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Miesty Majorai Prašo 
Valdžios Pageltos

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRAŠO NEAPTAKSUOTI DEGTINĘ PER
DAUG, KAD IR MIESTAI GALĖTU IŠ

SAVO PUSĖS UŽDĖT TAKSUS.
4,000,000 Jau Dirba
Washington. — Bedarbių 

gelbėjimo viešų darbų ad
ministracija skelbia kad vi
si keturi milijonai bedarbių 
kaip buvo numatyta tų dar
bų programe, jau paimti Į1 
darbus.

Kas savaitę tiems darbi
ninkams išmokama bendrai1 
apie $40,000,000 algų.

Plieno darbai paskutinė
se dienose Gruodžio pradė
jo kilti — pakilo nuo 33 iki 
3h nuošį> normalio.

Per Spalių mėnesi plieno 
industrijoje darbininkams 
išmokėta algų $37,977,385,' 
arba $800,000 daugiau ne
gu Rugsėjo mėn. Spalių 
mėn. plieno darbuose dirbo 
viso 416,277 darbininkai.

1934 metais tikima žymių 
pagerėjimų plieno, industri
joje.

Devyni užmušta. Grand 
Junction, Colo. — Čia ištiko 
nelaimė laike darbo devy
nis valdiškų darbų darbi
ninkus: kasant kalno pašo
nę nuslinko žemė ir devynis 
darbininkus užmušė.

LĖKTUVO 30 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Gruodžio 17 d. suėjo 30 
metų nuo to kaip 1903 me
tais broliai Wright darė pir
mą bandymą skristi oru 
už orą sunkesniu padaru. 
Jiems pasisekė — pralėkė 
120 pėdų ir išbuvo ore net 
12 sekundų!

Visi tada iš jų juokėsi ir 
vadino kvailiais. Daugybė 
suėjo pažiūrėti ką jie ten 
išsimislinėja. Daugybė tų 
pačių netikėlių dar gyvi ir 
daugelis patys naudojasi 
lėktuvais kelionėms.

TAI TAU “SKURDŽIUS”!
Cincinnati, O. — čia pa

prastoje bakūžėlėje sudegė 
“vargšas” Guy Noble, 56 m. 
amžiaus, prie kurio rasta 
$200.000 vertės įvairių kom
panijų akcijų.

EUROPOJ ŽUVO 28 ŽM.
Londonas. — Pereitą sa

vaitę siaučiant audroms Eu
ropos pakraščiais, jurose 
sutiko mirtj 28 žmonės.

Europą buvo užpuolę di- 
deh’ šalčiai.

šeši užmušta. Hambur
gas, Vokietija. — Pasažie- 
rinio lėktuvo nelaimėje už
mušta šeši žmonės.

Lenkijoje Pilsudskis ir jo 
keli šalininkai nori įvesti! 
visišką diktatūrą. Ponams 
Lenkams nekaip sekasi.

4 užmušta. Shreveport, 
La. — Smarki vėtra užmu
šė 4 asmenis, 19 kitų sužei
dė.

TAIP PAT NORI VIE-i 
ŠŲ DARBU TESI- 1 
MO NERIBOTAI

Washington. — Pereitą 
savaitę čia įvyko suvažiavi
mas daugybės Suv, Valstijų 
miestų mayorų pasitarimui 
su vyriausybe apie gelbėji- 
mąsi iš depresijos.

Mayorų komitetas patei
kė valdžiai prašymą kad bu
tų tęsiama viešų darbų pro
gramas neapribotai, nes tik 
tokiu budu šalies bedarbiai 
galės atsigauti.

Pageidauja kad butų pa
skirta dar $2,000,000,000 
viešų darbų vedimui.

Kad ir miestai galėtų pa-j 
sinaudoti iš svaiginančių 
gėrimų, aptakęuojąnt juos 
savo iždų padidinimui, ma- 
yorai prašo valdžios neuž
dėti perdidelius; federalius 
taksus ant degtinės.

Prie to, prašo kad valdžia 
prisidėtų su pašalpa mies
tams, kad duotų paskolas 
miestų viešų reikmenų bu- 
davojimui, ir pagelbėtų iš
rišti miestų skolų klausimą.

PRAREGĖJO PO 21 M.
Green Bay, Wis. — Čia! 

po operacijos atgavo regė
jimą viena moteris, kuri Į 
buvo neregė per 21 metą. Ji j 
dabar buvo vedus ir turėjo 
vaikus ir tik dabar pamatė 
savo vyrą ir vaikus kaip 
jie išrodo.

30 METŲ SKRAIDYMO PAŽANGA—Viršutiniame vaizde matosi pirmas lėktuvas 
kuris Gruodžio 17, 1903 m. pasikėlė į orą. Apačioj matosi paskiausias lėktuvas — 
United Air Lines tarnyboje pasažierių vežiovimui skersai Ameriką, kurs kelionę, 
atlieka i 20 valandų, veža 10 pasažierių, 2 lakūnu, užvaizdą, ir paštą.

NORI 6 BILIJONU DO- 
LARIŲ 1934 MET.
Washington. — Kaip da

bar dalykai stovi, vyriausy
bė pasiryžus prašyti Kon
greso kad 1934 metų biud
žetui skirtų nemažiau šešių 
bilijonų (6,000,000,000) do- 
larių šalies reikalų vedimui.

Paprastos valdžios lėšos 
bus apie $2,600,000,000, ta
čiau norima gauti didelės 
sumos visokiems viešiems 
darbams gelbėjimui šalies 
iš depresijos.

Lindberghai Gryžo
Gruodžio 16 d. sugryžo Į 

Suv. Valstijas Pulk. Lind
bergh t su savo žmona, ku
rie išlėkė šią vasarą Liepos 
mėn. pradžioje, apsilankė 
Europoje ir net Rusijoje ir 
per Afriką ir Pietų Ameri
ką parlėkė atgal. Kelionėj! 
išbuvo apie 5 mėnesius.

ŠAUKIA PINIGŲ 
EKSPERTUS

Washigton. — Prez. Roo
sevelt netikėtai sušaukė sa
vo piniginius žinovus pasi
tarimui. Prezidentas nori 
patirti kaip dabar finansi
niai dalykai stovi.

28 NULYNČIUOTA
Suv. Valstijose šymet nu- 

lynčiuota. 28 negrai ir pora 
ar trys balti žmonės už už
puolimus moterų.

PENKIOS TAUTOS 
PRIEŠ VOKIETIJĄ
Paryžius. — Prancūzija 

sutelkė aplink save ketu
rias kitas valstybes, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Jugosla
viją ir Rumaniją, kad lai
kytųsi išvien prieš Vokie
tijos pastangą apsiginkluo
ti iki lygiai kitų valstybių.

Prancūzija laikosi nusi-
statymo neleisti Vokietijai
atgauti ginklų lygybę.

KUBOJ VĖL 6 UŠMUŠTA
Havana. — Gruodžio 18 

d., po paskiausio susirėmi
mo užmušta šeši žmonės ir 
13 sužeista. Valdžia sugau
dė virš 100 riaušininkų ir 
uždarė senoj tvirtovėj.

KIAULIŲ SKERDYNĖ
Washington. — Begyje 

šešių praėjusių mėnesių, ei
nant ūkių gelbėjimo aktu, 
valdžia supirko ir paskerdė 
5.000,000 kiaulių. Iki ateis 
pavasaris, dar šimtai tūks
tančių kiaulių turės atiduo
ti savo gyvastis už savo pe
nėtojų gerovę.

Tą kiaulieną per valdžios 
bedarbių šelpimo įstaigas 
dalina alkanoms bedarbių 
šeimoms. į

Tiesa, ne visos Valdžios 
supirktos kiaulės pateko į 
mėsą alkaniems: jų supir
kimas ėjo taip smarkiai kad 
nespėta jas išdaryti ir su
dėti, todėl daugybė sugedo 
ir tapo suversta į kalnus ir 
sudeginta.

BOLIVIJA NETEKO 
13,000 KAREIVIŲ 

j Paraguay respublika iš- 
kilmingai apvaikščiojo nu- 

Į galėjimą savo kaimyninės 
j respublikos Bolivijos ir pa
ėmimą nelaisvėn 13,000 Bo- 
liviečių. Tos dvi republi- 
kos yra Pietų Amerikoje.

9 užmušta. Hondūre (C. 
Amerikoj) kalinių pasikėsi
nime išbėgti iš kalėjimo už
mušta devyni kaliniai ir su
žeista keturi kareiviai.

BANKAI SMARKIAI 
ATSIDARO

Washington. — Suv. Val
stijose šį mėnesį persiorga
nizavo ir atsidarė daug ban
kų kuriuose buvo sulaikyta 
milijonai žmonių pinigų. Pi
nigai tuose bankuose pra
dėta paliuosuoti.

Štai kaip bankai atsitai
so: Kovo 16 dieną radosi 
1,446 uždaryti nacionaliniai 
bankai. Gruodžio 1 d. jų 
buvo likę tik 564 ir šio mė
nesio bėgiu dar daug, atsi
darė. Liko dar 170 bankų 
kurie negavo leidimo atsi
daryti.

VISTIEK PAKORĖ
Columbia, Tenn. — Neg

rą kurį teismas paleido ne
rasdamas gana apkaltinimo 
už užpuolimą ant jaunos 
baltos mergaitės, minia vė
liau pasigavus vistiek pa
korė — nulynčiavo.

NUŽUDYTA 3,000 KINŲ
Gruodžio 16 d. Kinų ge

nerolas Kaišek, vajuje ko
munistų gaudyme Kiangsi 
provincijoje išžudė apie tris 
tūkstančius Kinų komunis
tų ir suėmė 10,000 kitų į 
nelaisvę.

SŪNŪS NUŽUDĖ 
MOTINĄ

Passaic, N. J. — Bedar
bis sūnūs, George Dolak, 23 
m., nužudė savo motiną ir 
pats nusišovė. Motina bu
vo 64 m. amžiaus ir vargo 
del stokos lėšų, ir sūnūs ne
turėjo iš ko ją išlaikyti.

12 UŽSIMUŠĖ
Pietų Afrikoje, nukritus 

nuo pastovo į kasyklą užsi
mušė du Europiečiai ir 10 
vietinų.

PRANCŪZIJA APTAK- 
SAVO AMERIKONUS 
Paryžius. — Prancūzija 

uždėjo taksų ant įvairių A- 
merikoniškų įstaigų bend
roje sumoje $120,000,000.

Jau keli metai tarp Ame
rikos ir Prancūzijos eina 
ginčai už šiuos specialius 
taksus, bet Prancūzijai da
bar reikia pinigų ir ji rei
kalauja tų “užvilktų” tak
sų.

UŽMUŠTA 10 VAIKŲ
Crescent City, Fla. — 

Prekinis traukinis užlėkė 
ant autobuso vežusio kelis 
desėtkus vaikų į mokyklą 
ir 10 užmušė, kitus sužeidė. 
Iš sužeistų keliolika mirs. 
Traukinio inžinierius apsi
verkė tokią nelaimę pama
tęs. Jis nespėjo pamatyti 
atvažiuojančio autobuso.

Vienuolika užmušta. Po
sen, Lenkija. — Pasažieri- 
niam vagonui užlėkus ant 
vagono pilno vaikų, 11 vai
kų užmušta, 60 sužeista.

Ir Vatikane maža pinigų. 
Vatikanas. — Popiežiaus 
vyriausybė išleido patvar
kymą sulyg kurio visi as
menys dirbą Vatikane už 
algą nuo Sausio 1 dienos 
gaus mažesnį užmokestį. 
Daug darbininkų bus palei
sta iš vietų.

Matyt ir “petragrašių” 
iš viso pasaulio nesusiun- 
čia gana.
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LINKSMU KALĖDŲ 
linkime visiems “Dirvos” skaitytojams, bendra

darbiams, rėmėjams ir draugams.
“Dirvos” Redakcija ir Administracija, 
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AMERIKOS ŪKININKAI JAU GAVO IŠ PA
GALBOS SUMOJE $115,032,928

Washington. — Per pir-’ 
mus septynis mėnesius ope- 
ravimo agrikultūros tvar
kymo akto, valdžia išmokė
jo ūkininkams $115,032,938 
už prisitaikymą prie val
džios patvarkymų mažinti 
produkciją. Pagalbą gavo 
kviečių, vatos ir tabako au
gintojai už sumažinimą se
kančių 1934 metų sėjos.

Dabar pradeda veikti ir 
kiaulių bei kukuruzos augi
nimo mažinimas, ir šie ūki
ninkai pradės gauti atlygi
nimus.

ŽIAURIAI NUŽUDYTA 
MERGINA

Boston, Mass. — Keptu
vėje rasta nužudyta 18 me
tų mergina patarnautoja, 
Edith Zuperman. Ji buvo 
nužudyta, per kaklą ilgu 
duoniniu peiliu prismeigta 
prie grindų, o kaktoje iš
pjauta kryžiukas. Tuo tar
pu keptuvėje skiepe dirbo 
keli vyrai ir nieko nejautė.

TILŽIETĖS SKOLINASI VAI
KUS GREITESNIAM DASI-

GAVIMUI Į TURGŲ
Ties Tilže, kitoje Nemuno pu

sėje, Lietuvos Panemunėje bu
na dideli turgai. Į tuos turgus 
maisto nusipirkti ateina beveik 
visi Tilžės gyventojai, Vokie
čių pusėje. Todėl ant vadina
mo Luizės tilto susidaro di- 
džiausis susigrūdimas del tikri
nimo pasų, kuriuos pereinan
tieji turi parodyti.

Vokiečių muitininkai praleis
davo tuojau tas moteris kurios 
su savim turėjo mažus vaikus. 
Bet paskutiniu laiku tiesiog iš
gąstingai padidėjo skaičius mo
terų bandančių pereiti Į Lietu
vos pusę, kurios turėjo vaikus 
vežimėliuose ir glėbiuose. Po
licija pradėjo tyrinėti ar tie 
vaikai yra tų moterų. Tardant 
pasirodė kad neturėdamos sa
vo jaunamečių vaikų kitos sko
lindavo iš kitų, kad tik grei
čiau, be jokio laukimo prie mui
tinės, jos galėtų pereiti ir gryž- 
ti atgal. Dabar tie šposai pa
sibaigė ir del to turi nukentėti 
ir tos motinos kurios turi savo 
mažus vaikus ir neturi kur jų 
palikti eidamos į turgų. “L.U.”

1934 M. KALENDORIAI
Reikalaukite “Dirvoje” šių gražių kalendorių. 
Su prisiuntimu kaina 30 centų. Galit siųsti 

2c pašto ženkleliais.
1— Mergina maudosi
2— Vaikučiai prie fontano
3— Lietuvos kareivis ir 

Lietuvaitė
4— .Lietuva ir Liet. Vytis
5— Vaikučiai su vežimu
6— Visa Lietuva

“ D I
6820 Superior Ave.

. 15 PRIGĖRĖ
Venecija, Italija. — Už

ėjus smarkiam lietui patvi
no Venecijos kanalai ir už
liejo sausumas, prigėrė 15 
žmonių.

DETROIT
MIRĖ. Gruodžio 7 d. mirė 

Motiejus Bubelis, 42 m. amž. 
Palaidotas Gruodžio 9 d. Iš 
Lietuvos paėjo iš Zariškių kai
mo, Skriaudžių p'ar., Suvalki
jos. Liko žmona ii’ duktė. Lie
tuvoje liko motina.

Laidotuvėse buvo atsilankius 
pusseserė Ona Vilčinskienė iš 
Clevelando.

DU UŽMUŠTA. Gruodžio 12 
d. eidami iš Naval Armory, kur 
buvo pažiūrėti imtynių, šimtu 
žmonių akivaizdoje du vyrai, 
Edward Mandle ir Casper Si
korski, tapo automobilio ūž
ti. Automobilistas buvo 21 d. 
vaikėzas, kuris lėkė visu smar
kumu neatsižiurėdamas. Kada 
jis užmušė tuos du vyru, kiti 
mačiusieji ėmė rėkti “nulin- 
čiuot jį!” Policija jį areštavo.

IŠMOKĖS. Guardian Natio
nal Bank of Commerce gaunat 
naujų pinigų ir pasiryžus išmo
kėti visiems smulkiems depozi- 
toriams kurių sumos neviršija 
$1,000 tame banke uždarytų pi
nigų. Apie 104,000 smulkus 
depozitoriai gal gaus pinigų 
Kalėdoms.

UŽMUŠTAS. Gruodžio 13 d. 
tapo tramvajaus užmuštaš^Sam 
Limo, 43 m., penkių vaikų tė
vas, kuris buvo tik keturios 
dienos kaip gavęs dirbti prie 
viešų darbų, ilgai buvęs be dar
bo.

APVOGĖ ARTISTĘ. Gruo
džio 11 d. Lenkė artistė, Maria 
Olszewska, po dainavimo Maso
nic Temple, buvo apspista savo 
publikos, kuri ją sveikino ir 
teikė komplimentus. Tuo tar
pu koks niekšas pabėgo su jos 
$1,500 vertės kailiniais.

SUDEGĖ 100,874 MAIŠŲ 
CUKRAUS. Mt. Clemens, Mich. 
—Kilus gaisrui Mt. Clemens 
cukraus išdirbystėje, ugnis su
gadino 100,874 maišus cukraus 
vertės apie $500,000 ir $100,- 
000 kitų nuostolių.

7— Vytauto prisieka
8— Biruta
9— Prez. Rooseveltas

ŠVENTI PAVEIKSLAI
10— Kristus
11— Angelas sargas
12— Kristus tarp ligonių
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Cleveland, Ohio
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' KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Kambario Reikalai
Pittsburghe Universiteto Lie- 

;uvių kambario planas jau įduo
tas Lietuvos Ministeriui B. K. 
Balučiui Washingtone, kuris iš
siuntė Į Kauną, kur sulyg pri- 
luotų kambario išmatavimų 
Lietuvos dailininkai pagamins 
zidaus išpuošimą.

Su Lietuvių komitetu pas p. 
Balutį buvo nuvažiavus ir po- 
lią Mitchell, kuri yra Pitts- 
ourgho Universiteto tautinių 
cambarių įrengimo sužiurėtoja.

Toksai greitas planų įdavi
mas Lietuvos Pasiuntinybei bu
vo galimas todėl kad Amerikos 
Lietuviai vasarios metu subruz
do ir sudėjo suvirš tūkstantį 
dolarių, kas buvo reikalinga 
kad Lietuviai gautų universi
teto valdybos pripažinimą kam
bario mums. Tas tapo atsiek
ta. Dabar, planų perdavimas 
Lietuvos Ministeriui yra Kam
bario kūrimo pradžia, šis dar
bas prasidėjo Spalių 30 d.

Tuo tarpu mes privalom la
biau ir uoliau sukrusti su auko
mis; privalom neužmiršti kad 
reikalinga sukelti pilna suma 
•— 5000 dolarių, kad be jokių 
pertraukų kambario rengimas 
eitų iki pat darbo galo.

Iki šiol aukavo daugiausia 
ne inteligentai. Reikalinga di
desnės paramos iš. inteligentų, 
biznierių, kurie tankiai atsilie
ka nuo musų liaudies parėmime 
tautiškų kuturiškų darbų.

Visi Lietuviai parūpinkit au
kų, aukelių be užsimiršimo.

Money orderius ir čekius ra
šykite : Lithuanian Memorial 
Room Fund, adresuoki! ir sių
skit: V. Zamblauskas, 31 Mi
nooka st., Pittsburgh (10) Pa.

