
142843

"DIRVA” (THE FIELD) 
Lithuanian Weekly 

The, only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States ............................. $2.00
Canada and Mexico ............................. 2.50
Lithuania and other countries ........... 3.00

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, SAUSIO-JAN. 5, 1934 KAINA 5c.

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis 

Išleidžia Penktadieniais CIevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos B-vė 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst.
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ........................  $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ........................ 2.50

Lietuvoje ir kitose šalyse .................... 300

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 1 Vol. XIX (19-ti Metai);

R I

N- Pirmyn
PREZIDENTAS KALBĖJO KONGRESE.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO JAU DIRBA PEN
KI MILIJONAI

Washington. — Pradėjus 
vykdyti viešus darbus, ku
riems valdžia turi pasky
rus S3,300,000,000, iki pra
džios 1934 metų i darbus 
buvo pastatyta apie penki 
milijonai bedarbių, sako tų 
darbu administratorius.

Vldžios viešų darbų vyk
dymas išjudins ir kitus dar
bus, nes prie viešų darbų 
reikalinga visokių Įrankių, 
mašinų, darbininkams rū
bų ir tt. ir tt., ką viską iš
dirba jau paskiros privati
nės dirbtuvės.

136 DARBININKAI 
UŽDARYTI KASYKLOJ
Duchov, Čekoslovakija.— 

Sausio 4 d. angliakasykloje 
kilo gaisras užkirsdamas 
išeigą iš kasyklos 136 darbi
ninkams. Spėjama kad jie 
arba jau užtroško arba už
trokš iki gaisras bus sulai
kytas.

19 užgriuvo aukso kasyk
loj. Idaho Varyland aukso 
kasykloj Kalifornijoj už
griuvo 19 darbininkų, bet 
visi išgelbėti.

Youngstown, O. — Plieno 
gamyba šiame distrikte pa
baigoje 1933 metų vėl nu
krito pora punktų, nors bu
vo pakiįus iki 38 nuoš.

Šių ritėtų bėgyje tikima 
žymių pagerėjimų ir lau
kiama daugiau užsakymų 
pirm pavasario.

Automobilių per Lapkri
čio mėnesį buvo padaryta 
21.086 daugiau negu tą pa
tį mėnesį 1932 metais.

Viso 1933 metais per 11 
mėnesių automobilių paga
minta 1,875,156, gi 1932 m. 
per tiek pat laiko 1,263,325. 
Automobilių industrija pu
sėtinai atsigavo.

Try s užmušta. Harris-
ri u rg, III. — Apvirtus tro- 
kui su miškų darbininkais, 
užmušta trys vyrai ir 13 ki
tų sužeista.

Prancuzijoje pastaru be
darbių surašymu pasirodė 
kad yra 1,500,000 bedarbių. 
Nesenai Prancūzijoje dar
bininkų net trukdavo.

Anglijoje tarp kasyklų 
darbininkų vėl pradėjo kil
ti neramumai. Darbininkai 
reikalauja grąžinimo jų tei-
siu kurias nustojo po 1926 
metų streiko. Valdžia da
ro pastangas sutaikyti dar
bininkus su kasyklų opera
toriais.

RAGINA DIRBTI SU-| REIKALAUJA VISO 
BENDRINUS JIEGAS AUKSO
Washington. — Sausio 3 

d. susirinko S. V. Kongre
sas (Senatas ir Atstovų Bu
tas) posėdžiui. Kaip yra 

I priimta, šalies prezidentas 
paruošė Kongresui savo vi
sų pasiūlymų, projektų ir 

i reikalavimų raštą. Kartais 
prezidentai savo raštą į 
Kongresą paduoda kam ki- 

I tam perskaityti. Prez. Roo- 
į seveltas pasiryžo pats as- 
| meniniai stoti prieš šimtus 
šalies atstovų ir su jais pa
sikalbėti.

Prezidento kalba buvo 
draugiška, širdinga, toli ki
tokia nuo paprastai prezi
dentų vartotų kalbų ar raš
tų. Roosevelt pareiškė ša
liai kad ši valstybė jau pa- 
žingėjo toli linkui atsigaivi
nimo iš po depresijos, ir ko 
dabar labiausia reikia tai 
subendrinus visas pastan
gas dirbti dar labiau atsi
gaivinimo srityje.

“Mes jau išarėm dirvą ir 
užsėjom gerais grūdais; 
pati sunkiausia pradžia jau 
atlikta. Jeigu norim su
rinkti gerą derlių turim tą 
dirvą užžiurėti ir duoti pa
sėliui išaugti iki pribrendi
mo”, pasakė prezidentas.

Savo kalboje jis išdėstė 
planus pastovaus šalies at
gaivinimo, sakydamas kad 
“ant senų griuvėsių turim 
statydintis išnaujo”. Ap
sakė savo “new deal” veik
mę ir pareiškė kad šalis tik
rai jau žengia linkui atsi
gaivinimo. Pasmerkė tak
sų vogikus, prieš kuriuos 
visomis pastangomis val
džia kovos; pasmerkė lyn- 
čiuotojus ir žmogvagius ir 
visokį kitą įstatymų laužy
mą. Padarė naujus paža
dus gelbėti šalies ūkinin
kams. Pinigų stabilizavi
mą .dar vis atideda ant to
liau.

Prezidento Naujų Metų

Washington. — Gruodžio 
29 d. vyriausybė išleido pa
reiškimą kad užveda naują 
vajų surinkti į valdžios ži
nią visus auksinius pinigus 
ir pinigams tinkamą auksą. 
Tie kurie turi aukso pini
gų vėl išnaujo raginami su
grąžinti juos į valdžios iž
dą, nes valdžia pavartos 
prievartą prieš tuos kurie 
nepildys įsakymo, o bus su
sekta kad slapsto auksą.

Kalėjimu nebus baudžia
mi, bet gali netekti pusės 
savo aukso._____ . 4

35 PRIGĖRĖ
Los Angeles, Cal. — Gr. 

31, nakties laiku, po smar
kaus lietaus, užklupus po- 
tviniui prigėrė 35 žmonės 
ir dar daugelio nesuranda
ma nei tarp gyvų nei tarp 
mirusių. Nuostolių pada
ryta už milijonus dolarių.

Šiame mieste turėjo už
sidaryti visos mokyklos, o 
apskrityje tūkstančiai žmo
nių liko «be namų.

Per 24 valandas smarkus 
lietus prilijo virš 8 colių, 
kas yra nepaprasta šioje 
srityje.

KINAI LAUKIA NAU
JO JAPONIJOS 
UŽPUOLIMO

Peiping, Kinija. — Pra
sidedant naujam metui, iš 
tolimų rytų pasauliui mato
si neramumo ir net karas, 
nes Kinija tikisi bent dieną 
naujo Japonų įsiveržimo.

Iš Fukien provincijos Ki
nų vyriausybė išsiuntė vi
sus svetimšalius, nes Kinai 
ten bruzda prieš Japonus 
okupantus ir tikima iš Ja
ponų pusės naujo ginkluo
to pasikėsinimo juos mal
šinti.

“Japonija — Karo Pavojus”
Maskva. — Gryžęs į Ru

siją M. Litvinov padarė pa
reiškimą kad dabartiniu lai
ku atviras pasaulio taikos 
priešas yra Japonija. “Ja
ponija yra tanįsiausias aud
ros debesys , tarptautinės 
politikos horizonte”, pasa
kė Litvinov.

Jis taipgi pareiškė kad 
Vokietija irgi!ginkluojasi.

NUŽUDĖ RUMANI- 
JOS PREMJERĄ

Sinaia, Rumanija. — Gr. 
29 d. tapo nužudytas Ru
ma nijos premjeras lon G. 
Duca, naujos nacionalistų 
liberalų valdžios. Jį pasi
tiko gelžkelio stotyje stu
dentas einantį į traukinį ir 
suvarė keturis šuvius į gal
vą ir prie to dar metė ran
kinę granatą kad tikrai sa
vo darbą atlikus.

Policija žmogžudį suga
vo. Sakoma kačUsi žudystė 
yra Rumanijos Žydų perse
kiotojų organizacijos dar
bas. Premjeras Duca buvo 
uždraudęs tai organizaci
jai gyvuoti.

Pradėjus gaudyti tos or
ganizacijos narius, po žu- 
dystės suimta į 1,300 asme
nų.

Rumanijos karalius Ka
rolis ir kiti vyriausybės na
riai labai saugojami nuo 
žudeikų.

Iš
MILIJONIERIUS BE MILIJONU
Daugelio Išviliojo Pinigus ir Praleido.

Linkėjimai
Washington. — Gruodžio 

30 d. Prez. Roosevelt, už
baigdamas senąjį metą, pa-
reiškė naujų metų linkėji
mą svarbiais žodžiais, “Pir
myn, Amerika!”

Peržvelgęs savo nuveik
tus darbus per 9 mėnesius 
prezidentavimo, pa r ei š k ė 
kad reikia atsižiūrėti atgal, 
taisyti klaidas, vienyti vi
sas pastangas, ir siektis 
pirmyn.

VĖL “PENKMETIS”
Maskva. — Sovietų vy

riausybė vėl išdirbo milži
nišką penkių metų statydi- 
nimosi planą, kuris bus di
desnis už pirmesnius tokius 
planus. Bus užvesta staty
mas ir tobulinimas net 447 
didelių projektų.

APRIBOJA IMPORTUS
Paryžius. — Prancūzijos 

vyriausybė įvedė uždraudi
mą įvežimo daugelio daly
kų iš kitų šalių ir tas palie
tė įvežimą automobilių iš 
Suv. Valstijų. Automobilių 
įvežimas pavelijama tik po 
30 į mėnesį per tris mėne
sius. Bet ir tai skaitosi la
bai daug, nes kitų šalių ga
minamų automobilių įveži
mas visiškai veik sulaikyta.

Amerika tačiau neatsisu-
ka prieš Prancūziją ir nesu
mažins šampano importavi
mo.

Miami, Floridoj, dvi mo
terys sumušė moterų rekor
dą ilgiausio išbuvimo ore su 
lėktuvu. Jos išskraidė 238 
valandas.

VĖL SUPĮRKINĖS 
KIAULES

Washington. — Ūkininkų 
gelbėjimo administracija iš- 
eido naują kiaulių supirki
mo programą) kuris bus 
vykdomas per tris savaites 
ir bus supirkta viso 292,780 
kiaulių ir paršų sveriančių 
po iki 183 svarus. Mėsa bus 
rukinama ir kitaip sutaiso
ma ir bus duodama bied- 
nuomenei miestuose.

IŠŽUDYTA 150 KINŲ
Pabaigoj Gruodžio mėne

sio Kinų tautinės vyriausy- 
Dės kariumenės susirėmime 
su komunistų vadovauja
mais banditais išžudyta 150 
vyrų.

APSIMOKA TAUPYTI
Prohibicijos laikais val

džios agentai vykdydami tą 
įstatymą atėmė iš šmugel- 
ninkų labai daug degtinės. 
Dabar jos turi apie 200,000 
dėžių bonkų, ką pardavus 
padarys $3,600,000 pelno.

Labai daug degtinės iš
liejo miestų ir valstijų pro
hibicijos agentai darydami 
kratas nužiūrėtose slaptose 
degtinės dirbyklose. Dabar 
gal labai apgailauja kad ne
taupė. Butų pasipelnę, ka
da visų iždai tušti.

VATOS AUGINTOJAI 
TURTINGESNI

Pietinių valstijų vatos au
gintojai ūkininkai šį rude
nį tapo $375,000,000 suma 
turtingesni. Šį rudenį už 
vatą (medvilnę) ir už vatos 
sėklų aliejų gauta $840,- 
000,000. Tiktai 1929 metais 
vatos ūkininkai yra gavę 
už savo derlių virš bilijoną 
dolarių, po to ineigos smar
kiai nupuolė, o šymet vėl 
pakilo.

120 ŽUVO DEL ŠALČIO

50 karei8|Uit $rįgėrė. Ke
liantis pei-wwpe',- Kinijoj pri
gėrė 50 kareivių, apvirtus 
perpildytam keltuvui kuo
met jis atsimušė į laivą.

Belgijoje pasažierinis or
laivis nakties laiku užlėkė 
ant radio bokšto, nukrito 
ir užsidegė. Žuvo 10 žmo
nių.

1930 metais Lietuvos laik
raščiuose tilpo pranešimas kad 
Amerikoje mirė kažkoks Ka
minskas, palikdamas banke mi
lijoną dolarių. Gale pranešimo 
buvo pridėta pastaba kad Lie
tuvoje yra Įnirusiojo giminių ir 
kad jie palikimo išgavimo rei
kalu tegul kreipiasi j užsienių 
reikalų ministeriją.

Pranešimu ypač susidomėjo 
Raudėnų miestelio (Šiaulių ap.) 
gyventojas turintis tą pačią pa
vardę. Jis Amerikoje turėjo 
giminių ir manė kad vienas jų 
mirė, o manydamas taip ir įsi
tikino ir pradėjo gyventi lyg 
tą milijoną dolarių jau turėda
mas. Kaimynai išgirdę kad 
Kaminskas gaus milijoną dola
rių pasidarė labai švelnus. Pa
prašius skolinti pinigų, skolino 
tūkstančiais, imdami dvigubus 
vekselius. Kaminskas paskoli
no keliasdešimts tūkstančių li
tų, nusipirko puikių baldų, gra
žius rubus, auksinių papuošalų, 
pradėjo draugauti su dvarinin
kais ir lėbauti, pinigus švaisty
damas abiem rankom.

Toksai karališkas gyvenimas 
tęsėsi porą metų. Ir štai šio
mis dienomis paaiškėjo kad Ka
minskas iš Amerikos negauna 
jokių milijonų. Padėtis staiga 
pakitėjo. Kaimynai pradėjo pa
juokti, visi draugai nusigręžė, 
o skolininkai su vekseliais nu- 
drožė tiesiai pas antstoli. Ant
stolis išpardavė viską ką tik

galėjo, tačiau skoloms padeng
ti reikiamos sumos toli nesu
rinko. Milijonierius be milijo
nų atsidūrė dideliame skurde.

—Tsb.

VYTAUTO DIDŽIOJO KAU
LAI Į KAUNĄ

Kaunas. — Kaip žinoma, žy
mus musų patriotas Donatas 
Malinauskas, kilimo Vilnietis, 
nesenai dėjo pastangas suras
ti Vytauto Didžiojo kaulus ir Į 
tam tikrą specialiai Čekoslova
kijoj padirbdintą karstą juos 
sudėjus padėti Vilniaus kated
roje. žodžiu, D. Malinauskas 
norėjo Vytauto Didžiojo kaulus 
išgelbėti nuo žuvimo. Jis buvo 
nuvykęs i Vilnių, tuo reikalu 
kreipėsi i Lenkų valdžią, o taip 
pat ir bažnyčios vyriausybę, 
bet savo tikslo nepasiekė. Len
kų valdžia Vytauto Didžiojo 
kaulus nesutiko atiduoti sudėji
mui į karstą, sakydama kad ne
va niekas tikrai nežino ar po 
Vilniaus katedra atrasti kaulai 
yra ištikro Vytauto kaulai.

šiomis dienomis Kaune susi
kūrė specialė komisija iš žino
mų musų visuomenės veikėjų 
ir žada dar kartą vykti j Vilnių 
ir tuo reikalu kreiptis į Len
kus. Jei Vytauto Didžiojo pa
laikus šį sykį pavyktų išgelbė
ti tai manoma juos pargabenti 
į Nepriklausomą Lietuvą ir pa
dėti į Vytauto Didžiojo muzejų 
Kaune.—Tbs.

Didelis Ačiū!
627 NAUJI SKAITYTOJAI!

“Dirvos” Vajus kuris tęsėsi per šešias savaites laiko, davė puikiau
sių pasekmių, ir šiuomi norime išreikšti savo širdingą padėką šimtams 
naujų skaitytojų kurie įstojo į “Dirvos” artojų eiles vietinių, iš plačios 
Amerikos, Kanados ir tiems kurie išraše savo giminėms į Lietuvą, Ar
gentiną, Braziliją ir dar kaip kur kitur.

šis gausus skaičius naujų “Dirvos” artojų parodo daugelį dalykų:
1— Parodo kad yra dar tūkstančiai ir tūkstančiai Lietuvių kurie ne

skaito laikraščių;
2— Parodo kad žmonės nori pigaus ir gero laikraščio;
3— Parodo kad plati visuomenė pasirenka “Dirvą”;
4— Parodo kad patys seni “Dirvos” skaitytojai nori kad ir jų gimi

nės ir draugai skaitytų “Dirvą”. Tas parodo senų “Dirvos” skaitytojų 
neatskiriamą prisirišimą prie “Dirvos”, nes jie išraše po du, tris ir ne- 
kurie net po daugiau “Dirvų” savo giminėms ir draugams Amerikoje ir 
kitose šalyse gyvenantiems.

5— Parodo kad “Dirva” į šešias savaites laiko gavo daugiau naujų 
skaitytojų negu turi išviso skaitytoju nekurie musų laikraščiai Ameri
koje, kurie pretenduoja kad jie turi visuomenėje įtakos.

627 nauji “Dirvos” idėjų sekėjai sudaro didelę armiją, kurią mes 
per visai trumpą laiką sumobilizavom. “Dirva” eis į namus, į šeimas kur 
yra po du, tris ir dar daugiau Lietuvių ir jie visi “Dirvą” tėmys ir seks.

Žodis Naujiems Skaitytojams
Gerbiamieji, jus jau savaitė ir kita gaunate “Dirvą”, arba pradėsite 

gauti su šiuo numeriu. “Dirva” jums bus naujas ląikraštis, kitiems dar 
visai nematytas. Jums ją išrašė jūsų arba giminė arba draugas, kuris 
pats myli “Dirvą” ir kuris su savo mintimis apie jus riša kartu ir “Dir
vą”. Jie tą dovaną jums padaro dėlto kad myli jus.

Kurie patys sau išsirašėt, taipgi prisiminkit kad “Dirva” yra visuo
menės laikraštis, su jūsų pagalba palaikomas, ir prašo jūsų iš savo pu
sės agituoti už “Dirvą”, platinti ją ir tarti savo draugams gerą žodį.

“Dirva” yra laikraštis kuris pasilaiko bizniškais pamatais ir iš savo 
skaitytojų niekad neprašė aukų, nekolektavo dolarių savo bizniui, o už 
kiekvieną jūsų mokamą mums dolarį jus gaunat arba laikraštį arba kny
gas. “Dirvos” tikslas yra ne PRAŠYTI iš skaitytojų, bet jiems DUOTI.

“Dirva” davė ir duos jums gerus, naudingus raštus kokius tik yra 
galima šių dienų aplinkybėmis gauti.

“Dirva” laiko savo didžiausia užduotimi liaudį, visuomenę, darbi
ninkus šviesti ir mokyti. Musų liaudis yra mažamokslė, per tai ja tan
kiai bando pasinaudoti visakie pelnagaudos, ir kaip matyt jiems tankiai 
pasiseka, nes melagių, mekliorių žodžiai visada saldžiau skamba negu 
teisybė.

“Dirva” neliečia žmogaus privatinio įsitikinimo ir jo religijos.
“Dirva” laikysis savo tikro DEMOKRATINGUMO ir joje visada ir 

visi gaus išsireikšti nuomonę, nors kritikuos patį laikraštį ar jo redak
torių. “Dirva” tačiau kovos prieš visus tokius musų visuomenėje gaiva
lus kurie dangstosi “demokratijos” skraiste ir užsiima tik visuomenės 
išnaudojimu, patys yra smurtininkais, kartais net nedorais nusižengė
liais, bet spraudžiasi į visuomenės vadus ir nori visuomenę klaidinti ir 
išnaudoti savo labui.

------------- Keturi užmušta. Sofija, Suv. Valstijose pereitą
12 prigėrė. Brazilijoje, Bulgarija. — Policijai iš- savaitę užėjus smarkiems 

potvinyje prie Cataguazes, vaikant komunistų mitingą šalčiams ir pūgoms, nuo vi-1 
Gruodžio 28 d. prigėrė Inkilo muštynė, keturi užmuš-1šokių iš to paeinančių prie-' 
žmonių. ,ta ir apie 100 sužeista. žascių žuvo 120 žmonių.

Kaina metams: Amerikoje $2. Pusei metų $1.
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’ PITTSBURGHO IR PENN. 
ŽINIOS

Atsilankys Žymus Svečiai iš Cleveland©

ALVINA SALASEVIČIUTĖ

Jau šj sekmadienį, Sau
sio 7 dieną, Pittsburghiečiai 
turėsime labai smagu ir 
įvairų parengimą, kuris pa
tiks visiems. Atvyksta pas 
mus žymus Clevelandiečiai, 
pats “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpius, Clevelando 
veikėjas Jonas Jarus, o su 
jais pribus Clevelando my
limi scenos ir radio artis
tai : Alvina ir Domicėlė Sa- 
lasevičiutės, Juozas ir Pet
ras Luizai, Elena Grigiutė, 
taip kad trumpai sakant 
turėsime puikų muzikalį 
programą kokius Clevelan
diečiai tankiai turi ir su
traukia šimtus publikos.

Kadangi Pittsburghe vi
sai neturime vyrų daininin
kų, brolių Luizų atsilanky
mas padarys mums smagų 
įvairumą.

Be svečių artistų, bus ke
letas žinomų vietos solis
čių ir kitokių programo da

PASIBAIGĖ
šiose dienose baigiasi prenmeratos daugelio senų skaitytojų ir šiuomi prašome vi
sų jūsų pasistengti greitai atnaujinti kad neprisieitų sulaikyti jums “Dirvos” siun
tinėjimas. Prenumerata $2 metams, pusei metų $1. Atnaujinkite ir prenumeratas 
saviškių Lietuvoje, kuriems turite išrašę “Dirvą”.

“DIRVA”
o820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Iš Pittsburgh© Sandarie- 
čių Darbuotės

BROOKLYNO ŽINIOS
PAMILO “DIRVĄ”

New Yorko Lietuviai “Dir
vą” gana pamyla. Kasdien vis 
nauji prenumeratoriai įstoja į 
gražią dirviečių šeimyną. Ir 
gerai. Tautiško laikraščio Lie
tuviai Brooklyne ir apielinkėje 
labai ištroškę.

