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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

42.000,000 GAUNA SE
NATVĖS PENSIJOS AP
DRAUDĘ. Suv. Valstijo
se 42 milijonai darbininkų 
aprūpinti senatvės pensija 
ir 2,500,000 senų vyrų, mo
terų ir vaikų gauna fede
ralės valdžios pagalbą per 
valstijų iždus, būdami akli, 
kurti ir kitaip nesveiki.

Daugelyje valstijų jau 
mokama bedarbės apdrau- 
da. Iki Lapkričio 30, 1938 
m., apie 3,500,000 bedarbių 
gavo apie 368 milijonus do
larių bedarbės atlyginimo.

IS LIETUVOS
laikraščiu
RAšl TOJUI Vincui Krėvei- 

Mickevičiui, Lietuvos Universi
teto profesoriui, Latvijos uni
versitetas iškilmingai Įteikė 
savo garbės daktaro diplomą 
už nuopelnus Lietuvių tauto
sakai.

Didžioji šių dienų Klaipėdos statyba, šiame vaizde matoma šj rudeni baigti statyti didieji Respublikos Pedagoginio Instituto Kūno Kultūros Rū
mai. Lietuva pristatė ir tebestato visą eilę panašaus stiliaus puikių valdiškų Įstaigų Klaipėdoje ir tą miestą išaugino. (Vaizdas iš \ I)\ .)

MOKA BONUS. Scio, O. 
Scio - Ohio puodininkystės 
500 darbininkų švenčių lai
ku gavo $22,000 bonų.

Lietuva Derina savo San 
tikius su Vokietija

UKRAINIEČIAI TIKISI NEPRIKLAUSOMY
BĖS, IR IMS JĄ KAD IR IŠ HITLERIO

VOKIETIJOJE pritruko 
anglies, pačiame tik Berli- 
ne uždaryta 100 anglies 
pardavimo vietų. Biedno- 
ji klasė kenčia šalti, nega
lėdama gauti kuro.

I - - - - - - - - -I NUSIPJOVĖ RANKĄ. 
Minneapolis, Minn. — Mo
kyklos pečkurys pats nusi- 
pjovė savo ranką kuomet 

į ji įkliuvo Į anglį varančią 
z mašiną. Negalėdamas jos 

ištraukti, išsiėmė iš kiše- 
P^niaus peilį ir nupjovė.

-- ----------
g 1939 METAIS, sako, S. 

Tilstijose užeis ekonomi
nis atkiutimas ir biznių ir 
įarbų pakilimas.

Prie to, pranašaujama ir 
:mtų darbininkų streikų.

Naujasis Kongresas Sa
ko Leis 10 Bilijonų
Washington, Gr. 5 d. — 

Žinovai tikrina kad nauja
sis Kongresas, kuris pradės 
josėdžiauti 1939 metais, ir
gi skirs dideles sumas vi- 

>kiems darbams. Mano- 
kad bus išleista apie 10 

jonu dolarių./ ■--- :—
X FEDERALĖ valdžia ža
da skirti dar bilijoną dola
rių skolinimams gyvenamų 
namų statybai, taisymui ir 
moderninimui.

ŽUVO 7. Alabamoj lai
ke skraidymo, ore sprogo 
lėktuvas ir su juo žuvo 7 
karo lakūnai.

100 Užmušta. Rumanijo- 
je per Kalėdas traukinio 
nelaimėje užmušta virš 100 
pasažierių, daug sužeista.

¥ Y. »

MINISTRO PIRMININKO KUN.
PRANEŠIMAI SEIMUI

Kablegramas iš Kauno
Kaunas (Elta). — Gruo

džio 23 d. Ministras Pirmi
ninkas Kun. Mironas pada
rė pranešimą Seime, išdės
tydamas Vyriausybės pro
gramą. Kalbėdamas apie 
Lietuvos užsienio politiką 
jis pirmiausia kreipėsi i 
tautą ragindamas susitelk
ti apie Vyriausybę dabar
tiniu metu, kada nepalau
žiamas visos tautos pasi
ryžimas likti laisviems su- 

.daro tikriausią nepriklau
somybės garantiją.

Paskui ministras pirmi
ninkas pasisakė prieš glo
bą iš kitų valstybių pusės 
ir pabrėžė Lietuvos pastan
gas pagerinti savo santi- 
kius su kaimynais, tačiau 
pridėdamas kad šitos pa
stangos nereiškia neribotų 
nuolaidų politikos.

Pereidamas prie atskirų

ANGLIJOJE valdžia pa
siryžus aprūpinti visus pa
vienius gyvenamus namus 
prietaisais pasislėpti savo 
kieme žemėse atsitikime 
užpuolimo iš oro.

POPIEŽIUS Kūčių die
ną vėl sakė kalbą kritikuo
damas Italijos fašistus ir 
Vokietijos nazius dėl jų kė
limo pasaulinės suirutės.

PREZ. ROOSEVELT sa
kė savo Kalėdinę kalbą Į 
šalį per radio, žadėdamas 
pasauliui dirbti už visuoti
ną taiką ir stengtis panai
kinti visus karus.

MIRONO

Varšava, Gruodžio 21.— 
Lenkijos seime buvo iškel
ta Ukrainos autonomijos 
klausimas, bet atmestas.

Varšavoje išlipyta lape
liai raginanti krikščionis

klausimų jis 
netrukus bus 
utralumo įstatymas ir kač 
dabar jau pasirašytas pre
kybos susitarimas su Len-

Mironas taipgi išdėstė 
kontaktą su Vokietija dėl 
klausimų liečiančių Klaipė 
dą: iš šito pranešimo ma
tyti kad Vokietijos pagei
davimu Vyriausybe jau yra 
padarius daug didelių nuo
laidų ir yra Vokietijai pa
siūlius bendrai susitart 
dėl skubios procedūros in
terpretuoti Klaipėdos sta
tutą. Vienas Vyriausybės 
narys yra pasirengęs vyk
ti Į Berliną jeigu Vokiečių 
vyriausybė šią kelionę ras
tų esant naudinga galuti
niam išaiškinimui Lietu
vių-Vokiečių santikių.

Lietuvos Pasiuntinybė, 
Washington, 1). C,

prancšė 
priimtas

VOKIEČIAI VYKDO SAVO UKRAINOS 
ATSTEIGIMO PLANĄ

Londonas, Gruodžio 28.— 
Vokietija iki Vasario mė
nesio vidurio priversianti 
Lenkiją nusileisti Ukrainos 
klausime, sako žinios iš pa
tikėtinų šaltinių.

Hitlerio planai vykdyti 
savo diplomatinį užkaria
vimą nuo Baltijos iki Juo
dųjų jurų, sakoma, prives 
prie “išsprendimo” Ukrai
nos likimo apie tą laiką.

Pirm negu tas įvyks, ži
nios sako, Vokiečiai turė
sią inkorporuoti Klaipėdos 
kraštą, sustiprinti Vokiečių 
galybę Danzige, ir susitar
ti su Lietuva “taikiam ko- 
operavimui” su Vokietija, 
kuomi Lietuva ineisianti Į 
Vokiečių įtaką net be pasi
priešinimo.

Pastarų dienų Vokiečių 
sutartis su Prancūzija ne
kariauti suteikia Hitleriui 
laisvas rankas rytų Euro
poje. Taigi apie pabaigą 
Sausio ar vidurį Vasario 
Lenkija atsidursianti keb
lioje padėtyje, grąsinama 
politiškai ir militariškai. 
•. Tiesioginis Vokiečių įsi-

Kaunas, Gruodžio 28. — • 
United Press praneša se-1 4
kančiai: PremJeras Miro-( Kalėdinių reikme-

uz.ve^s ' nU iš Žydų krautuvių.

Praha. — Vokiečiams iš 
Berlino varant propagandai 
už Ukrainos nepriklauso- i 
npvbę,v įr pa-ruQ§us. agitato
rius, Vokiečius ir Ukrai
niečius, dirbti toje linkmė
je, Ukrainiečiai ėmė tikėtis 
kad gali būti Įsteigta jų 
nepriklausoma valstybe.

Ukrainiečiai išdalinti po, 
valdžia penkių valstybių, j 
pasiryžę griebtis kad ir na- i 
zių siūlomą pagalbą savo i 
valstybei Įsteigti.

Ukrainiečių yra 42,500,- 
000 žmonių ir 356,800 ket
virtainių mylių žemių plo
tas. 35 milijonus ir 290,000 
mylių ploto valdo Sovietų 
Rusija, 6 milijonus ir 55,000 
mylių ploto turi Lenkija, 
kitus turi pasiėmę Čekoslo
vakija ir Rumunija.

Didžiausi nuostoliai bu-

platesnio susipratimo už
mezgimui tarybas. Nau
jas Lietuvos ministras Bėr
imui Kazys Škirpa pradė-

tų Rusijai ir Lenkijai, ir 
tai iš dviejų atžvilgių: vie
nas, nuo jų butų atplėšta 
daug žemių ir atskirta mi
lijonai žmonių. Antra, ten 
įsigalėtų Vokiečiai, prisi
artinę prie pat Rusijos, o 
Lenkiją apsupę iš trijų pu
sių.

•
KŪNO KULTŪROS RŪMAI 

pradeda statyti Kaune didžiu
lę salę, kurioje tilps iki 15,000 
žmonių. Salė bus baigta sta
tyti ateinančių metų pavasari 
ir joje Įvyks Europos krepši
nio pirmenybių rungtynės. Be 
sportinių rungtynių, salė bus 
naudojama didesniems kongre
sams, organizacijų bei visuo
menės susirinkimams.

K lai- 
dide- 
Klai-

į jo pasitarimus i\ airiais abi
i 3<r?jsr Jiėc/<IiičlaiS rdikalcfišd’

čiai veikia ekonomiškai ir 
politiškai s k v e rbdamiesi, 
gelbėdami pinigiškai Len
kijos Ukrainiečius ir plės
dami propagandą jog bus 
geriau gyventi “didelėj au
tonominėj Ukrainų valsty
bėje”.

AMERIKOS VALSTY
BES SUSITARĖ

Lima, Peru, Gruodžio 23. 
Visų 21 Amerikos respub
likų konferencija gali aus 
priėjo susitarimo savitar
pinio santikiavimo plėti
mui ir gynimuisi jeigu bu
tų puolama kitų kontinen
tų militaristų.

Vokiečių agitatoriai dė
jo visas pastangas prie to 
neprileisti, ir Argentina 
buvo lyg pasišiaušus prieš 
tokia sutartį, bet ir ji su-

kišimas į Ukrainos reika- ; 
lūs dar neprinokęs. Vokie-

tokią sutartį, bet ir ji 
tiko ją pasirašyti.

Konferencija baigėsi 
26 d., pasirašant apie 
Įvairių rezoliucijų.

Suv. Valstijos tuomi

Gr.
130

sa-

Buvęs užsienių reikalų mi
nistras Lozoraitis Įgalioja
mas vykti į Berliną kitą 
mėnesį smulkesniems susi
tarimams.

Lietuvos Vyriausybė sa
vanoriai riša su nazių vy
riausybe savitarpinius rei
kalus, išvengimui įsimaišy
mo Voldemaro, kuriuo be 
abejo naziai gąsdina.

Vokiečiai norį užsitikrin
ti Lietuvos draugingumu 
atsitikime karo su Lenkija 
ar Rusija.

PRANCŪZIJA TIKISI 
ITALU PUOLIMO

Paryžius, Gruodžio 27.— 
Prancūzija pasiuntė kariš
kus laivus į savo Afrikos 
koloniją Somalilandą, kur 
tikisi kad Italai gali pulti 
ir užimti Prancūzų uostą 
DjibOuti, kuris randasi ne
toli Etiopijos, kurią pasi
jungė Italija.

Romoje fašistų spauda 
pradėjo kaltinti Prancūzi
ją už trukdymą Britanijai 
gelbėti sutaikyti Italiją su 
Prancūzija, išpildant Italų 
reikalavimus.

Pastarų dienų praneši
mais remiantis, Italų rei
kalavimai Prancūzijai nė
ra dideli, tačiau tai vis sie
kimas savo užsispyrimų, 
kuriuos nusilpninta Pran
cūzija gal ir turės išpil- 
dvti.

TARP VOKIETIJOS ir 
Suv. Valstijų kilo savo rū
šies kivirčiai pereitą savai
tę. kuomet Vokietijos val
džia pasijuto “įžeista” dėl 
Suv. Valstijų vidaus reika
lų sekretoriaus Ickes kal
bos prieš nazius. Vokiečiai 
reikalavo Ameriką “atsi
prašyti”, bet ši atsisakė.

vo darbo su Pietų Ameri- Iš sumažintos čekoslova-
Nuo dabar Rijos Įsakyta pasišalinti 14 
sutartis su ■ tūkstančių Žydų, kurie ten 

šfijimįs. į atvyko iš
••.■■■■ Z ■ . .'"1_____

ka nebaigia, 
p ra vanias 
pask\-om£s

GEN. FRANCO LAI
MI PRIEŠ LOJA- 

LISTUS

i Čekoslovakijos vyriausybei 
! savo protestus, reikalau- 
i jant kad čekoslnvak’ioie 
nebūtų leidžiama jokio Uk
rainos nepriklausom y b ė s 
kūrimui veikimo. Čekoslo
vakija patikrino kad tas 
nebus leista.

Rusija tariasi su Ruma- 
i nija ir Lenki ja neužsileisti 
i tokiam nazių užsimojimui.

Rusija taip pat įteikė 
, Prancūzijai paklausimą dėl 
jos atsinešimo Į Vokiečių 
planus atsteigti ir užvaldy
ti Ukrainą. Rusija turi su 
Prancūzija sutartį viena 
kitą ginti.

Paryžiuje .taipgi darbuo
jasi ir patys iš Rusijos pa
bėgusieji “baltieji” Rusai, 
kurie nepritaria Hitlerio 
planams.

Į

LAIVŲ JUDĖJIMAS 
pėdos uoste šymet buvo 
iis. Pernai ištisą metą Į 
pėdos uostą Įplaukė 1414 lai
vų, tai buvo uosto rekordas, 
šymet jau Lapkričio 27 d. i 
uostą Įplaukė 1414-tag laivas. 
7'"'1 Zy; >(.) p,.,.
nietttš i uostą Įplauks laivų žy- 

, miai daugiau negu 1937 m.
•

KAUNE Įvyko malūnininkų 
, suvažiavimas, kuriame dalyva- 
i vo 100 malūnų savininkų. Ma- 
I lunininkai nusiskundė kad pas- 
tavais laikais kai kuriose vie
tose Įsisteigė perdaug malūnų, 

! kurie veda tarpusavio nesvei
ką konkurenciją. Maluninin- 

vyriausybei momo-kai ruošia 
randumą.

PER ŠVENTES ŽUVO 
APIE 500 ŽMONIŲ

Hendaye, Gruodžio 28.— 
Sukilėlių armijos, pradėju
sios veržimąsi į Kataloni- 
ją, visais frontais 75 my
lių ilgio linijoje tarp Ri? 
baroja ir Tremp, prie Eb
ro upės, laimi.

Per šešias dienas žygia
vimo pirmyn link Tarrago- 
nos ir Barcelonos, užėmė 
apie 500 ketvirtainių mylių 
ploto, apie 20 miestelių, ei
lę kaimų ir 7,000 nelaisvių.

Pereitą savaitę buvo ki
lę nesusipratimų sukilėlių 
eilėse. Sakoma pakarta 45 
Italai kareiviai.

Per dvi dienas Kalėdų 
I švenčių Suv. Valstijose ne- 
' laiminguose atsitikimuose, 
daugiausia 
mėse, žuvo 
nių.

trafiko nelai- 
arti 500 žmo

ŠUNADVOKAČIAI 
karo stovį, į Kau- 

, ną sugryžo 18 šunadvokačių, 
Į kurie buvo ištremti i Įvairias 
! Lietuvos vietas. Gryžę šunad- 
Į vokačiai vėl pradėjo verstis 
! savo amatu ir medžioti klijen- 
, tus. Rūpinamasi Įvesti griež
tos kalėjimo bausmės už šun- 
advokatavimą.

GRYŽO
Panaikinus 

sugryžo

NUŽUDĖ SAVO VYRĄ. Iš 
Švėkšnos praneša kad ten ūki
ninkė Šlajiene nužudė savo vy
rą. Kartu su Šlajiene suimtas 
ir kažkoks Paulauskas, šlajys 
mirė Klaipėdos ligoninėje.

JAPONIJA savo karo su 
Kinais metu prarado virš 
pusę milijono savo vyrų, 
ir nupuldė savo žmonių li
pą toliau kariauti.

JAPONIJA jau siūlo Ki
nijai karo paliaubas, tačiau! 
išlygos tuo tarpu Kinams i 
neprieinamos.

MIRĖ Zona Gale. 65 m., 
pasižymėjus rašytoja, kuri 
aprašinėjo mažų miestelių 
ir provincijos Amerikonų! 
gyvenimą. •

SUV. VALSTIJOS pasi- 
ryžusios įsigyti 13,000 ka
riškų lėktuvų. Taipgi kal
ba apie pravedimą progra
mo išlavinimui 20,000 .jau
nuolių civiliniais lakūnais.

Nekurie spėjikai skelbia 
kad S. Valstijoms Ral pri-

LIETUVOS ekonominių or
ganizacijų atstovai Maskvoje 
jau susitarė su Sovietų Įstai
gom ir jos pirks 1939 metais 
iš Lietuvos bekonų už 10 mili
jonų litų, o kitų žemės ūkio 
produktų už 5 milijonus litų.

•
GERESNIŲAR REIKIA 

ĮRODYMŲ!
• VILNIUS, 

Nesenai jvykusįna® 
rinkimuose £

Gruodžio 20. — 
savival

dybių rinkimuose Švenčionių 
apskrities 18 seniūnijų tarybi- 
ninkais bei padėjėjais išrinkti 

sieis kariauti mi Japonija j 159 Lietuviai, Gudų, Rusų, žy- 
1939 metais. \ du ir Lenkų /kartu tik 68.

__ . .... ' -i

DARBO RŪMAI susitarė su 
Valstybės Teatro vadovybe 
kad darbininku ekskursijoms 
kuriose dalyvaus nemažiau 36 
žmonės butų duodami bilietai 
i teatrą puse kainos. Didesnės 
Kauno Įmones jau rengia dar
bininkų ekskursijų 
lankymui Lietuvos 
operos perstatymų.

sąrašus
Valstybės

LenkijosKAUNE lankėsi
' švietimo ministras Swietoslow- 
skis. Priėmime Lenkų pasiun
tinybėje dalyvavo keli Lietu
vos švietimo atstovai.

I *•
PER LAPKRIČIO mėnesį iŠ 

Klaipėdos krašto bankų perkel
ta į Didžiosios Lietuvos ban
kus, daugiausia j Kauną, apie 
20 milijonų litų indėlių. Iš 
Klaipėdos krašto bankų išimta 

į jau per 30 milijonų indėlių.
Ryšium s-u tuo kelios Klaipėdos 
kredito įstaigos atsidūrė finan- 

I siutuose sunkumuose.
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PITTSBURGH
i

Lietuviai Jaunuoliai 
Tveria Orkestrą

LIETUVIS NUŠOVĖ 
SAVO ŽMONOS 

VILIOTOJA

įsusipratimai Pietų Amerikos Lieluviii Tarps!
Atkakli Kova Tęsiasi Kelintas Metas, be Jokios Matomos Išvados

*-  ............ .............. —---------—-     u—. 

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Naujai susitvėrusiai Lietu
vių Jaunimo dramos grupei 
reikalinga orkestrui muzikali- 
nių instrumentų. Turintieji ne
reikalingus vartotus muzika- 
linius instrumentus, arba no
rintieji prisidėti prie draugi
jos orkestro arba choro, prašo
mi tuojau atsišaukti į Bronių 
G. Jakentą, 2123 Tustin st.

Jaunimo draugija nori suda
ryti savo orkestrą ir chorą, 
bet dėl pinigų stokos negali 
nekuriems nariams Įgyti nau
jų instrumentų, todėl atsišau
kia į Pittsburgho Lietuvius.

Komisija.

SHENANDOAH, Pa. — An
trą Kalėdų dieną, Lietuvis Vin
cas Masaitis, 39 metų, kaip 
praneša policija, nušovė tūlą 
svetimtautį, Roy Jonės, 42 me
tų, už tai kad jis perdaug gre
tinosi prie jo žmonos ir buvo 
ją paviliojęs. Suimtas, jis po
licijai sakė kad Jonės ir jo 
žmona palaikė perdaug arti
mus santikius.