L. K. F. Spaudos Kom.jlinti

GRAŽUS VAKARAS. Mo
terų Klubas Gruodžio 10 d. su
rengė smagų kortavimo vaka
rą, kuris gražiai pavyko. Pub- 
liko susirinko tiek kad neužte
ko vietos ir kiti gryžo atgal.

Atsilankė ir musų žymesni 
biznieriai, kaip tai pp. Pivaro- 
lai, Marčiulaičiai, Gedrimai ir 
kiti, už ką jiems ir bendrai vi
sai publikai tariame širdingą 
ačiū. Vakarėlis davė gražaus 
pelno Šv. Jono parapijos nau
dai.

Šis Moterų Klubas puikiai 
gyvuoja, tarp moterų yra vie
nybė ir noras dirbti. Jos skai
to laikraščius, laiko paskaitas, 
turi visokius Lietuviškus žai
dimus. Klubo pirmininkė yra 
darbšti moteris, P. Keldušienė.

šv. Jono parapija dabar yra 
patenkinta gavus gerą, rimtą 
kleboną, inteligentą žmogų, ir 
prie jo susispietę darbuojasi.

LANKYSIS PITTSBURGHE. 
Sekmadienį, Sausio 7 d., pas 
mus lankysis grupelė Clevelan- 
diečių, “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpius, Jonas Jarus ir ke
letas Clevelando dainininkių ir 
dainininkų. Kas jie bus patir
sim vėliau. Mot. Klubo Koresp.

IŠGELBĖJO 56,8 NAMUS. 
Nuo pradėjimo veikti Valdiško 
Namų Paskolos banko 568 na
mų savininkai gavo paskolas 
sumoje $1,600,000 ir jų namai 
liko išgelbėti nuo atėmimo.

Šiose dienose išleista patvar
kymas kad miestas negalės at
imti namų iš žmonių už nemo
kėjimą taksų ir parduoti juos 
už taksus.

Tuo pat kartu miesto taryba 
paskelbia kad užvilktų taksų 
iki šiol yra $15,000,000. • Vie-, 
toj varginti namų saviniųkus 
už thi, yra sumanymas pasko- 

miestui $5,000,000 sumą

Jonas Jarus iš Clevelando, 
kuris lankysis Pittsburghe Sau

sio 7 d. su prakalba.

ant tų užvilktų taksų.
Allegheny apskrities valdyba 

irgi atsidūrė trukume ir ren
giasi užtraukti $6,806,000 pa
skolą savo lėšų padengimui.

YOUNGSTOWN, O.
NAUJAS GELŽKELIS. šis 

miestas tapo sujungtas dar vie
na gelžkelio linija su Pitts- 
burghu. Tas gelžkelis dirbtas 
per šešis metus ir vargais ne
galais užbaigtas. Tai yra pri
vatinis Pittsburgh Coal Co. ge
ležinkelis, kuris prasideda prie 
Ohio upės, 35 mylios nuo Pitts- 
burgho, ir ateina į Youngs- 
towno plieno dirbtuvių centrą.

Nors kitos gelžkelio linijos 
protestavo prieš šią liniją, sa
kydamos kad ji atitrauks iš jų 
anglijęs pervežimo biznį, tačiau 
negalėjo sulaikyti gelžkelio tie- 
fsimo.
K Tuo pačiu gelžkeliu bus per
vežama gatava' geležis ir plie
nas į Ohio upės laivus. R.

IE JAU MARŠUOJA .

i1

i tusu namus

THE OHIO B E L L T E L E P H O 1N E

Ši telefono darbininku armija... .suvedanti į 
namus, krautuves ir ofisus bei dirbtuves tele
fonus kaip tik prasidėjo komanda iš Generolo 
Publikos, “Sudekit juos atgal!” Kasdien di
dėja reikalavimai greito, pasitikėtino, žemais 
kaštais telefono. Bizniai taipgi jo reikalauja. 
Socialiam gyvenimui jis labai naudingas. Mes 
esam pasirengę jus aprūpinti juomi. Musų 
išgalės yra tam paruoštos ir įdėjimas galima 
pareikalausit, ar atsiųsim žmogų, 
atlikti trumpu laiku. Biznio Ofisas 
priims jūsų užsakymus jeigu tik

9c t dieną
įdės telefoną

RADIO 
PROGRAMAI

EKSTRA! “Dirvos” radio programas šį sek
madienį prasidės lygiai 10 vai. ryto ir tęsis nuo 

10 iki 10:30, iš WJAY stoties, Cleveland.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

PRISIPAŽINO PRIE PADEGI 
MŲ PER 25 METUS

Altoona, Pa. — Tūlas Wil
liam Brantner, 67 m. amžiaus 
ūkininkas, prisipažino kad jisai 
turėjo norą matyti gaisrus ir 
bėgyje 25 metų atliko daug pa
degimų, kuriuose žuvo 10 gy
vasčių ir viso padaryta nuosto
lių už $500,000. Jis laikomas 
kalėjime ir laukia teismo. Jis 
kaltinamas žmogžudystėje ir 
gali gauti elektrišką kėdę.

RASTAS NUŽUDYTAS
Franklin, Pa. — Už 20 my

lių nuo čia rasta lavonas alie
jaus šaltinių operatoriaus C. N. 
Witherup, 50 m. amžiaus, ku
rį buvo pagrobę niekšai su tik
slu išgauti pinigų. Jis buvo 
pasiėmęs $100 pinigų, kuomet 
jį grobikai sučiupo ir išsivežė. 
Jis rastas peršautas per galvą 
iš užpakalio su šautuvu. 
Dayton

DAYTON
STAIGA SUSIRGO. Gruod. 

12 d. staiga susirgo gera Lie
tuvė, Agota Kavaliauskienė, ir 
jai padaryta sunki opęracija 
šv. Elzbietps ligoninėje. Ope
racija sunki, bet sėkmingai pa
vyko. Poni Kavaliauskienė y- 
ra gera Lietuvė patriotė, re
mia Visus Lietuvybės kultūros 
darbus. Taip pat yra nuolati
nė “Dirvos” ir “Margučio” skai
tytoja. Linkėtina jai kuogrei- 
čiausia pasveikti.

NETIKĖTA NELAIMĖ. Jur
gio ir Onos Augustauskų sūnūs 
Rapolas, 12 m. amžiaus, Gruo
džio 13 d. išėjo su rogutėmis 
pasivažinėti ir bevažinėdamas 
pateko po automobiliu. Liko 
sunkiai sužeistas ir antrytojaus 
ligoninėj pasimirė. Tai šymet 
82-ras asmuo netekę gyvybės 
gatvėse Daytone iš automobi
lių priežasties. Išreiškiu užuo
jautos žodį Augustauskams jų 
liūdnoje valandoje.

MOTERŲ LABDARYBĖ. T. 
M. D. 8 kp. moterų surengė 
balių, kuris Įvyko Lapk. 18 d. 
Pelno padaryta 12 dolarių, ku
rį paaukavo Barney Communi
ty vaikučių invalidų prieglau
dai. Bet moterėlės nepamiršo 
nei Lietuvos našlaičių: pasky
rė iš iždo penkis dolarius ir pa
siuntė per Konsulą A. Kalvaitį 
Kauno našlaičių prieglaudai.

Už tokius savo prakilnius ir 
labdaringus darbus musų mo
terys užsitarnauja pagarbos.

LAUKIA “DZIMDZ1Ų”. Ga
vę patirti kad mylimi artistai 
komp. A. Vanagaitis ir J. Ol
šauskas žada atsilankyti į Day
tona koncertuoti, visi geri Lie
tuviai, seni ir jauni, laukia su 
nekantrumu jos pamatyti ir iš
girsti jų gražių Lietuviškų dai
nų, juokų. Niekas taip nepa
linksmina Daytoniečius kaip 
“Dzimdzi-Drimdzi”.

TIK VIENA PARAPIJA AU
KAVO. Iš atskaitos Dariaus- 
Girėno paminklo fondo matosi 
pažymėta kad Daytono Šv. Kry
žiaus parapija aukavo $25 pa
minklo naudai, per kleboną Kun. 
S. Bystrą.

Rodos Amerikoje yra arti du 
šimtai Lietuviškų parapijų bei 
klebonų, o tik viena musų ko
lonijos parapija yra užrekor- 
duota tarp aukavusių tam pra
kilniam tikslui. “D.” Rep.

AKRONO
ŽINIOS

“LIETUVIŠKOS KŪČIOS”. 
Akrono International Institute 
suruošė įvairių tautų vakarą 
atvaizdinimui kaip įvairiose ša
lyse laukiama Kalėdų, arba ge
riau sakant kaip švenčiama Kū
čios. šiame parengime, dėka 
brolių Hollišių pasirodė ir Lie
tuviai.

Lietuvių perstatymas išėjo 
šeštas išeilės. Buvo surengta 
tikra Lietuviška “kučia”; šei
mininkas Lietuviškai pasirėdęs, 
buvo M. Antanavičius, ir šei
mininkė buvo Marijona Sabes- 
tinienė, jie turėjo ir kūdikį, kas 
sudarė vaizdingą, tipišką Lie
tuvišką šeimą. Kitų tautų da
lyviai atkreipė daugiausia do
mės j Lietuvių perstatymą.

Akrono Lietuvių Draugiško 
Klubo choras gražiai atliko ke
letą Kalėdinių giesmių.

Lietuviai gražiausia atliko ir 
užtai gavo užkvietimą didžiau
sios Akrono krautuvės, M. O’
Neil’s Store, atkartoti savo vai
dinimą Gruodžio 16 d., kur vėl 
gavo pagyrimą.

Ačiū broliams Hollišiams už 
jų tokį pasidarbavimą ir pasi
šventimą Lietuvių vardo pakė
limui, nes jų sumanumu ir ga
bumais Lietuviai turi progos 
pasirodyti svetimtaučių tarpe.

Tikrai buvo kuom pasigerėti 
ii- patiems Lietuviams, nes vi
sos choro mergaitės buvo pasi
puošusios Lietuviškais rubais, 
ir labai gražiai sugiedojo Ka
lėdines giesmes.

Dabar gi, pirmą dieną Kalė
dų, Gruodžio 25-tą, nuo 2 vai. 
po pietų, tas pats choras gie
dos Lietuviškai iš Akrono ra
dio stoties WJW. Lietuviams 
patartina pasiklausyti.

Ten Buvęs.

LAUKIA KUNIGO. Gruod. 
20 d. Akrone lankysis Lietuvis 
kunigas, kuris aprūpins Lietu
vius dvasiškais reikalais. Jis 
bus čia dvi dienas ir priims Lie
tuvius Šv. Petro buvusioje Lie
tuvių bažnyčioje: Gr. 20, nuo 
7 vai. vakare ir Gr. 21 d., nuo 
7:30 vai. ryto. Lietuviai gali 
šia proga pasinaudoti.

Koresp.

PABĖGO Iš ROJAUS, čia 
gyveno kelios karštų bolševikų 
šeimos: Joneliunai, Bulevičiai, 
Jurgelioniai, Keseliauskai. Jų 
pirmas žodis būdavo: čia Ame
rikoje darbininkai kapitalistų 
išnaudojami; Lietuva yra bu
delių šalis; Rusijoj gi žiemos 
laike žydi gėlės, darbininkai 
atlieka dienos darbą sėdėdami 
minkštose kedėse. Na ir 1930 
metais jie ištraukė į sovietų 
Rojų. Nekuriu užklausus ar 
gryšit kada į Ameriką, atsakė 
šaltai kad ne, nes jie važiuoja 
į palaimintą darbininkų šalį.

Bet kaip greit tą rojų pama
tė tuoj ėmė nuo jo kratytis: 
Kaselevičius tuojau norėjo su- 
gryžti į buržujų šalį. Bet bu
vo nepilietis, o jokio gryžimo 
leidimo neėmė tai ir užbaigta. 
Kitos trys šeimos gavusios pro
gą smuko į Lietuvą, kurios val
džią vadino budeliais. Iš ten 
gi, atsilsėję, vėl parvažiavo į 
Ameriką Joneliunas ir Jurgelio- 
nienė.

Manau dabar jau patyrė kad 
buržujų šalis yra geriausia. 
Butų malonu dabar iš jų išgir
sti kaip patiko “rojus”.

Ilganosis.
KAS TURI atliekamą Dolarį— I VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
tas per ištisą metą skaitysi creipkites į “Dirvos” Agentūrą 
“Dirvą” jeigu dabar išsirašysL nformacijų ir laivakorčių.
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BROOKLYNO ŽINIOS
UŽPUOLIKAI SUMU

ŠĖ TAUTININKUS
Iš tautininkų vakarienės ei

nančius namon užpuolė buris 
valkatų veikėjus Gagą ir An- 
druškevičių. Mat, jie buvo su
sirinkime pasakę po žodi-kitą 
Dries “demokratus” už “Vieny
bę”. Apmuštieji veikėjai pasi
kvietę detektivus jieško kalti
ninkų.

Jeigu jau kai kurie “vyrai” 
taip pradeda politikauti tai ko 
daugiau norėti... Gėda! Muš
ti žmones už tai kad kritikuoja 
kito idėjas! Tai dar nebuvo 
girdėtas atsitikimas. žinoma, 
kaltininkus surasti sunku, bet 
iš kur vėjas nučia nesunku 
spiesti. Muštis Ivg nevisai de
mokratiška. . . Ar reikės ka
žin jau imtis kitokių priemonių 
saugotis iš mitingu einant?

Vyručiai, saugokitės kad dė
de kartais politikierių šaltojoj 
neatvėsintų!

PAVEIKSLAI. J. Januškevi
čiaus, SLA. iždo globėjo, rodo
mi paveikslai iš Lietuvos Gruo
džio 14 ir 15 dd. Piliečiu Klubo 
salėje sutraukė apie 600 žm.

“VIENYBĖS” VARDAS — 
$450. Nubankrutuotos “Vieny
bės” vardas naujai susitvėru
sios korporacijos pirmininko p. 
Schegaus įvertintas $450. Tiek 
bent jis, pasiremiant Trustee 
laišku, siūlo už “Vienybės” 
vardą norėdamas jį pirkti ir 
leisti toliau “Vienybę”. Šėri- 
ninkai, kiek girdėti, nenori ap
sileisti. Keista kad pirmiau 
“Vienybei” gaivinti nebuvo pi
nigų, dabar jau atsiranda net 
lenktyniauti!

VOKIETAIČIO S E Z ON AS! 
Brooklyno laikrodininkas Vo
kietaitis prieš šventes tikrai 
daro biznį. Nespėja pardavi
nėti laikrodėlius ir kitas graž
menas Kalėdų dovanoms.

Ambraziejus taipgi nesnau
džia. Jis medaus iš Lietuvos 
Šymet tikrai nepavydi Brook- 
lyniečiams. Jau baigia išpar
duoti.

MENKELIUNIUTĖS KON
CERTAS. Gruodžio 3 d. Labor 
Lyceum salėje įvyko p-lės Men- 
keliuniutės koncertas, žmonių 
buvo apie 700. P r agr amas pa
vyko. Be pačios Menkeliuniu- 
tės, dainavo p-lė Mickunaitė iš 
Philadelphijos. dažnai per radio 
dainuojanti, prie jų dainavo p- 
lė Tamkiutė, p. Stankūnas ir 
keli svetimtaučiai.

Visi dainininkai paliko klau
sytojuose gražaus įspūdžio.

Pubjikoj, be pažiūrų skirtu
mo, buvo matyti įvairių grupių 
žmonių, net grupių vadų, šiaip 
ar taip, menas visus riša.

SVEČIAI. Brooklyne lankė
si Ona Stanislovaitienė, žmona 
Dr. J. Stanislovaičio, SLA. Dak
taro Kvotėjo, iš Waterbury.

Taipgi Brooklyne lankėsi Ad
vokatas A. A. Olis iš Chicagos, 
SLA. finansų komisijos narys, 
kuris dalyvavo SLA. Pild. Ta
rybos posėdyje. Adv. A. A. 
Olis Brooklyniečiuose labai po
puliarus. Būrelis tautiečių jį 
gražiai priėmė.

Išsirašydami nauji skaitytojai 
“Dirvą” prieš pabaigą šių me
tų, mokės tik $1 visam metui.

LAUKIA KALĖDŲ. Brook
lyno tautininkai Kalėdų šven
čių smarkiai laukia. Atrodo 
kad Kalėdų Diedukas jiems at
neš gerą tautišką laikraštį “Dir
vą”. Dieduk, nepamiršk Ka
lėdoms Brooklyno tautininkų! 
Tai bus maloniausia dovana!

“DIRVA” TEBESKELBIA- 
MA. “Dirva” darosi Brookly
ne labai populiari. Kadangi ji 
skelbiasi buv. “Vienybės” red. 
Jono Valaičio vedamame radio 
programe trečiadieniais, 7 vai. 
vakare, iš WHOM, tat daugelis 
buvusių “Vienybės” skaitytojų 
jau pageidauja skaityti “Dir
vą”. Patyrę kad joje yra ir 
Brooklyno žinių, žinoma, ją no
riau užsirašys ir pirks. Bėda 
tik kad dar nesusitvarkoma čia 
pat. Vieni nori “Dirvos”, kiti 
naujo laikraščio (suprantama, 
ne del to kad nemėgtų “Dirvos” 
bet kad ji pertoli); treti vis- 
tiek laukia kol “Vienybė” su- 
gryš į tautininkų rankas. Lauk
sim! Bet netolima ateitis pa
rodys. Vis dėlto “Dirva” už 
vieną dolarį visam metui dabar 
kiekvienam reikia įsigyti. Ta 
proga baigiasi Gruodžio 31 d. 
O laikraštis geras.

NAUJI “DIRVIEČIAI. šia 
savaitę “Dirvą” užsirašė p. Bo- 
reika iš So. Orange, N. J., p. 
Janulis iš Irvington, N. J., p. 
Sabienka, p. Straukus ir p. A. 
Masiulienė iš Great Neck, L. I. 
Naujus dirviečius sveikiname!

ATSISTATĖ. Nesenai sude
gus p. Sabienkos Great Neck, 
L. L. bizniui, jis jau atstatytas 
ir veikia po antrašu 91 Steam
boat rd. Ponui Sabienkai gero 
pasisekimo! 1 ‘

Mykolas Sabienka pirmutinis 
gavo leidimą pardavinėti algo- 
holinius gėrimus, už tai kad 
pavyzdingiausia vedė restau- 
ranto biznį. Sveikinam!

BALIUS. Great Neck, L. I., 
Lietuviai, norėdami su Brook
lyno Lietuviais arčiau susidrau
gauti, Brooklyne buvo surengę 
vakarą. Dalyvavo apie 100 žm.

SUŽEIDĖ. Great Neck, L. L, 
automobiliaus sužeistas ligoni
nėje gydomas puspenktų metų 
amžiaus Edvardas Tiškus, nuo 
117 Steamboat rd. Linkime 
greitai pasveikti.

MIRĖ. Pereitą Savaitę Jer
sey City, N. J., mirė B. Kama
rauskienė, 38 m. amž., gyvenus 
14 Gregory St. Mirė bevežant 
į ligonine. Palaidota Gruod. 
19 d. Paliko motiną ir dvi se
seris Jersey City.

NEWARKE. N. J., mirė Ka
rolis Kanclerius, 52 m. amž., 
gyv. 339 Eim st.

Taip pat mirė dar jaunas vy
ras Leonavičius, gyv. 519 Ber
gen st., Newarke.

AMERIKIETE ŠEIMININKE NEGALI KAVOS GERT 
BE FRANCK S CIKORIJOS 

Bandė Vieną Dėžutę Praeitą Metą
Geras kavos puodelis yra tai 

geriausia valgio dalis ir tai yra 
šeimininkės p a s i d i d žiavimu, 
kuomet ji gali pagaminti skanų 
ir priimnų kavos puodelį.