DAILININKAI RUOŠIASI
New Yorko Lietuvių Dailės 

Ratelis pradėjo kviesti įžymes
nius Lietuvius prisidėti į jų ra
telį, ir bendromis jiegomis, kaip 
kitais metais, suruošti didelę ir 
gražią Lietuvių meno parodą. 
Darbas gerai įpusėtas, reikia 
tik laimingai baigti. Gero pa
sisekimo !

NAUJOJI “VIENYBĖ” ARČIAU VEIKIMO

lyvių. Paulukonio orkes-

JUOZAS LUIZA

tras linksmis savo muzi
ka, ir rengiasi gerai pa
sirodyt, dėlto kad svečias 
iš Clevelando Juozas Lui
za irgi yra orkestro va
dovas savo mieste.

Pagaliau, Blumbergio 
priruoštų a k o r dionistų 
pusė scenos kai užtrauks 
puikiausius šmotus tai 
visi šokti norėsit.

šis koncertas atsibus 
š. J. parapijos salėj, 105 
So. 19th Street. Progra
mas prasidės 3 vai. po 
pietų lygiai, ir publika 
prašoma rinktis į salę 2 
valandą, kadangi progra
mas prasidės laiku, nes 
svečiai tą pat vakarą tu
ri gryžti į Clevelandą (ir 
su programų nelauks tų 
kurie mėgsta vėluoti.

šitą gražią pramogą rengia 
Moterų Klubas, kuris po kon
certo rengia puikią vakarienę 
visiems svečiams ir publikai.

Kviečiame į šj koncertą ir 
vakarienę visus Pittsburgho ir 
plačių apielinkių Lietuvius, nes 
toks koncertas yra didelė rete
nybė musų kolonijoje. Cleve
lando žymus svečiai atvyksta 
pas mus tik pirmą kartą tokio
je grupėje, užtai mes turim da
lyvauti, su jais susipažinti ir 
patirti ką jie turi mums pasa
kyti, kokias daineles ir kaip jas 
padainuos išgirsti.

Atsiminkite salę ir antrašą— 
105 South 19th street, ir die
ną — šį sekmadienį, Sausio 7.

Moterų Klubo Komisija.

N. S. PITTSBURGH
Paviešėjus keletą dienų šitoj 

tirštai Lietuviais apgyventoje 
miesto dalyje patyriau daug ko, 
bet kaipo svečias susilaikysiu 
nuo išsireiškimo savo nuomo
nės kaslink čionaitinių Lietuvių 
gyvenimo ir veikimo. Tik tiek 
pastebėsiu kad esant tiek daug 
Lietuvių, o biznierių randasi 
visai mažai ir labai abejoju kad 
jie gauna pilną paramą iš savo 
tautiečių.

Iš geriau stovinčių Lietuvių 
biznierių randame: J. K. Ma- 
žiukną, ir P. Pivaroną kuris 
laiko duonkepyklą ir kepa ska
nią Lietuvišką juodą duoną, ku
rios ir man teko paragauti. Bet, 
kaip teko girdėti, tai Pivaro- 
nui buvo kėsintasi pakišti ko
ja uždedant “Kauno duonke
pyklą” netoli Pivarono įstaigos. 
Tačiau, vietoj “sugriauti” Pi
varoną, ši nauja “Kauno ke
pykla” randasi kritiškoje padė
tyje ir jau perėjo iš originalių 
rankų į naujas. Mat, pirmieji 
“Kauno” įsteigėjai buvo iš Chi- 
cagos “Naujienų” Pittsburgho 
Žinių vedėjų abazo ir, kaip sa
ko, pats tų žinių redaktorius 
kepė duoną.... Ko daugiau 
aiškesnio norėti ?. .. .

Pasikalbėjus su J. K. Ma

ži ukna apie naujai suorganizuo
tą Balsuotojų Lygą pasirodė 
kad ši jaunutė organizacija jau 
daug nuveikė ir ateityje gali
ma tikėti žymių rezultatų to
je srityje. Kaip visur taip ir 
čia, p. Mažiukna mato pavojų 
politikavimo, kas apsireiškia ir 
jau bandoma užbėgti už akių 
tai dar jaunai organizacijai.

TAUTIEČIAI. Pasiteiravus 
apie įvairių srovių veikimą (gal 
klaidingai informuotas) pasiro
dė kad tautiečiai veiklumu čia 
toli atsilikę ir mažą rolę lošia 
Lietuvių gyvenime, žymiausia 
švaistosi socialistai, nors jie 
tikrumoje stebėtinai silpni su
lyginus su praeitais laikais, ka
da jie stovėjo ant “kalnelio”, 
kurį buvo supylęs F. J. Bago- 
čius ir kiti.

Taipgi nusistebėjau kad čia 
tautinnkai labai šaltai remia 
savo spaudą ir “Dirva” čia nė
ra taip išsiplatinus kaip turė
tų būti.

Reikėtų gerb. Pivaronui dau
giau pasidarbuoti.

Katalikai čia labai nusiskun
džia kad neturi jaunesnio ir 
veiklesnio klebono ir todėl ka
talikų įtekmė išlengva nyksta. 
Susipažinau su V. Marcinkevi
čium, kuris vadovauja čia ti
kinčiųjų vairą ir deda pastan
gas kad išnaujo pastatyti kata
likus ant tvirtų kojų. Gal p. 
Marcinkevičius rastų didelę pa
ramą pas tautiečius, nes kaip 
man atrodo tai šios dvi srovės i 
viena kitai yra labai artimos, i

Youngstownietis. j

WILKES-BARRE. Pa. — Ir 
vėl kyla nesusipratimai anglia- 
kasyklose. Gresia 50,000 dar
bininkų streikas. Laukiama iš 
valdžios tarpininkavimo.

“DIRVO” AGENTAS
PITTSBURGHE

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą

P. RAJAUSKIENĖ
135 So. 19th St. S. S.

A. L. T. Sandaros kuopų są
ryšis turėjo savo metinį susi
rinkimą Gruodžio 28 d., kur be 
vietinių reikalų nutarta pasvei
kint Sandarą su 20 metų sukak
tuvėmis ir surengt čia vakarie
nę su muzikaliu programų ir 
prakalbomis. Vakarienė nutar
ta rengti Vasario 4 d. L.M.D. 
salėje. Visas darbas pavesta 
sutvarkyt komisijai, kuri susi
deda iš: P. Pivaronas, O. Zam- 
bliauskienė, J. A. Katkus, F. 
Radžiukinas, B. Lapeika, J. L. 
Senulis ir J. Virbickas. Vaka
rienės pasekmės užtikrintos, nes 
komisija susideda ir energin
gų asmenų ir patyrusių tame 
darbe. Sandarietis.

PASTABOS. “Draugas” pa
stebi kad Pittsburgho Lietuvių 
Radio Klubas susideda iš labai 
katalikiškų žmonių, nes radio 
programai nustota eisti per Ad
ventą.

Bet praėjo Adventas, atėjo 
Kalėdos ir nauji metai ir radio 
kaip negirdėt taip negirdėt. Ar 
tik nežlugo kartu su Republi- 

' konais....
į Vienas gana pasižymėjęs as
muo kuris save vadina Teisių 
Studentu, buvo pakviestas Vai
zbos Buto susirinkime pasiaiš- 
kint už šmeižtus cicilikų orga
ne. Ir ką jus manot kas atsi
tiko? Vietoj kad-ateit m save 
apginti parodant jog teisybę 
rašinėja, jis prisiuntė laiškelį 
ir išstojo iš Vaibos Buto.... 
Tas parodo kad jis ir neteisy
bę rašinėjo ir neturi drąsos 

j stoti prieš tuos kuriuos jis už- 
i kalinėja spaudoje.

Tautietis.

DAYTON
GABI LIETUVAITĖ. P-lė 

Adelė Venytė turi gerą rekor- 
| dą mokslainėje, taip pat ji ge- 
i rai kalba ir skaito Lietuviškai. 
Kadangi jauna Adelė turi pa- 

I traukimo į muziką, jos tėvai 
pradėjo ją lavinti piano skam
binimo. Nors Adelė dar nese
nai pradėjo muzikos mokytis 
bet daro didelę pažangą ir jau 
vykusiai skambina Lietuviškas 
daineles. Jos tėvai Veniai yra 
geri Lietuviai patriotai ir “Dir
vos” rėmėjai-skaitytojai.

“D.” Rep.

GARSINO “DIRVĄ”. Per
eitą sekmadienį dviem atvejais 
musų klebonas iš ambono gar
sino “Dirvą”. Nors klebonas 
tą darydamas iškraipė faktus 
primesdamas “Dirvai” nebūtą 
laisvamanybę, bet tikri Lietu
viai to nemato, tik žino kad 
“Dirva” yra tyra Lietuvybės 
pažiba, o ne laisvamanybės or
ganas, kaip klebonas mėgina 
“Dirvą” apšaukti.

Kadangi Lietuvybės dvasios 
per šimtmečius neįstengė nu
slopinti žiaurus tironai kryžei
viai Vokiečiai, Lenkai ponai ir 
paskui kazokai Rusai tai dar 
vargiau pavyks tas atsiekti sa
viškiams nežiūrint kas tokias 
pastangas dėtų. Tokie išsišo
kimai kaip klebono yra plaki
mas savęs ir šalinimas Lietu
vių nuo savęs.

Pradedant naujus metus lin
kėtina kad pildytųsi tarp mu
sų Lietuvių žodžiai

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

Airiogalieiis,

HARTFORD, CONN.
LIETUVIŲ VEIKIMAS

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
skyriaus nariai veikia Vilniaus 
vadavimo darbe platindami Vil
niaus pasus ir ženklelius kūli
mui kapitalo į Vilniaus Geleži
nį Fondą, tuo tikslu vedamas 
vajus, vajaus komisijos nariai 
lankosi Lietuvių draugijų susi
rinkimuose su Vilniaus pasais 
ir ženkleliais. Pasekmės vajaus 
neblogos.

Nauja Valdyba. V. V. S. sk. 
valdyba išrinkta iš sekančių 
narių: Pirmininkė P-lė Elzbie
ta Povilaitytė, vice pirm. — J. 
Galickas, užrašų sekr — Juzė 
Penkauskaitė, finansų sekr. — 
J. Leonaitis, iždininkas A. J. 
Mašiotas. Pastarame V. V. S. 
skyriaus susirinkime nutarta 
rengti Nepriklausomybės dienos 
paminėjimas Vasario 16 d., tuo 
reikalu rūpintis išrinkta komi
sija: V. M. Čekanauskas. S. 
Pikturna, A. Bernotas, E. Po
vilaitytė ir J. Penkauskaitė.

SLA. kp. Valdyba. Vietinė 
SLA. kuopa išsirinko valdybą, 
bet šį metą rinkimai valdybos 
įvyko tokia pat tvarka kaip per
eitą metą: du valdybos nariai 
išrinkta paneigiant SLA. įsta
tymus. Į atsisakiusio J. Sekio 
vietą finansų sekretorium iš
rinktas J. Smitkus, tik 5 mėne
sius išbuvęs Susivienijime; ka
sininku išrinkta p-lė Tumiutė, 
buvus 1933 metais suspenduo
ta. Tai pasekrfiė kuopos pir
mininko G. Levišausko sauva
liavimo ir nepaisymo SLA. įsta
tų. Mat vis ta politika ir sky- 
mavimai prie to priveda. Gre
ta to, stoka sąmonės ir pažini
mo SLA. įstatymų. Pažiūrė
sim kaip šitą sauvaliavimą Ge
gužis ir Vitaitis išspręs, gal but 
efgsis sulyg savo, pačių pernyk
ščių “precedentų).’,' nes ir per
nai leido įvesdinti tris suspen
duotus narius kuopos viršinin
kais.

SEKASI. Musų jaunam fil- 
mininkui J. Januškevičiui ge
rai sekasi Lietuviškų filmų ro
dymas Lietuvių kolonijose. Jo 
paveikslai geri ir labai patin
ka publikai. Žinių Rinkėjas.

PENNSYLVANIJOS
ŽINELĖS

Rengiantis Pėnnsylvanijoje 
prie degtinės monopolių įsteigi
mo, net 35,000 asmenų kreipė
si jieškodami juose darbų.

Vakarinėj Pennsylvąnijoj ir 
Pittsburghe keli bankai pradė
jo išmokėjimą depozitorių už
darytų pinigų sumoje penkioli
kos milijonų.

Philadelphijoj, vienas senu
kas, John C. Barrett, 60 metų 
amžiaus, patyręs kad gauna iš 
valdžios paskolą išgelbėjimui 
savo namo nuo praradimo, iš 
susijaudinimo krito negyvas.

Penn. valstijos degtinės mo
nopoliuose degtinės kaina nu
statyta kiek pigiau negu Kana
dos degtinė, bet ir taip valstija 
gaus didelio uždarbio, nuo 40 
iki 50 nuošimčių už parduoda
mą degtinę.

LONDONAS, Anglija

MUSŲ SPORTININKŲ VEI
KIMAS. Spalių 28 d. Lietuvių 
salėje įvyko metinis Sporto 
Klubo šokis ir vakarienė, buvo 
atsilankę virš 200 žmonių ir 
viskas ėjo labai puikiai. Laike 
šokio buvo dalinama Sporto 
Klubo dovanos, tą atliko musų 
klebonas Kun. V. Mažonas.

Lapkričio 19 d. buvo suruoš
ta sportininkų vakarėlis ir bu
vo suvaidinta komedija “Karo
lio Teta”. Atsilankė daug žy
mių svečių, tarp jų ir Lietuvos 
Miništeris Londone, V. Sidzi
kauskas, Konsulas P. žmuidži- 
nas ir Europos čampionas im- 
tikas Karolis Požėla su kitu im- 
tiku iš Amerikos, Vincu Bar- i tusiu.

Lapkričio 17 d. York Hali 
maudyklėse įvyko musų plau
kimo sekcijos pirma šio sezono 
lenktynė su plaukikais iš Lon
dono didžiausio maisto fabriko 
Allied Suppliers S. C. Buvo 
keturios lenktynės ir visas Lie
tuviai lengvai laimėjo. Dau- 

■ giausia pasižymėjo broliai Ka
zys ir Vincas Kasparaičiai, Jo
nas Sinauskas, Juozas Dobro- 
valskas ir Jonas Liudžius ir 
gerai parodė savo jiegas.

Futbole kaip paprastai pas 
mus čia, vėl pradėjo smukti su 
artinančios žiemos vėju ir lie
tum, ir dabar mums sunku gau
ti vienuolika net ir prasčiausių 
žaidėjų.

Požėla jau vėl čia randasi— 
jis gryžo iš Paryžiaus drauge 
su kitu Amerikiečiu imtiku, V. 
Bartušiu. Abudu keletą kartų 
čia ėmėsi ir vis išėjo laimingai. 
Jau daugiau metas kaip jie Eu
ropoj randasi, o dar nei sykį 
nebuvo nugalėti.

LONDONO EILĖRAŠČIAI
Londono Lietuvių Klube at

sirado keletas “poetų”. Jie iš 
simislina dainas apie ponus ir 
visokius kitokius ir sekmadie
niais per šokių pertrauką susi
būrę kampe dainuoja. Štai vie
nas pavyzdis iš jų darbo:

Skolos, bėdos klubą ėda, 
Irgi mumis daro gėdą, 

Bet mus ponai to nemato,
Jie tik naują klubą stato.

Apie naują nesvajokit, 
Tik pirma valdyt išmokit 

Kai išmoksit valdyt šitą 
Tai galėsit statyt kitą.

Lud.

Atpirkta “Vienybė” busianti 
išleidžiama du kartu per savai
tę. Nelengvas darbas. Vis del 
to ji norima palaikyti “demo
kratiška”. Kadangi Strumskis 
jau pradeda pamatyti kad jis 
yra dabar daugiausia viešam 
vidurinės srovės veikime suiru
čių padaręs, jis prie naujai per
organizuoto laikraščio sukinėsis 
tik užkampėse, priešakyje ne- 
figuruos.

Del algų ir nuomonių skirtu
mo, spaustuvės darbininkai bu
vo pametę darbą, tačiau ryto
jaus dieną vėl sugryžo.

“Vienybė” dabar bus išlei
džiama antradieniais ir penkta
dieniais, žinoma, jei viskas sek
sis kaip leidėjai numatę.

IŠLEIDOME B. K. BALUTĮ
Lietuvos Ministerį Suv. Val

stijoms p. B. K. Balutį išleido
me į Lietuvą. Jam išleistuvių 
banketas buvo Sausio 2 dieną 
Fifth Avenue Hotel, New Yor
ke. Sausio 3 d. būrelio veikė
jų palydėtas, jis laivu “Man
hattan” išvyko į Lietuvą. Lai
mingos kelionės!

Balutis numatomas Lietuvos 
Ministeriu Londone.

STAIGA MIRĖ
Naujų Metų naktį, 10:30 v. 

vak., Alba teatre, ant Frushing 
avė. ir Broadway, širdies liga 
staiga mirė Margarita žarskai- 
tė, 29 d. amžiaus. Palaidota iš 
Šv. Marijos bažnyčios su pa
maldomis. Velionė buvo veikli 
Lietuvaitė.

JONAS NAUJOKAITIS
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens,

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i' 
kitus tautinius laikraščiu?,

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN-

LINKSMOS ŠVENTĖS
Kalėdų Pirmą dieną Brook- 

lyno Jaunų Vyrų ir Moterų D- 
ja, Grand Paradise salėj, su
ruošė milžinišką balių. Kalė
das bendrai atšventė apie 700 
rinktinių Brooklyno ir apielin- 
kės jaunuolių. Šokiams grojo 
antras New Yorke geriausias 
orkestras — Bell Hops.

šis buvo 16-tas formalis jau
nuolių metinis7 balius.

Rengimo komitetas: J. Dum
blis, pirm.; P. Bernotą, F. Mi
les, D. Klimas, C. Žorskis, G. 
Maskolaitis, F. Songal, S. Vik- 
rikaitė, C. Southworth ir Jonas 
Civins.

Ši draugija Velykų sekmadie
nį, Bal. 1 d., rengs Klasčiaus 
salėje, Maspethe, išlaimėjimus.

Jaunų Vyrų Klube -|— 425 
Grand St. — ta pati Jaunų Vy
rų ir Moterų Draugija sutiko 
gražiai naujus metus.

Kyburio salėje, 948-950 Ja
maica avė., Brooklyne, taip pat 
buvo gražios naujų metų su
tiktuves.

Long Islando Lietuviai nau
jus metus sutiko p. Danielienės 
namuose, Huntington, L. L

PAGERBĖ KLEBONĄ
Kun. Silvestrui Remeikai, 

varduvių proga, Klasčiaus sa
lėje buvo suruošta vakarienė 
naujiems metams, žmonių bu
vo apie 70.

L I E T U V O K
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia proga pa
togiai keliauti bi kuriuo me‘ų sezonu.

Prieinamos Kainos
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

SUSIVEDĖ
Naujų Metų dieną susivedė 

Jaunų Vyrų Dr-jos narys, bu
vęs pirmininkas, Jonas Savi
čius, su Jaunų Moterų Draugi
jos nare Juze Zabudaite. Lai
mingai gyvenkit!

SURPRIZE PARTY
Freeporto (Long Island) po

nia Račiūnienė ir ponia Banie
nė pas buvusio “Vienybės” ma- 
nadžerio velionies Danieliaus 
žmoną p. Danielienę surengė 
smagią surprize party. Daly
vavo apie 40 Lietuvių.

Ilgus metus nuo Lietuvių ak- 
tivio gyvenimo buvęs pasitrau
kęs Dr. Jonas Valukas, patrio
tas Lietuvis, dar prieš 1904 m. 
Mariampolės gimnazijoj sklei
dęs Lietuvybę, tapęs Ameriko
je gydytoju, buvo nutolęs nuo 
musų gyvenimo. Tik Strums- 
kio pirmininkavimo ir Tysliavos 
redaktoriavimo laikais nusmai
linta “Vienybė” ir musų vei
kėją atgaivino. Staiga, ilgai 
kentęs neiškeltė, ir Dr. Valu
kas pradėjo veikti “Vienybei“ 
gelbėti komitetuose. Sveikina
me, Daktare!

SUSIŽIEDAVO
Per Kalėdas įvyko Brookly- 

niečių, Jono Kairio, McAnn a- 
vainės krautuvės manadžerio, 
sužieduotuvės su p-le May Kas
torai te.

NAUJOJ VIETOJ
Brooklyno Ten Eyck Lietu

vių Klubo nauja buveinė yra 
63 Montrose avė. Naujų metų 
naktį įvyko klubo atidarymo 
iškilmė.

NEW JERSEY
JERSIEČIAI PAMILO 
“DIRVĄ”

New Jersey Lietuviai tiek 
pamilo “Dirvą” kad viena die
na ją užsiprenumeravo net 6 
nauji skaitytojai: Juozas Stau- 
čkus, Vytautas Biekša, Vincas 
Žiugžda, Leonas Sudžius, Juo
zas Brilvicas ir Juozas Žiugžda 
į Lietuvą. “Dirva” naujuosius 
savo skaitytojus nuoširdžiai 
sveikina!

KALĖDŲ SĄJUNGA
Suartinimui Brooklyno Lietu

vių su New Jersey tautiečiais, 
ponia Sinušienė, plačiai žinoma 
visų tautiškų darbų rėmėja, 
Kalėdų pirmą dieną suruošė 
gražų pokilį, kuriame dalyvavo 
apie 20 rinktinių Lietuvių,

PAMAITINO
Newarko Lietuvių moterų 

buris iš 40 per Kalėdas suruošė 
pietus del 25 biednų Lietuvių. 
Gražus darbas!

MOTERŲ BALIUS
Newarko Moterų Socialio 

Klubo balius buvo Sausio 3 d. 
Šv. Jurgio salėj. Jam daugiau
sia pasidarbavo ponios Trečio
kienė ir Spranaitienė.

KRIKŠTYNOS
Newarko Lietuviams pp. Ja- 

saičiams garnys suteikė gražią 
dovaną — sūnų. Naujų metų 
naktį buvo krikštynų pokilis. 
Kurna buvo p. Trečiokienė, kū
mas p. Petrulis. Naujagimis 
buvo pakrikštytas pas Kun. 
Vaicekauską Harrisone. 
f -----------------------
NAUJI METAI

Newarko Lietuviai gražiai su
tiko naujus metus Lietuvių sa
lėje, Šv. Jurgio draugijos su
rengtame bankete.

Į WORCESTER!
Lietuvos Vice Konsulo Adv. 

