
“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

Published every Friday in Cleveland hy the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered at Second-Class matter December 
6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of March 3, 1879. The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

“DIRVA” (THE FIELD)
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst, 
Išleidžia Penktadieniais Clcvelande

Ohio Lietuvių Spaudos B-v ė
Metinė Prenumerata: t

Suvienytose Valstijose ........................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje .......................  2.00
Lietuvoje ir kitose šalyse ...................   3.00'

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Nn 5? ” CLEVELAND OHIO PENKTADIENIS, GRUODŽIO-DEC. 21, 1936 KAINA 5c.21st YEAR (21-mi Metai)ĮSU. ...... - Į ........ Ill ■ II.MMIM.I.I.I_IMIIĮjMraMĮ1Į?IM..IM .IM I I! 111 ■ M—gOM—Mg I ■—

Vokietijai Ateina
Duonos Badas

DARBAI
IR DARBININKU ŽINIOS

UOSTU DARBININKU 
STREIKO EIGA

San Francisco. — Strei
kuojanti vakarinio pajūrio 
uostų darbininkai, 40,000 
vyrų skaičiuje, pertvarkė 
savo streiką taip kaip . dar 
niekad streiko laiku nėra 
buvę. Streikeriai iš savo 
tarpo pasiskyrė sau polici
ją, niekas nekelia riaušių, 
neįvyksta muštynių, areš
tų. Tuo tarpu laivų judėji
mas sulaikytas, bizniai kas
dien neša milijonus nuos
tolių negaudami produktų. 
Streikeriai ir laivų savinin
kai vieni kitus kritikuoja 
kalbomis per radio, arba 
kalbėtojai iš tų ir tų pusės 
lanko viešus susirinkimus 
ir daro pranešimus apie 
streiko eigą.

Trnkdo automobilių - įki 
bus. Detroit. — Streikas 
keletoje automobilių dalių 
dirbtuvių žymiai trukdo 
automobiliu darbus, I kurie 
šiuo laiku pradėjo smar
kiai eiti ir pasiekia gamy
bą po 120,000 auto ir tre
kų i savaitę.

Jei dalių išdirbimas ne
susitvarkys turės sustoti 
daugelis automobilių dar
bų, bent laikinai.

Eksportuoja lėktuvus. Iš 
Suv. Valstijų žymiai pakilo 
eksportavimas lėktuvu — 
per pirmus 10 mėnesių šy- 
met.išvežta jų už $18,271,- 
000, arba dusyk tiek negu 
1935 metais tuo pat laiku.

Užmušta 151 darbinin
kų. Indijoje, netoli Kal- 
kuttos, angliakasyklos eks
plozijoje užmušta apie 150 
darbininkų, kaip sako pra
nešimas gautas Londone.

ŪKININKŲ SUKILIMAS 
KUBOJE

Havana. — Gruodžio 19 
d. į Kubos sostinę atmar- 
šavo apie 60,000 ūkininkų, 
vadovaujami Pulk. Fulgen
cio Batista, reikalaudami 
vyriausybę priimti cukraus 
aptaksavimo bilių. Prezi
dentas Gomez, priešingas 
to biliaus įvedimui, pasiry
žęs atsistatydinti.

Tie cukraus taksai duo
tų Kubai gana pinigų už
laikymui kaimų mokyklų.

Po' Pulk. Batista vadovy
be jau atidaryta 700 ūkių 
srityse mokyklų, kuriose 
tvarką veda, karininkai. 
1937 metais Batista nori 
įsteigti dar .2,300 mokyk
lų-

Fordas dirbs ratams gu
rnus. Detroit. — Del nuo
latinių betvarkių ir strei
kų. A krono gumų dirbtu
vėse.- Ford . sako steigs ■ ša? 
vo dirbtuvę, gaminti auto? 
mobilių ratams gurnus..■ ■:'

Į BALANDŽIO I IŠSI
BAIGS GRUDAI

IR PINIGAI

Bėdinas. — Vokietija su
siduria akis i akį su rim
čiausia savo šių dienų gy
venime maisto stoka.

Taip jos aruodai išsibai
gė, kaip pinigais taip ir 
maistu, jog valdžios galvos 
pasijuto nežiną ką daryti. 
Apie Balandžio 1 dieną ti
kima Vokietija*’ pristigs 
maisto, ir valdžia nemato 
kur bus galima jo gauti.

Naziai šiose dienose su
varžė naudojimą riebalų ir 
sviesto, taip kad Vokiečiai 
tegalės sviesto ar kitų rie
balų gauti tik palaižyti.

Sviestui ir riebalams nu
sipirkti Įvedė korteles. Ka
da tų dalykų trūksta, tai 
jau ir kortelės negelbsti.

Dabar žinovai sako kad 
iki Balandžio 1 dienos iš
tuštės grudų aruodai. Ga
vimui grudų reikės kreip
tis i užsienius — bet ir čia 
kyla klausimas už ką pirks.

Vokietijos finansinė pa
dėtis taip susipynė kad iš 
jos ir išeiti sunku: jeigu 
bus bandoma išvengti šito 
krizio, šalis gali būti įstum
ta j kitą painiavą.

Vokietija suvaržė grudų 
importavimą nuo 605,000 
tonų pirmesnesnias metais 
iki 160,000 tonu 1935 me
tais. Taigi, Balandžio 1 d. 
ateinantį pavasarį grudų 
Vokiečiams pritruks duo
nai. Jeigu pirks gludus, 
išsibaigs visas turimas ka
pitalas, aukso rezervai.

Tuo tarpu Vokietijoj ka
ro reikmenų industrijos ei
na visu smarkumu. Visi 
bedarbiai priverstinai turi

ISPANIJOJE
KAIRIEJI MADRIDE NEDALAIKYS BE 

BE KITU PAGALBOS
Hendaye, Prancūzija. — 

Necenzuruoti pranešimai iš 
karo nualinto Madrido sa
ko kad miesto kairieji gy
nėjai persitikrinę jog jie 
neatlaikys jei nebus gauta 
rimta pagalba iš užrubežio.

Italijos ir Vokietijos su
teikimas pi ipažinimo Gen. 
Franco sukilėlių vyriausy
bei Ispanijoje sudavė mir
tiną smūgi Madrido gyni
mui, kaip tik tuo laiku ka
da kairieji tikėjęsi pradė
ti sukilėlius nugalėti, sako 
Madrido gynėjai.

Kaip tas necenzuruotas 
pranešimas sako, kairieji 
jau netiki kad viena Rusi
ja, kuri iki šiol stengėsi pa
drąsinti ir inspiruoti, ne
gali būti Madrido išgelbė
toją. ..........

Kairiųjų vyriausybė su
sivaidijo tarp savęs i socia
listai, .’ir sindikalistai taip 
vieni :prięš)kitus .sukilo kad'

KAS BUS KITAS PO
PIEŽIUS?

Vatikano Miestas. —Po
piežius Pijus, apimtas pa- 
raližiaus, matomai jau ne
pasitaisys. Nors jis atlie
ka tam tikras savo parei
gas, bet nuolat yra po gy
dytojų globa, ir net naktį 
prie jo sėdi daktarai. Jo 
kvėpavimas menkas, tan
kiai pritrūksta kvapo ir jis 
pradeda kankintis lovoje, 

j Popiežiaus valstybės rei- 
I kalus laikinai tvarko popie
žiaus sekretorius Kardino
las Pacelli. Jau tarp kar
dinolų ir kitų bažnyčios 
gaivų eina kalbos kas bus 
sekantis popiežius.

Yra nužiūrėta trys tin
kamiausi kandidatai, tarp 
jų ir pats Pacelli. bet sako
ma kad kiti kardinolai, jam 
užvydėdami, gali jį 'tisai 
nenominuoti.

ANGLIJA PERSERGSTI 
VOKIETIJĄ

Londonas. — Did. Brita
nijos vyriausybė, norėda
ma stipriau palaikyti Eu
ropos šalių neutralumą Is
panijos naminiam kare, sa
koma davė persergėjimą 
Vokietijai prieš siuntimą 
“savanoriu” kariauti Ispa
nijoje.

Vokiečiai sako sutiksią 
susilaikyt nuo siuntimo sa
vo vyrų į Ispaniją padėti 
sukilėliams jeigu kitos ša
lys nesiūs savo vyrų gelbė
ti kairiesiems.

Pasirodo kad Ispanijoje 
yra jau arti 60,000 kitų ša
lių vyrų abiejose pusėse, 
kurie jokiu budu nėra tik
ri savanoriai, kaip senes
niuose karuose būdavo.

Ispanijon suvežta Pran
cūzų, Rusu. Belgų, Lenkų. 
Čekų, Airių, Vokiečių iv 
Italų, kurie vieni kariauja 
su kairiaisiais, kiti su su
kilėliais. Jų yra tiek daug 
kad reikia net stebėtis ką 
patys Ispanai daro, juk tai 
yra jų karas.

dirbti amunicijos dirbtuvė
se. Tas parodo kad Vokie
čiai prie po tai rengiasi.

gali prieiti prie rimtų peš
tynių. Anarkistai visai ne
siskaito su valdžios ir ka
riuomenės galvomis.

Nežiūrint Madrido val
džios Įsakymų karo imti
nius laikyti kaip imtiniai 
turi būti laikomi, mažai 
kas žiuri ką anarkistai su 
imtiniais daro. Politiški 
kaliniai Madride šaudomi 
po 25 Į dieną; po 50 iki 75 
Valencijoje, ir po 30 iki 50 
Barcelonoj.

Raudonųjų pusėje nėra 
belaisvių stovyklų politiš
kiems kaliniams laikyti, — 
jie reikia valgydinti, sako 
kairieji, o kam maistą ka
liniams aikvoti, kada jo 
trūksta?

Anarkistų vadai net ne- 
pajiegia sutvarkyti savo 
pasekėjų: anarkistų vadas 
/Durrųti, sakoma, buvo nu
žudytas savo pačių žmo
nių.

ŽEMĖS DREBĖJIME 
ŽUVO 200 ŽMO

NIŲ
—k- ■■

San Salvador, Gruodžio 
21 d. — Vakar ištiko smar
kus žemės drebėjimas, ku
ris sugriovė visą San Vin
cente miestą, užmušdamas 
mažiausia 200 žmonių.

Kurie spėj$ ištrukti iš 
griuvėsių, bėko iš miesto 
Į visas puses, nešdamiesi iš 
namų ką pasigriebę.

Žemės drebėjimas paėjo 
nuo Santa Rita ugniakal- 
nio, esančio netoli to mie
što. Iš ugniakalnio pradė
jo sriuventi siera, kuri už
nuodijo geriamą vandenį.

Nukentėjusiems Į pagal
bą nusiskubino Raudonasis 
Kryžius.

Ė1 Salvador yra maža 
Cpntralinės Amerikos res
publika.

PRANCŪZIJOS ŪKI
NINKAI- STREI

KUOJA

Paryžius. -- Prancūzijo
je vėl kilo ūkininkų strei
kas, ir tam tikra dalis uki- 
nikų ir jų kurstytojų, ku
rie nori užblokuoti Pary
žių ir užkirsti kelią įveži
mui į miestai maisto, pra
dėjo grasinti kitiems ūki
ninkams susilaikyti nuo ve
žimo į Paryžių maisto pro
duktų.

Policija ir ir šiaip sar
gybiniai pastatyti keliuose 
žiūrėti kad vežančių jų nie
kas netrukdytų.

Šiame atsitikime riauši
ninkai yra fašistai, kurie 
kovoja prieš socialistinę 
Prancūzijos vyriausybę.

TOWNSEND BUS 
TEISIAMAS

Washington. —Senas Dr. 
Townsend, kuris prieš po
rą metų sugalvojo senavės 
pensijos planą, kuris duo
tų žmonėms po $200 į mė
nesį nieko nedirbant, ir iš 
to plano gerokai prisipini- 
gavo, laukia teismo. Jisai 
bus teisiamas už paniekini
mą teismo. Prieš kelis mė
nesius jis buvo pašauktas į 
Suv. Valstijų Atstovų Bu
to komisijos patyrinėjimą 
jo pinigavimosi, ir senukas 
atsisakydamas aiškintis iš 
tardymų posėdžio išėjo.

RIKSMAS RUSIJOJE
Maskva, Gr. 21. — Viso

je Rusijoje komunistai su
rengė protesto mitingus ir 
lermavo prieš Ispanijos fa
šistus del nuskandinimo 
vieno sovietų prekinio lai
vo, kuris i gabeno kairie
siems reikmenis.

Nuteista. Wise, Va. — 
Edith Maxwell, jauna mer
giotė, kuri pereitą žiemą 
užmušė savo tėvą kuomet 
jis apmušė ją už valkioji
mąsi naktimis, Gruodžio 17 
da. rasta kalta antro laip
snio žudystėje ir priteista 
20 metų kalėti.

Sugriuvo namas, šeši už
mušta. Philadelphia, Pa. 
Šiose dienose čia sugriuvo 
vienas gyvenamas namas. 
Names tiesiog nugriuvo į 
gatvę, šeši gyventojai už
mušta ir 17 sužeista.

REIKALAUJA GRĄ
ŽINT GEN. KAI-ŠEK

Nanking, Kinija. — Na
cionalinė Kinu vyriausybė, 
staiga pakeitus savo tak
tiką prieš Maršalą Liang, 
kuris suėmė vyriausi Kini
jos karo vadą, Gen. Kai- 
Šeką, įsakė savo baudžia
mąja .ekspediciją prieš su
kilėlį pradėti tuojau, jeigu 
Gen. Kai-Šek nebus paliuo- 
suotas.

Pereitą savaitę buvo pa
skelbta buk Gen. Kai-Šek 
jau sušaudytas, tačiau iš 
pagrobikų štabo patikrinta 
jog Kai-Šek yra gyvas.

Kiti sako kad Nankino 
valdžios puolimas Maršalo 
Liango gali Gen. Kai-Šeką 
pražudyti. Bet vėlesni pra
nešimai sako, krizis tarp 
tų susivaidijusių Kinų pu
sių gali baigtis taikiai.

PERŠOVĖ LAKŪNĄ
Seley, Anglija. — Čia su

laikyta Prancūzė lakūnė, 
Mme Schmeder, atskridus 
iš Paryžiaus. Paryžiuje ji 
buvo pasikėlus skraidyti 
su savo mylimuoju, kurį ji; 
iš užpakalio sėdėdava pa
šovė, bet nenušovė. Jis ne
žinodamas kas atsitiko, ti
kėdamas kad kas su lėktu
vu darosi, nusileido ir išli
po iš lėktuvo. Tada ta mo
teris paleido lėktuvą ir iš
skrido į Londoną. Ji yra 
žmona seno Prancūzo tur
tuolio. Prancūzijos polici
ja telefonavo Anglijos po
licijai kada patyrė apie jos 
šovimą to jauno vaikino ir 
pabėgimą.

NUSIŽUDĖ Iš LĖKTUVO 
San Antonio, Tex.—Jau

nas 25 m. amžiaus vyriš
kis užsimokėjo lakūnui $3 
kad pavažinėtų jį ore. Pa
sirinko atvirą lėktuvą. Iš
kilus iki 3,500 pėdų, tas vy
riškis staiga iš lėktuvo iš
šoko ir nukrisdamas ant 
gyvenamo namo užsimušė.

300 VIENOJ DUOBĖJ
Prie Navalcarnero įvyko 

smarkus mušis už tą kai
mą ir dvarą. Mūšyje suki
lėliai išmušė virš tūkstan
čio vyrų. Dauguma, sako, 
buvo Prancūzai. Kapinėse 
vienoje duobėje palaidota 
300 kairiųjų, užmuštų prie 
dvaro rūmų. Aplinkiniai 
kalneliai visi nukloti lavo 
kalnai liko nukloti lavo
nais.

ROSE VELT. LANDON 
PASIMATĖ

Washington. — Gruodžio 
21 d. Prezidentą Roosevel- 
tą atlankė buvęs jo prieši
ninkas kandidatas Landon. 
Jie susitiko Baltajam Na
me ir pasikalbėjo valandą 
laiko. Ar jiedu kalbėjo ką 
svarbaus laikraščių atsto
vai negavo patirti. Lan
don išėjęs iš prezidento sa
kė reporteriams jog jiedu 
tik pasijuokavę, pakalbėję 
apie vaikus, prezidento ke
lionę į Pietų Ameriką, ir 
apie žuvavimą.

Sekančią dieną Gridiron 
Klubas surengė priėmimą 
prezidentui ir visiems bu
vusiems prežidento kandi
datams. Jų pajuokinimui 
atvaidino ,t, politišką kome
diją. Dalyvavo komunistų 
ir socialistu buvę kandida- 

1 tai.
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Puikus nauji Vytauto Didžiojo Muzejaus Rūmai Kau- ; 
no. Juose telpa Karo Muzejus ir Meno Muzejus. Tsb. j

LIETUVOS DARBININKŲ
KULTUR1NIS GYVENIMAS

Kaunas. — Pastaru laiku, 
Lietuvoje rūpinantis visu gy
ventojų sluogsnių gerove, daug 
dėmesio kreipiama ir j darbo 
žmonių ūkiškus bei kulturinius 
reikalus. Lietuvos darbinin
kams jungti ir jų reikalais rū
pintis yra Įsteigti Darbo Rū
mai, kurie taip pat sudaro pa
grindą darbininkų kultūriniam 
auklėjimui bei švietimui.

Dabar vykdomas darbininkų 
kulturinimosi programas yra 
toks. Pirmiausia steigiama 
Liaudies universitetai, kurie 
turi pradini, bendro lavinimo 
kursą, amatų kursus ir aukš
tesni švietimąsi. Tai sudaro 
pagrindą pasiruošti gererniais 
Įvairių sričių specialistais, pa
tobulinti savo amato žinias ir 
pakelti bendrą darbininku kul
tūrini lygmenį. Toliau, d 'inos, 
meno, muzikos sritis ir larbi- 
ninkų teatras, šios sritys ap
ima chorų ir orkestrų organi
zavimą ir vaidybos mėgėjų 
kuopeles.

Kultūrinis darbininkų gyve
nimas reiškiasi per kultūros 
klubus, kurių kiekvienas sten
giasi apimti aukščiau paminė
tas darbo sritis. Dabai- jau 
veikia 11 tokių klubų. Mano
ma kad šiais metais jų skai
čius dar gerokai padidės.

Kultūros klubai turi gerus 
radio aparatus, skaityklas ir 
bibliotekas, šiuo metu biblio
tekos turi dar tik apie 7,000 
knygų, kurias pirmoje eilėje 
sudaro amatų ir mokslo vei
kalai. Knygų skaitymas yra 
toks didelis kad skaitykloje 
visai neguli, jos visada esti 
pas skaitytojus. Skaityklos 
aprūpinamos laikraščiais, žur
nalais ir kultūringų pramogų 
priemonėmis. Išviso darbinin
kų kultūros klubus per menesį 
aplanko apie 25,000 žmonių. Į 
darbininkų bendro lavinimosi 
kursus, arba liaudies universi
tetus jau yra Įsirašę apie du 
tūkstančiai klausytojų.