Bet tikra skanios kavos pa
gaminimo paslaptis yra tai į- 
maišymas arbatinio šaukštuko 
Franck’s Cikorijos į verdamos 
kavos puodą ar perkolatorių. 
Cikorija turi nuosavą malonų 
kvepėjimą ir aromatą, kuriam 
susimaišius su kavos kvapsniu 
kavą padaroma tikrai skania. 
Tai taipgi užtikrina geresnę 
spalvą ir tvirtesnę sudėtį.

Jeigu jus pabandysite cikori
ją viena sykį, niekad kavos be 
jos nevirsite. štai ką mums 
viena Amerikietė šeimininkė 
atrašė;

“Aš gavau cikorijos vieną 
dėžutę, kurią jus man siun- 
tėte ir ji man labai patiko.

Dabar aš negaliu kavos virti 
ir gert be cikorijos. Franck’s 
Cikorija kavai suteikia tik
rai gardų skonį.”
Nestebėtina todėl kad gores

niuose restaurantuose ir jūsų 
senoje tėvynėje kava visuomet 
verdama su. cikorija. Pamoky
ki! savo dukterį kaip pagamin
ti kavą su Franck’s Cikorija.

Franck’s Cikorija geriausią 
kavą padaro dar geresne.

Franck’s Cikorija parduoda
ma dėžutėse, lazdelių ir plyskc- 
lių pavidale grosernėse ir ka
vos krautuvėse. Dėžutės kaš
tuojančios 10c gali užtekti me
nesiui ar dviem. Pasipirkit ci
korijos šiandien! Jei jus ne
galite jos gauti savo apielinkė- 
je, atsiųskit mums 10c,, o mes 
jums svieną dėžutę prisiusime. 
Rašykite:
HEINR. FRANCK & SONS, 

FLUSHING, N. Y.
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TURI BAIGTIS TUSTI
BARNIAI

pa-
Pa- 
an-

dar- 
gar-
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Turbut nei pas vieną tautą 
taip nėra įsibu jojęs paprotis 
gyventi nesutikime ir barniuo
se kaip yra pas Lietuvius. Iš 
šalies žvelgiant ir klausant ne
ribotų ir be pamato polemikų 
stačiai išrodo kad mes visi 
metėm galvas ir kaip koki 
mišėliai vedžiojamės vienas 
trą už krūtinių.

Vyrai, kada bus pabaiga tam 
nepadorumui ? Dabar musų 
spauda perdėm užpildyta Da
riaus-Girėno nelaiminga kelio
nės pabaiga per juras. Vietoj 
užmiršti klaidas ir lygiai vi
soms partijoms pagerbti tuos 
du Lietuvius drąsuolius ir ati
duoti jiems priklausančią pa
garbą, vieni statome garbės ii' 
atminties paminklą, o antri iš 
kitos pusės jį ardome, bara
mės per spaudą ir net išdrys- 
tame pavadinti žmogžudžiais 
tuos kurie savo aukomis ir 
bu prisidėjo prie to didžiai 
bingo žygio.

čia vėl kokios srovės ir
dėlės išminties” vyrai rėkia kad 
reikia leisti “savą” žmogų, ir 
vėl iš tų pačių “žmogžudžių” 
stengiasi iščiulpti dolarius. O 
kas gali žinoti ir užtikrinti kad 
ši antra kelionė pasiseks — gal 
ir jų laukia jurų bangos atida
riusios savo nasrus? Ir ištik- 
rųjų tada butų žmogžudystė— 
šitoks spyrimasi tų naujų “iš
minties vyrų” prievarta ruošti 
žmogų lėkti. Tokiems žmonėms 
nelabai rupi pagerbimas tų ku
rie jau žuvo del pakėlimo musų 
tautos vardo — jiems rupi dau
giau ypatiška nauda, daugiau 
niekas.

Toliau, matom verdantį sma
los puodą Susivienijime Lietu- 
tuvių Amerikoje. Kiek čia yra 
aikvojama laiko ir 
laikraščių puslapių 
tuštiems barniams? 
parti j a stato sąrašą 
į SLA. viršininkus
kad tik tie vyrai gali Susivie
nijimą išganyti, o kitaip jis

žodžių ir 
visokiems 
čia viena 
kandidatų 
sakydama

pražus. Kiti irgi nemiega ir 
bruka savo plauko geriausį ma- 
teriolą į SLA. rinkimus ir ta
me užbrėžtame rate verda sma
la netikslumo, ir kaip jurų ban
gos mėtosi į visas puses be rei
kalo ir naudos. Tuo pačiu lai
ku žinome kad tūkstančiai pri
klauso ir naudingų narių, kurie 
raštu yra bejiegiai, bet žodžiu 
galėtų būti musų tvirtovė. Bet 
gaila, mes jų žodžių negalime 
išgirsti, nes jię pražūva stebė
tinai mažoj grupelėj smalavi- 
rių ir SLA. turto ėdikų.

Mes visi klystame kad sten
giamės perstatyti tokius žmo
nes kurie yra kuom pagarsėję 
ir rodos su švariu praeities re
kordu. Bet" paduokime jiems 
šiltą vietelę Susivienijime ir 
žiūrėkit ką jie neišdaro!

Aš žinau kad Susivienijime 
yra daug tokių narių kurie tei
sybę ir švarų gyvenimą stato 
aukščiau visko ir yra užtekti
nai pamokyti užimti bi kokią 
vietą, bet jie neprileidžiami tų 
kurie viską valdo, diktuoja ir 
turi savo agentėlius kiekvienoj 
SLA. kuopoje. Tie vaidai ir 
peštynės žinom gerai kad nei
na Susivienijimui į naudą, at
bulai jie stumia i pragaištį. 
Laikas imtis tikslingesnio dar
bo ir pamesti tą viską kas ar
do vienybę, verste verčia prie 
skaldymo senai gyvuojančių or
ganizacijų.

Sustokime pamąstyti, o pa
matysime kad per! savo perdi- 
delį įsikarščiavimą baigiame iš
draskyti ką buvome pastatę! 
Visai nesenai visi džiaugėmės 
— net ir tie kurie visai nepri
klauso prie Susivienijimo — 
kad ši organizacija yra vienin
telė Lietuvių ateities saugoto
ja tapo 
milijono 
dien tas 
ir laiku
nant tokiems vaidams tas tur
tas bus Susivienijimo pabaiga.

Rašydamas šį straipsnelį ne-

Kalėdos pas Lietuvius pa
prastai esti iškilminga šventė. 
Lietuvoj Kalėdos ypatingai įdo
mios tuomi kad berniukai ir 
merginos gauna savo metines 
algas. Gavę nors mažą uždar
bį, sugryžta pas tėvelius pasi
viešėti kelioms savaitėms. Per 
tą laikotarpį jaunimas rengia 
vakaruškas, pasilinksminimus, 
žodžiu sakant, Kalėdos Lietu
voje labai kilni šventė religiš
ku žvilgsniu ir labai linksmos, 
ir švenčiamos net tris dienas.

Amerikoje Kalėdos irgi yra 
svarbi šventė, nors ne tokiame 
supratime kaip Lietuvoje, čia 
Amerikoje per Kalėdas papras
tai tarp draugų ir giminių ap
simainoma dovanomis, pasvei
kinimai su draugais ir pažysta
mais, mylimais ir mylimomis. 
Dovanų bei pasveikinimų pa- 
protis yra pas visas klesas — 
turčiai ir biedni 
supranta Kalėdos 
laukiamą ir ko 
šventę.

Ankstyvesniais
ledų laikotarpis buvo švenčia
mas kaipo pradžia žieminio se
zono. Vėliaus, krikščionybės 
laikams užėjus, Kalėdos arba 
Kalėdų diena paversta kaipo 
Kristaus gimimo diena, kad iš- 
dildžius iš žmonių atminties 
jų pagonišką šventę. Istorikai 
nesako kad Kristus gimė Gruo-

“LIET. AIDAS” PASI
DAVĖ SUKLAI

DINTI

išeivijos gyve-

ir artimo mei
lautos tradici-

darbo žmonės 
lyg kokią tai 
tai tikimasi

amžiais Ka-

džio 25 dieną ir to įrodyti nė
ra galima.

Nesudaro didelės svarbos 
kaip ir kokiu budu Kalėdos 
tapo švente. Bet kuomet Ka
lėdos yra kaipo tokia draugin
gumo šventė, lai ji sustiprina 
musų Lietuvių santikius ir 
tautos pagarbos dvasią. 'Tegul 
šios Kalėdos mums suteikia ge
rų norų, draugiškumo, tautinės 
sąmonės musų 
nime.

Draugiškumas 
lė yra Lietuvių
ja; nors ji kartais prigęsta, bet 
vėl Lietuvio širdyje atsiranda 
tas senas draugiškumas, savi- 
pagarba. Todėl besilinksmin
dami per Kalėdas nepamirš
kim kad mes esam Lietuviai ir 
gaivinkim tuos gražius atsimi
nimus kurie primena gražią 
Lietuvių tautos praeitį, DRAU
GIŠKUMO SĄMONĘ ir TAU
TINĘ KULTŪRĄ.

Kada mes busime kultūrin
gi, kada pas mus žydės kilnus 
kultūros darbai, tada ir Kalė
dos bus daug linksmesnės. Tie
sa, darbo žmonėms šiais metais 
ne visiems Kalėdos bus links
mos. Bet galime tikėtis kad 
ateis laikai ir jie sulauks links
mesnių švenčių. 1

išauginta iki pusantro 
dolarių turto. O šian- 
turtas yra aikvojamas 
galima tikėtis kad ei-

turiu mintyje užgauti partijų 
arba pamokyti gyvenimo, tik 
norėjau viešai paskandinti sa
vo mintis kurios neduoda ra
mybės matant diena iš dienos tą 
patį ir tą patį. Kokia čia gali 
būti gerybė skaityti laikraš
čiuose tokius keistus raštus ir 
ko gali pasimokyti arba žmogui 
pasakyti ? Kas per gerumas 
prigulėti prie tokių organiza
cijų kur tik vieni vaidai ir ne
sutikimai ? Niekas nebetinka, 
viskas yra kritikuojama, kad ir 
geriausia butų. Reiškia, vienas 
antrą stumdos tarsi visi girti 
ir apsvaigę butų. ’

Stasys Markauskas.

Po ant- 
atėjo 16 
parduoti 
virtuvę,

PAŠOVĖ MOTERĮ, 
rašų 4510 Justine st. 
metų vaikėzas neva 
žvakes. Dasigavęs j
matant dviem kūdikiam ištrau
kė revolverį ir 'paleido šeimi
ninkei penkis šuvius. Mote
ris mirtinai pašauta nugaben
ta į ligonbutį.

Dabar lando po namus viso
kių “pardavėjų”, su kuriais rei
kia labai atsargiai apsižiūrėti. 
Moterys vienos būdamos namie 
geriausia padarys neįsileisda- 
mos svetimų. Panašių apiplė
šimų Chicagoj daug. esti.

“L. A.” nr. 271 š. m. lyg pa
juokdamas tautiniai mąstančius 
Amerikos Lietuvius, daro iš
traukas iš “Tėvynės” pasakų, 
kurias socialistų pasakoriai ra
šo.

Kadangi tą visa pasaka kurią 
“L. A.” perspausdino labai ma
žai tiesos turi ir tik yra socia
listų sufabrikuotas straipsnelis, 
apie ką Amerikos Lietuviai la
bai gerai žino, todėl nebus 
kalo viską pakartoti.

Keistai atrodo kuomet 
Aidas” sako: “Jo skridimas 
ra srovinis dalykas”. Kodėl 
“Liet. Aidas” tiki tiems pro
pagandos obalsiams, o visai ig
noruoja teisingas informacijas 
apie tą neva ruošiamą skridi
mą?

Didžiausia nesąmonė sakyti 
kad tame skridimo komitete 
tik trys naujieniečiai. Kurie 
pažystam tuos žmones vietoje, 
skaitlinė labai žymiai pasikei
čia. Iš 
sudaro 
randasi 
niečiai, 
neva ne naujieniečiai nesuda
ro jokios svarbos viršminėtam 
komitete.

Atrodo kad “Lietuvos Aidas” 
plačiu glėbiu priėmė klaidingas 
informacijas. “L. A.” mato 
reikalingu daryti citatas ir so
cialistų laikraščių arba jų sim- 
patizatorių. Jeigu “L. Aidui” 
patinka taip be atsargos da
ryti ištraukos socialistų pagy
rimui lai sau daro, bet netin
ka Lietuvos visuomenę klaidin
ti. Tas parodo tik nenuovoką 
apie Amerikos Lietuvių gyve
nimą ir veikimą.

rei-

“L.
ne

devynių asmenų kurie 
skridimo korporaciją 

net šeši žinomi naujie- 
ir tie kiti trys kurie

“Dirva” Pigiausias Laikraštis! 
Naujai išsirašantieji, kurie pa
skubins iki galo šių metų, gaus 

“Djrvą” už $1 visam metui!

DRĄSUS BANDITAI. Sep
tyni apsimaskavę banditai už
puolė Butler Brothers firmą. 
Vieni apstojo 85 darbininkus, 
kiti tuštino pinigų stalčius. Pa
sigrobė $2,800 ir pabėgo. Ka
da plėšikai viduje siautė, pro 
salė praėjo minios žmonių ir 
niekas nepastebėjo.

Gruodžio 31 Paskutine
)iena!

‘DIRVA’ VISAM METUI TIK $1
TIEMS KURIE IŠSIRAŠYS DABAR JL

Pastaba: Niekados iki šiol “Dirva” tokio papiginimo nedare ir daugiau nedarys! Dabar yra jums viena proga!

t?

KANADOJ ARBA LIETUVOJ METAMS $2.00
Taipgi kurie išrašys “Dirvą” savo giminėms į Lietuvą, sutaupys visą dolarį, nes iki galo šių metų gaus tik už 
$2.00 (visada kaštuoja trys dol.). Nepavydėkit saviškiams Lietuvoje apšvietos — už $2.00 metams pralinks- 
minsit visą kaimą. Jie ten visi susirinkę skaito “Dirvos” gražias apysakas ir žinias apie jūsų gyvenimą Ame
rikoje. Padarykit jiems tą malonumą išrašydami jiems savo vietinį laikraštį “Dirvą”.

Prenumerata skaitysis nuo dienos užsirašymo, per 52 savaites. 
Pinigus siųskit su pilnais antrašais ant voko ir laiško viduje. 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

TRUKŠMINGA UKRAINIE
ČIŲ DEMONSTRACIJA. Gruo
džio 17 d. Chicagoj Ukrainie
čiai buvo surengę demonstraci
ją prieš Rusijos valdžią, kuri 
visaip persekioja ir skriaudžia 
Ukrainiečių tautą. Demonstra
cijoj dalyvavo apie 3000 Ukrai
niečių.

Prasidėjus demon stracijai, 
kurią policija lydėjo, ant 'Madi
son gatvės besiartinant prie 
Hermitage avenue, kur randasi 
aukštasis gelžkelis, ant demon
strantų galvų pasipylė plytų, 
bonkų.

Muštynė tęsėsi iki pribuvo 
daug policijos ir ėmė užpuoli
kus vaikyti. Daug 
tuota, 15 sužeistų 
į ligonbutį, ir apie 
lengviau sužeista.

Gruodžio 18 d. paaiškėjo kad 
apkaltinta 11 trukšmadarių, ku
rie mušė žmones geležimis, ply
tomis. Pasirodo kad užpuolikai 
buvo komunistai ir jų simpati- 
zatoriai, patys Ukrainiečiai.

Iš to matos kad pas Ukrainie
čius pasikartoja tokių inciden
tų kokie seniau būdavo tarp 
Lietuvių. Fanatiški tautos iš
sigimėliai užpuola savo brolius 
ir daro gėdą visai tautai.

“GENOVAITĖ”. V. Stanči
kas suorganizavo teatralę gru
pę, kuri Gruodžio 10 d. Lietuvių 
Auditorijoje statė dramą “Ge
novaitė”. Suvaidinta gana ge
rai. Sale buvo pilnutėlė, kas 
yra retas atsitikimas, 
pė žada dažniau statyti 
veikalus.

Vaidinimas pradėta
aliai, tik 10 minutų po paskir
to laiko.

Atrodo kad Chicagoje Lietu
vių scenos meno ir muzikos rei
kalai neblogai eina pirmyn.

ši gru- 
dramos

punktu-

tapo areš- 
nugabenta 
50 ypatų

“MARGUTIS” persikelia ki
ton vieton. “Margutis”, kuris 
per keletą metų laikė ofisą po 
antrašu 2437 W. 69 St., dabar 
persikelia j naują didesnę vie
tą ir antrašas bus 6812 South 
Western avė.

CHICAGOS MIESTO MAYO- 
RAS nori kad visos karčiamos 
butų uždaromos nuo 1 vai. nak
ties, sekmadieniais nuo 2 vai.

Dabar daugelis karčiamų at
daros per naktį, kur kyla viso
kių peštynių, plėšimų ir kito
kių negeistinumų.

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS. 
A. Kaulakis (Capitol spaustu
vės savininkas, 3251 So. Hal- 
sted St.) išleido Lietuviškų Ka
lėdinių atviručių • su gražiais 
sveikinimais ir linkėjimais. Tai 
vis graži priemonė Lietuvybei 
palaikyti.

PAJIEšKOJIMAS. Aš An- 
tanas Stukonis, gyvenatis Skė
mių k., Baisolagos vai., Kėdai
nių ap., pajieškau savo brolį 
Kazį Stukonį, kuris dar prieš 
pasaulinį karą išvyko Ameri
kon ir apsigyveno Chicagoje. 
Kas žino kur jis dabar, ir ar 
gyvas ar miręs, prašau man 

•parašyti laišką.

TJISAME pasaulyje Kalėdų papro- 
’ čiai labai skiriasi, bet beveik 

visur, kur tik švenčiama šventes 
davimas dovanų šiose iškilmėse uži
ma svarbiausią vietą. Iš tikro, užpa
kaly dovanų davimo įpročio stovi pati 
Kalėdų dvasios širdis. Ir daugumai 
žmonių, tankiai smagiau dovanas duo
ti, negu jas gauti.
Davėjui darosi, suprantama, dar sma
giau. jei jis žino, jog dovana suteiks 
malonumo asmeniui, kuris ją gaus. 
Kaip davėjas, taip ir priėmėjas labiau 
mėgsta praktiškas, tinkamas ir, be to, 
neperbrangias dovanas. Gal būt tas 
ir išaiškina, kodėl šioje šalyje, kur 
cigaretas yra mėgiamiausiu milijonų 
vyrų ir moterų užsirūkymu, cigaretų 
pakeliai tapo labai populariškomis 
Kalėdų dovanomis.
IŠiais metais Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai, ypatingai šių cigaretų 
rūkytojų miniai visose Jungtinėse 

.Valstijose, paruošė išimtinai patrau
kiantį Kalėdų pakelį. Šis ypatingas 
Kalėdų pakelis yra paruoštas ne tik

pritikti paprastiems Kalėdų papuo
šalams, bet ir užtektinai saugus siųsti.
Pakelis buvo ypatingai paruoštas 
patraukti lepių rūkytojų, kurie labiau 
mėgsta Luckies, skonį. Gi Luckies 
yra padaryti iš vidurinių rinktiniausių 
tabako lapų. Šis tabakas, jį tinkamai 
pasendinus ir išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinantį spraginimo procesą, 
kurį išimtinai naudoja tik Lucky 
Strike. Šių populariškų cigaretų 
išdirbimo eiga yra pažymėtina puikiu 
apdirbimu ir kantriu apžiūrėjimu, kur 
daugiau, kaip šešiosdešimt patikrini
mo instrumentų naudojama, kad 
užtikrinus vienodumą ir būti tikrais. 
jog cigaretai pilnai prikimšti ir be 
liuesų galų. Ypatingų Luckies Kalėdų 
pakelių galima gauti visose krautu
vėse. Kiekvienas pakelis turi sekan
čias tam tinkančias eiles:

"May Christmas bring the sort of tiling 
That everybody likes
And your career throughout the year 
Be full of Lucky Strikes.”