Petro Daužvardžio žmona išvy
ko šventėms į savo gimtinį 
miestą. Worcester, Mass., kartu 
atlankyti ir savo sergančią ma
mytę, p. Rauktienę.

NEWARKO AVIACIJOS 
KOMITETAS

Pastarose dienose Newarke 
’įvykęs Lietuviu salėje Aviaci
jos komiteto šauktas masinis 
Lietuvių susirinkimas aptarti 
Lietuvių Aviacijos dieną, buvo 
gražus ir gausingas. Tačiau 
čionykščiai Lietuviai nusistatė 
remti tą lakūną kuris nebus 
surištas su politika ii- komer
ciniais ryšiais su kitomis įstai
gomis.
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PRADĖKIM NAUJUS METUS IMDAMIESI MUSU
ĮKŪNYTI JAU PRADĖTUS DARBUS

Praeitus metus pradėdami 
planavom, ryžomės ir tikėjo
mės pravesti daug naujų suma
nymų, įkūnyti didelius darbus. 
Tačiau metams praėjus ir pa
žvelgus atgal matome kad sa
vo tautinį kulturinį vainikėlį 
nei kiek nepapuošėm.

Buvo manyta kad Pasaulinėj 
Parodoj Chicagoje Lietuvių pa
sirodymas mums Amerikos Lie
tuviams suteiks didelės garbės 
kitų tautų akyse, bet išėjo kaip 
tik atbulai: pasirodėm lyg tie 
žąsiukai suvaryti į daržą — kas 
sau pypsi, eina, sukinasi. Vie
toj Lietuvių tautiškų šokių pa
rodėm kad mokom savo jauni
mą Rusiškų šokių....

Taigi, kur tikėjomės laimėti 
— pralaimėjom.

Patys tame esam kalti — ne- 
pajiegėm išvien dirbti, nepa- 
statėm priešakin tos srities ži
novus. O gal kas pasakys kad 
jų neturim? Turim, tik juos 
ignoruojam, pasiunčiam sėdėti 
publikoje kad jie žiūrėtų kaip 
nemokšos “stebuklus daro”....

Taip pat senasis metas nusi
nešė mųsų vieną laikraštį — 
“Vienybė” pasiskelbė bankru
tavus. žmonių sudėti į “Vie
nybę” pinigai dingo. Tie žmo
nės tikrumoje veik žinojo kad 
duoda ir atiduoda, bet jie buvo 
puikiausių norų, idėjų, jie no
rėjo palaikyti Lietuvišką spau
dą. Bet kaip tas spaudos pa
laikymas nuvesta ir kaip tie 
žmonės suvilta. Kartą nusivy
lę daugiau žmoneliai niekam ne
duos. Gaila, nes mums ir taip 
spaudos trūksta, ypač tautiš
kos.

Kiekvieną metą manėm nu
veikti ką nors didelio, garbin
go, Lietuviams reikalingo, bet 
vis veik vietoj tupinėjam. Lyg 
laukiam kad kas kitas padary
tų, o paskui tik mes arba už- 
girsim ar atmesim. Musų did
vyriai Darius ir Girėnas savo 
pasiaukavimu pakėlė musų ir 
musų tautos garbę, bet ar ga
lim sakyti kad čia mes daug 
esam prisidėję? Gerai žinom 
kad prie to jų garbingo darbo 
kiti lyg atbuli ėjom. Prisidėjo 
tik mažas skaičius.

Kažin kad mes nors kartą 
pradėtume rimtai protauti. Gy
venimas, praktika jau parodė 
taip kaip tam paaugusiam vai
kui, kad “Kalėdų Dieduko” nė
ra. Taigi ir mums niekas nie
ko neduos, neatliks jeigu patys 
nedirbsime. Reikia darbų — ir 
sunkių darbų I

Kalbam, baramės, klyktam 
kad ištautėsim, kad jau jauni
mo kaip ir neturim; kad spau
da vieton didėti mažėja, o vis- 
vien tik kalbomis iki šiol vis
kas baigėsi.

Pradėkim dirbti, gerbiamie
ji! Pirmiausia, kaip jums taip 
ir man atrodo kad kuogreičiau- 
sia reikalinga organizuotis. Tat 
organizuokimes! .

Štai praeitą vasarą pradėjo 
organizuoti Amerikos Lietuvių 
Sąjunga. Susispieskim visi į 
tą sąjungą ir pradėkim dirbti 
savo tautinius darbus. Lai at
siranda jos skyriai kiekvieno- 
e Lietuvių kolonijoje.

šiomis dienomis A. L. S. js- 
itų komisija siuntinėja orga

nizacijos pradėtoj ams įstatų

PASTABOS
SLA. ORGANIZACIJOS rei

kalai pasidarė svetimi, niekam 
nesvarbus. Pasižiurėjus kaip 
Susivienijimas progresavo pir
miau, kaip jį visi kėlė, rėmė, 
palaikė, ir kaip dalykai stovi 
dabar, noroms-nenoroms prisi
eina manyti kad Susivienijime 
gali atsitikti kas nepaprasto.

Visi SLA. veikėjai ir veikė
jos kitados būdavo suinteresuo
ti SLA. Pild. Tarybos rinki
mais, bet šiandien jau niekas 
apie tai nenori nei kalbėti.

Kodėl taip yra? Priežasčių 
gali būti labai daug, bet svar-

projektus. Kuriems kas pro
jektuose pasirodys nepatinka
ma, nebėkit nuo darbo bet tai- 
sykit, gerinkit, ir tik taip pa
darysim viską tobula.

Visuomenė ypač kviečiama 
atkreipti atidą į šią organiza
ciją ir į jos tikslus. Veikėjai 
kviečiami stoti į talką; profe
sionalai, inteligentai ir darbo 
žmonės turi prie to prisidėti.

Naujus metus pradedant nau
jų pažadų nedarykim. Vykdy
tom gyveniman kas jau pradė
ta. Amerikos Lietuvių Sąjun
ga turi stotis dideliu kunu. Dar 
mes šioje šalyje galim ilgai gy
venti ir jaunimą išauklėti Lie
tuvišku, tik nebūkim palaidi, 
bukim organizuoti.

Šalin partijinės peštynės! Jei 
mums gręsia šioje šalyje išny
kimas tai jo atsiginsime tiktai 
atsikratydami partijų ir su jo
mis einančių rietenų. Paduo- 
kim vienas kitam ranką ir bu
kim tik LIETUVIAIS!

Amerikos Lietuvių Sąjunga 
2437 West 69 Street

Chicago, Ill.

biausi priežastis yra ta kad 
SLA. organas “Tėvynė” pasi
darė cicilikų politikos lapas. 
Prie to, diduma SLA. Pild. Ta
rybos ponų pasidarbavo taip 
kad SLA. liktų tik jų privatiš- 
kas “kelionių ir sugaiščių” mai
šelis. Tos dvi priežastys gram
zdina organizaciją.

“VIENYBĖS” p. Tysliava la
bai iškilmingai suriko: “Pagal
vok, Karpiau!” Dalykas labai 
paprastas. Tysliava nusitarė 
pasakyti kad cicilikų “N.” re
daktorius Grigaitis sėdėjo Kal
varijos kalėjime už 1905 metų 
revoliuciją. Tą sėdėjimą Tys
liava priskaito Grigaičiui dide
liu patriotišku darbu.

Keista kad p. Tysliavo sura
do tokį punktą sulyg kurio Gri
gaitis turi būti nepaliečiamas 
ir už savo prieš-lietuviškus ir 
prieš-valstybinius darbus nega
li būti pavadintas tuo ko jis 
užsitarnavo.

Daleiskim kad Grigaitis buvo 
uždarytas Kalvarijos kalėjime 
dvi paras (nors jis ir taip il
gai nebuvo) ; ir daleiskim kad 
jis sėdėjo ten už Lietuvystę. 
Vadinasi, mes dabar jau pri
pažinom p. Tysliavai viską ką 
jis norėjo.

Bet nereikia praleisti nepa
stebėjus vieno svarbaus dalyko, 
sekančio: Judošius buvo vienas 
iš Kristaus apaštalų, bet jis 
Kristų pagaliau pardavė. Nors 
jis buvo ir apaštalu, bet Judo
šius vėliau užsinorėjo būti iš
daviku, ir tokiu buvo.

Pažiurėjus į Grigaičio ir jo 
“Naujienų” darbus per pasku
tinius 20 metų atrodo kad jis 
tikrai sulošė Judošiaus rolę Lie
tuvybės reikaluose.

Tik Judošius skiriasi dalinai 
nuo Grigaičio ir jo cicilikų tųo- 
mi kad Judošius, kaip sako bib
lija, po savo išdavikiško darbo 
pasikorė, o Grigaitis ir po šiai 
dienai “skrenda” į Lietuvą ir 
dirba kad tik sugriovus viską 
kas tik Lietuviška, kas tautiš
ka, kad jis galėtų iš tų griuvė
sių sau trupinius rinkti ir mis
ti.

Ponas Tysliava kaipo Grigai
čio studentas, ir dar grinorius, 
to visko negali pastebėti. Bet 
ateis diena kada pats PAGAL
VOS ką rašo apie Grigaitį.

Paminklo Fondo Globė
jų Pranešimas

Lapkričio 29 d. Akron, Ohio, 
Lietuvių kultūrinės organizaci
jos SLA. 354 kuopa, SLRKA. 
kuopa ir jaunuolių klubas ben
dromis jiegomis surengė vaka
rėlį, kurio pelną paskyrė Da
riaus-Girėno paminklo fondo 
naudai. Apmokėjus išlaidas li
ko gryno pelno $39.10, kurią 
sumą Fondas gavo per Jurgį 
Roką. Pridėjus tą sumą prie 
bendros gautos sumos, jau tu
rime $4,184.23, ir $125 skirtus 
paminklo konkurso reikalams.

Fondo Globėjų vardu šiuomi 
reiškiu mano širdingą padėką 
Akrono Lietuviams ir reiškiu 
vilties kad tos nors nedidelės 
bet patriotinės kolonijos pa
vyzdį paseks ir kitos skaitlin- 
gesnės kolonijos.

Visas paminklo reikalais pra
šome kreiptis antrašu:
LITHUANIAN CONSULATE 

100 East Bellevue Place 
Chicago, Ill.

Dariaus-Girėno Pam. Fondas.

GRYŽO Iš LIETUVOS. Prieš 
pat Kalėdas Chicagon gryžo pp. 
Nelsonai, su kuriais teko repor
teriui plačiai pasikalbėsi apie | 
Dariaus-Girėno nelaimę. Iš to I 
pasikalbėjimo ir visų informa
cijų noromis-nenoromis prisiei-' 
na padaryt išvada kad Dariaus- 
Girėno nelaimės priežastis bu
vo Vokiečiai.

Poni Nelsonienė yra Dariaus 
sesuo. Iš jų teko išgirsti to
kių keistenybių apie kurias A- 
merikos Lietuviai nieko nežino. 
Apie tai teks parašyti plačiau 
kitą kartą. Rep.

PIENAI PRIKIMŠTU

Be Liuosu Galu

KODĖL EUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNUS

Visuomet,

Copyright. 1933, 
The American 

Tobacco Co.

kiekvienas Lucky yra laisvas nuo 
liuosų galų. Galai yra švariai nu
plauti — tabakas nebyra lauk. Štai 
kodėl Luckies trauki; si lengvai, dega 
lygiai — ir visuomet yra lengvi ir 
švelnūs.

Atidarykite pakelį Luckies ir suguldy- 
kite tuos 20 eigaretų vieną šalę kito. 
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito. 
Kiekvienas Lucky yra apvalus, kietas 
ir pilnai prikimštas — su parinktiniu 
turkišku ir naminiu tabaku. Ir

ViSUOMET pui/iiausis apdirLimas
ferasted .**

DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESiNIO SKOMŲVISUOMET' Zuc/iiesjpatenkina/

VISU MENININKU 
ŽINIAI

Dariaus-Girėno Pamink
lo Fondo Atskaita

Dariaus-Girėno P a m i n k lo 
Fondo Globėjų Komitetas šiuo
mi skelbia Dariaus-Girėno pa
minklo projektui pagamint kon
kursą.

Konkurse gali dalyvauti visi 
Lietuvių kilmės menininkai gy
venanti Amerikoje, Lietuvoje 
ar kur kitur.

Geistina kad paminklo pro
jekte butų atvaizduota Dariaus- 
Girėno kelionės tikslo simboliš
ka reikšmė.

Menininkai norintieji daly
vauti konkurse gali gauti Lie
tuvos Konsulate Chicagoje la
kūnų bei lėktuvo atvaizdus, o 
taip pat faktus apie skridimą.

Projekto braižinys gali būti 
nupieštas paišeliu ar rašalu ant 
balto popierio. Braižinio dydis 
30x40 colių.

Paminklą manoma statyti 
viešame parke lygioje vietoje 
ir šiam reikalui išleisti apie 
10,000 dolarių. Paminklo auk
štis nuo 15 iki 20 pėdų.

Braižiniai turi būti prisiųsti 
laku užantspauduotuose vokuo
se. Braižinio menininkas pasi
rašo slapivarde, gi atvirkščio
je braižinio pusėje prilipina ne
didelį užantspauduotą voką, ku
riame turi būti įdėtas raštelis 
su menininko vardu, pavarde 
ir antrašu.

Braižiniai turi būti pristaty
ti Fondo Globėjų Komitetui ne 
vėliau 1934 m. Balandžio 15 d. 
antrašu:

Lithuanian Consulate
100 East Bellevue Place 
Chicago, Ill., U. S. A.

Konkurso teisėjus skiria Fon
do Globėjų Komitetas susitaręs 
su Chicagos miesto valdyba.

Projektas gavęs daugumą 
teisėjų balsų skaitomas laimė
jusiu.

Laimėjusiam menininkui ski
riama 125 dolarių premija, ku
ri tuoj jam išmokama.

Projektai, premijos nelaimė
ję, autoriams negrąžinami ir už 
juos komitetas neima jokios 
atsakomybės.
Dariaus-Girėno Paminklo Fondo 

Globėjų Komitetas.

Del stokos vietos negalime 
sutalpinti pilnos atskaitos au
kų susiųstų i Dariaus-Girėno 
paminklą fondą Chicagoje. Į 
šias aukas ineina visi pinigai 
sudėti kolonijose, pačioje Chi
cagoje, surinkti rinkiavos die
noje, ir už lakūnų paveikslus, 
pradedant su Liepos 20-ta, 1933 
m. iki Lapkričio 24 d. 1933 m.

Viso pajamų buvo $4,480.75 
Išlaidu fondas turėjo $634.50 
Ižde lieka $3,946.27
Šiose išlaidose ineina išleis

tos sumos sąryšyje su Chicago
je buvusia surengta Aviacijos 
Diena ir Rinkliavos Diena, ku
rių surengimas ir pravedimas 
turėjo tam tikrus kaštus.

Aviacijos Diena Chicagoje 
ineigų davė $839.42.

Rinkliava davė $2,833.34.

MOTERIMS BLOGAI. Chi
cagos miesto mayoras Kelly no
ri išleisti įstatymą draudžian
tį moterims lankytis karčiamo- 
se. Jo manymu tas pažemina 
moteris kuomet jos karčiamo- 
se švaistosi, geria ir ruko.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

tletodą, kuris pagelbė- 

pasiųsim jums PILNĄ
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, III.

Chicagoje Viena Gatve 
Pervardinta Į 

“Lituanica Avenue”
Chicagoje Sausio 1 dieną, 2 

v. po pietų, Bridgeporto Lietu
viu kolonijoj įvyko pašventini
mas “LITUANICA AVENUE”, 
kurią miesto valdyba leido taip 
pervardinti atminčiai Chicagie- 
čių lakūnų Dariaus > ir Girėno. 
Ta gatvė iki šiol buvo žinoma 
Auburn Ave.

Ceremonijos prasidėjo apie 2 
vai. po pietų ir tęsėsi apie va
landą laiko. Buvo kalbėtojų, 
kurių tūli bandė lyg ir politiką 
sukti, bet vis dėlto nuo politiš
kų konvulsijų susilaikė.

Grojo Lietuvių benas, daly
vavo Amerikos Legiono Dariaus 
ir Girėno Postas.

Buvo prie kalbėtojų įtaisyta 
garsiakalbiai, bet del tiek pub
likos jų nereikėjo. Jeigu ne 
oro atšalimas publikos butų 

, buvę daugiau.
Kaip ten nebūtų, tie kurie 

pasidarbavo gavimui gatvės 
pervardinimo į Lituanica Avė. 
atliko gerą darbą ir musų tau
tai į naudą. Rep.

KAIP SUTIKTA NAUJI 
METAI

Naujų metų belaukiant Chica- 
I goję įvyko daug įvairių paren
gimų. “Margutis” turėjo pa
sekmingą balių St. Agnes au
ditorijoj. Publikos buvo pil
na salė.

Antrojo skridimo komitetas 
rengė šokius Ashland Audito- 
riume, ten irgi buvo gana pub
likos. Ten bilietai buvo po do- 
larį ir buvo laba’ daug ko pri
žadėta, bet labai mažai ištęsė- 
ta.

Atrodo kad dabar Chicagoj 
įvyko prižadų gadynė, visi daug 
žada, bet kuomažiausia išgali. 
Programus prižada didelius, 
gražius, bet kaip reikia tai pa
rodo apgailėtinai silpnus. R.

DEPOZITŲ GARANTAVI
MAS. Tarp kitų bankų kurie 
sulyg naujo valdžios įstatymo 
turi užgarantuoti depozitorin 
pinigus, daugelis ir Chicagos 
bankų yra po tuo patvarkymu. 
Viso Amerikoje jau yra 13,423 
bankai operuojanti su garanta
vimu padėtų žmonių pinigų ap- 

I saugos.

7 DIENOMIS į LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio Bermer- 
havene, užtikrina labai greitą patogią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
——1119 Euclid Ave. Cleveland ——



NAUJI METAI IR “DIRVA”

Pradėdami naujus 1934 
metus, šiuomi išreiškiame 
savo geriausius, širdingiau^ 
sius 1 i n k ė j i m u s visiems 
“Dirvos” skaitytojams ir 
rėmėjams kurie per visą jos 
gyvavimą nuo jos nesisky
rė. Taipgi visiems naujiems 
skaitytojams kurių suvirš 
600 prisidėjo praėjusių še
šių savaičių vajuje.

Ačiū seniesiems ir nau
jiems skaitytojams, “Dir
va” tik gali pasididžiuo
ti kad tuo laiku kada kiti 
musų laikraščiai vargsta 
net sustoja, neišmoka savo 
darbininkams algų, “Dirva” 
gauna didelę armiją naujų 
rėmėjų.

“Dirva” pradeda 19-tą 
metą savo gyvavimo ir žiu
ri į ateitį su didesne vilti
mi.

“Dirva” dabar yra laik
raštis kuris turi daugiausia 
skaitytojų Lietuvoje negu 
kuris kitas Amerikoje lei
džiamas musų laikraštis ir 
daugiau turi skaitytoju Su
vienytose Valstijose, Kana
doje ir Pietų Amerikoje 
negu kiti paskiri laikraš
čiai. išskyrus tik apie tris.

Kodėl taip yra? Kodėl 
seni skaitytojai taip prisi
rišę prie “Dirvos”? Kodėl 
senieji skaitytojai su tokiu 
atsidavimu platina “Dirvą” 
prirašydami savo gimines 
ir draugus į skaitytojų ei
les?

Todėl kad “Dirva“ visu 
savo gyvavimo laiku skel
bia tą pačią tautystės idėją, 
o ne kokias klaidinančias, 
veidmainingas idėjas, ku
rios nuolat mainomos ir vi
saip išvartomos. ’

Amerikos Lietuviu gyve
nimui nykstant, o “Dirvos” 
skaitytojų eilėms taip žy
miai pasidauginant paaiški 
faktas kad dar yra daugybė 
kurie galėtu Lietuviškus 
laikraščius skaityti, JEIGU 
tie musų laikraščiai butu 
laikraščiais, o ne pagiežos 
sėjimo įmonė, ne demorali
zavimo padaras, ne ypatiš- 
kos naudos ir visuomenės 
išnaudojimo pabūklas.

Musu laikraščiai turėtų 
atsižvelti į tą faktą ir su
prasti kad laikraščio tiks
las yra visuomenę šviesti, 
kelti jų dvasią nuslūgimo 
valandose, ir visados duot’ 
skaitytojui jo pinigo vertė- 
skaitymo, o ne vilioti jį prie 
laikraščio kad savo kreivo
mis idėjomis akis apdumus 
paskui žmogui kišenius iš
kraustyti.

Būdamas prie “Dirvos” 
redagavimo jau 17 metų, 
aš visados skelbiau ir po 
senovei skelbiu kad “Dirva” 
iš savo skaitytoių niekados 
nieko neprašo, bet stengia
si jiems duoti.

K. S. Karpius, 
“Dirvos” Red.

Rcoseveltas Gavo 
1,620,000 Laiškų!

Žmonių geri norai, sim
patija, kitų net gal patari
mai ir pamokinimai, plau
kia į Baltąjį Namą Washin
gtone laiškais, kurių Prezi
dentas Roosevelt nuo Kovo 
4 d. (kada užėmė vietą) iki 
Kalėdų gavo 1,620,000.

Prezidentas gauna ir vi
sokių siuntinių dovanų, net 
ir labai brangių dalykų nuo 
savo gerų šalininkų.

Bedarbe Vatikane. Po- 
niežius iš įvairių Vatikano 
įstaigų nuo Sausio 1 d. pa
leido 600 tarnautojų.

Senuko Grigaičio 
Pagieža

• Senukas Grigaitis pasku
tiniame pereitų metų “Nau
jienų” numeryje išlieja gau
siai pagiežos ant tautinin
kų ‘fašistų’, ypač akcentuo
damas subankrutijusį se
ną laikraštį “Vienybę”, už 
kurios susmukimą ir kitas 
su tuo surištas bėdas įtaria 
ir • “Dirvą” ir “Amerikos 
Lietuvį” ir Brooklyno tau
tininkus veikėjus.

Neužtenka kad pats se
nukas per laikraštį barasi, 
bet dar už subankrutijusią 
“Vienybę” (nežinia kodėl ir 
kaip) kalba kad “Vienybės” 
bendrovė žadanti patraukti 
atsakomybėn visus jos “ne
prietelius” (“fašistus”)!!