šovimas atlikta gatvėje vi- 
durmiestyje, kuomet Jonės va
žiuodamas automobiliu sustojo 
ties kryžgatve. Masaitis jį 
šovė iš apie 10 pėdų atstumo, 
paskiau nubėgo surasti polici
ninką. Negalėdamas surasti 
policininko, Masaitis sugr.vžo 
prie peršauto Jonės. Radęs jį 
dar gyvą, dar kartą šovė į jį, 
paleisdamas kulką į galvą.

Masaitis pasakė policijai vė
liau kad jis. pirmiau užsiėmė 
gyvasties apdraudos darbu, bet 
trys metai kaip to darbo nete
ko, nes negalėjo sukaupti savo 
mintis į darbą, kuomet pradė
jo 
su 
vo

Naujoje Argentinos Lietuvių 
išeivijoje tęsiasi visokiausios 
srovinės tąsynės ii* nesutiki
mai. Vienas iš ypatingiausių 
nemalonumų kurie iš ten atei
na yra nuolatiniai tautinio lai- 

i kraščio, “Pietų Amerikos Ži- 
I nių”, atakavimai Buenos Aires 
gyvenančio Lietuvos įgalioto 
ministro, p. Aukštuolio.

Kas ten tokio yra, pilnai ne
aišku. Keista kad tas laikraš
tis, kuris vadinasi “tautiškos 
minties savaitraštis“, negali 
sugyventi su Lietuvos tautinės 
vyriausybės atstovu.

Laikraštis prikiša p. 
trui 
prieš 
vius, 
prieš

Desetkas Užmušta
PTTTSBURGH. — Per Kalė

dų dvi dienas Pittsburgho sri
tyje automobilių nelaimėse žu
vo desėtkas žmonių, 26 kiti su
žeista. Nelaimės ištiko dau
giausia dėl parsto, slidaus oro.

Suv. Valstijose Lietuvos at
stovai laikosi bešališkai ir tik 
bendruose reikaluose dirba ir 
su ta ir su ta musų srove, ir 
kartais sukviečia visas į krūvą. 
Bet jeigu butų vienpusiavimas, 
ir tautininkų spauda ir veikė
jai dėl to trukšmautų, kabinė
tųsi prie atstovų, kas galėtų 
pasakyti jiems nesėbrauti su 
kairiaisiais, kurie aiškiai žinom 
yra nusistatę ir dirba prieš 
viską kas Lietuviams brangu.

Taigi, kas iš Lietuvos nuties 
savo ranką į Pietų Ameriką ir 
ten dalykus pertvarkys? Ko 
turėtų klausyti, jeigu ir norė
tų padėtį gerinti: ar savo mi
nistro, ar tų kurie jaučiasi jo 
paneigti ir plačiai ir atvirai 
skelbia apie* jo darbus, kurie 
mums, ištolo žiūrint, irgi 
rodo ne taip dirbami kaip 
retų būti. ;

žinant kaip tokia padėtis
kenksminga išeivijai, norėčiau 
kad ji kaip nors butų pataisy
ta. K. S. Karpius.

MONTREAL
KANADA

lau-

metus, o 
tik paša- 
paprasta 
šalta sa-

JAU MIR£ 2900 LIE
TUVIŲ

Skyrius 
1937 m. 
tų kurie 
1936 m.

Jono pa

iš- 
tu-

susekti jo žmonos santikius 
Jonės. Jonės taip pat bu- 
apdraudos agentas.

Stoka Šelpimui Pinigų
HARRISBURG, Pa. — Nau

jai išrinktas Pennsylvania gu
bernatorius James su pradžia 
metų užima valstijos valdžios 
vadovybę su 37 milijonais do- 
larių deficito valstijos biednų 
žmonių šelpimo fonde.

DAYTON.OHIO

Degtines Pirkimas 
Sumažėjo

HARRISBURG, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijos degtinės 
monopolio vadovybė praneša 
kad šymet' 580 valstijos par- 
dnshjvių degtinės bus išpirk
ta už apie 6 
mažiau negu 
metą išpirkta 
jonų dolarių.

Degtinės pirkimo mažėjimą 
jie teisina “žmonių atsidžiau- 
gimu”, nes smarkus pirkimas 
buvo tuoj kaip tik prohibicija 
buvo atmesta ir degtinė pra
dėta naujai parduoti.

milijonus dolatfii 
pernai. Pereitą 
už apie 80 mili-

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias

goriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75.

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N, Y.

Už .$3 metuose pralinksminsi? 
visą kaimą — išrašykit Dirvį 

saviškiams į Lietuva.

VIRDIENĖ Domicėlė (Astrau
skaitė), pusamžė, mirė Gr. 
16, Chicagoje. — Kretingos 
ap., Plungės par., Lieplau
kės k. Amerikoje išgyveno
28 metus.

VIERAITIENĖ Margarieta, 66 
metų, mirė Gruodžio 16 d., 
Chicagoje. — Gimus Mari
jampolėj. Amerikoje išgy
veno 25 m.

KAUPIENĖ Elzbieta (Šimkai- 
tė), 46 metų, mirė Gruodžio 
16, Chicagoje. — Šiaulių ap. 
Vaiguvos par., Kilonių km. 
Amerikoj išgyveno 26 m.

APULSKIS Juozas, mirė Gr. 
16, Chicagoje.

RASIMAS Bernardas, mirė 16 
Gruodžio, Chicagoje, užmuš
tas automobiliu einant į dar
bą. — Alytaus ap., Metelių 
miestelio. Amerikoj išgyve
no 33 metus.

BALTIKAUSKAS Pranas, • pu
sės amžiaus, mirė Gruoažio 
14, Chicagoje .— Šilalės m. 
Amerikoje išgyveno 33 m.

KRASNICKAS Simas, mirė 6 
Gruodžio, Pittsburgh. Pa.

DELTUVA Juozas, 48 metų, 
mirė Lapkričio 25, Detroit, 
Mich.

Januškienė Ona, 47 metų, mi
rė Gruodžio 19, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Pajūrio par. 
ir k. Amerikoje išgyveno
29 metus.

TA MOŠA US KAITĖ Barbora, 
32 metų, mirė Gruodžio 19, 
Chicagoje. — Gimus New- 
ark, N. J.

POCIUS Vladas, pusamžis, mi
rė Gruodžio 19, Chicagoje.— 
Panevėžio par., Nausėdų k. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

SKUDRIENĖ Ona, 37 m., mi
rė Gruodžio 14, So. Boston, 
Mass.

KATKEVIČIUS Juozas, 80 m. 
mirė Gruodžio 20, Richmond 
Hill, N. Y.

MEDELIS Baltrus, 65 
rė Gr. 18, Brooklyn,

. NAUDŽIENĖ Ona, 45 
rė Gr. 17, Brooklyn,

Į GALINIS Juozas, 21 m., mirė 
Gruodžio 18, Erackville, Pa.

MITRIKIENĖ M., mirė Lapk. 
mėn., Scorce, Mich.

ŽIUGŽDIENĖ Ona, mirė Gr. 
, mėn., New Philadelphia, Pa.

Nuo įvedimo Šio mirusių pa
žymėjimo skyriaus Dirvoje, iki 
šiol jau tilpo 2900 mirusių iš
eivių Lietuvių vardų, 
įvestas Vasario mėn. 
Vardai pradėjo tilpti 
mirė Lapkričio mėn.
JASIALIONIENĖ Teklė (žio- 

gaitė), mirė Lapk. 24, Det
roit, Mich.

LAPINSKAS Kazys, 54 metų, 
mirė Lapkričio 25, Detroit, 
Mich.

ŽUKAUSKIENĖ Ona, 42 m., 
mirė Gruodžio 10, Waterbu- 
ry, Conn.

SINKEVIČIUS
Gruodžio 18,
— Seinų ap„

minis- 
daugybę nusikaltimų ir 
Pietų Amerikos Lietu- 

ir prieš musų tautą, ir 
Lietuvos vyriausybę.

Jam primetama atviras san- 
tikiavimas su žinomais komu
nistais, kurie dirba prieš-Lie- 
tuvišką darbą; kiršinimas vie
nų Lietuvių prieš kitus. Laik- 

i rastis tikrina kad p. Aukštuo- 
; lis nesirūpina Lietuvos bizniu, 
i kad trukdo Lietuvių radio pro- 
; gramui, kad kenkia Lietuviš- 
■ kai propagandai, Lietuvos fil
mų rodymui, kad “prikėlė iš 
grabo Lietuvius komunistus“, 

1 ir tt. ir tt.
Prieš p. Aukštuolį bruzda ne 

tik tautininkai bet ir katali
kai.

Kiek yra žinoma, Argentino
je ir Brazilijoje tūli Lietuvių 
laikraščiai remiami DULR pi
nigais iš Kauno, ten palaiko
mos Lietuviškos mokyklos ir 
kurios nors Lietuvių organiza
cijos. Gal būt, p. Aukštuolio 
patarimu, ta pagalba nueina 
ne tiems asmenims kurie tik- 
'rai verti pagalbos, bet tiems 
kurie kokia nors pažintimi ar 
savo sukrurnu moka prie jo 
prisigretinti ir naudotis ta pa
galba. Mums žinoma kad Pietų 
Amerikon yra išbėgusių viso- 

; kių net prasikaltėlių, kuriems 
: Kaune ar visoje Lietuvoje ne
buvo vietos. Jie, būdami ga
bus ir apsukrus, be abejo, ten 

į moka pasinaudoti Lietuvos tei- 
I kiama pagalba.

Gali būti kad ir ne prasikal
tėliai, o taip politiškai prieš 
Lietuvos vyriausybę nusistatę 
asmenys, lysdami prie minis
tro. įgauna jo simpatijas ir 
taip išnaudoja Lietuvą, kurią 
jie gal būt nusmerkė.

Kaš nors negero tame visa
me yra, ir kas nors turėtų pa
dėtį pataisyti. Taip tęsiasi jau 
arti trys metai. .

Kodėl p. Aukštuoliui reika-!kęs Klemensas Jura.
i linga kęsti tie jam daromi už- ^J’vena *^ao Paulo, Lrazi- 
I ĮI
i

yra

i

TRUMPOS
ŽINIOS

(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

I

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuvių šv. Kryžiaus para

pija rengia linksmą pramogą 
naujų metų dienoje, sekmadie
nio vakare parapijos salėje. To 
parengimo tikslas yra pagerbti 
dabartinį parapijos kleboną 
Kun. Leoną Praspaliauską, jo 
čia trijų metų klebonavimo su
kaktuvėms.

Nesenai čia rodyti Lietuvos 
paveikslai, filmininko Januške
vičiaus, paliko gerą įspūdį vi
suose kurie tas filmas mate. 
Vietiniai, J. Stanevičius ir V. 
Juškevičius, sako kad tokius 
puikius Lietuvos. paveikslus 
reikėtų rodyti vidurmiesčio 
teatre, kur atsilankytų daug ir 
svetimtaučių pažiūrėti, duotų 
daugiau pelno ir rodytojui ir 
sykiu butų išgarsinimas Lietu
vos kitų tautų žmonių tarpe.

Graži nauja filmą, dar spal
vuota, vardu “Svveethearts”, 
pradeda rodyti Loews teatre, 
Gruodžio 29 d., ir tęsis per sa
vaitę laiko ar ilgiau, šioje 
filmoje vadovaujamas roles tu
ri pagarsėję artistai-daininin- 
kai Jeanette MacDonald ir 
Nelson Eddy. Patartina ir i 
Lietuviams matyti šią filmą, Į 
kurie mėgstate puikų dainavi
mą. vaidinimą ir muziką. J

Daytone, su federalės vai- j 
džios pinigų pagalba, bus sta
tydinama 200 pigia nuoma gy
venamų namų. Tam tikslui 
jau nupirkta 26 akrai žemės 
vakariniame miesto krašte, už 
$31,000. Namų pastatymui pa
skirta milijonas dolarių. Tai 
yra vienas iš dviejų tokių pro
jektų kurie bus pravesti Day
tone. D. Rep.

I

• CHICAGO, III. — Chicagos
Lietuvių veikėjui Juozui Mic- 

keliunui pagerbti rengia ban
ketą Sausio 18 d. Ta proga 
jam bus įteikta šaulių žvaigž
dės ženklas. Mickeliunas per
eitą vasarą lankėsi Lietuvoje.
• CHICAGO, III. —’ Praeitą 

vasarą lankęsis Lietuvoje
Pirmyn Choras, šiomis dieno
mis išvyksta į Toronto, Kana
doje, kur duos koncertą Sau
sio 1 d.
• BUENOS eMRES, , Argenti

na. — Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas 
Adv. R. Skipitis Lapkričio pa
baigoje iŠ Buenos Aires išvy
ko į Montevideo, kur išbuvo ke
letą dienų. Gruodžio pradžio
je jis vyko į Argentinos pro
vinciją Comodoro Rivadavia, 
kur gyvena daug Lietuvių, at
vykusių dar prieš didyjį karą. 
Iš ten, per Buenos Aires ir 
Santos gryš į Lietuvą, pakeliui 
užsukdamas ir į Braziliją.
• BRAZILIJOJ ir Argentinoj 

yra keletas Lietuvių poetų,
kurie savo kūryba yra pažys
tami tenaitiniams laikraščių 
skaitytojams. Vienas jų, V. 
Atkočiūnas, nesenai tragingai 
mirė. Kiti žymesni Lietuviai 
poetai yra šie: Antanas Vliū
tis (Argentinoje), Simas Bak
šys, Kostas činčikas, Jelinskai- 
tis ir nesenai iš Lietuvos atvy- 

Šie ke-

<

Iš MUSŲ VEIKIMO
Artinantis šv. Kalėdoms 

kėme svečio kunigo M. C. Nor
kūno iš Chicagos atvažiuojant 
į Lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčią išklausyti išpažintį.

Baigiam senus 
sniego kaip ir nėra,
lę, slidu. Montreale 
kaip daug sniego ir 
kvti kad gera žiema.

š. Kazimiero ir š.
šalpinė Draugija sudarė trečią 
skyrių, į kurį jau įsirašė ne
mažai jaunuomenės, vaikinų, 
merginų ii* jaunesnių moterų. 
Jaunesnieji nariai ir narės dar
buojasi draugijos labui. Lap
kričio 13 d. buvo surengę gra
žią vakarienę Vytauto Klube, 
draugijai padarė virš $50 pel
no.

Tie patys draugijos veikėjai 
rengia koncertą Sausio 8 die
ną, 2161 Ste Catarine St., Vy
tauto Klube; pradžia 7 vai. 
vakare. Bus suvaidinta isto
rinis veikalas. M. Masnickas 
pažadėjo tą vakarą užfundyti 
bačką alaus atsilankiusiai pub
likai.

Sausio 8 d. bus šv. Kazimie
ro ir šv, Jono draugijos meti
nis mitingas, bus rinkimas ne
kuriu valdybos narių ir balsa
vimai naujos pertaisytos' kon
stitucijos. ši draugija gerai 
gyvuoja, jau 33 metų senumo. 
Kviečiami ir nauji nariai rašy-i 
tis Į ją. Montrealietis..

Antanas, mirė 
Plymouth, Pa. 
šventažerio v.

BUBELIENĖ Ona, 41 metų,
mirė Gruodžio 6, Brooklyn, 
N. Y.

VASILIAUSKAS Kazys, 
metų, mirė Gruodžio 8 
Brooklyn, N. Y.

ŠEŠTAKAUSKAS Jonas,
metų, mirė Gruodžio 6, New 
Britain, Conn.

STEPULIAVIčIUS Jonas, 34 
metų, mirė Gruodžio 8, New 
Britain, Conn.

65
d.,

30

Linkime Laimingų Naujų Metų!

GDYNIA-AMERICA LINE

IT

Sveikiname su Kalėdų šventėmis

metimai, jeigu jis skirtas bū
ti tik Lietuvos įgaliotu minis
tru Pietų Amerikai? Kodėl jis 
ma? iosi tarp ten besivaržančių 
iš Lietuvos suvažiavusių įsi
karščiavusių skirtingų pažiūrų 
vyrukų, ir vienus proteguoja, 

• kitus paneigia?
Kode! tie prie jo kabinasi ir 

jį spaudoje puldinėja jeigu jis 
atlieka savo pareigas kaip rei
kia ? Kodėl 
prie jo jeigu 
ko bendro su 
vos ministru?

Ten lankosi 
jos Užsienio Lietuviams Remti 

, pirmininkas. Ar jis pasirupi- 
l no padėtį pataisyti, ar paklau
sė tų kurie gabiau moka kalbė
ti, ir paliko viską po senovei, 
nors jie dirba kenksmingą tau
tai darbą?

Jeigu p. Skipitis padėtį pali
ko po senovei, ar ne laikas bu
tų kam nors iš Lietuvos įsikiš
ti ir dalykus pertvarkyti?

Tiesa, sunku butų tas pa- 
daryti, kaip ir pas mus, šiau
rinėje Amerikoje, jeigu pana-j 
ši padėtis susidarytų: jeigu! 
musų ministras hrba konsulai! 
laikytų “vieną ranką’’ su socia
listais ar komunistais ir viso
mis pusėmis tik neigtų ir igno
ruotų tautinę srovę ir jos vei
kėjus, kas galėtų ką nors da
ryti tame -atvejfuje?

Ii jo j.
• NEW YORK. — Cohimbia 

Universiteto futbolo koman
dos kapitonu sekantiems me
tams išrinktas Lietuvis V. 
Stulgaitis, kuris šymet gerai 
pasižymėjo savo universiteto 

! futbolo žaidimuose prieš kitų 
I universitetų futbolininkus. V. 
Stulgaitis kilęs iš Wilkes-Bar- 
rę, Pa., kur jo tėvas yra Lie
tuvių parapijos vargonininkas.

jiems kabinėtis 
jie neturi nie- 
juo kaip Lietu-'

p. Skipitis, Dr
B.Gruodžio 13 d. apsivedė

Beleckienė su J. česiiu iš Can- 
field, Ohio, įžymiu pasiturin
čiu biznierium Lietuviu, ves
tuvės buvo naminio pobūdžio. 
Po vestuvių, jaunavedžiai iš
važiavo į Ch'icagą aplankyti 
p. Beleckienės - česlienės gimi
nesnes. Iš ten žada važiuoti į 
pietines valstijas. Kelionėje 
užtruks tūlą laiką. Laimingos 
kloties jų gyvenime.

, Dirvos skaitytojas J. Novic- 
: kis su savo sunum pristato pie- 
' ną Lietuviams į namus. Visi 
! patenkinti jų geru patarnavi- 
I mu. Kurie dar perkate pieną 
' iš svetimų, imkit nuo savo Lie- 
' tuvių. Remdami savuosius už- ( 
tikrinsi! Lietiniams darbus, o 
gausite produktą tokį pat ge
rą kaip visur, ir patarnavimą 
neblogesni-.už kitų. Kainas.

1SKUDRIENĖ Ona, 37 metų, 
mirė Gruodžio 14 d., South 
Boston, Mass., kur buvo ir 
gimus.

APONAITIENĖ Ona, 67 metų, 
mirė Lapkr. 23, AVestville, 
III. — Nuo Marijampolės.

ŽUKAUSKIENĖ Ona, 42 me
tu, mirė Gruodžio 10, Brook
lyn, N. Y.

RUGIENIUS Katrė. 71 metų, 
mirė Gruodžio 12, Hunting- 
ton, L. I. N. Y.

ŽILIS Jonas, 40 metų, mirė 16 
Gruodžio, Chicagoje.

RASIMAS Bernardas, užmuš
tas automobilio Gruodžio 16, 
Chicagoje.

RASTIS Jonas, 50 metų, mirė 
Gruodžio
Raseinių 
Serbentų

BEINARIS
mirė Gruodžio 17, Chicago
je. — Tauragės a p., Pašal- 
tunos par., Eimontų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 m.

TAS DAR RANDAMA 
IR AMERIKOJE

šią vasarą, Holly-voodo fil
mų gamintojų grupė nuvyko į 
vieną mažą Missouri miestelį1 
daryti jų filmai reikalingų sce
nų.