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me*’j sezonu. 
I ABI PUSI, NEW YORKAS 0470 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE vilui 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

7 DIENOMIS į LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
šalimais garlaivio Bermer- 

patogią kelionę į LIETUVĄ.
Specialiai traukiniai, stovinti
havene, užtikrina labai greitą

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
—— 1119 Euclid Ave. Cleveland —■'
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NAUJAS UŽDARBIS POLITIKIERIAMS

Bereikalo, p. TysliavaSugryžus svaiginantiems 
gėrimams, kožna valstija 
paskirai ėmėsi ruošti nau
jus įstatymus alkoholinių 
gėrimų kontroliavimui savo 
ribose.

Valdančios partijos deda 
visas pastangas įvesti degti
nės pardavinėjimą pačios 
valstijos vedamose krautu
vėse, kas išeitų panašiai į 
Lietuvos monopolius. Pati 
ta idėja butų nieko sau, nes 
tas reiškia daugiau visuo
menės kontrolę ar “demo
kratiją”. Tačiau už to sle
piasi štai kas:

Pirmiausia, politikieriai 
kovoja už įvedimą valstiji- 
nių degtinės krautuvių del 
to kad patys arba jų gimi
nės arba draugai gaus jose 
sau darbus. Į tokias vier 
tas, už visuomenės algas, 
dažniausia patenka dirbti 
paskutiniai niekšai, bi tik 
geri politikieriai, ir iš vi
suomenės pinigų penisi.

Toliau, tas užstoja kelią 
privatiniams geriems pilie
čiams prekiauti. Jeigu ki
ti visokį bizniai nėra val
stijos kontrolėje, kodėl tu
ri būti alkoholiniai gėri
mai pagrobti į tą kontrolę?

Jeigu piliečiams bendrai 
galima degtinę gerti ir už 
ją taksus mokėti tai kodėl 
toks pilietis kuris išgali ir 
nori, neturi teisės degtinės 
pardavimu verstis?

Bet dalykas štai kame: 
Kuri partija valdo valstiją, 
jos politikierius laukia geri 
uždarbiai, nes jie pasida
lins darbais degtinės preky
boje. Paveizdan, komisijo- 
nieriai kurie neturės jokio 
darbo o tik kokią tai “vir
šenybę” ar ką panašaus, 
gaus į metus po penkis, še
šis, net iki dešimts tūks
tančių dolarių! Aišku, tą 
vietą gaus paties guberna
toriaus giminė ar artimiau
sias draugas. O kur kitos 
visokios žemesnės vietos, 
visokie pagelbininkų pagel- 
bininkai iki paskutinių tar
nautoju degtinės krautuvė
se? (Darbus gaus tik po
litikieriai, ne šiaip tinkami 
geri žmonės).

P. Tysliava “Vienybėje” 
sušunka, “Pagalvok, Kar- 
nau!” ir sako: “Dabar jis 
vadina lietuvių tautos išga
momis Grigaitį ir socialis
tus. Kažin ar mes turime 
:eisės vadinti išgamomis 
;uos žmones kurie 1905 me
lais sėdėjo Kalvarijos kalė
dine ir buvo spardomi rusų 
žandarų tik del to kad jie 
dryso skelbti Lietuvos ne
priklausomybės obalsį?”

Bet ar p. Tysliava turi 
rodymų kad Grigaitis ir 
siti socialistai tada skelbė 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsį ? Rėkavimas, raudo
ną vėliavą iškėlus, “Daloj 
car!” “Revoliucija!” “Otre- 
čiomsia ot starago mira!” 
ir daužymas monopolių lan
gų nebuvo Lietuvos nepri
klausomybės obalsių skelbi
mas.

Nesakome kad Grigaitis 
daužė monopolių langus, bet 
tas buvo bendras Lietuvos 
socialistų užsiėmimas 1905 
metais.

Grigaitis buvo tos pat rū
šies kovotojas kai]i Kapsu
kas, Aleksa, Pruseika ir kt., 
kurie liko marksistais ir 
jų idėja internacionalizmas, 
ne nacionalizmas. Vieni tų 
internacionalistų perėjo į 
bolševikus, kiti liko menše
vikais. Grigaitis menševi
ku yra ir po šiai dienai ir 
yra Lietuvių tautoje mark
sizmo skelbėjas.

Prie to, kaip yra žinoma, 
Grigaitis tais laikais labai

Vienos Moka, Kitos Ne
Gruodžio 15 suėjo Ame

rikai karo skolų mokėjimo 
diena. Suv. Valstijos tikė
josi gauti apie $152,000,000, 
o gavo apie $10,000,000.

Nekurios šalys nieko ne
mokėjo, o Lietuva, Latvija, 
Anglija, Italija ir Čekoslo
vakija pasiūlė po biskelį.

Lietuvos pasiūlymą Ame
rika paėmė apsvarstymui, 
nes sako Lietuva gali mokė
ti pilną sumą — $105,474.

Ne Lietuviškas Darbas
Socialistai rinkdami pini

gus neva antram skridimui, 
savo lakūną visur Amerikos 
spaudoje garsina Ameriko
niška pavarde — James. Iš 
to Lietuviams jokios garbės 
nebūtų.

Kada rengėsi skristi Len
kijon lakūnas (kuris nukri
to Atlantike) jis buvo su 
Vokiška pavarde. Kuo Len
kai galėjo didžiuotis?

Kitą dalyką socialistai ne
dorai daro tai vartodami 
prievartą: jie užsikarščiavo 
lakūną leisti, ir mano kad 
visi turi juos remti, kas ne
remia pyksta. Tai nevy
riškas elgimąsi, nes aukavi- 
mas yra laisvas darbas ir 
žmogui turi būti palikta lai
svė krapštyti savo kišenių1 
ar ne. * 

mažai Lietuvoje buvo.
Jeigu gi ir butų buvę, 

kaip, p. Tysliava sako, kad 
Grigaitis kentėjo ne už in
ternacionalizmą bet už Lie
tuvos ‘‘nepriklausomybės o- 
balsį”, tai visgi dabar Gri
gaitis nebūtų vertas pagar
bos del to kad jis pate atsi
sukęs spjaudo ant visko to 
už ką p. Tysliava jį skaito 
1905 metų kankiniu.

Mes visi džiaugiamės at
gavę tautos laisvę, o Gri
gaitis po senovei skelbia in
ternacionalizmą ir smarkiai 
šaukė “Lietuvai nei cento!” 
tada kada jai reikėjo pagal
bos, o Lietuva nebuvo pa
versta socialistiška pagal 
Grigaičio noro.

Buvo socialistais ir Šliu
pas, ir Sirvydas ir kiti dau
gelis dabartinių tautos va
dų, bet jie savo 1905 metų 
paklydimą atitaisė ir sura
do kad geriau yra dirbti 
ir prikelti savo tautą, o ne 
spjaudyti ant jos, kaip darė 
iki šiol Grigaitis.

Ponui Tysliavai, neišbu
vusiam Amerikoje nei me
tų laiko ir nepažystančiam 
šios šalies Lietuvių gyveni
mo ir žmonių reikėtų susi
laikyti nuo tokių drąsių pa
reiškimų kokius jis padaro 
už Grigaitį.

Jei Grigaitis tada butų 
dirbęs ir kentėjęs už tautos 
nepriklausomybę, o dabar 
nuo visko to nusisukęs, jis 
pasidaro dvigubai didesniu 
nusižengėliu tautai.

Indi jonų Suv. Valstijose 
priskaitoma 320,454. Kita
dos skaitėsi milijonais.

ŠIRDIS NEBEMYLI
Tau dainų, mergele, daugiau nedainuosiu 
Ir rausvų lupyčių karštai nebučiuosiu, 
Nes kita mergužė mane sužavėjo 
Ir ją lyg svajonę širdis pamylėjo.
Tai nelauk, mergele, tavęs nelankysiu, 
Ir meilaus žodelio tau jau nesakysiu, 
Nes užgeso meilė širdyj ką žydėjo 
Ir širdis užmiršo kad tave mylėjo.
Tai nepyk, merguže, pasilik sau viena, 
Ir rymok prie lango kiaurą naktį, dieną, 
Aš vistiek jau tavęs daugiau nelankysiu. 
Ir aukso žiedelio nebesumainysiu.
Ar balsu raudosi, ar tyliai liūdėsi,
Ar tu mane keiksi ar karštai mylėsi,
Aš vistiek neklaupsiu prieš Dievo altorių: 
Aš tavęs nemyliu! aš tavęs nenoriu!... .
Ir nepyk, mergyte, juk aš čia nekaltas, 
Ir ne aš čia tavo prakeikimo vertas: 
Širdis jau nemyli. ... tu jos nevilioji, 
Tai sudiev, mergyte, tai sudiev, geroji!....

Jonas Morkūnas.

PRISIMINIMAS
Sėdėjau po beržo lapuočio 
Gražiose mintyse skendau, 
Ir paslaptim jausmo sparnuočio 
T aukštas padanges skridau. '
Čia liepos pasenę šlamėjo, 
Galingai prieš vėtras kovojo, 
Čia stygos man giesmę giedojo 
Švelnučio suvirpintos vėjo, 
Jų garsas svajones į dausas lydėjo.
Iš čia, mano mintys auksinės 
Klajojo po plačią mėlynę, 
Nuvargusią mano krutinę 
Viliojo aukštai prie aušrinės 
Ir priminė garsą dainos pirmutinės.

Smaliečiai. Myk. Zablackas.
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APSIDAIRIUS
Gyvenimas, laikas nuo 

laiko, skaudžiai užveža vi
siems tiems kurie dabarti
nės valdžios Lietuvoje ne
mėgsta ir musų tėvynei 
trokšta “šniokščiančių vul
kanų”. Tokį 'smūgį pataikė 
bevielė žinia į New York o 
“Times”, pranešdama Lon
dono ekonomistų nuostebą 
kad trys valstybės pasauly
je mažiausia nuo krizi ken
čia. Tos valstybės tai: Suo
mija, Pietų Afrika ir Lie
tuva. _____

Del Lietuvos sakoma: 
“Lietuva nuostabiausia, nes 
ši maža ukininkiška respu
blika Rytų Europoje vie
nintelė kur aukso saikas pi
nigams tebeveikia pilna ga
lia. To pasėkoje, Kaunas 
tampa Pabalti jos valstybių 
bankiniu centru ir to ban
kinio biznio pelnai sklei
džiasi po visą kraštą.”

Svetimtaučiai ne vieną 
sykį Lietuvą pagyrė del jos 
sumanumo, tvarkos ir pa
žangos. Tai todėl kad jos 
valdžia yra tautinė, ne par- 
tijinė.

Musų kaimynė Estija, 
Pietų Amerikos respublikai 
Peru pardavus du senu iš 
Rusų paimtu karo laivu, da
bar ruošiasi pasistatyti še
šis naujus. Keturi bus tor- 
pedininkai, o kiti du subma- 
rinai. Kita Baltijos vals
tybė, Suomija, nesenai bai
gė du skraiduoliu (kreize- 
riu) ir tris submarinus. Lai
vų darbą Estai, politikos 
išrokavimais, duosią Ang
lijai, kurios draugiškumą 
nori palaikyti.

Latvių “Jaunakas Zinas” 
rašo, iš Lietuvos Palesti
non išvažiavęs vienas tur
tingiausių Žydų, Aaronas 
Grosbartas, linų pirklys iš 
Kuršėnų. Jis buvo pramin
tas Lietuvos “Rotschildu” 
ir, sakoma, išsivežęs 10 mi
lijonų litų. Palestinoje pir
kęs du dvaru ir daug namų.

Nors paskutine, tačiau ir 
Latvija buvo priversta pa
sekti Lietuvos, Estijos, Vo
kietijos, Suomijos, Lenkijos 
ir Italijos pavyzdžiais — iš
naikinti legalę komunistų 
partiją, kad ji viešai nebe
dalyvautų valstybės gyve
nime ir nekenktų tautos pa
žangai. Policija Rygoje, 
seimo sutikimą gavus, areš
tavo šešis komunistus šei
nio atstovus. Kaltinami jie 
valstybės išdavime. Socia
listai ir čia, kaip visada, 
komunistus seime bandė 
užstoti.

Vyt. Sirvydas.

ŠIMTAMEČIAI ŽMONĖS LIETUVOJE jais niekas nenori tikėti. Tačiau šiomis 
dienomis visai netikėtai Kauno rotušės po
žemyje buvo atrasta užmirštos durys. Ar- 
keologai, jų tarpe ir Kauno muzejaus di
rektorius prof. Volteris, tuo radiniu labai 
susidomėjo ir ruošiasi patyrinėti kur tos 
užmūrytos durys veda. Manoma kad pro 
tas duris buvo galima pakliūti į urvus ku
rie veda į pilies požemius. Jei taip ištikro 
butų tai pasirodytų kad padavimai apie 
urvus yra teisingi.—Tsb.

FRAGMENTAI
Aš jaučiu savyje busimą gyvenimą. 

Aš esu lyg miškas nukirstas; naujos atža
los yra stipresnės negu pirmiau. Aš ky
lu, žinau, linkui padangių. Saulės šviesy
bė šviečia ant mano galvos. Žemė mane 
peni savo duosningais syvais; bet dangus 
mane nušviečia su nežinomų pasaulių at
spindžiais.

Jus sakot kad siela yra niekis... .tik 
kūninių jiegų sudėtinė pajiega. Taigi, ko
dėl mano siela yra skaidresnė kada mano 
kūninės jiegos pradeda silpnėti?.... Žie
ma yra ant mano galvos, bet amžinas pa
vasaris yra mano širdyje. Ten aš kvėpuo
ju ir geriu šioj valandoj saldžius lelijų ir 
rožių kvapsnius.. . .tartum esąs dvidešim
ties metų. Juo arčiau aš artinuos prie 
galo, juo aiškiau aš girdžiu aplink save ne- 
maringas simfonijas pasaulių, kurie ma
ne kviečia. Tai stebuklinga, vienok pa
kasta. Tai graži deivių pasaka....ir is
torija.

Per bertainį metų aš rašiau savo min
tis prozoj ir eilėse; istorite filosofiją, dra
mą, romaną, tradiciją, satyrą, odą ir dai
ną — viską bandžiau. Bet aš jaučiu kad 
nepasakiau tūkstantinę dalį to kas yra 
manyje. Kada aš eisiu į kapus ilsėtis, aš 
galėsiu pasakyt kaip ir daugelis kitų pasa
kė, kad “užbaigiau savo darbą”, bet aš ne
galiu pasakyt kad “užbaigiau savo gyveni
mą”.

Mano dienos dabar prasidės sekantį 
rytą. Kapas nėra aklai uždaryta alėja: jis 
yra atvira gatvė — šviesybės vieškelis, 
lis užsivožia sutemoj. .. .ir atsidaro su au
šra.—V. J. B.

“Laisvoji Mintis”
Kaune ėjęs laisvamanių 

laikraštis “La i s v amanis” 
tapo sulaikytas. Jo vietoje 
išėjo vienkartinis leidinis, 
“Laisvoji Mintis”.

Jeigu koksai nors žmogus užsienyje 
pragyvena daugiau kaip šimtą metų, apie 
jį rašo visi laikraščiai kaip apie, nepapras
tą atsitikimą. Pradėjus rašyti apie šim
tamečius žmones Lietuvoje, laikraščiuose 
vietos vargu beužtektų, nes tokių žmonių 
čia yra daugybė.

Antai prieš devynetą metų Lietuvos 
šaulių laikraštis “Trimitas” buvo paskelbęs 
anketą — surasti seniausią Lietuvos žmo
gų. Ir kas pasirodė? Daugiau kaip šim
tą metų turinčių žmonių atsirado daugy
bė. Seniausias žmogus Lietuvoje pasiro
dė tada turėjo arti 140 m. amžiaus. Tais 
pačiais metais kai buvo paskelbta konkur
sas, tas žmogus numirė ir kas dabar yra 
seniausias nežinia.

Galima sakyti kad Lietuva yra ilgiau
sia gyvenančių žmonių kraštas. Po šimta
metį senį ar senutę galima užtikti beveik 
kiekviename sodžiuje. Antai, Gruzdžių 
valsčiuje, Laumakių kaime, gyvena Bra- 
ziulienė, kuri atsimena kaip 1831 metų su
kilėliams nešė į mišką valgyti. Ji dar pa
kankamai tvirta ir vikri. Ji pašoka dar 
senų Lietuviškų šokių ir dainuoja dainas. 
Paklausta apie mirtį, ji numoja ranka, nes 
jos mirtis esanti nuo jos dar toli.

Kitas gana įdomus Lietuvis, turįs 115 
metų, gyvena Eitulių vienkiemyje, Aukš
tadvario valsčiuje. Tai Kliskauskas Ado
mas; Nežiūrint savo amžiaus, jis dar toks 
tvirtas kad pajiegia dirbti visus ūkio dar
bus lygiai su jaunaisiais, o kai kur juos 
dargi net pralenkia. Jaunieji, norėdami 
senio pajiegumą išbandyti,, šią vasarą su
rengė šieno pjovimo rungtynes. Senis, 
matydamas del ko čia eina reikalas, taip 
ėmė leisti dalgį per pradalgę kad šienas 
skrido, jaunieji paliko toli užpakalyje.

Atsimename šimtametį senį Skinderį, 
kuris prieš keletą metų savo šokiais links
mino visą Ameriką. Lygiai toks pat senis 
gyvena dabar Prudymų kaime, Kamajiš- 
kiuose. Jis iš pažiūros neatrodo senas, 
bet turi jau 109 metus ir pasižymi tuo kad 
labai daug valgo. Per kartą suraityti 60 
blynų, kilogramą mėsos, išgerti pusę kapos 
žalių kiaušinių ir nušluoti nuo stalo porą 
kilogramų bulvių jam vieni juokai. Kitur 
jis tikriausia laimėtų valgymo čampiona- 
tą, bet Lietuvoje į tokius dalykus nekrei
piama dėmesio.

Daug galima butų dar priskaityti se
nų ir kuo nors įdomių žmonių, tačiau kas 
iš to. Prieš kelias savaites Prancūzija 
pasigyrė kad Nicoje mirė seniausias gene
rolas Hakmanas, sulaukęs 101 metų am
žiaus. Bet Lietuvoje gyvena generolas 
Bulota, kuris jau baigia 90 metų ir yra 
tiek dar tvirtas kad Hakmano rekordą su
muš. Išeina kad ir šitoje srityje mes tu
rime kuo pasigirti.

Kalbant apie senus žmones Lietuvoje, 
jų gausumą galima išaiškinti vien tik Lie
tuvių tautos nepaprastu stiprumu ir iš
tvermingumu. Ištikro, ištvermingesnių 
žmonių kaip Lietuviai vargu kitur ar gali
ma butų užtikti. Tuo didžiuotis mes turi
me pagrindo. Mat, ilgos vergijos didelio 
skurdo laikais išliko tiktai kunu ir dvasia 
tvirti žmonės.—Tsb.