Kiekvienas nešališkas stebė
tojas aiškiai mato kad per 
trumpą laiką darbininkų kul
tūrinis ūgis žymiai pašoko. Jei 
pirmiau darbininkai atliekamą 
laiką leisdavo smuklėse ar pa
našiose vietose tai dabar ji 
praleidžia savo skaityklose, 
kursuose, sporto pratimuose ir

meno sričių darbuose. Darbi
ninkų kultūriniame gyvenime 
ryškiai pastebimas persilauži
mas. Jie po darbo be jokias 
prievartos ir atlyginimo sku
ba į chorų j-ynetiei-i-is, arba pa
skaitas. ir labai retai pasitai
ko kad be rimtos prięžastids 
kuris nors neatvyktų. Del to 
ir darbininkų gyvenimas nuo
lat darosi šviesesnis ir geres
nis. Dabininkai dabar aiškiai 
pradeda suprasti kad jie yni 
lygiateisiai visuomenes nariai, 
todėl per savo klubus organi
zuotai ruošia Tautos švenčiu 
ir žymesnių įvykių minėjimus. 
Tuo budu patys darbininkai iš 
savo tarpo išskiria gabesnius 
žmones ir ruošia dvasiniai sti
presnius asmenis, kurie atei
tyje galės daug ir naudingo 
darbo nuveikti. Tš'b-

RUPNASI PASTOVIA 
PAGALBA NUKEN

TĖJUSIEMS NUO 
GAMTOS

Kaunas. — Beveik kiekvie
nais metais Lietuvos ūkinin
kai skaudžiai nukenčia nuo 
įvairiu gamtos nelaimiu. Viė- 
nais metais sausra sunaikina 
derliu, kitais audros ar ledai «<*■ 
išmuša javus, trečiais paiitai- 
ko nederlinga vasara, ir tari

Tuos nukentėjusius :on]<ą 
šelpti, išleidžiama nemažos pi
nigų sumos, tačiau jos pilnai 
nepadenčia nuostolių.

Todėl prieš kurį laiką atitin
kamose įstaigose buvo kilęs 
sumanymas įvesti draudimą 

i nuo gamtos nelaimių. Pasku
tinių metu šio sumanymo atsi
sakoma ir keliamas reikalas 
steigti fondą nukentėjusieids 
nuo gamtos nelaimių šelpi:. To 
fondo lėšas sudarytų labai ma
ži ūkininkų mokesčiai. Ištiktis 
audroms, ledams ar kitai ku
riai gamtos nelaimei ir uk‘'-'?j- 
kams nukentėjus, jie' krt- -į- 
si Į tą fondą ir gautų ra
kamą pašalpą pinigais.

■ '
Pasišalinusiu n i Ar. j s 

karaliui Edvardai Ai bri
kos knygų leidyklos siūlo 
milijoną cfolarių už jo gy
venimo aprašymą.
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PITTSBURGH
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Organizacijos Išsirin
ko Valdybas 1937 

Metame

LIETUVIU PILIEČIU D-JOS 
VALDYBA

■Lietuvių Piliečių Draugija, 
kuri turi savo salę 1723 Jane 
St., S. S., savo susirinkime iš
rinko valdybų 1937 metams, 
kuri susideda iš šių: pirminin
kas Floras Rodgers (Radziuki- 
nas) ; padėjėjas J. Tamkevi-; 
čius; užrašų rast. C. J. Wo$.h- 
ner; finansų rast. J. Samole- 
vičius; ižd. J. čiubas. Direk
toriai : J. A. Kazlauskas, J. 
Narauskas, K. Stravinskas, J. 
Bernotas, F. Gedrimas, A. 
Mareukonis. Gaspadorius V. , 
Burdulį s.

L. M. D. VALDYBA
Lietuvių Mokslo Draugijos, 

kuri turi savo salę 112 Orr St., 
.Soho dalyje, valdyba: pirmi
ninkas A. J. Lelionis; padėjė
jas Vytautas Virbickas; užra
šų seki-. P. -T. Sliekas; finansų 
sekr. J. Samolevičius: iždinin
kas A. Zdankus; kontrolieriai 
S. Maskeliūnas Jr.. J. Ambio- 
zaitis; maršalka J. Bugailiš- 
kis; gaspadorius A. Kaulakis. '

SLA. 10-TOS KUOPOS 
VALDYBA

Pirmininkas A. Vainerius: 
padėjėjas J. Virbickas; užra
šų sekr. M. Zdankienė: finan
sų rast. V. Kaličienč: iždinin
kas J. Viktoravičius: iždo glo-'j 
bėjai E. Saveikienė, E. Riki-, 
naitė: organizatorius J. Vir

bickas.
SLA. 40-ta kuopa rengia 50 

metų SLA. jubilejaus banketą 
Gruodžio 27 d. LMD. salėje, i 
nuo 7 vai. vakare. Dienų bus i 
SLA. 3-čio > Apskričio suvažja- j 
vintas, valdybos rinkimas ir j

■ aptarimas kitų reikalų, o va į 
kare gera vakariene ir prakal
bos, vėliau šokiai.

LANKYSIS VAIDYLA
ALTS, sąryšis rengia puikių 

‘vakarienę Sausio 17 d., 8 vai., 
L. M. D. salėje. Vakarienė 
rengiama pagerbimui “Sandą-' 
ros” redaktoriaus M. Vaidylos, j 

; kuris tuo laiku lankysis Pitts- 
burghe. Vaidyla. yra žinomas Į

■ vietiniams asmeniškai, nes čia J 
• gyveno kaip tik buvo atvažia-

■ vęs iš Lietuvos, čia darbavo- i 
si vesdamas vaikų mokyklėlę I 
Lietuvių kalbos, be jokio atly
ginimo. norėdamas Įkvėpti jnu-

' nimui meilę Lietuvos.
Todėl Pittsburghiečiams bus 

malonu dar kartą susitikti M. 
Vaidyla. dabar “Sandaros” re

daktorių. Po vakarienės būsi 
šokiai. Pelnas šio parengimo Į 

'< skiriamas pusiau, “Sandarai” i 
ir Lietuvių Kambariui Pitts- 
burgho Universitete.

Lietuvių Kambario įrengi-1 
mui dar reikalinga sukelt da
lis pinigų, nes sekančiais 1937 
metais turės būti baigta pini
gų kėlimas'" ir dalbas baigtas. 
Taigi kas kiek ir kuom galėda
mi remldm tą darbą.

Juozas Virbickas.

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

jus ištisą metą.

4.
Phone MAin 3559

Schmidt Bros. Co
Smuikų Dirbėjai

r 
A

Importuoja ir parduoda
Smuikas, Cellos, Stugas, Dėžes 

ir reikmenis stygų muzikai.
Taiso už prieinamų kaina.

Room 302 Frederick Bldg. 
2063 EAST FOURTH ST. 

CLEVELAND, O.

X

!
 Teatrams Kostiumai *
Didžiausias pasirinkimas kostiu- •> 
mų tarp New Yorko ir Chica- T 
gos. Jokia kita įstaiga Cleve- X 
landė i,- aplinkiniuose dideliuose 4 

X miestuose neturi tokio didelio J 
įvairumo kostiumu iš įvairią pe- ❖ 

Į? riodų. Taipgi mes pasiuvame Y 
(*’’ visokius istoriškus ir modernią- X 

kus kostiumus ’sulyg reįkalavi- t 
mo. Turim daug importuotų iš 
Europos kareiviškų uniformų _ ii J 
parūpinami reikmenis prie valdi- J 
nimo.

The Krause Costume
1025 CHESTER AVE.Cleveland, Ohio

Co.

t
S* *♦**♦**♦*  *4* *♦■**♦* *4* *J**l4****'i* %'**•'* ****** *♦”«**'•**♦*

POLICUANTAS NU
ŠOVĖ PENKIS 

ŽMONES

PITTSBURGH. Gruodžio 
17 d. 65 metų amžiaus polici- 
jantas, Martin Sullivan, iš Du
quesne, nušovė penkis asme
nis, keršydamas jiems už pa- 
skundimą jo nedoru kabinėji
musi prie vienos 12 metų am
žiaus mergaitės.

Nušauti yra: Laura Baccn, 
53 metų amžiaus, sOeialė dar
buotoja, kuriai buvo pavesta 
patirti skundas ant to polici- 
janto. tos mergaitės motina, 
Mary Vilkei j a, 49 m., ir jos 
sunns Milan, 19 m., kuris no
rėjo gelbėt motinų nuo įšėhi- 
sio žmogaus šūvių. Joseph 
Benda, 53 m., ir Helen Benda, 
45 m. amžiaus.

Mergaitės tėvas sunkiai su
žeistas randasi ligoninėje.

Tas senis norėjo atsikeršyt 
mergaitės motinai už perse
kiojimą jo, jų kaimynams už 
įskundimą jo, ir tai moteriai 
už tyrinėjimą skundų.

Kuomet skundai buvo pasie
kę policiją, tas senis policijan- 
tas buvo paimtas po areštu. Ji 
vedė nuovadon jp Senas pažys
tamas, konstabelis Gallagher. 
Einant i policijos nuovadą, se
nis pasiprašė savo pažystamo 
konstabelio leisti jam užsukti 
Į savo namus, jis norįs savo 
suhui duoti kokių įsakymų.

Antrasis jaunas policijantas, 
sutikęs pildyti jo prašymą, pa
siliko gatvėje palaukti. Senis 
tada į'bėgo Į savo namus, pasi
ėmė revolverį, ir nubėgęs į ar
timus tos mergaites namus, 
atliko savo baisų darbą, nušau
damas keturis asmenis. Pas
kui sugryžo prie policijantd ir 
ėjo su juo toliau. Daėjus vie
tos kur buvo įstaiga kurioje 
tarnavo Laura Bacon, senis vėl 
paprašė jaunojo leisti jam už
eiti ten su reikalu. Tas, neži
nodamas kas jau senio pada
ryta, užėjo su juo į tą įstai
gą. čia senis inejęs į vidų ir 
radęs tą moterį, tiioj pradėjo 
šaudyt. Tik dabar jaunasis 
policijantas ji nuginklavo ir 
nuvedė į kalėjimą. Tas viskas 
atsitiko vakaro laiku. Kada 
nuovadoje paaiškėjo ką senis 
padarė, jaunam policijantui, su 
juo kartu buvusiam, net plau
kai ant galvos atsistojo. Jis 
kaltinamas už tai kam senį 
vedė laisvai, nesurakindamas 
jo rankų.

ŽUDYSTĖS
Pittsburhge, nusižudė Jo- 

T. Colvin, 60 m. amžiaus, ku
ris buvo pasiryžęs nusižudyti 
keturi mėnesiai atgal, bet vis 
negavo gana drąsos.

Vidurmiestyje, Grand Street 
garadžiuje, rasta nužudytas 
jaunas vaikinas, William Her
ron, kuris buvo gavęs ten dar
bą naktiniu sargu.

SCRANTON. PA.

L. T. K. BAŽNYČIOJE 
i

Lietuvių Tautinėje Katalikų 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj at- 

į sibuvo atgailos pamaldos Gr. 
Į 13, 14, 15 d., žmonių prie iš
pažinties buvo labai daug. Pir
mą vakarą pamokslus sakė vie
tos klebonas Kun. Žukauskas. 
Antra vakarą pasakė du pa
mokslus, Lietuvišką ir Angliš
ką, klierikas Maskaliunas.

Trečią vakarą buvo užbaiga 
pamaldų su iškilmingais miš
parais. Iškilmėse dalyvavo 
Tautinės Kunigų Seminarijos 
profesorius Kun. čerkauskas, 
kuris pasakė gražų pamokslą. 
Antrą pamokslą sakė tos pat 
seminarijos profesorius Kun. 
Dvulitas.

Choras giedojo mišparus la
bai gražiai.

Kalėdų tvarka bus tokia:
Bernelių mišios 12 vai. nak

ties; antros mišios 8 vai. ry
to; trečios mišios 10:30 vai.

Choras giedos pritaikytas 
Kalėdų giesmes.

Scrantono Lietuvių Tautinė
je bažnyčioje visos pamaldos 
atšibuna Lietuvių kalboje ir 
Lietuviai didžiuojasi kad pasi- 
liuosavo nuo nėšuprantanlos 
kalbos- . ,

Garbe Diertu Aukštybėse, 
Ramybė ant žemės

Geros Valios žmonėms!
Sveikinu savo parūpi jonus ir 

simpatikus-rėmėjUš ir draugus; 
su šv. Kalėdomis ir linkiu lai
mingų Naujų Metui .

Klebonas Kun. Žukauskas.

PLIENO DARBININ
KU ORGANIZAVI

MO EIGA 
Z

' PITTSBURGH. — Gruodžio 
20 d. čia suvažiavo atstovai iš 

' 42 plieno išidirbysčių esančių 
! tarp Clevelando ir Atlantiko", 
Į aptarimui plieno darbininkų 
I organizavimo ir reikalavimui 
jiems didesnių algų.

Suvažiavimas pasmerkė plie
no kompanijų pačių organizuo
jamas savo darbininkų unijas, 
pasisakydamas kad tokios uni
jos turi būti kuogreiČiausia 
panaikintos.

šis darbininkų atstovų su
važiavimas atlaikyta po vado
vyste Industrialinio Organiza
vimo Komiteto, kurio Vyriau
siu vadu yra John L. Lewis, 
angliakasių unijos prezidentas.

Tarp kitų reikalavimų, su. 
Važiavimas nutarė reikalauti 
darbininkams pakėlimo mokes
čių, po $1.24 i dieną visiems 
kurie gauna virš $5.00 už die
nos darbą.

Trisdešimties valandų darbo 
savaitės, apmokamų atostogų, 
pusantro tiek mokėti už virš
laikį. ir dvigubai už darbą 
šventadieniais.

Heinz Co. Apdovanojo 
Savo Darbininkus

—
Pittsburghe, H. J. Heinz Co. 

konservuotų produktų kompa
nija apdovanojo savo 133 dar
bininkus ir tarnautojus aukso 
medaliais ir laikrodėliais už 
jų darbštumą ir ištikimą tar
nybą savo kompanijai.

Šių metų bėgyje išviso jau 
išbalinta 275 medaliai ir 94 
laikrodėliai visuose tos kompa
nijos skyriuose;

Dovanų išdalinimo apeigose, 
Howard Heinz, kompanijos 
prezidentas, pasakė: “Musų 
pasaulinis biznis plečiasi ir at
eitis išrodo graži. Be netikė
tų šiikliudymų, bendrai biznis 
privalo plėstis, Musų dirbyk- 
lų talpos, ypatingai Anglijoje, 
Kanadoje ir Australijoje pra
siplėtė ir mes manome staty
dinti dvi naujas dirbyklas at
einančiais metais šioje salyje.”

Heinz konservų dirbyklose 
darbininkų skaičius pakilo iki 
rekordinio laipsnio, šymet dir
ba 15,400 asmenų.

AMSTERDAM, N. Y.
GRAŽUS VILNIAUS 

PARENGIMAS
i Lankydamasis kitur, užsuko 
Į ir pas mus Vilniui Vaduoti Są
jungos delegatas rašytojas V. 
Uždavinys. Jis čia praleido 
keletą dienų susipažindamas 
su Lietuvių gyvenimu ir išsi- 
veždamas, kaip teko patilti, 
kuogražiausių įspūdžių.

Vienam-kitam V. Uždavinys 
yra pareiškęs kad tokios gry
nai Lietuviškos kolonijos kaip 
ši kitur Amerikoje jis neužti
kęs. Amsterdame puikiai visi 
kalba Lietuviškai, ne tik se
nieji bet ir jaunimas ne tik 
moka bet ir tarp savęs tėvų 
kalba šneka. Musų svečias sa- 

; ko tai vietos veterano Kun. J. 
Židanavičiaus ir jo parapijinės 

i mokyklos nuopelnas. Čia ne
paprastai gražiai veikia Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius, kuris dirba išvien su Uk
rainiečiais.

Lapkričio 6 d. V. Uždavinio 
I atsilankymo proga skyrius su
rengė Vilniaus prakalbas. Gra
žią kalbelę pasakė vietos kle
bonas Kun. J. židanavičius, o 
muziko J. Olšausko vedamas 
choras puikiai sudainavo kele
tą Lietuviškų dainelių. Sve
čias .sutiktas gražiomis ovaci- Į 
jomis ilgai ir gražiai pakalbę- j 
jo, nors dažnai buvo nutrau-' 
kiamas plojimais. Del paver
gtų Vilniečių išvadavimo po 
prakalbų Amsterdamiečiai su
aukojo $23.57, o p. Ona Žida- 
navi’čiutė jo svečio atsilanky
mo pradėjo rinkti Vilniečiams 
našlaičiams aukas padėvėtais 
rubais., Taigi, dirbkime visi 
kiek galime ir mokame. Ačiū 
p. Uždaviniui už atsilankymą.

ATSILANKĖ SCHENEC
TADY, N. Y.

Mes Amsterdamiečiai turė
dami pas save svečią V. Užda
vinį nelaikėme jo už pečiaus 
Užkišę, bet ir kitur nusiųsda- 
vome. Susitarę su Kun. A. 
Orvidu, nors jis pats ir nega- ! 
Įėjo, sekmadienį, Lapkričio <81 
d. būti namuose ir parengime ’ 
vistiek surengėme prakalba? | 
Vilniaus reikalais mažai Sehe 
nectady Lietuvių kolonijai. Su
sirinko ųėperdaugiausia klau
sytoju, bet visi kųfie buvo, la
bai džiaugėsi daug patyrę apie 
pavergtą Lietuvą, kuriai va
duoti sudėjo $6.25.

Paukštukas

DAYTON
SMULKIOS ŽINELĖS

Gruodžio 17 d. čia atidaryta 
naujai Įrengta orlaivių stotis, 
žmonių ir pašto Vežiojimui. 
Pirmas orlaivis atskridęs į šią 
stotį buvo iš Newark, N. J.

Union Trust Bankas išmo
kėjo 20-tą nuošijntį buvusiems 
savo depozitoriams. Diduma 
ir Lietuvių gavo po keletą do- 
larių Kalėdoms.

“Dirvoje” buvo pranešta 
kad iš apskrities iždo kasos 
buvo išvogta 13 tūkstančių do- 
larių. Vagis jau surastas — 
pasirodė jog tai buvo pats iž
dininkas, kuris liko areštuo
tas.

Gruodžio 17 d. mirė Jurgis 
Augustauskas, 60 m. amžiaus, 
po ilgos ligos, čia liko žmo
na, devyni vaikai, ir brolis 
Juozas. Velionis buvo narys 
Lietuvių parapijos, šv. Petro 
draugystės, ir LRKSA. 191 
kuopos.