Hollywoodo svečių suvažiavo 
į tą miestelį tiek kad pasidarė! 
visu trečdaliu daugiau žmonių. 
Miestelio gyventojai turėjo pui
kia progą pasipinigauti, nes 
tokiu tikslu atvykę artistai ir 
darbininkai neatsižiuri į kaš
tus. Kur tik jie nuvažiuoja, 
žmonės pakelia kainas savo vi
sokioms reikmenims, valgiui ir 
kambariams.

Tačiau to Missouri miestelio 
gyventojai priėmė filmų sve
čius kaip savo svečius: už kam-1 
barius atsisakė imti užmokės-' 
tį, ir už visokį patarnavimą ko- į 
kio tik iš jų prašė, nepriėmė 
pinigus, nors mielai Suteikė vi-L 
šokį pasitarnavimą ir pagalbą.;

Tai netikėtas atsitikimas šių 
dienų Amerikoje. Miestuose. 
ir net miesteliuose nieko ne-l 
gausi jeigu neužmokėti,, vaikas! 
dėl tavęs piršto nepajudins jei j. 
neduosi jam pinigų.

Dar panašiai yra Lietuvoje, į 
kur žmonės nesugadinti: ten : 
ir svečią priims, ir vaišins, ir1: 
atlyginimo nepriims. Pasitar- : 
naus tau visomis pastangomis, ■ 

to turi ■ 
R- IĮ

rūpinsis apie tave ir iš 
sau malonumą.

i
i •SUV. VALSTIJOS
27 karus, pradedant su 
Revoliuciniu už atsiliuosavimąį 
ir baigiant Pasauliniu Karu.

I
• ŠEŠKAI yra naudingi žmo

nijai savu budu: jie išnaikinai 
tūkstančius vabalukų kurie Sdai 
alfalfa ir kitur pašarus.

i
♦ MIŠKŲ GAISRŲ S. Vals

tijose kasmet esti po apie! 
4700, kuriuose išdega tūkstan
čiai ha.' miško.

turėjo
savo

i
i

* RCuMATŠKt

ŽKAUSMAI MANE STAKIAI I 
. PROTO VARO. At NE TURI Tt I 

| Kokių vaistų,
. jįBĮk KA0 MAN I

i. :J"11
Mn ZL ■■■

pi RrttDUOOU PAUrtAU • » 
miN-trPtLLtRio.^Gu ar
VAtSTV.&blKANKlNANTltMS 
KtUMAT/MO JKAUy-UUS. 
TCWS PUIKUS MAISTAS. ,

Į M0 IR AŠ PATS JI 
NAUDOJU. ' '

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir ;
Mcu* visame t tiftttfI kitur mėgs “Dirvą“ — tik iš- 

Į rašykit ją jiems: $3 metams į.

18, Chicagoje. — 
ap., Kalnujų par., 
k.
Juozas, pusamžis,

m., 
N.
m., 
N.

mi- 
Y.
mi- 
Y.

Importuotos iš Lietuvos — Tikros

TREJOS-DEVYNERIOS
GARSUS IR LIETUVIAMS ŽINOMAS VAISTAS

Įsigykit sau pakelį tuojau.

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

Kaina 25c. I kitus miestus 30c

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland. Ohio

^miiiiiiiiiiiifiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
s APDRAUDOS REIKALE

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. TodeV 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-moriusj.

P. P. MULIOEIS
\ ienatinč Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 _

iiKiiiiiiiii iiiiiiiin iimiiiiinitMi iiiiiiiiuiiiiiiiiii iBiriiiiiiiiii 11111111111111111111 itiiiiif:

pa- 
vi- 

pir-
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X

m 8Nikodemas A. VVilkelis I
-L*

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. . ENdicott 2313
N. A. Wl ERELIS JURGIS ARBUCKAS

Sariūinkas Vedėjas
B
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Nauji Lietuvos Kabineto Nariai Kelione po Musų Lietuvą
Gruodžio 5 d. Įvyko žymus Lietuvos Vyriausybės persitvarkymas: i 

Ministro Pirmininko VI. Mirono sudarytą ir Respublikos Prezidento pa
tvirtintą Ministrų darybą inėjo penki nauji ministrai.

Čia paduodame keletą biografijos bruožų apie tris ministrus.

UŽSIENIŲ REIKALŲ MI
NISTRAS

(KRAŠTO APSAUGOS MINIS TEISINGUMO MINISTRAS

Juozas Urbšys
Naujasis užsienių reikalų 

ministras Juozas Urbšys yra 
gimęs Vasario 29 d. 1896 m., 
šateiniuose, Kėdainių apsk.

1917 m. baigęs čugujevo ka
ro. mokyklą, Lietuvai kuriantis 
jis sugryžo į Lietuvą ir įstojo 
į Lietuvos kariuomenę. Pasek
mingai tarnavęs ir išėjęs į at
sargą kapitono laipsnyje, 1922 
m. J. Urbšys perėjo dirbti į 
Užsienių Reikalų Ministeriją. 
Buvo paskirtas Lietuvos pa
siuntinybės Berline konsuliari- 
nio skyriaus vedėju. 1927 m. 
jis buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės Berline pirmuo
ju sekretorium, tais pat me
tais perkeltas pirmuoju sekre
torium į Paryžių. 1933 m. Ba
landžio 1 d. buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntinybės Paryžiuje 
patarėju. 1933 m. Gegužės 15 
d. paskirtas Lietuvos ministru 
Latvijai. 1934 m. J. Urbšys 
perkeltas į centrą ir nuo Rug
pjūčio 1 d. buvo politikos de
partamento direktorium. 1936 
m. Gruodąio 5 d. paskirtas Už
sienių Reikalų Ministerijoj ge
neraliniu sekretorium.

i
Brig. Gen. Kazys Musteikis
Naujasis krašto apsaugos 

ministras Brig. Gen. K. Mus- 
i teikis yra gimęs 1894 m. Utc- 
j nos ap., Tauragnų v., Stučių k.

Orienburgo karo mokyklą 
■ baigęs 1915 m. ėjo įvairias pa- 
i reigas kaip karininkas, ir da
lyvavo didžiajame kare. 1918 
m. Gruodžio 1 d. K. Musteikis 
savanoriu įstojo į Lietuvos ka
riuomenę. Dalyvavo nepriklau
somybės kovose. Jis buvo pa
keliamas į aukštesnius kari
ninkų laipsnius. 1924 m. Ka
zys Musteikis išėjo į atsargą. 
Būdamas atsargoje jis 1927 m. 
baigė Viennos aukštąją preky
bos mokyklą. 1928 rft. Gryžo 
į aktivią karo tarnybą ir bu
vo paskirtas i aviaciją. Tų me
tų Vasario 28 buvo pakeltas į 
pulkininkus leitenantus ir pa
skirtas karo mokyklos inspek
torium. 1929 m. pakeltas į 
pulkininkus. Atsiekdamas au
kštesnes pareigas. 1934 m. jis 
buvo paskirtas Pirmojo Lietu
vos Prezidento Antano Smeto
nos Karo Mokyklos viršininku. 
1937 m. Vasario 16 d. jis pa
keltas j brigados generolus.

Jonas Gudauskis
Naujasis teisingumo minis

tras Jonas Gudauskis yra gi
męs 1890 m. Laukuvos vals., 
šauduvos k., vidutinių žemai
čių ūkininkų šeimoje. Prieš 
karą mokytojavo švendriškių 
ir Skaudvilės pradžios mokyk
lose, per karą buvo paimtas į 
Rusijos kariuomenę.

1922 m. Gruodžio 1 d. J. 
Gutauškis perėjo dirbti į Tei
singumo Ministeriją. Paskuti
nius penkeris metus buvo Kau
ne Apeliacinių Rūmų pirmi
ninkas. Nuo pat jaunystės jis 
veikliai dalyvauja Lietuvių gy
venime. •

VOKIEČIAI - POLI
TIŠKI ASILAI

(Tęsinys)

NUOBODI DIENA. — SUSI
TIKIMAS SU KLAIPĖDIE

ČIU LECIČIU.

10:30 vai. Trumpas lai- 
pirm musų išėjimo, Lais- 
Alėja praėjo procesija, ir 

patyrėm jog tai buvo

MOTĘRŲ MIRTINOS NELAIMŪS SAVO 
NAMUOSE, YPAČ VIRTUVĖJE

mirė, daugiausia 
ir vaikai.
yra visokiausios,

ASTUONI TŪKSTANČIAI 
moterų Amerikoje kas met su
tinka baisią nelaimingą mirtį 
savo virtuvėse.

Kitiems gal bus įdomu suži
noti kad virtuvė yra pati pa
vojingiausia vieta visuose na
muose. Suvirs milijonas as
menų pereitą metą virtuvėse 
sunkiai susižeidė ir virš 8,000 
nelaimingai 
šeimininkės

Nelaimės
kokias tik pačios moterys gali 
sau išgalvoti.

Vienos miršta nuo užsidegi
mo rūbų sukinėjantis aplink 
pečių, kitos — užsidegant pe
čių valomam skysčiui, kitos — 
prakuriant pečių žibalu arba 
benzinu. Kitos susižeidžia ir 
miršta nuo visokių nupuolimų, 
neatsargiai pasilipėdamos ant 
kokio nors netinkamo padar
go, kitos užtrokšta nuo duju 
šildant kūdikiams pieną.

Daug miršta nuo visokių 
nuodų kuriuos per klaidą įmai
šo į miltus kepdamos pyragai
čius, dar kitos užmušamos ne- 
apžiurėtomis elektros vielomis 
naudojamomis prie namų pa
dargų.

Tik nuo vienų apdegimų ir 
nusiplikinimų pernai mirė apie 
3,000 moterų, ši nelaimė yra 
vienatinė kuria moterų miri
mų skaičius viršija kurią vie
ną paskirą vyrų nelaimingų 
mirimų skaičių.

Labai daug apsideginimų ir 
mirimų nuo to paeina dėl mo
terų švaistymosi apie pečių vir
tuvėje plačiomis rankovėmis 
apsiaustalais arba jekėmis.

Nuo nusiplikinimų virtuvėse 
daug miršta jaunų vaikų, ku
rie priėję prie pečiaus užsiver
čia ant savęs verdantį puodą.

Daug gaisrų ir sprogimų na
muose paeina nuo vartojimo 
degamų skysčių rūbams valy
ti. Paliktas karštas prosas šei-

mininkei nubėgus pažiūrėti kas 
atėjo pas duris, daug kartų j ] 
uždega namus. Perkaitinti ga- 
zu šildomi vandens katilai pa- ' 
daro didelių nelaimių sprogda- ' 
mi kuomet užmirštama gazas 
prisukti.

Tankiai pasitaiko kad visa 
šeima būna išnaikinta iš neat
sargumo su žiurkių, tarakonų 
ir kitais nuodais, kurie įmai
šomi j maistą.

Daug susižeidžia ir užsimu
ša puldamos ant slidžių grin
dų, kuomet jos būna muilinos 
arba taukuotos.

Daugelis namuose užsimuša 
nupuolimais nuo kopėčių, labai 
tankiai kada kopėčios būna su
lūžusios ir su jomis asmuo su
lūžta. Susižeidžia aštriais pei
liais, kuriuos neatsargi šeimi
ninkė įdeda į stalčių su kitais 
dalykais, kur nežinantis šeimos 
narys ima staiga ko nors j ieš
koti ir greitai sukiša į stalčių 
rankas.

Moterys miršta nuo pečiaus 
dujų padėdamos ant ugnies 
užvirti kavą ir užsnusdamos 
Kava užvirus išsilieja, užgesi
na gazą, dujos tada užpildo 
kambarį, ir šeimininkė daugiau 
niekad neišbunda....

Yra dar ir kitokių įvairiau
sių smulkių prietikių, nuo ku
rių šeimininkės namuose susi
žeidžia arba miršta, kas butų 
išvengiama jeigu nors kiek j 
butų panaudota protavimo.

Suvirs 125 metai atgal vie
nas garsus Vokietis pasakė kad 
politiškai Vokiečiai yra žiopli.

Baronas von Stein pasakė: 
‘‘Mes esam didi tauta: mes 
davėm pasauliui rašytojus, mu
zikus, filosofus, poetus, bet po
litiškai mes esam asilai.” •

Tas pasitvirtina ir 
Kodėl Hitleriui reikėjo 
ti žydų pogromais, 
Anglija ir Prancūzija, 
nicho sutarties, kur buvo su
tikta suplėšyti Čekoslovakiją, 
buvo tiek įgąsdintos kad buvo 
gatavos kalbėti su Vokiečiais 
apie davimą jiems nekuriu ko
lonijų?

Tuo tarpu, Vakarų valstybės 
atsipeikėjo, labiau užsikirto 
prieš Vokiečius, ir persitikri
no kad Vokietija vis dar valdo
ma “politiškų asilų” ir dėl to 
negali nei savintis sau civili
zuotos tautos vardo.

šiądien. 
užsiim- 
kuomet 
po Mu-

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

PRANEŠKIT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai:

DIRVA 
Cleveland, Ohio

BIRŽELIO 16, ketvirtadie
nis. — Po visų vakarykščių 
nuotikių, mudvi atsikėlėm ga
na vėlai, ir išėjom pusryčiauti 
apie 
kas 
vės 
mes
šventė, Devintinės. Gatvėj vi
sai tyku, ir musų laukė apsi
vylimas. Nei vienas restau- 
rantas nebuvo atdaras, visos 
musų žinomos vietos buvo už
rakintos, taip kad mes pradė
jom jaustis visai alkanos. Pa
sakė mums jog valgyklos bus 
atidarytos nuo 12 valandos. 
Taip jautėmės alkanos kad ro
dės tuoj mirsim iš alkio, jeigu 
reikės taip ilgai laukti, bet kas 
tai užsiminė kad mes gal galė
sim gauti ką užkąsti Metropo
lio restauranto dalyje. Pradė
jom eiti tenlinkui, bet beveik 
sarmatijomes eiti į vidų, nes 
tik prieš kelias valandas iš Čia 
išėjom, kur per naktį linksmi
nomės. Patarnautojas prive
dė mus prie stalo; ta vieta bu
vo tuščia, tik pora vyrų rado
si, kurie gal būt kaip ir mes 
buvo alkani ir negalėjo laukti 
reguliarės valgymo valandos.

Tiedu vyrai sėdinti prie ki
to stalo prasišypsojo į mus ir 
patėmijo kad mes visi esam to
kioje pačioje padėtyje, alkani, 
o visos valgyklos Kaune užda
rytos. žodis po žodžio išsi
šnekus jie pasisakė kad mus 
pažysta, nes kas tai jiems bu
vo mus parodęs pirmiau, vie
nas iš jų yra net žurnalistas. 
Po pusryčių išeinant, vėl pra
dėjo lyti; dabar mes jau bu
vom įpykę dėl lietaus, nes jis 
rodėsi visai be iliielaširdystės, 
jo ištikro turėjom net perdaug. 
Kur gali eiti, ką veikti lyjant, 
taigi pasiryžom eiti į namus ir 
rašyti laiškus; man kaip tik 
ir buvo gerai, nes aš vis norė
jau parašyti Dirvai savo paty
rimus.

Kuomet aš rašiau, Bronė at
sigulė keletui valandų, paskui 
išėjo pasivaikščioti po orą, ir 
nuėjo pamatyti gražių ceremo
nijų vėliavos nuleidimo Karo 
Muzejaus sodelyje, bet apsivy
lė, nes jos buvo trumpos ir ne
pilnos dėl lietaus ir šalto oro.

Kuomet sugryžo ji rado pas 
mane svečių. Musų svečiai bu
vo du teisėjai, vienas teisėjas 
Steponas Stonis iš Marijam
polės, kuris atostogavo Kaune 
ir turėjo kambarį musų bute, 
jį mes susipažinom prieš ke
lias dienas ir laikas nuo 
matėmės. Antras buvo 
jas Martynas Kavolis iš 
čiausiojo teismo Kaune, 
pasikvietė mus vakarieniauti, 
kas mus pradžiugino, nes bu
vom pradėjusios nusiminti dėl 
tokio prasto oro, ir neturėjom 
jokių specialių planų šiam va
karui.

Mes nuėjom į Versalio vieš-

būtį, į naują vietą, kur dar ne-; 
buvom buvę. Aš šią vietą at
siminiau šiek-tiek iš mano pir
mo lankymosi Kaune, bet da
bar buvau maloniai nustebin
ta. Valgykla visai perdirbta 
ir išdekoruota ir nei kiek ne
panaši į pirmiau buvusią. Da
bar ištaisyta pavidale terasi- 
nio darželio, su 
grindimis šokiam 
Orkestras randasi 
sienos ties šokių grindimis, ir 
nauja ypatybė kurią patėmi- 
iau tai aplink sukančiosi grin
dys, panašiai kaip Luna Par
ke, kur besilinksminantieji sė
di pačiame centre ir 
šalin kuomet grindys 
Suktis aplink. Ant jų 
šoka kuomet grindys 
vėle sukasi. Nors šoki 
tos, bet jautiesi lyg praeini 
pro aplinkui sėdinčius. Tikrai 
tai buvo malonumas, ir tą va
karą praleidom smagiai. Mu
sų palydovai buvo rūpestingi 
ir prielankus, o valgis buvo la
bai skanus, taip kad skaniai 
valgėm ir turėjom smagumo, j

Kaip pirmiau esu minėjum, 
čia yra paprasta vyrams nuo 
kitų stalų vadinti šokti mote
ris nuo kitų stalų, taigi vaka
ro bėgiu vieno teisėjo draugas 
atėjo prie musų stalo, ir pa
sveikinęs musų būrelį pakvie
tė mane šokti, ką aš priėmiau, 
su musų palydovų sutikimu. 
Patyriau kad jis yra inžinie
rius Jurgis Lecitis ir gyvena 
Klaipėdoje, į Kauną atvyko 
laike švenčių biznio reikalais. 
Jis užklausė ar aš esu iš Ame
rikos, ką aš patvirtinau; tada 
jis užklausė iš kokio miesto aš 
paeinu. Paskiau jis pasakė 
kad jo sesuo yra poni Bračiu- 
lienė, iš Chicagos, o tas man 
buvo maloni nuostaba, nes aš 
poną ir ponią Bračiulius pa
žystu. Bračiulis yra advoka
tas ir žymus Lietuvių veikė
jas. Lecitis taipgi paminėjo 
kad jis laukia Bračiulių Lietu
voje šią vasarą neužilgo atvyk
stant, taigi man buvo smagi 

;naujiena. Ponas Lecitis labai 
gracirgas ir draugiškas, jis 
užsikvietė mus su Brone apsi
lankyti pas jį kuomet mes nu- 
vyksim į Klaipėdą. Ir taip vėl 
po malonaus vakaro, su gra
žiu programų, kuris lenkty- 
niuoja programui duodamam 
atsilankiusiems svečiams Met
ropolyje, užsibaigė vakaras ir 
mes gryžom nakvynės.

nuleistomis 
viduryje, 

prie kitos 
ir

nusirita 
pradeda 
šokikai 
paleng- 

ant vie-

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas •

UM A R G U T l S”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, HL

rado kavinę, o vakare nuėjom 
pamatyti vėliavos 
iškilmės muzejaus 
kur vos nesušalom.
kom namon gulti, kad butume 
pasilsėjusios kelionei į Klaipė- 

(Bus daugiau)

nuleidimo 
sodelyje, 

Iš ten vy-

Barbora, kas užtruko keletą 
valandų, paskiau užėjom į Kon-

Javų kirtėjų džiaugsmingas gryžimas, pabaigus derlingą 
rugiapjūtę. , Lietuvoje gausiai įvedama tautiniai rūbai. Šie 
rūbai siuvami sulyg susektų senų laikų dėvėtų rūbų madų.

(Vaizdas iš VDV.)

DIRVOS VAJAUS EIGA
šie nauji Lietuviai iš pla

čios Amerikos užsirašė Dirvą 
1939 metams:
Elzbieta Adomaitienė, vietinė, 

išrašė Dirvą savo broliui A. 
Vilkui, Varessa, Ont., Kan.

Zofija Nemanis, vietinė, išra
šė Dirvą savo broliui Kon- 
stant Thomas, j Pursglove, 
W. Va.

Čekanauskas K., vietinis. 
’Č Mikėnas, vietinis. 
T. Vaicekauskas, vietinis. 
George Rainės, vietinis.