Žmogus kuris Daugiausia Nukentėjo
Belisarius iš Byzantijos (senovės Ro

mos Rytų imperijos), buvo vienas iš gar
siausių karo vadų visoje istorijoje. Jis iš
gelbėjo savo šalį šešis kartus ir šešiais at
vejais išgelbėjo gyvastį Imperatoriaus Jus
tiniano. Bet imperatorius jam atsidėkėjo 
išlupdamas jam akis ir išvarydamas uba
gauti. Belisarius taip ii' pabaigė savo gy
venimą aklu ubagu.

DU BROLIAI

Naujas Atstovas. Ame
rika paskyrė naują atstovą 
Lietuvai, John Van Ant
werp MacMurray. Prieš iš- 
vyksiant į Kauną, Washin
gtone Lietuvos Ministeris 
B. K. Balutis surengė jam 
pietus. MacMurray yra 52 
m. amžiaus ir senas diplo
matijos darbuotojas.

Kažin kaip Lietuvos laik
raščiai iškraipys šį ilgą var
dą sulyg “skambėjimo”.

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Tai Vokiečiams riksmo! 
Klaipėdoje šiose dienose ta
po Lietuvos valdžios užda
rytas Vokiečiu dienraštis 
“MemeI Dampfboot” už ne
prielankų Lietuvos vyriau
sybei straipsnį, “Masinis Iš
trėmimas”. Tas laikraštis 
yra 84 metų senas. Jis va
ro Vokiečių propagandą vi
same Klaipėdos krašte.

NORI IŠTIRTI KAUNO PILIES 
PASLAPTIS

Kaune, ant Neries-Vilijos kranto, Ne
muno ir Neries santakoje, yra senovės Lie
tuvių Kauno pilies griuvėsiai. Nedaug tų 
griuvėsių yra išlikę, nes amžiaus bėgant, 
lietus, vėjai ir piktos žmonių rankos tas 
brangias liekanas apnaikino. Iš kadais 
garsios pilies yra likę tik vienas apgriuvęs 
bokštas su vartais po juo ir buvusių pilies 
mūrų pamatų dalis.

Kauno pilis buvo pastatyta XIII am
žiuje. Per visą XIV šimtmetį Kaunas bu
vo labai svarbus apsaugos punktas kovose 
tarp Lietuvos ir kryžiuočių ordeno. Ke
lis kartus Kauno pilis buvo deginama ir 
ardoma. Kauno strateginė (kariška) reik
šmė pasibaigė 17-me amžiuje.

Apie Kauno pilį yra užsilikę daug į- 
vairių padavimų. Vienas toks padavimas 
pasakoja kad po pilim esama daug paslap
tingų požeminių urvų, kurie veda į kitą 
pusę Neries ir Nemuno. Kai]) paprastai' 
tokie padavimai laikomi prasimanymais ir

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

0820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Kelionės Upėmis

Nerimaudami vikingai, bet neturėda
mi kur plaukti, nuobodžiai praleido vieną 
vasarą. Bet kitą vasarą negalėjo nusėdė
ti namie ir pasiryžo aptyrinėti upes kurios 
pro Daugupius teka. Taip jie apsirūpino 
visai vasarai kelione vandenimis.

Pirmiau negu jie išplauks, pažiūrė
kim kas Daugupiuose tada gyveno.

Be paties Ardžio ir jo sūnų, pilyje bu
vo Viržys, smarkus vyras, Ardžio palydo
vas, kuris kitados pažino ir paėmė Alinos 
tarnę Agnitą sau už žmoną. Jie auginosi 
porą sūnų ir tris dukteris.

Buvo Daujotas su Girdute, kurie pa
bėgo nuo savo nesutinkančių tėvų ir ap
sigyveno Daugupiuose. Jie turėjo tris sū
nūs ir vieną dukrelę.

Buvo Zubrys, tas nelaimingas vaiki
nas iš Rusnės, kurs buvo bergdžiai pamilęs 
kunigo Brutenio seserį Sigutę, kuri pas
kiau susidėjo su jurų plėšikais, už ką bu
vo brolio nužudyta. Jis vis vienas sau gy
veno ir nerado kas jo širdį patrauktų. Su 
juo buvo jo draugas Vainys nuo Dubysos, 
kurs nenorėjo savo tėviškėje gyventi ir su 
Zubriu iškeliavo į Daugupius. Šis irgi dar 
tebevaikinavo ir taikėsi į žentus kunigui 
Liepėnui.

Buvo Vydūnas su savo sunum ir duk- 
tere, kuri jau liko Daugupių dalimi.

Buvo visas pulkas vikingų parėjunų, 
tarp jų Šarkis, Masys, Stukas, Gužas ir 
kiti.

Prie to, Daugupiuose ir aplink pilį bu
vo šiaip sau gyventojų, tarnų ir padėjėjų, 
kurie gyveno ant Ardžio žemių ir jam pri
klausė, kurie sudarė Daugupių kovotojus 
reikalui ištikus, ir padėdavo medžioklėse.

Kurie iš vikingų buvo smarkesni tie 
tarp aplinkinių gyventojų rado sau mer
geles ir suėjo į poras. Vieni nuėjo užku
riais, kiti gavo nuo Ardžio žemės ir įsigy
veno savistoviai. Nekurie gabesni pradė
jo užsiimti pirklyba, valtimis aplankyda
mi upių pakraščių gyventojus ir mainyda- 
miesi su jais įvairiais daiktais į savo pa
dirbtus įrankius, ginklus ar valtis.

Be šiaip kasdieninio darbo, kiekvie
nas vyras lavinosi visokių narsumo darbų 
ant žemės ir vandenyje ir to mokino savo 
augančius vaikus.

Meninas su savo vyrais tankiai per
kalbėdavo savo prietikius kelionėse su Da
nais svetimose šalyse; kartais net visi no
rėdavo dar kartą aplankyti savo senas ži
nomas vietas Leire ir pamatyti savo drau
gus, jarlus ir šiaip vikingus.

Nuobodulio valandomis jis mintimis 
perbėgdavo į Ispaniją, į Kordovą, ir šiur
pas jį sukratydavo prisiminus tą nelaisvę, 
iš kurios, jei ne emiro žmona, Lukrecija, 
niekados nebūtų galėjęs ištrukti ir savo 
tėviškę pamatyti....

❖ * sj:

Sulaukę sekančio pavasario po Gaižio 
vedybų, kuomet praėjo metinė šventė ir vi
sas įvairumas Daugupiuose buvo išsibai
gęs, Meninas pasitaręs su Šarkiu ir Gaižiu 
prašė tėvo pavelyti jiems plaukti patyrinė
ti upes ir pamatyti tas žemes kurios tik 
upėmis pasiekiamos.

Ardys sutiko leisti jaunimui keliauti, 
tik įsakė visiems apsieiti gražiai ir tvar
kiai, negąsdinti ir neskriausti gyventojų 
su kokiais prisieitų susidurti.

Šis atsitikimas pradžiugino vikingus, 
kurie buvo papratę kas pavasaris kur nors 
toli iškeliauti, ir jie greitai ruošėsi kelio
nėn.

Prie vikingi) prisidėjo ir ankstyvesni 
Daugupėnai — Zubrys, Vainys, Daujotas 
ir kiti.

Kadangi Daujotas paėjo iš aukštuti
nės Vilijos, jis pakalbino visus pirmiausia 
plaukti aplankyti jo ir jo žmonos Girdutės 
tėviškes ir patyrinėti pačią Viliją.

Daugupėnų laivynas iš keliolikos val
čių išsileido aukštyn Vilijon. Vienose val
tyse buvo maistas, kitose ginklai ir reik
menys, ko visko pasiėmė daug, nes plaukė 
visai vasarai.

Upės tada buvo vandeningesnės, gi
lesnės, ir toliau jomis buvo pasiekiama, nes 
tada girių gilumose esančios pelkės neiš
sekdavo, saulė nepajiegdavo jas išdžiovin

ti, ir upės turėdavo pakankamai vandens.
Pasiekus susibėgimą upių Šventosios 

su Vilija, keliauninkai atsirado prie pilies 
Daujoto tėvo Remeikos, kurs patyręs kas 
pribuvo labai svetingai juos priėmė. Kuo
met jie keliavo toliau, Romeika prašė su
stoti ir gryžtančių. Prie jų prisidėjo Dau
joto jaunas brolis Valys.

Neilgai viešėję Romeikos pilaitėje, ke
liauninkai paplaukė aukščiau ir kitoje upės 
pusėje užsuko į Girdutės tėvo Udrio pilai
tę, kur visi gavo gražų priėmimą. Pirmą 
kartą šios srities kunigai sulaukė tiek daug 
iš kitur atvykusių narsių vyrų ir visi jais 
gėrėjosi.

Kadangi upė Šventoji mažesnė už Vi
liją, tyrinėtojai sumanė pirmiau ją apžiū
rėti ir patraukė aukštyn pro šių dienų ži
nomas vietas: Upnikus, Veprius, Ukmer
gę, Vidiškius, Kavarską, Anykščius, ir pa
galiau Užbalins, po ko atsirado ežerų sri
tyje, kurie toje Lietuvos dalyje yra labai 
dideli ir gausingi. Vienur ir kitur radosi 
gyventojų, kurie vieni juos priėmė, o kiti 
baiminosi, pajutę nežinomus žmones išbė
giojo iš savo paprastų gyvenamų lindynių 
ir pasislėpė; net šuneliai ir tie su žmonė
mis dingo.

Visi tie plotai buvo apaugę amžinomis 
giriomis, tik žvėrių takai ką ėjo iš vienur 
į kitur, o visas keliavimas buvo paupiais.

Jie aplankė ežerus kurie vieni jau tu
rėjo vardus duotus ten užtiktų žmonių, ki
ti dar vardų neturėjo. Sartų ežerą, kurs 
duoda pradžią Šventajai upei, jie plačiai 
aplankė ir toje vietoje kur šiandien yra 
miestelis Dusetos užėjo didelę šeimą gy
ventojų. Tie žmonės vadinosi Sartais ir 
tą ežerą vadino savu. Šie gyventojai ke
liauninkus priėmė svetingai. Su jaunes
niųjų Sartų vyrų pagalba keliauninkai, 
pernešdami savo valtis iš vieno ežero į ki
tą aplankė Zaraso ežerą, paskiau Avilių 
ežerą, ir dar toliau, čičirio ežerą. Tas gar
sus šių dienų Zarasų kraštas, gausus eže
rais ir gražia gamta, buvo tolimų Daug
upių tyrinėtojų aplankytas ir pažintas.

Aplankę ežerus kuriuos tik galėjo pa
siekti, gryžo į Sartų ežerą ir rengėsi plauk- 
kti atgal.

Bet gryžo jau daugiau negu atvyko: 
Masys pasidabojo Sarto dukterį Dygutę ir 
prašė jos tėvo jam ją atiduoti. Dygutė tą 
patyrus labai nudžiugo, o Sartų šeima iš
leisdama Dygutę už tokio narsaus vyro iš 
to tik didžiavosi. Ar jie matys ją kada 
nors nežinojo, nes Daugupiai radosi jiems 
nežinomoj tolumoj.

* * *
Šventosios pelkėmis ir taku varėsi at

gal į Viliją. Pasiekę šią didelę upę, vyrai 
norėjo patirti ir jos nors svarbesnę dalį. 
Vilija vedė juos pro šių dienų Gegužinę, 
Gasparius, Čiobiškį, Kernavę. Prie dides
nės upės radosi ir_ svarbesnių gyventojų. 
Pasiekę Kernavę rado pusėtiną pilaitę, ku
rią valdė Toleikis, ir čia apsistojo. Bet To- 
leikis patyręs kad pribuvo Daugupėnai, nu
sigando ir jiems nepasitikėdamas visai jų 
į pilį neįsileido. Šis kunigas buvo įgąsdin
tas Kastytės, su kuria giminiavosi. Ta 
kerštinga moteris, kuri norėjo sukelti karą 
tarp savo tėvo ir Ardžio ir į jį įtraukti To- 
leikį, to neatsiekus, pabėgus iš tėviškės, 
buvo atvykus pas Toleikį, ir visko pripa
sakojo apie Daugupėnus. Ardžio pasibau
ginęs, "toleikis nepriglaudė Kastytės su jos 
sunum Nergiu, ir visados Daugupių bai
minosi.

Pas tyrinėtojus, apsistojusius netoli 
Toleikio pilaitės, lankėsi tos pilies gyven
tojai ir nuolat su jais maišėsi Toleikio su- 
nai ir dukterys, bet senis laikėsi savo užsi
spyrimo su keliauninkais nesusidėti.

Plaukiant jiems aukštyn, Toleikis ne
leido savo sūnų keliauti drauge, nors tie 
prašėsi, ir gryžtant įsakė keleiviams visai 
nesustoti.

Del to labai sielojosi Toleikio duktė, 
vardu Austė, nes ji nusižiūrėjo Šarkį, ir ji 
jam patiko. Mergaitė verkte prašė kad 
jis gryždamas dar ją aplankytų, ką Šarkis 
pažadėjo padaryti, ir jam užėjo gera min
tis ką toliau padaryti.

Praplaukę šių dienų Šilėnus, kur tada 
dar niekas negyveno, vėliau jie pasiekė ži
nomą pilaitę ant kranto Vilijos ir Vilnelės, 
šių dienų Vilniaus vietoje. Čia rado sve
tingą kunigą Rastį, bevaikį, ir netikėtai už-

DIRVA

92 NAUJI SKAITYTO
JAI Į 6 DIENAS!

Pereitą, savaitę, tarp Gruo
džio 11 iki 16 —■ per šešias 
dienas — “Dirva” gavo 92 nau
jus skaitytojus — daugiau ne
gu po 15 skaitytojų j dieną!

Per pereitas keturias savai
tes gavome po tarp 50 ir 60 
naujų skaitytojų, kaip tik va
jus prasidėjo.

Skaitytojai plaukia iš visos 
Amerikos. Tas parodo kiek

dar yra Lietuvių norinčių skai
tyt laikrašti, ir jie pasirenka 
“Dirvą”.

Po išleidimo šio “Dirvos” nu
merio liks dar apie 10 dienų 
išsirašyti “Dirvą” už $1 visam 
metui.

Senų skaitytojų prašom įsitė- 
myti kad šis papiginimas yra 
tik tiems kurie naujai išsirašo 
“Dirvą”. Jie kitą metą atnau
jindami irgi mokės $2, taigi se
nieji prašomi nepykti kad nau
ji gauna pigiau, o senieji turi

tiko savo gerą pažystamą, narsų Borkų — 
tą kerštingą Nergį, kurį Rastys mylėjo už 
narsumą kaip savo sūnų.

Kastytė, Nergio motina, patyrus kad 
pribuvo Daugupėnai, pasiryžo jiems nesi
rodyti, kad jos nepažintų ir nesusektų jos 
ir jos sūnaus klastos. Ji tik skobomis su
galvojo nunuodyti Meniną ir Gaižį ir kelis 
kitus Daugupių vyrus, bet, jos nelaimei, jie 
vartojo savo maistą ir nieko pilyje neval
gė, nes taip buvo Ardžio įsakyta, kad ne
apsunkinus tų kuriuos aplanko.

Rastys ir Borkus rodė svečiams di- 
džiausį draugingumą, ir Borkus priėjęs 
gražiai kalbino Gaižį ir klausinėjo apie jo 
sveikatą, nes pora metų pirmiau jis buvo 
jį sunkiai sužeidęs. Tą draugingumą jis 
rodė Daugupėnams norėdamas vėl būti jų 
priimtas kada į Daugupius nukeliaus.

Iš čionai tyrinėtojai buvo nusiirę dar 
toli, toli, iki šių dienų Vileikos, tačiau ten 
jokių žymių ^gyventojų nerado ir gryžo at
gal.

Gryždami atgal, pavandeniu plaukda
mi, vėl pasiekė Rasčio pilį, trumpai apsi
stojo, apipasakojo ką matė, ir kitą rytą 
plaukė žemyn.

Kuomet vėl artinosi Kernavės, nors 
kiti visai nenorėjo prie Toleikio sustoti, 
Šarkis turėjo išpildyti savo pažadą Austei 
ir, jeigu galės, įvykdyti savo sumanymą: 
jis žadėjo pagrobti ir išsivežti Austę, jeigu 
Toleikis gražumu nesutiks atiduoti.

Austė rado progą su Šarkiu sueiti, pa
sikalbėti, ir kuomet jos pamylėtas vaikinas 
užsiminė jog žada ją vežtis su savim, mer-, 
gaitė pašoko iš džiaugsmo. ' >• <

Kuomet Daugupių laivynas pasitolino 
nuo Toleikio pilies, apie pavakarę pasiges
ta Austelės, bet jau ją grąžinti nebuvo gaMERUNAS

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
JAU LEIDŽIAMA KNYGA

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
Kaina tik $1.50

“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių, 
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popu- 

liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti ko-

K. S. KARPIUS.

MERUNO AUTORIUS

KNYGOS KAINA DABAR 
TIKTAI $1.50

Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie 
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose 
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai 
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę 
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie 
nori “Meniną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes 
norime atiduoti jums prideramą kreditą.
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
rašykit ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo 
pilną vardą ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša 
ant laiško voko (konverto).
“ D I R V A 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Gdynia America Line užsakė 
du naujus greitus moderniškus 
transatlantinius motorinius lai
vus po apie 15,000 tonų, gar
sioje laivų statykloje Monfal- 
cone, kur buvo pabudavotas ži
nomas laivas Conte Di Savoia. 
Nauji laivai patieks greitą tie
sioginį susisiekimą per Kopen- 
hageną į Skandinaviškas Balti
jos šalis, taipgi per Gdynia į 
cėntralinę Europą ir Rusiją’.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti-ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
peUeriu skaudamą* vietą —kur pats 
skausmas y fa. Pain-Ekpelleris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pcllerio-namuose ir naudokite j j neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—• 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro- vaisbaženkli.
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mokėti pilną kainą;
Stoka vietos neleidžia suminėti 

desėtkų tų kurie patys sau iš
sirašo arba kitiems išrašo po 
vieną “Dirvą”. Čia pažymėsi
me tik tuos kurie užrašo dvi 
arba daugiau prenumeratas:

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
prisiuntė 7 naujus skaitytojus.

P. Rajauskienė iš Pittsburgh, 
Pa., atsiuntė tris naujus skai
tytojus.

Jurgis Bernotas iš Amherst, 
Mass., prisiuntė du naujus skai-

lima. Jos broliai, kurie Šarkį pažino ir pa
mėgo, ramino savo verkiančią motiną tik
rindami kad jų sesutė teko geram, nar
siam vyrui, iš ko reikia tik džiaugtis.

Po to keliauninkai daplaukė Udrį, ir 
vėl apsistojo. Čia beviešint, pora vikingų 
susimylėjo su pora Udrio pilies mergų ir 
Udrys turėjo jų netekti.

Daujoto tėviškėje sustojus, ir čia ne
apsieita be susiporavimo: bet čia įvyko žy
mesnis susiporavimas. Čia rado sau myli
mąją Zubrys, kuriam pirma merga po Si
gutės į akį ir širdį puolė. Liūdno vyro 
mintis ir akis praskaidrino didelė merga, 
duktė vieno Romeikos stipresnių gyven
tojų, vardu Mirga. Jiedu vienas kitą pa
sidabojo dar pirmiau, kada laivynas plau
kė prieš vandenį. Daujotas tą patėmijo ir 
todėl stengėsi ilgiau savo tėviškėje sutruk
ti ii- pasitarnavęs piršliu, suvedė juos į po
rą. Niekad dar Zubrys toks linksmas ne
buvo kaip dabar, ir tas pralinksmino visą 
Daugupių laivyną.