Susirgo p. Rožė Fretikienė, 
Kauno Užeigos savininko žmo
na. Gydosi Good Samaritan 
ligoninėje. Linkėtina ligonei 
laimingai greitai pasveikti.
ŽIAURUS NIEKŠŲ DARBAS

Juozas šliakis, gavęs iš dirb
tuvės bonus, čekį išsikeitęs ėjo 

į namon. Niekšai pagrobę Juo
zą įsimetė į automobilį ir nu- 

• sivežė iš miesto, ribų. Ten at
ėmė pinigus, gerą laikrodėlį, ir 
primušę paliko. Kada Juozas 
atsipeikėjo, šiaip taip dasisie- 
kė į artimiausius žmones. Jis 
tapo nuvežtas ligoninėn, kur 
guli pavojingai sužalotas.

“D.” Re p.
------ ——.—«.------

' AKRON
SVEIKINIMAI IR L1NKĖ- : 

JIMAI
Sveikinu “Dirvos” redakciją, 

j leidėjus ir jos sandarbininkus 
I bei rėmėjus, ir “Dirvos” skai- 
Į tvtojus ir savo miesto Akrono 
“Dirvos” prenumeratorius, vi- 

į siems linkiu sveikiems praleis- 
i ti šv. Kalėdas ir laimingai su- 
I laukti Naujų Metų.

Po šešių metų sunkios de
presijos, valdant šią šalį suma
niam Prez. Rooseveltui, sekan- 

1 ti metai Lietuviams darbinin- 
, kams bus laimingesni, links
mesni ir naudingesni.

Linkiu visiems _ santaikos, 
! broliškumo ir meilės kaip šio
je šalyje taip ir musų bran
gioje tėvynėje. Lai paklydę 
Lietuvos sūnus ir dukterys 
gryžta prie savo motinos Lie
tuvos, o ji b'e abejo priims, 
priglaus prie savęs, ir padidė
jus šeima aukščiau pakils Įritu 
tautų tarpe.

Linkiu Lietuviams užsisa- 
j kyti vieną iš geriausių Lietu- 
I viškų laikraščių, “Dirvų”, ku
ri savo skaitytojus šviečia, 
parodo Lietuviams darbinin
kams teisingą kelią, patiekia 
teisingiausių pranešimų iš Lie
tuvos, kur niusų broliai ir se
sės gyvena.

Patariu visiems kurie jau 
skaitote “Dirvą”, išrašyti _ ją 
Kalėdų dovanų savo giminėms 
Lietuvoje, jie visą metą turės 
gražų prisiminimą apie jus.

Kaip namas be langų taip ir 
Lietuvių šeima be laikraščio 
negali būti šviesi.

šiuomi “Dirvai” Kalėdų do
vanų siunčiu du naujus skai
tytojus. S. Rodavičius.

SMULKIOS ŽINIOS
P-lė Kašte Gaškiutė Gruo

džio 11 d. apvaikščiojo savo 
gimtadienio dukaktuves, gau
dama nuo ditiugiĮ gražių pa
sveikinimų. Ji yra padoriai Į 
užsilaikanti, darbšti Lietuvai
tė, kalba gražiai Lietuviškai.

Alena Juikįiiunienė teisme 
gavo atsiskyrimą nuo savo 
vyro Antano. Turtą jie gra
žumu tarp savęs pasidalino, 
kas abiem sumažino advokatų 
lėšas. Ne visi taip protingai 
pasielgia, nekurie j ieškodami 
atsiskyrimo, jjei yra kokio tur
to, keršydami; vienas kitam tol 
pešasi iki advokatai jų visą; 
turtą pagauna, paskui abu lie
ka nuogi ir tik tada pasitenki
na.

Pas pp. Praspaliauskus sve
čiuose lankėsi jbs sesuo p. M. 
Bartkienė iš Clevelando.

Kalnas.

Pastaba Skaitytojams į
Kuomet negaunat kurio j 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį I 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10. arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numeri , kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

RADIO MĖGĖJAI
GALI SUSIKALBĖT

SU KAUNU

Amerikoje yra radio mėgė
jų kurie turi siųstuvus. Yra 
tokių ir Lietuvoje. Kai kurie 
iš jų jau susikalba su Ameri
ka, su Australija ir kitomis 
pasaulio dalimis.

Lietuvoje kiekvienas Lietu
vos pilietis, gavęs Susisiekimo 
Ministero leidimą, gali įsiren
gti trumpų bangi] siųstuvą ir 
juo naudotis, žemiau paduo
tas sąrašas asmenų gavusių 
leidimus. Mėginkite su jais 
susisiekti.

Jie dirba 7—7, 3 MC ir 
14—14, 4 MC bangomis. Dir
ba radio telegrafu ir telefonu. 
Savaime suprantama jog jie 
neturi savo nuolatinių regulia
rių “darbo” valandų. Radio 
mėgėjas p. Jastrženibskis tu
ri Amerikoniškas lempas 59- 
10-203A. Anodo galingumas 
telegrafu 200 watts, telefonu 
100 watts, kristalu banga 14.- 
000 Kc. ir 14395 Kc.

Čia paduodame siųstuvo-šali
kimo ženklus, pavardę ir ad
resą Lietuvos radio mėgėjų: 
LY1AA—Vanagas Vytautas, 

Daukanto 12, Kaunas 
LY1AB—Baleišis Vladas, 

Petraiisko K. 5, Kaunas 
LY1AC—Glodėnis Zenonas, 

Fiz. Chem. Inst., Kaunas 
LY1AD—Zagurskis Vincas, 

P. Vileišio 3, Kaunas 
L Y1A E—Toločka Balys 

Daukanto 25, Telšiai 
LY1AF—Veržbalavičius Zig.

Petrašiūnai
LY1AG—Ltn. Gabriunas Kaz. 

Stapulionio ai. 15, 
A. Panemunė 

LY1AI—Vitlipaitis Jurgis 
Stoties Aikštė 3, Kaunas’ 

LYIA'L—Ke Valaitis Julius 
žemaičių 41, Kaunas 

LY1AN—Karlavičius Jurgis 
Maž. Darh-kų 4c, Kaunas 

LY1HB—‘Bemhardtas Her.
Juozapavičiaus 83, Kaunas 

L Y1J —Jastržembskas Petras 
Hipodromo 14, Kaunas 

LY1MB—Karkauskas Kazys 
Vokiečių 43a, Kaunas 

LY1MB—Bartininkas Eliz.
Liepynų k., Marijampolė 

LY1S —Šatas Julius
Giedraičių 3a, Kaunas 

LY1X —Talucas Balys
Tunelio 16. Kaunas 1 

LY1W—Varnas Vladas 
Gedimino 14, Kaunas į 

LY1ZB—Staniškis Bronius 
P. Vileišio 6, Kaunas

Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas. 

New York, Gr. 2, 1936.

ŠVEDU AMERIKOS
LINIJA STATO
NAUJĄ LAIVĄ

švedų Amerikos Linijos cen- 
tralinė raštinė Amerikoje, 636 
Fifth Avenue, Rockefeller Cen
ter, New Yorke, gavo iš Šve
dijos telegramą, kuriame pra- 
nešaka kad š. A. Linijos vado
vybė Švedijoje jau pasirašė 
sutartį su Cantieri Riuniti lai
vų statybos bendrove, Trieste, 
Italijoje, pastatydinti jai nau
ją laivą. Užsakytas statyti 
naujas motorlaivis plaukios 
tarp New Yorko ii- Gothenbur- 
go, Švedijos, reguliariam trans- 
Atlantiniam susisiekimui, taip 
pat ir vasaros ir žiemos kru- 
zams.

Naujas laivas pradės kur-1 
suoti 1938 metų vasarą. Jis 
bus 625 pėdų ilgio, 82 pėdų 
pločio, gr. tonažo 28,000 tonų, j 
Turės Sulzer tipo motorus,; 
kurie varys laivą greitumu 19 į 
jurų mylių Į valandą. Kelei
vių patalpos bus įrengtos su- 
lyg vėliausių technikos tobu
lumų. Galės talpinti 1,300 ke-' 
leivių.

Naujas motorlaivis bus pa
vadintas “Stockholm”, kursuos 
talkoje su populiariais motor
laiviais, gerai Lietuviams ke
leiviams žinomais, “Kungs- 
holm” ir “Gripsholm” ir tur- 
biniu garlaiviu “Drottnipg- 
holm”. kurie plaukia trans-At- 
lantinėje ir kruzų tarnyboje.

VI. P. Mučinskas, 
š.A.L. Liet. Sk. Vedėjas.

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius inst rumentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit prieinamą kaina 
ir lengvu išsimokėjimu —

Perkančius mokinam dykai: 
Išmokit; piano, banjo, ąitarsį, 

saxo, mandatinę, akordionę
harmony shoppe
Dave and Grace Tomka
7727 Superior Ave. .

ENd.—5297 --- -Cleveland,.-jO._

LINKSMŲ ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
NjEGALĖDAMAS asmeniškai pasveikinti vi- 
1 N visų savo Amerikos draugų ir pažystamų 
Lietuvių, sveikinu kiekvieną per laikraštį, nuo
širdžiai linkėdamas Linksmų švenčių ir Lai
mingų Naujų Metų!

Vincus Uždavinys
J 6831 So. Rockwell St. " Chicago, Ill. lak

Rašo P. P. Jaras.
JAU PRASIDĖJO DOLARIŲ 

MEDŽIOKLĖ
Po įvykusio “kongreso” Cle- 

velande, * ‘bendrafrontininkai  ’ ’ 
buvo bedradedą taipusavyje 
vaidytis už vadovybę, iki pa
galiau susitarė bendru fron
tu medžioti dolarius savo pil
vo palaikymui.

štai socialistas P. Grigaitis 
ir komunistas V. Andriulis 
Chicagoje nuo vienų pagrindų 
rėžė pilnus pagiežos “spyčius” 
prieš jiems nepatinkamą Lie
tuvos vyriausybę ir neva jos 
išvertimui kaulijo iš Lietuvių 
dolarius.

Socialistas Michelsonas ir 
ir komunistas Bimba, kaip la- 

< blausia ištroškę Lietuvių krau
jo, nuo vienų pagrindų Bosto
ne, lyg už liežuvių pakabinti 
rėkė kad “jau atėjo laikas su 
ginklu rankoje versti Lietuvos 
valdžią” ir tam nega tikslui 
iškaulijo iš neprotaujančių 
Lietuvių dalies net 115 dola- 
rių.

Jeigu ta Rietuvių dalis kuri 
kraujo ištroškusių socialistų 
ir komunistų užhipnotizuota 
sudėjo tokią gausią auką Lie
tuvių tautos ir valstybės prie
šams butų nors kiek prota
vus tai vietoj aukavimo jiems, 
butų tuos bjaurius savo tau
tos priešus nušvilpę nuo pa
grindų, o savo auką butų pa
skyrę kokiems naudingiems 
kultūros ar labdarybės reika
lams, sakysime kad ir ligoni- 

! nei Lietuvoje, kuria taip labai 
yra susirūpinęs Dr. Pilka ir 
kurio atsišaukimai tuo reika
lu jau yra tilpę Lietuvių spau
doje.

j Akivaizdoj to bjauraus rau- 
j dono slibino pasikėsinusio pra- 
; lieti Lietuvių kraują ir tam 
i tikslui kolektuoti iš Lietuvių 
dolarius, ar ne laikas tautinin
kams ir katalikams padėti į ša
lį savo bereikšmę politiką, kuri 
neduoda jokios naudos, o žalos 
labai daug, ir bendru frontu 
pastot kelią tam raudonam sli
binui ? Tuomi nuki-eiptumet 
musų liaudį prie bendrų Lie
tuvių tautos reikalų.

VIS PUOLA. Nežiūrint kad 
jau prabėgo šeši mėnesiai po 
SLA. rinkimų ir seimo, o so
cialistų ir komunistų atsipra
šant spauda vis neliauja puo-

KALENDORIAI
Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00.
PASIRINKIMUI YRA ŠI 

šventoji šeima
_ 2 Nekalto Prasidėjimo
__3 Angelas ir Vaikučiai
_ 4 šv. Teresė
_ 5 Kristus ant Vandens
_ 6 Šv. Juozapas ir Kristus
__7 Šv. Antanas
_ 8 Kristus Kūdikis su Angelais
_ 9 Kražių Skerdynū
__10 Mergaitė su Šunim
_ 11 Darius ir Girėnas
_ 12 Moteris su Liet. Vėliava
_ 13 Visa Lietuva (su žemei.)
—14 Prez. Roosevelt (naujas)

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

25*
Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

6820 Superior Avfe.

Persiuntimo kaštų pridėti po 5c. Kas ima 4 kalendorius, gaus 
juos už $1.00, persiuntimo kaštų nereikės.

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams į Lietuvą

*4

lūs jiems nepatinkamus SLA.
viršininkus: sekretorių Vini- 
ką, Dr. Stanislovaitį ir redak
torių Vitaitį. Negalėdami sa
vo diktatūra priversti tuos 
viršininkus pildyti jų užgai
das tie gaivalai šaukiasi į Pil
domąją Tarybą kad ji ateitų 
jiems į talką ir priverstų tuos 
SLA. viršininkus pildyti socia
listų ir komunistų užgaidas. 
Dargi tie gaivalai nori pamin
ti SLA. konstituciją. Didžiau
sią demagogo rolę vaidina so
cialistų “Naujienos”, arba tik
riau sakant jų redaktorius se
nukas Grigaitis.

NEŽINO KO NORI. Dar 
nesenai Lietuviški- komunistai 
visa gerkle rėkė už gimdymo 
kontroliavimą, kad butų ma
žiau “kanuolėms pašaro”.

Dabar kaip Stalinas užsi
manė padaryti Rusijos mote
ris gimdymo mašinomis, kad i 
trumpą laiką pasiekus 300,- 
000,000 Rusijos žmonių, musų 
komunistai staiga pasuko savo 
gaires kiton linkmėn ir iš kai
lio neriasi besidžiaugdami kad 
Rusija pasiekus tokio didelio 
gyventojų skaičiau diktuos vi
sam pasauliui!

KELIONĖS Į LIETUVĄ
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Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgę, Švediją

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčin kainos

Išplauimai laivą iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM

Sausio 20, Vasario 16, Kovo 13 
GRIPSHOLM ----------- Kovo 18
DROTTNINGHOLM ___ Bal. 15

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ii- risi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street

Rockefeller Center. N. Y. City
Chicago, Ill. 181 N. Mchigan Av.
Boston, Mass. 154 Boylston St.
Detroit, Mich. 10,7 Clifford St.

DAUGYBE KALENDORIŲ
----- 15 Jauna Ukninkė
----- 16 Gražuolė prie Ežero
_—_17 Mergina su Rože
___ 18 Vaikučiai Važiuoja
----- 19 Vaikučiai su Paukščiais
----- 20 Ūkio Vaizdas prie Kalmj
----- 21 Lietuvos Karys ir LetUvaitė
___ 22 Lietuva ir Karžygis
___ 23 Vytauto Prisieka
___ 24 Graži Indijonč Kalnuose
___ 25 Linksmi Vaikučiai
___ 26 Birutė (su daina)
___ 27 Gražuolė su Šunim
___ 28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose



Lietuvos Generalinio Konsulo
Jono Budrio Kalba

Pasakyta Bostone, Mass., Gruodžio 13 d.

BRANGUS TAUTIEČIAI!
ESENAI susitverusio čia Vilniui Vaduoti

Sąjungos Skyriaus vadovybe pirmoji pa
kvietė mane i Bostoną. Kiekvienas toks Lietu
vos Atstovo ar Konsulo kvietimas parodo musų 
tautiečių gyvą susidomėjimą savo tėvų žeme, 
savo tautos reikalais. Kur kalba kraujas ir šir
dis, mes tuo pačiu atsiliepiam — širdis už šir
dį, ir todėl aš mielu noru priėmiau tą kvietimą 
ir džiaugiuosi matydamas tokią skaitlingą Lie
tuvių sueigą.

Aš pirmas turėjau džiaugsmingą progą tik 
ką išlaisvintoje Klaipėdoje pasitikti skaitlingą 
keleto šimtų Amerikos Lietuvių ekskursiją. 
Klaipėda pasitiko savo brangius svečius, dar ne
mačiusius laisvos Lietuvos, kaip ji galėjo pasi
tikti — gėlėmis ir muzika. Ir kaipgi kitaip, juk 
tai savo broliai, sesės. Tai buvo jaudinanti, 
smagi valanda. Svečiai ir Klaipėdiečiai puolė 
vienas kitam į glėbi, bučiavosi, kai kurie praži
lę žmonės apleidę laivą puolė ir nubučiavo tą 
laisvą žemę ant kurios jie pirmą kartą atsisto
jo. Nebuvo nei vieno — moters ar vyro — ku
ris susilaikė nuo ašarų. Iš šalies stovintieji 
kitataučiai, ir tie matydami tokį jaudinantį 
vaizdą, surimtėjo ir jiems tas daug ką pasakė.

Leiskime dažniau savo širdžiai kalbėti ir 
patirsime daugiau valandų kuriais gyvename, 
mielai atsiminsime.

Jūsų Bostoniečių buvo daug toje ekskursi
joje, bet kad ir nematė to džiaugsmo, pergyve
no jaudinančias valandas Amerikoje laike išva
davimo Klaipėdos. Pasiseks-nepasiseks, bet pa
galiau džiaugsminga žinia: Klaipėda musų !

Ji jau trylika metų laisva.
Bet yra dar iš amžių Lietuvių žemė, širdis 

Lietuvos, kur dar nepatyrė to džiaugsmo, fen 
musų broliai džiaugiasi dalinai kad yra laisva, 
nepriklausoma Lietuva, bet patys laukia tos 
džiaugsmingos išsivadavimo valandos.

Visi mes ganėtinai žinome apie musų sos
tinės užgrobimą, bet mes visi privalome ir šven
tai tikėti jog ateis laikas kai padaryta musų 
Tautai skriauda bus atitaisyta. Tikėjimas kal
nus nuverčia. Bet vien tik to neužtenka — rei
kia prie to ir ruoštis. Tik tas kuris pats aiš
kiai mato savo siekius, tik tas kuris pats dirba 
kad tą tikslą pasiekti, suranda sau bendrinin
kus, susilaukia paramos. Didelis darbas — di
delis pasiruošimas.

Ne šiandien, ne rytoj, tas Įvyks, niekas ne
gali nurodyti tikro laiko, o vienok tas Įvyks jei 
visa Tauta jau dabai’ prie to vieningai eis! Yra 
klausimų kuriuose nėra nuomonių skirtumo, kur 
sroviniai reikalai, kaipo antraeiliai, nueina į ša
lį. Iki šiol musų Tauta visuomet buvo vienin
ga: kuomet jai grėsė išorinis pavojus ir Vil
niaus klausime. . #

Ar mes galim pasakyti kad taip sunkiai at

gautai Nepriklausomybei šiandien jau negresia 
pavojus, ar mes jau atgavome musų Vilnių? 
Kas mums iš to jei mes sielosimės del kitų tau
tų vidaus reikalų, o savo namus — savo Nepri
klausomybę prarasime? Ar tik tuomet pra
regėsime kuomet jau bus pervėlu, kuomet gin
čydamiesi del rėmų, neteksime brangaus pavei
kslo?! Pasidairykime pas visus didelius Lietu
vos kaimynus, kuriems iš jų tie, dabar siūlomi 
Lietuvai, rėmai butų priimtini; visi jie mielai 
priimtų paveikslą, bet jų kiekvienas duotų jam 
savo rėmus.