Jakštas, vietinis. 
Mike Maciokas. vietinis, 
ži4el;s F., vietinis, 
DMFdė J., vietinis. 
Yankauskas John. vietinis, 
Shimkus Paul. vietinis, 
Yacas John, Glen Rogers, 

W. Va.
Aleksa Eva, Wilkes-Barre, 
Ttunąs J., Detroit, Mich.
Baldauskas S., Rossford. Ohio 
Petruševičius Petras, Miners- 

ville, Pa.
Gndel:s Pr., Dayton, O.
Grigas K., Eden, Ont., Kana

doje.
Mrs. B. Stark. Hollvwood, Cal. 
J. M’son, Pasadena, Cal. 
Visockas J., Palmer, Pa. 
Shaull Jos., Studa, Pa.
D. K. Paškauskas, Amsterdam. 

N. Y.
A. Aleknavičius, iš Akron, O„ 

per S. Rodavičiu išradę Dir
vą Leonui Rinkunui, Lietu
voje.

Jonas Jacas, iš Glen Rogers, 
W. Va.

Mrs. Masilunas, E. Pittsburgh, 
Pa.

• 1939 •
KALENDORIAI

Parsiduoda po 25c.
Vienas duodamas Dovanų 

Dirvos skaitytojams
Iškirpkit šį surašą, pažymėkit kurio 
ir kiek kalendorių norit ir prisiųskit 

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

--------Kražių Skerdynė

Pa.

laiko 
teisė- 
aukš- 
Jiedu

savo asme-

BIRŽELIO 17, penktadienis. 
Oras šiądien šaltas ir nemalo
nus, ir nėra ūpo niekur eiti ar 
ką daryti, taigi šį rytą mudvi 
tik apsižiūrėjom
niškus reikalus ir pasirengėm 
valizas, nes rytoj anksti rytą 
6 valandą traukiniu išvykstam 
į Klaipėdą, o iš ten į Pagėgius, 
aplankyti poną ir ponią Juod- 
kazius, iš kurių gavau pakvie
timą būtinai juos aplankyti, 
dar prieš išvykstant į Europą.

Diena taip ir praslinko, tik 
nuėjus į banką apsirūpinti fi
nansais kelionei. Pietus val
gėm Pažangos restaurante su

KAS DAUGIAU?
Išsirašykit arba išrašykit 

Dirva dabar, su pradžia 1939 
metų!

_—Vytauto Priesaika 
___ Lietuvaitė su Vėliava 
___ Lietuvos Žemėlapis 
___ Ežeras ir Kalnai 
___ Upelis tarp Kalnų 
___ Darius ir Girėnas 

___ 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 
____Kristus 
____Angelas 
____šventa
____šv. Juozapas 
____Marija Sopulinga 
____šv. Antanas ir Jėzus

Perverta Širdimi 
Sargas 

šeimynėlė

(Pridėkit 10c taksams ir pašto 
parsiuntimo kaštams)

Dabar laikas užsiprenumeruoti Dirvą 1939 m.
Visus Dirvos skaitytojus kviečiame platinti savo laikraštį DIRVĄ tarp savo draugų, giminių ir pažystamų, 
kalbinti juos užsirašyti Dirvą jei ne metai tai nors pusmečiui, prisiunčiant tik $1. lšrašykit Dirvą savo jau
nų dienų draugams arba giminėms Lietuvoje arba kitose pasaulio dalyse gyvenantiems. Apdovanokit juos.

AMERIKOJE $2
Dirva yra mėgiamiausias laikraštis Amerikos 
išeivijos Lietuvių. Ją Lietuviai mėgsta už jos 
nuoseklias, teisingas, plačias žinias apie Lietu
vą, bešališkas žinias iš viso pasaulio, ir daugy
bę jos įvairių raštų, eilių, dainų ir juokų.

• TEGUL DIRVA PRADEDA

KANADOJE 2.50
Kanadoje Lietuviai visur gaudo Dirvą. Daugy
bė ją prenumeruoja. Kuriems perbrangu pa
tiems, prašykit savo giminių gyvenančių Suvie
nytose Valstijose išrašyti jums Dirvą nors ir 
pusei metų. Pusei metų kaina tik $1.25.

LIETUVON 3.00
Lietuvoje Dirva taip mėgiama kad pasiekus sa
vo skortą vietą, ji eina iš rankų į rankas. Jos 
sulaukę, susirenka plačios apięlinkės kaimynai 
paklausyti. Vienas skaito, kiti klauso. Už $3 
metuose pralinksminsit visą kaimą.

JUOS LANKYTI TUOJAU, SU PRADŽIA NAUJŲ 1939 MET111 •
Prenumeratą siųskit money orderiu arba pinigais, aiškiai įrašykit savo antrašą laiško viduje 
nurodant kam laikraštį siųsti. Adresuokit sekančiai:

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

i
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MJR. S. NARUŠIS.

LiiiirnnimTrrT

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

PARTINIS FANATIZMAS
A MERIKOS Lietuviai dažnai turi pergyventi karčius 

* momentus dėl įvykių Europoje, kurie laikas nuo lai
ko paliečia ir Lietuvą. Amerikos Lietuviai mintimis ir 
jausmais surišti su savo tėvyne, kurios išsilaisvinimą 
rėmė ir kurios likimas jiems ir dabar stovi pirmiausio
je vietoje. Ar bolševikas, ar katalikas, ar socialistas ar 
tautininkas, paprastas Lietuvis turi Lietuvą ir jos liki
mą sau prie širdies.

Musų spauda — musų laikraščių redaktoriai-biz- 
nieriai — taip pat Lietuva gyvena: jie valgo duoną savo 
sensacingais suvedžiojimais savo skaitytojų, paprastų, 
mažai savistoviai protauti galinčių Lietuvių?

Skleisdami išpustas bauginančias sensacijas apie 
kasdieninius Lietuvos nepriklausomybei “pavojus”, pra
našaudami nuolatinius Lietuvos “užėmimiis”, nedorai 
meluodami apie Lietuvos vyriausybę ir jos darbus, taip 
tikėti įtikina savo skaitytojus, kurie ir graibo tuos laik
raščius, kas savaitę kitokių ir įvairesnių “likimų” Lie
tuvai lukuriuodami....

Gryšime atgal prie nesenai įvykusių incidentų są
myšyje su Klaipėdos Krašto Seimelio rinkimais, kuomet 
musų kraštutinių jų spaudoje apsireiškė jų visas siau
ras partinis fanatizmas.

Musų socialistai ir katalikai Amerikoje skleidė to
kias žinias kokios reikalingos buvo jų kamarotams Kau
ne, išnaudojant Vokietininkų sudarytą Klaipėdos kraš
te suirutę, bandyti įsiskverbti į Lietuvos valdžią.

Komunistai šituo atveju tokio tikslo neturėjo, ta
čiau jie pasivertė į “nuoširdžius” Lietuvos “gelbėtojus”, 
net masinius mitingus organizuodami, net Lietuvos vy
riausybę “užtardami”, net šaukdami socialistus, sanda- 
riečius ir katalikus į bendrą frontą “kovai už Klaipėdą”, 
— kas viskas buvo ne kas daugiau kaip jų desperatiš
kos pastangos prisimušti prie platesnės Amerikos Lie
tuvių visuomenės. Savo ilgus metus muilintų gražiais 
prižadais pasekėjų jie netenka daugiau ir daugiau. Ko
munizmas neįvykinamas ne tik Sovietijoje, bet jr čia pat 
musų komunistų tarpe. Žmonės nuo jų šalinasi.

Bet jų klastos tuoj iškyla į viršų kaip tik jie pra
veda kokį masinį mitingą. Lenkų ultimatumo laiku, jų 
surinktų aukų dalis pateko Ispanijos kairiesiems remti, 
kitus pinigus jie patys sunaudojo savo reikalams. Tas 
pats jiems rūpėjo ir dabar, sujudinus Lietuvius Klaipė
dos įvykiais ir “Voldemarininkų” atsiradimu.

Y'patingiausia pasižymėjo musų katalikų spauda, 
kuri susirupinus savo kamarotų gerove Kaune.

Draugas, katalikų dienraštis, visomis pastangomis 
niekina, žemina dabartinę Lietuvos vyriausybę, bet auk
ština tuos trukšmadarius kurie norėjo, sumišimo proga, 
padaryti išdavikišką darbą. Draugas štai kaip nukalba:

“Mes tik galime stebėtis kad Dirvos redaktorius gi
na tokią vyriausybę kuri Lietuvą privedė prie Lenkijos 
ultimatumo priėmimo, prie Lenkų įsigalėjimo Lietuvoje, 
prie uždarymo Vilniui Vaduoti Sąjungos, prie Vokieti
ninkų įsistiprinimo Klaipėdos krašte. Tikrai nusikal
tume prieš tautą, jei, matydami dideles klaidas, supras
dami jos nevykusią politiką, kuria Lietuva vis giliau 
įklampinama, ją girtume ir, nieko nedarydami, lauktu
me kada ji valstybę visai prives prie liepto galo.

“Tenka stebėtis kad Dirvos redaktorius pasisako 
prieš sudarymą vyriausybės iš pačių geriausių tautos 
jėgų, kad jis taip drąsiai rašo prieš atstatymą tautoje 
vienybės....” (musų pabraukta.)

Žinom posakį, kad pelėdai jos vaikas buvęs gražiau
sias. Taip ir Draugui: nors Kauno krikdemų vadai bu
vo užsimoję atlikti išdavikišką darbą, už kuri jie suim
ti ir du nubausti, Draugo redaktorius juos vadina “pa
čiomis geriausiomis tautos jėgomis”.... Vokietijoje, 
ar Rusijoje, ar kitur, tokie “geriausieji” išdavikai butų 
buvę sušaudyti. Lietuvos vyriausybė jų tik du sunkiau 
pabaudė, kitus galima sakyt tik pabarė.

Draugas tokius žmones nori įpiršti į valdžią “atsta
tymui tautos vienybės”, kuomet jiems ne vienybė rūpė
jo bet rizikuojant net tautos nepriklausomybe užsimo
jimas pagriebti valdžią į savo rankas.

Tokių “tautos vienybės atstatytojų” nereikia jokiai 
šaliai, nereikia ir musų mažai valstybei. Taigi girtis 
tokiais “pačiais geriausiais” Draugas neturi ko, o mes 
galime tik džiaugtis kad Lietuvos valdžia tokius “ge
ruosius” laiku sučiupo iki jie nespėjo savo piktų darbų 
pravesti.

Kalbos-rašymai-pranašaviniai apie Klaipėdos krašto 
ir uosto likimą taip pat, nors labai priklaidino ir sukėlė 
Lietuviams išeiviams rūpesčio, neišsipildė. Lietuvos vy
riausybė, aiškiai matom, turi pasirinkus rimtą politi
ką su Berlinu tartis, ir, nežiūrint pačios Klaipėdos na- 
zių dideliausio trukšmavimo, Hitleris Klaipėdos krašto 
pasiimti neketina. Jeigu Lietuvos vyriausybė butų ki
tokį programą Klaipėdos krašte vykdžius — kaip mu
sų katalikų vadai pageidauia, — Vokiečiams tikrai butų 
buvus sudaryta priežastis Lietuvą pulti. Dabar gi, vis
kas pasiliko' kaip buvo, ir patys Klaipėdos Vokietinin
kai aprimsta. _________________ .

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

išleido. Tais

pa-

PRAŠOME IKI GALO 
NUGALVOTI

Musų komunistų Vilnis 
sakoj a jog neutralumo politi
ka kurios nutarė laikytis ne
senai suvažiavę Lietuvos diplo
matai, esanti “nepateisinama”. 
Neutralumas, sako, Lietuvos 
nuo priešų neišgelbės.

Aišku kad ne — bet neduos 
priešams progų Į Lietuvos rei
kalus kištus.

Vilnis siūlo kitų politiką, sa
ko, “Lietuvai reikia dėtis su 
Sovietija, kaip Lenkija”. Bet, 
brolyčiai, Lietuva tą “susidėji
mą” jau daug pirmiau Lenkų 
atliko ir turi nepuolimo sutar
tį su Sovietija. Vilnis, 
vis žiuri į Maskvą, šito 
tai nepastebėjo.

“Visos Pabaltijo šalys 
tų glaustis prie Sovietijos’ 
Vilnis siūlo. Kokiu budu? Pa
siduoti Sovietijai ir ineiti į So
vietų sąjungą atskira respub
lika (reiškia, tapti komunisti
ne valstybe) ? Bet iš kur Vil
nis žino kad Sovietija tada ei
tų ginklu ginti Lietuvą, kurią 
tokiu atveju, nėra jokio abejo
jimo, Lenkai ir Vokiečiai tuoj 
pultų, nes jie sakosi komuniz
mo nekenčia.

Todėl Vilnies /edaktoriai 
privalėtų nuodugniai savo sme
genis pakrutinti ir iki galo sa
vo siūlymo praktiškumą įro
dyti.

nors 
kodėl

ture-

V""T"V
MIRUSIO REDAKTORIAUS 
SUKAKTUVĖS

Musų katalikų laikraščiai pa
žymėjo 25 metų Kun. A. Kau
po mirties sukaktuves (jis mi
rė Spaliu 27, 1913). Tai buvo 
neabejojamų gabumų katalikų 
publicistas, Draugo redakto
rius. Jo mirtį pažymėdama, 
tautininku Vienybė 1913 me-

40 MOTERŲ 
NUBAUSTA MIRTIMI

Suv. Valstijose iki šiol 
už įvairius kriminališkus 
darbus mirtimi nubausta 
40 moterų, daugiausia už 
nuodijimą savo arba kitų 
vyrų. Pirmutine kiek ži
noma buvo tūla Elizabeth

Himby, pakarta Rūgs. 3, 
1808 m., West Chester, Pa. 
Paskutinė iki šiol užmokė
jus gyvastimi buvo Vokie
tė, Auna Marie Hahn, Cin- 
cinnati, Ohio, kuri buvo 
rasta kalta nuodijime vy
rų išgavimui jų gyvasties 
apdraudos pinigų.

visuomenės judėjimuose 
dalyvauja pavyzdžiui Ai- 
Vokiečiai, arba Skandina- 
tada išsidirbtų savosios

tais rašė: “Mirė gabus Lietu
vis publicistas, ir gabus Lie
tuvis veikėjas”. Tautininko 
redaguojama Tėvynė (nr. 41. 
1914) Kun. Kaupą pavadino 
“džentelmonu”. Net Mahano- 
yaus Saulė rašė: “Kuris Lie
tuvių kunigas tiek plunksna 
padirbs kiek Kun. Kaupas, tai 
neatspėsime.”

Kun. Kaupo, matyti, labai 
realiai žiūrėta į Amerikos Lie
tuvių gyvenimą. Tą rodo jo 
žodžių citata monografijoje 
“A. Olšauskas”, kurią 1934 m.
J. J. Bačiunas
metais Kun. Kaupas, laikraš
čiui Lietuva, Naujų Metų lin
kėjimų proga, redaktoriui B.
K. Balučiui rašė:

“Amerikos Lietuviai nesido
mi naujomis sąlygomis, kurio
se yra atsiradę. Viešas gyve
nimas jiems nerupi. Jie jo ne
pažysta. Jie gyvena tokiu gy
venimu kuris nėra nei Lietu
viškas, nei Amerikoniškas. To
dėl jų savitarpio santikiai ne
normalus, iškraipyti. Jei jie 
dalyvautų viešame gyvenime 
ir 
kaip 
riai, 
vai,
vertybės pažinojimą .bendrųjų 
reikalų įvertinimą, svetimų tei
sių pagerbimą. Kaip dabar 
yra tai mums daugiau rupi 
Lenos kasyklos streikai, riau
šės Barcelonoje, arba Mada
gaskaro laisvamaniai, bet ne 
musų gyvieji reikalai. Nešva
rumai savitarpio santykiuose, 
nešvarumai organizacijose, ne
švarumai laikraštijoje — tai 
vis vaisiai šito apgailėtino ap
sireiškimo, kad negyvename 
gyvenimu kuriuo privalėtume, 
gyventi, ir nesirūpiname rei- i 
kalais kuriais mums reikėtų, 
rūpintis.”

Ar tie žodžiai netinka ir mu
sų dienų Amerikos Lietuviams? 
Ar nėra Lietuvių kurie labiau 
Ispanijos reikalais rūpinasi ne
gu savo? Ar nėra Lietuvių ku
rie dėl asmeniškų pykčių ne
sueina į bendrą visuomenės ir 
tautos darbą? Jei Kaupas bu
tų ilgiau pagyvenęs ir Draugą 
redagavęs, nėra abejojimo, jis 
ir musų katalikų srovei butų 
daugiau visuomeninės rimties 
suteikęs. Deja, jo vietą užėmė 
Kun. Kemėšis — darbštus, bet 
vienšalis.
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NAUJASIS METE!
Naujasis Mete, pas mus! 
Štai atkeliam plačiai vartus, 
Tu toks malonus, gražus.... 
Jaunuti, greičiau pas mus!

Tavo Senis Tėvas kankino mus didžiai, 
O tu rodos, žiuri taip švelniai....
Tau dainas dainuojam kviesdami į save, 
Žinom tik ištolo garbint tave....

Naujas Mete atėjusis į mus kiemą, 
Gal ne viens piktai keiks tave, 
Bet dabar tu duoti mums viltį vieną, 
Ištolo pasipuošęs save....

Sveikas, Mete Naujasai, 
Širdingai prašom pas mus, 
Štai išaštrinti kardai —
Tu ar mes — eisim į kapus!....

Ona Pucetaitė.

MANO TĖVIŠKĖ
Mano tėviške, mano maloni, 
Kaip mergaitė vilioti tu moki, 
Kaip pavasariai žydi dirvone, 
Ar kai rudeniai gryžta, tu toki.
Tavo žemės kvepėjimu svaigsta 
Žalias uosis ir smilga prie kelio;
Kas tave, kas tave man pakeistų 
Su graudingais, Žemaičių smutkcliais?
Kai pavasario atneša žymę 
Pilkas paukštis sugryžęs Į sodą,
Tu atidengi savo krutinę, 
Savo burtų krutinę parodai.
Vyšnios purtina vasaros sniegą
Ir šilku tavo žemę iškloja, 
žvaigždės, mėnuo danguj neužmiega, 
Ant beržyno svajoti sustoja.
Kai ataskrenda dainos arimais,
Kai ataneša saulę i pievąs —
Tavo sodai kiekvieną svaigina, 
Tavo žemėmis vaikščioja Dievas.

“J.K.” Jonas Jakštas.

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

DESĖTKŲ METŲ
(Tęsinys iš pereito numerio)

MOKYKLŲ STATYBA

Iš Rusų nepriklausoma Lietuva gavo apie 
350 pradžios mokyklų namų. Bet ir tie namai 
neatitiko šių dienų mokyklos reikalavimų. Au
gant mokyklų tinklui, reikėjo statyti joms na
mus. Per 20 nepriklausomo gyvenimo metų 
pastatyta apie 970 mokyklų namų,' jų didesnė 
dalis — mediniai. Juos statė savivaldybės, švie
timo Ministerijos subsidijuojamos. Tą mokyk
lų statybai išleista per 20 milijonų litų, šiądien 
savuose namuose jau yra apie 45 nuoš. mokyk
lų komplektų.

Gimnazijų namų iš Rusų buvo gauta tik 
keletas. Visą laiką jos dirbo arba išnuomotuose 
arba ne mokykloms skirtuose valdiškuose na
muose. Gimnazijoms rum ų statyba vykdyti 
buvo pradėta 1925 metais ir iki šiol jau pasta
tyta 16 moderninių, erdvių joms rūmų. Tų gim
nazijų statybai ir senesnių remontavimui išlei
sta apie 6 milijonai litų. Kaip pradžios mokyk
lų taip ir vidurinių mokyklų statyba plečiama, 
jų rūmų statybai kasmet išleidžiama milijoni
nės sumos. Dabar pradedami rūmai statyti ir 
amatų mokykloms. 1937 m. pastatyti rūmai 
Telšių amatų mokyklai ir pradėti statyti Ukmer
gės amatų mokyklai. •

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
Pirmutinė aukštoji Lietuvos mokykla buvo 

Vilniaus Universitetas, veikęs nuo 1801 iki 1832 
metų. Kartu su nepriklausomybe, aukštosios 
mokyklos Lietuvoje steigimo mintis gimė 1918 
m. ir ne kur kitur bet Vilniuje. Valstybės Ta
ryba 1918 metų Gruodžio 5 d. priėmė “Vilniaus 
Universiteto statutą” ir ruošėsi universitetą ati
daryti Sausio 1 d. 1919 m.

