fondui tęsis 
iki 1939 metų Vasario 16 d. ir 
tada visi pinigai bus pasiųsti į 
Lietuvą, Ginklų Fondui, per 
Lietuvos Konsulatą.

Prašome visų Lietuvių auko
ti tam kilniam tikslui. Aukas 
rinkti įgaliotas VVS. skyriaus 
pirmininkas Alekas Banys.

Komisija.

from the grand sta-

you can never be en

hovv very tired vve vvere. 
(Continued)

LITHUANIAN A C

city officals. 
before my eyes 
and avvay be- 

expected to see. 
and spacious to

—~

šit in the seats reserved for 
General and his vvife, adds an 
t ra „h rili.

I had heard much about 
Lithuanian drama, I had met __
knovvn several of thę members of 
this Drama, in fact many people 
in America remember Vaičkus (cal
led the father of Lithuanian Dra
mai vvho toured the Lithuanian col
onies in the United Statės a number 
of years ago vvith plays. (He has 
died since).. His co-star was Miss 
Tci džiulyte. Who does not remem
ber or štili knovv of Dzimdzi-Dzim- 
dzi, that came' to America in 1923, 
the leader of vvhich vvas Antanas 
Vanagaitis? Other members vvere, 
Juozas Olišauskas, ' ' 
and Mrs. Dikinis. 
sys Pilka.

Mr. Vanagaitis 
šauskas are štili 
tertainers in America, 
flock to . see and hear 
svs Pilka and Viktoras 
štili to, this day in the Lithuanian 
Draąia Theatre in Kaunas.

A s vve vvere preparing to go I 
yrąs vondering if 1 vvould see one 
of those vvhom I knevv perform. 
Thr title. ofr.the play, a comedy, vvas 
“šykštuolis’?. Lithuanian Drama and 
Opera is presented in the šame 
theater, the štate Theater.

The theater i s located on Laisves 
Alėja, in the “Miesto Sodnas”, that 
I a ready deseribed. I vvish I could 
describe it, būt it is of artistic and 
unusual design, though not moder- 
nistic, būt this theater vvas built 
before the modernistic era.

We entered the lobby, then to 
the foyer to the left vvhere vvę vvere 
directed to the chcck room. We 
’earned that you are not pernūtted 
to enter this theater vvith coats or 
hats. Then vve vvere ushered to 
our seats right in the front rovv. 
The theater is not very large, tho 
t is elaborately decorated, and typi- 

eally a Opera House vvith tiers of 
lodges, or boxes, and vvas filled to 
canacity.

The play vvas very good, and vve 
enjoyed it. The setting and cos- 
tumes vvere from the colonial period 
the kind that vvere vvorn in George 
Washington’s days; it vvas indeed 
beautiful, vvith povvdered wigs, and 
satins and laces. The actors were 
:ndeed professional. the entire per 
formance vvent off just likę any 
plav I had ever seen on the Ameri
can stage, except that it vvas all 
in Lithuanian, and I understood 
every vvord, the dietion of the ac
tors vvas perfect. I was especially 
thrilled because I recognized an 
old friend in the east, the leading 
man vvas Mr. Dineika. Betvveen 
acts vve vvent out into the foyer 
to see and meet our friends who

the 
and

Bikinis, Dinejka, 
Then came Sta-

and 
our

Oli-
en-

Juozas 
beloved 
and people 
them. Sta- 
Dineika are

Lašt VVednesday, Dec. 7th, the 
Lithuanian A.C. Inter-Lodge League 
basketball team retained their hold 
on first place by routing the strong 
Soca outfit, 33 to 23. The score 
does not pretend to shovv the su- 
nremacy of the Litts over their 
opponents in this particular game. 
Running up a lead of 22 to 11 at 
half time, the club team vvas con- 
tent to freeze the bąli in the sec
ond half. 
throvv 
uanian 
a t the 
to 5.

Būt, . . ______ _____
erged from the storm, they found 
that, the Litts had rung up 17 
points to their 2 before the half 
ended. Bill Obraitis led the team 
in scoring vvith 12 points vvhile 
Johnny Malokas pushed 8 markers 
through the meshes. Obraitis, vvho 
incidentally is National Lithuanian 
Foul Shooting Champion, poured 8 
straight fouls into the net vvithout 
a misa.

The club team dreve a byp 
past Wednesday būt next vveek 
to tanglc vvith the Pioneers, ue- 
fending chamus and trailing the 
Litts by a half game, for the league 
lead. What a thriller this should 
be and we urge all of you to see 
it. Some of you may recall the 
battles these teams had vvhen they 
met lašt year vvith our team com
ing in second best būt vve hope to 
«ee a different story this year. The 
schedule for the month follows:<—

Wed., Dec. 21 — Lithuanians 
Pioneers — 7:45 P.M.

Wed., Dec. 28 >— Lithuanians 
Buckeves — 7:45 P.M.