Kokie keliai veda prie to tikslo? Kaip prie 
didelio centro, taip ir prie didėlio tikslo, yra 
daug kelių. Ir priešakyje Valstybės stovi va
dai, pasiskirstę kiekvienas savo srityje, tais, 
keliais eina, viename kelyje rasdami kliūtis įieš
ko kaip jas nugalėti, bet nemeta jo — nesusto
ja. Niekas nekviečia imtis ginklo, yra taikin
gų priemonių, šiandien aš noriu nurodyti vie
ną kelią, kuris daug prisidės prie vadavimo:

Tas kelias Į Vilnių veda per Lietuvos atsta
tymą, per jos kultūrinį ir ūkiška sustiprinimą!

Šaltai mąstant, mokinantis iš praeities ir 
darant išvadas, tikrai laimėsime.

Sprendžiant Klaipėdos Krašto likimą, tam 
tikra komisija raportavo Aliantų valstybėms 
jog negalima jį atiduoti Lietuvai, nes, girdi, 
tarp tų kraštų didžiausias skirtumas, štai čia 
puikus plentai, gražus miestai, o pervažiavęs 
rubežių, rodos į kitą pasaulį persikėlei. Tie 
žmonės vieną pamiršo kad Lietuvoje šeiminin
kavo svetimi; ar jie nemokėjo ar nenorėjo, tai 
jau Įeitas dalykas. Dabar maža Lietuva, ne- 
trukšmaudama, ne žodžiais bet nuveiktais dar
bais, davė aniems diplomatams atsakymą: per 
trumpą laiką Klaipėdos Krašte daug kas pada
ryta. Lietuva įdėjo desetkus milijonų litų į uo
stą, pagilino, praplėtė ir sumodernizavo jį. Iš 
mažos, bereikšmės, Klaipėda tapo žymiu Balti
jos uostu, kuris kasmet progresuoja toliau. 
Klaipėdos miestas iš 33,000 gyventojų 1923 me
tais išaugo į 50,000 ir turi daug moderniškų, 
gražių, impozantiškų pastatų. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius pastatė modernišką ligoninę, pa
statyta Lietuvių gimnazija, kuri jau dabar mo
kinių skaičiumi prašoko Vokišką; įrengtos dvi 
aukštosios mokyklos: Prekybos ir Pedagoginis 
Institutas, atidarytas nuosavame name žemės 
Banko skyrius, kad nešti pagalbą Klaipėdos ūki
ninkams; “Maistas” irgi ten pastatė savo dide
lę įmonę ir šaldytuvus eksportui, Lietuvos Ban
ko skyrius teikia milijoninius kreditus indus
trijai ir baiga statyti didelius kelių aukštų san
dėlius uoste, kad padėti prekybai; Pienocentras 
pastatė kelias moderniškas pienines krašte, iš 
Pagėgių kaimo išaugo apskrities miestas. Lie
tuviai pastatė ten puikią vedamą gimnaziją, 
kur ir kai kurie Vokiečiai siunčia savo vaikus. 
Klaipėdos mieste pastatyti ir statomi ištisi nau-

ji kvartalai — butai darbininkams. Klaipėdo
je pastatyta radio stotis, kuria džiaugiasi ir 
Lietuviai Anglijoje. Pagėgiuose pastatyta dvi 
bažnyčios, Šilutėje veikia Lietuvos Banko sky
rius, ko prie Vokiečių nebuvo.

Klaipėdos industrijai, po susijungimo su Lietu
va, gavusiai užnugarį, atsidarė naujos galimy
bės. Stovėjusieji fabrikai, kaip pavyzdžiui trą
šų fabrikas, jau desėtką metų veikia, veikusie
ji fabrikai žymiai praplėsti, kaip tai faneros 
fabrikas, kuris 1923 metais turėjo tik 260 dar
bininkų, dabar turi tris kartus daugiau; jau 
metai laiko kaip jis perėjo į Lietuvių rankas. 
Nebuvo jokios tekstilio industrijos, o dabar ke
li fabrikai su keliais tūkstančiais darbininkų — 
štai rezultatai susijungimo su Lietuva.

1937 metais Klaipėdos uostui tobulinti vėl 
skiriama 1,651,000 litų, šventosios upės žvejų 
uostui 350,000 litų. Pedagoginio Instituto rū
mams statyti skiriama 300,000 litų. Ir miestas 
ir kraštas atsiektų žymiai daugiau jei nebūtų 
trukdymo ir sabotažo iš pusės kai kurių ele
mentų,

Nemažiau daroma ir Didžiojoje Lietuvoje. 
Ir ten statomi plentai, tiltai, nusausinti šimtai 
tūkstančių hektarų plotų, statomi ir tobulinami 
geležinkeliai, pastatyta daugybė ir toliau pla
ningai statomos mokyklos. Kasmet atidaromi 
nauji fabrikai. 1923 metais Lietuva turėjo 
vos 3 pienines, apie sviesto eksportą tik svajo
ta, o šiandien turime 212 pieninių ir eksporta
vome 13,000,000 kilogramų šviesto, o kiaušinių, 
vieton 26,000,000 eksportuotų pernai, šymet 
jau buvo eksportuota 67,000,000, tai reiškia du 
ir pusę kartų daugiau. “Glaistas” pernai eks
portavo už 32Į/2 milijonų litų, o šymet tik už 
pirmus 5 mėnesius eksportavo už 16 milijonų 
litų, net už 6 milijonus litų daugiau negu per
nai už tą patį laiką. Konservų šymet ekspor
tuota daugiau kaip keturis kartus. Tai paro
do kad žmonės tenai nesėdi rankas sudėję.

Kuomet Karaliaučiuje šių metų parodoje 
žmonės žiurėjo į musų išstatytus produktus, 
tik galvas kraipė, ar tai gali būti iš Lietuvos, 
iš tos Lietuvos kur karo metu jie šeimininkavo 
ir Vokiečių okupacinė valdžia, kaip ir ana Alian
tų Komisija, rašė Kaizeriui kad Lietuviai nie
kuomet nesugebės patys valdytis. Net buvęs 
Prūsų Vidaus Reikalų Ministeris von Gali, savo 
paskaitoje Karaliaučiuje dar tik keli metai at
gal, dryso tą pasakyti.

Jei anksčiau neturėdami darbo iš Lietuvos 
emigruodavo po 20 tūkstančių suviršum žmo
nių, tai yra bemaž visas prieauglis, tai šiandien 
emigruoja tik apie 1500, ir tai tik pora šimtų 
Lietuvių, o visi kiti svetimtaučiai — tas irgi 
daug ką pasako.

'Lietuvoje įvestas visuotinas mokslas, ai
tai, paaugus jaunajai kartai, nepasireikš Lie
tuvos ūkiškame gyvenime? Lietuvoje buvo tik 
atgarsiai tos krizės, kuri buvo kitose valstybė
se. Pora kaimynų manė Lietuvą per tą krizę 
paklupdyti, bet tas jiems nepasisekė. Vienas 
rubežius buvo uždarytas, Lietuvos vadovybė su
rado kitas rinkas ir išėjo laimėjus.

Lietuva dar neturėjo tokių metų kaip šie 
1936 metai ir užsienio prekybos atžvilgiu. Jei
paimsime tris paskutinius metus tai pamaty
sime kad per devynis mėnesius šių metų buvo 
išvežta į užsienį už 137,621.300 litų, o už tą pa
tį laiką 1935 metais už 111,829,400 litų ir 1934 
metais tik 107,591,400 litų. Tokiu budu šiais 
metais tik už 9 mėnesius iš užsienio gauta

25,800,000 litu daugiau negu pernai.
Skaičiai, geriau negu tušti- išvedžiojimai, 

parodo ūkišką padėtį, taigi, kad ūkio reikalai 
eina žymiai geryn parodo žmonių sutaupą au
gimas bankuose, tą gerėjimą parodo ir kiek ne
buvo išpirkta vekselių. Pei- 8 menesius už
pernai suprotestuota vekselių už 22,398,437 li
tų, per tą patį laiką pernai, 16,615,300 litų, o 
šymet tik už 9,755,377 litų.

Eksportui gerėjant, žymiai pakilo produk
tų kainos ir šalies viduje, reiškia, ūkininkai 
pradėjo daugiau gauti už savo gaminius.

Pagerėjus bei pagyvėjus gyvenimui ir Val
stybės pajamų už šių metu 8 mėnesius įplaukė 
156,359,213 litų vieton 149,071,248 litų už tą 
patį laiką pernai. Išleista krašto reikalams per 
tą patį laiką šymet 155,217,558 litų, o pernai 
149,686,040 litų. Tuo budu Valstybės Iždas šy
met turėjo 1,140,655 litų daugiau pamajų negu 
išlaidų, o praėjusiais metais per tą patį laiką 
buvo 614,792 litų daugiau išlaidų negu pajamų.

Lietuvoje šymet pagyvėjo statyba, ką pa
rodo įvežto cemento kiekis: pernai už pusę me
tų įvežta 27,600 tonų, o šymet už tą patį laiką 
įvežta 34,800 tonų.

Suskaityti čia visus Lietuvoje atliktus dar
bus užimtų perdaug laiko, bet kūrybinis darbas 
eina tenai dideliais šuoliais pirmyn ir aš klau
siu jus, kurie visą savo amžį patys sunkiai dir
bate, kas garbingiau, padėti — dalyvauti jame, 
ar stovėti iš šono ir kritikuoti?

Kasgi yra su okupuotu kraštu? Į jį krei
piama dėmesio lygiai tiek kiek senoji Rusija 
kreipdavo į Kamčatką. Jei Kaunas iš mažo, 
nešvaraus miesto tapo modernišku, jei jo gy
ventojų skaičius padvigubėjo ir dabar siekia 
130,000, jei išnyko Rusiškas brukąs, o gatvės 
pasiklojo asfaltu, jei 5—6 aukštų privatus na
mai turi elevatorius ir miestas ruošiasi šiais 
metais statyti jau tretį elevatorių (funikulerį), 
ir tai Kaunas, kuriame buvo uždrausta statyti 
namų aukščiau negu antro aukšto ir, kuris tiek 
nukentėjo karo metu, tai gražus prieš karą Vil
nius, kuris jau tada buvo tris kartus didesnis 
už Kauną, net to, ko turėjo, nepajiegė išlaikyti, 
tai ką jau bekalbėti apie patį kraštą, šauliai, 
Marijampolė ir kiti Lietuvos miestai auga, gra
žėja, o Vilnius smunka, štai žmonės Lietuvo
je meilingai savo miestus vadina: Marijampo
lė praminta Cukraus Sostinė, nes ten pasta
tytas pirmas cukraus fabrikas. Telšiai ir Plun
gė geležinkelio dėka pagražėjo, o Plungė net 
turi žymią pramonę, Tauragė pasipuošė iki ne
pažinimo, o Vilnija merdi.

Jei Lietuvos Vyriausybė laimingai išvedė 
šalį iš sunkios ekonominės krizės, jei mes visi 
kasdieną matome jos atsiektus laimėjimus, jei 
krašte, net ekonominės priespaudos laikais, ėjo 
ir eina toliau naudinga statyba tai mes visi pil
nai galime pasitikėti jog ii- Vilniaus vadavimui 
jieškomas ir bus surastas tikras kelias, nes 
priešakyje stovi asmenys garbingai pasižymė
ję Lietuvos nepriklausomybės atgavimo kovoje 
ir Klaipėdos vadavime.

Kur eina didelis darbas ten yra ir klaidu, 
bet jos taisomos tomis pačiomis rankomis ku
rios tą darbą dirba. Jau dabar, sulyginimas

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
Pakeistas

Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų
(3:15 rytinių valst. laiku)

Stotis WIND, Gary, Ind. -
šiokiais vakarais 7:00 vai.

(rytinių valstijų laiku 8 v.)

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimu su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER.

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1SG7 metų.

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

Muzikos Parduotuvė
Garsus pasaulyje PHILCO radio 
parsiduoda čia lengviausiomis iš
lygomis. Galima įmokčt tik da
li kiek norima. Taipgi parduo
dam smuikas, ir jas taisom, ir 
kitokius muzikos instrumentus.

Norintiems kredito neskaitom 
brangiau.

Hoedl’s Music House
7412 St. Clair Ave. Cleveland i—--------------------------------------

? Bramley & Sons Co.?
? FLORIST ?
* PILNAS f
? GĖLIŲ PATARNAVIMAS f 
Ž VESTUVĖMS BUKIETAI X 
§ LAIDOTUVĖMS VAINIKAI t 
j CORSAGES £
X Patarnavimas Visame Mieste * 
X 1181 EAST 71ST STREET ?
* HEnderson 1850 £

ūkiško gyvenimo Nepriklausomos Lietuvos ir' 
okupuotos, išeina musu naudai, o jei visi, var
dan tos gražios idėjos, stosime vieningai į dar
bą tai be jokios abejonės — išmuš valanda kuo
met smurto keliu pagrobta sostinė, su Aukš
čiausio pagalba, vėl bus musų!

THE MAY co.
Naudingiausia Kalėdoms Dovana

3 už $4

Prašykit Eagle Stamps. Krautuvė atdara nuo 9:30 iki 6:00 vai.
’T*AI tikra padžamų paroda kokią kiekvienas norėtų matyti, kur ista- 
r tyta nesuskaitoma daugybė naujausių, vėliausių, pačių gražiausių 

padžamų pasirėdyti mėgstantiems vyrams. “V” kaklo, gražiai apve
džiotų vienodų spalvų medegos su priešingos spalvos viršum. Spal
vuotų Rusiškų modelių. “V”-kaklu, aplenkta apikakle švarko stilių 
gražiose spalvose ir marginiuose, stiprios medegos kuri dėvėsis daug 
metų. Lastex vartojamas 
Pasiūti patyrusių žinovų, 
vimas kurio nenorėtumėt

THE MAY COMPANY

diržuose garantuotas iki švarkas laikys, 
tinkanti, stiprus ir patenkinanti. Išparda- 
praleisti. Taigi atvykite laiku.

....................................Inėjimas iš Ontario

IŠTIRTA 45,000 HEKTARU LIETUVOS
DURPYNU

ŠYMET DURPIŲ PRIKASTA 
140,000 TONŲ

Kaunas. ■— Valdžios žinioje 
esančių durpynų dabar priskai- 
toma apie 60,000 ha. Tačiau 
durpynų plotas didėja, nes be
tyrinėjant vis atrandama nau
ji dar ikšiol nežinomi durpių 
šaltiniai.

Durpynų tyrimo darbas jau 
gerokai įpusėtas — ištirta apie 
du trečdaliai valstybinių dur
pynų, kas sudaro apie 45,000 
ha. Be to, durpynų turi ir 
privatiniai savininkai. Kiek 
jų yra ir kiek juose prikasa-
ma durpių tikslių žinių nėra.

Valstybiniai durpynai eks
ploatuoti atiduodami ūkinin
kams ir pramonės reikalams. 
Ūkininkams vienas kvadratinis 
metras durpynų išsikasti ati

duodama už 30—70 centų, žiū
rint durpyno padėties, gylio.

Pramonei durpynai atiduo
dami eksploatuoti už tam tik
rą atlyginimą keleriems me
tams.

Stambiausius durpynus eks
ploatuoja Kauno ir Šiaulių 
miestų savivaldybės. Pernai 
dirbo 8 stambesnės durpynų 
pramonės įmonės, kurios pa
gamino durpių už 600,000 litų. 
Be to, nemažai durpių pagami
no smulkesnės įmonės ir pa
vieniai ūkininkai. Ypač plečia
si durpių gamyba ūkio reika-
lsius — kurui ir pakratams.

Seniau durpes kasdavo tik 
Suvalkijos ūkininkai, o dabar 
ėmė jas gaminti ir miškingų 
Žemaitijos ir Aukštaitijos vie
tų gyventojai. žinoma, dau-

Prisidėkit Prie Musų 1937 Kalėdinio 

Thrift Klubo ir Turėkit Linksmas 

Kalėdas Sekančiais Metais

Incot-poratcč i

in tUc C-.'ty of Cleveland

Dėkit savo taupymus į taupymų banką

giausia durpių prikasė nemiš- 
kingų Vilkaviškio ir Marijam
polės apskričių ūkininkai.

Savo reikalams iš valstybi
nių durpynų ūkininkai šymet 
prikasė per 75,000 tonų dur
pių. O drauge pramonės ir 
ūkio reikalams iškasta per 
140,000 tonų durpių. “L.A.”

? Gera Kepykla
•>
X Geriausi ir skanus kepyklos ga- 
X miniai ką už pinigus galima 
»;• gauti, naudojam geriausią svie- 
X stą, taukus ir miltus prie kepi- 
X mo duonos, pajų, keiksų. Šven- 
❖ tems turim skanių pyragų.

KREIPKITĖS REIKALE 
Kainos Visai Žemos.
WETHERED’S ;;
Quality Bake Goods t 

? 7022 Superior Ave. HE. 5310 X 
****I**I<*F,F**‘*F****I**Z*******^**»*>»**************F*******F*******2*

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 
senas “Dirvos” prenume
ratas. Kreipkitės į jį.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

•C* •**•♦**•• •♦*****•*•♦• •** **■* •♦*•***** ****!♦**•*•* •J**** *♦•**♦*•*❖
♦j* •

X Namų Aptaisymas ? 
? Mes taisom ir sudedam Ž
* šildymo pečius. Dengiam X
* ir lopom stogus ir dedam g
? vandens nuobėgas. Visas ? 
? tos rūšies patarnvimas — ? 
5 kainos visai mažos. f ? i
* SATER BROTHERS f
X 6617 Wade Park Ave. *
i ENdicott 0823 f
❖ 
*I***<****J**J**I*****»**F*I,*******.********Z********}^***C^*mJ**J^2*,§*

Visiems savo draugams ir kaimynams Lietuviams

Linksmų Šventų Kalėdų 
Visokių laimių 1937 Metais!