Vilniaus netekus, einant kovoms dėl nepri
klausomybės buvo atidėtas ir universiteto stei
gimas. Kovoms aprimus. Sausio 27 d. 1920 m. 
Kaune buvo atidaryti Lietuvos Aukštieji Kur
sai, kurie ir sudarė dabartinio universiteto užuo
mazgą.

Universitetas Kaune buvo atidarytas 1922 
metų Vasario 16 d. ir pavadintas Lietuvos Uni
versitetu. Kovo 6 d. jis oficialiai pradėjo uni
versiteto pirmąjį mokslo semestrą.

1930-Vytauto Didžiojo metais Birželio 7 d. 
jis gavo Vytauto Didžiojo Universiteto vardą.

Universitetas turi didelę biblioteką su apie 
100,000 knygų tomų.

Studentų 1922 metais buvo 1,168. Kasmet 
jų skaičius augo po nuo 500 iki 1,000. šiądien 
Universitetas turi virš 3,000 studentų. Univer
sitetas per jo egzistavimo laiką baigusiems išda
vė diplomus: Teologijos — 23, Humnitarinių 
mokslų — 200, Teisių — 978, Matematikos- 
Gamtos — 197, Medicinos — 845 ir Technikos 
— 208; išviso 2,911 žmonių. Universiteto mok
slo personalą sudaro per 287 žmonės.

Per pirmąjį savo gyvenimo dešimtmetį, 
Universitetui daug vargo sudarė patalpų stoka, 
tuo atžvilgiu ne juokais jis buvo kampininko 
padėtyje, šiądien jis jau turi dviem klinikom 
rumus prie Karo Ligoninės, Fizikos ir Chemijos 
institutą, Medicinos fakulteto rumus, kainavu
sius per du milijonu litų, vadinamus Didžiuosius 
Universiteto rumus, turi jau nupirktus I ru
mus, turi trobesių Botanikos sode, o dabar sta
tomos Universiteto naujos klinikos, kurių staty
ba ir įrengimas kainuos apie keliolika milijonų 
litų.

Universitetui vyriausybė išleido: 1922 me
tais — 475,695 litų; 1923 — 2,510,790 litų. Kas
met jam skiriamos lėšos žymiai didėjo. 1938 m. 
sąmatoje buvo 4,772,916 litų. Universiteto tur
tas dabar įvertinamas per 19,908,293 litus.

Per visą 16 metų gyvenimo laiką Univer
sitetas, tobulinamas, praeitais metais susilaukė 
ketvirto statuto. Universiteto studentija turi 
visą eilę savo akademinių organizacijų.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA
Žemės Ūkio Akademija išaugo iš prie Uni

versiteto Matematikos-Gamtos fakulteto 1922 
m. sudaryto agronomijos miškininkystės sky
riaus, kuris po dvejų metų veikimo buvo užda
rytas, ir iš buvusio Dotnuvos žemės Ūkio Tech
nikumo, buvo įkurta 1924 m. Spalių 15 d. že
mės ūkio Akademija.

Ši aukštoji mokslo įstaiga ruošia kraštui 
reikalingus specialistus agronomus bei agrono- 
mes ir prisideda prie žemės ūkio mokslų pa

žangos, darydama reikalingus stebėjimus ir at
likdama tyrimus, be to, savo įstaigoms bei jų 
įrengimais ir laboratorijomis patarnauja viso 
krašto, ypatingai ūkininkų visuomenei ir su že
mės ukiu susijusiomis organizacijomis.

Žemės Ūkio Akademijos reikšmė Lietuvai, 
kaip žemės ūkio kraštui, yra didelė. Kaip auk
štoji mokslo įstaiga ji mokslina jaunimą, paruo
šia specialistus, o kaip žemės ūkio mokykla, ap
rūpina naujausiais mokslo pasiekimais, priside
da prie viso krašto žemės nkio kultūros kėlimo.

Iki šiol žemės Ūkio Akademijos studijų 
kursą yra išklausę per 600 studentų-studenčių, 
agronomai, iš jų išlaikė per .313 diplominius 
egzaminus. Diplomų išduota apie 100, jų tarpe 
ir 29 miškininkams (ž. U. A. miškininkystės 
skyrius veikė iki 1927 metų). Dabartiniu me
tu akademijoje studijuoja apie 200 studentų- 
studenčių.

Kasmet vyriausybė akademijai išleidžia 
apie 14 milijonų litų.

(Bus daugiau)

GAL DAR SUGRYšI?
(Skiriu p-lei Joanai D-tei)

Kai leidžiasi saulė į vakaro tylumą,
Kai melsvieji plotai užmerkia akis,
Tu išeini viena, o mano mylima, 
Paklausyti ką šnabžda vasaros naktis, 

žinau. Tu prisimeni praeitį mielą, 
Kai žydėjo žibuoklės ir alyvos.
Gal ilgisi jos Tavoji siela,
Gal širdyje dar mano vardas gyvas.... ? 

Tu lauki, ilgiesi vakarų Gegužio, 
Kai lakštutės suokė dainą vakarinę. 
Tolumoje snaudė žalioji giružė, 
Jaunatve alsavo Tavoji krūtinė....

Sutikau Tave, pasakų karalaite, 
Kai viena klajojai vakaro tyloje, 
širdis mano džiaugsmo dieną šventė 
Ir jaunystę Tau paaukojo....

Bet, praslinko metelių keletas,
Ir alyvų daug nužydėjo.
Tu išnykai kaip siluetas,
Tik paukščiai Tave palydėjo.

Dabar gal dar prisimeni kartais 
Dienas laime žydėjusias....
Girdžiu dar šlama ajarai pakrantėje — 
Jie liūdi dienų praėjusių....

Jos jau negryš, kaip paukščiai gryžta,
Jas amžinai palaidojome....
Tik širdyje jos kartais pražysta,
Bet ir vėl dingsta nežinioje....

į Tu vakarus leidi užmiršus viską, 
Fokstroto ar tango sūkuryje, 
Tau džiaugsmu akys tviska 
Ir laimė juokiasi širdyje....

Užmiršti Tu mane vienišą, 
Beliudintį tarp ošiančių šilų.
Mane su vienatve laikas surišo,
Aš vienatvę pilką myliu.... 

Vienatvėje aš viską užmirštu, 
Gyvenu svajonių šalyje.
Ak, kad dienos praėję sugryžtų —

* žydėtų džiaugsmas mano širdyje.... 
Tačiau negryžta kas jau praėjo,
O dienos skuba Į nežinią.
Laukai margais žiedais žydėjo,
O saulė dienas išgražino....

Viekšniai. Vyt. Gurklys.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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XXV.
ALIUTĖ MEŠKOS NAGUOSE

Gardžiai ir sočiai papietavę, nežiūrėdami 
nei vėlybo laiko, jie vistiek leidosi toliau.

Tačiau neilgai beteko jiems keliauti: tarp 
rausvų pušų liemenų sublizgėjo mėlynė.

— Vanduo! — sušuko Aliutė. — Upė, tur 
būt!

Ji apsiriko; priešakyje skliduriavo ežeras. 
Nuo stataus staigaus skardžio aiškiai buvo ma
tyti kad jų prieita labai didelis ežeras, kurio 
antras kraštas vos buvo matomas.

Abu keleiviu tylėdami pažvelgė į vienas an
trą. Jie atsidūrė tikrai keblioje būklėje: iš vie
nos pusės tyvuliavo ežeras, iš antras — klai
kios pelkės. Kito išėjimo nebuvo kaip gryžti 
pavojingu taku atgal arba kaip nors perplauk
ti ežeras.

Tačiau visus sumanymus teko atidėti ryt
dienai, nes saulė jau leidosi.

Greit temo, tiktai aukštųjų pušų viršūnės 
bematė saulę ir liepsnojo lyg švyturiai sustar 
tyti paežerėje.

žydriu dangum klydinėjo debesėliai. Viena 
po kitos sužibo žvaigždės. Visų skaisčiausia 
švietė vakarinė žvaigždė.

Silpni ir menki jautėsi esą keleiviai gamtos 
didybės ir vietos klaikumo sužavėti.

Keleiviai inėjo vėl į mišką ir, susiradę pa
togią vietelę, iš visų pusių apsuptą kadugiais, 
susikūrė lauželį ir ėmė tartis kas daryti.

Bijodami pakliūti sekliams Į nagus, jie nu
tarė negryžti pavojinguoju pelkėtu taku, bet ke
liauti paežere toliau, o paskui darytiniu plaustu 
perplaukti ežerą.

Stojo rami, žvaigždėta naktis. Aliutė pri
siglaudė prie Albrechto.

— žiūrėk.... — tarė ji, žvelgdama į va
karinę žvaigždę. — Matai šią žvaigždę?

— Matau.
— O ar žinai kas tat yra?

’ — Ne.
— Debesyse gyvena deivė Laumė, — tarė 

Aliutė, nenuleisdama akių nuo žvaigždėto dan
gaus. — Pamilo ji kartą — labai senai — vie
ną jauną Lietuvį; nuleido iš dangaus savo juos
tą ir ja, kaip tiltu, nužengė į žemę. Ilgai jie 
mylėjosi, bet, sužinojęs apie tat Perkūnas, nu
baudė juodu, o jų kūdikį pavertė Sietynu, kuris 
dabar, rodos, žvelgia į savo motiną.... Ir da
bar mes dažnai matom Laumės juostą: tai Lau
mė nužengia į žemę savo mylimojo apraudoti...

— Kokia gi ta juosta? — paklausė susido
mėjęs Albrechtas.

— Vaivorykštė, — atsakė Aliutė. — Bet 
nei vienas žmogus negali prie jos prisiartinti: 
deivė tuojau suvynioja ją ir išnyksta danguje. 
Viskas ilgainiui turės išnykti.... — liūdnai 
baigė mergaitė.

Albrechtąs nesuprasdamas paklausė ką ji 
turi galvoje taip sakydama.

— Viskas, neišskiriant nei musų tikybos. 
Jos balsas skambėjo neapsakoma širdgėla.
— Kodėl gi tu taip manai?.... Tiesa, or

dinas gali viską sunaikinti.
— Ne ordinas, tik patys galingieji dievai.— 

atrėžė Aliutė. — Musų žemės traukiasi nuo ju
rų iki jurų, ir be dievų valios niekas neįveiks 
musų. Taip Praamžiaus lemta.

— Argi jis apreiškė kam savo valią?
— Taip.... Kaip tik pradėjo statyti Šven

taragio romuvą, kunigaikštis tuoj išleido į že
maičius pasiuntinį paklausti vyriausyjį krivę 
kaip ilgai išstovės romuva. Krivis atsakęs: 
“Romuva išstovės tiek laiko kaip ir tikėjimas i 
dievus“. — Ir atsiuntė jis kunigaikščiui ypatin
gų, neįskaitomais ženklais plytų, kad kasmet 
įmūryti Į sieną po vieną. Paskutinėje plytoje 
yra iškirsti du kryžiai. Kaip ją įmūrys, žlugs 
romuva ir musų tikėjimas. Jau šimtas dešimts 
plytų yra Įmūryta sienoje.

— O kiek dar liko?
— Dvylika.... — atsakė Aliutė ir nutilo, 

žvelgdama į žvaigždėtą dangų.
¥ * ¥

Naktis laimingai praslinko. Saulei tekant, 
keleiviai žingsnis po žingsnio leidosi nuo slan
kiaus žemyn. Aliutė ėjo pirma, lazda pasirams
čiuodama, o Albrechtas iš paskos vedėsi arklį. 
Nusileidę nuo kranto, jie traukė paežere tolyn.

Kiek paėję sustojo. Albrechtas, pagirdęs 
arklį, pririšo jį už išsišovusios iš vandens šėk- 
štos ir nuėjo su Aliute j ieškoti plaustui mede- 
gos, kurios ir pasisekė apsčiai rasti: mat, aud
rų metu daug medžių suvirto į ežerą; bereikė
jo kaip nors juos išvilkti į krantą ir nuvalyti 
šakas. Albrechtas susimąstė, nes pjūklo nei kir
vio jie neturėjo. Aliutei pavyko sugalvoti geras 
būdas šakoms suvalyti: ji patarė viršūnes ati- 
deginti.

Darbas virte užvirė .
Iš kelių diržų padaręs velketą, Albrechtas

arkliu išvilko iš vandens medžius.
Aliutė, prisirinkus sausų šakų, prie kiek

vieno medžio sukurė po lauželį, paskui, pamir
kius žolių gryžtes, apdėjo liemenis iki tų vietų 
iki kurių reikėjo atideginti.

Save išduoti tais laužais jie nei kiek nebi
jojo, nes iš pavojingosios pusės dengė juos kal
nas, o antras ežero krantas iš šios vietos men
kai buvo matomas.

Saulei ėmus stipriau kaitinti, jie padarė 
pertrauką. Paleidęs arklį pasiganyti ir nusi
plovęs rankas, Albrechtas atsisėdo šalia Aliutės 
ant rąsto. Reikėjo daryti didelis plaustas, nes 
jie arklio nenorėjo palikti.

— Nebaigsim šiądien darbo, — tarė Al
brechtas, krimsdamas paukštienos kulšelę. — 
Kad bent rytoj iš čia galėtume pasijudinti. Tie
sa, buvau užmiršęs, o iš kur burę gausiva?

— Iš odų galima padaryti, — atsakė su
mani mergina. — Mūsiškiai dažnai daro odines 
bures.

— Taip. ... Bet kur žvėrių rasime? Teks 
už raisto leistis medžioti, o ten, ko gero, dar 
galime sekliams į nagus pakliūti.

— Gal ir šių kalnelių miškuose žvėrių yra. 
Albrechtas paabejojo.
Kadangi buvo gyvas reikalas apsižvalgyti 

ar neatsiveja sekliai ir prisitiekti kelionei mai
sto, tat Albrechtas, pasiėmęs kilpinį ir patikri
nęs ar yra už apjuosto peilis, įkopė į slankių 
ir dingo tarp medžių.

Aliutė tuo tarpu toliau vare atideginimo 
darbą.

Veikiai ji užgesino paskutinį kamienį ir, 
nenorėdama ilgai begaišti, .Įkopė į kalnelį j ieš
kodama reikiamų raiščiams vytelių ir žolių.

Ilgų ii' stiprių žolių nedaug čia tebuvo. 
Persisvėrus jų pluoštą per petį, Aliutė nuėjo į 
miško gilumą.

Keistas čekšnojimas nustebino ją. Ji su
stojo ir pasižiurėjo iš kur tie nepaprasti garsai 
ėjo. Per dvidešimtį žingsnių nuo jos, žemes 
rausė kaž koks žvėris, kurio tik rusvi nugaros 
gaurai tebuvo per žoles matomi.

žlepsėjimas nutilo; žvėris pakėlė didelę bu
kom ausim ir juodu snukiu galvą ir pažvelgė sa
vo mažom akim į Aliutę, kuri tuoj pažino kad 
tas žvėris tai meška.

Meška ėdė gardžią sultingą šaknį; iš jos 
snukio dribo putos. Gelbėtis jai nebuvo kur.

Aliutė prisiglaudė prie pušies, vengdama 
judėti ir išsitraukė peilį. Kokią valandėlę nei 
meška nei mergaitė nekrutėjo, paskui meška tik 
sunernėjo ir ėmė eiti prie jos. Aliutė, prisilei
dus ją per dešimtį žingsnių, pasislėpė už drūto 
liemens ir paskrupo prie kito medžio.

Meška puolė prie paliktosios pušies ir pa
mačius kad nieko nėra, šniukštelėjo orą, nuplė
šė nagais didoką pušies žievės gabalą ir nusi
dulkino toliau šniokšdama. Leidus įsibėgėLi 
dramblotam žvėriui, ji vėl pasislėpė už kito me
džio, bet šį kartą meška pastebėjo kur suplas- 
tėjo jos drabužiai ir šoko jai už akių. Aliutė 
sukinėjos tarp medžių, neatsiliko nei meška.

— Albrechtai! — sukliko iš viso vieko Aliu
tė. — Gelbėk mane!

Tą akimirksnį meška tik-tik nepavertė jos; 
laimė dar kad Aliutė suspėjo pasilenkti ir išlys
ti pro žvėries pažastį. Ji norėjo dar kartą iš
trukti, bet dabar meška suleido savo nagus į jos 
drabužius. Aliutė truktelėjo kiek tik jiegų tu
rėdama, drabužiai plyšo, bet sulaikė ją.

“Galas!“.... žaibo greitumu dingtelėjo jai 
mintis. Užuot suleidęs savo dantis, žvėris klai
kiai sustaugė ir paleido jos drabužius.

Mergelė pašoko ir pastebėjo Albrechtą, ku
ris laikė jos baisųjį priešą perskrostu pilvu ir 
išverstais viduriais.

Pastebėjęs kad jau Aliutė išsivadavo iš 
žvėries nagų ir pasitraukė toliau, Albrechtas vi
kriai pašoko į šalį. Meška kriokdama puolė jį, 
bet, matyti, jos jiegos išseko; ji prispaudė kai
rę leteną prie žaizdos, atsisėdo, paskui susvyra
vo, stenėdama pavirto ir greit nusistaipė.

Aliutė prišoko prie Albrechto.
— Ar tu nesužeistas tik?
Albrechtas šypsojosi. Jo marškinių ran

kovė buvo atplėšta ir petys truputį įdrėkstas. - 
Aliutė tuoj petį apdėjo žolėmis ir aprišo.

— Bet ir persigandau aš. Kunu devynios 
oagaugos nuėjo kai išgirdau tavo riksmą. Man 
ir akys apžlibo kai pamačiau kad meška tave 
vejasi. Pats nepamenu kaip aš prie jos pripuo
liau. Daugiau niekuomet nepaliksiu tavęs vie
nos ....

Jie stovėjo prie išsitempusio Lietuvos girių 
karaliaus, žvėris buvo per du sieksniu ilgumo, i

— štai mes ir turim burę! — tarė smagus 
pasisekimu Albrechtas. — Kumpiai irgi pravers 
kelionei....

Albrechtas savo peiliu vikriai nunėrė meš
kos kailį ir, nutvėrę už letenų, šiaip taip atvil
ko iki slankiaus, paskui paleido pakalniui.

Prie dviejų dar neužgesusių lauželių Al
brechtas pritaisė po stiprų ožį mėsai džiovinti. 
Aliutė prižiūrėjo ugnį, o Albrechtas, pasitiesęs

LAUMINGŲ IR
PASEKMINGŲ 

1939 METŲ 
VISIEMS!

Dirvos Redakcija 
ir Administracija.

LENKAI RŪPINASI 
SANTIKIŲ SU LIE
TUVA GERINIMU

Varšavos laikraštis “Express 
Poranny”, komentuodamas 
Lenkijos ir Lietuvos santikių 
išsiplėtojimą, tarp kitko, rašo:

“Daugelis faktų įgalioja tvir
tinti kad Lietuvos, lygiai kaip 
ir kitų valstybių, atžvilgiu 
Lenkijos užsienių politikos pa
grindinis tikslas, būtent, geri 
santikiai su kaimynais, yra vis 
pilniau ir pilniau įgyvendina
mas. Yra pažymėtinas nese
nai padarytas bendras abiejų 
vyriausybių nutarimas patik
rinti objektingumą ir palanku- 
frią savitarpio informacijose, 
lygiai kaip ir abiejų valstybių 
telegramų agentūrų susitari
mas dėl tiesioginio pasikeitimo 
informacijomis.“

Toliau laikraštis pažymi kad 
paskutiniu metu atmosfera tarp 
abiejų valstybių aiškiai gerėja. 
Paskutinis bendras nutarimas, 
pasak laikraščio, gali būti api
budintas kaip abiejų valstybių 
viešųjų opinijų draugiškumo 
paktas ar kaip spaudos nepuo
limo paktas, kuris toje srityje 
gali suvaidinti svarbų vaidme
nį. Lenkijos viešoji nuomonė 
naująjį Lenkijos ir Lietuvos 
santikių etapą sveikina su nuo
širdžiu pasitenkinimu. Baig
damas, laikraštis reškia viltį 
kad bus sudaryti ir kiti susita
rimai, kuriais bus patikrintas 
savitarpio bendradarbiavimas 
visose srityse.
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• Laikraščio “Gazeta Polska’’ 
Lietuvos korespondentas pri
mygtinai pabrėžia reikalą iš 
Lenkijos ir Lietuvos santikių 
pašalinti kai kuriuos psicholo
ginio pobūdžio painiavas ky
lančias iš istorijos. Korespon
dentas priduria: “Reikia su
prasti tas naujas tikrovės ku
rių šiądien esama naujoje Lie
tuvoje ir naujoje Lenkijpje. 
To fakto supratimas abiejose 
sienos pusėse, tikriausia prisi
dės prie geros kaimynystės 
santikių draugiškumo išsiplėti
mo.“ L. A.