Iš Romeikos pilaitės laivynas pasileido 
pavandeniu link Daugupių. Kadangi ke
letas vyrų vežėsi sau žmonas, laivai buvo 
aprėdyti vainikais, iš lapų pintais, pačių 
mergelių išdabinti. Visi gryžo linksmi, 
dainuodami, nes žinojo kad Daugupiuose 
po ilgos vasaros jų pasiilgę visi sutiks su 
džiaugsmais.

Visi norėjo kuogreičiausia pasiekti na
mus, pilį, bet labiau už visus geidė būti na
mie Gaižyę. ,

Daugupiuose gi, labiausia gryžtančių 
laukusi buvo Domutė, kuri ilgėjosi savo 
vyro, ir dar labiau jo laukė todėl kad tu
rėjo jain didelę dovaną — gražų sūnelį.

Seka: Kelionė Nevėžiu ir Dubysa.

tytojus, vos savaite pirmiau 
pats užsirašęs sau “Dirvą”»

A. Virbickienė, vietinė, ųžra- 
šė dū naujus skaitytojus.

Ona Vilčinskienė, vietinė, su- 
gryžus iš Detroito parvežė dtl 
naujus skaitytojus.

Povilas Ošatskis, vietinis, iš
sirašė “Dirvą” sau ir savo drau
gui j Lietuvą.

Marė žemguliene, vietinė, iš
rašė dvi prenumeratas vietines 
ir vieną j Lietuvą.

Jonas Lukas, vietinis, išrašė 
“Dirvą” Į Lietuvą ir išsiuntė 
giminėms Lietuvoje šešis grą
žius sieninius kalendorius.

B. F. Simons iš Chicagos pri
siuntė 2 naujus skaitytojus.

K. Bokšanskienė iš Malboro, 
Mass., užsirašė ‘‘Dirvą” sau ii; 
savo giminei Į Lietuvą.

J. Valaitis iš Brooklyn, N. Y., 
prisiuntė 5 naujus skaitytojus.

J. P. Salei iš Youngstown, O. 
prisiuntė 2 naujus skaitytojus.

J. Krasauskas, Toronto, Ont. 
Kanadoj, prisiuntė 2 naujus 
skaitytojus.

SVARBI PASTABA:
Kadangi Gruodžio 31-ma iš

puola sekmadienį, ir pirmadienį 
vėl išpuola šventa diena (Nauji 
Metai) tai visi iš kitų miestų 
nauji skaitytojai, mokantieji po 
dolari, bus priimami ir skaity
sis geri nors jų prenumeratas 
ir laiškus gausime Sausio 2 die- 
nąJr Todėl visiems naujiems 
skaitytojams yra gera proga 
išsiųsti prenumeratas Gruodžių 
31 ir Sausio 1 dienomis.

PO TO “DIRVA” VISIEMS 
BUS $2.00 metams, $1.00 pusei 
metų. j
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ELEKTRIŠKOS KALĖ

DŲ DOVANOS •
Pagelbėjimui armijai Kalėdi

nių dovanų j ieškotojų kurie šį 
metą žada duoti Elektriškas do
vanas, Electrical Lyga paruo
šė patogų sąrašą daiktų sųlyg 
kainų.

šis sąrašas parodo kad elek
triškos dovanos galima gauti 
įvairiausių rusių ir visokiomis 
kainomis ir tinka visokiems gi
minėms ir draugams.

Paveizdan, tarp elektriškų 
dovanų mažiau negu už dolarį 
Lyga paduoda mažiukus pro
sus, prikabinamas lempas, ker
nų kepintojus, plaukams raity
ti geležis, gėrimų maišytuvus,' 
kiaušinių plaktuvą, r telefonų 
lempa.

Dovanos kaštuojančios tarp 
$3 ir $5 yra automobilių inži- 
nų šildyto j ai, cigaretų degtu- 
vai, perkolatoriai, staliniai pe
čiukai, toasteriai, waffle gele
žys ir šildomi padai.

Ir taip einant aukščiau Pil
nas sąrašas galima gauti Elek
triškos Lygos Išstatyme Buil
ders Exchange Bldg., kur visi 
šie daiktai išdėti. Nieko ten 
neparsiduoda, tik pasitarnaus 
kaip priminimas kas galima pa
rinkti.

__________ . ■ Į T

Gdynia America Line 

įsitaiso Du Naujus j 

Laivus

'AIN-EXPELLER
NAUJI KALENDORIAI

Klauskite Katalogo, iš Kurio
Pasirinksite Visokių -U

JONAS KERDIEJUS
652 Broadway <

S. BOSTON, tylASS., U.S.A. J
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GERB. SPRAGILAS

;erb. spragilas apie
ADOMĄ IR JIEVĄ

Aną dieną žiūrinėdamas 
Kalendorių, greta Šventų 

kalėdų užtikau vieną labai 
ravožną bet visų užmirštą 
ventę — tai Adomo ir Jie- 
os dieną. Nabagai tie mu
ll pirmutiniai tėvai, užmir- 
ti visų musų, ir niekas tą 
ieną nei paprasto atpusko 
lesurengia. Jeigu aš bu- 
iau kunigas, pamislinau 
au, tai savo parapijoj tik
ai jvesčiau Adomo ir Jie- 
os atpuskus.
Taip man į Kalendorių 

įžiūrint priėjo mano gerb. 
onkaulis ir sako:
— Ar tai neturi ką ge- 

esnio skaityt kaip tik "ka- 
mdorių? — sako ji.
— Kalendorius yra ge- 

iausias skaitymas, nes ja
le užrašyta visi šventi ir 
ventosios, iš kurių gyveni- 
io gali daug sužinot apie 
stori ją. Ir paskui gali rast 
ada išpuola tavo varduvės 
,rba kada ateina Kalėdos 
i* kitokios šventės, — sa
mi aš.

— Beje, tiesą tu sakai, 
au ir Kalėdos čia pat, ir 
aikas mislyt apie Kalėdų 
[ovanas, — sako ji.

— Aš žinau kad tau ta 
nislis geriausia patinka. 
?u tik apie dovanas ir sva- 
oji. Bet pažiūrėk ką dau
giau Kalendorius rašo: Va 
tai čia Įdėta kad Gruodžio 
:4 dieną išpuola Adonio ir 
lievos šventė. O ar šven
tam mes nors kada jų at- 
mskus? Kodėl taip pasau- 
is užmiršo musų pirmuti- 
liųs tėvus? — sakau aš.

— Kodėl užmiršo? Ar 
u nežinai? — sako ji.

— Na o kodėl? — sakau 
iš.

— Nagi todėl kad jie su
priešino, — sako ji.

— Sugriešino tai su grie
tino, tas ir biblijoj pasaky- 
;a, bet ar tu žinai iš keno 
caltės sugriešino? — sakau 
iš.

— Nagi biblijoj parašy- 
;a: žaltys sugundė, — sako 
i.

— Visai ne, nuo žalčio 
mgundymo nebūtų buvę 
prieko: Jieva butų galėjus 
sau suvalgyt obuolį ir vie
la numirt, ale ji sugundė 
r Adomą valgyt užginto 
nedžiaus vaisių, už tai jie 
įbudu turėjo nukent et, — 
sakau aš.

— Sakyk tu kaip nori, 
lie aš sakau kad Adomo 
saite, ba jeigu jis buvo vy- 
■as tai reikėjo vyriškai ir 
ipsieit, neklausyt Jievos ir 
iar ją pabart. O dabar ką 
įurim už tą jo žioplumą: 
r šaltį kenčiam, ir kaliošų 

.’eikia, ir visokių dalykų, ir 
ziską reikia pirktis prakai- 
;u kaktos savo uždirbtais 
pinigais, — sako ji.

— Ką tas vargšas Ade
nas turėjo daryt jeigu Jie- 
za verkdama į akis lindo ir 
surstė Adomą skint obuo- 
ius nuo to užginto medžio? 
'štikro, jeigu ne ta silpna- 
Ivasė Jieva, šiandien visi 
rojuje gyventume, nebūtų 
įei darbo nei bedarbės, ne- 
'eikėtų nei pinigų ir visko 
nitų, o dabar žmogus turi 
zargt, rūpintis apie darbą,

ir .negali jo gaut, — sakau 
aš.

— Nekaltink Jievos už 
Adomo grieką. Ne tas kal
tas kas gundo bet kas pa
klauso. Jeigu aš tau liep
čiau kišt į ugnį pirštą ar 
kištum? Taigi ir Adoniui 
nereikėjo klausyt ir eit sau 
nuo tos obelės. Dabar tu 
nori prirodyt kad Jieva kal
ta, — sako ji.

— Kaip ten nebūtų, bet 
ištikro man gaila rojaus: 
Kaip čia va Kalendorius pa
rodo tai Adomas ir Jieva 
buvo sutverti apie Kalėdas, 
o jie buvo nuogi, tai reiškia 
kad tada buvo šilta, nebuvo 
žiemos. Jeigu jie nebūtų 
sugriešiję, šiandien ir mes 
turėtume amžiną vasarą ir 
nereiktų rūpintis apie rū
bus ir kaldras, — sakau aš.

— Apie kaldras aš apsi
rūpimi, taigi tu tik rūpin
kis apie Kalėdų dovanas. 
Kalėdos ateina ir aš noriu 
nuo tavęs ką nors gaut, — 
sako ji. ’

— Ką tu čia šneki anie 
Kalėdų dovanas: džiaugkis 
kad turim už ką duonelės 
bakaną nusipirkt, — sakau 
aš.

— Kalėdos ateina tik sy
kį metuose, todėl neturi at
sisakinėti man ką nors nu- 
pirkt, — sako ji.

— Aš neatsisakyčiau, bet 
žinai kokie dabar laikai, iš 
ko tau dovanas pirkti! — 
sakau aš.

— Kad tik norėtum tai 
ir turėtum iš ko. Ale tu 
vis randi priežastį atsikal
bėti, — sako ji.

— Nagi iš ko pirkti: pa
ti matai kad tik nesenai 
pradėjau dirbti; reikia ap- 
simokėt skolas už maistą, 
reikia sau batus nusipirkt, 
matai kad jau kelis sykius 
taisyti ir vėl kiauri, — sa
kau aš.

— Sau tu tai turi pinigų 
ir batams ir kailiniams pir
ktis, o man Kalėdų dovanų 
nenori nieko nupirkti, — 
sako ji.

— Juk aš nuogas į darbą 
neisiu, o dirbu lauke, žinai. 
Neturėsiu kuo apsirengti, 
nedirbsiu ir vėl busiu be
darbis. O skolas irgi rei
kia apsimokėt, — sakau aš.

— Skolos nepabėgs. Ki
tos mano draugės gauna vi
sokiu dovanų, o kuo aš pa
sigirsiu? — sako ji.

— Pasidžiaugk kad pa
valgius, o ne apie dovanas 
rūpinkis šiais laikais, — sa
kau aš.

— Aš verčiau but neval
gius, ale ant Kalėdų negaut 
dovanos tai didžiausias ne
smagumas. Aš su tavim ne
gyvensiu jeigu nenupirksi 
man nieko Kalėdoms, — sa
ko ji.

— Na, jeigu tu šitaip tai 
dabar man pasakyk: kas 
durnas, tu ar aš? — sakau 
aš.

— Žinoma kad tu, ba vi
si vyrai perka savo pačioms 
Kalėdų dovanas, o tu man 
atsisakai pirkti, — sako ji.

— O ką tu nesenai kalti
nai: ar ne Adomą už tai 
kam klausė Jievos ir davė 
jai užginto medžio obuolį? 
Ir tu dabar kaip ta Jieva, 
užsispyrei gauti Kalėdų do
vaną ir nori net mane palik
ti jeigu nenupirksiu. Ado
mui tada buvo dar blogiau, 
nes Jieva buvo išviso tik 
viena moteris ant žemės ir 
jis turėjo jos klausyti. Bet 
už paklausymą jos matai ką 
turim: ir badą, ir šaltį, ir 
kaliošų reikia, — sakau aš.

— Dabar tai tu mane su
kritikavai ir aš nepyksiu 
už tai. Ale dabar gražumu 
tau priminsiu: ar nupirksi 
man ką Kalėdų dovanų? — 
sako ji.

Tai matot kaip nuo mo
terų negalima atsikratyt, ir 
aš visai nesistebiu iš naba
go Adomo....

McKEES ROCKS, PA.
APIE A.P.L.A. 2 KP. Jau 

gal atmenat kad nuo senai eina 
tąsynes ir dar kol kas byla te
bėra teisme šios kuopos reika
le. Kilo varžytinė su musų bol
ševikais už šios kuopos turtą 
ir net prisiėjo atsidurti teisme. 
Bet kaip dalykas nesibaigs, ne 
kas turto ir liks, nes reikės ad
vokatams sumokėti. Bet bol
ševikų lizdas tai tikrai iširs. 
Jau ir dabar jų centro nėra Mc
Kees Rockse, išsikėlė Į North 
Side. Jau lūžo didysis stulpas 
kuris laikė APLA.

Gaila kad taip atsitiko, kuo
met per ilgus metus darbuota
si organizacijos labui nežiūrint 
žmonių pažvalgų. Bet atsirado 
iš vėlesnių narių tokių “man- 
druolių” Maskvos agentų, ku
rie pradėjo knistis po organiza
cijos pamatais. Jie nutarė pri
kergti, šią organizaciją prie sa
vo susivienijimo atskilusio nuo 
SLA., su visais nariais ir su 
klubo nuosavybėmis. Tą per- 
matę, 2-ros kuopos nariai pasi
priešino. Balsuojant, 80 bal
sais prieš 7 susidėjimas atmes
ta. Iš to prasidėjo tąsynės.

Klubas nuo 1917 metų prisi
dėjo prie APLA. ir buvo pava
dinta 2-ra kuopa. Nuo to lai
ko vis buvo keičiama APLA. 
konstitucija ir vis daugiau tai
koma prikergti prie centro vi
sas kuopų turtas, pinigai, ir to
liau butų užrašę klubo namą 
centrui. Iki viskas ėjosi ramiai 
tai dauguma narių nežinojo nei 
kokiu vardu Įdubo pinigai de
dami bankuose, bi tik padeda
mi. Bet kada reikėjo, pasirodė 
kad musų raudonųjų agentų 
darbas ne be vaisių: visi klubo 
pinigai buvo užrašyti APLA. 
2 kuopai, o klubo vardo nei čar- 
teryje visai neminėta.

Taigi ekstra susirinkime per
eitų metų Rugp. mėnesį, kur 
išnešta rezoliucija kad klubo 
pinigai, turtas ir namas, kas 
per neapsižiūrėjimą užrašyta 
ALFA. globai, turi būti perves
ta klubo vardu 2-rai kuopai.

To reikalavimo raudonukai 
nenorėjo pildyti sakydami kad 
tai prieš konstituciją. Neno
rėjo leisti nei balsuoti, nors tas 
buvo taisyklingai nutarta. Po 
ilgo trukšmo pirmininkas pabė
go nuo savo pareigų, ir susirin
kimas paskyręs kitą tvarkvedį 
80 balsų prieš 7 nutarė rezoliu
ciją priimti. Iš to prasidėjo tą- 
synė teisme. Centras suspen
davo visą kuopą ir naujai per
organizavo 2-rą kuopą. O mus 
teisme kaltino laužyme konsti
tucijos. Laukiame teismo išri
šimo klausimo. Kas laimės ne
žinia.

Tai matot prie ko privedė 
Maskvos agentai už perdidelį 
pasitikėjimą jais. Daug ką ge
ro ir naudingo butų buvę gali
ma padaryti su tiek pinigų, o 
dabar reikia mėtyti advoka
tams.

Buvęs APLA. 2 kp. Narys.

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424
....... ..................................

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.
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LITHUANIAN
CORPORATIONS

By Peter Skukas

Someone has stated that there is 
nothing surer then death and taxes. 
It should read instead, that there is 
nothing surer than elections and de
pressions.

(Voting RIGHTS)
Election for our duly recognized 

representatives of the people, for 
particular interests, is an old- in
stitution. In a legal sense it is a 
property right, consequently; those 
who have such property rights should 
make proper use of them by par
ticipating in the management and 
control of the institutions involved.
—LITHUANIAN INSTITUTIONS—

In this vicinity we have a number 
of such institutions in which the 
law properly and irrevocably confers 
upon them (owners) the right to 
be heard. While there are others 
in which this right has become null 
and void by the surreptitious use of 
a dastardly connivance to smother 
and crush that which is an appar
ent legal right but which exercise 
of such will is artfully concealed and 
so abridged by dominance and de- 
mogogery. Of these I speak not. 
Submission to improper counsel and 
guidance will continue so long as 
the mud sticks to the eye. When 
it dries and crumbles to the ground 
maybe then we will be led out of 
darkness into light.

—CORPORATIONS—
What we here are most interested 

are* our corporations. Incorporated 
under the laws of the State of Ohio 
they are of course subject to these 
rules while constitutions and by-laws 
of the private corporations become 
subservient to the aforementioned 
authority.

—STOCKHOLDERS RIGHTS—
The Stockholders under these laws 

have certain definite rights. And 
here they will be* briefly enumerated 
for the benefit of those who are not 
acquainted with them.

Voting
The right to vote of course is 

limited by the class of stock. Of 
such we have none that require 
any special attention. Save that 
most of. them permit the power of 
one vote for every certificate out
standing and paid for. If not ful
ly paid for then a proportionate 
vote should be given. The right 
to cummulate votes can be dismissed
without further consideration. Here
abouts įt is .generally prohibited,

Proxies
Proxies under the Ohio General 

Code shall be permitted but such 
proxies must be duly acknowledged 
by the stockowner and given only 
to another stockholder of the same 
corporation. Proxies are in reality 
confering the power of attorney 
upon another stockholder for a period 
of eleven months only.

Inspection of Accounts
The right to inspect any and al! 

of the corporation’s books, accounts, 
records and stockholders lists is 
permitted with but a very slightly 
limited freedom. Some people are 
either in downright ignorance of 
this power or conceal such for no 
good reason at all.

Any stockholder, large or small, 
has this right, limited1 by a few 
restrictions.

General Code of Ohio
Here I will quote the last half 

of this law as stated in Ohio. Under 
Private Corporations in the General 
Code of Ohio, Section 8623-63 en
titled “accounts” we find—“The 
books of account, lists of sharehold
ers, voting trusts agreements, if any, 
and the minutes of meetings of every 
Corporation shall be open to the 
inspection of every shareholder at 
all reasonable times save and except 
for unreasonable or improper pur
poses.” ,

Overcoming Restrictions
Now the latter portion is slightly 

encumbering but that can be over
come very easily. That is one rea
son why we have lawyers—besides 
having them attending elections and 
speaking at dinners or commemora
tions. Simply to have the slightest 
suspicion of fraud or improper con
duction of business, detrimental to 
stockholders interests, can suffice, 
providing of course, that the in
quirer has no insidious motives such 
as the obtaining of accounts in or
der to benefit other persons, partner
ships or corporations. Who of us 
concerned have any such motives?

Reason for Inspection
Generally a reason for the in

spection of accounts requires the 
specific reason for such inspection. 
Inspection, however, can be obtained 
without any such reason specifical
ly stated.

Precedent
Precedent in law, referring to 

other cases with nearly similar cir
cumstances carries practically the 
same weight in the same state, as 
does a new trial in court.

The right to examine the records 
of a corporation in Ohio, regardless 
of the inspectors motive, was up
held in the case of Volksblatt vs. 
Hoffmeister, 62 O. S. 189,56, N.E., 
1033.

Enforcing a Right
If all the above means fail there 

then lies the mandatory injunction 
to enforce the rights of the stock
holders.

Author’s Note
In so brief and so short an article 

such as this, is omission of details 
necessarily became self-evident. If i

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By Peter Skukas.