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUSIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM.

fiBim ■ rrm ■ ■ ū a~B~ira~i i~b ibiu ■ irn ■ ■ iTnnTnnrrimu ■ ■ ■ ■ i
^iiitiii!ii:iiii:iiii!tni!iinin!ii!'iiiii''!!:''"; |i''i!!!!’,iiii:iiii!:!iiii:',: :’Lii!iiii:iiiiiiiiii'.;i:iiniiiH:iiiiii; nu;:::n:in-iii!un:inimninnNniti!ninim!n!!imniinn?n!iiiiiu<iunn^

East 79th St. Photo Studio
1197 East 79th Street

Atdara kasdien 8 iki 7. Sekmad. 9—4. J 
Kiekvienas rūpinasi apie Kalėdų dova- i 
nas — bet geriausia dovana bus jūsų I 
Paveikslas - fotografija suteikta Jūsų J 
artimiesiems, kuri bus amžina atmin- I 
tis tam kuris ją gaus. Tėmykit, Ka- j 
ledoms kainos visai nužemintos

3 Gražios Fotografijos tik už $1.00
| Gavom naujausių puikių fotografijoms rėmelių Kalėdoms. |
i A. S. BORT, Lietuvis savininkas. HEnderson 3535 |
■ i



r
' 4 D I R V A

j Dienos Klausiniais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio IRedaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

KĄ REIŠKIA KALĖDŲ DOVANOS
( . t ' ■ .

TZALĖDINĖS dovanos Amerikoje, iš seno papročio ką 
*nors savo draugui atminčiai įteikti, ar pasiųsti pa
prastą pasveikinimą, virto didžiausiu komerciniu daly
ku. Prieš porą desėtkų metų Kalėdiniai pasveikinimai 
buvo tik paprastose atvirutėse, dabar jos išėję iš ma
dos, naudojama puikiausi laiškai, kurių vertė eina nuo 
poros centų iki pusės doląrio. Ir kiekvienas jaučiasi no
rįs pasiųsti brangesnį pasveikinimą jeigu draugas ar 
draugė yra artimesni.

Dovanų davimas išsiplatino nuo paprastos mažos 
nosinės skepetaitės iki automobilio, laivo ir namo.

Krautuvės užverstos prekėmis, kurių vertė eina nuo 
cento-kito iki tūkstančių dolarių. Ir visoms joms yra 
pirkėjų. Perka kiekvienas sulyg savo išgalės, sulyg ap
dovanoti pasirinkto asmens svarbos.

Kada Kalėdos pereina, spaudoje pasirodo statisti
kas, iš kurių matome kad per visą šalį pasidaro apivar- 
ta ne milijonais bet bilijonais dolarių!

Krautuvių savininkai, dovanų išdirbėjai — visi pa
sijunta perpildytais kišeninis.

Bet nuodugniau galvojant tas ir gerai. Tik pama
nykit kiek žmonių uždirba sau pragyvenimą gaminda
mi pardavimui Kalėdines dovanas!

Kiekvienas daiktelis nuo mažiausios spilkutės iki 
puikių ponioms kailinių yra keno nors rankom padary
tas. Daug, daug rankų perčiupinėja kiekvieną gaminį 
nuo žaliavos iki užbaigto daikto, iki jis pasiekia par
duotuvę. Daug dar rankų jį perleidžia pačioje parduo
tuvėje iki jis pasiekia pirkėjo rankas.

Visi uždirba, visi gauna mokestis, iš to pragyvena.
Bet tųomi viskas dar nesustoja. Tie kurie iš savo 

gaminių padaro pelnus, savo pinigus nelaiko į žemę įka
sę — jie vėl ką nors sau perkasi, ar automobilius savo 
pasismaginimui, ar perkasi-statydinasi puošnius namus,, 
taisosi puikiausius rublis, arba kiti važinėja kur nors 
“geram laikui” turėti: ir čia vėl pinigas eina. Vėl kas 
nors turi padaryti tas reikmenis, už tai gauna, užmokes
tį, kas nors patarnauja, gauna savo atlyginimą — ir 
taip pinigas, kuris nestovi suspaustas kišeniuje bet ei
na iš rankų į rankas, padaro visus linksmais.

Taigi, Kalėdinių dovanų pirkimas nėra kokis nu
sižengimas ar pinigo aikvojimas, bet tik padidinimas 
suvartojimo, kas savaimi padidina gamybą, padidina 
reikalavimą žaliavos, ir taip aplinkui.

VOKIEČIŲ DUONOS 
BADAS

Betvarkė kokią Hitleris 
įvedė Vokietijoje, privedė 
šalį prie duonos stokos.

Hitleris, užėmęs šalį val
dyti, nemokino savo žmo
nių rūpintis savo naminių 
reikalų žiūrėjimo ir tvar
kymo, bet ėmė kaltinti vi
sus kitus u.ž negeroves ko
kios pokarinėje Vokietijo
je atsirado, ir, kaip pami
šėlis, nesuprasdamas kad 
gerovės galima atsiekti tik 
atidžiai žiūrint ir dirbant 
namie, pradėjo ruošti Vo
kiečius prie užpuolimo ki
tų žmonių, tikslu prisiplėš
ti ir tokiu budu turėti.

Tai yra senas, atgyvenęs 
barbarų paprotis. Barba
rai nieko patys pasidaryti 
nemokėjo ir nenorėjo mo
kytis. Jie tik blaškėsi, už
puldinėjo ir grobė iš kitų 
ką jie turėjo sau pasiga
minę.

Hitlerio šeimininkavimą 
ir nugyvendinimą šalies 
galima prilyginti prie gal
vos didelės šeimos, šei
mos galva, neturėdamas 
supratimo apie pagerinimą 
savo namų reikalų, žiauriai 
elgiasi su savo galinčiais 
dirbti vaikais. Vaikai, tė
vo slegiaini ir kankinami, 
negali tinkami dirbti, pa
dėti namų reikalus sutvar
kyti. Savo geriau gyvenan
čius kaimynus tas šeimi
ninkas niekina, nekenčia, 
ir visu įšėlimu mokina sa
vo vaikus ruoštis savo kai
mynus apvaginėti, kitaip 
jie badu gaiš.... Už savo 
nepasisekimus ir nelaimes 
kaltina ne save bet kaimy
nus .... Vaikai nesirūpina 
nieku geru, jie 
su kaimynais į gerus san- 
tikius sueiti, ir prieina iš
vados kad geriausia bus 
jei sugebės savo kaimynus 
apiplėšti....

Tai Hitlerio gyvenimo 
filosofija. Tai protavimas 
bemokslio, kuris gali tik 
rėkti ir ginklu švaistytis, 
dėlto kad gavo sau gana 
tokių kaip jis pats pašėlu
sių fanatikų, tikinčių kad 
visa Vokiečių bėda yra tai 
kad jų kaimynai 
gyvena.

Vokietija, buvus 
riškųmu prąskilbus 
taip nupuldyta kad 
to nei savo gėdos!

geriau

kultu- 
šalis, 

nema-

nesirupina 
negali nei

prieina iš-

SOCIALISTŲ PARTIJA 
UŽBAIGĖ DIENAS?

Amerikos laikraščių po
litikos rašytojas Bertram 
Benedict šitaip apie socia
listus rašo:

“Socialistų partija Ame
rikoje, dabar 35 meti] se
numo, privesta prie Mir
ties durų žaizda kokią ji 
gavo balsavimuose Lapkri
čio 3 d. . Kuomet buvo jau
na ji pasirodė smarki ir 
veikli. Bet jos gyvybė la
bai pakirsta eile nepasise
kimų 1920, 1924, 1928 ir 
1932 rinkimuose. Na o pas
tarų rinkimų žaizda buvo 
taip skaudi kad partijos 
jiegos visiškai sunyko. -

“1912 metais socialistų 
kandidatas į prezidentus 
Debs gavo šeštą nuošimtį 
visų paduotų už kandidatus 
balsų. Dabar, iš arti 46,- 
000,000 balsų paduotų už 
prezidento kandidatus, so
cialistai gavo 193,638 bal
sus. Keturi metai atgal 
socialistų kandidatas gavo 
884,781 balsą.

“Tas pats’ ir komunistų 
partijoje: keturi metai at
gal Foster gavo 102,991 b., 
švmet Browder gavo tik 
79,655 balsus.”

Maine valstijoje, šio ru
dens medžioklėje nušauta 
18 medžiotojų. Nieko sau. 
pasisekimas.

Ministelį Argentinai, p. J., 
Aukštuolį ir jo štabą.

Mums rodės kad tiktai 
Šiaurinėje Amerikoje, se
nesniais laikais, buvo toks 
purvinas savitarpinis Lie
tuvių išeivių karas galimas 
kada Lietuviai dar buvo 
tamsus, o gudresnieji — 
kaip socialistai ir kunigai 
— norėjo jais naudotis.

Tačiau žiūrint į Argen
tinos Lietuvių kovą, .kurią 
kelia jau dabartinės gent- 
kartės apsišvietę žmonės, 
sunku įsivaizduoti ko jie 
nori.

Teisingai ar klaidingai 
spręsime, p. M. Šalčiui ne
reikėjo ten apsilikti ir įsi
velti į tą košę. Jis yra pa
saulio keliautojas, turi sa
vo tikslus, ir turėjo užsi
ėmimą Lietuvoje, kam rei
kėjo pasidaryti priverstinu 
išeiviu ir maišytis su tais 
kurie ten vargelį vargsta

DAR NAUJAS 
LAIKRAŠTIS

Argentinoje tarp Lietu
vių verda kova. Ten pra
sidėjo tąsynės tarp tauti- 
sidėjo tąsynės tautininkų 
tarpe.

Buenos Aires
kilo tokia kova kad jai pa
stūmėti atsirado net du 
Lietuviški laikraščiai: “Iš
vien”, M. Šalčiaus leidžia
mas, ir Spalių mėn. pasi
rodė kitas, “Momentas”, 
ku'Us matomai nori iš tos 
tautininkų kovos pasinau
doti. Šį naują laikraštį, 
“Momentą”, galima pažin
ti tik iš žinių kad jis yra 
sccialistiškų minčių laik
raštis. Savo straipsniuose 
jis labai daug kalba apie 
vienijimą visų organizaci
jų ir padarymą ką tokio 
didelio.

Šį naują laikraštį leidžia 
kokia tai bendrovė ‘Talka’, 
kurios sumanytojai pasi
gamino labai platų progra
mą, kuris atitiktų ne to
kiai kolonijai kaip Argen
tinos Lietuvių, bet visai 
valstybei. Gerai, vienok, Joujo.
kad imama jieškoti gėrės- puotaus ir linksminsis, 
nio išėjimo negu tik bar- ------ ...
niai.

Prie M. Šalčiaus laikraš- kad pirmiau neturėjo ką į daktorius, baigdamas aprašymą, pastebė
ki iv.<12</L1 “Išvien”) sniar-! valgyti. j0 jog yra žmonių kurie nepatikėjo jo žo-

ai išėjo “Pietų Amerikos ,------------ - Į džiams, primesdami kad jį priėmė kaip
Žinios , kurias redaguoja! Kanados specials bedar- j redaktorių ir visur tik gerą rodė, ir vai-

en pra-

mieste pa-

LIETUVOS SKAITYTOJO PA
STABOS APIE “DIRVOS” RE

DAKTORIAUS KELIONĖS 
APRAŠYMĄ

Štai baigėme skaityti musų redakto
riaus p. K, S. Kurpiaus kelionę po Lietu
vą ir kitus kraštus, vykstant Į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą Kaunan it atgal. Rei
kia džiaugtis kad per taip trumpą laiką 
“Dirvos ’ redaktorius būdamas Lietuvoje 
gana daug visako matė ir gražiai aprašė.

riaus žmona, ir, paganau, viename rašo
mojo stalo stalčiuje rado mažą grąfofo- 
no plokštelę, kurią velionis advokatas bu
vo specialiai sau užsisakęs fabrike. Joje 
tarp muzikos buvo įkalbėti jo paties žo
džiai: “Pinigai paslėpti miegamame kam
baryje už paveikslo”. Ir ten ištikro bu
vo rasta visas palikimas.

BRANGINA AMERI- 
LAIKRAŠČIUS
norėtume skaityti daugelį

LIETUVOJE 
KOS 

Labai mes 
laikraščių ir žurnalų, tik deja, jų mums 
niekas dykai neduoda! Vos išgalim užsi
sakyti vieną kokį nors Lietuvišką pigesnį 

■ tuo džiaugiamės.
Labai retai kas skaitome du ar tris 

- laikraščius ir labai rang kas nei vieno ne- 
Reikia pasakyti kad p. redaktorius skitome.

aprašinėjo viską kaip tikrumoje matė — kyti: į' 
nei nudailindamas, nei nupeikdamas. O užtenka centų būtiniems gyvenimo reika- 
tokie keliautojai yra labai vertingi, nes Jams...........
iš jų tūkstančiai skaitytoji} matė tikrus i 
Lietuvos vaizdus ir žmones. Jei tokie 

“ 1 . | žmonės turėtų galimybės ilgiau čia pagy-
išdykaus, venti ir daug daugiau matyti tai Ameri- 

Į kiečiai vis daugiau per spaudą susipažin- 
Jūk tik del to reikėjo ii tų su savo dabartine tėviške.

komunizmo ir revoliucijos Man labai buvo nuostabu kad p. re-

t 1 . .V *11 Cl 11 Cl UCILIC. VlOCllYU 111 Cl L/C XX iXXCl^XClX Cl MX ClOU,

al but is reikalo ai neap-| g t vįen^arį gaįia kad taip objektyvi p. 
įskaiciavimo Lietuvą ap- „ , . c J *siskaičiavimo Lietuvą 

leidę.

RUSIJOS AUKSAS
Sakoma kad sovietų 

sija pasigamina aukso 
metai po už $50,000,000.

Rašytojas Brisbane jau 
klausia kas atsitiks su Ru
sijos komunizmu kada ko- ■ 
munistai aukse maudysis? i

Bus tas pats kaip kito- j 
se kapitalistinėse šalyse —

>' gražiai gyvens.

Rū
kas

tį (vardu
kiai išėjo “Pietų Amerikos!
Žinios”,
Kazys R. Kliauga. Šis lai- bių surašymo komisija su- 
kraštis smarkiai puola ne skaitė Kanadoje 
tik Šalčių bet ir Lietuvos bedarbių moterų.

MANOJI ŠIRDIS
Manoji širdis nerami kaip audr 
Ir liūdesio, skausmo nuolat kupina, 
Retai tenušvinta saulutė giedra, 
Vien kančios, baisi dargana.
Nors žinau aš gerai kad pasaulis miražus, 
Ir meilė visa ir garbė amžina,
Bet kažkas pasaulį taip skaisčiai nudažo, 
Kad vis kažko trokšti, bet ko—nežinia....

' )

Nors sugerčiau aš rudenį ramųjį, lėtą, 
Nors pavasarių kas duotų šimtus — 
Visvien mano sielą kas viesulais mėto 
Ir skauda man širdį už du.
Praeisiu per žiemą niekad nenurimęs;
Niekas manojo skausmo visvien nesupras, 
Tiktai kartais jei pats susirasčiau save, 

. Arba jei siela su skausmu apsipras.
(“P.Tr.) Antanas Jasiulis.

MYLĖDAMI ŽEMĘ 
žemę praliejome kraują, 
žemę padėjome galvas.

Mylėdami
Mylėdami
Apkaustyti pančiais i Sibirą traukėm, 
Šaltuosius ledynus nubarstėme kaulais.
Tiek metų ilgėjomės laisvės netekę, 
Tiek vargo žaliuota ant musų krūtinių. 
O, didis pasauli, ir Viešpats juk mato: 
Per aukas ir kančias laisva tik Tėvynė.
Prieš daugeli metų Lietuviai barzdoti 
Sutrypę, sumynė priešus prie Žalgirio, 
Sugryžo galingi teisybę įrodę, 
Už skriaudą Lietuviams atkerštą padarę.
Šiandieną vėl keliasi ir renkasi debesys, 
Juodi ir neramus, audros pilni debesys, 
Gal vėliai krauju aplaistysim žemę mes, 
Gal vėliai pakartot Žalgirį teks.
Mylėdami žemę, jei reiks liesini kraują, 
Mylėdami žemę kaip liūtai kovosim.
Bet vargo retežius• uždėti ant rankų 
Nei vienas Lietuvis niekad nesiduosim.

Paulius Gaubys,

Karpiams akis dar daug ko negalėjo pa
stebėti. Aš norėčiau kad dar ne kartą 
tas žmogus apsilankytų į savo gimtinę ir savaitinį laikraštį ir 
vis duotų naujų minčių ir vaizdų broliams 
Amerikos Lietuviams.

redaktorių ir visur tik gerą rodė ir vai
šino. Turiu pasakyti kad pas mus ne da-

188,000 partine Rusija ir reklamuotis mums nėra 
_____ ■ ko. Lietuviai iš prigimties yra vaišingi | 

Į ir su visais dalinasi tuo ką turi. 7” 
I ksČiau mes mažiau turėjome visi j ' 
[ žinome. Ir kad šiandien mes šimtą kar- j Voje 
I tų geriau gyvename ir daugiau turime tai | sesu 
taip pat niekas nuginčyti negali. C 1-1 

Rengiame sparčiais žingsniais i 
j pirmyn, kad gražiname ir turtiname savo 
i kraštą tai ir su svečiu tuo džiaugiamės.

Kad nėra pas mus aukštų dangorai
žių, nei tokių technikos stebuklų kaip 
Amerikoje tai visi gerai žinome. Ir nie
kas negali norėti kad pas mus kada nors 
bus technika aukštesnė negu Amerikoje. 
Tai nėra ko ir sakyti kad nieko Lietuvoje 
nėra., Kas nori musų kraštą juodinti tas 
vis ką nors suras. Bet reikia žiūrėti ne 
juodintojo, bet tikrovės akimis. O gal 
but tie kurie nori peikti dar nėra matę 
musu pažangos ir laisvos Lietuvos kūry
bos darbų. Gal jiems ir musų gimtinė 
nebrangi. Tai ir nėra ko mums iš jų ti
kėtis.

Bet tėviškę mylįs Lietuvis sugryžęs 
ir savo akim pamatęs pasakys kad p. K. 
S. Karpius nieko neperdėjo. Turime tik 
džiaugtis kad turime didelių talento žmo
gų šio laikraščio redaktorium, kuris savo 

j žodžiais parodė tikrovę. Tat eidami į 
naujus metus turime pažvelgti į tikrąjį 

| “Dirvos” skaitytojams rodomą kelią ir pa- 
j tys skaityti ir kitiems patarti tą laikraštį 
prenumeruoti. O per jį gerai pažinsime 
savo gimąją Lietuvą. Visuomet žinosime 
kuo ji gyvena, ko jai dar trūksta, nes apie 
viską informuos ir toliau musų aukštai 
gerbiamas redaktorius K. S. Karpius.

Pagėgiai. J. Juodkazis.

Kodėl taip yrą, lengva atsa- 
pinigų neužtenka! Daugeliui vos

Kas turi gimines ar pažystamus tur
tingiau gyvenančius Amerikoje tas nere
tai greta kelių litų dovanų gauna ir laik
raštį visiems metams. Tada tas žmogus 
labai patenkintas, tada jis labai džiaugia
si ir tą laikraštį neturintieji ima skaity
ti per ranki] rankas, kolei visi prisisoti
na tuo dvasios maistu. Jeigu kuris Ame
rikietis ir prašant neišrašo savo gimi
nėms Lietuvon laikraščių tai, aš manau, 
tail) pasielgia ne iš blogos valios. Daž
niausia pamiršta ■ išrašyti, neprisirengia, 
arba neturi tokio suprantimo.