Gaila senuko kuris tiktai 
tiek supranta ir kaip ta pa
sakiška meška nori pasi
tarnauti dabartiniams “Vie
nybės” “demokratams”.

Faktai štai kaip stovi:
1— “Vienybės” b-vė smu

ko ir negalėjo mokėti savo 
skolų daug pirmiau negu a- 
pie jos bėdas kas nors vie
šai parašė;

2— Ko gali teisme jieškoti 
ar reikalauti bankrutas, jei
gu jis legališkai bankrutijo 
ir apie tai kiti tik pranešė

NEBEIŠGYDYS NIEKAS ŠIRDIES
Lakios svajonės skausmų palaužtos 
Jau nebeugdo džiaugsmų širdyj, 
Ir meilės jausmas vargų išrautas 
Jau nesvaigina aistros ugnyj.

Nes mano taką gėlėm žieduotą
Šalnos apsupo mirties migla,
Ir taip liepsningai vakar dainuota 
Visai užgeso meilės daina.

O juk ją vakar širdis dainavo
Tarpe svaigiosios meilės žaismų, 
šiandien neradus dalužės savo 
Bėga iš glėbio saldžių geismų....

Ir taip aplinkui man liūdna, nyku,
Žemėj jau nėra mano vilties,
Ir jeigu draugo man čia neliko, 
Nieks neišgydys mano širdies!....

Jonas Morkūnas.

PAVASARIO DIENOS
Ir taip tavo amžiaus pavasario dienos, 
Lyg gėlės suvyto šalnos pabučiuotos, 
Bet ašarų niekad nematė blakstienos, 
Ir akys nebuvo skaudžiai užraudotos. 
Dabar, kaip senatvė gili, sidabrinė 
Dalgiu pasibeldė j tavo duris, 
Nusviro tau galva, įdubo krūtinė 
Ir graudžiai pravirko skausmuose širdis.
Vėl butum laimingas jei gryžtų tos dienos 
Ir aukso troškimais užlietų krutinę, 
Jei vėl tau šypsotųs gamtos mėnesienos 
Kur lakios svajonės tau ateitį pynė.
Nelauk tų dienelių, jos dingo, pranyko, 
Ir niekad, o niekad tu jų nematysi. 
Jos vien atminimą tau skaudų paliko 
Ir tu kaip tos dienos sūdžiusi, suvysi.

Jonas Morkūnas.

GIMTINĖ
Čia sodai taip puikiai žydėjo, 
Bučiavo juos saulė iš melsvo dangaus;
Čia rožės darželyj klestėjo 
Viliodamos širdį ir akį žmogaus.
Čia šimtametis aržuols svyravo, 
Ir tiek atminimų paliko brangių, 
Čia močia lopšinę dainavo 
Saulėtų vaikystės dienų.

Smalięčiai. Myk. Zablackąs.

DIRVA

kaipo viešą žinią?
3—Jeigu kas buvo vertas 

patraukti į teismą už “Vie
nybės” bankrutavimą tai 
“Naujienos” ir “Tėvynė”, 
nes šiedu laikraščiai visaip 
kenkė “Vienybės” bendrovei 
tais laikais kada dar “Vie
nybė” stovėjo ant kojų. Šie 
laikraščiai, už “Vienybės” 
nepasivergimą jų “demo
kratijai”, daugiausia padarė 
nuostolių ir pakenkė laik
raščio bizniui.

Bet dabar ir tą daryti 
pervėlu.

Gaila senuko kad baigda
mas senus metus (ir savo 
gyvenimo amželį) dar vis 
kitus kursto kam nors ker
štų jieškoti ir visuomenę 
pjudo prieš žmones kurie 
jam nieko nepadarė ir jis 
pats nieko bendro neturi su 
“Vienybės” bizniu.

Kiti seneliai į pabaigą gy
venimo pradeda apgailauti 
savo jaunystės nusižengimų
— privatiškų ir viešų — bet 
Grigaitis vis kerštą ir ne- 
apikantą bando sėti.

Nesibarsime ant jo už tai 
nes jis jau persenas ir tan- 

i kiai gal but nežino ką rašo.

Mirė Dickens. Londonas.
— Motorciklio užgautas čia 

1 mirė Sir Henry Dickens, 85 
m. amžiaus, sūnūs garsaus

įrašytojo Charles Dickens.

APSIDAIRIUS 
Statytojai Senovėje ir 

Dabar
Iš senų senovės musų die

noms užsilikę paminklai 
dažnai mus stebina savo di
dumu. .Mums įstabu kaip 
senovės žmonės, be moder
ninių mašinų, sugebėdavo 
suvaldyti didžiausius akme
nis ar marmuro gabalus.

Arkitektų sąjunga New 
Yorke aną dieną palygino 
kaštus ir darbo dienas ku
rni reikėjo Egipto faraonų 
piramirai ir naujoviškam 
Radio Miesto 70 aukštų bu- 
dinkui išstatyti. Pasirodo 
kad musų vistiek ir staty
boje nuprogresuota.

Piramida, kaip žinoma, 
yra milžiniškas akmenų ir 
tašytų uolų keturkampis į 
viršų nusmailėjantis kalnas 
kuriame Egipto karalių-fa- 
raoną palaidodavo.

Didžiausios piramides auk
štis pasiekia tik 42-ras Ra
dio Miesto RCA budinko 
lubas (viso jų yra 70). Pi- 
ramidai reikėjo 180 milijo
nų vieno vyro darbo dienų, 
o RCA namui tik 10 milijo
nų. Jeigu reikėtų šiandien 
tokią piramida iš akmens 
pastatyti, kainuotų 156 mi
lijonai dolarių ir reiktų 2 
milijonų 250 tūkstančių vie
no vyro darbo dienų. Pi
ramida iš cemento ir plie
no butų pigesnė — tik 15 
milijonų dolarių ir 750,000 
vyro darbo dienų.
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KUR LIETUVOS KARIUMENĖ 
MANEVRUOJA

Lietuvos Būklė Pagerėjus
Tautų Sąjunga išleido sa

vo Year Book almanaką, 
kuriame suveda finansinę 
savo narių būklę 1931 ir 
1932 metais.

“New York Times” ko
respondentas, tą almanaką 
recenzuodamas, pabrėžė jog 
knyga Lietuvos, Vengrijos 
ir Olandų Rytų Indijos buk- 
'es skaito žymiai per tuos 
du metu pagerėjusias. Tarp 
prie aukso prisilaikančių 
valstybių įskaityta, šalia 
Lietuvos, Prancūzija, Vo
kietija, Estija ir šešios ki
tos valstybės. Tas sudaro 
dar vieną iš svetimtaučių 
lupų liudymą kad musų tė
vynės ekonominiai reikalai 
yra gerų rankų vedami.

plieno pasagom virtinėm ir gražioji Lietu- 
tuvos kavalerija. Apie vidurdienį prasi
deda net pulkų “mūšiai”. Pėstininkai ro
poja grioviais ir atošlaitėse kasa apkasus. 
O kavalerijos žvalgai iš pamiškės į pamiš
kę ant juodbėrių kaip žaibai tik nuneria, 
tik susuka smėlio verpetus. Pionieriai ka
sa kanalus, tiesia per pelkynus tiltus. Pa
dangėj žvalgosi tai paberia švino lietų plie
no paukščiai, užrėžia sparnu viršum Šilo- 
sėdų aukštumos. Per vielų kliūtis, per 
griovius ir pušynėlius ropoja plieno “vėž- 
liai”-tankai.

Taip dreba kovos aidais Gaižunų poli
gono žemė nuo šventadienio iki šventadie
nio popiečių. O šventadienių metu nutyla 
čia “karo dvasia”. Visi smiltynai pavirsta 
pliažu, kur ilsisi pulkais jauni bernai. Tai 
vienam, tai kitam dirvone sucirpia armoš- 
ka ir susiburiavę žaliukai bernai suka su 
mergele polkutę. Nepamiršta poligone 
esančių kareivėlių palinksminti net ir Val
stybės teatro artistai su linksmais spek
takliais.

žodžiu, kariumenei Lietuvoj poligonas 
nors yra gana sunkus, bet ir įvairina gy
venimą. Čia bernai užmiršta įkyrius ka
reivinių trimitus ir dažniau širdin pasiva
gia kaimiškų idilijų: pasiklauso nužvan
gant plieno dalgius srauniame Paneryje, 
žvilgsniais pagauna parugėj mergiūkštę 
žavią.

Nors poligone jie mokosi kankint pa
trankomis tylius šilus, bet tas kalvom nu
dundantis patrankų aidas Lietuvius išmo
kys sugrąžint savo sostinę Vilnių!

Vainis Dainoras.

MINTYS

Kaip Darbuojasi Latviai
Latvių laikraštis “Jaunu

kas Zinas” aprašo Latvių 
skyrių ūkio parodoje Brazi
lijos sostinėje, Rio de Ja
neiro, kuri tęsėsi visą mė
nesį. Skyrių įrengė, Latvi
jos pramoninkams gelbs
tint, Latvių konsulas Dr. 
Ozolinš, tikslu išdirbti Lat
vių gaminiams rinką Brazi
lijoje. Daugiausia išstaty
ta buvo gėrimu, konservų 
ir kaliošų. Atsilankius pa
rodoje Bralizijos preziden
tui, jam buvo įteikta pavei
ksluotas albumas “Skaisti 
Latvija”.

Lietuvaitės Vyro Knyga
Londono “Times” litera- 

tinis priedas skelbia išėju
sią Leland Stowe knygą 
“Nazi German y Means 
War” (Naziai Ruošiasi Ka
rui). Autorius visą mė
nesį išbuvo Vokietijoj tir
damas jos valdžios dvasią 
ir veikimą. Jis yra New 
Yorko “Herald - Tribune” 
dienraščio korespondentas, 
vedęs Worcesterio veikėjo 
p. Bernotos dukterį, buvu
sią TMD. iždininke.

Vyt. širvydas.

Dolario kaina bus nupi
ginta pusiau jo senesnės 
vertės, sako žinomai kurie 
darbuojasi dolario vertės 
nustatymui. Dolaris busiąs 
stabilizuotas kada uncijai 
aukso mokės $41.34.

(Kaip Lietuvos Kariumenė vasaroja)
(Nuo Redakcijos: Senai “Dirvos” skaitytojų 

pažystamas eilėraščių ir straipsnių autorius ra- 
šytojas-poetas J. Gaigalas-Vainis Dainoras dabar 
tarnauja Lietuvos kariumenėje ir šiame straips
nyje aprašo savo patirtus įspūdžius, kaip jie 
žmogui giliau stebint išrodo. Straipsnis prisiųs
tas pereitą vasarą, bet jį nors pavėluotai sunau
dojame, iš kurio pažinsite kaip Lietuvos jaunimas 
tarnauja savo tautos kariumenėje.)

Paliko šiurpus pėdsakus Didžiojo Ka
ti audra. Mini jį šiandieną kiekvienas 

žemės sūnūs su baime ir pasibjaurėjimu 
hipose. Tat ką dabar kalbėti širdies žmo
gui ką nors iš kariško gyvenimo?! Juk 
rodos reikėtų bėgti kiekvienam nuo tų ei- 
Tičių kuriose rašytojas nori kalbėti apie 
karišką gyvenimą ir dar pats su savo plun
ksna būdamas ten kur sienos sudarytos iš 
ginklų piramidžių, kur visur gyvenimas 
šneka vien “vyrų monarkijos dvasia”.

Visas pasaulis šneka apie taiką! Ir 
Ui galanda žibančius plieno kardus, ri
tuoja okeanų dugnuose virtines povande- 
:nių laivų! Gi išmintingas diplomatas 

sako: Nori taikos — ruoškis karui! Čia ir 
u'a gyvenimo tiesa, kurią tautos širdyje 
ir laiko. Jei nori taikos, bet esi mažytis, 
'■ai tave kiti nuniauks.... Su karu mes 
gyvenimo šiandieną nesukursim. Bet val
dybės visgi turi gyventi kaip gyvena ga- 
'ngcsios, diktuojančios valstybės. Visos 
zalstybės laiko kariumenę. Butų nesąmo
nė jeigu Lietuva su tuo lenktųsi. Lietuvoj 
kariumenė yra. Jos gyvenimas neatsilie
ka nuo kitų valstybių ir ji ruošiasi visada 
įkilai stovėti savų žemių sargyboje, o tuo 
labiau kuoveikiausia prie savo širdies pri
glausti sostinę Vilnių!

Visiems vasara atneša naują ir įdo
mų gyvenimą. Kaitri vasara nepamiršta 
išvilioti “vasaroti” ir kareivių. Kariume
nė visą vasarą gyvena smagiai ir įvairiai; 
iet nemažiau ir prakaituoja, kaip kad ber
nai su dalgiais rugiapjūtės metu. Vasarą 
buna palankus orai ir šilta gyventi; todėl 
kariumenė gyvena laukuose ir ten atlieka 
įvairius manevrus. Karo vyriausybė turi 
nusipirkus didelius plotus kalnuotos ir ne
derlingos žemės už Jonavos, Gaižunų miš
kuose, kur susirenka įvairios ginklų rūšys 
ir bent po 6—7 savaites gyvena “čigoniš
ki” po drobės palapinėmis.

Ir toks “čigoniškas” gamtos prieglob
styje gyvenimas tikrai įvairus. Gaižunų 
įpielinkės labai gražios: nubertos smiltė
tomis kalvomis, pušynais ir smiltynais, ku
riuos juosia nuo Vilniaus parpukšenanti 
srauni, vandeninga upė Neris. Kariumenė 
susirenka iš toliausia su visais ginklais ir 
ten mokinasi. Žygiuoti į tą karišką “res- 
publikėlę”, vadinamą poligonu, yra gana 
sunku, bet ir smagu. Pulkai traukia nak
timis per kaimus su skardžiai virpančiais 
orkestrų tonais, su mergelių širdims jaut
riomis energingų bernelių dainomis. Jau 
vidurnaktis, kaime tylu, lyg šventame go- 
iuje, o staiga subanguoja skardus maršas, 
suvirpa jautrios dainos ir net iš semetėlių 
patalinių išdulka saldus miegas. Išbėga į 
’arželį ir sesė kiekviena pažiūrėti kaip 
iaunos bernų krutinės neša palaukėm ir 
nakčia ošiančiais šilais jauną, alkaną mei
lę. Tik rytui pradėjus balzganoti, kariu
menė sustoja kaimuose kur nors ir ilsisi 
per dieną po didžio žygio, iki kitos vėly
bos nakties, kada vėl ateina laikas žygiuoti.

Kariumenė nuvykus poligonan (į ma
nevravimo laukus) pasistato dviem ir tri
mis vyrams gyventi palapines, kurios su
statytos išrodo tartum palapinių “mies
tas”. Valgį gamina lauko virtuvės, o dar 
kai kur net jau specialios. Šiaip kiekvie
nas kareivis, net ir puskarininkis, turi sa
vimi apsirūpinti. Patys sau katiliukuose 
atneša valgį, po to išsimazgoja, palapines 
išsivalo.

Visą laiką poligone sunaudoja manev
rams—karo lauko pratimams. Kaip tik 
bunda rytas, kareiviai išsirikiavę su kupri
nėm traukia jau kalvon darban. Žvangina

Gyvenimas yra brangakmenis Amži
nybės apsode.

Širdies Vieškelyje gludi musų pražu
dytų idealų griuvėsiai.

Ant Meilės kapo niekad neauga Drau
giškumo parstupas.

Tas kurs yra vienas su savim, yra vis
kas. Apvienėjęs savyje žmogus gali ge
niausia ir tyriausia pasinerti ir plaukioti 
Visatinėj Esybėj. Kada žmogus pasiekia 
tą, jis yra nugalėjęs pojūčių pasaulį. Šis 
yra punktas kur išorinis pasaulis užgin
čija ir išjuokia Dvasios kultūros mokslą. 
Dvasia tveria visus žmones lygiais. Mo
dernine kultūra juos padaro nelygiais; ir 
panašiai elgiasi- mandagi religija. Bet tik
tai Dvasinės kultūros sistema, kuri pripa- 
žysta visus lygiais Dievo ir žmogaus aky- 
ie, tegali būti teisinga ir tikra.

sj: U: į:

Žmogaus jieškiniai ir meilė yra Sielos 
langai.

Meilė yra lyg magiškas Fortuno krep
šys — iš jo semiame giliai, bet jo turtai 
neišsemiami.

Meilė yra girlianda nupinta iš šiaudi- 
nėlių.

❖ ❖ sj:

Muzika yra neišreikštos minties me
lodija. V. J. B.

L I E T IT V O S
ŽEMLAPIAI

3OC
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo K. S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)

Mušis po Gardinu

SAN ANTONIO (KANADOJ) AUKSO 

KASYKLOS

Nors mažesnes upes jau buvo ištyrę, 
Daugupių jauni narsuoliai ir sugryžusieji 
iš Danų vikingai dar buvo nepažinę paties 
Lietuvos upių tėvo Nemuno aukštutinės 
dalies. Tik Ardys prieš keletą metų, kuo
met gryžo iš Vigrių, su savo buriu buvo 
pasiekęs Nemuno vagą ties Liškeva ir 
nuo ten gryždamas i Daugupius, tą upės 
dalį gerai pažino.

Šiai kelionei Daugupėnai išsireigė vi
sai vasarai, nes prieš stiprų vandenį plauk
ti buvo sunku, o Nemunas dar gana ilgas 
ir gausiai išsiraitęs, todėl negalima buvo 
tikėtis greitai gryžti.

Vėl ėmė ginklus ir maisto ir išplaukė, 
pasiryždami sustoti pilaitėse esančiose ji) 
pakelėje ir pakviesti jų vyrus, kurie norės, 
kartu keliauti.

Pirmutinė pilis kurią jie pasiekė buvo 
kunigo Karpio, kitoje Nemuno pusėje, da
bartinės Aukštutinės Panemunės srityje. 
Šis kunigas buvo artimiausias Daugupių 
kaimynas, jo pilaitės žmonės buvo kasdie
niniai Daugupių lankytojai.

Kelionėn su tyrinėtojais išplaukė ir 
Karpio sūnūs Giedrius.

Sekanti pilis buvo kunigo Sarpio, šių 
dienų Dovainonių srityje. Svečius gražiai 
priėmęs, Sarpis išleido su jais patirti žmo
nių ir savo sūnų Riaubą.

Po to priplaukė pilį kunigo Šerno, šių 
dienų Darsūniškio srityje. Tai buvo gim
tinė tos kerštingos moteries kuri su savo 
sunum Nergiu pasiryžo atgauti savo tėvo 
Laukio tėviškę Daugupius, ką nuo jo kita
dos Ardys atėmė. Po ano neįvykusio su
sipešimo tarp Šerno ir Ardžio, Kastytei 
su sunum iš namų dingus, Šernas padarė 
su Daugupiais taiką ir tarp jų daugiau ne
smagumų neįvyko. Šernas ir jo sūnūs Jo
varas labai gražiai keliauninkus priėmė ir 
kuomet jie vyko toliau pats Jovaras prisi
dėjo ir iškeliavo kartu.

Kiek aukščiau paplaukus pasiekė upės 
kilpuotąją dalį, kurioje Nemunas tiek išsi
rangęs kad keliose vietose jo vaga net 
gryžta atgal. Praplaukę Prienų kilpą, pa
siekė Urpšio pilį šių dienų Birštono srity
je. Senis Urpšys jau buvo miręs, jo pilį 
valdė jo sūnūs Žiurys, kurs buvo vedęs ir 
augino keletą jaunamečių vaikų. Žiurys 
buvo ramaus, lėto budo ir Daugupiuose 
kautynėse mažai kada rodydavosi, nors 
buvo tvirtas vyras ir reikale galėdavo pa
sistatyti prieš bent ką.

Iš Birštono, apsukę Balbieriškio di
džiąją kilpą, pro šių dienų Nemajūnus da- 
sivarę į tiesesnę upės dalį, pasiekė Punią, 
aplankydami moterį valdovę, Baniutę, ku
ri džiaugėsi vėl Daugupėnų sulaukus.

Niekas naujiems Daugupių vyrams 
neapsakė apie Baniutę ir jie nieko nežino
jo, todėl patyrę apie ją stebėjosi ir paskiau 
iškeliavę turėjo apie ką kalbėti. '•

Po Punios, sekanti pilis buvo Alytaus 
srityje, kur valdė broliai Parojus ir Tau
ras. Jų tėvas Švarna buvo miręs. Šiedu 
vyrai jau buvo vedę, po nepasekmingo ban
dymo priversti Baniutę už jų eiti. Paro
jus buvo vedęs Danutę iš Merkinės, o Tau
ras — Metelę iš Nemunaičių, Narušio duk
terį. Metelė užprašė keliauninkus užsukti 
ir į Narušio pilį, ką jie ir padarė.

Iš Narušio išvykus, po ilgokos kelio
nės pradėjo pagaliau matytis toli ant auk
što kalno viena pilis, kurios jie artinosi. 
Tai buvo garsi Dainavos pilis, Merkinė. Ji 
stovėjo ant kalno tarp subėgimo upės Mer
kio su Nemunu.

Iš šios pilies paėjo tie keturi broliai 
galiūnai, kurie kitados su savo tėvu buvo 
Daugupiuose apsilankę, kuriais jų tėvas 
Gelvonus per kelioliką metų didžiavosi.

Dabar toje pilyje prie seno tėvo buvo 
likęs tik vienas tų keturių brolių — Mer
kys, kurs palaikė savo tėvo įvestą paprotį 
ir padrąsino jaunimą prie narsos darbų, 
tankiai rengdamas kautynes.

Aukščiau upe Merkiu radosi kita stip
ri pilis Varėnos, kur buvo užkuriuose nu
ėjęs Merkio brolis Gaustas. Merkys prašė 
Daugupėnų užsukti ir aplankyti tą pilį, ką 
keliauninkai ir padarė. Pats Merkys su 
jais vyko, ir kuomet užplaukė netikėti sve
čiai Gaustas jų ilgai neišleido.

Neapsilenkė jie nesustoję ir pas kuni
gą Trabą šių dienų Perlojos vietoje.

Iš Varėnos gryžo atgal į Nemuną ir 
vėl pasuko aukštyn, apsistodami pas ku
nigą Akšį, Liškevos srityje. Ši pilis buvo 
paskutinė aukštyn Nemunu kiek pats Ar
dys anuomet buvo aplankęs.

Akšys apsakė kiek žinojo apie gyven
tojus esančius aukščiau Nemunu, pas ku
riuos Daugupėnams dar prisieis užsukti.