The club’s other team has 
teręd Class A of the Community 
Center League and played tvvo 
games lašt vveek. In ■ the first 
game they trounced the 1VPA team. 
45 to 25. ‘ This vvas a rout and no 
contests. The Litts led from start 
♦o finish. Joe Zebris and Ralpb 
Wise, veteran cagers, put on a vvhirl- 
wind performance besides fellows 
likę Jack Gregg, Joe Sadovvskas 
and Tony Pesky are no slacker ei- 
ther. In tho second game, the Litts 
held the Shaker Merchants vvho are 
believed to be the strongest team 
’n the league to a 33 to 29 score. 
Ry comparing scores, it looks as 
if these boys might also end at a 
top or close 
tvvo games 
vtarting this 
count in the 
dūle can be 
as they arrive late in the vveek būt 
vvatch for scores and highlights 
each vveek. Watch the daily pap-J 
ers for schedules of this team.
• BOWLING

Augie Norbert turned in the ser
ies of pin blasting performance of 
the year in the Lithuanian A.C. 
Bovvling League, lašt Sunday, at 
Coventry Recreation. He broke the 
'eague record for high 3 games 
vvith 268 - 178 - 233, a big 679 
series. Tvvo one-pin spares pre- 
vented a 300 score. His 268 game 
is second to none except Al Sa-

Hovvever, the Socas did 
a scare into the big Lith- 
rooting section as they led 
end of the first quarter, 9 Ibefore the Socas finally em-
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are 
de-

VK

VS.

cn-

top posit'on. These 
vvere exhibitions būt 
vveek all pames vvill 
standings. No sche- 
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Reg. Optician
HUETER 

M O N D S 
Rytiniame Krašte

Kalėdines Dovanas
♦

ŠILKINIAI
Kaklaraiščiai
ŠILKINIAI šilti
Kakliniai

2

KAS REIKALINGA

CEdar 0765
A. T.
I) I A

Žymiausia
Brangmenų Parduotuvė

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

8513 Superior Avenue

už l25
Į.00

GRAŽIOS Kojinės .
NOSINUKĖS ... už

raidėmis

.25c.
už 50c

su
PETNEŠOS Vyrams 

SAGTYS
. 48c

$ JĮ .00
Vilnonės Hockey kep. 48c
UNION Apatiniai .... 97c 

ir aukščiau
kožnu pirkiniu TA V IZ A I 
r ankščiau * 1 l

DIRŽAI ir
sutaikytas setas

[Ą V ĮZ Ą I Eagle Stamps su I
L7 1 IX/ \ 1 už 10 centu ir aukščiau — - - - 

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER 8 fflCH CO

molis’ 298 game some tveeks ago. 
Augie’s games led Pete Vitonis’ 
outfit to the biggest upset of the 
season in taking 3 games from AI 
Samolis’ leaders and dropping them 
into a first place tie vvith Bill Nor- 
bert’s squad vvho took 2 of 3 games 
from Stan Ilalaburda’s. Stan’s fel- 
lovvs are only one game behind the 
tvvo leaders and Vitonis’ bunch is 
coming up fast. Wow! What a 
race. Stan Halaburda took the run- 
ne.r-up honors 
3 games vvith 
573 series.

of the day for high
217 - 162 - 194, a

Dec. lPth at 8 p.m. 
holding its monthly 
urge all members to

• Monday, 
the club is 
meeting. We _____
attend this important meeting as 
the National Lithuanian Basketball 
Tournament here, the National Lith
uanian Bovvling Tournament and 
the opening of the club’s nevv club- 
rooms vvill be discussed. Let’s all 
be there. Non-members are also 
invitėd to attend; The meeting vvill 
he held at the Lithuanian Hali in 
the room beside the 8tuge, upstairs.

OvERKOTAI

Gatavi dėvėjimui
Fortn Fitting C-j f?
Raglan. O I WFavU

, Uolo jr ankščiau
MĖLYNI, RUDI, PILKI* Etc?

Siuvami sulyg ^9’50 
mieros “*

Brazis Bros
C I o t h e s

Pirkit tiesiog iš siuvėjo
3 KRAUTUVĖS

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

401 E. 156th Street 
Arti Waterloo Road.

Atdara vakarais •

THE STONEMAN CO.
Plumbing Supplie.s 

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

7110 Superior Avė.
Phone HEnderson 1759

že- 
už- 
ry-

SVETERIAI susegami 1.95 
užsimaunami, ir aukš. •*-

PAŽAMOS, flanelio $ 1 .00 
ir audeklinės, ir aukš.

GERI MARŠKINIAI $1.00 
balti ir spalvose * 

$1 ir aukščiau

DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKfiJIMU.

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

K R A U S E 
THEATRICAL COSTUMES

1025 Chester Avenue, viršuje 
CLEVELAND, OHIO

TEMYKIT I

Daniu Laboratorijos
Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos 

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver
DENTISTAS

7042 Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė
GLenvilI* 1950

I
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