Reikia žinoti kad Amerikiečiu gyve- 
Kad an- nimas bėga greitesniu, įvairesniu ir visai 

i gerai kitoniškesnių tempu negu pas mus Lietu- 
. ’ ! . .:j?. Reikia suprasti kad musų brolių,

i I sesučių ten gyvenančių pasikeičia nervai 
O kad ir širdys. Jie neverkia tuojau kaip mes. 

gyvenime j Jų nepaveiksi moraliai taip lengvai kaįp
mus!. . . . Viena iš svarbiausių priežasčių 
visam tam kad jie labai skuba gyvenime 
su modernišku pasauliu, nesuspėdami nei 
suprasti nei reaguoti svarbiausių dėsnių, 
svarbiausių gyvenimo pareigų.

Vienok mes tikimės kad ateinantiems 
1937 metams musų gerieji giminės išrašys 
mums laikraštį.

Iš geresnių Amerikos Lietuvių laik
raščių tenka paminėti šiuos: “Dirva”, 
“Amerikos Lietuvis” ir “Garsas”.

Sveikinam “Dirvos” Redakciją, Admi
nistraciją ir skaitytojus Amerikoje Kalė
dų Švenčių ir Naujų Metų proga.

Viki. Tatarėlis.

KEISTAS TESTAMENTAS
Štai koks yra padavimas apie vieną 

keistuolį advokatą, New 'Yorke, kuris pa
darė savo turtų palikimą. Jis buvo dide
lis grafofono muzikos mėgėjas, ir mirda
mas paliko tokį nepaprastą testamentą: 
“Visą savo turtą,. 600 tūkstančių dolarių, 
palieku savo sekretoriui. Vienoje mano 
grafofono plokštelių yra mano paaiški
nimas kur pinigai yra.”

Bet velionis turėjo apie 4000 plokšte
lių rinkinį. Laimingam turto paveldėto
jui teko dienomis ir naktimis groti grafo- 
foną, klausyti muzikos ir visokių kalbu 
kad sužinoti testamento paslaptį. Pagro
jęs porą savaičių jis susirgo nervais, ket
virtą savaitę išėjo iš proto ir netrukus 
mirė.Tadą jieškoti. ėmėsi mirusio sekreto-

savo seserį, kuri norėjo išduoti 
tėvų nenugalimų pilį.
skaityti, ir svarbi istoriniu at-

Rusnės Kunigus nužudo 
priešams savo

Ši ypatinga, smagi 
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėjai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

Keikalankit “Dirvoje”
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ninkai, apsaugok, Maižie- 
šiau, ne tik Lietuvos dar
bininkus bet ir juodžiau
sius Afrikos negrus. Lie
tuvos žmonės turėjo progą 
paragauti bolševikiško ro
jaus ir džiaugiasi jo atsi
kratę. Jeigu tu nori pa
vest Lietuvą bolševikų vai- j 
džiai tai nevertas nei Lie
tuviu vadintis nei sakytis 
kad turi Lietuvoj brolius, 
— sakau aš.

— Aš brolius Lietuvoje 
tikrai turiu, ir man gaila 
kad jie turi nešti fašizmo 
jungą, — sako jis.

— Jie jokio jungo nene
ša. Jie džiaugiasi atkovo
ję savo šalies laisvę, ir tie 
kurie žiuri savo gyvenimo, 
o ne politiškas varnas gau
do, tie linksmai gyvena sa- 

! vo laisvoje tėvynėje, — sa- ; 
kau aš.

— Kvaili jie kad atsime
tė nuo sovietų, kada turė
to progą susidėti ir turėti 
visos sovietų respublikos 
globą ir apsaugą, — sako 
jis.

— Tik tu taip sapalioji, 
Stepai. Bet pamatytum ko
kie jie patenkinti savo lai
sva Lietuva. Tavo paties xxv^cxxxixici ucx jirojjaį irgi smarkiai pylė

, Rusijos bolševikams kaili TTi-n TT 
tu man, drau-[ 1019 metais, kad tik Rusų i V ’ 

atsikračius ir bolševizmo 
>. Dabar jie yra I 

is ir tu-1 
j ri žemės, kurią jiems val- 
i džia davė, paimdama iš 
j Rusų ir Lenkų ponų, ku
riuos išvijo iš Lietuvos. 
Šiandien Lietuva, komuni- 

i stų atsikračius, puikiai gy
vena, ir net tavo tą giria- 

imą rojų maitina, siųsdami 
jiems savo išaugintus gy- 

j vulius ir paršus, o sovietai 
ir po šiai dienai rojaus ne
įsisteigia, nors caro atsi
kratė metu anksčiau negu 
Lietuva pasiskelbė laisvę, 
— sakau aš.

— Drauge, jeigu Lietu-

Gerb.

SPRAGILAS

Draugas

pa-
Stepas

pertoli nuo Stalino

iš jos kuogreičiausia, kaip 
pabėgo kiekvienas kuris 
tik galėjo pabėgti! — sa
kau aš. (Bus)

GERB. SPRAGILO RIM
TOS DISKUSIJOS SU 

DRAUGU STEPU 
(Tęsinys iš pereito nr.) 
Pabaigus mums karštas 

diskusijas apie revoliuci- 
kurie turi su tais kurie ne
turi, draugas Stepas pripa
žino kad tą ką kitas turi 
galima atimti ir pasidalin
ti, bet ką jis ir jo draugai 
komunistai 
neturinčiais 
lintis.

— Dabar 
ge, Įrodyk, 
sovietų respublikoj darbi- neisileidus. x«um 
ninkai tini visokias priyi- apdovanoti medaliai 
legijas, o Lietuvoje fasis-1 - - ■
tai musų brolius šaudo? — 
sako jis.

— Stepai, jau iš tavo ši
to išdiddus pareiškimo apie 
sovietų “laisvę” gali net 
žioplas suprasti kad tu fa
natiškai Įsitikinęs jog Ru
sijoje viskas gerai, o Lie- Į 
tuvoje tik žudynė, — sa-- 
kau aš.

— Tas aiškiai parašyta 
visose musų darbinikiško- 
se gazietose, kurios pasako i 
teisingai pasako kaip yra 
sovietų darbininkiško j res- •

> voj darbininkams butų ge
rai tai jų nešaudytų, — sa- 

_ko jis.
— Darbininkų niekas ir 

nešaudo. Jeigu reikėjo su
šaudyti keturis tokius pus
galvius kaip tu tai iš to tik 
geriau visai šaliai, nes jie 
parsidavę priešams norėjo 
pagelbėt priešingai šaliai 
išardyti Lietuvoje esančią 
tvarką, kad krašte kilus 
suirutei nenukentėtų 
kalti žmonės, 
broliai, kurie 
suiručių nei 
— sakau aš.

— Ale tie 
kai m'atyt ten nors ką ge- tuvoj žudo ne 
ro, o giri svetimą šąli, ku- rie Vokiečiams pasitarnau- 
rios žmonės Lietuvius ver- ja, ale ir tokius kurie dir- 
gais laikę per virš šimtą ba už darbininkui reikalus, 
metų, ir nagaikom kapojo__ sako jis.
kada Lietuviai norėjo sa- •— Visai nežinai ką kal
ve kalba skaityti ir rašy- bi, Stepai. Lietuvoje dar- 
ti, — sakau aš. ; bininkų reikalais labai ru-

— Prie caro, drauge, bu-' pinamasi: jiems steigiama 
vo kas kita, o dabar prie į ir klubai, ir mokyklos, ir 
darbininkų sovietų vėl kas \ chorai, ir sportas, ir tvar-

turi, su nieko' 
negalima da-

publikoj ir koks gyveni- 
mas fašistiškoj Lietuvoj,— 
sako jis.

— Tave, protaujanti tik 
iš savo “darbininkiškų ga- 
zietų”, neužsimoka nei im
ti pertikrinėti: tu užsimer
kęs tiki ką tau tos “gazie- 
tos” rašo ir džiaugiesi kad 
negali matyt tikrenybės,— 
sakau aš.

— Tu mane už mulkį ne
laikyk, aš esu susipratęs 
darbininkas! — sako jis.

— Jeigu sakaisi esi susi
pratęs darbininkas tai ko
dėl tu taip neigi sąvo tėvy
nę Lietuvą ir visai atsisa- 1_ 4 --^4-,-4- --

ne- 
tikri

nei
tavo 
nenori 
revoliucijos,

fašistai Lie- 
tik tuos ku-

kąma algos, ir kainos, ir 
žiūrima sveikata, ir rupi- 
bedarbiais, ir biednais ir 
viskuo kitu kas liečia dar
bo klesą, ir už tai iš darbi
ninkų nieko nereikalauja: 
nei eiti žudyti kitus darbi-

kita. Jeigu Lietuvos . dar
bininkai pasivestų po so
vietų valdžia, turėtų tikrą 
laisvę, — sako jis.
tų valdžia turėtų laisvę, ■— 
sako jis.

— Nuo tokios “laisvės” i-r*.— - ----- ——
kokią turi Rusijos darbi-1 mnkus kitose šalyse, kaip 

! tam rengiami Rusijos dar- 
i bininkai, — sakau aš.

— Drauge, komunizmas 
turi Įvykti visame pasau
lyje, tada nebus karų ir 
bus lygybė. Iki kapitaliz
mas ir fašizmas viešpataus 
niekad nebus ramybės, — 
sako jis.

— Klysti, Stepai. Jau 
tik tavo pačioj sovietijoj 
kokių šposų atsitiko, kur 
komunizmas viešpatauja: 

dų,"de4e^inių*'nevirškinimTlCI- ten dar nespėjo išauginti 
durių, užkietėjimo vidurių, ko- j vienos gentkartes komu- 
sulio, kataro, lytiškų nus.ilpnė- į nistiškoj dvasioj, o jau ko
jinių, visokių lytiškų ligų, nėr- ‘ niunistai vieni kitus sker- 
viskumo, nemigęs ir visokių ki-' 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakellis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Ave.)

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas į 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip i 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio j 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz-

j džiasi. Atsimeni kaip bu- 
I vo išvytas iš sovietų rojaus 
Trockis, tas pirma LeninoAptieka

Cleveland, G. panka, padėjęs sukurti so- 
ENd. 8534 vietus. Jis gal irgi butų li- 

Aptieka atdara 7 dienas aavaitėja kęs be gal VOS jeigu, nebu-

tų .
sišalinęs. 1 Dabar gi šį. ru
deni komunistas Stalinas 
paskerdė šešiolika tikri], 
gerų komunistų, ir ne. del j 
ko kito tik del to kad ir jie 
norėjo būti valdžioje ir val- 

I gyt duoną iš tos tvarkos 
kurią jie patys susikūrė,— 
sakau aš.

— Tu, drauge, tiki fa
šistų ' gazietoms. Musų dar
bininkiškose gazietose bu
vo aiškiai viskas aprašyt?: 
kad tie šešiolika vyrų buvo 
didžiausi niekšai, kurie no
rėjo Staliną nužudyt ir iš
verst sovietų valdžią. Jie 
teisme patys prisipažino,—

— Tu, Stepai, turi sma- 
I gurno skaitydamas savo 
i “darbininkiškii g a z i etų” 
pasakas ir tau smagu pa
sidarė kada tie “baisus šu- 
nes” tapo sušaudyti. Tau 
tos “gazietos” Įkalbėjo kad 
tie vyrai norėjo ką tai bai
saus padaryti tai svetimai 
šaliai, prie kurios tu nepri
klausai, ir tu džiaugiesi 
kad Stalinas paskerdė še
šiolika komunistinės sovie
tų respublikos steigėjų ir 
darbuotojų, o piktiniesi del 
to kad Lietuva, gindamasi 
nuo išlaukinių priešų, tu
rėjo sušaudyt keturis vy
rukus, kurie tiems išlauki
niams priešams dirbo. Di
desnio fanatiko už tave ne
reikia — sakau aš.

— Drauge, tu mane fa
natiku nevadink. Aš žinau 
ką šneku, — sako jis.

— Nežinai, del to kad tu 
iš savo fanatizmo net au
kas Amerikoje renki kokiai 
ten kovai prieš 'Lietuvos 
“fašistus”, reiškia nori kad 
Lietuvoje kiti tokie žiop
liai kaip tu kelti] revoliu
cijas ir rengtų žmonių žu
dynes, net tavo pačius bro
lius žudytų, — sakau aš.

— Jeigu mano brolis ar 
tėvas pakels ginklą prieš 
darbininkišką revoliucij ą, 
ir jie verti kulkos Į kaktą! 
— sako jis.

Ateina KALĖDOS
Pirkti deimantų, laikrodžių, lai
krodėlių ir kitų brangnienų krei
pkitės 
Pirmos 
tojas.

į seną Lietuvišką 
rūšies laikrodėlių

vietą 
taisy-

JOS. KONECNIG
6107 Superior Ave Cleveland

— Na, dabar tu, Stepai, 
ir pasisakei koks tu pauk
štukas: tik pusvalandis at
gal piktinaisi buk Lietuvo
je kas tai šaudę tavo bro
lius, o dabar ir pats skiri 
juos ir savo tėvą sušaudy- 
,mui, jeigu jie nenorės pa
siversti tokiais kvailiais 
kaip tu! Taig, dar kartą 
tau pasakau: tu neturi tei-_ 
sės nei savintis savo brolių j lutiname šių metų raporte 
nei tėvo, nei apie Lietuvą pareiškė kad šios šalies 64 
kalbėti, nes tu esi sufana-: Įvairių augalų derliaus kai- 
tikintas išgama, pavojin-1 na, neįskaitant medvilnę, 
gas musų tautai ir šaliai ir pasiekė $6,084,932,000.
savo broliams. Tu pats ei- į Ūkių ineigos iš visokių 
turn ir žudytum juos tiktai šaltinių siekia $9,530,000,- 
del to kad jie nori sau lai- 000. Tai yra didžiausia 
svai nuo kitų ir gražiai gy-1 kaina nuo 1930 metų, ne- 
venti, jeigu jie atsisakytų žiūrint buvusios žiaurios 
užsidėti sau ant sprando ■ praėjusios vasaros sausros, 
tą vergijos jungą kuri ne- kuri padarė daug nuosto- 
ša Rusijos darbininkai, kąjlių.
tu čia, ištolo būdamas, Įpa
sakotas už tave gudresnių 
apgavikų, laikai šventeny
be! Jeigu tu patektum Į 
tą sovietų “laisvę”, bėgtum

MILŽINIŠKOS INEI-
GŲ SUMOS

Suv. Valstijų derliaus su- 
žymėjimo taryba savo ga-

TEKSTILĖS PRAMO
NĖS PAŽANGA

1926 metais Lietuvoje buvo 
484 tekstinės pramonės įmo
nės su 1,010 darbininkų, tuo 
tarpu šiais metais tų įmonių 
yra tik 64, bet už tai darbinin
kų skaičius padidėjo iki 5,867.

1926 metais buvo tik ketu
rios įmones kuriose dirbo dau
giau kaip po 50 darbininkų, o 
šiais metais yra 20 įmonių 
kuriose dirba apie po 200 dar
bininkų. Tokiu budu teksti
lės (audimo) pramonė, paly
ginti, per trumpų laiką padarė 
nepaprastai didelę pažangą.

Pažymėtina kad tekstilės 
pramonės pažanga įvyko eko
nominio krizių laikais. “D.”

MARGUTIS
Skaitykit "Margutį:’, komp. 
A. Vanagaičio leidžianją mu
zikos žurnalą. Eina cįu kar
tu j mėnesį. Kaina ipctarps 
$2.00. Prisiųskit 10c pąšto 
ženkleliais, gausit vieną ' nu
nyri pamatymui. Antrašas:

6812 So. -Western Ave.
Chicago, III

4

paveiz

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi i naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

! EIKIT
PIRKT

krautuves 
savo skel- 
Jaikraštyje 
Nuėję ko

tik į tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
“Dirvoje”.
pirkti, priminint jog 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

3.

Puošnųs Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai ir Tuxedo už labai mažas 
kainas išnuomuojami šioje įstai
goje. Turim didžiausi pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (50)

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 
(elevatorius į 2-rą aukštą) 

G. H. Schwabe, Mgr.
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Phone Endicott 9512
MOLTHER ELECTRIC 

SERVICE

s Starteriai ir Generatoriai h 
Automobilių Armatūros

Apvyniojimas
Naminiai Padargai

8009 Superior Ave.
Ineiga iš E. 80th Street

ts u.anraiiaiiiiiniiiiiiiinmniiiiuiiiuiiiimiiiiraniiiiiimiiHiimiiiiiiiiffliiiiiiiiHinJ
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ii- prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ii- visais atžvilgiais 
modemiškas.

HEnderson 9292

Arco Lump (visai mažai pelenų) . .<$8.95
No. 3 Pocahontas ........................... 8.50
Golden Ridge Sewell . . . . •............. 7.65

(kaip Pocahontas) .«
Kentucky (labai geras pečiams) . . . 7.40
Ohio Lump arba Egg (geriausi) . . 6.50

GERA ANGLIS I
i
*

f ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS 

16201 SARANAC RD. GLen. 5787 1

Nuostoliai buvo, 
dan, kukurūzų derliuje — 
1935 m. jų gauta 2,296,669,- 
000 bušeliu, šymet gi buvo 
1,524,317,000 bušelių.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

I ADDISON I 
1 HARDWARE CO. | 
= 7318 WADE PARK AVE. 1

Henninger
ARI’ STORE

s

dova-

Specialiai ši mėnesį

Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sutaupykit $27.00
MAGIC CHEF

Gasiniai Pečiai
Paklauskit musų kaip.

EASY WASH MACHINE 
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš.

SPARTAN RADIO
Console Modelio

$39.95
= TA1S0M FURNASUS = 
= TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH | 
= LEMPUTES prieinama kaina. = 
= VISOKĮ NAMAMS REIKME- = 
= NYS GERI IR PIGUS. =
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllū

T Pasirinkit savo Kalėdines
J nas anksti. Mes turime puikių-!-
4 pasirįnimui rąžančių, stovylėlių,.-.
* kryželių ir kitų religiškų daly-* 

kų. Daugybė Kalėdinių kortelių*
4 su religiškais vaizdais. Taipgi-!
4 darom paveikslams rėmus.
4 HENNINGER’S ĄRT STORE
4 8809 SUPERIOR AVĖ. 1

AGUS F. ROSE 
4 JEWELER and OPTICIAN 
į 7016 SUPERIOR AVE. 
*;• Puikus pasirinkimas Deimantų, į 

Elgin ir Gruen laikrodėlių, Seth 
-j- Thomas laikrodžių, Parker Ra- 4 

somų Plunksnų. X
4 Duodama Kreditan. ••• 
X Atsineškit šį skelbimą, gausit £ 
4 visokių prekių 20 nuoš. pigiau. £

KAIP JŪSŲ SVEIKATA?
Pęrtan Idai mes užleidžiam sa

vo sveikatą, savo didžiausį tur
tą. Ar jaučiat nuvargęs, silp
nas, svaigstat, ar nervuotas ?