Cleveland, Dec. 21—"All Aboard 
on the good ship “Gay Paree” bound, 
through an inclement bevy of beauti
ful girls for the exotic port of the 
“Streets of Paris”. Down the gang
plank we trotted directly to the 
hold of our ship which seemingly was 
transferred overnight by the touch of 
a magic wand, changing the musty 
Exhibition Hall to the glamorous 
“Streets of Paris”.

America’s impermanance reigned 
supreme in the construction of this 
transplanted, mushroom-like, impro- 
verished ditto of Paris. Everything 
was hastily built as if in the near 
future a cyclone would only tcause 
devastation, or that the end of the 
world was at hand, ready to gulp 
up this man-made madness of fun 
and frolic. Worm-ish streets crawl
ed through this subterranean maze 
depicting the utter irregularity and 
inconsistancy of old Paris.

Everywhere one could see the 
accentuation on femine virtues, 
GIRLS! GIRLS! and GIRLS! domin
ated the spectators mind. You would 
make believe that Paris contained 
nothing but this brand of Homo 
Sapiens. Yet'what would the “Streets 
of Paris” be without them? These 
creatures, sometimes the downfall 
into the emptiness of oblivion, cause 
men to bend and buckle like straw 
before the scythe of woman’s allur
ing and scintillating wiles, others 
cause the emptiness of life to bloom 
out into an attractive and significant 
appreciation of life’s simple and 
durable qualities.

A reclining ramp leads down to 
the famous ballroom. Alice In 
Wonderland best typifies this col- 
losal fiasco of human brevity. The 
ceiling is made of cloth' hung in 
such a manner which closely resemb
les the rolling, fleecy clouds, hailing 
the on-coming storm after a most 
provident day of the farmer gather
ing together his herd to protect 
them against tempest of nature. 
Smoke of the merry-goers, rises to

the blanket ceiling in spirals and 
reaching it snuggles close to it in 
one thick white slice adding to the 
serenity of the nightly play-ground 
of tired “homme”.

On one end a diorama, so beautiful, 
so dazzling, that worldly cares are 
whisked away leaving only the ele
ment of joy to comfort the gay-bent 
crowd, after sighting this creation 
of beauty.

Street singers, meander through 
the islets playing and singing fam
ous American dities, oft assisted by 
some merry-maker who rising in 
his chair thrusts out his Bacchanali
an goodies and blurts out the dying 
strains of a favorite standby aided 
frequently by his staccato lipped 
Pals.

Interspersed between the show, 
weary dancers wended their way to 
the improvised floor—truly, the cus
tomers were getting their worth plus 
that added feeling of importance in 
this nearly exclusive night club.

Returning from the heights of 
fancy and phantasy where we see 
“Dreams Walking” and “Ten to One” 
chimes gayly tinkle us back into 
reality, we recall that Xmas is near
ly upon us.

Your scribe extends to his readers, 
a sane Xmas and a saner New Year. 
Of course that is to be taken literal
ly, however, may the economic ills 
which have afflicted everyone pass 
out forever with the ushering in of 
the New Year, and may the hard
ships and inequalities which have 
driven us to the “Wall” be banished 
forever from the face of the goodly 
earth, leaving only those dire mem
ories of great human fortitude and 
great human sacrifice which have 
assisted us, to battle and to cope, 
unai-med and unafraid, the “Arma
geddon” which has nearly defaced 
the silence of human platitude. 
“Peace on earth, goodwill to those 
who have striven against the great 
odds to eke out an existence in our 
great country, amid plenty, to eke 
out a spark of our rightful happiness 
in this man-made chaos.” Au Revoir.

PUZZLED YAWNS
A CHRISTMAS WISH

Oh, let us be happy,
And full of good cheer, 

For Christmas comes
But once a year,

By “Chip”
But spare us, St. Nick, 

From the well-meaning friend
Who slips us a gift

When we have no more to spend.

JUST RAMBLING ALONG
By “Chip”

Now that the women have the 
dominating power over the men in 
the K. of L’s 25th chapter, we will 
look forth for there promised new 
deal

There happens to be an old prov
erb, that goes something like this, 
“When beauty and efficiency clash, 
beauty wins with the average women.”

Now figure that one out you la
dies

--------- o----------
. Seeing that women of today think 

they can wear men’s pants, I will 
offer a suggestion for Christmas. 
That is if they accept it. But who 
knows, they may.

What I would have suggested 
in the year of 1900

TO MALE—
Pipe, Cornet, Suit, Youth’s Compan
ion and Checkers.

TO FEMALE—-
Sewing Basket, Piano, Dress, Little 
Women and Ping Pong.

Now for the year of 1933.
TO MALE—

Pipe, Banjo, Knickers, Passionate 
Youth and Golf Sticks.

TO FEMALE—
Pipe, Banjo, Knickers, Passionate 
Youth and Golf Sticks.

■--------- o----------
Most of our young people should 

take a lesson or two from a smart 
fish. A fish will never be caught 
if it would just keep it’s dam mouth 
shut.

To be a modern girl, and be 
Miss America, you MUST smoke 
cigarettes and nothing else.

We suggest that if any girl would 
care to be ahead of the stylists, that 
she would roll her own.

--------- o——
“Just when a fellow is doing 

well in a hospital he gets discharg
ed.”

--------- o---------
Just a word to the lovesick—may

be I’m lovesick—that are planing to 
get matrimonial sheepskins. You 
all should go slow with marrying. 
It may be your last wedding for 
several years. Get that!

COSMOS
What to me are all your treasures?
Have I need of purchased pleasures, 

Croesus, such as thine?
Come, I’ll have thee make confession 
Thou has naught in they possession, 

And the world is mine.

I have all that thou hadst never;
Tho I’m old, I’m young forever...- 

And happy I, at ease;
All I wish, I can create it
Wing my soul, and elevate it

Where and when I please.

Of my secret make but trial:
Seest thou this little vial?

Dost thou not, then, think
Magic power to it pertaining.
All the world itself containing, 

Tho it holds but—i-nk?
V. J. B.

K. of L. SPOTLIGHT
By A. Ray

A THOUGHT
I oft’ think of that land,
Far across the sea,
Where on through ageless years, 
Our folks found their security.

Sometimes it appears to be, 
An Eden recreated, 
Then again a history, 
By great men consecrated.

Though I revere that land of theirs 
And all their loved scenes, 
Still I find this land of mine 
An answer to my dreams.

OUR HALL OF FAME
Patsy (Cleopatra) Salkes 
Frances (Pert Kelton) Kancies 
Johnnie (Buster Crabbe) Kazei 
Helen (Zasu Pitts) Cherniss 
Billy (Fred Astaire) Geniunas

The members (especially males) 
of the K. of L. are looking for a 
new deal with the introduction of 
1934. Much to their dismay a lady 
has been elected president of the 
council and now it looks as if the 
majority of these males have been 
endowed with an eternal headache.

With 1934 and a new president 
we shall see who really has the most

Hawkshaw, our famous Cleveland, 
detective, arrived at the scene of 
a crime in John Brazis store fwor 
investigation.

“Heovens” he exclaimed, “this is 
more serious than I thought. This 
window has been broken on both

--------- o----------

To our misfortunate girls that 
happen to be going with the same 
“steady” ever since the last leap 
year and the young man is still 
backward, kindly advise us and may
be we can dope up some sort of a 
formula to use on him directly 
after January 1st.

--------- o----------

Last year at one of our Lithuan
ian picnics a little girl was poking 
at something in the grass. She 
called out to her mother: “Oh, mam
ma, here is a little green snake!”

Her mother was one of those 
cautious women; She answered: 
“Keep away from it, darling. It 
might be just as dangerous as a 
ripe one!”

--------- o----------

Well! I have a few friends here 
and there, but one of my “good 
boy friends” has been in the habit 
of coming home every night with 
a “few under his hat,” so this an
noyed his wife. She decided that 
this state of affairs would have 
to cease.

On this particular night, when 
“my friend” arrived in his usual 
state, she started on him with that 
long fire tongue. After having bat
tered for sometime she told him 
that she was not going to play sec
ond fiddle any more.

“My friend” straightened up and 
threw out his chest and replied: 
“My dear woman, you may count 
yourself lucky that you are in the 
band at all.”
,--------- o---------

there are any further questions con
sult your corporation officials or 
your legal advisor.

Lituanian Hall Shareholder
For the benefit of those who pos

sess stock in the Lithuanian Socie
ties Hall Co. I would advise them 
to notify its financial secretary— I 
your author in this instance—con
cerning your new addresses, the I 
transfer of stock or requisitions for 
proxies.

Our books are open to any share
holder who lacks confidence in the 
corporation or who has a sub-reason 

į for such desires.
We have nothing to conceal or 

becloud. The corporation belongs 
to you, right or wrong it is your 
privilege to know its intimate details j 
if you should desire.

A thing of beauty is a joy forever 
if the rouge and paint and dye 
last that long.

Now girls, please don’t get mad. 
If you do happen to burn up a little 
just drop me a line—not a clothes 
line—on your waffle iron.

----------o---------
Before marriage you always caught 

her in your arms. Did you not?
After marriage you always caught 

her in your pockets. Did you not?
--------- o----------

No town is a god town to the 
man who is sorry for himself.

go-getiveness in the K. of L. the 
ladies or the gents.

______________ i
FIGURE THIS OUT!

I thought a thought but the 
thought that I thought, was not the 
thought that I thought I had thought.

Lithuania is Prospering
In a local newspaper they had an 

article in on Lithuania, South Africa 
and Finland, which stated that these 
three countries have been enjoying 
real prosperity, while the rest of 
the world is still painfully emerging 
from the depression.

The claim is that the case of 
Lithuania is even strager, because 
she is only a little peasant republic 
and the only one in eastern Europe 
who had an effective gold standard 
still functioning in good shape. Re
sult of this, Kaunas is becoming the 
banking capital of the Baltic States 
and spreading its profits of banking 
business over the whole country.

O ROSEDALE ©i 
Dry Cleaning Co.:Z

f

t C. F. PETRAITIS, Prop.

| 6702 Superior Ave.,

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

i; Ofiso telefonas “
ENdicott 1378 t

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. p.

įin ui 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii u m m iiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiitmiiifU:

WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director
| 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S 
~ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems S 
~ lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo* E 
s: derniškas. —
| HEnderson 9292 =
~iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii!igi!iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn3



Gruodžio 22, 1933 PI R V A
NAUJO TYPO KRAUTUVĖ KAIMYNYSTĖJE 

Ateikit ir Apsidairykit Čionai
Šimtai pigiausių pirkinių:
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GĖLES VESTUVĖMS IR ŠIAIP REIKALAMS

Skustuvams Ašmenys, Pakelis iš 5 .................. už 7c
Aspirin Dėžutes iš 12 tablets ..............................už 3c
Bobbie Špilkos, Korta iš 12..................................... už 2c
Siūlai 50—60 Spuliukė .................   už 2c

Geriausio DOVANA yra Gėlės — puoduose arba 
šiaip skintos Gėlės, ir Gėlių Vainikai.

MES TURIME GROSERIO, REIKMENŲ, GUMO DALYKŲ, 
KOSMETIKOS, TEPALŲ, ir puikius dalykus DOVANOMS— 

už žemiausias kainas visame mieste.
WHOLESALE ir RETAIL

' SUPERIOR MERCHANDISE CO. 
6923 Superior Avenue

Čia yra pilniausias ranki '.s reikmenų pedlioriams.
*********** ??•

JONAS BRAZAUSKAS
Linkime visiems Clevelandiečiams 

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
1248 East 79th Street 

4r444n44444£4- g 4/444£444444i

FLORA FLORAL SHOPPE
Cut Flowers and Potted Plants

1203 E. 79TH ST. S. Ambroziak ENdicott 2191

<444444404 g 4<4<4n4444444

JONAS G. POLTERIS
— Namų popieriuotojas ir Maliavotojas

Linki visiems savo draugams, kostumeriams 
ir pažystamiems Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų!
Phone ENd. 098 I 966 Ida Street
nmmm g 4-4444444440 
:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 OH HM H 4 44 4

HELD S FURNITURE
6900 Superior Avenue

Linki jums visiems 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

li iiiiftiiF g m’Ho 4 i i 44
Gyvos Kalėdų Eglaitės Parsiduoda Pigiai

ir pristatoma nemokamai jums į namus.
50 ir aukštyn. Kirstos eglaitės 75c ir aukš.

AL SASSLER
6806 Superior Avenue 

•44444444444 g limttžitn 
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I VACUUM VALYTOJAI | 
- Gausit Pigiai visokių išdirbiniu, visi gerame stovyje ir E 
= Garantuoti vienam metui. Kainos nuo $6.95 aukštyn. = 
= Priimsim jūsų seną Vacuum valytojų mainais arba at- E 
= liksim visokį pataisyma visai prieinamai. =
= LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ. Ę
= Green Vacuum Cleaner Co. =
= 7001 Superior Ev. ENd. 1450 Cleveland, O. =
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LIETUVIŲ ATIDAI
Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banko Depozitoriams 

Mes priimsim už aukščiausia kainų jūsų bankines kny
geles, mainais už maisto reikmenis. Kreipkitės: 
■L P. KVEDERAS_______________ 1394 E. 66th Street

.....NAMUI REIKMENYS 1
J Jeigu jieškot prekių gerumo.... Superior Home J 
j Supply yra ta vieta kur tokios prekės gaunamos. Tu- j 

rime šimtus papigintų dalykų geležinių, maliavų,, namų .į-
J padargų, elektriškų dalykų ir plumberiams reikmenų, į. 
‘į Stiklo ir Akmens daiktų, Malts ir Hops ir kitokių da- £ 
j lykų kurie čia nesuminėti. Telefonas ENd. 1695. ❖

j; SUPERIOR HOME SUPPLY |
į 6101-5 Superior Avenue Cleveland $

| SUPERIOR MEATS
: VISOKIU RUSIU RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS
: KALĖDŲ ŠVENTĖMS
i Taipgi visokių rūšių Sūriai.

Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus 
kur viską gausit už prieinamas kainas.

{ RUDOLPH BUKOVEC
: 4506 Superior Ave. HEnderson 8638

'tttttttttutttJttustttJttJtttttnnaanužuntsuujttJttuntuntntmttunjtttiuntuKtinni§ i
f GERIAUSIS TABAKAS Į
r Pirm pirksiant cigaretus, cigarus ir tabakų pamatykit |
Ė musų pirmos klesos tabako reikmenis už žemas kainas. |

NENŲMESKIT ŠALIN SAVO SENUS BATUS
Mes galim dadėti menesius nešiojimo kiekvienai porai. 
Mes pataisome batų padus taip kad išrodo kaip vėliausia 

darbo dirbtuvėje daryti.
SUPERIOR SHOE REBU1LDERS 

6914 SUPERIOR AVENUE 
<4444444444 g <44444444441

Švelnus Pypkei Tabakas .................. 50c svaras
Cigaretams Tabakas — 4 oz......................... 25c
Rankų darbo Cigarai 50 už $1.25 — 100 už $2

Cleveland Tobacco Co.
2251 Ontario St.......... Cleveland, Ohio

PIRKIT KALĖDINĖS
DOVANAS

©) 1S

©
©
©
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Wellworth 5c to 1.00 Stores!

| PATOGI LIETUVIAMS I
F Aš nupirkau mėsos krautuvę ir grosernę nuo Mr. J 
r Gershar ir ir šiuomi pranešu Lietuviams kad čia gausit J 
į visą geriausių mėsų ii- kitas maisto reikmenis už priei- | 

namas kainas, taipgi dėžėse Monarch produktus, kavų ~ 
r ir kitus dalykus. , t

| JOSEPH KODRIC
t QUALITY MEATS į
• 1307 Addison Rd. arti Superior Ave. Cleveland J

8915 Wade Park Ave
6616 Wade Park Ave.

Atdara vakarais Gruodžio 18 iki 23© /Atdara vakarais Gruodžio 18 iki 23 <§) 
© © 
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ADDISON HARDWARE C
7100 Wade

ENd.
Park Ave.
9773

14912 Lake Shore Blvd
KEn. 1089

NAUDINGAS, REIKALINGAS DOVANASPIRKIT
PUIKIOS MOLINĖS LEMPOS "Ci i
Su gražiais gobturais už tų kainui Az

HAMMOND ELEKTRIŠKI LAIKRODŽIAI — tykus ir ge
rai laika rodo $O "% O

kaina $2.50 ir aukščiau.

ELEKTRIŠKI TOASTERIAI, WAFFLE KEPTUVAI 
SANDVIČIAMS TOASTERIAI 

Prieinamomis kainomis.

= KIŠENINIAI PEILIUKAI ..................................... •>“jU =
E Patogus, gražus, po 25c ir brangiau |

Sutaupysit 20 iki 4O'( 
ant Radio ir Muzikalių Instr. 
Aukštos rūšies muzikos moky

kla, 50c privatinės lekcijos.
HOEDL’S MUSIC HOUSE 

7412 St. Clair avė.
JURGIO ABRAIČIO

VALGYKLA
Geri užkandžiai — 20c. 

Pietus — 25c. 
Alaus stiklas — 5c. 

Prašome Lietuvius užeiti.
3116 Payne Avenue

SUPERIOR TIRE & 
ACCESSORY CO. 

Gas, Oil, Tires & Batteries 
Battery charge and service 

Phone ENd. 9512 
8007 Superior Ave.

GERIAUSIAS MAISTAS 
KANARKOMS

Sėklos parsiduoda po 
10c svaras.

GORDON PARK SEED & 
BIRD STORE 

8112 St. Clair Aae.

PEREITAIS METAIS
Aš skelbiau savo grosernę ir 
krautuvę Kalėdų sąraše ir pasi
ekiu kad Lietuviai parems ma
ne šiais metais.

JAMES MAJOROSSY 
1370 East 65th STREET

N. J. Benedict & Son
3519 St. Clair Avenue 

Užlaiko Hardware, Peilius, Pe
čius, Vinis, Stiklų, Maliavų, 
Aliejus, Ciną, ir Dengimui 

reikmenis.
3519 St. Clair Ave.

.'uiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiu^

| DELLA C. JAKUBS Į
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore)- =
| Lithuanian Funeral Home |
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi!
teisingų patarnavimų: mandagus, simpatiškas, grei- E
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =

= gos. žemiausia kaina už palaidojimų, sulyg jūsų pa-
1 sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
Į 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
Fa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH.iiuiiiiir  yiii.iiiiiiiniiiimi"
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
Įsibeginio ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

Daugiau
Daugiau
Mylių

Spėkos Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company
F<llili-lllllilllllllilllitillllllMlilllliitiiHiiillllllllllliiiililllliillllllllllinillllilllllii||||7

*********** įHĮ ************ 
Geriausi linkėjimai visiems linksmų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

The Lithuanian Savings & Loan Ass’n 
44 4 4 4 44 444 4 g 44 44 4444 4444 

44444444444 g 444444444441

DUOKIT NAUDINGAS DOVANAS 
NUOLATINAI ATMINČIAI

Štai keletas pažymėtinų dalykų
Išbandyti Xmas eglaičių 

8 žiburių setai .......... 29c
Išbandyti Xmas elgaitėms 

bulbs .................. 3 už 5c
i Didesni Eglaičių papuo

šalai ............................ 5c
Icicles ......................... 5c dėžė
Reflektoriai .............  8 už 19c

American Beauty Elektriški 
Prosai ..................... $5,95

Kitokie po 98c., $2.95.
Universal Šildymo Pad . . 3.95
Kitokie nuo $1.45
Elektriški Toasteriai .... 98c
Eleštriškos Maišymo Mašinos

HAMILTON BEACH 
ROYAL CULINAIRE 
ir kit. pradedant su $15.95

Pas mus buvo DOVANŲ CENTRAS per beveik 30 metų, 
aprūpinome ŽAISLAIS,’ PADARGAIS, ELEKTRIŠKAIS 
DALYKAIS, NA'MŲ REIKMENIMIS ir kitais praktiškais 
ir naudingais daiktais dovanoms.