Sekanti buvo pilis kunigo Dargio, šių 
dienų Druskininkų srityje. Šis kunigas ir
gi buvo vienas tokių kurie niekam nepasi
tikėjo ir tpdel jis neužvedė jokių santikių 
su pas jį sustojusiais svečiais. Nežiūrint 
to, Merunas ir Čaižys, pasisakę kas jie yra 
ir ko keliauja, prižadėjo Dargini reikale 
pagalbą. Dargis ir į tai numojo ranka ir 
pasakęs, “Man jūsų pagalba perdaug ne
pasiekiama”, nuėjo su į pilį ir užsidarė.

Bet kad kartais pagalba — ir visai ne
tikėtai — reikalinga esti parodys sekantis 
atsitikimas.

Praplaukę Juodosios Ančios žiotis, kni
ta upė subėga į Nemuną, jie poroje vietų 
sustoję patėmijo tik vienas moteris ir vai
kus — nei vieno vyro nebuvo. Patyrę ka
riauninkai,- jie tuoj dasiprotėjo kame" da
lykas ir klausė kur link jų vyrai iškeliavę.

Draugingai ir prielankiai užklaustos, 
moterys ir vaikai suprato kad ne prieši
ninkai atėjo, ir ragino juos skubint į pa
galbą kunigui Šviedriui, kurs buvo sveti
mų priešų užpultas ir jų vyrai buvo pa
šaukti ginti pilį. Patyrę kad užpulta pilis 
yra nepertoli, tuoj sutarė skubėti su pa
galba.

Kadangi prie Daugupėnų buvo dasi- 
dėję keletas kitų narsių vyrų, jie sudarė 
pusėtinai stiprią atsparą ir galėjo suteikti 
gerą pagalbą, tik pirmiausia rūpėjo patir
ti priešų spėkos ir kaip su apgultos pilies 
gyventojais susisiekti ir susitarti.

Apsirūpinę gerai maistu, prisilaiky
dami visų atsargos būdų kad priešai nepa
justų jų atėjimo, Daugupėnai nakties lai
ku išplaukė arčiau Šviedrio pilies.

Šviedrys valdė dabartinio Gardino sri
tyje, ir turėjo pilį dešinėje Nemuno pusėje 
aukštame krante.

Tą pilį buvo apgulę Mozūrai vadovau
jami to paties vado kurs prieš kelis metus 
buvo užpuolęs našlės kunigienės Gendrės 
pilį Vigrių ežere.

Nedaplaukę pilies, anksti prieš rytą 
Daugpėnai apsistojo sunkiai prieinamoje 
vietoje Nemuno krante, tankiame miške, 
sunešdami į krumus ir savo valtis kad už
puolikų špiegai ir grobikai, kurie po apie- 
linkes siautė rinkdami maistą, jų nepatė- 
mytų.

Viso šio darbo vadovas buvo Merunas. 
Pirmiausia jis paleido Spiegus ištirti Mo
zūrų spėkas ir pasiuntė du vyru įsigauti 
pro užpuolikų Spiegus į pilį pasimatyti su 
Šviedriu ir pranešti apie atėjimą į pagalbą.

Daugupėnai apsistojo šiaurinėje pusė
je pilies, o Mozūrai buvo apsigyvenę iš pie
tinio šono. Mozūrai, matyt nelabai drąsus 
pulti, nes pilis buvo gana stipri, apgulę 
laukė iki pilies gynėjams pritruks maisto. 
Patys gi plėšė sau maistą iš aplinkinių gy
ventojų.

Keli Meruno špiegai aplakstę patyrė 
kiek maždaug Mozūrų buvo. Jų buvo dau
giau negu vienų Daugupėnų. Bet kad Mo
zūrai nesiėmė pilį varu paimti, iš to spręs
ta kad ir pilis turi apie tiek gynėjų kiek 
yra užpuolikų. Sudėjus savo spėkas su pi
lies įgula, Merunas sprendė, jie užpuolikus 
lengvai sumuš.

Sekančią naktį Šviedrys sulaukia neti
kėtų svečių. Prie pilies sienos prisiartina 
du vyrai ir prašo įsileisti į pilį, nori pasa
kyti apie atėjusią pagalbą ir sutarti kaip 
priešus užklupti, šie dii vyrai buvo Gužas 
ir Masys, kuriedu apsiėmė pro Mozūrų 
Spiegus prasivogti, ir tą padarė nors turė
jo nudaigoti porą špiegų, kurie nespėjo nei 
aiktelti.

Bet Šviedrys, iš niekur pagalbos nesi- 
šaukęs ir nesitikėdamas, atėjusius vyrus 
palaikė už Mozūrų Spiegus. Nors jie kal
bėjo sava kalba, bet juk išdavikai buna ir 
iš savų žmonių.

Tiems vyrams atsisakius nuo pilies ša
lintis, Šviedrys įsakė juos suimti ir vos ne
nužudė.

(Bus daugiau)

Pasitrankius po plačią Kana
dą ir pasižvalgius, vietomis pa
stebi labai puikių gamtiškų vai
zdų.

Paimkim Ontario provinciją. 
Ten dirbamos žemės visai ma
žai, bet mineralais yra turtin
gesnė kaip kitos provincijos.

Didžiausi žemės plotai apden
gta akmens pluta. Nekurtose 
vietose riogso ir gana aukšti 
akmens kalnai. Vienas stovi 
prie miestuko Fort Williams, 
kuris važiuojant jau ištolo pra
deda matytis. Stebėtinai dai
liai atrodo, lyg koks piliakalnis, 
o pakalnėse upės ir įvairaus di
dumo ežerai. Ant akmens ska
lų auga nususę medeliai; kur 
vietos nuolaidesnės, matosi 
svyruojant gražus šniokšiantis 
žalias miškas.

Nemaža yra tokių pustynių 
kur miško medžiai kaip nuo 
perkūnijos sugriuvę, kad net ir 
miško žvėreliams perbėgimas 
vargus. Ten vaizdas tikras Af
rikos tyrų.

Tų akmenų skalose randasi 
įvairių mineralų: aukso, radiu- 
mo, vario ir geležies. Dauge
lis jau surasta, kur dirba tūks
tančiai darbininkų, kaip pav. 
Timmins, Ont., bene bus di
džiausia pasaulyje aukso ka
sykla.

Manitoba provincija taip pat 
gamtišku turtu netoli atsilieka 
nuo Ontario: čia dirbamos že
mės biskį daugiau, bet pava
žiavus nuo Winnipego kokią 60 
mailių į žiemius prasideda to
kios pas pustynės ir taip tęsia
si iki Ledinio okeano.

Šiame plote gyventojų visai 
mažai, daugiausia pastebima 
Indi jonų, kurie kaip Lietuvoje

čigonai gyvena sulyg tai die
nai: verčiasi medžiokle ir žve
jyba; nekurie civilizacijoj pa
kilę netoli baltųjų.

Turiu pastebėti ir tą kad jų 
yra ir geros širdies. Man pri
siėjo su jais susidurti, ir jie la
bai gražiai atsinešė ir parėmė, 
ko kartais tarp baltųjų neuž
eisi.

Tame Manitobos akmenyne 
taip pat nemažai mineralų, ku
rie turtingesniuose sluogsniuo- 
se išdirbami, o kitur dar lau
kia kapitalo.

Paveizdan San Antonio ka
syklos pradėjo dirbti tik kele
tas metų atgal ir sulyg kompa
nijos rekordų daro neblogą pro
gresą. Jeigu ir toliau tiek mi
neralo pasiseks surasti, jos dar 
gali padirbti.

Retai kur pasitaiko tokioje 
puikioje gamtiškoje vietoje ka
syklos kaip šitos.

Iš aukščiau žiūrint atrodo 
lyg sala; kone aplink visas ka
syklas dengia nemažas ežeras, 
Rice Lake, o už vandens siū
buoja eglių, apušių ir kitokių 
medžių žalias miškas.

Kasyklų darbininko gyveni
mas mažai ką skiriasi nuo lau- 
>ko žvėrelių, kurie savo aštriais 
nagais kasa sau urvus: taip 
kalnakasis savo tvirtais mus
kulais ir proto teknika iškerta 
didžiausias uolas akmenyje.

Paveizdan kad ir mes, suvirš 
ęOO pėdų gilumoje išsikirtę ak
menyje uolas, vietomis net po 
ežeru, kasam auksą, kurio tik
renybėje mažai ką matom, kar
tais pasitaiko rast aguonos dy
džio.

Aukso kasyklos nors sveika
tai kenksmingos, bet gyvybei

tokio pavojaus nėra kaip kad 
anglies kasyklose. Mano dirbi
mo laikotarpyje užmušimo ne
pasitaikė, tik vienas Skandina
vas per neatsargumą praeitą 
pavasarį pavojingai susižeidė.

Šios depresijos laike kietiems 
darbininko raumenims darbo 
sąlygos pakenčiamos, nes kaip 
kur kitur atlyginimą gaunam 
didesnį: už aštuonių valandų 
dienos darbą gaunam nuo 4.25 
iki 5 dolarių; už butą ir mais
tą į dieną išskaito $1.25, o prie 
to dar ir šiaip atsiranda įvai
rių priedų, kaip tai daktarui 
$1, mokyklai $1, valdžiai taksų 
2 nuošimtis, ir tt.

Šie iš darbininkų surenkami 
pinigai, 2-ras nuošimtis, neva 
eina į bedarbių šelpimo fondą, 
bet mano manymu, ar tik ne 
į politikierių kišenius. Tokiu 
budu darbininko išlaidos pasi
daro nemažos. Ekonomiškiau 
gyvenant, žinoma, galima ir at
eičiai keletą centų susitaupyti.

Ši vieta kyla kaip ant mie
lių: apart pašto agentūros, pra
dinės mokyklos ir R. C. M. po
licijos stovyklos, yra dar pora 
krautuvių ir nemaža valgykla, 
o šiaip gyvenamų namų yra 
gana daug. Vasaros laike at
silankydavo įvairus industrijų 
vadai.

Aš čia paliečiau vien tik San 
Antonio Mines, o kur dar kitos 
aukso kasyklos, kaip tai Flin 
Flan, Great Bear Lake radiu- 
mo, ir dar nesenai atidarytos 
iš Winnipego apie 300 mylių į 
šiaurę vadinamos Island Lake 
kasyklos.

Kanada derlinga mineralinių 
žemių plotais ir šiaip gausiai 
apdovanota gamtos turtais.

Tik del netikusios valdymo 
sistemos darbininkų pastogėje 
matosi apgailėtinas vaizdas.

S. Gumbaragis.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

JEIGU SOCIALISTŲ “Nau
jienoms tikrai butų rūpėję pa> 
rėmimas visų Lietuvių remia
mas skridimas per Atlantiką tai 
jos pirmiausia butų prisidėju
sios prie Dariaus ir Girėno skri
dimui remti komiteto, ir dabar 
butų prisidėjusios prie parėmi
mo jų paminklo fondo, o paskui 
vėl bendromis jiegomis butų 
rėmusios antrąjį skridimą.

Tačiau tas socialistams neap
eina, ir jie išėjo visu smarku
mu su savo nauju bizniu kad 
pakenkus paminklo aukų rin
kimui.

Kad socialistai tiksliai susi
rado p. Janušauską, korio var
du dabar kenkia aukų rinkimui 
Dariaus-Girėno paminklui tas 
nėra jau tiek įstabu, kiek įsta
bu kad musų šiaudiniai demo
kratai nusekė paskui socialis
tus.

Tiesa, “demokratiška” “Tė
vynė” niekad nebuvo entuzias
tiška nei Dariaus ir Girėno skri
dimui. Tačiau gaila senutės 
“Vienybės”, kuri taip nuošir
džiai rėmus pirmąjį skridimą, 
dabar patekus į šiaudinių de
mokratų rankas nusekė paskui 
socialistus ir kenkia atidavimui 
pagarbos žuvusiems musų tau
tos didvyriams Dariui ir Girė
nui. Tai skaudi ironija.

Titnagas.

JAU BEIŪŽIAMA KNYGA

MERUNAS
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

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-

MERUNO AUTORIUS

liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
leista knygoje.

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 ii’ kitose 
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai 
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę 
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie 
nori “Meruną” 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 (konvento).
“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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LIETUVOS ŽYDAS

PASIŽYMĖJO 
-:------ ;

“Cleveland News” talpi
na pranešimą kad Cambrid
ge Mass., Amerikos Draugi
ja Mokslo Pastumėjimui 
paskyrė tūkstantį dolarių 
dovanų D-rui Reuben L. 
Kahn’ui, 46 m. amžiaus, iš 
Michigan Universiteto už 
jo išradimus apsaugojimui 
žmonių nuo užsikrėtimo li
gomis;

Dr. Kahn atvežtas iš Lie
tuvos mažu vaiku, čia au
go, mokinosi ir patapo šios 
šalies piliečiu. Jis nėra Me
dicinos Daktaras bet bak- 
teriologistas, ir iš seniau 
jau žinomas atradimu bū
dų ištyrimui sifilio ligos.

Dr. Kahn dabar atrado 
kad ne tik kraujas apgina 
žmogų nuo užsikrėtimo ko
kia nors liga kada jam duo
dama kokie apsaugos vais- 
stai ar čiepai, kaip iki šiol 
buvo ir priimta manyti. Jis 
prirodo kad visas kūnas, ir 
ypač nekurios dalys, ypa
tingai oda, toli viršija krau
ją apsigynimu nuo užsikrė
timo.

Dr. Kahn priveda kad 
oda, muskulas ir smegenys 
ypatingai, išduoda tiek pat 
apsigynimo s u b s t a n c ijų 
kaip ir kraujas.

Jis laimėjo dovaną už sa
vo patiektą minėtai draugi
jai raštą, nors buvo 1,406 
kitų įvairių svarbių raštų 
tai draugijai susiųstų per
žiūrėti apie naujausius vi
suomenei naudingus ir žmo
gui pagalbingus išradimus.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expcllcriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
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Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-nio mortgage

Kreipkitės

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

PAJIEšKAU savo brolį Ma- 
teušą Lukošių, kuris virš 20 
metų gyveno. Glasgow, Škoti
joj, paskiau Amerikoje Boston, 
Mass. Jau trys metai kaip ne
gaunu jokios žinios. Paeina iš 
Kėdainių ap., Krakių v., žeb- 
graužių k. Kas apie jį žino 
prašau pranešti šiuo antrašu: 
Kazys Lukošius (52)

77 Thistle Street
Glasgow, C. 5, Scotland.

kimo Knygoje ir viskas tu
rės taip stotis kaip stosis, 
o ne kitaip ir ne kaip kas 
užsimanys.
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WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

JANUARY, 1934

Sutaupysit 20 iki 40'° 
ant Radio ir Muzikalių Instr. 
Aukštos rūšies muzikos moky
kla, 50c privatinės lekcijos.
HOEDL’S MUSIC HOUSE 

7412 St. Clair avė.

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus

Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60 
pusi. Kaina ............................ 50c

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vam perstatymui Amerikos Lietu 
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 
moterų. 67 pusi.............................50c

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečiu 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ...,50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų. 
63 pusi, knygelė. Kaina .... 50c

AMERIKA PIRTYJE — komedija 3 
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 moterys........................ 25c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. kny
gelė 60 pusi. Kaina ................50c

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ 
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys...... 15c

AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5 
vyrai, 4 moterys.................... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai, 
1 moteris.........................  15c

PAVOGTAS KŪDIKIS — , tragedi
ja 3 aktuose; 46 pusi.; vaidina 9 
vyrai, 6 moterys.................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — drama 1 
akte; 22 p.; veikia 5 vyrai . . 10c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — 
komedija 2 veiksmų: 19 puslapių, 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v. 
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
terys.............................................. 20c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas «
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50<

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ................................ 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemes Rojus «
3 veiksmų komedija iš Amerikie 
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ................................ 50c

' ££ «> V J .
“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko

medija. Lošia 2 vyrai ....... 15c
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —

6 aktų komedija. • Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ........................... 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR! n
“DIRVA”

GERB. SPRAGILO PRA
NAŠYSTĖ 1934 METUI
O dabar aš, pasivėlinęs 

sau pažiūrėti Į Likimo Kny
gą, kur užrašyta kas pasau
lyje dėsis 1934 metais, pa
sakysiu tą ir jums, ir jus 
galit man- tikėti arba ne.

Šymet vėl bus žiema, pa
vasaris, vasara, ruduo ir 
vėl žiema.

Bus Lietuvos Nepriklau
somybės šventė, bus Užga
vėnės, Pelenų diena, Verba, 
Velykos, Sekminės, Juoza- 
uinės, Joninės, Petrinės ir 
Fordžiulajus vidurvasarį, o 
žiemą bus Visi Šventi, Ad
ventas, Kalėdos, ir metas 
tikrai baigsis Gruodžio 31 
dieną.

Ant šios ašarų pakalnės 
bus daug vargų ir džiaugs
mų, bus daug mirimų, daug 
vestuvių ir krikštynų.

Visame pasaulyje bus že
mės drebėjimų, bus audrų 
ir perkūnijų ir tvanų; bus 
didelių ir mažų karų ir po
litiškų peštynių.

Lietuvių gyvenime Ame
rikoje bus visokių šposų, 
kurie visuomenei brangiai 
kaštuos, bet žmoneliai po 
senovei nieko nepasimokys 
ir po senovei tikės meklio- 
riams kurie iš žmonių kiše
nių dolarius grabos.

Sausio 7 d. gerb. Spragi
las ir kiti Klyvlandiečiai 
lankysis Picburke.

Pavasarį gerb. Spragilas 
su kitais savo draugais ap
silankys Daytone.

Gerb. Vanagas su gerb. 
Olšausku šį pavasarį turės 
maršrutą po Lietuvių kolo
nijas.

Numirs keli kunigai ir 
keli Lietuviški veikėjai.

Detroite atsibus Susivie- 
niojimo seimas ir keli kiti 
Lietuviški seimai.

SLA. seimas vėl išrinks 
Gegužį prezidentu.

Liepos 24 dieną Vitaitie- 
nė nesumuš Viniko S.L.A. 
raštinėje.

“Vienybei” ir toliau ne
geriau seksis ir lys į kitą 
skylę (skolas). Strumskis 
norėdamas tapti SLA. pre
zidentu sukiš į ją savo do
larius ir 1 gal dar gaus iš 
SLA. “morgičių”. Kada 
Tysliava bus išdeportuotas 
atgal į Paryžių, “Vienybę” 
paves redaguoti raudonam 
cicilikui, kad tik sugriovus 
“fašistų frontą”.

Vitaitis manys kad tiktai 
Grigaitis palaiko jį “Tėvy
nės” redaktorium, ir po se
novei lankstysis tam cicili-

MIRTYS. Detroite mirimų 
skaičius 1933 metais buvo že
miausias miesto istorijoje, nes 
ant 1,000 gyventojų mirė 8.3 
asmenys. 1932 metais mirčių 
buvo 8.7 ant 1,000 gyventojų.

Jeigu mirtingumas 1933 me
tais butų toks kaip buvo 20 
metų atgal nuo tūkstančio gy
ventojų tai Detroite butų mirę 
6,000 asmenų negu mirė.

Antru kartu išeilės Detroito 
miestas gavo pirmą dovaną už 
mirtingumo mažumą. Tokias 
dovanas dalina Suv. Valstijų 
Vaizbos Butas ir Amerikos Vie
šos Sveikatos Draugija.

NUŠOVĖ MOTERĮ. Gruo
džio 29 'd. tapo nušauta Can- 
field gasolino stoties policijan- 
to Fred Stokes žmona, nuo 65 
Alger avė. Jo brolis apsako j a 
kad jis inėjęs į kambarį kur 
buvo policijantas su savo žmo
na ir barėsi, rado ją peršautą. 
Vyras sako kad žmona jo re
volveriu pati nusišovė.

DAUG NELAIMIŲ. Detroi
te užbaigiant 1933 metus atsi
tiko daug nelaimių: dvi mote
rys ir vyras prigėrė automobi
liu važiuodami ledu; du vyrai 
ir moteris užmušta, ir daugybė 
šiaip sužeista automobilių ne
laimėse.

STREIKAS. Detroite perei
tą savaitę sustreikavo anglies 
išvežiotojai, apie 100 vyrų.

DU UŽMUŠTA. Flint, Mich. 
— Prie rąstų- dirbanti du vyrai 
užsimušė nupuldami nuo keltu
vo kuomet rąstai sulaužė atspa
ras. Trečias tapo sužeistas.

By DR. JOHN J. KAMESIS

New Year’s Eve 1933, shall be 
noted in my mind’s notebook with 
indelible ink. For in that evening 
I found one of those coveted jewels 
which I seek to possess, but only oc
casionally I find, as I journey along 
life’s pathways. But, fortunately, 
I wasn’t the only one who was thus 
enriched for on that evening the 
Lithuanian Hall was crowded to 
capacity—we all shared that precious 
piece of pure amber! All those 
who were present will understand 
what I mean for on that evening 
another beautiful wreathe was woven 
into out epic of Lithuanian life in 
this city. And indeed, though we 
may not be conscious of the fact, 
never-the-less, a like saga in being- 
sung in every spot on earth where 
we find a gathering of Lithuanian 
men and women. We are becoming 
“Lithuanian conscious”!

On this New Year’s evening just

Cleveland, Jan. 4.—Nineteen Hun
dred and Thirty Four was ushered 
in with great reverance and with 
greater ribaldry than the past un- j 
hallowed years of desolation and! 
depression. Though the economic1 
horizon is still misty and somewhat 
opaque, the economic hopes are 
soaring to new heights breaking the 
stubborn spell of the depression 
thus bringing back the joy and hap
piness of former days.

Your scribner was afforded am
ple opportunity to see life “in the 
raw” with the advent of the beer I 
gardens, (luring the past week. We j 
grew philosophical as the shadows 
thickened and darkened the earth, 
while the mind became lit-up and 
became light. S’funny how a few 
“sluggers” change ' the most slug
gish mind to one of amazing bril
liancy and acuteness. Thanks to 
the. efforts of our immortal Presi
dent.

6820 Superior Ave. Cleveland
1

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

kų papei.
Cicilikai su savo lakunu 

ir kitais bizniais lys visuo
menei į kišenius ir bus to
kių kurie džiaugsis kad jų 
kišenius palengvina.

Grigaitis nulėks iš Čika
gos į Kauną ar gal į Mas
kvą.