Naudokit
M O N A S T E R Y 

šakny ir žievių Arbata
Galima gauti pas mus, dėžė už 
$1.00, 6 dėžės už $5.00.

PATRIA TRADING GO.
5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

RICHMAN
BROTHERS

Linki Jums
Linksmų 

KALĖDŲ 
ir

Laimingų 
Pasekmingų 

NAUJŲ METŲ!

Siutai 
Overkotai 
Tuxedos

>22'S°
Trys Clevelando Krautuvėj

736 Euclid Ave.
Prospect ir Ontario 

5716 Broadway

i

Long Distance Kainos
Nupigintos Pasikalbejmui

Švenčiu Laiku
NAKTIES IR SEKMADIENIO KAINOS

žemiausios Long Distance kainos
BUS GALIOJE VISĄ DIENĄ PER 

KALĖDAS IR NAUJUS METUS

• Kodėl nepaskambįnti telefonu savo draugaįns kituo
se miestuose arba giminėpąs pąerįškimui savo linkėji
mų. Šiuo budu yrą taip draugiška ir asmeniška. Pą- 
sinaudokit žemomis kainomis, nes dabar jums kaštuos 
daug pigiau negu kitącjps kada.

t

r

1 .fui. .

THĘ ,pHĮQ BELL TELEPHONE CQMPAHt ; į
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“DIRVOS VAJAUS EIGA
Visi Mėgsta “Dirvą” iri 

Džiaugiasi Ja
šiame “Dirvos” numeryje, 

4-me puslapyje, telpa du raši
nėliai paskirų asmenų iš Lie
tuvos, kurie primena “Dirvos” 
skaitytojams apie “Dirvos” 
svarbą ir reikšmę net pačioje 
Lietuvoje. Vienas jų pataria 
išrašyti “Dirvą” ir i Lietuvą, 
kur juriškiai laikraščių gauna 
sulyginamai mažai, del to kad 
ne visi išgali pinigus į laikraš
čių prenumeravimą dėti.

Kiti vietiniai išsirašė 1 
va”:

L. Savickas, 
Stella Karesevich. 
Pranas Čepukas, 
Anna Palubinskas,
Mrs. M. Miskis, iš Los 

gels, Calif., išsirašė 
per p. Malinauską.

“Dir-

An- 
Dirvą”

PREKIŲ JUDĖJIMAS 
DIDŽ. EŽERAIS 
BUVO DIDELIS

va-

L© (0
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Dalyvaukit ‘Dirvos’ 1937 m
SUTIKIMO BALIUJE! ©

©

DAYTON, OHIO, Lietuviai 
beveik viršija kitus šio vajaus 
laiku užrašydami “Dirvą” sa
viškiams i Lietuvą.

Štai per “Dirvos” atstovą J. 
A. Urboną jau kelintas užrašo 
“Dirvą” į Lietuvą:

Ignas Gužauskas, iš Dayton, 
užrašo “Dirvą” Juozui Gužau- 
skui, Lietuvoje.

George Zubrickas, Dayton, 
išsirašė sau “Dirvą”.

S. Rodavičia, iš Akron, O., 
prisiuntė šliuos du skaityto
jus iš Akrono:

A. Palilionis, 1
K. Jurevičius.

išrašėOLEVELANDIEČIAI
“Dirvą” į Lietuvą:

Ona Bagdonienė savo broliui 
Antanui Tamošiūnui,

Elzė Stasiulevičienė savo se- 
serei Marei Dambrauskienei.

Marė Yesienė, vietinė, išrašė 
“Dirvą” savo giminietei Mrs. 
T. Sheputis, Sioux City, Iowa.

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

Didžiaisiais Ežerais, šią . „ 
sąrą buvo geriausias prekių 
judėjimas kokio nebuvo nuo
1929 metų, kada prasidėjo de
presija.

Štai kaip 1936 metų vasa
ros judėjimas Ežeruose pasi
reiškė :

Geležies rudos pervežta dau
giau negu kuri sezoną nuo
1930 metų.

Minkštosios anglies perveži
mas sumušė visus iki šiol bu
vusius rekordus.

Kietosios anglies pervežimas 
pakilo 30 nuoš. virš 1931 me
tų, kada buvo pasiekta aukš
tas laipsnis.

Akmenų pervežta 12,000,000 
tonų, daugiausia negu kada 
iki šiol nuo 1929 metų.

Naminių grudų, del sausros, 
pervežimas žymiai buvo ma
žesnis.

Bendras tonažas visų didžių
jų pervažų pasiekė 113,000,000 
tonų, daugiausia nuo 1929 m.

Didieji Ežerai yra: Supe
rior, Michigan, Huron, Erie ir 
Ontario. Prie jų guli didieji 
miestai: Chicago, Detroit, Cle
veland, Toledo, Erie, Buffalo 
ir eilė mažesnių.
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Ketv., Gruodžio-Dec. 31
Gaukit savo tikietus tuojau: Vienas dykai, kiti po 10 c 

Tiems kurie neprenumeruoja ‘‘Dirvos” — po 35c.
Šokiai visą naktį

Lietuviu Salėj e
Naujo Meto pasitikimas 17 Dovanų

Pradžia 8 vai. iki kito meto!

w
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Aš užlaikau pilniausia Įren
gtą. vaistinę mieste. Išpil- 
dom daktarų receptus, turi
me visokių vaistinių reikme
nų, muilų, toiletinių daly
kų, bendrai visko ko tik ga
lima rasti vaistinėse vidur- 
miestyje,- ii- kainos čia nėra 
aukštesnes. Mano speciališ- 
kumas receptai, kuriuos iš
pildau atsakančiai.

Andrew A. Yeager 
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVE.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

gerai įrengta Jewelry parduotuvę 
matysit deimantų, laikrodėlių ir 
laikrodžių, ir pažvelgkit į musų 
optiška skyrių. Mes taisom laik
rodėlius. Musų vardas reiškia 
pasitikėjimą ir prielankumą mu
sų svečiams.

Auto Reikmenys
Mes parduodam SUNOCO Gas 
ir Aliejus nes mes tikim kad 
SUNOCO produktai yra geriau
si iš visų. Mes taipgi parduo
dam gurnus ir batarejas ir vi
sas reikmenis. Musų patarnavi
mas garantuotas. Ilgų meti, 
tyrimas šiame biznyje.

Superior Tire and 
Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVE. 
Kampas East 80th St.

pa-

A. T. Hueter 
DIAMONDS-JEWELRY 
8j>13 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

I
Kalėdų Dovanos 
Moterims
Pirkit iš musų moterims 

Kalėdų Dovanas: 
šilkinius apatinius, 
krepšelius, 
pirštines, 
Raidinius, 
nosinaites, ir tt.

Mes suvyniojame visas
vantas ir Įrišame Į gražias 
dėžutes, taip kad pritinka 
padovanoti Kalėdų dienoje.

FRANCINE’S 
LINGERIE & HOSIERY 

1513 East 55th Street

APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699 t

do.

r
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Tabako Naujienos 
į 25 CIGARAI PUIKIOJE DĖ- 
£ ŽĖJE KALĖDOMS už 60c. 
fi Cigaretams tabakas turkiškas 
■C mišinis pusė svaro už 50c. Ge- 
• J ras pypkei tabakas svaras 50c. 
S Taipgi visokios Pypkes. Atsi- 
Č neškit ši skelbimą, gausit eks- į 
S tra dovaną dykai. į
> CLEVELAND TOBACCO CO. < 
į 2133 Ontario St. Cleveland, O. į

IM

Pasitikim 1937 Metus Ketv

GruodžioDirvos* Baliuje

31Ateikit Pasiimt Savo Tikietus

.•M

H*

DIRVA” METAMS TIK $2

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis 
tam kuris šio Vajaus bėgiu užrašys “Dirvai” 

daugiausia Nauju Skaitytojų.

■Vtii
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Ketvirtadienį, Gruodžio-Dec. 31, “Dirva’’ rengia milžinišką Nau
jų 1937 Metų Sutikimo Balių Lietuvių Salėj. Visi “Dirvos” pre
numeratoriai, kurie bus užsimokėję už ‘Dirvą’, gaus į tą Balių 
vieną tikietą dykai. Daugiau tikietų gaus primokėdami tik 10c. 
Ne-prenumeratoriams į tą Balių reikės mokėti 35 c. Ateikit, už- 
simokėkit už ‘Dirvą’ dabar, gausit 1937 metų Kalendorių ir sau 
tikietą i 1937 Metų Sutikimo Balių!

Pastaba: Tą naktį, kaip tik užstos 1937 metas — po jo trukš- 
mingo sutikimo, po gražaus pro gramo, salėje bus išdalinta tikie
tus turintiems dešimts ar daugiau gražių dovanų. Tikietai bus 
numeriuoti. (Balius prasidės 8 vai. vakare ir tęsis iki kito meto!
Tikietą Į Balių gaus kiekvienas kas savo vardu prenumeruoja 
“Dirvą”, ar vietinis, ar iš aplinkinių miešti! atvažiavę. Ir tie vi
si gaus papiginti!, po 10c. tikietų savo šeimai ar draugams.

1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovanu kiekvienam kas

(©©

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

mui ir prakūrimui.
Original Pocahontas ................................................. $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų buna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ...................8.75
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ............. 7.95
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95 
West Virginia Lump ....................................................6.50
Ohio Lump ...........................................  5.95

KOMER WOOD & COAL CO.
1201 EAST 80TH St. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

naujai užsiprenumeruos sau “Dirvą” visam metui ©

Ateina Nauji Metai — ateina kiti laikai. Kurie skai
tėt kokį kitą laikraštį, dabar pakeiskit į “DIRVĄ”— 
susipažinkit su “Dirva”, pamėgsit ją. “Dirva” visa
da pilna įdomių, gražių skaitymų, puikių Istorinių 
Apysakų, kurios tik vienos yra vertos tų Jūsų moka-

mų $2.00 už “Dirvą”. Prie to gi, “Dirva” apdova
nos Jus Puikiu 1937 Metų SIENINIU KALENDO
RIUM, kuris parodo visas svarbesnes Katalikiškas, 
Lietuviškas ir Amerikoniškas šventes. Nelaukit ga
lo metų, išsirašykit sau “Dirvą” DABAR!

@@©@@©©j©_©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©_©j©©©©©©©©©©^'®®@.®©.®<©©®®@@@®@®®@©^©©©©©©B
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CLEVELAND© IR APIĖLINKES ŽINIOS
J. Blaškcvičiaus krautuvėje i 2f-3 UŽMUŠTA AUTO- 
pap visus ir visas komiteto

“DIRVA”—6820 Superior AveiiUe, ENd. 4-186—Atdara vakarais

narius.
Paskirkit savo 1937 i 

aukti Darželiui — už tą dolarį 
gausit skaniai pasivalgyt, pa
sišokt ir pasilinksmint.

PADARYKIM TAM 
GALĄ!

Po Kalėdų, vėl prasidės vi
sokių “surpraiz parčių” rengi
mas visokiems privatiniams as
menims. Tas gerai, 
gali rengti ir linksmintis, 
tokie “pokiliai” 
susikviečiant tik 
gus ir gimines.

Blogumas štai 
čių” rengėjai ir 
sileidžia 
miesto galo iki kito, lenda i 
akis kiekvienam ir net prie
varta reikalauja pirkti tikie- 
tus.

Lenda prie musų profesiona
lų ir biznierių ir paėmę drąsą 
pasako, “Jeigu nepirksi tikie- 
to mes su tavim biznio neda
rysim !”

Biznieriams ir profesiona
lams per eilę metų “ubagavi
mai” įgriso iki kaulo. Per mė-

kas nori
. Bet Į 

tinka rengti 
artimus drau-

kame: “par-j 
„ „ rengėjos pa
su tikintais nuo vieno

BRANGMENYS
LAIKRODĖLIAI IR v---- 

GRAŽMENAS KREDITAN
Mes pasitikim Jumis.

Parduodam
DEIMANTUS. LAIKRODĖLIUS 

BRANGMENIS, MUZIKOS 
INSTRUMENTUS, RADIO 

TUBUS
Daugelio metą patyrimas. 

Atdara vakarais.

Frank Cerne Jewelry, Inc.
Slovenian Auditorium Bldg.

6401 St. Clair Ave.

VISOKĮ g
JITAN |

Mokėkit po biskelį kas mėnesį. |
Pasirinkit savo išlygas. g

i

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADU 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave..

i

i

j nesi per juos pereina dešėįkai 
| visokių “kupčių” su tikietais 
Į i keno nors privatišką, niekam 
nežinomą ir nereikalingą “sur
praiz” balių

Biznieriai ir prbfesittiiiilai 
turėti) paimti daugiau drąsos 
ir kiekvieną toki “kupčių” ar 
kumutę lendančius į akis sb 
jiį kam nors rengiamo “ba
liaus” ti kietu gražiai išprašytų 

i laukan pro duris ir nepirkti. 
( Tokie “baliai” turi apsiribo
ti tiktai tarp artimiausių drau
gų ir giminių, prie svetimų 
kabinėtis turėtų būti paliau
ta.

TAipg'i tikietų pardavėjai tu
ri pasiliauti gąsdinę biznierius 
ir profesionalus “nerėmimu” 
jeigu iš jų neperkama. Tas 
yra daugiau negu akiplėšiška.

Nemažiau lenda i akis ir 
Visokių mažų draugystėlių it 
kuopelių komitetai su visokiais 
tikietais ir programų jieškojj- 
mais. Draugystės ir kuopos 
privalo išsilaikyti iš savo na
rių mokesčių. Jeigu neužten
ka tiek kiek moka, Jai pakelia 
mokestį. Riziiieriiii ar profe
sionalui visai nėra reikalo pa
laikyti tokias bereikšmes kuo
peles ar draugijėles pirkimais 
jų tikietų arba davimais skel
bimų į programus.

Aš nepriešingas laikas nuo 
laiko paremti dideles viešas 
musų organizacijas ir įstaigas, 
lyet tie “parčių” rengėjai ir tų 
kuopelių- draugijėlių komitetai 
tikrai įgriso ir jų veikimas tu 
r j būti sulaikytas atsisakymu 
jų tikietus pirkti.

Prašau “Dirvos” redakciją 
neatsisakyti patalpinti šį ma
no pareiškimą. DizpTTE1?:

aukos darželiui
Petras iPiisiiikas, iš Brook

lyn, N. Y., prisiuntė $1 Kalėdų 
dovanų Lietuvių Darželiui.

Darželio Banketas
SAUSIO 17 D.

Visi norėsit dalyvauti Lie
tuvių Kultūrinio Darželio iš

I|
Uit. 1

i o i'iritrri
MOBILIŲ NELAIMĖSEt-., ..-irt.... . -—2 j

1;o u. L,ie- i 
autoniobi- j 

a zu3 
jau - liėK, 

penke- 
pernai

metų ULEVELANDE

PATAISYMAS. Surašė au
kų Darželiui buvo pažymėta 
J. Gradinsko auka 50c., bet 
aukavo $1.00.

Iki Gruodžio 23 d. Cle-1 
velando gatvėse t_______
lių nelaimėse užmušta 203 
žmonės — tai yra 
asmenys. Tai jau

•’ik'tas daugiau negu

šio

visą metą.

CLEVELANDO
EKSPORTAS PAKILO

Clevelande darbai šymet 
na gerai del to kad daug 
miesto dirbtuvių gaminių išve
žama į kitas šalis, šymet eks
porto biznis Clevelande eina 25 
nuošimčiais aukščiau pereitų; 
metų eksporto, Pasaulio gin-: 
klavimasis, aukso kasimo pa
gyvėjimas Pietų Afrikoje iV 
bendrai dalykų pagerėjimas vi
sose šalyse yra priežastim ge-; —-......
ro darbų ėjimo tam tikrose iš- 1 surištas,

LLIVIL4 iviuiuiunu jycili'.nu 1^- 
kilmingame metiniame banke-' 
te Sausio 17 d., šv. Jurgio pa- dirbystėse CleVciande. 
rapijos salėje. Tikiėtai po $1. i Iš Clevelando daug išveža- 
Visas jūsų dblaris eis Darže-! ilia dirbtuvėms reikalingų ma
lini. Tikietus galit gauti iš- širų, 
anksto:

“Dirvds” k ra u t u v ė j e 
P. P. Muliolio ofise,

1.1. kurios čia gaminamos, 
automobilių inžinų dalių, agri- 
kulturinių mašinų ir geležies 

i ir plieno plotvių.

JAU TIK 
KELIOS

DIENOS IKI
KALĖDĮ
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, GAS fitting t Į*

_______ »> i-u*.
P. J. PICKĖTT

pLumbing,
SEWER BUILDING5

.’ji Perdirbu maudynes į naujausios g 
mados už išsimokėjimą. Jei 
negero su jūsų nuobėgoinis

į.‘ muose, šaukit mus, greitai
* taisysim.
Š 7107 SUPĖRfOR A VE.
Š Tel. IIEnd. 0758

kas į

pa-

Kumpiai iš Lietuvos 
Juozas Blaškevieius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės — 
J. Blaškevieius, 1 168 E. 77 Street 

Kampas Donald Avenue

-RENGKlTSS PACAIS TEKIAUSIAIS”
Naujas Didelis Pasirinkimas

Žieminių Vilnonių Musų Siuvykloje
, $21.50 SIUTAI $16.60

overkoTai pasiūti 
$3 75 Ūkusiu galu Kelnės — Pasiuvamos i mietą S3.75 

’ BKAZIS TAILORS 
“Tikrai Geriems Rūbams” 6113 ST. CLAIR AVE.

Vincas Brazis, Savininkas

Kabinas St. Clair ir Ontario
Namų 'KEnmore J740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar ba-

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

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

^liiiiiiiiiiiiiiiiuiujiiii'utiiiiinihitiiiiiiiiitniiiniitiiUiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinjį

i DELLA C. JAKUBS I
2
£(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturčsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių |iervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sūlyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna A venue ENdicott 1763

FiriiiiiuiKiuiiiiiHiKmiiiiiimKiiiiumi'amiiiiHiuiiiKiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiinV*

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale ■vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi. - 
miau šaukite mils negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudcš Agentūra

į 6606 Šopeno
jjVTWWWiMArt'

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

LINKSMU KALĖDŲ
ir

Datig laimės 1937 Metais!