šio Gruodžio 31 d. sueina 80 
metų nuo Dr. Vinco Kudirkos 
gimimo. Kudirka gimė Paže
rtuose, Vilkaviškio apsk., Su
valkijoje.

Jis gyveno vos 41 metą, pa
čiame gražiausiame savo am- 
žyje tapo 'džiovos pakirstas ir 
mirė Lapkričio 16 d., 1899 m.

Vincas Kudirka buvo Lietu
vių tautinės dvasios žadintojas 
laike musų spaudos uždraudi
mo, kovotojas su musų tautą 
slėgusiais Rusais, rašytojas,

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

švietėjas. Jis buvo redakto-t 
rius “Varpo“, kuris- buvo lei-1 
džiamas Prūsuose, tuoj po su
stojimo “Aušros“. Daugiausia 
Kudirkos raštų ir tilpo Varpe.

Amerikos Lietuviams Kudir
ka yra žinomas iš jo raštų, ku
riuos Tėvynės Mylėtojų Drau
gija išleido 1909 metais, ir mu
sų Tautos Himnu, “Lietuva Tė
vyne Musų“.

Praeitą Spalių 2 d. Clevelan- į 
do Lietuvių Darželyje pasta- Į 
tytas Dr. Vincui Kudirkai pa- i 
minklas.

(Daina girdėta Dirvos Ka
lėdiniame baliuje, kaip ją 

dainavo skautai-vyčiai)
Gardus alutis, balta putelė, 
Kodėl negerti, mano mergele?

Kodėl, kodėl, kodėl negerti, 
Kodėl, kodėl linksmam nebūti?
Kas gal užginti apsikabinti, 
Kas gal neduoti pasibučiuoti?

Kodėl, kodėl, kodėl negerti..
Įsisiūbavęs dar gėriau vieną, 
O apsižiūriu, prašvinta diena,

Kodėl, kodėl, kodėl negerti.. 
Ak tu, berneli, ar pagalvojai, 
Kodėl pas mane tu neatjojai?

Kodėl, kodėl....

SENIS GRIGAITIS iš kur 
tai iškniso buk komunistų va
das Kapsukas, o ne jis pats iš
kėlė rėksmą “Lietuvai nei cen-, 
to!” apie 20 metų atgal.

Tą jis bando įrodyti net ko
kiomis ten ištraukomis, dabai’ 
kada ir Kapsukas ir širvydas 
mirę;

Ale mano brolis Grigaitis 
užmiršo parodyt faktus tik šio 
pavasario, kada prošepanai ul
timatumą Lietuvai padavė:

Grigaitis ir vėl pradėjo rėk
ti neduoti Lietuvos ginklų fon
dui nei cento....

SUV. VALSTIJOS EIS
I PIETŲ AMERIKA

Amerikos vyriausybė pradė
jo daugiau tupintis Pietų Ame
rikos kaimynais. Iki šiol, su 
tomis šalimis biznį darydama, 
visai nepamanė kad per užpa
kalines duris gali įsiskverpti 
kiti. Dabar paaiškėjo kad ten 
veikia Vokiečių nazių propa
ganda. Pietų Amerikos res
publikoms, kurios bijo komu
nizmo, Vokiečių agentai skel
bia buk Prez. Roosevelt yra ar
šesnis diktatorius už Staliną, 
kad Amerikoje žmonės šaudo
mi, žudomi šimtais, ir tt.

lokeną, trynė ją pelenais kad negestų.
Baigęs šį darbą, susijieskojo arklį ir vedė

si vėl rąstigaliams į vandenį suvilkti. Arklys, 
suuodęs meškos kvapą, visomis keturiomis spy
rėsi ir ėmė knarkti. Tik lišpnumu beprivertė 
Albrechtas jį pro šalį praeiti. Kiekvieną kartą 
arklys eidamas pro juodą, baisią dėmę, šokdavo 
Į šalį.

Suvilkęs visus rąstus iki puses į vandenį, 
Albrechtas nusimovė pušnis ir, įsibridęs iki ke
lių į ežerą, ėmė atvytėlėmis rąstus jungti vieną

Vokiečiai, negalėdami daug 
kur savo prekių padėti, pradė
jo skverbtis į Pietų Amerikos 
rinkas, iš kur stumia Suvieny
tų Valstijų biznį.' Ten iš ki
tos pusės skverbiasi Japonija 
su savo išdirbiniais.

Sulaikymui to, ir labiau su- 
artinimui Pietų ir šiaurės A- 
merikų, Suv. Valstijos numato 
milijono dolarių kas met pro
gramą, kuriuo bus pravedama 
tam tikri naudingi darbai, ku
rte Pietų Amerikos šalims rei
kalingi.

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

jus ištisą metą.
prie kito. Aliutė suko jas ir padavinėjo jam. 

.Kad plaustas patvaresnis butų, sąvaržas 
padarė ir per vidurį. Taip jiem beplušant ir 
sutemo.

Albrechtas, išbridęs iš vandens, su pasiten
kinimu žvelgė į baigtą darbą. Nakvoti jie nu
tarė čia pat, prie vandens. Aliutė paruošė guo
lius. ’*

Nuostabius sapnus jie sapnavo, sumigę prie 
mirgančio žvaigždėmis ežero.

(Bus daugiau)

MUSŲ GRAŽIOS LIETUVOS ISTORINES VIETOS

Kryžių kalnas ties Meškui-1 
čiais, Šiaulių apskrityje, čia 
buvę Rusų sušaudytų ir palai

doti 1863 metų sukilėliai. Lie
tuviai jiems slapta pastatė pir
mutinius kryžius. Paskui nuo
lat buvo statomi nauji kry-

i žiai, kaip Lietuvos kančių sim- 
I boliai, ir toĮcįu budu susidarė 
Į šis Kryžių kalnas, kuris tebė- 
I ra ir dabar. VDV.

DRAUGAS KLINGA PYP
SI. “Dušimtprocentinis tauti
ninkas“ D. Klinga, kaip skai
čiau Amerikos Lietuvyje, išsi
plepėjo kokią jis tvarką norė
jo Amerikos Lietuviuose pada
ryti ir kaip tautininkus kon
troliuoti. Viską tą jis išsišne- 

j ka vietoj pasiaiškinti kodėl jie 
i “trys mušketieriai“ veda ber
gždžią kovą prieš Vienybę ir 
ardo Bruklyno tautinį gyveni
mą ir veikimą.

Gal ir gerai kad tas širšių 
Į lizdas buvo paliestas: dabar 
tie “trys mušketieriai“ patys 
save išsiduos ir išsišnekės ką 

į jie norėjo daryti.
, Visą savo pasakėlę draugas 
Klinga užbaigia vėl pareikšda-

1 mas kad tik kokia tai jo ‘Ame
rikos Lietuvių Sąjunga’, apie 
ką niekas nieko nežino, turėjo 
užsimojimo visus Amerikos 
tautininkus diktuoti....

Jeigu draugas Klinga para
šys dar vieną “išpažintį”, iš 
jos pamatysit kad už tos “gar
sios sąjungos“ stovi išviso tik 
jisai su savo cigaru!

Pakibinus Bruklyno širšes, 
ugi Dievuliau tu mano, atsilie
pė ir nabagutis Paulauskas, sa
vo blusas kasinėdamas, kuris 
irgi ne į reikalą kalba, bet at
simena kad jis kada tai buvo 
Sandaros sekretorius ir tada 
Sandara gera gyvavus.

Taip, ji gyvavo gerai kada 
ir tautininkai ją rėmė. Po to 
paties Paulausko “šuniško“ pa
sielgimo (jis apie šunų blu
sas kalba), Sandara pabiro.

Dabar, kada Tautinė Tary
ba pasiryžus dirbti stiprini
mui ir Sandaros, ir TMD. ir 
kitų tautinių organizacijų, na
bagas Paulauskutis tik kasosi 
savo blusas, ir tik tiek teišma- 
mano apie tautinio fronto stip
rinimą, kai socialistai jį ir jo 
draugučius suvarė Į maišą ir 
užrišę išmetė.

Kada tokie ubagai dvasioje 
kalba apie Sandariečių reikalus 
jie tik gėdą daro rimtiems san« 
dariečiams.

Supa Garbu.
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R LOŠIA PROTESTĄ 
*R1EŠ HITLERĮ

G' jodžio 27 d. įvyko keleto 
ta it , Vokietijos kaimynystė
je yvenancių šalių, atstovų 
si si inkimas aptarimui rengti 
m is ūo protesto mitingo prieš 
H tl r| ir jo politiką Europo
je Buvo atstovaujama nema
ži i Vokiečiai, šveicarai, Lietu
vi ii. Čekai, Slovakai, Rumunai, 
Ji g slavai ir Suomiai.

S tarta rengti masinis mi- 
ti ig s Sausio pabaigoje ar Va
ši ri pradžioje, miesto audito- 
ri o *. Mitingas taikoma kuo- 
m 3t išpuola šešių metų sukak
ti ; kaip Hitleris Vokietijoje 
v k’». Užkviesta kalbėtoju bu- 
v ls; > Čekoslovakijos preziden
te . (asaryko sūnūs, kuris šio
mis lienomis vyksta Amerikon.

T a lėka Baliaus Darbi
ninkams

D rvos Administracija reiš- 
k a nuoširdžią padėką darbi- 
n n] ims kurie pagelbėjo vaka
ro »iznio pravedime. Darba- 
v s' šie: A. Zdanis, M. čigas, 
/ g< a Grigienė, Elena Klimie- 
n ■, J. Česnius, M. Drasutis. 
\ . Jrazauskas, V. Velioniškis, 
1 >n- s Petrauskas, pp. Lapins- 
k ei \ Akialienė, Morkūnienė.

\ KINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITJ
(Lait)

MIRĖ BERNARDAS 
PRAŠKEVIČIUS

..... ■....
Inglewood, Kalifornijoje, po 

operacijos, Gruodžio 23 d. mi
rė Bernardas Praškevičius. Bu
vo apie 50 metų amžiaus. Pa
liko dideliame nubudime, ir 
padarė nelinksmas Kalėdas, sa
vo žmonai, Mabel, sunui Vik
torui, dukrelei Fern-Louise, 
broliui Antanui, ‘ seserei Katri- 
nai Pranskunienei, kurie gyve-; 
na Clevelande, ir visiems gi- j 
minėms bei pažystamiems.

Bernardas gimė ir augo Lie
tuvoje, Kalvių miestelyje, Kai
šiadorių apskr. Nenorėdamas 
patekti Rusų kariuomenėn at
vyko į šią laimės šalį apie 30 
metų atgal. Pirma laimė teko 
patirti tai sunkus darbas gi
riose, vėliau persikėlė į Wil- 
merding, Pa., tirštai Lietuviais 
apgyventą miestelį, kur pra
moko amato, taip palengvinda
mas savo būvį.

1912 m. persikėlė gyventi į 
Clevelandą, kur išgyveno apie 
10 metų. Vėliau atsidūrė to
limoje šios šalies vakarų daly
je, kur ir pasirinko sau amži- 
nastį. Pastarais 16 metų dir
bo prie vienos judamų filmų 
kompanijos sandėlio užvaizdą. 
Šiuo darbu buvo pilnai paten
kintas. Gaila kad žmogus po 
visų vargų padeda geriau gy
venti ir turi nutrukti gyvybės 
siūlas pirm negu tikiesi, pri
verčia daugelį nebaigtų dalykų 
nutraukti ir eiti j amžinastį, iš 
kurios nei vienas neišsisuk- 
sim, tik butų geriau kad butų 
leista žmogui bent savo už
duotis baigti, dėl kurių mes 
čia esam atsiųsti.

Lai būna tau, broli Bernar
dai, lengva ir ramu ilsėtis šios 
šalies tolimų vakarų šaltoje 
žemelėje. Liūdinti.

LIETUVIŲ SALĖ TU
RĖS DAUGIAU 

PAVEIKSLŲ
Lietuvių salė, kurios sienos 

per visą eilę metų neturėjo jo
kio paveikslo, dabar staiga 
susilaukė dovanų gražių isto
rinių paveikslų.

Jau buvo pranešta kad pie
šėjas Edvardas Velička, biz
nierių Veličkų sūnūs, nuo 8101 
Pulaski avė., nupiešė ir pado
vanojo salei savo kopiją alieji
niais dažais A. Žmuidzinavi
čiaus “Regėjimo”. Tas pieši
nis jau buvo parodytas publi
kai Dirvos Kalėdiniame baliuje 
Gruodžio 26 d. ir tuoj bus pa
kabintas salėje kaboti.

Antrą didelį puikų paveikslą, 
“Žalgirio Mušis”, kurį parvežė 
iš Kauno ir padovanoja Lietu
vių salei K. S. Karpius, netru
kus salė gaus, kaip tik bus su
rasta jam reikalingas didelis 
stiklas.

O štai kita naujiena — Dir
vos redakcijon atsilankė kitas 
vietos Lietuvis jaunas piešėjas, 
Antanas Vaikšnoras, nuo 7214 
Duluth avenue, kuris taip pat

1155 East 79th St.

I »I )ELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C Pakeltis Pharmacy

J17 East 79th Street 
Kampas Pulaski Avė.) 

rJ> aiko visokias namines ir 
rr >ortuotas gyduoles nuo vi
ii ių ligų, kaip tai nuo aš- 
r >jd užsisenėjusio Ręuma- 
iz no, nuo visokių žaizdų, 
le ervinių, nevirškinimo vi
lt ių, užkietėjimo vidurių, 
;o ulio, kataro, lytiškų nu
li nėjimų, visokių lytiškų 
ig i, nerviškumo, nemigęs ir 
i: )kių kitokių ligų.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III( . Pakeltis Vaistine

1 7 E. 79 St. Cleveland, O.
Te ef. ENd. 8433 ENd. 8534

V ii i nė atdara 7 dienas savaitėje.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

! Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

ANSEL ROAD

C A F. E
1066 Ansel Road

PYTHIAS
O A F E
J ETŲ VIŠK A UŽEIGA

’31 EAST 156 STREET
Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

f ORIAI IR GERA MUZIKA
P n] tadienio ir šeštadienio vakarais

. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

Sutikit Naujus Metus 
pas mus!

K. STONIS
L’zstaurant

L etuviška ir Rusiška
I nportuota Degtinė

t k nūs Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

V. ta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

< 824 Superior Avė.

BLACK CAT 
C A F E 
• Night Club * 

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

Rengkites pasitikti Naujus 
Metus musų užeigoje

Vakarienė — 50c. 
Muzika visą naktį. 

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

1 7320 St. Giair Avenue Kampas E. 174th St.

dažais kokį nors reikšmingą j 
Lietuvišką paveikslą ir pado
vanoti salei. Šiam piešiniui1 
pavyzdis dar neparinktas, bet, 
kaip bus parinktas, ir pats pa- j 
veikslas bus neužilgo nupieš-1 
tas.

Yra Clevelande ir daugiau 
piešimą studijuojančių vaiki
nų ir panelių. Jie galėtų taip 
pat prisidėti ir padovanoti sa
vo darbo piešinį — ir Lietuvių 
salė bus puikiai išpuošta pa
veikslais, kaip muzejus. Kas 
norėtų gauti piešiniams pavyz
džius gali kreiptis į Dirvos re
dakciją.

SVEČIAI
Per Kalėdas pas savo dukte

rį ir žentą lankėsi Dirvos skai
tytojas Glebavičius su šeima, 
iš Indiana, Pa.

Su lakunu P. šalteniu lankė
si Clevelande Juozas šaučiulis, 
jo pusbrolis, iš Studa, Pa. Sve
čias užsirašė sau Dirvą.

• DR. FRANK P. CORRĮ- 
GAN, Člevelandietis, dabarti
nis Suv. Valstijų ministras Pa
namoj, paskirtas Suv. Valsti
jų ambasadorium į Venezuelą.

★ TEMYKITE
LIETUVIŲ BANKE
Moka ant Depozitų

Jeigu Jūsų pinigai neuždirba jums atitinkamo nuo- 
tai taupykit Lietuvių Banke — gausit didesnį nuo
šimtį ir pinigai bus išmokami ant jūsų pareikalavimo.

SVARBIAUSIA tai kad LIETUVIŲ BANKE visos 
Depozitų sąskaitos yra

Apdraustos iki $5,000.00.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN ASS’N 

6712 Superior Avenue

Siunčiame linkėjimus saviškiams Lietuvoje.

MR. ir MRS. S. PROKOPAI
1023 Ansel Road

Sveikinu visus savo draugus ir rėmėjus ir linkiu 
LINKSMŲ KALĖDŲ 

Musų užeigoje pasitikit Naujus 1939 Metus!

STONIS RESTAURANT
6824 Superior Avė. Kazys Stonis, Savininkas

Sveikinimai ir Linkėjimai
Sveikiname visus savo draugus ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Pasitikime jūsų draugingumu ateityje. 
Musų užeigoje pasitikit Naujus 1939 Metus!

PAT S CAFE
1385 East 65th Street

Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė

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

v-

lių žodžių suprasite mane ir 
stosite dirbti su mumis broliš- 
ką-skautišką darbą.

šiuo kartu baigsiu rašyti, o 
o kitą kartą dar kai ką pla
čiau pasistengsiu pagalvoti ir 
parašyti, bet tuo kartu pasilie
ku savo šūkyje “Vis Budžiu”.

* 1
SMAGU BŪTI SKAUTU
Labai man malonu, o antra 

ii* linksma, kad aš tapau skau
tu, kad dabar galiu dirbti sa
vo brolių ir sesučių Lietuvių 
skautų tarpe, jiems padėti tuo 
kas man galima ir kuo aš ga
liu.

Esu tai idėjai pasiryžęs ir 
noriu kad ir kiti tam darbui 

l pasiryžtų, kad įstotų į musų 
i skautų broliją, o paskui išvien 
galėtume dirbti skautišką dar
bą.

Juo daugiau turėsime broliu- 
I kų ir sesučių, juo daugiau ga
lėsime visko paruošti: sueigų 

j ir jose žaidimų, įvairių lošimų- 
vaidinimų, visokiausių pasilin
ksminimų, nereikės kur nors 
po gatves ar saliunus ar šiaip 
kur nors vaikščioti, ateisime į 
savo brolių ir sesučių broliją 
ir čia laiką linksmai-gerai ir 
greitai praleisime.

Tat, broliai ir sesės, tieski- 
me vieni kitiems rankas, bur- 
kimes vienon brolijon, susipa
žinkime su mumis ir su musų 
pareigomis ir siekimais, o su
sipažinę ir supratę patys neno
rėsime Skirtis, bet dar karš
čiau ir tankiau pradėsime lan
kytis, o taip pat ir savo drau
gus kalbinsime kad stotų prie 
musų ir eitų pirmyn nuo lig 
šiol toli nuklydusio Lietuviško 
kelio.

*
Tiek jums, sesutės ir broliu

kai, norėjau parašyti, bet ma
nau ir tikiu kad jus iš šių ke-

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Day ton, O.

ANSEL ROAD CAFE

K. Nekrošius, Sav.

Sveikiname savo draugus 
ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

1066 Ansel Road

JĮIPPODROMJg

“KENTUCKY”
Hippodrome Theatre šešta

dienį, Gruodžio 31, pardedama 
rodyti nauja puiki filmą iš tos 
gražios' pietų valstijos, KEN
TUCKY, kuri vaizduos garsias 
tenaitines arklių lenktynes.

Tai yra 20th Centurv-Fox 
produkcija ir visa filmą spal
vuota. Joje vaidina Loretta 
Young ir Richard Greene va
dovaujamose rolėse, prie jų ei
lė kitų gerų artistų, ši filmą 
aiškiai atvaizduoja tą gražią 
valstiją, kur auga mėlyna žo- 

Į lė.
Paveikslas vaizduoja pradžią 

Civilinio Karo, kuomet buvoj 
I pasidalinimas kariaujančių pu- 
i siu ir neapikantą dviejų kai- 
■ mynų, kurių vienas laikėsi už 
vieną, kitas už kitą pusę.