Bagočius iškolektuos ir 
“Dirvos” Račkausko skolą 
už Atstatymo Bendrovės 
notą.

Kaune šį pavasarį Nemu
nas ir Vilija išvarys ledus 
ir užlies gatves.

Ir bus dar kitų smulkių 
ir didesnių dalykų kuriems 
čia surašyti gerb. “Dirvos” 
redaktorius neduoda vie
tos, ale jie tikrai bus ir įsi
kūnys, ba taip parašyta Li-

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

past, the small remaining group of 
earliest and oldest Lithuanian citizens 
of Cleveland, whose ranks are rapid
ly thinning out, were invited and 
feted at the New Year’s Party in 
the Lithuanian Hall by our news
paper “Dirva”. Truly, it would 
be hard to describe what feelings and 
emotions welled up in my breast, 
like water in a spring; when I look
ed upon this small group of Lithuan
ian patriarchs, most of whom I 
know very intimately. What a mass 
of experiences, hardship, defeats, 
struggle, love, and success this small 
group of torch bearers represents! 
They have passed on their sacred 
flame on to us and now stand before 
Us gray-haired and bent with age 
for us to examine the stock from 
which we came. And I say we found 
Lithuanian amber! It was an awe
inspiring sight; almost reverend. I 
wanted to salute them, to bid them, 
farewell but emotion chocked me, 
and as

“There are billows far out on 
the ocean

That never will break on the 
beach;

So waves upon waves of 
emotion

Found no expression in 
speach.”

I While sitting in one of those so- 
i called beer gardens, watching the 
I hazy smoke mingle and churn about 
j the customers—you, I, and others, 
I just ordinary humans—we turn to 
| philosophy as a part of our diversion 
and wonder what is the true and ex
act meaning- of the words men
tioned above, joy and happiness.

Beer gardens would absolutely be 
of no import if joy and happiness 
were universal. But such is not the 
case. People who labor at uncreat
ive and monotonous work must have 
“life”. Surely, their work does not 
impart it to them. The old adage 
that “to labor is to pray” is no long
er true. People are just as industrious 
as of old, but the scenes have been 
changed from the farm-like sur
rounding to the ugly four walls of 
our urban factory.

Fancy a person being- tickled to 
death to get up in the morning 
just to be at work at some dull, per
sistent occupation as punching metal 
the day long, or, to work within the 
dirty confines of a foundry. They 
are there for only one thing, whether 
they be laborers, mechanics or priests, 
that is money, with which the de
mands of life are purchased, decreed 
by natural evolution of this day 
and age.

Labor is a commodity. If you 
don’t believe go and try to get a 
job, if you haven’t already. There
fore by syllogism, or generally known 
as deductive reasoning, we can say 
that prayer is a commodity, if, to 
labor is to pray. In other words, 
the need for prayer varies directly 
as the demand. Further proof is 
that the churches have more atten
dants, not saying whether they 
pray or not, during a depression.

But let us return to the main 
issue. One can have joy and yet not 
have happiness. But if happiness is 
present, then there is joy also. Joy 
is only a monentary substance. How 
often we hear our friends say, “he 
screamed for joy”. Entirely a short 
lived impulse. Happiness is simply 
joy long-lived. It may not be im
pulsive as joy but is the mere natural 
outcome of a well coordinated, well 
reasoned-out procedure. Therefore 
those who do not, through unavoid
able circumstances, have happiness, 
strive to catch a bit of happiness— 
namely, joy.

That is one of the main reasons 
for the increasing attendance at 
beer gardens and decreasing atten- 
rance at churches. One gives im
mediate, tangible relief, while the 
other promises to give intangible re
lief in the future. Each has a right 
to choose for himself.

JANUARY! .Grace to thee!
Enter, long expected guest!
The babe-year clinging to thy breast- 
Folded scroll of destiny!
That the waiting world may see, 
Lift thy wintry veil of snows; 
Softly doth the babe repose!
Named “New Year” — that is to be.
In its breast are mysteries
As in a sealed book:
Pregnant portens dim are these
Whereon no eye may look:
Weal and woe together lie. . . .
Waiting flat from on high.

V. J. B.

Doctoring has advanced to where 
you can now pick up your daily paper 
and read what to do for what ails 
you.

--------- o----------
What has become of the old fash

ioned boy who sat still and listened 
when his parents were talking?

--------- o----------
Motto for the United States— 

“United we stand: subdivided we go 
forward.”

--------- o----------
Short skirts and short hair have 

provoked may long arguments.
--------- o----------

A little false modesty might be 
better than none at all.

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
The Samson Tonic & 

Tea Co.
Jau atidarytas ofisas del informa
cijų apie Medikalius vaistus kaip

Europiška Arbata 
nuo sekančių ne
gerovių: Viduriu
ir Inkstų Gėlimo, 
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaudėji
mo galvos, Diabe
to, Dropsy ir Hay 
Fever. Valo krau

ją ir suteikia gerą apetitą. Taipgi: 
Skystimai nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybės kitų niežų, etc. 
Jokių niekai ar exzema daugiau 
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbetų mes noriai grąžin
sime pinigus. Pasekmės stebėtinos
už mažą kainą.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDSEJUS 

652 Broadway 
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior’Avė. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

OUR RACIAL ORIGINS
By VYTAUTAS SIRVYDAS.

VII.
Previous articles which appeared 

in the “Dirva” on this subject have 
brought about the following facts:

1. To the foreign scholars the or
igin of the Lithuanian race is still 
an obscure mystery.

2. The Lithuanian nation as a 
whole only recently awoke from a 
long lethargic sleep, induced by Slavic 
oppresion (Polish or Russian) which 
endured from the 16th century un
til recent times. Not enough time 
has as yet elapsed for the growth 
of a group of our own scholars and 
historians, to collect all available 
facts, to conduct necessary researches 
and interpret the material according 
to modern historical methods.

3. The prominent Lithuanian his
torians of the last century and the 
beginning of this (Narbutą, Daukan
tas, Dr. Šliupas, Dr. Basanavičius) 
all argued that the ancient Getae- 
Dacae (and, therefore, the ancient 
Thracians and Phrygians) were either 
a) the direct ancestors of the Lith
uanians, b) a branch of the Lithuan
ian race, or c) very close cousins 
of ours. It was Dr. Basanavičius 
particularly who spent his lifetime 
in collecting proofs for the theory 
of the racial affinity between ancient 
Thracians and modern Lithuanians.

This theory is not very widely ac
cepted either abroad or among the 
present day Lithuanian scholars. A 
group of our budding young histor
ians wrote a fine 296 page mono
graph on the life and times of Grand 
Duke Vytautas, which was publish
ed in 1930 during the 500th anniver
sary celebration of that famous 
Lithuanian statesman, politician and 
ruler. And the only thing that 
young Šapoka can say about the 
origin of our race is this:

“The data of comparative philology 
place the Lithuanians among the 
Indo-Europeans or Aryans. In ad
dition, dictionaries show that, some 
time in the past, the Lithuanians, 
the Latvians, and the now extinct 
Prussians, Curonians (Kuršiai), and 
Jotvingians all spoke a common lan
guage and constituted one related 
ethnographic unit. But, in spite of 
much theorizing, the original home 
of the Aryans is unknown. Also, 
nobody has ever yet been able to 
say convincingly from where, when, 
and by what routes the Lithuanian

tribes came to their present father- 
land. (“Vytautas Didysai”, 1930, 
p.XV). In other words, the present 
generation of our young historians 
shunt aside the work of the older 
generation and join the foreign scho
lars in thinking the racial origin of 
the Lithuanians is still unsolved.

Just Rambling Along
By “CHIP”

Now that the new year has start
ed and the new resolutions broken, 
I will make mine so that they can’t 
be broken just shattered. I swear 
under your hand that I will not 
say a word about you ladies,—yes, 
ladies—to hurt your dear little hearts.

That’s only a resolution,—you know 
fellows!

--------- o----------
Maybe they call a sailing vessel, 

she, because they make their best 
showing in the wind.

--------- o----------
After all there seems to be more 

sense in the pursuit of happiness 
than in sitting around waiting for 
“joy” to come around and kiss you.

Philosophy for a chorus girl—' 
Grin and have it.

--------- o---------
Here’s my new design for a bath

ing suit this summer for the girls, 
“A black taffeta with a small col
lar of Roman striped ribbon”. It 
sounds good so it must look good.

--------- o---------
I —“Are you still engaged to that 
homely “G” girl,” 
U—“ No I’m not.”
I—“Good for you, old man. How 
did you get out of it?” 
U—“Married her.”

--------- o--------- -
Hear from me next week.

f,
Ofiso telefonas J

ENdicott 1378 Z
Namų J

CLearwater 1951-J i
DR. A. J. KAZLAUCKAS I

GYDYTOJAS IR •
CHIRURGAS |

6902 Superior Ave. ;
Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. J

Glands may come and glands may 
go but the monkey business goes on 
and on. 

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

“Modesty reigned with Queen 
Victoria”, says an English writer. 
But it looks like it ain’t going to 
reign no more.

--------- o----------
What a girl wears these days may 

be in the classification ■ of bare nes- 
essities.

--------- o----------
In a wrestling match between 

love and pride, love is always thrown.
-------------o-------------

Ida K.-—Stasy, where you headin’ 
for?

Stanley K.—The “Last Roundup”.

Hectic Excitement!
QN BOARD THE BYRD FLAG

SHIP JACOB RUPPERT, Oct. 
12.—What a hectic time we are hav
ing and how tired I am! Here we 
are on our great ship at Bayonne, 
N. J. I can’t write it all out sen
sibly. I can only give you a few 
hasty glimpses of the strange whirl 
of events I am golny arough.

The arrival on L^ard with my 
luggage—in the rain. The howling 
of 151 Eskimo dogs, some in cages, 
the rest chained to ' everything 
available on our steel decks—all of , 
them yelling their heads off. A dock 
worker has made a mistake In ( 

handling a big' 
valve and a lot of 
dogs have been 
deluged with oil. 
Four veterinarl- Į 
ans are working 
over them now. 
They are tn a 
lot of discomfort 
but wonderfully 
patient.

The shouts of 
Commander stevedores. 'I' b e 
G. O. Noville hundreds upon 

hundreds of orange painted gaso
line drums. The piles of miscella
neous cargo. The boxes of oil. 
Walking through the holds 1 see 
strange sights — skil" snowshoes, 
immense piles of furs, queer look
ing little round stoves. (I’ll tell 
you some interesting things about 
these later). The 0rst welcome bell 
for food after working all night. 
Utter fatigue but no rest. Such Is 
the beginning of our great adven
ture.

I know the dangers of loading 
this cargo. We are using the utmost 
care in our Inspection of each gaso
line drum to prevent a leaky one 
from coming aboard. What leaking 
gasoline could do to us Is horrible 
to contemplate. And here, over the 
side, comes two tons of high ex
plosives, for blasting our way 
through the ice of Z_. arctlca. At 
night, when 1 go to bed, 1 hope 1 
can forget that these things are on 
board.

Already I am beginning to catch 
what is known as the "Expedition 

I Spirit.” Everyone is tired. Every
one has more work than he possibly 
can do. But everybody is good- 
natured., cooperative, sympathetic. 
It is this spirit and his wonderful 

I preliminary campaign of prepara
tion which makes Admiral Byrd’s 
ventures so successful. Visitors are 
swarming over our ship—Colonel 
Ruppert, one of our sponsors, grin

Commander
G. O. Noville

ning from ear to ear at the strange 
sights, sounds and smells. A hun
dred newspaper men and women 
asking everybody Innumerable 
questions. Sound movie men trying 
to get sensible Interviews out of 
Commander Noville, my chief In
structor, and everybody else on 
board. Tomorrow night we must 
leave for Norfolk to start our 10,- 
000 mile trip to the bottom of the 
world. Will we ever get all this 
stuff on the ship and all the visitors 
off?

And now we are getting our oil 
and fuel aboard. That’s what 1 am 
particularly Interested In. We are 
going to ei. '“'iter variable wea
ther conditions—temperatures that 
will be 100 degrees Fahrenheit at 
the Equator and 70 to 80 degrees 
below Zero in the Antarctic. 1 won
der how I’ll stand that cold! The 
coldest 1 have ever been was one 
night at Kent School when I flooded 
the skating rink at 10 degrees be
low. They tell me that 1 can’t have 
a bath all the time 1 am at Little 
America—about 16 months — for 
fear of opening the pores In a draft 
and catching pneumonia. And the 
drafts down there come from Icy 
gales which sometimes blow 150 
miles an hour. We have to rub our
selves over with cold cream to keep 
clean. This worries me.

With all these temperature 
changes our engines—and what a 
variety of them we have!—demand 
a wide range of specially selected 
fuels and lubricants. We are taking 
on about 300 tons of fuel oil on 
the Jacob Ruppert alone. And 15,000 
gallons of aviation gasoline of 
fighting grade, to say nothing of a 
few thousand gallons of kerosene 
and a staggering quantity of cylin
der oil, rod swabbing oil, aero 
rocker arm grease and other things 
to keep our many engines working 
smoothly.

Have you Joined our club yet? 
All you have to do Is send me a 
stamped, self-addressed envelope 
addressed to Arthur Abele, Jr., Lit
tle America Aviation and Explora
tion Club. Hotel Lexington, 48th 
Street and Lexlngt; Avenue, New 
York, N. Y.. our American head
quarters, and I’ll send you a mem
bership card. Later I’ll see that you 
get a complete working map of the 
South Polar regions on which you 
can follow our aviation trips, snow
mobile journeys, dog-sled dashes 
and other adventures as I tell you 
about them In these weekly letters.
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KAIP LIETUVOS ŪKI
NINKAI APGAUNA 

ŽEMĖS BANKĄ
Žemės Bankui išleidus parė

dymą kad paskolos gavimas pir- 
mon eilėn skiriama tiems ūki
ninkams kuriems gręsia ūkio 
varžytinės, ūkininkai labai pui
kiai pradėjo sugalvoti apeiti 
banką. Jei tėvas ima paskolą
tai sūnūs ar žmona prisiperka! žiniomis vien tik atskiriems as- 
vekselių, tėvas pasirašo, o šei
ma neša į 
per teismą 
stolio.

Antstolis

bankui, kooperativams,- priva
tiniams bankams ir valstybės 
iždui.

Suvalkijoj daugumas ūkių 
leidžiama į varžytines dalių jieš- 
kotojų, o Kaunijoj už vekseli- 
nes skolas. Daugiausia iš var
žytinių parduodama smulkus 
ūkiai, nes stambesnieji apsuk
resni.

Centralinio statistikos biuro

NARKUNŲ PILYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

VIETINES žinios
Lenką, Bruno Mozurowskj, irlskį, kurie buvo užpuolę tą gazo- 
sužeidė jo draugą, St. Rogozin- Į lino stotj apvogti.

protestą, perleidžia 
ir davaro iki ant-

piliečio 
žemės 

skubiai 
tas ne

vislią sudėjus.

žemės Bankui pra
neša kad tokio ir tokio 
ūkio įvyks varžytinė. 
Bankas tokiam piliečiui 
teikia paskolą, žinoma, 
mažai kainuoja,
Už 1000 litų paskolos nesąži
ningas ūkininkas išmeta suvirs 
300 litų, padaro bereikalingų iš
laidų.

Dar yra antras būdas kuriuo 
ūkininkai apgauna žemės Ban
ką. Paimkime tėvo vardas Jo
nas ir sūnūs Jonas, o turtas 
tėvo. Lietuvoje jei tėvas ir 
miręs bet jei jo įpėdiniai teis
mo keliu nėra prisipažinę nuo
savybės tai turtas skaitosi tė
vo ir šeima paskolos negali 
gauti, nes bankas be nuosavy
bės dokumentų paskolos neduo
da. Tada sūnūs Jonas žinoma 
jieško paskolos savo vardu, o j 
Vyriausis 
mas tėvo 
no vardo 
dijimą ir 
lą.

Notaras neatskirda- i 
Jono nuo sunaus Jo-j 
išduoda iškeitimo liu- 
pilietis gauna pasko- 

Gavę paskolą, motina, se
serys iš to brolio teismo keliu 
atsiima dalį ir jam palieka ko
kie trys ha žemės, o paskolą 
buvo išsiėmęs ant 15 ha. čia 
žemės Bankas turi keblumą ir 
nuostolių, o jei tas esti suse
kama tai to piliečio ūkis ūmai 
esti išvaržomas.

Paskolas tokiu budu ima dau
giausia girtuokliai, o ne krizio 
aukos. P. Kriukelis.

KAS Iš VARŽYTINIŲ
DUODA UK1US

PAR-

“Vyr.Kaunas.—Paskutiniam 
žinių” numeryje yra paskelbta 
apie 200 ūkių varžytinės. Var
žytinės paskirtos už skolas pri
vatiniams asmenims, žemės

menims ir kooperativams sko
lingi 132 milijonus litų. Ne
sumokėtų dalių skolos siekia 51 
milijoną litų. Tai vis trumpa
laikės paskolos, už kurias ima
ma didelės palūkanos. “L.U.”

LIETUVA TURĖS SA
VO ŠVENTĄJĮ

Kaunas. — Lietuviai savo 
šventojo dar kaip ir neturi. Tie
sa, pirmutinis Lietuvių vysku
pas Gedimino laikų Vitas mirė 
kankinio mirtimi ir yra pripa
žintas šventuoju. Taip pat pri
pažintas šventuoju vyskupas 
Vaitiekus, tačiau juos savina- 
si Lenkai. Yra keletas Lietu
vių palaimintųjų, būtent: Jė
zuitas Rudaminas, nukankintas 
Kinijoj, ir broliukas Mykolas 
Giedraitis, išgelbėjęs Krokuvos 
vienuolyną.

Dabar Lietuvos bažnytinė vy- 
I riausybė 
I Popiežius 
vyskupą 
Giedraitį 
noma Merkelis Giedraitis 17-ta- 
me šimtmetyje išgelbėjo žemai
čius nuo liuteronų ir kalvinų 
tikėjimo, pastatė daug bažny
čių ir bendrai daug gero pada-_ 
re Katalikų bažnyčiai. Vysku
pas Merkelis Giedraitis palaido
tas Varniuose. Kanonizavimo 
reikalu jau yra padaryta pra
džia.

Paskutinėmis žiniomis, Len
kams pradėjus smarkią akciją 
už Jadvygos kanonizavimą, šv. 
Tėvas esą pavedęs tam tikrai 
kardinolų kolegijai ištirti ir 
vyskupo Giedraičio gyvenimą 
jo darbus bei nuopelnus. Ga
limas daiktas kad popiežius mu
sų garsų vyskupą pakels į pa
laimintuosius, o paskui ir į 
šventuosius.—Tsb.

Tuo vardu yra keletas pilių 
ir kaimų Lietuvoje.

Lietuvoje yra keletas pi
lių kurios pavadintos Nor
kūnų pilimis ir tuo pačiu 
vardu randasi net kelioli
ka kaimų: Rokiškio, Ute
nos, Šiaulių ir kitose aps
krityse. Apie tuos kaimus 
ir pilis labai maža yra žinių 
ir tos pačios neturi tikru
mo pagrindų.

Rokiškio apskrityje gy
vendamas nuo Narkunų pi
lies atstume 4 kilometrų, 
kiek galėdamas rinkau ži
nias, tyrinėjau apielinkes, 
rankiojau padavimus, 
tose 
lionę 
kaip 
rodo 
ma.

Antra pilis vadinama 
“Vilniaus akis”, apsupta 
dviem slėniais, kuriuose se
niau būdavo upė. Vienas 
slėnis visiškai jau išdžiu
vęs. o pro antrą pusę pilies 
ir dabar dar tebeteka upė 
Audra. Piliakalnis mato
mas tik iš arti. Nuo pilia
kalnio galima matvti pro 
žiūroną net pats Vilnius. 
Plika akimi galima matyti 
per 70 kilometrų tolumo, 
labiausia Vilniaus link.

Piliakalniai apsupti seno
vės karių kapynais.

P. Kriukelis.

NUŠOKO NUO TILTO. Gr. 
30 d. nakties laiku nuo Superior 
tilto nušoko ir nuskendo vienas 
vyras, kurio lavoną vėliau iš
traukus paaiškėjo kad tai buvo 
Joseph Di Poci, 42 m. Tyri
nėjant daugiau apie jį, jo na
muose rasta nužudyta moteris. 
Jos galva buvo sudažyta. Po
licija spėja kad jis nužudęs tą 
moterį paskiau pats nenorėjo 
gyventi ir nuo tilto nušokęs nu
sižudė.

Jo nusižudymas nuo to tilto 
buvo trečias trijų dienų bėgy
je pasidarymas galo nušokant 
nuo tilto.

PRISIMINKIT SAUSIO 5 
TAI BUS MUSU DIDŽIAUSIAS VYRIŠKU 

REIKMENŲ IŠPARDAVIMAS!
Bus Atpiginimai visų prekių kokios tik yra

SIUTAI — OVERKOTAI — SKRYBĖLĖS 
TAIPGI VISOS KITOS REIKMENYS VYRAMS 

IR VAIKAMS.
Pirkit dabar ir taupykit sau pinigus!

THE KRAMER & REICH. CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

K JĮ

deda pastangų kad 
pripažintų žemaičių 
kunigaikštį Merkelį 
šventuoju. Kaip ži-

tatement of Condition
o f the Society for Savings 
in the City of Cleveland

Ki- 
apskrityse dariau kę

su tikslu pamatyti 
tos Narkunų pilys iš- 
ir kas apie jas kalba-

NAUJI PATVARKY
MAI LIETUVOJE

apiesako padavimai 
pilis ir kaimus

1230 metais, didžio 
gaikščio Mindaugo 
mo laikais buvęs narsus ka
rys ir tų laikų inžinierius 
vadinamas Naro-Kunas. Jis 
buvo toks gabus inžinierius 
kad išrinkdavęs pilims to
kias sritis ir jas Įsteigda
vęs tokiose vietose kad prie 
jų priešai jokiu budu nega
lėdavę prieiti. Į pilis inei- 
ti patiems .Lietuviams be 
tam tikrų vadovų nebuvo 
galima. Jo statytos pilys 
turėjo kokids tai gamtos 
prajovus, nuo kurių Lietu
viai jau ištolo apie 50 var
snų priešą matydavę, prie
šai gi pili pamatydavę tik 
tada kai Lietuvių vilyčiot 
jiems pradėdavę smeigtis. 
Pilys būdavo statomos tarp 
neprieinamų miškų, pelkių 
ir tarp išsišakojusių upių. 
Prie pilių būdavo derlin
giausia žemė ir būdavę Įsi
kūrę dideli kaimai.