LOUIS EISENBERG
H A R.D WARE
1169 East 79th Street x

44444444444 O 444444444444

Šventėms Reikmenų Išpardavimas Jau prasidėjo pas

SUPERIOR CUT RATE
HARDWARE A PAINT CO.

6412 Superior Avenue Kampas E, 65th Street
Nupigintos kainos visiems daiktams šioje krautuvėje — tarp jų ir 
Vaikų žaislai, Lėlės, Kalėdų eglaičių papuošalai, Lemputės, ir tt. 
Taipgi visokį namams reikmenys—Indai, Stiklai ir tt. Visos musų 
prekės pilnai garantuotos. Krautuvė atdara vakarais iki Kalėdų. 
Visus pirkinius atvežam j namus be primokėjimo.

MAX LEV, Savininkais.

DUOKITE DOVANAS IR KURIAS JIS ĮVERTINS
Marškiniai 79c ir brangiau 
Kaklaraikščiai 25c 
Kojinės 15c
Šalikai $1.00
Union Siutai $1.00 
Diržai, sagtys 1.00
Vyrams ir Vaikinams 

Žieminiai Overkotai
KELINĖS pasirėdymui arba darbui 

ma nuo $1.50 ir aukštyn.
SKRYBĖLĖS Visų mierų ir stilių

Petnešos
Pora spats
Sveteriąi 
Lumberjacks
šilti marškiniai

$15
gauna-

$2.95

Pajamas
Nakt. maršk. 
šiltos pirštinės 
Nosinaitės 
Garteriai 
Kepurės

1.00
1.00
1.29
10c 
25c 
65c

50c
1.00

$1.25
2.95
79c

Vaikams 2 Kelnėm Siutai $21-95
Mieros 8 iki 16 metų specialiai po

Vaikams Overkotai $5.00
Mieros 9 iki 17 metų

VAIKAMS Corduroy tvirtos kelinės $2.95

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Atdara kas vakaras Kampas Giddings Rd.

£
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The CLEVELAND
RAILWAY CoEI

Linki Jums
Linksmų Kalėdų

ir
Laimingų Naujų Metų

%
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I KAS GIRŪĖT CLEVELAMJE-APIEUMKESE Į
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais |
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Dainuos Youngstownie- 
tė R. Lukoševičiutė

*
Tarp artistu kurie išpildys 

“Dirvos” Nauju Metų sutikimo 
koncertą sekmadieni, Gruodžio 
31 d. Lietuvių salėje, bus ir 
Youngstowno viešnia, p-lė Ro
žė Lukoševičiutė, kuri taip la
bai Clevelandiečiams patiko jos 
pirrhutiniame pasirodyme Padė- 
kavonės Dienos koncerte.

Seni Cleveland© Lietu
viai Gyventojai

Seka vardai senų Clevelando 
gyventojų kurie užsirašė ir da
lyvaus “Dirvos” Naujų Metų 
sutikimo koncerte Lietuvių sa
lėje Gruodžio 31 d.:

L. P. Baltrukonis, 
Povilas Cegelskis, 
Povilas Dromantas, 
Katrė Greičienė, 

s Juozas Grebliunas, 
f Elvira Jakubauskienė, 
J Matjušas Jasulaitis, 
į Mikolas Kubilius, 
f Jurgis Montvila,

N. F. Martišauskas, 
Viktorija Malskienė, 
Adomas Paslauskas, 
Ponas ir ponia Skodžiai. 
Jonas Traškati'skas, 
Petronėlė Rudaitienė, 
Matilda Vitkauskienė, 
Julius Vitkauskas, 
Jonas židžiunas,
Tiek yra Įsiregistravusių, ku

rie arba yra 70 ar daugiau me
tų amžiaus, arba 40 ar daugiau 
metų Clevelande.

Jeigu yra ir daugiau tokių 
bet neatėjo užsiregistruoti ir 
niekas jų he užregistravo tai 
bus ją pačių kaltė.

Tarp šitų sužymėtų asmenų 
yra vienas pats seniausias Cle
velando Lietuvių gyventojas, 
yra viena ilgiausia pragyvenus 
Clevelande moteris ir yra pora 
kurie yra seniausi amžiumi.

Visi jie gaus dykai tikietus j 
kbncertą, bus gražiai pavaišinti, 
apdovanoti. Jie visi ką nors 
papasakos apie savo patyrimus 
ir iš kur iš Lietuvos paeina.

“MOTINOS MEILĖ”. Gruo
džio 10 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje buvo perstatytas labai 
gražus teatralis veikalas, “Mo
tinos Meilė”. Veikalas ne vien 
iš vardo tą reiškė, bet ir turi
niu ir suvaidinimu parodė mo
tinos meilę, kaip motina savo 
maldose prašo Aukščiausio su
grąžinti pražuvusį sūnų. Už 
scenos pasigirsta liūdna gaida 
Ražančiaus ir kitos giesmės, 
kurias išpildė Norbertas Skir- 
bantas ir R. Adomaitis per du 
atveju. Reginis liūdnas ir pub
likai skruostus vilgdė gailios 
ašaros.

Vaidinime dalyvavo:
Paulė Glugodienė Motina 
Pr. Urbšaitis Sūnūs
Norb. Skirbantas Sūnūs 
An. Kavaliauskienė Duktė 
Ona Mačiuta Morta
Petronėlė Urbšaitė Mari j ona 
Olga Mušinskaitė Gražuolė 
R. Adomaitis Paklydėlis 
B. Skirbantas Seniūnas 
Prie to dar buvo jaunimas, 

choras, ir Katriutė Martišaus- 
kaitė, eilininke.

Vaidylos labai gražiai savo 
užduotis atliko, vaidino labai 
naturališkai. Vaidinimuose tar
puose buvo daug gražių dainų, 
solo ir duetų ir didesnių grupių. 
Gražiai viską išpildė gražiabal
sė Anelė Kavaliauskienė, P. 
Glugodienė ir kiti, per kelis at
vejus.

Puikus baritonas Norbertas 
Skirbantas, muzikas R. Ado
maitis ir vėliau choras, vedant 
R. Adomaičiui, šauniai sudaina
vo Kantatą “Dieve, Svieto Su- 
tvertojau”. Solo šiame veikale 
dainavo Anelė Kavaliauskienė 
ir O. Mačiutienė.

Visoms dainoms akompanavo 
Olga Mušinskaitė.

Programas užsibaigė gausiu 
plojimu, nes veikalas labai pa
tiko. žmonių buvo daug ir at
liko pelno.

Perstatymas daryta dviem 
atvejais: po pietų ir vakare.

Matęs.

KELS TAKSUS. Dabartinė 
taksų rata Clevelando namų ir 
žemių savininkams yra $2.76 
nuo kiekvieno' šimto dolarių.

Nauja rata 1934 metams no
rima nustatyti apie 20 centų 
daugiau. Tačiau kadangi nu
mažinama nuosavybės vertė tai 
mokant ir brangesnius taksus 
kitais metais daugeliui teks mo
kėti mažiau negu šymet mokė
jo.

EKSTRA!

RAUTO
šį sekmadienį, Gruodžio 24 

d., Lietuviškas radio programas 
prasidės 15 minutų anksčiau 
negu paprastai. Taigi neužmir
škit paklausyti gražaus Kalėdi
nio programo iš stoties WJAY 
lygiai nuo, 10 vai. ryto.

C. L. J AUNIMO KULTŪROS 
Dr-jos choras dainuos Gruo
džio 23 d. iš Blue Room iš sto
ties WJAY Kalėdų giesmes, ir 
Stasė Greičienė giedos solo. P. 
Ona Mihelichienė pasakys kal
bą apie kučias Lietuvoje. Pro- 
gražas bus 1:30 vai. po pietų.

KITAS RADIO PROGRA
MAS. Radio stotis WJAY pa
čią Kalėdų dieną, Gruodžio 25, 
surengia žymesnių Clevelando 
tautu radio programą, kuris tę
sis nuo 2:45 iki 4 po pietų. Tų 
tautų veikėjai ką nors papasa
kos apie savo tautos Kalėdas ir 
Kalėdų papročius ir apeigas.

Nuo Lietuvių kalbės Ona Mi
helichienė. Dalyvaus apie 15 
tautų.

Ši programa patvarkė Mrs. 
Jennie K. Zwick, direktorė ir 
organizatorė Kultūrinio Oro In
stituto.

KUN. A. KARUŽIŠKIO PO
NIUS. Antrą dieną Kalėdų, 
Gruodžio 26., rengiama iškil
mingas paminėjimas naujos pa
rapijos klebono Kun. A. Karu- 
žiškio 10 metų kunigavimo su
kaktuvių. Tą dieną. 10:30 vai. 
ryte, naujos parapijos bažny
čioj, bus atlaikyta iškilmingos 
mišios, o vakare Lietuvių sa
lėje atsibus iškilminga 'vakarie
nė. Tikietai vakarienei tik 75c. 
(Pereitame numeryje įvyko ze- 
eeriška klaida, diena buvo pa
dėta 16 vietoje 26-tos.)

LIETUVIŠKŲ DALYKŲ IŠ
STATYMAS. šiose dienose ži
noma turtinga Clevelando da
lis Shaker Heights mini šimt- 
netines savo sukaktuves, taigi 
ten suruošta įvairių tautų išdir
binių išstatymas. Lietuviški 
dalykai yra išdėti Cleveland 
Trust Banko lange, Shaker aik
štėje. Bus ten iki švenčių pa
baigai. Tas viskas paruošta 
pastangomis Onos Mihelichie- 
nės, Elenos Pečkaitės ir Onos 
Karpi enės.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO svarbus metinis susirinki
mas bus laikomas ketvirtadienį, 
Gruodžio 28 d., nuo 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje. Bus 
rinkimas naujos valdybos ir ki
ti reikalai.

Sausio 7 d. Liet. Demokratų 
Klubas rengia smagų vakarą, 
pasikortavimą ir šokius. Lietu
vių salėje.

PERDAUG SVIESTO. Cle
velande sviestas visai atpigo, 
nors ir šventė ateina. Parsi
duoda žemiau 20c svaras.

Sakoma kad šiuo laiku viso
je šalyje sviesto yra 100,000,- 
000 svarų perviršio.

“ŠALIN HITLER!” Vidur- 
miestyje ant 125 pėdų aukščio 
vėliavos stulpo antradienį po 
pietų trys komunistai prisitai
kę iškėlė iškabą smerkiančią 
Vokiečių Hitlerį. Vienas rai
tas policijantas tą patėmijo ir 
atsiskubino kada jau raudonu
kai bėgo šalin. Du ištruko, vie
lą sugavo. Tik vakare pajieg- 
ta ta iškaba nuimti. Nors ma
žai kas ją matė ir atkreipė ati
dą, bet padarė vargo ją nuimti.

NIEKŠŲ DARBAS. šešta
dienio naktį koks niekšas ar 
niekštai Nottigham srityje pa
sukinėjo ugniagesių šaukimo 
signalus net 12 atvejų, iš ko 
miestas turėjo panešti $4200 
nuostolių. Kiekvienas klastin
gas ugniagesių iššaukimas atsi
eina miestui $350, sako ugnia
gesių viršininkas.

PRIMUŠĖ TĖVĄ. Joseph 
Demozges, 17 m., gindamas sa
vo motiną nuo girto tėvo, kūje
liu sumušė tėvui galvą taip kad 
jis randasi ligoninėje pri« mir
ties. Jie gyvena 1222 E. 170 st.

PARENGIMAI
—Gruodžio 26 Lietuvių sa

lėje Kun. A. Karužiškio 10 me
tų kunigavimo vakarienė.

Kalėdų Sveikinimas
Ateina Kalėdų šventė, kurio

je visas pasaulis laiko už dide
lę metinę šventę. Tą dieną vi
si nori sveikinti savo gimines, 
draugus asmeniniai, o jei nega
lima tai nors per laiškučius pa
siunčia vienas kitam geriausius 
linkėjimus arba apsikeičia do
vanėlėmis.

Taigi šiuomi ir aš siunčiu 
geriausius linkėjimus savo gi
minėms ir draugams, o labiau
sia tiems su kuriais susiduria
me ir turime reikalus musų 
kasdieniniame gyvenime. Taip
gi sveikinu “Dirvos” redakto- 

I rių ir leidėją p. K. S. Karpių 
ir p. Karpienę ir kartu visus 
“Dirvos” skaitytojus ir rėmė
jus. Jonas Jarus.

C®J
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GABUS STUDENTAS. Per
eitą pavasarį, Birželio 30 die- 
nj, Jonas Dillis pabaigė aukštą 
mokslą ir jį aprašė net vietos 
Angliškas laikraštis Plain Deal
er. Del gero sekimosi moksle, 
mokykla Spencerian School of 
Commerce, Accounts and Fi
nance vėl kvietė jį tęsti aukš
tesnį mokslą. Jis įstojo į tą 
mokyklą Rugsėjo 5 d. ir dabar 
išlaikė trijų mėnesių kvotimus 
su aukščiausiu pasižymėjimu. 
Toje mokykloje tik Jonas Dil
lis ir James Kadela skaitosi ga
biausiais studentais. Mokyklos 
vedėjai labai patenkinti Jono 
mokslu ir sako nors supranta 
kad šiais laikais tėvams sunku 
leisti sūnų dar į aukštesnį mo
kymąsi, tačiau kadangi jam ge
rai sekasi mokytis, tiki kad ka
da jis baigs mokslą bus geriau 
ir tėvams. Jonas .Dillis pasku
tinius egzaminus turės pavasa
rį kada baigs savo specialį pa
siimtą kursą. Linkėtina jam 
geriausių pasekmių. Dr.

©
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VAKARASi'

©
©
©

KAIP SUTIKSIM 1934 METUS
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MAISTO KAŠĖS. Kalėdoms 
“Dirva” duos biednoms Lietu
vių šeimoms kašes su maistu. 
Norintieji gauti prašomi pri
duoti savo vardus ir antrašus 
“Dirvos” administracijai.

Jau iš seniau turime tokių 
vardų priduotų ir dovanos bus 
duodamos tiems kurie pirmiau
sia atsiliepia.

©

Štai “Dirva” surengia didelį, gražų, įspūdingą, iškilmingą ir visai naujos 
rūšies vakarą kokio dar Lietuvių Salėje niekas nematė. Vakaras su

sidės iš dviejų programų: vienas prasidės 6 vai. vakare, po to prasi
dės šokiai, o antras programas prasidės — artinantis 12 valandai 

nakties. Pirmą programą išpildys “Dirvos” radio artistai ir ar
tistai svečiai iš kitų miestų, A Pirmo programo bėgiu atsibus 

Clevelando senų gyventojų perstatymas ir pagerbimas su 
tam tinkamomis pritaikytom ceremonijom, ir visi jie pa

pasakos iš kur iš Lietuvos paeina, kada atvyko į A- 
meriką ir į Clevelandą, ir kitus smulkius dalykus.

© 
©
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NUŠOVĖ. Pirmadienio nak
tį universiteto studentas Brit
ton Young buvo išvažiavęs au
tomobiliu su studente ir susto
jus pakelyje Pepper Pike sri
tyje, prie jų privažiavęs kitas 
vyras pradėjo lysti prie mergi
nos. Studentas turėjo revol
verį, kurį ir panaudojo užpuo
likui atsikratyti — užpuoliką 
nušovė ir paskui pranešė apie 
tai policijai. Studentas paim
tas tardymui.
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SIAME VAKARE BUS GROJAMA TIKTAI 
LIETUVIŠKI ŠOKIAI

(Tai bus tikros Lietuviškos vakaruškos kokios “Dirva” buvo surengus su
virs pora metų atgal — kada visi dalyvavusieji turėjo gerus laikus!)

ŠOKIAMS GROS LUIZOS ORKESTRAS. ŠOKIAI TĘSIS IKI RYTO.
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202 UŽMUŠTA. Iki šiol sa
vaites pradžios automobilistai 
Clevelando gatvėse, nuo šių 
metų pradžios užmušė 202 as
menis. Policija užvedė smar
kią medžioklę automobilistų už 
neatsargų važinėjimą.

Šymet jau užmušta 5 dau
giau negu per tą patį laiką per
nai. /

Gruodžio 17 d. Ohio valstijo
je siaučiant tirštai miglai už
mušta 7 asmenys, tarp jų ke
letas autombilistų patys užsi- 
mušę.
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POLO LOŠIS LABDARYBEI. 
Trys vietos laikraščiai, Cleve
land News, Press ir Plain Deal
er rengia polo loši Equestriume, 
6800 Denison avė., Kalėdinio 
fondo naudai sušelpimui varg
šų. Pirmas lošis įvyksta Gruo
džio 20, o antras Gruodžio 23 
d., kitoje vietoje, Troop “A” 
riding academy, 2500 E. 130 st. 
Abiejuose atvejuose vadovau
jami lošėjai yra PENNZOILS.

KORTAVIMO VAKARAS 
ir Lietuviškos Vakaruškos 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja rengia smagų vakarą Lietu
vių salėje, šeštadienio vakare, 
Sausio 6 d., 1934 m. Pradžia 
7:30 vakare. Kortų lošėjai ap
turės dovanas, šokiams geras 
orkestras. Seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti, o busit visi 
patenkinti. Įžanga 15c.

Komisija.

SPECIALIAI ŠVENTĖMS 
Kepures ir skrybėlės iš dirbtu
vės tiesiog ant galvos 50c, o 

skrybėlės $1.95 ir aukštyn.
Mes valome ir sutaisome 

skrybėles dirbtuvės 
metodu.

SLON HAT & CAP MFG. CO. 
7808 Superior Ave.
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NAKTINIS PROGRAMAS
Tą pati vakarą, artinantis 12-tai valandai nakties — kada baigsis Senas Metas 

ir artinsis NAUJAS METAS, prasidės kitas gražus programas. Salėje pasidarys 
tamsu; pasigirs varpų skambėjimas, ir scenoje pradės rodytis Naujo Meto atėjimas. 
.Palengva scenoje pradės pasirodyt šviesa ir kartu pasirodys Laiko Tėvas ir Nau
jas jaunas Metas. Iš aukštumos pradės leistis skaitlinė “1 9 3 4”; scenoje atsi
ras visi 12 meto mėnesių, kurie apstos jauną Naują Metą. Tada pasigirs smagi 
muzika — na ir Naujas Metas bus sutiktas. Po to visi griebsis už porų ir links
mai šoks.

Tai bus gražiausias Naujų Metų sutikimas koki kada Lietuvių salėje kas, matė! 
Nepamirškit to vakaro, neikit niekur kitur bet tik Į LIETUVIŲ SALĘ — i “Dirvos” 
rengiamas Senų Clevelando Lietuvių gyventojų pagerbtuves ir Naujų Metų sutik
tuves. Kadangi vakaras bus ilgas, salėje bus visokių užkandžių ir išsigėrimų, ir vi
są vakarą TIK LIETUVIŠKI ŠOKIAI!

Atminkit vietą ir Įsitemykit tikrai kada tas viskas bus:

Sekni. Gruodžio-Dec. 31
IŠVAKARES)

LIETUVIŲ SALEJE
6835 Superior Avenue

Įžanga visam vakarui bus tik 35c. Šokiams Įžanga 25c.

Pasakykit savo draugams apie tai ir visi rengkitės dalyvauti. Džiaugsitės!
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