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

7412 St. Clair Avenue

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

K R A U S E 
THEATRICAL COSTUMES 

1025 Chester Avenue, viršuje 
CLEVELAND, OHIO

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

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Avė. 
CLEVELAND, OHIO

::
• •

•1

::
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Reikia Jums

| ANGLIES? I 
| UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos = 
= visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku. Ę

Anna Pongonis
f 1076 East 78th Street Ę 
= Telefonas ENdicott 2562 =
Fdtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii'

Sveikiname savo draugus 
ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Mr. ir Mrs. B. Veličkai
8101 Pulaski Avenue

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime visiems Lietuviams

J. C. BLASER

6933 Superior Avė.

* JUppų Hm) LftaH *

Visiems savo draugams linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Feliksas Baranauskas
Rūbų siuvėjas ir taisytojas

895 East 128 Street

Sveikiname savo draugus 
ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. ir Ona Blaškevičiai

1168 East 77th Street

Linkime visiems Lietuviams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Portage Markets
7040 Wade Park Avenue

8702 Hough Avenue
7018 Superior Avenue

1463 Addifcon Road
1611 E. 79th Street

Visiems savo draugams linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Andrius Urbšaitis

Lietuvis plaukų kirpėjas

7013 Superior Avė.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

KAIP LIETUVA RŪ
PINASI MIŠKŲ 
ATŽELDINIMU

PAMINKLAS JONUŽIUI
• KLAIPĖDA, Gruodžio 21.—

Darbininkai ir amatininkai 
nutarė pastatyti paminklą Vo
kietininkų nužudytam Lietu
viui Jonušiui. •

ŠKIRPA BERLINAN
• KAUNAS, Gruodžio 17. — 

Į Berliną atvyko naujai
skirtas Lietuvos pasiuntinys ir 
įgaliotas ministras 
ats. Pulk. Škirpa, 
Lietuvos ministru

pa-

gen. štabo 
kuris buvo 
Varsa voje.

LIETUVOJE BUS RE- 
MiaMi NUKENTĖJĄ 

NUO GAMTOS

nebuvo tinkamai atželdomi kir
timai.

Pastarais, keleriais metais 
imtasi eilė priemonių miškų 
ukiui tvarkyti. Kirtimai tuoj 
užželdomi nauju mišku, ir už- 
želdomos miškuose buvusios 
aikštės ir kitos nenaudojamos 
žemės. Vyriausybė net ruo
šiasi nupirkti ūkininkų nenau
dojamus žemės plotus ir juos 
užželdinti medeliais. Greta to, 
mažinamas ir miško kasmeti
nis kirtimas. Tečiau miško 
medegos pareikalavimas vidaus 
rinkoje yra didelis, prie to rei
kia palaikyti ir eksportą.

Miško kirtimą bus galima 
sumažinti kai bus išplėsta mū
rinių trobesių statyba.

SVEIKINIMAS Mes būdami tikri Lietuviai 
skaitykime Dirva remkime ia. 
Kalėdų dovanų užrašykim sa
viems čia ir Lietuvoje esan
tiems giminėms. Jie skaityda
mi gerus raštus daugiau su
stiprės Lietuvybėje, kur geres
niais Lietuvos kareiviais ir jos 
rėmėjais.

Sveikinu ir p. Oną Karpienę, 
kuri Dirvoje patiekia savo Lie
tuvoje buvimo įspūdžius. Tas 
pntirka visiems protaujan
tiems Lietuviams.

Su šiuo sveikinimu prisiun- 
ču D rvai keletą naujų prenu
meratorių.

Stasys J. Rodavičius, 
G r. 22, 1938. Akron, O.

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais Dirvos redak
torių p. K. S. Karpių ir jo san- 
darbininkus, visus Dirvos skai
tytojus ir savo kaimynus Ak- 
rono Lietuvius. Linkiu Dirvos 
redaktoriui sveikatos ir ištver
mės jo sunkiame darbe, kuris 
kripo tikras Lietuvos sūnūs 
p sišventęs dirba savo su. kų 
lar ą, savo laikraščiu gina Lie- 
uvius nuo išnaudotojų, p-ra

šo teisylę apie Lietuvą, jos 
vyriausybę ir šalies tvarką, 
giria nuo priešų kurie trokšta 
Lietuvai pražūties.

KAUNAS (VDV). — Lietu
vos gamta, palyginti, rami. 
Čia nebūna nei žemės drebėji
mų, nei baisių uraganų ar ty- 
funų. Tačiau senasis Lietuvių 
dievas Perkūnas dažnai aplan
ko savo žmones ir parodo savo 
rūstybę ir galybę, vienur gais
rą įžiebdamas, kitur žmogų ar 
gyvulį nutrenkdamas. Vėtros, 
ledai ir audros vietomis išmu
ša, išguldo, sunaikina laukuo
se pasėlius.

Anksčiau ūkininkams nu- 
kentėjusiems nuo perkūnijų ir 
audrų nuostolius niekas neat- 
'vgindavo. Tik retkarčiais, la
bai nukentėjusiems, vyriausy- 

'sė paskirdavo pašalpas. To
dėl nebuvo nei statistikos kiek 
kasmet ūkininkams pridaro 
nuostolių gamtos prajovai.

Nuo šių metų Lietuvos uki- 
įinkams jau nėra taip baisus 
perkūnijos ir audrų nuostoliai. 
Vyriausybė įsteigė fondą, ku
rio lėšomis tų nuostolių 70 
nuoš. atlyginama, šymet toks 
fondas veikia pirmus metus.

Vyriausybė į tą fondą pasky
rė 10 nuoš. visų sumokamų že- 
•~iės mokesčių, taip fondas kas
met turės pajamų apie 1,830,- 

i '00 litų.

—Gruodžio 22 Kauno Mie
sto Savivaldybė, dalyvaujant 
ministrui pirmininkui Kun. 
Mironui, vyriausybės atsto
vams, burmistrui, Tarybos na
riams, iškilmingai paminėjo 
23 metų Kauno Miesto Savival
dybės sukaktį.

—Gruodžio 26, Žaliakalnyje, 
Kaune, iškilmingai pašventinti 
naujai pastatyti trims šimtams 
senelių modernus prieglaudos 
rūmai. Ta proga vyriausybės 
pašalpa ir visuomenės auko
mis 300 senelių pavaišinta.

—Gruodžio 22. — šiomis 
dienomis Vidaus Reikalų Mini-

vos 
jos 
bar 
je

—Gruodžio 19 d.
riką išvyko Generolas Nagius r sterija paruošė 1939 metų vie- 
aplankyti Lietuvių kolonijų.

—Gruodžio 22 d., jubilejinia- 
me spaudos akte, dalyvaujant 
ministrui pirmininkui Mironui, 
vyriausybės nariams, daugybei 
visuomenės atstovų, laikrašti
ninkams ir rašytojams, pami
nėta spaudos plėtotė Lietuvoj.

—Gruodžio 22 d. pasirašy
ta Lietuvių-Lenkų prekybos su
tartis, kuri įsigalios Sausio 21. 
Numatytų mainais prekių ver
tė prašoka keturiolika milijo
nų litų. Prekyba bus tarpu
savyje išlyginta.

—Gruodžio 22 d. Seimas pri
ėmė stipendijų ir paskolų grą
žinimo įstatymą ir taip pat

į Pietų Ai-

šųjų darbų planą, kuriuo nu
matoma skirti savivaldybėms 
keturis milijonus litų padėti 
plentus tiesti.

—Gruodžio 22 d. įplaukė į 
Klaipėdos uostą 1500 laivas, 
šis skaičius laikomas rekordi
niu. 1924 metais per ištisus 
metus įplaukė 694 laivai; 1937 
metais — 1414 laivu o šymet 
iki Gruodžio 22 d. įplaukė jau 
1,500 laivų.

LIETUVIAI ATSTOVAI
SEIMELYJE
• KLAIPĖDA, Gruodžio 29.— 

Lietuvius Klaipėdos Krašto
Seimelyje atstovaus Dr. Tru- 

svarsto 1830 Nepriklausomy- kanas, Dr. Anysas, Kybrancas 
1 a Pajaujis. Po rinkimų

Vokietininkų išsišokimai apri
mo.

bes kovotojų pripažinimą sava
noriais, kuriems aprūpinti nu
matoma skirti 600,000 litų.

—Gruodžio 23 d. Seime mi
nistras pirmininkas Mironas 
perskaitė naujosios vyriausy
bės deklaraciją.

KAUNAS (VDV). — Lietu- 
ekonominių studijų draugi- 
posėdyje nurodyta kad da- 

nepri klausomoje Lietu vo- 
valstybinių ir privatinių

miškų yra 1,071,000 hektarų. 
Tame plote ineina ir apie 150,- 
000 ektarų durpynų, vandenų, 
kelių ir kt. 
kai sudaro 80 nuoš. ir privati
niai 20 nuoš. Pagal medžių rū
šis Lietuvos miškai turi 70 
nuoš. spygliuočių ir 30 nuoš. 
lapuočių medžių. Apie pusė 
visų miškų yra jaunas miškas, 
ketvirtadalis vidutinio amžiaus 
ir ketvirtadalis seno, brandaus 
miško.

Vienam Lietuvos gyventojui 
tenka truputis daugiau kaip! 
trečdalis hektaro miško. Lie
tuva dar laikoma mišką išve
dančiu kraštu. Tačiau ji jau 
nėra miškais turtingas kraštas. 
Jos miškus prieš karą smar
kiai naikino nusigyvenę d vari- , 
ninkai. Vokiečiai okupacijos 
metu taip pat labai praretino 
girias. Nepriklausoma tapus, 
iš karo griuvėsių keldama, ir 
pati Lietuva buvo priversta 
kirsti miško daugiau negu lei
džia normalus miškų ūkis. Per 
eilę metų buvo iškirsta miško 
daugiau negu jo priaugdavo, ir

ir
Valstybiniai miš-

PALENGVINO AT- 
GAVIMĄ LIETU
VOS PILIETYBĖS

KAUNAS. — Apie naują pi
lietybės įstatymą yra šitokių 
žinių: Lietuviai, kurie gyvena 
svetur arba Lietuvoj, bet ne
turi Lietuvos pilietybės, atvy
kę Lietuvon tą pilietybę gaus 

formalumų ir nemokamai. 
Lietuviai 
turėdami

ta teise naudosis 
nuopelnų Lietu

priėmimas į Lie-

be
Ne 
tik 
vai.

Svetimšalių
tuvos pilietybę bus tvarkomas 
atskiru įstatymu. Skm.

J E W E L E K
6704 Superior Avenue

VYRAMS REIKMENYS
2 už jį .25ŠILKINIAI

Kaklaraiščiai
ŠILKINIAI šilti
Kakliniai 
GRAŽIOS Kojinės .. 
NOSINUKĖS ... už i

su raidėmis
PETNEŠOS Vyrams 
DIRŽAI ir SAGTYS 

sutaikytas setaS

L00PERTVARKO MO
KESČIU SISTEMĄ 
KAUNAS. — Finansų mini- 

. iterija parengė naują mokes
nių rir.kimo tvarką: visi iš vie- 
'o asmens priklausanti mokes

čiai, kokie jie nebūtų ir kuriai 
unybai nepriklausytų, bus iš
renkami kartą metuose, sujun
gti į vieną ir mokami vienoje 
įtaigoje. Kas nepajiegs iš- 

I karto visos sumos sumokėti, 
galės mokėti dalimis kas mė
nuo. Skm.

laimingų naujų metų

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ia tarn sa*’i

v

,25c.
: 50c

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolari — pusei metu.

.. 18c
$į.00

GERI MARŠKINIAI $ 1 .00 
balti ir spalvose ’ 
$1 ir aukščiau

SVETERIAI susegami ] .95 
užsimaunami, ir aukš. •*-
PAŽAMOS, flanelio S ] .00 
ir audeklinės, ir aukš.
Vilnonės Hockey kep. 48c
UNION Apatiniai .... 97c 

ir aukščiau
CNAZ TZ Ą I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu FA\Z IZ Ą I 
lJ 1 t\A 1 už m centų ir aukščiau * 7 1 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

už

T

PARDUOTUVĖS

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py- THE EAST OHIO GAS CO

Nėra juose nieko kas 
sulūžti ir nereikalinga 
jokių dalių gasiniuose

2 Ilgai laikysv 
gali sugesti, 
panaujinimų 
padarguose.

1X
3
į
S.

Food & Meat Marke t 
7100 Made Park Avė, 
6612 Wade Park Avė.

Kas platina Dinsj — tas 
platina apšvietę

t 
’?
*»'
į

3. Tylumas. Gasas yra visada tylus, 
taipgi greitas ir atsakantis.

4023
Telefonas VVAshington 3227

Visokių gerinusius rūšies 
mėsiški ir kitbkf 
dalykai

Parankumas. Juose yra daug savų 
laiką taupančių ypatybių, naujuose 
gasiniuose pečiuose, refrigeraloriuo
se ir vandens šildytojuose.

ą<_ULAJL>J- 
I |

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲLAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime savo draugams

’002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

Linkime savo draugams 
giminėms ir rėmėjamsgiminėms ir rėmėjams

Vaclovas GecevičiusVaclovas Gecevičius
ir šeima

(Valgomų daiktų krautuvė)
1202 E. 79th Street

ir šeima
(Valgomų daiktų krautuvė)

1202 E. 79th Street

Visiems mano draugams, 
klientams ir Clevelando 

Lietuviams linkiu

.T"

D EI, LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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P. J. KERSIS
809 Societv for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
jvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rr.irtgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 

■ kitSs j mane telefonu arba asmeniškai.

Dr. A. J. Kazlauckas
6902 Superior Avenue

Modernine Virtuve yra GASINE Virtuve
Jis lieka moderniškas, taupo jums laiką ir pinigus, 

neturi nieko kas jame galėtų “sugesti”.

tiklS'skaniį Lietuvišką Duoną
NEW DEAL

AKER Y
PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas• •

E. 141 ST
ss Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
== ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greįtas.

| visada prašykit > NEW DEAL DUONOS
Prisiūtum tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

^iiiiiiiiiiiinniiiiiiininHiiHiinHiiuiiniiiHHiiiiiiuiuiiniiniunniiimuHiinnniiimiiiiHimiiifniMiiiDJHHiimirniinmiih'^į

Dvi Kaimyniškos

MAISTO

maisto 
parsiduoda priei

nama kaina. Visoki grbse- 
riai. Duodam išsimokėji- 
mu jeigd norit pas mus 
prekiauti. Lietuvių apgy
ventoje srityje abi musų 
krautuvės.

Gražiuose naujuose namuose visur 
rasit šiuos, gražius virtuvės reikmenis 
kaip modernišką gasinj pečių, tykų Ser- 
vel gasinį refrigeratorių ir (skiepe) pil
nai įrengtą automatišką gasinį vandens 
šildytoją. Todėl taip yra kad gasiniai 
padargai pasirodė moderniškiausi ir ai- 
sakančiausi—taip pat ir patikėtiniausi it 
ekonomiškiausi.

Moderniški gasiniai pečiai, šaldytu
vai, vandens šildytojai turi visus moder
niškus patogumus kokie randasi kituo
se ir prie to dar daug kitų patogumu, 
ką galima gauti tik su gasu—

4, žemi kaštai. Moderniški gasiniai 
padargai kaštuoja mažiau perkant 
ir dalelę tiek juos operuoti.

Ateikit Į gaso kompaniją pamatyti visus 
tuos moderniškus darbo taupv tojus. čia 
nieko nesiūloma pirkti.

šiems keturiems » Šaldytuvui • Vandens .Šildymui 
dideliems darbams t Virimui • Namo Apšildymui
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

DIRVOS KALĖDINIS VAKARAS BUVO DI
DELIS IR PASEKMINGAS

Šaltenio Kalba Visiems 
Patiko

Dirvos skaitytojams 
nis balius Gruodžio 26 
vo didelis ir smagus, 
kos buvo užsigrudus salė, nors 
laike rinkimosi į balių ėmė ly
ti ir snigti. Toks oras sulai
kė dalį iš tolimesnių apielinkių 
nuo atsilankymo Į šį balių, ta
čiau užteko ir tų kiek buvo, 
nes tikrai į salę nebūtų tilpę.

Programas pradėtas kaip bu
vo skelbta, lygiai 6 vakare. 
Taip tai Dirvos rengiamose 
pramogose ir ireina Į paprotį 
pradėti prograną skelbiamu 
laiku ir publika tuo labai pa
tenkinta.

Programas prasidėjo su vai
dinimu “Kūčios Lietuvoje” — 
vieno veiksmo vaizdelis. Vai
dino: Tėvo rolėje — S. Telks- 
nis, motinos — Julė Salasevi- 
čienė; jų dukterų: Ona Kar- 
pienė ir Bronė Kasiulytė; jų 
sūnų — Jonas Jurgelis ir Ig
nas Visockas.

Pertraukoje, p. Zambliaus- 
kas, jaunuolis iš Lietuvos, sa
kė gažų monologą.

Antroje veikalo dalyje buvo 
atvaizduota Lietuvos jaunimo 
susiėjimas pamatyt viešnias iŠ, 
An erikos ir draugus parvyku- 
sius iš karo tarnybos Kaune, 
čia jaunuoliai labai puikiai su
dainavo eilę naujų dar Cleve
lande negirdėtų dainų. Vieną 
daina padainavo ir apie Cleve- 
landiečius. šioje scenoje buvo 
papuota Kalėdų eglaitė.

Dainavime didumoje dalyva
vo skautai vyčiai ir skautes.

ŠALTENIO KALBA
Po vaidinimo, buvo persta

tytas lakūnas Povilas Šaltenis. 
Jį perstatė Vincas Klikna, vos 
kelios dienos atvykęs iš Kau
no, kuriam teko būti liudinin
ku įvairių iškilmių atsibuvu
sių Kaune kuomet ten lakūnas 
Šaltenis su lėktuvu atskrido iš 
Klaipėdos ir padovanojo šau

Kaiėdi- 
d. bu- 
Publi-

I

lių Sąjungai tą Amerikos Lie
tuvių dovaną.

Šaltenio kalba buvo įdomi ir 
vaizdinga. Jis apsakė kaip ki
lo sumanymas tą 
tuvai padovanoti, 
pravesta rinkimui 
pagaliu, kad ir su 
va jis į Lietuvą 
čiai apsakė savo įspūdžius Lie
tuvoje, Vilniuje ir kitur kur 
jam teko lankytis.

Clevelandiečiai buvo 
patenkinti tokio žymaus svečio 
atsilankymu ir jo gražia, aiš
kia kalba. Lakūnas paminėjo 
kad dar yra likę skolų ant to 
lėktuvo, ir prašė Clevelandie- 
čių paremti.

Jis pats apdovanojo iš Lie
tuvos parvežtais ženkleliais — 
šaulių Sparnais — tuos Cleve- 
landiecius kurie pereitą vasa
rą davė aukas tam lėktuvui 
pirkti, dar prieš išvežimą Į 
Lietuvą. Aukas renkant, Dir
vos redaktorius perskaitė Lie
tuvos šaulių Sąjungos vadų 
'teiktus p. Šalteniui raštus, ku
riais sveikinama Amerikiečiai 
ir Brooklyno Dariaus-Girėno 
Aero Klubas, dėkojama jiems 
už tą dovaną, o antrame raš
te pareiškiama pasigerėjimas 
pačiu lakunu, kuris paliko Lie
tuvoje didų įspūdį visuose.

Aukas rinko skautai. Viso 
tą vakarą aukų surinkta ir 
šaulių Dainų Knygelių išpla
tinta už virš $50. P. Šaltenis 
praleido Clevelande dar vieną 
dieną ir gavo dar aukų ir par
davė dainų knygelių, bendrai 
Clevelande sudarydamas virš 
$69 sumą lėktuvo skolai mo
kėti.

Po jo kalbos sekė šokiai, ku
riems grojo Jono Apanaičio or
kestras. Publika linksminosi 
iki po 12 vai. nakties.

Vėliau vakare buvo dalini
mas Dirvos dovanų atsilankiu
siems tame parengime.