Inžinieriaus tikra pavar
dė buvus Daujotas. Naro- 
Kunu buvęs pramintas Vo- 
kiečių-Teutonų, nes priėję 
prie pilių ir patyrę jų 
gumą jie pasakę, “Į 
prakeiktas pilis ineiti 
Ida turėti naro kūnas”, 
lys iš Naro-Kunų 1890 
tais pradėjo 
kūnais.

kuni- 
valdy-

sau
sius 
rei- 
Pi- 

me- 
vadintis Nar-

pilių stovis 
išvaizda

bus 
so

pei- 
že-

NAMŲ SAVININKAMS. Ku
rie Lietuviai turi namus ir no
ri pigiai juos aptaisyti kreipki
tės j mane ir aš mielai jums 
pasitarnausiu. Būdamas Lietu
vis jprašau jūsų kreiptis Į mane 
su sekančiais darbais. Aš su
taisau ir išvalau namų apšildy
mo pečius ir sudedu naujus. 
Artinantis pavasariui, 
aptaisyti stogus, arba 
naujus, taipgi suvesti arba ap
taisyti vandens nuobėgas. Aš 
tą darbą geriausia žinau ir at
liksiu už prieinama kainą. Pa- 
siteiraukit pirmiausia apie ma
no darbo kaštus ir duokit ap
žiūrėti jūsų namą, aš pasaky
siu kas reikia padaryti.

Nuo dabar mano antrašas bus 
“Dirvoje” ir kada tik reikės 
prisiminkit mane. Mano įstai
gos vardas Home Owners Fur
nace & Roofing Co., 7313 My
ron ave., Garfield 9269-R.

J. W. GRAFF.

reikės 
uždėti

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. _ VežimaMigo- 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių.. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

I ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS I 
~ Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio : 
s Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit : 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

val
yva

ru-

neš vaisiai supusta vie-

kaimynas turi 30 ha že- 
blogesnės rūšies, būtent 

Užlaiko tik du dar-

VAKARIENĖS ĮSPŪDŽIAI
Gruodžio 26 d. Lietuvių salė

je įvyko vakarienė paminėjimui 
dešimts metų kunigavimo Kun. 
A. Karužiškio, Lietuvių para
pijos klebono Collinwoode.

Vakarienė buvo gerai ir sis- 
tematiškai sutaisyta ir pagal 
žmonių daugumą labai nuosek
liai išėjo.

Pabaigoje vakarienės prasi
dėjo sveikinimai ir linkėjimai 
Kun. A. Karužiškiui.

čia neminėsiu kalbas atski
rai kiekvieno kalbėtojo, jos vi
ses buvo gana gražiai pasaky
tos. Tik pažymėtina ypač Dr. 
J. T. Vitkaus teisingai ir atvi
rai pareikšti žodžiai.

Tačiau kaip tankiai 
taip ir čia neapsieita be 
bių klaidų. Jeigu visi
tojai taikė mintis ir kalbas a- 
pie Lietuvystę, Lietuviškumą, 
patriotizmą, ir tt., tai kur gi 
buvo musų Lietuviškai daini
ninkai ir muzikantai tą vakarą 
jeigu programą turėjo išpildy
ti svetimtaučiai ? Kaip turi 
jaustis musų jaunimas kuomet 
jis aplenkiamas?

Prie to, buvo rasta suteikti 
progos kalbėti tokiems kurie, 
tveriant naują parapiją, jos 
tvėrėjus visaip 
nerasta vietos 
nei žodžio tos 
nizatoriams ?

Už tai kaltė 
solonizanto nei 
bet vieno asmens kuris 
programą sutaisė.

s
S Daugiau Spėkos
S Daugiau
S Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

visur 
stam- 
kalbė-

SUTRAUKA VISO MUSŲ STOVIO
Gruodžio 30, 1933

| The Columbia Refining Company i
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$

1,359,497.37

$111,402,455,41

PUBLIC SQUARE
Put y our savings in a sc,

Gruodžio 30, 1933
TURTAS

Pinigai Rankose ir kituose Bankuose 
United States Government Bondsai.... 
Miesto, Valstijos ir kiti Bondsai.... 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų. . 
Paskolos ant Užstatų .............................
Nejudamas Turtas, Banko namas.... 
Kitas Nejudamas Turtas .........................
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai, taip 

pat depozitas Federaliam Depozitų 
Apsaugos Corporation ..................

VISO ..........................................

Dabartinis 
ir vietų

Prie Rokiškio Narkunų 
pilių, kurių yra dvi, stovi 
didelis kaimas Narkunai. 
Kaimo žemė yra labai der
linga ir grioviuota. Grio
viuose auga alksniai, liepos, 
žolė, smilgos, dobilėliai ir 
kita kluono žolė.

Narkunų pilis randasi ne
toli Kriaunų kelio po kairei 
Į žiemius. Aukščio turi 22 
metru, ilgio 70 metrų, plo
čio 40 metrų, matomas tik 
iš pietų pusės. Iš žiemių 
pusės griovis ir aukštas 
mes pakilimas uždengia 
liakalnĮ.' Iš pietų pusės 
dėlė lyguma ir pelkė.

Lietuvos apsileidėliai ūki
ninkai bus prievarta tvarkomi. 
Apsileidusiems ūkininkams 
pirma perspėta sutvarkyti 
dybas, trobas, nusausinti 
kės ir tvarkingai išdirbti
rnę. Nepaklusnuosius valdžia 
baus ir pati valdžia sutvarkys 
jų ukius valstybės lėšomis, ką 
vėliau ūkininkas turės sumo
kėti.

šis valdžios sumanymas kai 
kur yra kritikuojamas, bet su
sipažinus su faktais, sumany
mas yra sveikintinas, nes iš te 
bus naudos ūkininkams ir 
stybei. štai kokių pas mus 
ūkininkų.

žemės turi 30 ha antros
sies, ją išdirba du darbininkai 
ir vos jie prasimaitina. Užlai
ko 4 gerus arklius ir dvi kar
ves. Pakulią rugių 18 centne
rių, avižų 20 cent., šieno prišie
naujama 50 cent., dobilų 5C 
cent. Šieno prišienauti galima 
250 centnerių, bet jis lieka žie- 
muoti. Sodnas gali duoti pel
no į metus 1000 litų, o gauna 
60 litų, 
toje.

šone 
raės ir
III rūšies, 
biniu arklius, 12 raguočių, par
duoda 18 bekoninių kiaulių, pri- 
auklėja kiekvieni metai parda
vimui 4 raguočius ir du arklius. 
Pakulią 20 centnerių rugių, 200 
centnerių avižų, 20 centnerių 
miežių, 15 cent, žirnių, kviečių 
ir kviečiukų 50 centnerių.

Be to, dar prieš karą dalinan
tis į vienkiemius skirstė tik j 
valakus ir būnant vąlake ke
liems ūkininkams žemė einą 
rėžiais. Taigi jeigu tokiuose 
ūkiuose pasitaiko vienas apsilei- 

kulturintidėlis jis neleidžia 
ūkio ir kitiems. Yra tokių ūki
ninkų kurie išsikėlė į vienkie
mius nuo 1912 metų, bet jo so
dyboje nežaliuoja nei vienas 
medelis. Tinginį pataisyti ga
li tik rykštė. O valdžios įsiki
šimas ir bus tingesniems rykš
tė, kurie su laiku bus valdžiai 
dėkingi. P. Kriukelis.

ze- 
pi- 
di-

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

11,915,504.75 
13,487,401.06 
43,338,022.17 
34,900,280.88
3,807,503.60 
1,250,000.00 
1,344,254.58

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas .........................................$ 7,000,000.00
Nepadalinti Pelnai ........................................ 661,157.17
Rezervas Taksams ........................................ 297,103.66
Taupymų Depozitai ................................. 103,436,901.00
Kitas Turtas ................................................... 7,293.58

VISO .......................................... $1111,402,455,41
Sncorpor-afeS.

Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banko 
Depczitorių

es mokėsimo aukščiausią kainą už jūsų bankines knygutes, gry- 
lis pinigais. Atneškit savo knygutes pas mus.

Liquidating Finance Corp.
750 Prospect Ave. Room 211 CHerry 7477

Užsirašyk tuojau
AMERIKOS LIETUVĮ” METAMS ir

Gausi gražiai spalvuotą istorinį
Amerikos Lietuvis yra bepartiviškos krypties savaitinis 8-nių pus

lapių laikraštis. Prenumeratos kaina Suv. Valstijose $1.50.
Usienyje ir Kanadoje $2 metams.

Pageidautume kad ir Tamsta su jų raštais susipažintumei.
Jam bendradarbiauja žymus Amerikos ir Lietuvos rašyt.

“Amerikos Lietuvis”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

<>

HI

parapiją, 
pravardžiavo, o 
leisti pratarti 

parapijos orga-

nėra nei paties 
vakaro vedėjo, 

visą 
Buvęs.

NAUJŲ METŲ SUTIKTU
VĖS. Naujų metų belaukiant, 
M. K. Magilai savo namuose 
surengė javo draugams ir gimi
nėms vakarienę, kurioje daly
viai linksmai palydėjo senuo
sius metus. Reikia pažymėti 
kad pp. Magilai yra viena iš pa
vyzdingų Cleveland© jaunų šei
rių, kurie daug darbuojasi mu
sų draugijiniame gyvenime, y- 
oatingai katalikų tarpe. ~ 
Magilienė 
visą laiką 
larbavosi Vyčių 25-oje kuopo
je, 
16 kuopos, dabar jau antrą me- 
.ą ’ 
VI.

Poni 
prieš apsivesiant per 
Clevelande gyvenimo

vėliau prie Mot. Sąj ungos

eina pirmininkės pareigas 
S. 36 kp. Taipgi abu yra 

larbuotojai ir rėmėjai naujos 
Jollinwoodo Lietuvių parapijos 
ir kitų Lietuviškų įstaigų ir or
ganizacijų. K. Š.

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 59 kitose 
Apgyventose Srityse Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

Turtas
Pinigai Rankose ir Bankuose ...................
United States Government Bondsai 

ir Certifikatai ..................................... .
Miesto, Valstijos ir kiti Bondsai ir

Investmentai, kartu Stock
Federalio Rezervo Banke, be Rezervo. .

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be
Rezervo ........................................................

Bankiniai Namai ir Kitas Turtas...............
Nuošimčiai

šaltiniai,
Apsaugai

Kustomerių
Laiškų ir kitų šio Banko atlikimų.

ir Suėję Pelnai ir kiti 
kartu Užlaidos Depozitų

Atsakomybe ant Kredito

VISO

Atsakomybe
Capitalo Notos ................ $15,000,000.00

(Atsakomos prieš depozitus 
ir kitokia atsakomybė)

Capital Stock
Perviršis

Pelnas
ir Nepadalintas

13,800,000.00

6,488,222.81

Taksams, Nuošimčiams, ctc.Rezervas
DEPOZITAI
Pareikalavimui ..............$ 81,385,417.44
Apriboto Laiko ........... 139,699,403.47
Pinigų Balansas Palikimų 
ir Korporatų Globos 
Departmental (Pref.) 8,458,272.31

45,723,166.13

18,233.090.27

23,011,772.95

133,657,002.66
11,267,586.79

4,826,998.85

,231,531.56

$266,951,040.21

$ 35,288,222.81
940,625.95

|I
g

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. Sausio 
1 d. policijantas nušovė plėši
ką Muchael, 29 m., kuris buvo 
apvogęs Union Square teatro 
kasierių ir su pinigais bėgo. Jo 
draugas buvo šuviu sužeistas. 
Nušautas plėšikas buvo tik trys 
dienos kaip vedęs. Policijan- 

i tas kuris nušovė, tuo laiku bu
vo liuosas nuo savo pareigų il
su šeima buvo nuvykęs i tą te
atrą. Patėmijęs užpuolimą jis 
spėjo plėšikus pavyti ir gerai 
pataikęs atliko savo darbą.

Prieš porą dienų du polici- 
jantai saugodami gazolino sto
tį ant Broadway, nušovė vieną

Kitokia Atsakomybė ......
Kredito Laiškai ir. Globojimai

Paimti iš Kostumerių . . ■

$229,543,093.22
947,566.67

231,531.56

VISO

Member Cleveland 
Clearing House Association

Federal Reserve System 
M c m ber

.. .$266,951,040.21

n
|į
!

MEMBER TEMPORARY FEDERAL DEPOSIT 
INSURANCE FUND
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IškilmingasSenuoliųPagerbimasPuikiaiPavyko
Lietuvių Sale Buvo Užgrūsta Žmonėmis — Kon- 

certas ir 1934 Metų Sutikimas Buvo Gražus.

KABIO
šį sekmadienį Lietuviškas ra

dio programas bus girdėti nifc; 
10:15 v. ryto iš stoties WJAY.

—
LIET. DEMOKRATŲ KLU

BO BALIUS. Ateinantį sekma
dienį, Sausio 7 d, Lietuvių De-į 
mokratų Klubas rengia smagų 
balių ir kortavimo vakarą Lie
tuvių salėje. Prasidės 7:30 v. 
vakare. Įžanga 25c. Bus ge
ra muzika šokiams.

Pelnas šio vakaro skiriamas 
palaikymui Demokratų Klubo j 
suorganizuoto basketball tymo. 
Visuomenė prašoma dalyvauti.

Ketvirtadienį, Gruodžio 4 d., 
Liet. Dem. Klubo basketball ty- j 
mas turi lošį su Hoffman ] 
Sports 9 vai. vakare, St. Clair 
Bath House.

TAKSAI BUS $2.99. 1934
metais Clevelando nejudamo 
turto savininkai turės mokėti 
taksų už 1933 metus po $2.99 
nuo kožno šimto dolarių verty
bės.

Nors taksai buvo pabrangin
ta 22 centais, bet miesto nau
ja administracija norėjo net 
teismo keliu priversti taksų ko
misiją taksus dar daugiau pa
didinti, net virš $3.00.

Miesto mayoras reikalauja 
miesto tarybos užtraukti trijų 
milijonų dolarių nepaprastą pa
skolą vedimui miesto reikalų 
per tris mėnesius, nes miesto 
iždas visai tuščias.

Mayoras Davis sako paleis 
daug miesto darbininkų ir liku
siems mažins algas.

GRIAUS LAUŽUS. Cleve
lando miesto valdžia gavo ži
nią iš federalės valdžios kad 
valdžia prisideda prie miesto 
senų gyvenamų sričių griovimo 
ir įrengimo jose naujų pigių 
gyvenamų namų. Tai yra pir
mas toks federalės valdžios žy
gis visoje šalyje. Pirmam šiam 
projektui, kuris bus tarp E. 22 
ir E. 30, ir Cedar ir Central 
gatvių, 'paskirta $3,600,000.

Bus išstatyta 900 apartmen- 
tų su 3,500 kambarių. Bus iš
statyta ir reikalingos krautu
vės ir šiaip įstaigos.

Ta sritis apgyventa negrais.

APSISAUGOKIT. Clevelan- 
de randasi tokių advokatų ku
rie moka išnaudoti žmonių ne
laimes. Nekurie tokie landžio
ja po biednus namų savininkus 
sakydami kad jie “visus pažys
ta Washingtone” ir per juos 
paskubins išstoroti valdžios pa
skolą kad nereiktų prarasti na
mo. Tas visai negalima ir val
džia jokių tarpininkų neprisi
ima. Jeigu jūsų aplikacija pa
duota, jus galit laukti, namo 
niekas neims, o tokius advoka
tus vykit laukan.

Nežinia ar Lietuvių advoka
tų kuris tuo užsiima, bet butų 
geistina kad neužsiimtų.

Iš Vyčių 25-tos Kuopos 
Darbų 1933 m.

Kadangi 1933 metai buvo 
labai svarbus Lietuvos Vyčių 
25-tos kuopos gyvenime, tatgi 
stenstengsiuosi išrašyti trum
pą išstoriją ir išaiškinti su ko
kiomis pasekmėmis 25-ta kuo
pa užbaigė 1933 metus.

L. V. 25-ta kuopa Sausio 9 
d. 1933 m., pradėjo darbuotis 
su beveik 45 nariais, ir tą pat 
dieną nauja valdyba užėmė sa
vo vietą. Valdyba susidėjo iš 
sekančių:

Pirm. — Vladas Krasauskas, 
Vice-p. — Pranas Mačėnas, 
Prot. rašt. — A. Rakauskaitė 
Fin. rašt. — A. Salasevičiutė, į 
Pagelb. — A. Kiveriutė, 
Ižd. — J. Kuzas, 
Tvarkdariai: A. Vilkaitis. J.

Rakauskas.
1933 metais kuopa pasirodė 

labai aktiviška ir surengė viso
kių pasilinksminimų, kurie bu
vo sekanti:

“Valentino šokis” — Vas. 14.
Metinis Talento Vakaras — 

Balandžio 16 d.
Metinė Tėvų Vakarienė — 

Gegužės 27 d.
Vasaros metu, Birželio ir Lie

pos mėn., surengė keletą pasek
mingų išvažiavimų.

“Nomination šokis” — Spa
lių 3 d.

.“Hallowe’en” šokis — Spa
lių 31 d.

Teatras ir balius — Lapkri
čio 5 d.

Prie šių paminėtų, dar prisi
dėjo visokių smulkių vakarėlių 
su įvairiu pasilinksminimu, kas 
padidino kuopos iždą.

Vasario mėnesį buvo nutarta 
laikyti naujų narių vajus, ir 
iki Gegužės mėnesio į kuopą 
sutraukta 73 nauji nariai.

Kovo 5 d. visa kuopa priėjo 
prie Šv. Komunijos, švenčiant 
šv. Kazimiero dieną, kuris ži
nomas kaipo Lietuvos patronas.

Balandžio mėn. iš 25-tos kuo
pos pasitraukė apie 20 narių ir 
sutvėrė savo klubą. Tą mėnesį 
p-lė A. Cherniutė paėmė Ra
kauskaitės vietą kaipo kuopos 
protokolų raštininko.

Liepos mėn. vyčiai susitarė 
vartoti Anglų kalbą savo mi
linguose. Nors daugelis manė 
kad jaunimas visai ištautęs, 
visgi pasirodė kad jaunimas 
iar geriau galėjo Lietuviškai 
susikalbėti. Tie kurie atsilan- 
cė į kuopos vaidinimą Lapk. 5 
1. (“Viskas del Tėvynės” ir 
'Karališkas Bambadieras”) ge- 
•ai pamatė kad tie jaunieji kū
ne niekados Lietuviškai nevai- 
bino, aiškiai buvo išmokę ir 
mažiai Lietuviškai atliko savo 

roles.
Taipgi šymet Vyčiai pasitar

navo keetoje šermenų. Rugp. 
mėnesį mirė Kazys Rasnataus- 
kas, kuris per ilgą laiką buvo 
Vytis. Taipgi mirė daugelio 
musų narių motinėlių, tėvelių.

Rugpjūčio mėnesį kuopa pa
siuntė penkis delegatus į Vy
čių 21-mą seimą Chicagoje. 
Musų kuopos narys Marcelinas 
Žitkus šiuo laiku buvo nomi-

Pirm. — Alvina Salasevičiutė,
Vice-p. — Vincas Geniunas, 
Prot. rašt. — Marijona Zup

kiutė,
Finansų rašt. — Agnė Kive

riutė,
Padėjėja — Anelė Grigalevi

čiutė,
Ižd. — Marcelinas Žitkus,
Pagelb. — Petras Luiza, 
Tvarkdariai: Petronėlė Sal

kauskaitė, Jonas Kazlauskas.
Nauja valdyba ir visa kuopa 

kviečia visus jaunuolius atsi
lankyti kurie nori prisirašyti 
prie šios draugijos.

Alvina Salasevičiutė.

LIET. REPUBLIKONŲ Klu
bas turėjo smagų balių Lietu
vių salėje šeštedienįo vakare, 
Gruodžio 30 d. Buvo pusėtinai 
publikos.

KITAS VAKARAS. Gruodžio 
31 d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje Amžino Rožančiaus Drau
gija surengė juokų vakarą ir 
šokius. Publikos atsilankė vi
dutiniškai.

J IET. VYČIŲ 25 KP. ŠO
KIAI. Sausio 1 d. Lietuvių sa
lėje įvyko Lietuvos Vyčių 25-os 
kuopos balius surengtas jauni
mui. Atsilankė apie pora šim
tų jaunųjų pasišokti. Grojo 
Juozo Luizos orkestras.

MIRĖ. Gruodžio 22 d. mirė 
Vincentas Račkus, 51 m. amž.. 
nuo 1411 E. 59 St. Palaidotas 
Gruodžio 26 d. iš Šv. Jurgio pa
rapijos. Paliko nubudime mo
teris, sūnūs ir duktė, sena mo
tina ir dvi seserys, Marė Keru- 
tienė ir Magdė Adomaitienė. 
Visi gyvena Clevelande. Velio
nis iš Lietuvos paėjo iš Vilka
viškio parapijos, Didvyžių kai
mo. Clevelande pragyveno 26 
metus.

Išreiškiu širdingą padėką vi
siems kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse. Taipgi ačiū 
klebonui Kun. Vilkutaičiui ir 
graborei A. Jakubauskienei.

Magdė Adomaitienė.

PAGERBIMO VAKARĖLIS. 
Pastarose dienose buvo sureng
ta pagerbimo vakarėlis Adomui 
Padegimui jų pačių namuose. 
Adomas Padegimas yra daug 
pasidarbavęs savo kolonijoje 
draugijiniame ir bendrai Lietu
vių gyvenime. Jeigu surinktu
me jo visokius raštus Lietuviš
kuose laikraščiuose, straipsnius, 
korespondencijas, polemiką ii' 
kritiką susidarytų keletas to
mų. O kiek pašvęsta laiko va
dovaujant ir darbuojantis drau
gijose, kuriose jis daugiausia 
sekretoriavo. Už tai jo draugai 
surengė jam pagerbimo vakarą, 
kuriame išreiškė jam gausingų 
linkėjimų. K. š.

PARKŲ DIREKTORIŲ nau
jas miesto mayoras Davis irg’ 
pasirinko Lenką, Augustą J. 
Kurdziel. Lenkas ta vietą lai
kė ir prie mayoro Millerio.