CHESNA’S TAVE
Vincas čėsna — Savininkas 

6710 Supėribr Avenue

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS IR RĖMĖJUS 
ŠVENČIŲ PROGA

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
BEN LESKY

Lietuviška Užeiga ir Valgykla
6901 Superior Avenue Greta Lietuviu Salės

M

W

Mr
M

SIUNTINIAI PAŠTU 
į LIETUVĄ

Daugelis Lietuviu turi 
apdėvėtų rūbų kuriuos norėtų 
pasiųsti į Lietuvą, bet nežino 
kaip, štai kokia tvarka:

Reikia siuntini sutaisyti ge
rai ir saugiai kad nesuirtų ir 
neperšlaptų. Rišulis gali būti 
iki 44 svarų sunkumo. Sun
kesnių paštas nepriima.

Siuntinis turi būti saugiai 
užsiūtas ir užlakuo-

savo

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano iš

taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žilio jog aš padarau at
sakantį darbų avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprių odą ir atsakan
ti darbą. (50)

Keller Shoe Repairing 
7921 SUPERIOR AVE.

❖

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave. 

Telef. HEnderson 5699

* Plumbing Reikmenys
? Geležinai Padargai
S ir Maliavos

JĮJĮ f f f. U J „ Kinkoms
i i < m o -rrt ; £

I ■Dėkojame visiems sAV6 kaimyninis Lietuviams už 
paradui praėjusiais metais ir linkime

į? Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!
i ■‘w L
U ■■ - ■ r .■ J.1

J. C. Blaser — Hardware
6933 Superior Avenue

■ VX
E'

į

Pirkti Sau Reikmenis
Krautuvėse

Lietuviai Eikit 
ir Kalėdinės Dovanas tose

kurios garsinasi “DIRVOJE”

M*

•W

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS

Linksmų Šventų Kalėdų 
ir

LAIMINGŲ 1937 METŲ!

V. Gec e v i č i u s
1202 East ?9th Street »

f f.

* 
*

S
■f r .t

Visiems savo kaimynams ir draugams Lietuviams 
Linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Meiiį!
Flora Floral Shoppe.

Gėlės Vestuvėms, Lnidvtuvėnis ir tt. 
1203 East 79th Street

wg
.

w
W

*

(0

Visiems savo kaimynams ir draugams Lietuviams
Linkime.rt

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

P or t A r o Rvdthers Beauty Shoppe
6916-18 Superior Avenue

Phillip Portaro, Ross Portaro and. Staff

Mr =
* Į 
Mr s
* =
* EPhillip Portaro, Ross Portaro and. Staff L.,

d—' .
Sveikiname vištis savo cb-aiigus Ir rėmėjus ir 
iiiikinife gražiai tn-aleisti Kalėdas ir iaimirtgAi 

£ šhlaukli Naitjiį 1937 Metij!

4814 SUPERIOR AVENUE

tas kad kelionėje kas nebūtų 
išimta. Prie siuntinio reikia 
pridėti pareiškimas kas jame 
randasi. Blankos gaunamos 
pašte. 1

Naujų dalykų su senais ne- 
dėkit, nes nauji vistiek bus 
apdėti muitu kada siuntinis 
bus prie priėmėjo atidarytas 
ir patikrintas.

> tilt f 11 o i <

Sveikiname visus

KALĖDŲ

Lietuvius Kaimynus
su
ŠVENTĖMIS

Ateikit Pirkt Savo Dovanas
VYRIŠKOJ VIETOJ
KURIOS VYRUS TIKRAI PATENKINS 

Štai keletas reikalingiausių dalykų tinkamų 
rams, Vaikinams ir Vaikams:

Pirštinės ......... 81
šilko Kaklaraiščiai
Gražios Kojinės
Geri Marškiniai 
Raktiniai .........
Sveteliai

ir
25e

. . 25c
. . $1

. 69c
.............  $1.59
VAIKAMS

Marškiniai ........
Kaklaraiščiai . .. 
Golf Kojinės . . . 
Sveteliai

aukščiau, 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš.

50c
19c

aukš.
aukš.

.... 25c pora
. $1.19 aukš.

Bath Robes .......... $2.95
Skrybėlės ...........  $1.95
Diržai ir sagtis ...$1.00
Lietsargiai .......... $1.25
Nosinaitės ............. 50c
Union Siutai .......... 97c
Pažamos .............
šilti Kailiniukai .
Knicker Kelnaitės
Ilges Kelinės ....
Vilnonės Hockey kepurės 48c

aukš. 
aukš. 
aukš. 
hukš. 

dėžė 
aukš. 

. 95c
........ 83.45 
. 97c aukš. 
$1.95 aukš.

Kreipkitės į mus
MAUDYNĖMS t 

IR KtTŲ REIKMENŲ 
ir Plumbing prietaisų

The STONEMAN Co.
7110 Superior Ave.

He. 1759

i
Duodam EAGLE STAMPS Duodam 

Krautuvė atdara vakarais.

THE KHAKI! & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

PIRKIT
REFRIGERATORIUS

ir kitas dovanas iš

ELEKTRIŠKI
PADARGAI:

Rėfrigeratoriai
SkalbtUvai, 
Prosytojai, 
Puikios Lempos

TAIPGI VISOKIU
RAKANDU:

Stalų, Lovų,
Vieškambario Setų, 
Pečių, Stalų> 
Veidrodžių, Paveikslų

5HĖLVAD09
THE WORLD’S 

MOST BEAUTIFUL ?
REFRIGERATOft

Model Illustrated-GKQ-50.

Here is the Croslėy Model 745—• 
a seven-tuba, three-band, all
wave radio with many startling 
new lectures.
Cabinet of rare 
beauty.

Kainos
Žemos.

Duodama
Lengvbm
Sąlygom.

HELD’S FURNITURE Ine
6900 Supėribr Avė. Krautuve atdara vakarais
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* ‘Divos’ 1937 M. Sutikimo Baliuje 5
4lH . W

1— Vyriški Parėdai: Marškiniai^ Kaklaraištis, Diržas; W
2— Puikus namams veidrodis (moteriška dovana); R

I Penkios metinės prenumeratos “Dirvos”;
įį Dešimts Sieninių 1937 Metų Kalendorių;

V T
PASIIMKIT NAUJU 

METU BALIAUS 
' TIKIETUS

“Dirvos” Naujų Metų Suti
kimo Balius įvyks ketvirtadie
nio vakare, Gruodžio-Dec. 31, 
Lietuvių Salėje. Pradžia 8 v.

VISI “Dirvos” skaitytojai — 
vietiniai ar iš kitur atvykę — 
gaus vieną tikietą dykai, bau
giau tikietų, visai savo šeimai, 
gali gauti po 10c. (Kurie nė
ra “Dirvos” prenumeratoriai 
tą vakarą mokės 35c.)

Ateikit užsimokėti savo pre
numeratą, gauti savo Kalendo
rių dovanų, ir savo tikietą i 
“Dirvos” 1937 Metų Sutikimo 
Balių!
PROGRAMAS — DOVANOS

Balius bus nepaprastai links
mas, šokiai tęsis nuo 8 iki ke
lių minutę prieš 12 valandą.

Tada prasidės garsus, iškil
mingas Naujų Metų sutikimas 
— su varpų skambinimu, viso
kiais garsais, su puikiu pro
gramų scenoje.

Po programo, tuoj prasidės 
dalinimas Dovanų, kurios su
žymėtos šiame puslapyje vir
šuje.

Po išdalinimo dovanų, balius 
tęsis iki gaidelių....

AMATNINKA1 GAUNA 
DARBUS

Ohio Valstijos Darbininkų 
Samdymo biuras, Clevelande, 
sako turi tiek daug reikalavi
mu amatninką darbininkų kad 
juos tuoj aprūpina darbu kaip 
tik kas tame biure ! užsiregis
truoja. Nekurtuose darbuose 
reikalavimai yra didesni negu 
kituose.

Pastaru laiku pradėta įsika
lanti darbininkų mokančių ke
lias kalbas, užsiėmimui parda
vinėjimu.

Jauni žmonės, baigę aukštes
nes mokyklas, taipgi gauna už
siėmimus per šį biurą, nes rei
kalaujama jų daugelyje vietų 
ir duodama proga pasimokyti 
amato.

Bendrai, apsimoka kreiptis 
į tą biurą norint gauti darbą.

Patarnavimas tame biure vi
> ė- < i < t £ o < i 1 i £ £ i £ £ £ £ £

gVEIKINU “Dirvos” Redakciją ir jos skai- * 
tytojus, savo draugus Clevelande ir kitur

W Amerikoje, Liet. Vyčių 25-tą kuopą ir Jauni- 
mo Kultūros Draugiją Clevelande, savo Tė- 
vyne Lietuva ir jos Vyriausybę, linkėdamas 
smagiai praleisti šventas Kalėdas ir laimin- 
gai sulaukti Naujų 1937 Metų!

Alekas Banys.
Cleveland, Ohio. L

r# 1 H f- t 9 i t t f S. O f T f f I fJt f f f ’< t.

Visus savo draugus, gimines ir pažystamus 
sveikiname ir linkime

LINKSMU KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGIAUSIU 1937 METU!
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JUOZAS ir ONA BLAŠKEVIČIAI
1168 East 77th Street

tmmum n mm
Sveikiname visus savo draugus ir linkime 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! JĮ 

Užkviečiame visus į savo įstaigą sutikti 1937 metus — 
duosim dykai Lietuviško kumpio, — visi turėsit sma- g 

gesnį laiką negu turėjot pernai!

g JUOZAS SUOPIS g
,"T 6208 St, Clair Avenue /?
fa W

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Biznieriai ir profesionalai kurie nori įsidėti 
1937 metų sveikinimus ir linkėjimus “Dirvo
je”, prašomi atsikreipti nevėliau pirmadienio 
vakaro, Gruodžio 28. Administracija.

YOUNG LADIES FROLIC
In keeping with the season, 

. Young Ladies Sdoality of the New 
Parish, held their Annual Christ
mas Party, on Saturday, December 
19th. It was held at the home of

the

siems nemokamai. Biuras ran
dasi City Hali, vadinasi Ohio 
State Employment Service.

R A D I O
Naujų Metų Linkėjimai

Radio stotis WJAY, iš ku
rios per eilę metų buvo duo
dama Lietuviški programai, 
rengia Naujų Metų dieną de
šimties tautų programą tarp 
4 ir 5 vai. po pietų, po vado
vyste tautinių programų di
rektoriaus Stanley Altschuler.

Nuo Lietuvių pakviestas pa
sveikinti “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpius, dainuos p-lė 
Bronė Rasiliutė.

Programas bus Sausio 1 d., 
nuo 4 iki 5 vai. po pietų.

ANT. VALAŠIMAS 
IŠVYKSTA EUROPON

Antanas Valašimas, iš Chi- 
cagos, kuris pastatė keletą di
džiųjų presų-mašinų Fisher 
Body dirbtuvėse Clevelande ir 
kituose miestuose, ir yra paty
ręs mechanikas prie jų, pirma
dieni trumpam sustojęs Cleve
lande pasisakė kad jo kompa
nija jį vėl siunčia į Angliją ir 
Prancūziją tų presų sustaty
mui tenaitinėse automobilių 
išdirby stėse.

Valašimas trumpam laikui 
sugryžo j Chicagą ir iš ten už 
poros dienų išvyksta į New 
Yorką ir laivu “Normandie” 
išplaukia. Kalėdas švęs laive.

Jis atstovauja Clearing Ma
chine Corporation, iš Chicagos. 
Pavasarį žada apsilankyti Lie
tuvoje. Toliau sako kompani
ja žada jį siųsti Australijon.

MILTAI PABRANGO
Clevelande pabrango miltai 

po 10 iki 20 centų bačkai. Gal 
ir duonos kaina pakils.

Lietuvos Degtine Jau 
Galima Užsisakyti 

Clevelande
“Dirvos” redakcija gavo ži

nių iš New Yorko Lietuviško: 
degtinės importuotojų kad Cle
velande sudaryta sutartis par
davimui čia Lietuviškos degti
nės.

Tuo tarpu Lietuviška degti 
nė dar neatvožta, tačiau tuo 
bus galima jos gauti.

Norintieji žjnoti kas užsi 
ims Lietuviškos degtinės plati 
nimu Clevelande kreipkitės . 
“Dirvos” administraciją.

Lietuviai prašomi paragint 
savo saliuninkus kad laikyt' 
Lietuvos gėrimus. Tegul atei 
na į “Dirvos” administraciją 
gaus informacijas kur pirkt 
tų gėrimų.

Taipgi raginkit savo krau 
tuvninkus kad užlaikytų Lie 
tuvos maisto dalykų. Jų ypai 
žymiai pradės importuoti ii 
Lietuvos su pradžia 1937 me 
tų.

“Dirvos” administracija tu 
ri visus antrašus kur galim 
kokių produktų gauti. Taigi 
biznieriai stengkites tų pro 
dūktų užlaikyti, o pirkėjai vi 
sada reikalaukite savos šalie: 
gaminių. Tuomi remsit ne k: | 
kitą bet sunkiai dirbančius i? 
stengiančius gyvenimą daryt 
savo brolius, gimines ir jų vai 
kus.

Kaip Pasitaiko su Ant
rašais ‘Išsimufinusių’
štai kokių šposų pasitaiko 

ne tik su kitų miestų bet ir su 
vietiniais “Dirvos” skaityto
jais.

Ateina į administraciją vy- 
ras arba moteris ir sako: “Jau 
dvi savaitės kaip mes negau
nam ‘Dirvos’!”

“Tai gal pastorius neatneša 
gal pašte pasimeta; mes regu
liariai išsiunčiame ketvirtadie 
no vakare”, jam ar jai paaiš
kini.

“Aš noriu gaut pereitus du 
numeriu, nenoriu ką nors pra
leist.”

“Gerai, te tuos du praeitus 
numerius, bet kitą kartą pa
matę pastorių priminint kad 
saugotų jūsų ‘Dirvą’ ir nenu
neštų jos kitur”. Gauna du 
neperskaitytus numerius, ga
tavas jau eiti namon, bet stai
ga prakalba:

“Ale kad mes jaiųne po tuo 
adrisu gyvenam. ’

Taip nereikia daryti. Kai]' 
tik rengiatės persikelti kitu: 
gyventi, sužinot naują namo 
numerį, tuoj ateikit ir pakeis
kit antrašą.

žinoma, dauguma taip ir 
daro, betgi pasitaiko tokiu ku
rie elgiasi taip kaip viršuje 
pasakyta. i

“Dirvos” Redakcija priima ii 
talpina pranešimus apie vietin 
Lietuvių judėjimą, draugiją su 
sirinkimus, nemokamai. Pr? 
nešimai reikia priduoti arbr 
paštu prisiųsti nevėliau antra 
dienio popiečio.
įt'iiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiv
Į A K O R D I O N A I | 
= Aš PARDUODU AKORDINUS Ė 
= už numažintas kainas, nes aš
— perku juos dideliais kiekiais ir •; 
E gaunu žymiai pigiau. Taipgi į 
s turiu visai pigia kaina Ameri- g 
E kos darbo instrumentu, kurie = 
= garantuojami 15 metų. Kainos ž 
E eina nuo $95 aukštyn. Duodu E 
E išsimokėjimui. Taipgi pamoki-5 
E nu groti kiekvienų perkantį. s

- N O T A R I ’S ■
Accordion School

_ 3341 East 55th St. £
= CLEVELAND, O. £

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 'll86

------- £-------- ------------------ ---------------------
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

SEASON’S GREETINGS
“Peace on. Earth, Good Will to Men”. With this 

age-old thought ringing front every church tower, with 
the rarified essence of goodwill and happy spirits, vir
tually bubbling over in all individuals, the editor and

A MOST MERRY CHRISTMAS

associates of the Youth’s Forum wishes to extend their 
Season’s Greetings.

To all the readers of the Youth’s Forum the Dirva, 
and their friends may we wish . .

**
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Visiems savo Draugams ir Rėmėjams linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

Antanas ir Juzė čiapai 6810 Superior Ave.

Užkviečiame visus dalyvauti musų Naujų Metų sutiki
mo vakarienėje — Vištų Vakarienė — šokiai 

Tikietus pasiskubinkit įsigyti išanksto.

Sveikinimas ir Linkėjimai

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

LINKSMU KALĖDŲ

LAIMINGIAUSIU 1937 METU!*
'0

*

įį

W1

01

*

• 

pasitikime jūsų draugingumu ateityje

1386 EAST 65TH STREET i

Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė

0-
Sveikinimas ir Linkėjimai

Sveikiname visus savo draugus ir gimines 
Clevelande, Amerikoje ir Lietuvoje 

ir linkime jums visiems

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

Mr. ir Mrs. S. PROKOP AI
1023 Ansel Road

Visiems šėrininkams, depozitoriams ir musų 
rėmėjams linkime

Linksmų Šventų Kalėdų

imingiausių Naujų Metų!

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 
’f« DRAUGIJOS VALDYBA

6712 Superior Avenue—Cleveland

ff f f f fff f i

* Sveikiname visus savo draugus ir linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

Visiems Savo Draugams, Kaimynams ir 
Kostumeriams .linkime

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų
. 1937 Metų!

COHEN’S FRUIT & VEGETABLE 
MARKET

15 Metų toje pačioje vietoje
6924 Superior Avenue

g 
JONAS P. KWEDER *

LIETUVIŠKA VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
1497 East 7 1st Street

Miss Helen Lapinas, popular young 
miss in Lithuanian Circles.

Those in attendance were: Cecilia 
Zitzon, President. Twila Babarskas, 
Adele Petkus, Mary Anne Petkus, 
Eleanor Petkus, Stella Ivinskas, 
Helen Palonis, Mary Trainey and 
Alice Baltūsis.

With such a sparkling group of 
wit and humor, you can bet the 
party was one grand success. Of
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course the Lapinas’ played host to 
the group, all of which added ot 
the perfect setting for a most en
joyable time.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykįt ją jiems: $3 metams

Sveikiname savo visus draugus ir linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir
Visokių laimių 1937 Metais!

BENADAS ir BERTHA VELIČKAI
8101 Pulaski Avenue

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS
Linkime

LINKSMU KALĖDŲ 
ir

Visokių laimių 1937 Metais!

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
Albina Paulienė — Savininkė

7011 Superior Avenue

Visiems savo kaimynams ir draugams Lietuviams ĮįJ
Linksmų Švenčiti ir Laimingų Naujų Metų!

* ANDRIUS URBŠAITIS Jt
Lietuviška Kirpykla 7013 Superior Ave,

£££
SAVO DRAUGAMS LIETUVIAMS LINKIU

Linksmų Šventų Kalėdų 
ir ,

Visokių laimių 1937 Metais!

STONIS RESTAURANT 
K. Stonis — Savininkas 

6824 Superior Avenue
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Sveikinimas ir Linkėjimai 
Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 
LAIMINGIAUSIU 1937 METU!

ANTANAS ir ANTANINA WIRBICKAI
17320 St. Clair Avenue—Kampas E. 171th St.

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 1937 METŲ!

Mr. ir Mrs. P. Kubilius
6528 Superior Avenue

g