Progamą vedė A. Zdanis.
Visi turėjo labai smagų lai

ką. Rep.

lėktuvą Lie- 
kaip darbas 
aukų ir kaip 
skola, lėktu- 
išvežė. Pla-

labai

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OIIIOPHONE: ENdicott 4486•? 
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(Continued from lašt week)
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JACK SHARKEY AT
VYKS I CLEVELAN 

DĄ SAUSIO 2

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

i

5AUK SHARKEY
Buvęs pasaulinis kumštinin

kas čampionas Jauk Sharkey 
šiomis dienomis atvyksta į Cle
velandą. Jis dalyvaus kaip re- 
fery sportinėje Arenoje, 3700 
Euclid avenue, imtynėse smar
kių stipruolių Bob “Strangler” 
Wagner’o su Maskuotu Imti- 
ku. Kurie Lietuviai nori pa
matyti geras imtynes ir pati 
Jack Sharkey, gali atsilankyti 
Arenoje, pirmadienį, Sausio 2

Imtynių rengėjas Walter 
Taylor skelbia kad moteris į 
tas imtynes leidžia nemokamai 
kurios ateina su vyrais ir kuo
met vyras perka vieną bilietą 
rezervuotoje dalyje. Už mote
ries bilietą reikia užmokėti tik 
taksus.

Jack 
velande 
bet tuo 
litinių 
valstijoje 
Clevelandė daugiau laiko, 
bar Jack Sharkey žada apsi
lankyti Lietuvių Darželyje, ku
rio dar nėra matęs.

Sharkey jau buvo Cle- 
pora mėnesių atgal, 

tarpu buvo užimtas po- 
rinkimų darbu Mass. 

negalėjo praleisti 
.................. Da-

A Happy, Hoalthy and 
Prosperous New Vear is. 
the sincere wish of all of 
us of the Youth’s Forum, « 
to all of you ... the read-

LITHUANIAN A. C
NEWS

Naujų Metų Lauktuves
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo nariams yra rengiamas 
vakaras visai dykai šeštadienį, 
Guodžio 31 d. Kurie yra užsi
mokėję, arba užsimokės pilnai 
Juokies už 1939 melus, gaus 
narystės kortelę ir dar prie
do barčekių 5Cc vertės, ką ga
lės sunaudoti. šokiai bus vir
šutinėj salėje, grieš Jono Apa- 
naičio orkestras. Visi nariai 
kviečiami šia proga pasinaudo
ti ir pasitikti naujus metus sa
voje pastogėje. Įžangos mo
kesčio kitokio nebus kaip tik 
užsimokėjimas duoklių.

Klubo vakaruškos prasideda 
po senovei penktadienį, su 
šokiais ir išdalinimu net vie
nuolika penkinių. Tėmykit šį 
pranešimą ir pasakykit savo 
draugams, nes kitokio prane
šimo nebus. Klubo Valdyba.

• Iš VIEŠŲ DARBŲ Cuya
hoga apskrityje bus paleista 
apie 19,000 darbininkų. Apie 
700 senukų bus paleisti todėl 
kad jiems valstija turės pradė
ti mokėti pensiją. Apie 3,000 
moterų turės pereiti Į valsti
jos moterų pensijų sąrašą. Ki
ta dalis tų 10,000 turi teisę 
gauti bedarbės atlyginimą su
lyg pradedančio veikti įstaty
mo.

o DIDESNI apiplėšimai per 
1938 metus Clevelande žymiai 
.sumažėjo. Ginkluotų plėšikų 
užpuolimų Įstaigų ir bankų at
sitiko pusiau mažiau negu ki
tais metais. Visokių rūšių api- 
p’ ė^muose per 1938 metus pa
grobta virš $99,000, kuomet 
1937 m. buvo $183,300. Šy
met buvo 98 ) vagystės, pernai 
gi 1.344. TDmušėjvsčių papil
dyta 49, 1937 m. buvo 59.

GAUKIT SAVO 
K AI ENDORIUS

Seni Dirvos skaitytoiai, 
kurie paskubės atnaujinti 
prenumeratą, o’ar gaus di
deli sienini 1939 metams 
kalendorių.

, Kalendoriai duodami ir 
tms kuliu naudai užsira- 

pirvą.
. "nbėkit, nai, ■ nes kalendo- 

au baigiasi.

40 MILIJONU DOLA- 
RIŲ STATYBAI

Clevelande 1939 metais bus 
užvesta Įvairių valdiškų sta
tybos darbų už 49 milijonų do
larių. Taip pat tikimasi žy
miai padidėjant privatinės gy
venamų namų ir šiaip staty
bos.

PADĖKA
Reiškiu širdingą padėką 

lionio Antano Baltrušaičio 
tintiems draugams ir priete- 
teliams už taip skaitlingą da
lyvavimą jo šermenyse ir pa- 
Ydėjime i kapus. Dėkoju or
ganizacijoms ir pavieniams už 
prisiųstas gėles. Taipgi Dr. 
S. Tamošaičiui ir J. Martinai
čiui už pasakytas kalbas lai
dojant. Pagaliau, p. Wilkelie- 
nei ir J. Krasnickui už sudai- 
navimą “Kada mes draugą lai- 
dojom”, ir laidotuvių direkto
riui N. A. Wilkeliui už prielan
kų pasitarnavimą.

Velionio draugas A. Kiela.

ve- 
ar-

BROLIAI MOTUZAI 
RODYS NAUJAS 

FILMAS
Gavome pranešimą iš Chica

gos kad Lietuvos filmų rodyto
jai broliai Motuzai baigs savo 
filmų rodymo darbą Chicagos 
‘'pielinkėse Sausio pabaigoje ir 
gryš į rytines valstijas.

Jie parodys Clevelando Lie
tuviams antrą dalį savo puikių 
filmų. Kaip žinom, jie pralei
do Lietuvoje virš metus laiko 
ir pasigamino labai daug pui
kių spalvuotų filmų. Tų fil
mų dalį rodė prieš kelias savai
tes. Antrą pusę rodys Lietu
vių sa!ėje taip pat du vakaru, 
Vasario 3 ir 4. Tai bus penk
tadienis ir šeštadienis.

Lietuvis Cuyahoga 
Lygos Valdyboje

Gruodžio 13, Mid Day 
bo patalpose Įvyko Cuyahoga 
Savings and Loan League dvi
dešimties metų gyvavimo pa
minėjimas. čia buvo renkama 
ir nauja Lygos valdyba sekan
čiam metui; Lygos pirmu vice 
orezidentu išrinktas Jonas T. 
DeRighter, Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugijos sekreto
rius.

ši Taupymo ir Paskolos įs
taigų lyga susiorganizavo 1918 
metais, dabar turi 45 tokias 
Įstaigas savo nariais.

Klu-

PASIKORĖ ANT. 
BALTRUŠAITIS

Gruodžio 22 d., savo gyve
namame kambaryje rastas pa
sikoręs Antanas Baltrušaitis, 
seniau žinomas karštas komu
nistų darbuotojas, bet pastarų 
kelių metų laiku jau buvęs nuo 
viso veikimo pasitraukęs. Jis 
pergyveno Įvairių savo asme
ninių bėdų ir visai nusigyveno 
ekonomiškai, dėl ko turėjo net 
nusižudyti. Buvo dar pačiame 
amžiuje vyras, ir buvo rim
čiausias iš visų vietos Lietu
viu komunistų, kuomet su jais 
dirbo ir kovojo už tą idėją.

SALĖS Bendrovės šėrininkii 
metinis susirinkimas bus Sau
sio 12 d., viršutinėje salėje.

• PER KALĖDAS Clevelan- 
da užklupo šaltis, šaltis pra
sidėjo Gruodžio 26 naktį ir už
sitęsė keletą dienų. Sniego 
mažai pasnigo. _____

THURSDAY — JUNE 16 —
After all the excitement of the 

night before, vve got up rather late 
and vvent out for breakfast about 
10:30. A procession had passed on 
dovvn Laisves Alėja a short time 
before, and we discovered that it 
vvas a holiday, “Devintinės”. It 
aeemed very quiet on the Avenue, 
and a disappointment vvas in store 
for us. Not a restaurant vvas open. 
all of our usual haunts vvere locked 
up tight, and the situation exag- 
gerated our hunger. We vvere told 
that the restaurants vvould open at 
12 o'clock. We felt vve vvould die 
of hunger, if vve had to wait that 
ong, then someone vvhispered that 
.ve might be able to get something 
it the Metropole restaurant annex. 
We started for the place and vvere 
lmost ashamed to go in because 
ve had just left here a fevv hours 
'.go, and dancęd all night. A vvait- 
er eseorted us to a table, the place 
vas deserted e.vcept for tvvo. men, 
vho pro’bably likę us vvere starving 
ind couldn’t vvait for the regular 
hour.

The tvvo men at the other table 
vmiled at us and remarked that vve 
-vere all in the šame situation, hun 
gry and all-the restaurants in Kau
nas elosed. ’ One vvord led to an- 
ither and they admitted that they 

’cnevv us, for semeone had pointed 
■is out to them before, in fact onr 
vf them vvas a journalist. As vve 
zere leaving after our breakfast it 
vas rain ng again, by this time vve 
•ere angry, because it aeenVB the 
•ain is. unmerciful. vve certainly had 
"įlentv so far. tVhere can we go, 
•ind wlpat can -vve do įn the ran? 
tfter. įi Jittle dampened considę a- 
:on vve decided to go home to 
•rite letters.

While I vvas vvriting, Bcrnice 
napped for a few hours, then she 
decided to go out for a vvalk and 
seme fresh air, she vvent over to 
see the beautiful ceremony of tm- 
lovvering of the flag at the Museum 
garden, būt she vvas disappointed 
hecause it was very short and in- 
-omnlete because of the rain and 
••old vveather. When she came back 
'he found me entertaining company. 
Our vis'tors vvere tvvo Judges, one 
”»s Judge Steponas Stonis, of Mari
jampole vvho vvas on a vacatiou 
in Kaunas and had a lioom in our 
apartment, vve had met him a fevv 
days before and savv him once in 
a vvhile. The other vvas Judge 
Martynas Kavolis of the supreme 
court of Kaunas. They invited us 
out for supper, and this delighted 
’s great!y, for vve vvere just be- 
-•'jining to feel let dovvn especiaJ’y 
bv the effect of the miserable an<’ 
•>a«'ty v/eather, and we had no spec 
!al p’ans for this evening.

We vvent to the Hotel Versal, a 
nevv place for us to see, as vve had 
not been here yet. I remembered 
it slightly from my first visit to 
Kaunas, būt novv a delightful sur- 
prisevas mine. It is all remodelcd 
and redecorated and has absolute.ly 
no resemblance to the old place. It 
had the anpcarance of a terraced 
•’arden. vvith a sunken dance floor 
’n the center. The orchestra in 
he center of the side vvall direetly 
n front of the dance floor, and :' 

nevv feature to me is the revolving 
dance floor just likę the one at 
Luna Park, vvhere the merrymak- 
ers šit in the center and roll off 
vvhen the floor starts vvhirling on 
and aiound. Even though you are 
■’ancing in the one spot, you feel 
'•ou are vvhirling svviftly past every- 
one. lt is great fun, and vve en 
joyed the evening very much. Our 
eseort-s vvere cordial and attentive. 
our meal vvas debcious and vve 
vvere having fun and enjoying it.

As I mentioned before, it is the 
custoni here for men from other tab- 
les to dance vvith ladies at other 
tables, and during the evening a 
friend of one of the judges came 
up an<l after greeting our nartv

ANGLIS IR MALKOS
9.25Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono______
Standard F ^ahontas visai mažai durnų, daug kaitros 
Blue Diamund gera anglis furnasui arba pečiui -------
WEST VIRGIN!A Lump 7 OR ECOMONY Lump

K^ M E R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 A East 92nd Street

Telįef. GArf. 2921

8.25
8.25
6.75

asked me for a dance, vvhich I ac- 
cepted, vvith the permission of our 
eseorts. . I leamed that he is Jur
gi? Lecitis and lives in Klaipėda. 
II' came to Kaunas on business, 
ovjr the holiday. He asked me 
if I vvas an Ameriean, and vvhen l 

him I vvas; he asked me vvhat 
I vvas from. Then he told me 
his sister is Mrs.' Bračiulis of

to! d 
cit v 
th.'it __ ____ _ ___  _______
Chicago, and that \vas a pleasant 
su -prise to me because I knovv Mr. 
ąn l Mrs. Bračiulis. Mr. Bračiulis 
is an attorne.v and a vvell knovvn 
ac ive Lithuanian. Mr. Lecitis al
so told me that he vvas expecting 
them in Lithuania vvithin a short 
tii įe, vvhich vvas pleasant nevvs for 

M r. Lecitis vvas very gracious 
friendly and invited Bernice 
me to call on him vvhen vve 
to Klaipėda. And so again

m'. 
an 1 
anl 
get 
■’fer a grand evening with a beauti- 
fu f'oor shovv that competes wįth 
’h ■ floorshovvs at the Metropole, 
wc went home and to bed.
PUIDA Y — JUNE 17 —

The vveather is cold and bleak, 
and there seems to be no inspira- 
licn to go anyvvhere or do anything, 
so this morning we just took care 
of our personai things and prepared 
our suitcaees for tomorrovv, as we 
ar? leaving early in the morning 

n the 6 o'clock train for Klaipėda, 
ar. d f om there to Pagėgiai, to 
visit Mr. and Mrs. J., Juodkazys, 
’vm vvhom I receivėd an invitation 
to be sure and visit before I left 
home for Europc.

rhe day just slipped by, while 
'.vt vvent to the bnnk to replenish 
ur finances in preparation for our 

'rip. We had lunch at Pažangos 
Restaurarft with Barbara, which took 
a f w hours, then we stopped for 
co’fee at Konrad’s, and in the even- 
’ng vvent to vvatch the f'ag lovver'ng 
ce -amony at the Museum garden, 
vliere we almost froze to death. 

T1 en we vvent home and to bed 
early, to be bright and Tested for 
th? ■ — - -

LAŠT Wednesday night, Dec. 21 
tvvo unbeaten teams, the Lithuan
ians and the Pioneers, clashed in a 
battle for first place in the Inter- 
Lodge League. The Litts sheHack- 
ed the Pioneers to the tune of 31 
to 20. The opening gun found the 
Pioneers taking the play away from 
the club team and gaining a emali 
lead, būt in the second ąuarter 
some brilliant passing vvorked the 
Litts into a 12 to 9 lead at haif 
time. The game up to this point 
vvas elose and excitlng.

When the second half began, the 
Litts opened up vvith some ręal 
basket s’nooting firevvorks, provided. 
mainly by Pete Miller, steady cen- 

ob-
ran 
the

The club vvill hold a Card Party 
on Saturday evening, Jan. 14, at 
the home of Mrs. Della Jakulis — 
6621 Edna Avė. Procceds of this 
affair wil! go to the fund te de- 
fray expenses of the Community 
Center team. We'l| toli you more 
about this party in succeeding is- 
ftues.

trip to Klainėo'a. 
(Continued)

AMONG ST OUR
LITHUANIANS

DIRVAS CHRISTMAS PARTY 
A GRAND SUCCESS

Despite the most inclement and 
miserable vveather of the season a 
er)vvd of vvell over 500 persona 
m vde merry at Dirva's Annual 

t'ar-end Party, Monday, Dec. 26th. 
It was honestly a thoroughly en- 
joyable party — cveryone in the 
icliday spirit. The songs and skits 
presented by a mixed group of 
a ented Lithuanian boy and giri 

f.couts.
Follovving the performance U'as 

th? dravving of the many various 
door prizes, and then an evening 
of dancing, talking, plūs a bit of 
re’reshment partaking. So it vvas 
that the old yeai’ vvas ushered out 
vvith one of the most successful 
evgnta of the year.

DONATION OF PICTURES
Mr. Edward Velichka, presented 

the Lithuanian Hall a beautiful re- 
produetion of the pieture entitle, 
“Vision”. Mr. Velichka, tho com- 
paratively young has attained a 
great height in the field of painters. 
His best portrayals are those im- 
aginative, būt if this large portrait 
he presented the Hall is a sample 
of bis “just fair" work, it is easy 
to understand why he is headed for 
success in a big \vay.

Another 1 painting, yet incomplete, 
is to be given to the Hall by Mr. 
Anthony Vaiksnoras, another, štili 
younger artist who already has re- 
ceived great recognition as a stu- 
dent of art. Both these paintings 
vvill grace the vvalls of the Hall 
proper, you can be the judge of 
thes tvvo young artists vvork.

ter. Soon, with the Pioneers 
viously tiring fast. the Litts 
up a lead vvhich they held to 
lašt vvhistle.

Miller and Bill Obraitis lęd 
scoring vvith 8 points each, 
sinking - - - • — •
marked 
victory

the
Bill

6 foul shots. This game 
the fifth consecutive league 

___ , for the Litts. The ręst of 
the teams, excepting the Pioneers, 
have lošt at least txvo games. The 
Pioneer game e?tab!ishe<i our boys 
as the prime favorites for the long 
fought for crown.

Four more games mušt be play- 
ed by our boys before the first 
round ends. Ali of them should be 
easy wins, according to the dopes- 
ters, except the Serbian game in 
which our boys are expected to be 
given a good battle. The team op- 
posed the Lorain Buckeyes, Wed- 
nesday night. Ali scores and high- 
lights will be printed next week. 
COMMUNITY 'CENTER NEWS —

The Community Center “A“ team 
played one dūli and one exciting 
game lašt week. They won the 
dūli and lošt the good one. Such 
is fate. Tuesday, the Litts bea4 
the St. Patrick’s, 24 to 18, iii <a 
game vvhich shoved no commendable 
basketball except Joe Zebris’ basket 
shooting. He tallied 14 points. On 
Thursday, the club team played the 
supposedly strongest team ir. the 
lėague, the Shakers, and after lead- 
ing throughout the game, lošt on 
a lašt second shot from the middle 
of the floor. It vvas exciting from 
er. This game was exciting from 
įtart to finish. It vvas good, hard, 
clean basketball. Ralph Wise led 
the home team's scoring vvith 11 
points.

• BOKLING —
A very noticeable let-down Jiit 

the Lithuanian A. C. Bowling League 
at Coventry Recreation, Christmas 
Monday. We guess Christmas spir
itą \vere the cause. No spectacular 
games were recorded. Bill Nor- 
bert’s first place outfit took 2 of 
8 games from Pete Vitonis’ team 
to stop the latter’s streak of 75 
straight wins. Al Samolis' bunch 
took all three games from Stan 
Halaburda’s five. At the end of 
the afternoon’s botvling, the stand- 
ings showed that Bill 1'
1 chm led the league with a full
2 game advantage over Samolis’ 
boys, Halaburda’s team dropped in 
Ihird place to a noint six games 
behind first place with Vitonis’ 
team barking at their heels from 
the cellar nosition. This week, the 
league vnll bow! Monday in place 
of Sunday vvhich is New rear’s 
Day.

The Lithuanian A.C. tvishes the 
feaders of this column and all its 
supporters a very HAPPY and a 
very PROSPEROUS NEVV YEAR!

Norbert’s

j

NORIU NAMŲ DRAUGĖS
Esu našlė, noriu gauti savo 

namuose gyventi rimtą vidur
amžę moterj arba merginą, dėl 
draugiškumo. Duosiu labai ge
rą kambarį. Susitarimui tele- 
fonuokit CLearwater 0819-J.

Apolonija Salagubie.'ė, 
1439 E. 92 St. (D

KORTAVIMAS IR 
ŠOKIS

Moterų Atjautos Klubas 
rengia šokius ir Kortavimą 
šeštadienio vak. Sausio 11, 

pradžia 7:00 vai. vak.
Salėje — 4015 E. 141 St. 

Dovanos prie įžangos ir prie 
kožno stalo kortuotojams.

Kviečia Komisija.

Amerikos Lietuvių Klubo Balius

Nauji! Meti! Lauktuvės
GRUODŽIO-DEC. 31, 1938

Pradžia 7:-tq vai. vakare Lietuvių Salėje

Narystės korta visam metui 60c. Prie to bus duodama 
50c vertės barčekių sunaudojimui tą vakarą.

Apanaičio Orkestras. Kviečia Valdyba.

Danfų Laboratorijos

39
Dr. Silver

D E N T I S T A S

a.

DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos 
Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

LAIMINGŲ NAUJŲ 1939 METŲ
Linkime visiems savo sėmėms pažystamiems ir 

draigči.is Clevelandiečiams.
WALDORF CAFE

Antanas ir Antanina ^Virbickai 17320 St. Clair Avė.

7042 Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė
GLcnville 1950
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