Kurdziel yra laikraštininkas, 
vienas iš leidėjų “Wiadomosci 
Codzienne”. Jis yra tik 32 me
tų amžiaus, Clevelande gimęs 
ir čia mokslus ėjęs.

MIRTYS CLEVELANDE.
1933 metais Clevelande nuo 

visokių priežasčių mirė 9111 
asmenų.. 1932 m. mirė 9818.

1933 metais buvo žemiausias 
iš visų laikų Clevelando gyven
tojų mirimo skaičius.

Mirčių pernai išpuolė 9.7 nuo 
1,000 gyventoiu. 1932 m. — 
10.6 nuo 1,000; 1931 — 11.0 
nuo 1,000.

KAS RENGIAMA
Mot. Sąj.. 36-ta kuopa turės 

“card party” Sausio 6 d., nuo 
7 vai. vakare, Kundrotų na
muose, 1035 E. 140 St. Prašo
me visus atsilankyti. Kom.

—Sausio 6 d. Lietuvių salė
je- Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos 
vakaruškos.

-—Sausio 7—Let. Demokratų 
Klubo balius Lietuvių salėje, 
pradžia 7:30 vak.

—Sausio 14-—Lietuvių salėje 
5 vai. vakare V. Greičius stato 
Miko Petrausko operą “Birute”.

—Sausio 21—Namų savinin
kų sąjungos koncertas ir balius 
Lietuvių salėje.

motas Vyčių centro vice pir
mininku.

Per visą 1933 metą daugiau
sia darbavosi Vyčių labui se
kanti kuopos nariai:

Iš vyrų, Albertas Vilkaitis, 
kuris daugiausia narių prira
šė į kuopą', ir pasitarnavo viso
kiais scenos dalykais ir laike 
surengtų vakarėlių.

Vincas Geniunas, labai darb- 
■h’s naujas narys.

Petras Luiza, Jonas Kazlaus
kas, Adomas Sušinskas.

iš merginų darbavosi dau
giausia: Anelė Grigalcvičiutė, 
Marijona Zupkiutė, Cecilia žit- 
kiutė, Stase Kiveriutė, Pranė 
Kančiutė, Stasė Srflkauskaitė,

1 na Palubinskaitė.
Scenoje daugiausia pasirodė 

šie: Anelė Grigalevičiutė, Sta
sė Salkauskaitė, Elzbieta Lu
koševičiutė, Stasė Kiveriutė, Do
micėlė Salasevičiutė, Agnė Ki
veriutė, Ida Kazlauskaitė, Ma
tilda Sušinskaitė, Jonas Kazlau
skas, Petras Luiza, Vytautas 
Žitkus, Jurgis Lukoševičius, Al
bertas Vilkaitis, Adomas Su
šinskas.

Prie muzikos daugiausia pa
sitarnavo: Juozas Luiza, Domi
cėlė Salasevičiutė, Anelė Kava
liauskienė, Pranė Kančiutė, Ce
cilia Žitkiutė, Evelyn Vitkiutė, 
Elzbieta Lukoševičiutė.

Šiuomi tarpu Liet. Vyčiu 25- 
toje kuopoje rankasi 60 pilnų 
narių.

Nauja 1934 metų valdyba ku
ri ateinančiame susirinkime už
ims savo vietą, susideda iš šių:

PIRMIAU IR DABAR. Jau 
prasideda geri laikai, kuriuos 
žadėjo prieš rinkimus naujas 
miesto mayoras Davis.

Miesto auditorijos ir stadiu- 
mo prižiūrėtojams prie Millerio 
' mėnesį mokėdavo $4,427 ir jų 
buvo užlaikoma 127. Dabar 
prie Davis jų paimta net 366 ir 
už Gruodžio mėnesį algomis iš
mokėta $11,392.

PRIE ERIE EŽERO pradėta 
darbas įrengimui naujo miesto 
įercdromo. Ta orlaiviams sto
ic, rengiama prie East 9-tos 

gatvės. Miestas pasinaudoja 
civilių darbų administracijos 
darbininkais, kuriems už darbą 
moka federalė valdžia.

PARSIDUODA
Gera valgykla, su visais įtaisy- 

,iais. Geroj Lietuviškoj kolonijoj. 
Biznis gerai išdirbtas nuo 1925 me
tų. Kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj. (4)

6603 WADE PARK AVE.

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.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

“Dirvos” surengtas senų Cle
velando Lietuvių gyventojų pa
gerbimo koncertas ir naujų me
tų sutikimo vakaras tapo visų 
to vakaro dalyvių, paprastų 
įmonėlių ir inteligentų, pava
dintas Istorišku Nuotikiu, ir iš
tikro tas Vakaras padarė nau
ją epochą Clevelando Lietuvių 
gyvenime. Tas vakaras lieka 
atmintyje visiems seneliams ku
rie buvo pagerbti, jų vaikams 
ir jų vaikų vaikams, - nes daly
vavo nekuriu t..
ketvirta' gentkartė.

'Ypatingas ir įspūdingas buvo 
tas vakaras, nes paskutinę se
nų metų dieną, paskutinėse to 
meto valandose, “Dirvos” su
rengtame senelių pagerbime 
scenoje sėdėjo apie trys desėt- 
kai vyrų ir moterų, o paskui, 
kada atėjo 12 valanda nakties, 
kada atėjo Naujas Metas, toje 
pačioje scenoje jauni vaikučiai 
užėmė vietas ir atvaizdino seno 
meto palydėjimą ir naujojo su
tikimą.

PIRMA VAKARO DALIS
Kaip buvo tikėtasi, apie 6 va

landą vakaro, publikos užsigru- 
do pilna salė ir dar vis daugiau 
rinkosi, nes visada yra tokių 
kurie pavėluoja. Salė pagaliau 
tapo užgrūsta ir daugelis vėlai 
atėję veržėsi' j vidų už užėmė 
paskutinį coli tuščios vietos.

Pirm pradedant programą, 
visi seneliai garbės svečiai bu
vo scenoje nufotografuoti, tą 
darbą puikiai atliko energingas 
ir kantrus fotografas A. J. Na- 
unčikas, kuris taipgi išdirba 
klišas ir pasižadėjo iš tos foto
grafijos visų senelių klišą pa
daryti “Dirvai”. (Fotografijos 
bus gaunamos “Dirvoje”).

Po nufotografavimo, seneliai 
buvo susodinti pirmutinėse ei
lėse ir smagiai išklausė koncer
to, kurį patiekė vietos ir iš ki
tų miestų jaunimas.

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
PIONIERIAI

Sekanti buvo “Dirvos” sve
čiais, kaipo seniausi Clevelando 
gyventojai arba seniausi amžiu
mi Lietuviai:

40 arba daugiau metų 
Clevelande šie:

N. F. Martišauskas 
Jurgis Montvila 
Matilda Vitkauskienė 
Mikolas Sacevičius 
Teofilė Sacevičienė 
Marijona Juškienė 
Alena Sito-Sacevičiutė 
L. P. Baltrukonis 
Jonas Traškauskas 
Elvira Jakubauskienė 
Viktorija Malskienė 
Jonas židžiunas 
Juozas Grebliunas 
Povilas Dromantas 
šitie asmenys tai yra 

lando Lietuvių kolonijos 
riai, i 
darbų patriarkai, nes 
viskas tas ką mes čia turime, 
kad ir be jų vėlesnio prisidėji
mo sukurta, gavo pradžią iš jų, 
jų čia atvažiavimas atkvietė ki
tus ir kitus ir taip musų gyve
nimas ėjo pirmyn, kilo, koloni
ja augo iki pasiekė virš 15,000 
Lietuvių.

Nekurie iš viršuje paduotų 
yra atvažiavę visai jauni vaiki
nai, kiti ypač moteriškos, at
važiavę su tėvais dar būdamos 
rąžos mergaitės.

70 arba daugiau metų 
amžiaus

(Neišbuvę 40 m. <
Juozas Skodis 
Kazys Pašaveckas 
Katrė Gricienė 
Antanas Pranaitis 
Petronėlė Rudaitienė 
Elzbieta Branaitienė 
Adomas Paslauskas 
Kazimiera Skodienė 
Mikolas Kubilius 
Motiejus Jasulaitis 
Pranė Pašaveckienė

statyti po vieną, pasakant net 
kuris iš kur iš Lietuvos paeina.

Tuo tarpu p-lė Lukoševičiutė 
padalino kiekvienam po raudo
ną rožę.

Iš dabar gyvų esančių anks
tyviausias Lietuvis ateivis yra 
Nikodemas 
Pervaznikų kaimo, 
Sudargu p., Suvalkijos.
mė Gegužės 22 d., 1864 m., tai
gi yra jau 69 m. amžiaus. Į 
Ameriką atvažiavo Geg. 16 d., 

tų senelių net j 1884 m., o į Clevelandą pribu- 
: vo Rugs. 28 d., 1885 m.

Pats pirmutinis Lietuvis at
eivis, kurį visi dabartiniai pri- 
pažysta tokiu, buvo Romanas 
Frimanas, kuris mirė 1932 m.

Frimano pavardė Vokiška, 
nes jo tėvai per Lenkmetį iš
bėgo į Vokietiją ir ten apsigy
veno, bet kada Vokiečiai vijo 
Rusijos piliečius laukan tada 
jie išvažiavo į Ameriką. Jisai 
čia dalyvavo ir dirbo su Lietu
viais, taigi buvo Lietuvis.

N. F. Martišauskas parašė 
“Dirvai” savo atsiminimus iš 
savo pergyvenimų Clevelande 
ir jie pradės eiti per “Dirvą” 
pradedant su kita savaite.

Pirmą dovaną kaipo ilgiausia 
Clevelande išgyvenęs laimi N. 
F. Martišauskas.

Iš seniausių amžiumi pirmą 
dovaną laimi Juozas Skodis. Jis 
paeina iš Raguvos, Panevėžio 
ap., Clevelande išbuvęs arti 30 
metų.

Šiedu gauna po $2.50 auksu.
Visi “Dirvos” svečiai seneliai 

ir pionieriai gauna metams do
vanų “Dirvą”, kurie dar nepre
numeruoja ir kurie norės.

VAKARIENĖ
Po programo, visi jie buvo 

nuvesti į apatinę salę, kur šei
mininkės laukė jų su skaniai 
paruošta vakariene. Prie ilgo 
stalo susėdo jie visi ir čia per 
valandą suvirš valgydanji tarp 
savęs kalbėjosi, gavę progą ši
taip susieiti į krūvą po daugy
bės metų.

Kaip scenoje taip ir laike va
karienės nekurie pakalbėjo po 
keletą žodžių. Scenoje ilgesnę 
kalbą pasakė L. P. Baltruko- 
nis, N. F. Martišauskas, Kazi
miera Skodienė, kiti tik pasa
kė po kelis žodžius, o kiti visi 
tik atsistojo laike perstatymo.

BENDRAS ĮSPŪDIS
Giliaus mąstantis žmogus, 

žiūrėdamas į tuos musų senus 
patriarkus, kaip Dr. J. Kamesis 
juos pavadino, gavo gilų, grau
dinantį įspūdį, nes tai yra tie 
musų pirmtakunai kurie daug 
nudirbo ankstyvesnėse dienose, 
dabar jau negali darbuotis (iš
skyrus keleto kurie darbuojasi 
po senovei). Bet jie iki šiol 
buvo visų užmiršti, niekas jų 
nematė, nežinojo, išskyrus jų 
artimų draugų ir giminių. Jie 
vienas po kito butų ir apleidę 
mus užmiršti, bet štai “Dir
vos” leidėjai sumanė surengti 
jiems pagerbimą, ir kaipo to
kį sumanymą įvertino ir musų 

pionieriai ir Cleve- 
taip gausiai 
pamatyti ir

to 
fo-
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Julius Vitkauskas 71 m.
Povilas Cegelskis 70 m.
Kiek šie dalyvavusieji išsi

pasakojo tai iš pirmutinių at
eivių kurie dabar dar yra gy
vi, nedalyvavo gal tik vienas. 
Iš senų amžiumi radosi dau
giau, bet kadangi neatsišaukė 
tai nežinome kiek dar jų yra.

Šis pagerbimas daryta griež
tai bepartiviškas, nei vieno ne
klausta ar jis katalikas ar bol
ševikas ar koks kitoks, ir ar 
skaito “Dirvą”, todėl musų se
nuolių pionierių atstovybė buvo 
pilna.

Kuomet pasibaigė muzikalis 
programas, visi seneliai buvo 
pakviesti ant estrados ir per-

F. Martišauskas, i;
Kidulių v.

Jis gi

KONCERTO PROGRAMAS
Dabar gryšime prie paties 

koncerto.
Programas prasidėjo po 

kai buvo užbaigta senuolių 
tografavimas.

Vakarą vadovavo Jonas
rus ii- trumpai senelių reikale 
kalbėjo “Dirvos” redaktorius, 
kuris programo pabaigoje per
statė tuos svečius publikai.

Programą išpildė šie: Vieš
nia iš Youngstowno, Rožė Lu
koševičiutė, Akroniečiai broliai 
Holišiai, vietiniai: broliai Lui- 
zai, sesutės Salasevičiutės, Ade- 
lade Miliauskaitė ir su ja duetą 
dainavo p-lė Adelė šukviečiutė, 
iš Duryea, Pa., kuri pas pp. Mi
liauskus viešėjo. Prie to buvo 
dar Jonas Drasutis, na o prie 
visų dar Trys Grybai, komedi- 
jantai. Petro Luizos išauginti: 
Pats Petras išaugo į Lepšę, Jo
nas Kazlauskas — Kuzbezda- 
lis, o Jurgis Lukas — Baravy
kas. šie Trys Grybai tai nau
jenybė ir sumanumas musų 
jaunuolių.

Visos ir visi kas programo iš
pildyme dalyvavo yra čia augęs 
jaunimas, su naujais 'sumany
mais, su gražiomis dainomis, ir 
visais jais publika’ buvo paten
kinta.

Reikia dar paminėti Alvina 
ir Domicėlė- Salasevičiutės, ku- 
riodvi programo pabaigoje su
vaidino senelį ir senelę; Domi
cėlė pasirengė į vyrą ir abi prie 
piano sudainavo seneliams skir
tas daineles, kas labai pritiko 
tokiam vakarui kur buvo pasi
skirta pagerbti musų senuo
lius.

Imant šį programą išpildžiu
si suaugusį jaunimą, reikia pa
sakyti kad šiame didžiajame is
toriniame vakare programas 
buvo išpildytas trijų gentkar- 
čių: pirmiausia, senuoliai, pas
kui, suaugę jaunuoliai, o paga
liau, maži vaikai, kurie atliko 
pasitikimą naujo meto.

kiti kostiumu aprėdytas. Mė
nesiai netrukus Seną Metą nu
veja nuo scenos, ir tuoj užeina 
Naujas Metas, mažas kūdikis 
(Robertas Myhling).

Pagaliau, po visų ceremonijų, 
Gruodis (Kalėdų Diedukas) pa
dalina iš savo maišo kitiems 
mėnesiams dovanų — po mai
šelį confetti ir ant publikos gal
vų iš scenos pasipila konfetti 
visame savo margume ir gražu
me. Dar vėl suskamba varpai 
ir po to prasideda šokiai.

Mėnesius vaizdavo šie vaiku
čiai ir mergaitės: Albertas Ja
rus, Fiances Pongonis, Wanita 
Karužaitė, Alycemae DeRigh- 
ter, Frances Polteraitė, Alber
tas Mikelonis, Jonas Polteris, 
Florence Yurgelas, Jonas Myh
ling, Ralph Mockus, Virginia 
ir Mikas.

Publika palengva ima skirs
tytis namon, tarp savęs dalin
damas! viso vakaro įspūdžiais, 
visi pilniausia patenkinti, nes 
ištikro dar niekad Lietuvių sa
lėje tokio įvairaus ir įspūdingo 
programo nebuvo.

Vieniems išsivaikščiojus kiti 
dar liko ir turėdami daugiau 
vietos šokti linksminosi iki 3 
valandai ryto.

“DIRVOS” PADĖKA
Šitoks publikos atkreipimas 

atidos į “Dirvos” parengimą, 
įvertinimas jos pastangų ver
čia “Dirvos” leidėjus padėkoti 
visiems iš gilumos širdiems ir 
žiūrėti ateityje ką nors vėl tik
rai gero ir vertingo padaryti.

Toliau, labai dėkojame tiems 
senuoliams kurie priėmė musų 
kvietimą ir atsilankė.

Ačiū jaunimui už sudarymą 
tokio gražaus programo, ir pa
galiau ačiū vaikučiams ir mer
gaitėms ir jų tėvams už prisi
dėjimą prie surengimo tokio 
įspūdingo naujų metų sutikimo.

Negana to, dar reikia padė
koti už pagalbą tą 'vakarą se
kantiems kurie prisidėjo su pa
sidarbavimu: Moterims kurios 
darbavosi prie valgių ir aptar
navo “Dirvos” svečius-pionie- 
rius: D. Jarienei, E. Petrąitie- 
nei, O. Pongonienei, Iz. Yurge- 
lienei, p. Polterienei, M. Verbi- 
lienei.

Dirbusiems prie 
biznio vedimo: J. Gelžiniui, J. 
Apanaičiui, J. Verbilai, F. Mar
kui, J. Krunkaičiui, M. Karpuš- 
kai; A. Pongoniui, K. Taraške
vičiui, Helen Jarus, Agotai Gri
gienei, Elenai Grigiutei ir So
fijai Gelžiunaitei.

PADĖKA BIZNIERIAMS
Senuolių vakarienei surengti 

viena,1 prisidėjo su maistu ir kitomis 
namon po reikmenimis šie musų draugai 

, bet dar .biznieriai: Juozas Blaškevičius, 
daugiau ateidinejo, o antra,j V. Andersonas ir Tulauskas, P. 
seno/ meto pabaigai artinantis. Kubilius ir dar vienas-kitas. 
visi sugužėjo į didžiąją salę pa-1 Pyragus padovanojo: O. Peč- 
^;>ivn+; t-nc iniinn Lnc Saleje 1 Raitienė, D. Jarienė, Frances 

a.r.kus Zinkevičiūtė.

VALIO 193! METAS!
Po programo prasidėjo šokiai, 

grojant Juozo Luizos orkestrui, 
kuris visą vakarą drožė tik 
tuviškus šokius. Publika 
bačkoj susigrudus šoko-užė 
tik norėjo, ir linksminosi, 
norėjo salės sienas pastumti 
tolyn kad daugiau vietos butų. 
Bet matyt visi gražiai išsiteko, 
nes netruko draugiškumo, ne
buvo jokių nesusipratimų.

Kada artėjo 12 valanda nak
ties, publika jautė kad dar kas I 
nors turi dėtis. Taigi, viena,' 
publika nesiskirstė i 
pirmesnio programo,

Iz. Yurge-

Lie- 
lyg 

kiek 
Visi

viso kito

žiūrėti kas toliau bus. ; 
žmonių stovėjo kaip tankus 
miškas.

Staiga salėje pasidarė tamsu. 
Per visus nuaidėjo nuostaba.

Tuoj pasigirdo garsaus varpo 
skambėjimas. Išmušė 12 kar
tų... . Senojo meto nėra. ... 
Užstojo Naujas! Dabar pasi
pylė skambėjimas keleto varpų 
— tai sutikimas, sveikinimas 
naujo meto. Scenoje pasirodo 
šviesa (prožektorinė), iš vir
šaus nusileidžia “1934” skaitli
nė. Varpai vis skamba.

Varpams nutilus prasideda 
gražus aktas be žodžių: Onos 
Kaupienės paruoštas vaikučių 
ir mergaičių — Dvylikos Mė
nesių — baletas. Scenoje tuo 
tarpu pasirodo Senelis, senas 
metas (Petras Luiza), po vieną 
išeina, jį apsuka Dvylika Mėne
sių, kiekvienas gražiai ir kito-

SVEIKINIMO TELEGRA
MAS

Buvęs Clevelandietis veikė
jas Alekas Banys ir Albina Yu- 
cius prisiuntė iš Pittsburgh© 
sekantį telegramą su linkėji
mais:

“Laimingų naujų metų. Lai 
gyvuoja vienybė ir broliška 
meilė tarp musų Lietuvių esan
čių toli nuo tėvynės, dalyvau- 
jančių šiame susirinkime.”

i¥i

seneliai ir 
lando visuomenė, 
susirinkdama jų 
pažinti.

“DIRVA” IR
“Dirva” tankiai 

ateivius už jų netvarkius poli
tikavimus ir maišymą Clevelan
do Lietuvių gražaus gyvenimo.

Bet šiuomi visuomenei pri
minsiu kad tie pabarimai taiko
ma ne šiems ir kitiems sene
liams ir pionieriams, kurie an
ksti čia suvažiavę vienybėje 
dirbo ir daug paliko nuveikta. 
‘‘Dirvos” pabrimai taikoma vė
lesnių laikų ateiviams politikier 
riams kurie savo 
mėgimu ergelių, 
net žmoniškumo, 
nierių sukurtus 
musų vienybę ir 
tiems kurie nori 
musu tautos kultūros darbus, jįn»i i iiiiiiniiiiiEįiiiii nu u;i!ii :n nmnui u n uiiiiiiiimmiiiiiiiiiiii i miiiiiiiiiiiiiiiHiF

SENIEJI 
pabara musų

netvarka ir 
kartais stoka 
ardo anų pio- 
darbus, ardo 
kliudo dirbti 
dirbti rimtus

o ROSEDALE pi 
Dry Cleaning Co.:

C. F. PETRAITIS, Prop. ..
6702 Superior Ave.,6 <•
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> WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue |
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok £
i musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems H
; lyprus, be tsižvelgimo į kaštus. =

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mir E 
■ derniškas.

TIEnderson 9292

no iš seniausių Clevelando Lietuviu gyventojų, N. F. MARTIŠAUSKO, 
APRAŠYMĄ JO ATSIMINIMŲ IŠ CLEVELANDO PRAEITIES IR IŠ 
LIETUVIŲ KOLONIJOS KŪRIMOSI IR AUGIMO ŠIAME MIESTE, šis

EKSTRA!
Pradedant su nr. 2-ru 1934 metų “Dilboje” pradėsime talpinti vie

aprašymas tęsis keletą mėnesių, todėl visi sekite ir skaitykite “Dirvą”. 
Kurie dar neskaitot — išsirašykit dabar kad nepraleistumet nei vieno 

numerio nepaskaitę šio įdomaus istoriško aprašymo.
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